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INSTALLATION AF
VARMEPUMPER

Mere info

v/ Erik Linnet · Vestervigvej 58 · 7755 Bedsted Thy · Tlf. 97 94 50 59 · www.elkontakten-thy.dk

Kontakt
Erik Linnet , Tlf. 20 41 70 96

Vi har specialiseret os i  
opsætning af varmepumper

•  Vi har KMO-certifikat  
(kølebranchens miljøordning)

•  Autoriseret forhandler af Panasonic  
varmepumper
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Nu kan børnene i Thisted – og hele 
Thy – vælge at få foretaget tand-
regulering i Sundhedshuset Thy, 
Tigervej 1 i Thisted.

Du skal selv betale 35% – og det vil 
svare til 3-400 kr. om måneden i den 
periode behandlingen varer. Du får 
sikker og fast pris før behandling.

Vi glæder os til at se dig!

Specialtandlæge Søren Povlsen · 97 84 05 88

www.tandregulering.com

Godt nyt for tænderne i Thy...  
Rigtig godt nyt...

Vi hjælper 
også med at 

rette tænder på 
voksne. Det er langt 
billigere end de fleste 

tror. Og alle bliver 
glade.

specialtandlægecenter
vestjylland

HANSTHOLM
Kai Lindbergs Gade 45
7730 Hanstholm
Tlf. 97 96 13 88

INDUSTRI ·  OVERVÅGNING  ·  PRIVAT  ·  VARMEPUMPE

KOMPETENCER:

• Service og fejlsøgning

• Siemens PLC styringer

• Sikkerhed på maskinanlæg

• Dokumentation

• Procesovervågning

INTERESSERET?

Hvis vi har vakt din inte-
resse, så tøv ikke med at 
kontakte os for en snak og 
et uforpligtende tilbud.

Med venlig hilsen
Jarl Knudsen

Vi har mere end 40 års erfaring 
indenfor både ny installationer 
og servicering af industri

Vi har naturligvis døgnservice 24-7-365

THISTED
Bjørnevej 8
7700 Thisted
Tlf. 97 92 50 66

DØGNSERVICE
24-7-365

KNX certifi ceret
installatør

info@svendknudsen.dk  |  www.svendknudsen.dk
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 » Der er et stort potentiale i emballage-
fremstilling, så det er et område, vi sær-
ligt gerne vil fokusere på i fremtiden.
OLE PETERSEN, administrerende direktør, Kellpo A/S

 » De spurgte, om jeg ville fortsætte, 
og det ville jeg gerne, selv om jeg bor i 
Skive og kører frem og tilbage hver dag.
SØREN KRISTENSEN, værktøjsmager, udlært på Kellpo 1. februar 2018

Thisted
Telefon 99199300 Fax 99199408 E-mail thisted@nordjyske.dk  
Adresse Sydhavnsvej 5, 7700 Thisted

eret arbejde, siger han.
Søren Kristensen er glad 

for, at der er mange andre 

unge medarbejdere - faktisk 
er de syv, der ofte laver no-
get socialt sammen efter fyr-

aften.
Virksomheden, der i alt 

har 35 ansatte, har løbende 
tre-fem lærlinge tilknyttet.

Kellpos ”ihærdige indsats 
for at fastholde danske pro-
duktionsarbejdspladser” er 
motivation for, at virksom-
heden netop er blevet nomi-
neret til Plastprisen 2018.

Af Lone Lærke Krog 
og Diana Holm (foto)
lone.laerke.krog@nordjyske.dk 

THISTED: Ole Petersen viser 
næsten hjemmevant rundt 
på Kellpo A/S i Thisted - til 
trods for, at han for kun få 
dage siden har sat sig i stolen 
som administrerende direk-
tør i den snart 25 år gamle 
virksomhed.

I et afskærmet område 
masseproduceres store is-
bægre til Premier Is.

- Der er et stort potentiale i 
emballagefremstilling, så 
det er et område, vi særligt 
gerne vil fokusere på i frem-
tiden, siger Ole Petersen.

