REN LUFT

I ALVERDENS INDUSTRIER

DEDICATED TO CLEAN AIR

Leverandør af ren luft til glæde for
miljø, medarbejdere, produkter og økonomi
I alverdens industrivirksomheder skaber

Udbyttet af ren luft er således en unik kom-

støv og skidt - bl.a. i form af spåner og

bination af godt arbejdsmiljø, bæredygtighed,

granulater - store udfordringer. Siden 1957

bedre produkter og en positiv afsmitning på

har JKF været industriens leverandør af flek-

virksomhedens bundlinje.

sible og højeffektive komponenter, der har
været med til at løse disse udfordringer.

Så enkelt kan det siges.

Ren luft gavner miljøet - både det interne
arbejdsmiljø og det omkringliggende miljø.

JKF udvikler og producerer en

Det betyder et sundere indeklima for virk-

komplet serie højkvalitetskomponenter

somhedens medarbejdere, samt en bære-

til procesudsugningssystemer.

dygtig og miljørigtig produktion til gavn for

Sortimentet omfatter:

alle.

- Filtre
- Filterposer

Ren luft gavner også selve produktionen og

- Ventilatorer

dermed slutprodukterne. Samtidig er ren luft

- Standard rørprogram galv. 2 og 3 mm

ofte lig med energibesparelser, blandt andet

- Rustfri rørprogram

fordi luften kan recirkuleres.

- Specialprodukter og tilbehør

      Med JKF’s produkt
program kan vi tilbyde
fremragende komponenter
og en høj teknisk standard…
René Ranzenbacher,
indehaver, Holzstaubtechnik
Ranzenbacher
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Leverandør af ren luft gennem årtier
JKF er grundlagt af smedemester

Vi har fortsat hjemme i den smukke nord-

Louis Nielsen i 1957.

jyske landsby Als, beliggende i frisk havluft
lige ved Kattegat, og vores vision om at være

Det oprindelige navn var ”Jysk Knæ- og

blandt de førende producenter og leveran-

Pladerørsfabrik”, men som følge af en

dører af komponenter til procesventilations-

stigende eksport blev navnet i 1982 ændret

anlæg, og dermed bidrage til et bedre globalt

til det mere mundrette navn JKF Industri A/S.

miljø, er uændret.

Fra 2014 er navnet ændret til det enkle
JKF – uanset hvor vi er i verden.
Siden stiftelsen er det gået stærkt

JKF’s danske fabrik og koncern-

– både hos os, vores kunder, i branchen

hovedkontor i Als rummer i dag tids-

og i s amfundet. Virksomhedens rødder er

svarende og moderne administrations-,

bevaret, men vi vil altid stræbe mod forbed-

udviklings- og produktionsfaciliteter

ringer, som sikrer og udbygger vores mar-

på godt 25.000 kvadratmeter.

kedsposition og fremtid samtidig med, at

JKF har producerende datterselskaber i

vi sikrer kunderne de rigtige løsninger.

Malaysia og Polen samt salgskontorer
på Filippinerne, i Indonesien og i Singapore.
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1957

1975

1987

1995

1999

2017

JKF grundlægges
af Louis Nielsen

Efter flere tilbygninger
råder JKF nu over fem
haller

Højteknologi og
cad/cam-styring
indføres

Datterselskabet
JKF Industri Sdn. Bhd.
etableres i Malaysia

JKF etablerer sig i
Singapore

Groupe SFPI
overtager JKF

1964

1985

1990

1997

2012

JKF flytter til nye
lokaler på Rørsangervej

Louis Nielsen indleder sit
generationsskifte.
11 udvalgte medarbejdere
og Cimbria A/S bliver medejere

Der investeres løbende,
og JKF indleder analyser
vedrørende ISO 9001
certificering

JKF etablerer sig i Polen
med salg og produktion

Maj Invest
overtager JKF
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Viden, udvikling og fagligt
dygtige medarbejdere
JKF’s produktion er i dag baseret på høj-

Uanset hvor længe en medarbejder har

teknologiske, avancerede og tidssvarende

været ansat hos os, handler det om den

metalforarbejdningsmaskiner, der løbende

enkeltes engagement, faglige dygtighed og

bliver optimeret.

evne til at se muligheder. Det er afgørende
for vores evne til at omstille os til kundernes

Vores vigtigste aktiv er dog medarbejderne

krav, der hele tiden ændrer sig. Kun derigen-

bag maskinerne. Medarbejderne er altafgø-

nem kan vi levere den bedste kvalitet.

rende for den kvalitet, vi leverer.
En del af medarbejderne er “født“ ind i virksomheden. Andre har været med i mange år.

