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Maskinhandler er flyttet ind i futuristisk
nybyggeri

Foreløbig er der kun en enkelt demo-maskine i Mazaks store nye showroom. Men der er flere på vej, lover Lars Lynge,
adm. direktør for Mazak.
Foto: Eskil Mann Sørensen



Af Eskil Mann Sørensen
26. januar 2022 22:00

Showrummet er kæmpestort og lyst som en sandstrand i juni. Alle kontorer har kæmpestore
vinduer, og alle ledninger er gemt i en "krybekælder" under kontorerne, så der ikke ligger
ledninger og flyder.
Dørene åbner automatisk ved et vink med hånden. Det ligner noget fra fremtiden.
Endnu er der kun to CNC-maskiner i showrummet i Mazaks nye hovedsæde i Middelfart. Der er
mangel på nye CNC-maskiner i det nuværende ophedede marked.
Men adm. direktør Lars Lynge har bestilt yderligere demo-maskiner, så der inden længe vil der
stå seks demo-maskiner, som kunderne kan besigtige.
Facaden vender ud mod den fynske motorvej, og Mazaks karakteristiske orange farve på
bygningen signalerer: Her bor vi. Kom og se!
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Lars Lynge viser rundt i de splinternye lokaler, som Mazak flyttede ind i 1. december. Der er et
stort auditorium med plads til 80 mennesker og med en gigantisk skærm. Det er indrettet med
et kamera, som automatisk følger den person, der taler. Endnu er der kun hængt sparsomt med
billeder op på de kridhvide vægge.
- Vi skal have nogle plakater og dekorationer op på væggene, siger Lars Lynge lidt
undskyldende.
Han er superglad for at Mazak nu har fået et stort præsentabelt hovedsæde, milevidt fra det
tidligere "forfærdelige" hovedsæde i Ringsted, der var indrettet i et tidligere autoværksted.
Solceller
På taget er der installeret 144 kvadratmeter solceller. Det dækker det daglige strømforbrug til
Mazaks kontor. Uden for bygningen er der sat otte ladestandere op til ebiler. Også på andre
måder søger Mazak at bidrage til større bæredygtighed. Mange arbejdsgange som tilbud,
ordrebekræftelser og indkøb er for længst gjort digitale, så man ikke behøver at printe på papir.
Det flugter også med Mazakkoncernens produktion af maskiner. Fabrikkerne har indført en "GoGreen" proces, som vil betyde, at CO2-belastningen fra fremstillingen af en maskine i 2030 vil



være reduceret med 50 procent.
Medarbejdere flyttet med
Alle sjællandske medarbejdere er flyttet med til den nye fynske lokation.
- Det er vi glade for. Det bevidner, at man er glade for at arbejde her, siger Lars Lynge.
Flere sjællandske medarbejdere har fået ordninger, hvor de arbejder nogle dage ugentligt
hjemmefra og nogle dage i Middelfart. Så bliver det lidt mere overkommeligt med afstanden.
Ud af 41 medarbejdere har omkring 15 fast arbejdsplads på hovedkontoret. Resten er sælgere
og teknikere, som arbejder fra hjemmet og rundt omkring i landet.
Unge i branchen
Lars Lynge og Mazak er bekymret over manglen på teknisk kvalificeret arbejdskraft i Danmark.
Lige nu har Mazak de medarbejdere, som der er behov for, men fremtiden ser ikke så lys ud.
- Vores og vores kunders største bekymring er at få medarbejdere. Vi skal have flere unge ind i
den her branche. Det er trods alt ikke alt, der kan automatiseres. Det vil vi bruge det her hus til.
Vi vil prøve at bidrage ved at invitere skolerne herind.
- Vi skal inspirere dem, og vi skal vise, at man kan få et fantastisk liv i industrien, siger Lars
Lynge.
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Han påtænker, at arrangementerne med skolerne begynder til efteråret.
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