ANNONSE FRA TRONRUD ENGINEERING
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Tronrud Engineering leverer maskiner og utstyr nasjonalt og globalt. – Samarbeidet med Decon-X er vi stolte av. At kompetansen vår kan bidra til helsegevinster, som desinfiseringsmaskinen fører med seg, gir oss muskler til videre innovasjon på helsefeltet, sier Erik Hjertaas, avdelingsleder i Tronrud Engineering.

TRONRUD ENGINEERING
KAN MASKINBYGGING
Med 40 års erfaring KAN Tronrud Engineering bygge maskiner.
– I tillegg til solid kompetanse i å utvikle og produsere maskiner, er vi kjent for å lytte til kundens
idé og behov. Vi samarbeider tett med kunden i hele prosessen. Det blir det gode og nyttige
maskiner av, sier Erik Hjertaas, avdelingsleder i Tronrud Engineering.

Den nære relasjonen mellom kunden og Tronrud Engineering er en vinn-vinn situasjon for begge. – Sammen blir vi
dobbelt så gode. Smarte og funksjonelle løsninger oppstår
ofte i relasjonen med kundene. Denne samarbeidsånden har
gjort oss utpreget fleksible og har styrket eierskapet til arbeidet og produktene vi lager. Et fortrinn både for oss og kundene
er at utvikling og produksjon foregår i eget hus med effektive
prosesser og stor kompetanseoverføring, mener han.
Hjertaas understreker betydningen av å beholde kompetanse
i eget hus og i Norge.
– For kunden handler det også om å kunne følge produktet
som er bestilt gjennom byggeprosessen.
MED EN DESINFISERINGSMASKIN PÅ OL-LAGET
Det er høyteknologisk automasjonsutstyr Hjertaas forteller
om. Han peker spesielt på en robotisert desinfiseringsmaskin
som Tronrud Engineering har utviklet og bygget sammen
Decon-X. Desinfiseringsmaskin desinfiserer rom og utstyr
og brukes i dag på sykehus og sykehjem, og steder der man
tilstreber en bakteriefri atmosfære. Tre maskiner fikk plass
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på OL-laget i Pyongchang i vinter. – En fjær i hatten for oss
selvsagt. De norske utøverne holdt seg friske med desinfiseringsmaskinen på laget, smiler Hjertaas fornøyd.
Samarbeidet mellom Tronrud Engineering og Decon-X har
ført til stor suksess og etterspørsel etter produkter og maskiner. – Decon-X eier prosessen og vi utvikler mekaniske løsninger og industrialiserer dem, forklarer Hjertaas.
STORT SPEKTER AV BREDDEKOMPETANSE
Tronrud Engineering har medarbeidere med høy kompetanse som daglig jobber med engineering, produksjon, 3D-printing og utvikling av prototyper av maskiner.
– Det er breddekompetansen vår som gjøre det mulig å hjelpe kunder som Decon-X i å utvikle produkter, bokstavelig
talt fra idé til ferdig produkt. Bidraget vårt handler også om
å kvalitetssikre produksjonen, noe som er mulig fordi kommunikasjon og produksjon foregår tett mellom egne ansatte
og i samspill med kundene. Det blir en konstruktiv spiral, vi
lærer og utvikler oss, ser nye løsninger, erfarer og lærer mer.
Innovasjon er spennende, slår Hjertaas fast.
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Tronrud Engineering har 40 års erfaring i maskinutvikling
Utvikling og produksjon foregår i egne lokaler på Eggemoen
industripark
Har om lag 150 ansatte med høy kompetanse
Selskapet har en av de meste moderne maskinparkene i
Norge
Spesialfelt er utvikling kundetilpasset utstyr for bl.a.pakking
av mat- og medisinindustri