JKF’s grundlæggende værdisæt:

Det sikrer os ikke blot en enorm viden, som

- Medarbejdere med høj faglighed

fundament for vores fortsatte udvikling, men

- Kvalitet i alle led

også en solid stabilitet. Det gælder både i

- Fejlfri levering

vores administration, salgsafdeling, udvik-

- Lokal forankring

lingsafdeling og i produktionen.

      At samarbejde med JKF
er nærmest som at handle med
gode venner og ikke bare endnu en
leverandør – vi sætter pris på den
gode support, rådgivning og store
fokus på en virksomhed på den
anden side af jorden…
Geoff Ebdon,
direktør, New Zealand Duct&Flex,
Auckland
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Det hele hænger sammen
I henhold til arbejdsmiljøloven er ren luft

Det betyder, at produktionen bliver mere

i produktionen et nøje defineret lovkrav.

effektiv, og at slutprodukterne får en bedre

Heldigvis. Havde det ikke været tilfældet,

kvalitet og finish. Endelig bliver belastningen

ville det alligevel være optimalt at investere

af miljøet mindre til gavn for os alle.

i renere luft. Motiverne er nemlig mange.
Så uanset lovens krav går argumenterne
Et bedre arbejdsmiljø giver bedre trivsel og

for renere luft op i en højere enhed, der

mindre sygefravær hos medarbejderne.

kommer alle til gode - medarbejdere, kunder,
virksomheden og miljøet.

Maskinerne går mindre i stykker og har
dermed højere oppetid. Samtidig reduceres

Det hele hænger sammen.

virksomhedens energiforbrug, da luften i
højere grad kan recirkuleres.

8

MILJØ

ØKONOMI

PRODUKTKVALITET

TILGÆNGELIGHED

JKF’s komponenter har en

JKF’s komponenter er

JKF’s komponenter sikrer,

JKF’s komponenter er let

positiv indflydelse på både

synonym med

at granulater og støv ikke

tilgængelige i det meste af

det interne og eksterne

medarbejdertrivsel og

hvirvler rundt og påvirker

verden. Vi har fabrikker i

miljø. Effektiv udsugning

mindre sygefravær, højere

mennesker, produkter

Danmark, Polen og Malaysia,

giver bedre trivsel og

oppetid på maskinparken,

og maskiner uhensigts-

mens salg og rådgivning

arbejdsmiljø, ligesom

bedre slutprodukter og

mæssigt. Det er faktorer,

primært foregår via nøje

effektiv filtrering er med til

bedre energieffektivitet .

der har stor indflydelse på

udvalgte samarbejdspartnere.

at sikre bæredygtighed i

Faktorer - der alle har en

den produktkvalitet og

I Polen og Malaysia har vi

miljøet omkring os.

betydelig indvirkning på

-finish, virksomheden

egne salgsafdelinger med

virksomhedens bundlinje.

ønsker at levere.

direkte slutkunde-kontakt.
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Specifik brancheerfaring
Selvom det basale behov for sund og ren

Den erfaring er opbygget gennem årtier.

luft som udgangspunkt er ens, er kravene

Når vi kombinerer den med vores generelle

til vores komponenter meget forskellige fra

viden, og kundernes individuelle specifikke

branche til branche. Det skyldes en lang

ønsker, opstår de rigtige løsninger.

række forhold.
Hos JKF har vi opbygget stor viden og
erfaring om de forskellige brancher, vi leverer
løsninger til. Vi kender branchernes grundlæggende krav og behov, herunder også

Alle vores produkter er
gennemtestede og lever op til
enhver gældende EU-lovgivning

lovgivningen på området.

inden for den specifikke branche.

