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LOKALT

Få dit arrangement med i Tid & Sted. Send en 
mail med informationerne til taud@hdnet.dk

Espergærde-virksom-
heden fordobler sin 
produktion frem til 
2022 og er inde i en ri-
vende udvikling.
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ERHVERV: En investering på 
et tocifret millionbeløb re-
sulterer til maj i åbningen af 
en stor ny produktionshal i 
v irksomheden Carmo, 
Højvangen i Espergærde. 
Virksomheden, der vil for-
doble sin produktion inden 
2022, befi nder sig i en riven-
de udvikling og den nye hal 
er en investering for at sikre 
kapacitet til fremtiden.

Carmo sprøjtestøber pla-
stickomponenter af enhver 
art som underleverandører 
til ca. 500 kunder, både min-
dre og meget store kunder 
inden for både medicobran-
chen og i industrien. Til bil-
industrien, minedrift og til 
det maritime erhverv, for 
blot at nævne enkelte af de 
kundebrancher, som Esper-
gærde-virksomheden er un-
derleverandør til. 

Stor eksport
Blandt de udstillede eksem-
pler på produktionen ser vi 
knapper i pvc, forstærknin-

ger og fi ttings inden for et 
hav af områder. Tjek for ek-
sempel pressennningen til 
din trailer. I den sidder der 
forstærkninger, som nok er 
fremstillet på Højvangen. 
Det kan være hjørnefor-
stærkninger til stor embal-
lage, forstærkninger til fi lm-
lærreder, f laskepropper, 
komponenter til kateterpo-
ser, ventiler til gummibåde 
og oppustelige hoppeborge. 
Til medicinske engangsar-
tikler til hospitaler og hjem-
meplejen produceres blandt 
andet konnektorer, studser 
og ventiler.

70 procent af produktio-
nen går til eksport til en ræk-
ke lande i og uden for Euro-
pa. 

Kompetencerne
Den nye produktionshal er 
bygget med stor loftshøjde, 
så blandt andet meget store 
værktøjer og maskiner kan 
placeres her, ligesom en 
kran bliver fast monteret 
midt i produktionshallen. 
Med sine 1000 kvadratmeter 
udgør den en fordobling af 
produktionsarealet.

- Med de nye faciliteter får 
vi en stor, ny kapacitet klar 

til både eksisterende og nye 
kunder. Der bliver også mu-
lighed for, at kunderne kan 
outsource deres produktion 
til os. De kan komme med 
egne værktøjer og eventuelt 
maskiner. Vi har kompeten-
cerne og sætter i produktion, 
fortæller administrerende 
direktør Claus S. Ishøy om 
den familieejede virksom-
hed.

Medarbejderstaben på 85 
ventes også at blive øget i 
takt med produktionsudvi-
delsen.

De svære opgaver
- Mens den nemme sprøjte-
støbning typisk fl ytter til Ki-
na og Østeuropa, så er der 
her en stigende efterspørg-
sel på de teknisk svære op-
gaver med avancerede ma-
terialer og teknikker. Den 
del af produktionen bliver 
her, fortæller Salgs- og mar-
ketingchef Frederikke Bie-
ring.

Carmo har for nyligt stået 
bag en hvervekampagne for 
at få nye medarbejdere til 
produktionen og kvalitets-
afdelingen.

- Vi har fået ansat fl ere 
dygtige, lokale folk. Og når 
den nye produktion skal i 
gang, så får vi brug for endnu 
fl ere. Vi skal bruge plastspe-
cialister og operatører, 
værktøjsmagere og kvali-
tetsfolk. Vi skal da lede, for 
der er mangel på speciali-
sterne. Men ofte ansætter vi 
operatører, som vi selv vide-
reuddanner. For os er det 
vigtigste, at man har det rig-
tige mindset. At man tager 
ansvar, initiativer, er god til 
at samarbejde og er kvali-
tetsbevidst, fortæller Claus 
S. Ishøy.

Kerne af medarbejdere
Carmo har medarbejdere fra 
en række forskellige lande 
og i dag er 10-15 forskellige 
nationaliteter repræsente-
ret. 

Læs artiklen om værkføre-
ren, der har arbejdet sig op 
fra at være gulvmand.

- Vi har en rigtig god kerne 
af medarbejdere. Det er an-
satte, der har været her i en 
årrække, og som tager stort 
ansvar. De er med til at bære 
kulturen videre til nye med-
arbejdere. En kultur, hvor vi 
skal være gode til at passe på 
hinanden og hvor vi vil gøre 
tingene ordentligt, siger di-
rektør Claus S. Ishøy.

Tocifret million-
investering i Carmo

Et farverigt og varieret udvalg af produkter, produceret af 
Carmo i Espergærde.

- Vi har en kerne af medarbejdere, der har været her i en 
del år og som bærer vores kultur videre, siger administre-
rende direktør Claus S. Ishøy, her i selskab med salgs- og 
marketingschef Frederikke Biering.

Et kig ind i produktionen på Carmo i Espergærde, hvor der produceres til hele verden.
Carmos nye produktionshal på Højvangen står klar til 
ibrugtagning til maj.

Om Carmo
• Virksomheden producerer forstærkninger og fi ttings af 

alle typer til medicobranchen og industrien.
• En stor del af produktionen eksporteres til en lang række 

lande.
• Carmo er etableret i 1946 i Rødovre og begyndte som en 

virksomhed, der lavede knapper af ben lige efter slutnin-
gen på Anden Verdenskrig.

• I dag er der 85 ansatte på Carmo i Espergærde.
• Fabrikken udvider med ny stor produktionshal på Højvan-

gen.
• Det nye produktionsområde står klar til maj.