Det er en fuldstændig au-
tomatiseret proces, så det er 

ikke en løntung produktion.
Derfor er der muligheder - 

også på den udenlandske 
marked, mener direktøren, 
der har 15 års erfaring i Asi-
en fra ansættelse i Det østasi-
atiske Kompagni (ØK).

- Teknisk ved vi, at vi kan 
producere meget mere. Det 
er et spørgsmål om at sætte 
fokus på salgs- og markeds-
føringsdelen, siger han.

Og det er netop i kraft af 
sine kompetencer inden for 
dette felt, at han har fået po-
sten som direktør.

På det danske marked er 
der store spillere som Færch 
og RPC Superfos, men Ole 
Petersen mener, at Kellpo 
A/S har en særlig fordel i sin 
arbejdsform.

- Vi er mere ude og snakke 
med kunderne om mulighe-
den for at udvikle nye typer 
af produkter i stedet for en 
række standardløsninger, si-
ger han.

En anden af Kellpos styr-
ker er, at alle typer af værktøj 
kan fremstilles i huset.

En af værktøjsmagerne er 
Søren Kristensen, der blev 
fastansat pr. 1. februar - ef-
ter overstået læretid på fa-
brikken.

- De spurgte, om jeg ville 
fortsætte, og det ville jeg 
gerne, selv om jeg bor i Skive 
og kører frem og tilbage hver 
dag.

Søren Kristensen fremhæ-
ver, at opgaverne er mange-
artede.

- Jeg har fået lov til at være 
rundt ved alt fra montage til 
fræsning. Det er meget vari-

Kellpo er kommet   i form
OMSTILLING: Virksomheden Kellpo A/S er i gang  
med at satse mere på emballageproduktion

Kellpo A/S producerer i dag  
flere typer plastemballage til 
fødevareindustrien - her er det 
isbeholdere til nabovirksom- 
heden Premier Is i Thisted. 
Plastemballage til fødevarer  
laves ”skræddersyet” efter den 
enkelte virksomheds behov, og 
det er ambitionen at udvide 
den del af forretningen betyde-
ligt.

Kellpo kan håndtere alle processer i værktøjsfremstilling til plastin-
dustrien. Spåntagning er et af specialerne på Kellpo. Her er det en 
gnistelektrode til værktøjsfremstilling, der finpudses. 

Her ses nogle af de støbeforme, der bruges til fremstilling af plast-
bægre til fødevareindustrien.

Søren Kristensen - her ved programmering af en CNC-fræser - er 
udlært værktøjsmager hos Kellpo A/S i februar i år, og han har øn-
sket at fortsætte i firmaet, selv om han må køre fra Skive dagligt. 

Kellpo A/S, der blev etableret af 
Kjeld (t.v.) Pedersen og Poul 
Pedersen (t.h.). Senest har de 
ansat Ole Petersen (i midten) 
om administrerende direktør. 

 {Kellpo A/S har gennem et 
kvart århundrede været 
kendt for sine kompetencer 
inden for udvikling og pro-
duktion af sprøjtestøbeværk-
tøjer til emballageindustrien.

 { I dag fordeler virksomhe-
dens aktiviteter sig på tre for-
retningsområder: værktøjs-
fremstilling, spåntagning og 
emballageproduktion.

 {Kellpo A/S er netop blevet 
nomineret til Plastprisen 
2018, der bliver uddelt af 
Plastindustrien på branche-
organisationens årsdag i In-
dustriens Hus 17.maj.

 {Kellpo A/S har pr. 1. maj 
ansat Ole Petersen som ad-
ministrerende direktør. Hen-
sigten er at styrke den strate-
giske salgsindsats.

 {Virksomheden blev etab-
leret af Kjeld Pedersen og 
Poul Pedersen.

 {De to vil fremover koncen-
trere sig om produktudvik-
ling og produktionsoptime-
ring.

FAKTA
KELLPO A/S