       Som JKF’s repræsentant i

JKF leverer ren luft til:

Storbritannien gennem 40 år har
vi v æret vidne både til virksom
hedens vækst og til udviklingen af
deres produkter til den virksomhed i
verdensklasse, den er i dag…

- Træindustrien

Keith Weavin, adm. direktør,
Truduct Products Ltd.

- Landbrugsindustrien
- Jern- og metalindustrien
- Papirindustrien
- Plastindustrien
- Fødevareindustrien
- Tekstilindustrien
- Medicinalindustrien
- Byggeindustrien
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Et produktprogram der står distancen
JKF’s produktprogram er omfattende, flek-

Systemet har særligt vundet indpas i miljøer

sibelt, tidssvarende og naturligvis tilpasset

med stigende krav til rengøring og eksplosi-

vores kunders krav. Vi kan levere komponen-

onssikkerhed.

ter til både store og små løsninger, og i flere
forskellige prisklasser.

JKF sørger naturligvis for dokumentation for
stort set alle processer og produkter - blandt

Ens for alle vores produkter er fokus på

andet via en lang række ISO-certificeringer.

sikkerhed, miljø, støj, ydeevne, virkningsgrad
og energiforbrug.

Desuden er produkterne opbygget således,
at de ikke kun kan anvendes i en samlet

Når det gælder sikkerhed, har vi udviklet et

JKF-løsning, men også kan anvendes og

system, der sætter nye standarder for både

bygges sammen med andre fabrikater.

person- og driftssikkerhed i forbindelse med
eksplosioner i filtre. Metoden er dokumenteret, og produkterne er TÜV-certificerede.

JKF har dokumentation for
kvaliteten i vores produkter gennem
en række ISO-certificeringer, hvor
ISO 9001 dokumenterer totalkvaliteten,
mens miljøet er dokumenteret
med ISO 14001 og arbejdsmiljøet
med ISO 18001.
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Tilgængelig i det meste af verden
Uanset hvor din virksomhed befinder sig, er

Ud over produktionsfaciliteterne i Danmark

der sjældent langt til JKF’s produkter.

har vi egne fabrikker i Polen og Malaysia.
Herfra betjener og supporterer vi også nær-

Med udgangspunkt i koncernhovedkvarteret

markederne med projektering, installation og

i Danmark servicerer vi et stort netværk

service.

af agenter, anlægsbyggere og grossister.
Samarbejdspartnere der som os selv er de-

Det fintmaskede net af samarbejdspartnere

dikeret til ren luft. De fleste har mangeårige

og deres lokalkendskab lægger yderligere

relationer til JKF, og trækker dagligt på vores

værdi til vores produkter. Det sikrer, at alle

rådgivning, ekspertise og knowhow.

forhold tilgodeses og gennemgås, så anlæg
og komponenter leveres, installeres og opstilles på den mest effektive måde.

      Gennem de mange årtier, vi
har samarbejdet med JKF, har deres
sortiment af udstyr og komponenter
vist sig at være til stor fordel for vores
slutbrugere…

JKF har
fabrikker i:
- Danmark
- Polen
- Malaysia

David Marsden,
adm. direktør, Indusvent Limited

JKF Danmark
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JKF Polen

JKF Malaysia
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JKF Industri A/S

NEU-JKF Sp. z o.o.

NEU JKF Asia Sdn. Bhd.

Rørsangervej 5, Als

Berzyna 81,

Lot 8521, Persiaran Industri Galla,

9560 Hadsund

64-200 Wolsztyn

Galla Industrial Park, 70200 Seremban

Denmark

Poland

Negeri Sembilan, Malaysia

Tel: +45 98581211

Tel: +48 68 347 07 00

Tel: +606 764 9861

info@neujkf.dk

info@neu-jkf.pl

info@neujkf.asia

www.neujkf.dk

www.neu-jkf.pl

www.neujkf.asia

BUCHS.DK -08.19 - 112761

VEJEN TIL REN LUFT

