


Midt i Thy, og helt i front med
service og teknik
GRØNKJÆR’s Maskinværksted holder til i Hurup Thy,
hvor der er højt til loftet og plads til udvikling.
Der er ikke langt til gode veje, og færgeforbindelserne
til Norge er lige rundt om hjørnet.
Alsidighed er et nøgleord hos os, og vi tilbyder en bred
vifte af ydelser på det maskintekniske område - hurtigt,
konkurrencedygtigt og med godt humør!

Spåntagende bearbejdning
Vi råder over en moderne maskinpark af CNC-styrede
drejebænke, til spåntagende bearbejdning af selv særdeles
store emner. Avanceret måleudstyr sikrer at enhver opgave
udføres med præcision og gennemtestet kvalitet.
Som langvarig underleverandør til en stor og broget skare
af virksomheder, kender vi kravene til rationel produktion,
hurtig leveringstid og konkurrencedygtige priser.

Smedeafdelingen
Vi har et nyindrettet smedeværksted på 1.100 m2, med en
loftshøjde på 11 meter - med nye maskiner og tilhørende
pladelager. Der kan vi klare selv de største opgaver, og vi
har blandt andet lavet et 6,5 ton tungt granitlad til en sætte-
vogn samt en 18 ton tung portalblænder til et bioanlæg.
Vore smede har diverse svejsecertificater. Desuden råder vi
over et mindre smedeværksted på 300 m2 i forbindelse med
maskinafdelingen.

Udvikling og produktion af specialmaskiner
GRØNKJÆR’s Maskinværksted deltager ofte i udviklingen
af specialmaskiner, helt fra den første idé og til det færdige
udstyr leveres. I en tæt dialog med kunden skræddersyr vi
maskinen til den konkrete opgave, og følger leveringen op
med en kundevenlig servicepolitik.

Slagteriudstyr til rationel produktion
Gennem årene har et tæt samarbejde med lokale slagteri-
er ført til udvikling af en række maskiner, specielt tilpasset
denne specielle branche.
Vore slagterimaskiner sikrer en rationel arbejdsgang og
gavner arbejdsmiljøet - derfor anvendes produkterne i dag
såvel i Danmark som på adskillige eksportmarkeder.

Hydraulik-afdeling
Hjemme på værkstedet har vi et stort lager af hydraulik-
slanger og øvrige komponenter, og vort mobile værksted,
“Hydraulikbussen”, klarer reparationer på stedet.

“Long Tall Sally”
GRØNKJÆR producerer også “Long Tall Sally” - et unikt
produkt til effektiv og fleksibel svejseudsugning.

Rekvirer venligst specialbrochurerne på slagteriudstyr
og “Long Tall Sally” svejseudsugning.

Hurup



Stort og småt er (næsten)
lige godt...

Vi står klar til at løse enhver opgave med
en moderne, veludbygget maskinpark - og
dygtige, engagerede medarbejdere.

Ingen opgave er for stor og ingen for lille,
så kontakt os for nærmere oplysninger, et
uforpligtende besøg eller et godt tilbud.

Flemming Grønkjær
Salgsafdelingen

Et spørgsmål om tolerance...
Hos GRØNKJÆR sætter vi kvaliteten i højsædet.
Vi har derfor indrettet et målerum, hvor emnerne
kontrolmåles.
Ude på maskinen dataindlæses måleværdierne,
og der kan udprintes en tilhørende målerapport,
som medsendes til kunden.
De kan med andre ord forvente ensartet og høj
kvalitet, når De overlader Deres opgave til os.
Dette sikrer mod uventede problemer, når alle de
enkelte komponenter i Deres system senere skal
sammensættes til en helhed.
GRØNKJÆR har styr på tolerancerne, helt ned til
en tusindedel millimeters nøjagtighed.



Slagteriudstyr som øger produktiviteten og 
gavner arbejdsmiljøet

GRØNKJÆR udvikler og producerer specialmaskiner til slagteribranchen, og
vore produkter anvendes såvel lokalt som på adskillige eksportmarkeder.
Nøgleordene ved design af disse produkter er effektivisering af produktionen
- med skyldig hensyntagen til et godt og sikkert arbejdsmiljø.

Rekvirér specialbrochuren

på vort slagteriudstyr!

Hydraulikproblemer? Vi klarer ærterne!
Med vort rullende hydraulikværksted laver vi slangerne lige på
stedet, og hjemme på værkstedet har vi et stort lager af slanger,
stempelstænger og cylinderrør i metermål samt pakninger, olie-
motorer og ventiler mm.
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En stabil samarbejdspartner 
siden 1927
GRØNKJÆR’s Maskinværksted A/S er et 3. generations
familiefirma med stolte traditioner og vestjydske værdier.

Virksomheden blev grundlagt i oktober 1927 af Niels Peter
Grønkjær, som primært startede med reparation og salg af
landbrugsmaskiner. Han havde ialt 9 børn - otte drenge og
én pige, og det blev den yngste søn, Svend, som efter endt
læretid og nogle år hos Vilsgård på Mors købte faderens
forretning i 1940.
Snart blev Niels Peter Grønkjærs gamle værksted for
trangt til sønnen, som i starten af fyrrerne byggede nyt
værksted på 170 m2. Da Svend i 1953 mistede sin hustru,
Katrine, blev den unge pige Astrid ansat som husholderske
- men blev snart meget mere end det - de blev gift i 1955,
og fik tre børn: Annette, Flemming og Bent.

Gennem årene blev landbrugskunderne færre, og erstattet
med nye industrikunder, - en del lokale, flere og flere rundt
i hele Danmark og efterhånden også nogle kunder langt
ude i Europa.
I 1976 byggede Svend Grønkjær et helt nyt og moderne
180 m2 stort værksted i Bredgade 73, og drev på denne
adresse firmaet frem til sin død i 1986.
Astrid Grønkjær drev derefter sin mands forretning videre
med hjælp fra Flemming og Bent, og trods en hård opstart
lykkedes det fint.

I 1988 blev den første specialmaskine til slagteribranchen
(ribbens-trækker) udviklet og sat i produktion på opfordring
af “Vestjydske Slagterier” i Hurup. Det blev en stor succes,
og siden er en spidsrygsav og en bovbladstrækker kommet
til. Disse produkter eksporteres til adskillige lande, og har
dermed sat GRØNKJÆR på verdenskortet.
Efter nogle års god fremgang var værkstedet i Bredgade
73 blevet for lille, og i 1992 blev bygningen på Industrivej
12 købt, og indrettet til et moderne værksted.
Samtidigt kom Bent og Flemming med i firmaet, som de
driver i dag, til dels sammen med deres mor, Astrid.
Også dette værksted blev snart for trangt, og i 1999 blev
DLG-bygningen på den anden side af gaden købt.
Denne bygning er siden istandsat med baderum, kantine
og et 1.100 m2 stort smedeværksted.

GRØNKJÆR er et sted hvor der sættes stor pris på gode
arbejdsforhold og et godt arbejdsmiljø, så det er der gjort
meget ud af. GRØNKJÆR er således registreret som en
Niveau 1 virksomhed i Arbejdstilsynets tilpassede tilsyn.
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Flemming og Bent Grønkjær
Tredje generation i et familiefirma med
fuld tryk på alle kedler...

Citat fra 75-års jubilæet i 2002:

“ Vi ta’r 75 år mere”


