Magnus Flach, Proplate Oxelösund:

”Alt har
fungert perfekt!”
I Oxelösund ligger Proplate. De har et anlegg på 59 000 kvadratmeter
som produserer monteringsferdige ståldeler for flere verdensledende
selskaper. Deriblant heisekranmerket Liebherr.
De produserer også fundamenter for vindturbiner slik at de kan stå støtt uansett
påkjenning.
Vi møter Magnus Flach, som er vedlikeholdssjef. Proplate har en lakkeringsavdeling
som stadig utvikles og utvides.
– Vi har bygget om en lakkboks per år de siste årene, og i år ble den tredje av totalt
fire lakkbokser ferdigstilt, forteller Magnus. Den forrige leverandøren valgte å ventilere gjennom griller i gulvene, men det viste seg ikke å være den mest optimale
løsningen. Det ble ofte stopp på grunn av slagg, og når det var tid for rengjøring, ble
filtrene fort ødelagte. Derfor har vi valgt en annen modell. I dag har vi ventilasjonen
langs veggene nede i gulvhøyde, og dermed unngår vi de tidligere problemene. Vi
trenger heller ikke å sende grillene til brenning for å få fjernet malingen.
Det er en tydelig fornøyd vedlikeholdssjef vi snakker med, og det har han all grunn
til å være, for dette er nå et anlegg som tåler det tøffe klimaet i et tungt industriverksted.
– Gjennom hele arbeidet har det vært klart hvem som skal gjøre hva. Det har vært
vi i Proplate, Bolest og noen lokale ventilasjonsselskaper som har vært involvert i
arbeidet.
Når vi er ferdige, får vi en liten omvisning, og får blant annet se deres syv enorme
skjæremaskiner.

Fjorton hallar med verksamhet

Bildet over er fra en av de eldre
lakkboksene som har blitt oppdatert.

– De er fra Messer! sier Magnus og ser veldig fornøyd ut. Vi skjønner
at det er bra selv om vi ikke akkurat kjenner til merket fra før.
Det er plass til fjorten haller på anlegget, og de går nå på høy kapasitet.
Det ligger store, tunge ståldeler overalt, hvorav mange er på vei til
lakkeringsverkstedet.
Proplate har 140 ansatte som har til oppgave å levere ståldeler av
høyeste kvalitet og utførelse til kjente merkevareselskaper. For
eksempel Liebherr, som er en av verdens største produsenter av
anleggsmaskiner. Mange av oss har sett navnet deres når vi har
kikket på store kraner.
Proplate er tungindustri som setter høye krav for å fungere på sitt
beste. Vi er takknemlige og stolte over at lakkboksene våre godt og
vel lever opp til dette.

Magnus Flach på Proplate sammen med
Stefan Ivarsson og Asgeir Elvstedt fra Bolest.

Metalldeler hengt opp før lakkering.
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