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HiFlux Filtration opgraderer i indland og udland 

Filterproducenten fra Hedensted åbner filialkontor i Holland og forstærker den danske 
organisation med to nye medarbejdere. En ny digital platform er også søsat med succes. 

 

Salgsdirektør Martin Holgaard (til venstre) sammen med de to nye ansigter i organisationen hos 
HiFlux Filtration. Marketingansvarlig Martin Borup Højgaard (i midten) og Area Sales Manager Lars 
Tang Jørgensen (til højre). 

Coronatiden har udmøntet sig i flere nye tiltag hos HiFlux Filtration. Der er investeret i både nye 
medarbejdere og digitale løsninger for at komme tættere på de europæiske partnere. Et øget fokus 
på afsætningsmulighederne i Benelux-landene har også ført til åbningen af virksomhedens første 
filialkontor uden for Danmarks grænser. Kontoret er placeret i Holland med den lokale landechef 
som ansvarlig for aktiviteterne i regionen. Samtidig har man ansat en ny eksportsælger og en ny 
marketingansvarlig, som begge får base på hovedkontoret i Hedensted. Martin Holgaard, 
salgsdirektør hos HiFlux Filtration A/S, betegner tiltagene som en markant opgradering af 
organisationen midt i en coronatid. En tid, man i øvrigt er kommet fornuftigt igennem. 

Fælles virtuelle kundemøder 

”Det skyldes især produkterne. Vores fuldautomatiske filterløsninger er meget intuitive i designet, 
og vi behøver ikke sende folk ud i verden for at hjælpe med installation og indkøring. Det har været 
en stor fordel under coronaen. Den vækst vi havde kalkuleret med, er dog udeblevet, og vi mærker 
da et stigende pres fra OEM-kunderne, men vi har hele tiden haft pænt med ordrer i pipeline. 
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Derfor har vi kunnet fokusere på at skærpe vores set up”, siger Martin Holgaard og tilføjer, at man 
med lanceringen af en ny digital marketingplatform er kommet tættere på de mange europæiske 
partnere. Et initiativ, der er blevet taget godt imod og allerede har givet afkast.  

”Alle partnere kan tilgå den samme platform, og det er nemt at afholde effektive onlinemøder. Vi 
har opbygget et virtuelt showroom i Hedensted, hvor vi kan demonstrere filtre og komme med 
tekniske input. Det giver kunden stor tryghed at producenten er med på mødet. Det fremskynder 
beslutningsprocessen, kan vi konstatere”, siger Martin Holgaard. 

 
De helt store filtre er i høj kurs hos kunderne. Martin Holgaard beretter om et decideret salgsboom 
i energi- og spildevandsektoren. 

Energisektoren i vækst 

Med ansættelsen af Martin Borup Højgaard som marketingansvarlig, og Lars Tang Jørgensen som 
Area Sales Manager, er filterproducenten optimalt rustet til en dynamisk opstart på nye markeder. 
Øjnene er især rettet mod Spanien, Frankrig og England, lande der alle har potentiale til mere. Det 
nye kontor i Holland skal sikre en øget tilstedeværelse på de allerede etablerede markeder i 
Benelux. Det er traditionelt levnedsmiddelindustrien og farve-/lakindustrien, som er de største 
aftagere af kundetilpassede filterløsninger, men energisektoren er på vej til at gøre dem rangen 
stridig. Især de helt store fuldautomatiske Auto-line VLR filtre er populære hos segmentet. Med et 
flow på over 700 kubikmeter vand i timen er de blandt andet velegnede til at beskytte 
varmevekslere mod tilstopning ved varmegenvinding af vand.  
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”Vi oplever et decideret salgsboom af de helt store løsninger. Der er helt klart stor opmærksomhed 
omkring genvinding og optimering af spildevand. Både herhjemme og ude i Europa er der kæmpe 
potentiale i energi- og spildevandsektoren. Vi har allerede en stor mængde data og flowanalyser af 
vores filtre, der understøtter effekten”, slutter Martin Holgaard.                                                    

For nærmere information kontakt venligst:  

HiFlux Filtration A/S, Lundagervej 25A, 8722 Hedensted 
Martin Holgaard, salgsdirektør 
Tlf. 51 99 19 19, mho@hiflux.dk 
 

Fakta:  
HiFlux Filtration A/S betjener store dele af industrien med skræddersyede filterløsninger. Fokus er 
på udvikling og fremstilling af væskefiltre, og produktprogrammet tæller mere end 20.000 
kombinationsmuligheder. Rådgivning, problemløsning, montage og servicering er vigtige elementer 
i virksomhedens aktiviteter. HiFlux Filtration har forhandlere over hele Europa og filialkontor i 
Holland. 
 

 

 

 

 

 

 

 


