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De filtrerer alt fra chokolade til svovlsyre
HiFlux Filtration udvikler specialfiltre til en lang række industrier. Firmaet klarer sig på at kunne tackle de svære teknologiske udfordringer
der ikke er klumper i, når
den for eksempel bliver til
belgisk konfekt.

Tekst og foto:
Eskil Mann
Sørensen

TEKNOLOGI: Det kan godt

være, at HiFlux Filtration i
Hedensted med 32 medarbejdere ikke er kendt af
Hr. og Fru Danmark. Men
ude hos de tekniske eksperter på mejerierne, i
farveindustrien og i chokoladeindustrien,
er
HiFlux kendt som eksperter i filtrering.
HiFlux er et godt eksempel på et lille firma, der
har opbygget en stor ekspertise på et lille teknisk
område og har opnået en
stærk position på det globale marked.
- Vi laver filtre til væsker,
især til væsker, hvor der er
en teknisk udfordring, siger Svend K. Andersen,
administrerende direktør
og medejer.
En rundgang i virksomheden afslører tydeligt
bredden af produkter. For
eksempel et stort filter beklædt indvendigt med naturgummi.
- Det er beregnet til at
filtrere svovlsyre. Det ind-

Dette filter, der er beklædt
med gummi, skal bruges til
at filtrere en svovlsyreblanding.
går i en viskoseproduktion, fortæller Svend Andersen.
HiFlux er storleverandør til den danske fjernvarmesektor. Fjernvarmenettet har også brug for
filtrering, så snavs og mindre genstande ikke ender
inde i pumperne.
Et af de mest interessante og appetitvækkende
produkter er filtre til chokolade, som blandt andet
sælges til den højtudviklede belgiske chokoladeindustri.
Chokoladen har brug
for at blive filtreret for at

HiFlux har en lang række muligheder for væv og net, som
filtrerer i forskellige størrelser. Her viser direktør Svend K. Andersen en af nettyperne.

Teknologi
HiFlux leverer til high
end-markedet. Det er ikke
relevant for virksomheden at levere enkle filterløsninger. Det gøres bedre
af østeuropæiske og fjernøstlige konkurrenter.
HiFlux designer filtre til
helt specifikke anvendelser og efter kundebehov.
Derfor har virksomheden
en teknisk afdeling på hele syv mand, der udvikler
og tegner produkter.
Firmaet lever i høj grad
på at kunne udvikle løsninger til forskellige industrier. Det kræver specialiseret viden. Så der er også
en betydelig oplæring af
nye medarbejdere.
- Det tager nok to år at
lære en sælger op hos os,
og det tager to år og sikkert også mere for en ingeniør at kunne overskue alle de processer, vi har, siger Svend Andersen.
Virksomheden har udviklet en automatisk selvrensning af filtrene, så
kunderne ikke behøver at
stoppe produktionen for
at rense filtre.
En anden særlig ting er
filtre, som ikke er et net,
men som er plader, hvor
der er laserskudt tusindvis, ja, millionvis af huller.
De udgør meget effektive
filtre, som samtidig er lette at rense.
- Vi har op til 65 millioner huller pr. kvadratmeter. Hullerne er koniske.
Det sikrer, at hvis først der
slipper noget ind i hullet,
så slipper det også igennem på den anden side.
Det er specielt for os, og
det giver os nogle konkurrencefordele. De laserskudte plader udgør et
meget fint filter, hvor fibre
og andre ting ikke sætter
sig fast. Til gengæld er det
væsentligt dyrere end
normale filtre, så vi bruger det kun i anvendelser,
hvor det er nødvendigt.
Nye produkter
Ekspertisen er kommet
med erfaringen i virksomheden og med viljen til at
kaste sig ud på dybt vand.
- Vi kaster os ud i det,
når vi får en henvendelse,
og så lærer vi efterhånden, hvad der skal til i forskellige brancher. Vi har

- Det udvikler os, at vi stræber efter den bedste kvalitet, siger
Svend K. Andersen. Foto: Eskil Mann Sørensen

Svend A. flyver
nogle år endnu
Svend K. Andersen synes stadig, det
er spændende at arbejde. Så han
holder ikke foreløbig
Af Eskil Mann Sørensen

Maskinarbejder Jan Johansen monterer omhyggeligt
et filter, før han trykprøver det ved højt tryk.

”

Vi kaster os ud i det, når vi får en henvendelse,
og så lærer vi efterhånden, hvad der skal til i
forskellige brancher. Vi har mange forskellige
markeder. Det er lidt af et kludetæppe
Svend K. Andersen, adm. direktør og medejer, HiFlux Filtration

mange forskellige markeder. Det er lidt af et kludetæppe. Det, der er fælles
for dem, er, at de stiller
nogle høje teknologikrav.
Det er filtre, som ikke enhver producent kan lave,
siger Svend Andersen.
Indtil 90’erne producerede HiFlux forholdsvis
almindelige filtre. Men så
kom der en flodbølge af

billige filtre fra Østeuropa.
- Vi måtte tilbyde noget
ekstra for at skille os ud.
Så vi pakkede vores filtre
ind i elektronik og styring.
Det var også der, vi opfandt vores automatiske
selvrensende filtre, og det
fik os til at vokse som virksomhed, siger Svend K.
Andersen.

HiFlux’ forskellige filtre
kan filtrere
snart sagt
enhver væske.

Plasmasvejs skal bruges til det fine
Tekst og foto: Eskil Mann Sørensen

SVEJS: HiFlux Filtration

svejser filtre i meget små
størrelser, og nu prøver
firmaet at gå nye veje med
plasmasvejsning. HiFlux
har købt en AirLiqiude
Plasmafix 51, som skal
klare de fine svejsninger.

Plasmasvejseren laver fine
svejsninger i fint filtervæv.

- Det skal bruges til de
meget fine svejsninger,
hvor TIG-svejsning ikke
kan gå ned, fortæller
kleinsmed Søren Høj.
Han er begyndt at eksperimentere med plasmasvejseren og har fået de
første gode resultater.
Plasmasvejeren kører
med to gasarter samtidigt.
Den kan svejse tråde helt
ned til en tiendedel millimeter sammen.
Smed Søren Høj arbejder med den ny plasmasvejsemaskine.

AKTIV: Svend K. Andersen
er HiFlux´ teknisk vidende direktør. Han har været
med i HiFlux Filtration
helt fra 1991. Han er uddannet ingeniør og har
også undervejs taget en
MBA.
I 2013 blev han medejer
af virksomheden, da han
sammen med en finansiel
partner købte virksomheden.
I dag er HiFlux Filtration en virksomhed med 32
medarbejdere.
- Min far drev tøjforretning i Odense, og hans
mantra var altid, at man
skal holde kvaliteten, og
den læresætning har jeg
taget med mig. Det har altid været min kæphest.
Det er med til at udvikle
os, at vi stræber efter den

højeste kvalitet, siger han.
Svend K. Andersen er 61
år, og han tænker ikke på
pension foreløbig.
- Jeg er snart ved at toppe, griner han.
- Kom igen, når jeg er 67
år, så kan vi tale om det.
Jeg synes, det er interessant at gå på arbejde. Hver
dag byder på noget nyt.
Jeg har mange års erfaring med procesindustrien, og det skal virksomheden have glæde af, siger
han.
Svend K. Andersen holder sig blandt andet ung
gennem flyvning. Han
ejer en lille sportsflyver
sammen med nogle kammerater. Den står klar til
flyvning i Billund Lufthavn, og Svend Andersen
bruger den ofte.
- Det holder én skarp.
Det tror jeg på, siger han.

