
 

 HiFlux Filtration A/S • Lundagervej 25a • 8722 Hedensted • Danmark • www.hiflux-filtration.dk 

 

Stor efterspørgsel på energibesparende væskefiltrering 

HiFlux Filtration A/S har i 2022 sat sit aftryk på adskillige produktionsoptimeringer i den globale 
industri. Hedenstedproducenten af fuldautomatiske væskefiltre kan se tilbage på et ganske 
tilfredsstillende år, hvor man også har eskaleret det europæiske partnersamarbejde. Indsatsen på 
eksportmarkedet er den primære årsag til at afsætningen af de kundetilpassede filterløsninger har 
taget endnu et spring opad. Salgsdirektør Martin Holgaard mener, at industriens store fokus på 
energibesparende tiltag har været med til at skubbe yderligere til interessen.  

 

”Vi lytter opmærksomt til de udfordringer, vi bliver præsenteret for. I flere år har vores 
udviklingsindsats været koncentreret om at reducere kundernes omkostninger gennem 
energioptimeret filtrering. Det er en kostbar proces at transportere væske fra A til B i et lukket 
system, og energikrisen har sat udgifterne endnu mere i perspektiv”, siger Martin Holgaard og 
forklarer videre, at man med omfattende driftsdata fra eksisterende installationer og CFD-analyser 
har fået endnu mere dybdegående dokumentation for effektiviteten af de selvrensende Auto-line 
væskefiltre. Det har vakt stor interesse i 2022, hvor man har været involveret i et rekordstort antal 
projekter og produktionsudvidelser i hele verden. 
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”Der er vækst i alle vores kernesegmenter, men fødevareindustrien og kemisektoren har været 
særligt kraftfulde lokomotiver. I de brancher investeres der i automationsprocesser, som aldrig før. 
Vi går også selv den vej, og har installeret den første robotcelle i produktionen”, fortæller Holgaard. 

 

Stor messeaktivitet med partnere 
HiFlux Filtration A/S har i det forgangne år budt velkommen til flere nye medarbejdere i Hedensted, 
udvidet filialkontoret i Holland og indgået samarbejde med en ny partner i Storbritannien. Samtidig 
har man i stor stil benyttet sig af at der igen blev åbnet op for branchemesserne. Man har deltaget 
på en lang række udenlandske messer - og også hjemlige FoodTech - for at præsentere de nyeste 
tiltag på produktsiden og støtte op om de europæiske partnere.  

”Vores vækstambitioner hænger tæt sammen med vores partnere. Derfor besøger vi dem ofte, 
deltager på messer og tager på kundebesøg sammen. Vi opdaterer hver dag den fælles 
europæiske partner-platform, så de hele tiden har onlineadgang til præcis de samme 
informationer, som vi har på hovedkontoret. Partnerne skal ikke være i tvivl om vores 
engagement”, understreger Martin Holgaard.   

 

Fortsat optimisme 
I det kommende år vil filterproducenten fortsætte det intensive arbejde med virksomhedens miljø- 
og bæredygtighedsstrategi. I den forbindelse har man koblet sig på ”Science Based Targets 
initiative” for at fastholde løbende forbedringer i virksomhedens grønne omstilling. Ikke kun af 
interne årsager, men også for at sikre en fortsat reduktion af kundernes klimaaftryk gennem 
videreudvikling af energibesparende filterløsninger. Selvom vi lever i en urolig tid, er Martin 
Holgaard optimistisk, hvad angår aktivitetsniveauet i 2023. 

”Her i slutningen af året er det gået lidt langsommere med at lukke ordrerne, men vi har stadig 
masser af tilbud ude og vores pipeline er stor. Vi kan mærke, at vi bliver mere kendte globalt, og 
det bringer nye spændende forespørgsler med sig. Forventningen er, at vi kan fortsætte væksten 
gennem produktudvikling og en målrettet salgsindsats”, slutter Martin Holgaard. 

 

Om HiFlux Filtration A/S:  
HiFlux Filtration A/S er en dansk virksomhed, der i over 60 år har specialiseret sig i at levere 
skræddersyede filterløsninger til industrien. Fokus er på udvikling og fremstilling af væskefiltre. 
Rådgivning, problemløsning, montage og servicering er vigtige elementer i virksomhedens 
aktiviteter. HiFlux Filtration A/S har forhandlere over hele Europa, hovedkontor i Hedensted og 
filialkontor i Holland. 
 

 


