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Billeder

 
Der sker stadig teknologiske fremskridt inden for slyngrensere, selv om princippet er det samme som altid. 
Erik Pandrup viser en af de nye maskiner frem. Foto/Eskil Mann Sørensen. 

Middelfart-virksomheden Sonnimax kan fejre 50 år med 
sandblæsning og slyngrensning. 
Maskiner til slyngrensning, sandblæsning og afgratning har været Sonnimax’ styrke i 50 
år. Spørger man direktør og ejer Erik Pandrup, så ligner anlæggene sig selv hen over 
årene. Men de er blevet mere avancerede. 
 
Og løsninger og maskiner vises frem på Scandinavian Coating i Øksnehallen. 

- En slyngrenser ligner stadig en slyngrenser. Men der er kommet mere styring. I sin tid 
virkede maskinerne med relæstyring. Nu er der PLC’er. Der er også sket noget på det 
mekaniske. I dag kan man rense hurtigere. Det er blevet en mere forfinet teknologi. For 
eksempel er fordelerhjulene forbedret, så de har fået en højere virkningsgrad, siger Erik 
Pandrup. 
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Sonnimax i Middelfart har solgt maskiner i 50 år, og firmaet har også serviceret kunderne, 
når maskinerne er gået i baglås. Det sørger medarbejderne i værkstedet for. 

- Det har altid været vigtigt for os at servicere kunderne. Vi servicerer alle typer anlæg. Det 
giver os en god kontakt til kunderne, siger Erik Pandrup.  
 

Renovering  
Maskinerne kommer primært fra producenter i Tyskland og Italien, og de 20 medarbejdere 
hos Sonnimax kender hvert et hjørne af maskinerne. Det betyder, at de også sagtens 
løfter opgaven med at renovere maskiner. 

- Vi kan tune gamle anlæg, så de kører 10-20 pct. hurtigere, og så virksomheden kan 
bruge anlægget i det eksisterende produktionsflow. Vi kan eksempelvis sætte moderne 
slynghjul på eller en hurtigere styring. Vi har mange muligheder for at øge hastigheden, for 
vi kender anlæggene hundrede procent, siger Erik Pandrup, der har været med på 
sidelinjen, helt fra hans far startede firmaet i 1969 hjemme i privaten i Nivå i Nordsjælland. 

Erik Pandrup kom ind i virksomheden i 1995 og overtog den i 2005. 

Sonnimax har flere ingeniører og teknikere ansat til at lave beregningsarbejdet, når de 
ombygger anlæg. 

På værkstedet er Bent Kiholm i gang med at reparere et par godt brugte sprøjtepistoler. 
Der er flere dele, der skal skiftes ud. 

Sprøjtemaling er et nyt område, som Sonnimax fik ind for et par år siden, da firmaet købte 
Castor og Sprayparts, der lå i Fredericia. 

Med Erik Pandrups ord, så har Sonnimax nu alt, der skal til for at forbehandle og male 
emner. 

 


