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OTV Plast i Vejen er ikke laengere 
en del af Primo Danmark, som 

det ellers har vceret siden 2003. 
Siden 1. januarerOTV blevetet 
selvstcendigt selskab med 
navnet OTV Plast A/S ejet at 
moderselska bet Genua. Dette 
selskab er ejet af Grunnet

fam ilien, sam Og503 ej er Primo 

Danmark. OTV bliver saledes i 
fam ilien og faT med Mette 
Grunnet den opmzerksomhed 
virksom heden fortjener. 
OTV's adm. d irekt0T Henrik 

Jylov og de 0vrige 30 medar
bejdere fo rtsaetter a ile j sel
skabet, der er specialiseret i 
spantagning,sammenf0jning, 
bukning samt salg af teknisk 
plast halvfabrikata. 

Selvstilendig beslutnings
kompetence 
OTV kan nu agere mere selv
stcen digt, fordi a ile forret
ningsgange 09 dokumenter 
fremover udelukkende bliver 
malrettet t il OTV's forret ning. 
-Desuden vii fx investerings
beslutn inger nu treeffes helt 
teet pa, nu hvor OTV far egen 
bestyrelse, sa det vii vores 
kunder kunne meerke indi
rekte, vurderer Henrik Jylov. 
Selv om Primo har vee ret et 
steerkt logo, haber han, at 
vi rksom hedern e nu villeegge 
mere meerke til OTV Plast, der 
for kun var et ))kaldenavn«, i 

bade de t rykte og i on line 
medier. 

Overkapacitet pa markedet 
Henrik Jylov's kommenta r til 
markedssitua t ionen lige nu er, 
at bade konkurrenter og 
kunder ved, at der som folge 
af fl ere investeringer i p roduk
t ionsapparatet de senere ar er 
en vis overkapacitet pa marke
det, som resulterer i oget pres 

• • pa pnserne. 
-Men generelt er markedet fo r 

plastem ner fremstillet ved 
spantagende bearbejdning 
dog fortsa t interessant, fordi 
plast som materiale vinder 
frem pa bekostn ing af andre 
materi aler. Desuden er der 
ofte b rug fo r m indre serier og 

14 nye revis.ioner af eksisterende 
em ner, slger han . 
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Eksempler po emner fremstillet hos OTV Plast AIS. 

Adm. direkt0r Henrik Jylov ergodt 
tilfreds med den nye selvstamdige 
status for OTV Plast A/S i Vejen. 

Optimeret produktion 
Maskinparken hos OTV Plast 
bestar af CNC-styrede bear
bejd ningscentre, der 10bende 
bliver opgraderet. Det bety
der, at OTV's kunder hu rtigt 

kan rekv irere plastem ner i 
den 0nskede kvalitet , dvs. at 
de ofte hoje krav t il preecision 
og tolerancer er opfyldt. En 
folge af den h0je automatise

ring er ogsa at kun ne levere 
emnerne til konkurrencedyg
tige priser - ogsa selv om der 
udelu kkende er tale om 
teknisk plast af h0j kvalitet. 
OTV har bl.a. i 2009 investeret 
i en ny fem-akset CNC styret, 
porta lf rceser f ra Maka i Tysk
land med op til 51 forske llige 

veerkt0jer i magasinet. De to 
beveegelige vakuumarbejds
borde pa hver 2 x 2 m kan 
sammenkobles til et sam let 
plan pa 8 m 2

• Pladetykkelser 
kan vce re op t il250 mm. Ma ka 
centret ka n ydermere bear

bejde i 3D simultanbearbejd
ning i mal op t il 1.000 x 2.000 
x 4.000 mm og med en veeg t 
pa 900 kg. 
-Vi fors0ger 10bende at ti l
passe vores organisation og 

arbejdsgange bade blandt 
fu nktioneerer og t imelonsan
satte med henblik pa at 
reduce re enhver form for 
spild fra ordreindgang t il 
levering. Fx har vi holdt et 
mode om vores kvalitetssty

ringssystem i produktionen, 
en gang hver maned i 2009, 
og det fortscetter vi med i 
2010. Vi er pt. i gang med en 
optimering af vores lager. 
-Vi overvejer at indf0re 150 9001 
i 2012 og at udbygge de til tag, 
vi allerede har gjort, til egentlig 
lean, forklarer HenrikJylov. 

Flere ydelser 
Det nyeste produkt hos OTV 
omtalte vi i forbindelse med 
en optaktsartikel for HI'09 

messen i n r. 8/09. Det d rejer 
sig efter Henrik Rylov's me
ning om markedets beds te 
produkt, nar der er behov fo r 
g lideegenskaber som hos 
HDPE 1000, og der samtidig 
er krav til en hoj slid- og 
mekanisk sty rke. 
Lubram id 600 T, som det 

hedder, bliver ogsa brugt, nar 
sm0ring af maskindele er 
vanskelig, um u lig eller uon
sket. Den natu rfarvede ver
sion er f0devaregodkendt. 
OTV's salgsafdeling er j stand til 
at radgive i alt f ra materialevalg 
ti l bearbejdning. To special i
ster arbejder med egentl ig 
konstruktion af et givent emne. 
-I vores tekniske afdeling kan 
vi fx ogsa f remstHie specielle 
emner ved at svejse og lime 
plast, frem hcever Henrik Jylov 
og neevner, at g lasbleesning 
og flam mepolering er disc i
pliner, der er under udv ikling . 
Disse opgaver kreever teet 

d ialog med kunden. 

Kommende milepaele 
-Vores vision for 2010 er, at 
styrke OTV's position som en 
markant industri el underleve

randor af plastkomponenter 
• • • Igennem 0get om seetnlng, sa 
vi fortsat horer til blandt de 
tre til fire st0rs te inden for 
salg og spantagende bear
bejdn ing afteknisk plast. 
-Strategien t il at na vores 
vision er en proaktiv tilgang 
ti l markedet med fokus pa 
kunden, hoj kvalitet, leve

ri ngssikkerhed og stor fleksi
bilitet, slutter Henrik Jy lov og 
lover at veere t il stede pa 
Herningm essen i 2011. 
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