
Sådan bruger VM Tarm a/s COUGARTRON PROPLUS til
at forebygge produktionsforsinkelser og til hurtigere 

at rense & bejdse svejsninger i rustfrit stål
 

 

• Produktion og bejdsning af tankvogne i rustfri stål •

•Om VM TARM A/S         •

•Hvorfor Cougartron ProPlus?•

 

Flemming Kjeldsen — smed, VM Tarm a/s

VM Tarm A/S er en dansk producent af tankvogne og 
tanktrailere, til opbevaring og transport af fødevarer, 
benzin, olie, gødning, dyrefoder og kemikalier.

Virksomheden producerer 190-200 tankvogne om året, 
og beskæftiger over 200 medarbejdere

Tankvognene laves på bestilling, og er specialproduceret til 
hver enkelte kunde.

De store metaldele der bruges til at producere dem, er alle 
fremstillet in-house.

Rå-tanke og undervogne i rustfrie materialer bejdses med 
konventionelle bejdse-metoder i bejdsehallen.
 
Men montage-svejsninger el-bejdses i montage-hallerne. Her 
er det lige så vigtigt at misfarvninger, brandmærker og 
lignende fjernes effektivt.

Før VM Tarm investerede i ProPlus, prøvede de flere forskellige metoder til 
bejdsning af svejsningerne. De prøvede blandt andet bejdsemaskiner fra andre 
brands. 

Dog oplevede de, at maskinerne ofte brød sammen, hvilket unødigt forsinkede 
produktionsprocessen. De var simpelthen ikke kraftige nok til at kunne holde til 
langvarig brug.

Cougartron ProPlus er et stærkt og pålideligt elektrokemisk system, der er bereg-
net til bejdsning af TIG/MIG svejsninger og polering. Herudover er det udstyret 
med nok kraft til at rense overfladerne i både rustfrit stål og aluminium – uden 
overbelastninger.

Efter maskinen blev testet første gang, stod det klart at den passer perfekt til 
produktionens behov.

Flemming bruger Cougartron ProPlus dagligt, og er yderst tilfreds med både ydeevne 
og resultater. Han ønsker blot, at der var flere Cougartron maskiner tilgængelige.

Cougartron ProPlus er et pålideligt
system til bejdsning af svejsninger, uden 

problemer med overbelastning.

For kvaliteten på den rustfrie overflade er det vigtigt, at rense 
svejsningerne grundigt. 

Produktionstiden skal løbende optimeres, så VM Tarm kan 
blive endnu mere effektive. 

Dette stiller store krav til ydeevnen af det udstyr der bruges 
under produktionen.

Hastigheden og kvaliteten af el-bejdsningen er nøglefaktor-
er, for at VM Tarm kan levere til tiden og i den ønskede 
kvalitet. 



Bejdsning af svejsninger med Cougartron ProPlus – før og efter

FØR EFTER

Jakob Rølmer — QHSE-koordinator hos VM Tarm

Er meget tilfreds med Cougartron bejdsemaskinerne. Han får ofte anmodninger om flere maskiner
under personalemøderne.

VM Tarm bruger i øjeblikket 9 ProPlus bejdsemaskiner,
og vil fortsætte med at investere i nyt Cougartron udstyr, for yderligere at

kunne udvide produktionskapaciteten – og kvaliteten.
 

Se mere om VM Tarm A/S Se Cougartron ProPlus i aktion

   www.youtube.com/watch?v=s12EIS5r3xo                 

www.vmtarm.dk | www.cougartron.com

   https://www.youtube.com/watch?v=csYB36R�_s

https://www.youtube.com/watch?v=csYB36Rff_s
https://www.youtube.com/watch?v=s12EIS5r3xo
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