To unge topledere pa
Thorsted Maskinfabrik

En Horsens-virksomhed, der leverer „skræddersyede" pakke- og stablemaskiner til varer af mange slags

Dir. Riedel og overing. Lambach ved en ny pakkemaskine til småkager. Med ryggen til Bidder direktør Preben
Juul, firmaet Brdr. Schur.
denne stilling. Produktionen består
af maskiner til emballering og til
opbygning af hele pakkelinjer. Virksomheden har ca. 55 ansatte og
hører til de større maskinfabrikker
Horsens.
Bdr. Schur repræsenterer forskellige pakkesystemer i Skandinavien,
og overingenier Lambachs job er at

disse systemer i forbindelse med c
standardprogram, virksomheden ha
Også noget andet og meget interes
sant kommer dog ind i billedet. Bdr.
Schur udvikler specielle emballageprogrammer, og hertil kan man tilbyde maskiner af egen konstruktion
fra Thorsted Maskinfabrik.

Ikke opfindsomhed, men målbevidst
arbejde

overingeniør H. W. Lambach

Direktør H. B. Riedel
Thorsted Maskinfabrik A/S har
Viet ny topledelse. Den 39-årige
ingeniør H. B. Riedel er blevet
udnævnt til direktør for fabrikken, og
den 36-årige ingeniør H. W. Lambach er udnævnt til overingeniør og
er samtidig indtrådt i bestyrelsen.
Begge de ny ledere er udgået fra
Odense Teknikum og har vret ansat i firmaet i en årrække - H. B.
Riedel som daglig leder.
Thorsted Maskinfabrik er et
selvstændigt aktieselskab i nær
tilknytning til Schur-koncernen, og
direktøAxlSchuarindtfoylg
virket som selskabets daglige leder,
men har nu ønsket si g aflastet i

I det hele taget påtager maskinfabrikken sig mange opgaver af forskellig slags og loser tekniske problemer vedr. maskinelt udstyr, lige
fra konstruktion af pakkemaskiner
til småkager og til maskiner, der
kan stable ugeblade og lign. Pa tegnestuen er ansat ni mand til udvikling af de specielle opgaver.
Man kunne måske forestille sig, at
det var en slags opfindervirksomhed,
og selvfølgelig kan det være nyttigt
at fa en god ide, men - siger de to
ledere - i praksis er der tale om et
målbevidst arbejde med konstruktionerne.
Det kan nævnes, at fabrikken også
har lavet et anlæg til sortering af
garnspoler. I det hele taget kommer
man ind i mange brancher.
Omkring halvdelen af dot producerede specialudstyr gar til eksport, og
i den senere tid har hovedmarkeder-

ne været Tyskland og det skandinaviske marked. Man „skræddersyr"
faktisk pakkeanlæg til de enkelte
kunder, og takket vre det intime
samarbejde mellem Schurs emballagefabrik og maskinfabrikken kan
man tilbyde kunderne rationelle
pakkelinjer beregnet pa emballering
af store mængder varer. Hvad der
ikke mindst har forba y set kunderne,
er, at man, hvis det ønskes, kan give
garanti for et maksimalt spild af
kartonnage og dermed også et stærkt
begrænset produktionsspild.
Thorsted Maskinfabrik består af
en produktionsafdeling, en afdeling
for montering samt en
forsøgsafde-ling, og nu foran ferien, da der holdes lukket i 14 dage, er der srlig
stor travlhed i alle afdelinger, så
der ma arbejdes over.
H .R.

