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Niebuhr Niebuhr Gears A/S er Gears A/S er nordens største og førende nordens største og førende 
producent af tandhjul og transmissionselementer til deproducent af tandhjul og transmissionselementer til deproducent af tandhjul og transmissionselementer til de producent af tandhjul og transmissionselementer til de 

fleste brancher i maskinindustrien.fleste brancher i maskinindustrien.
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Hvem er Niebuhr Gears A/S?Hvem er Niebuhr Gears A/S?Hvem er Niebuhr Gears A/S?Hvem er Niebuhr Gears A/S?

NIEBUHR d f d dhj l f b ikNIEBUHR d f d dhj l f b ik•• NIEBUHR er nordens største og førende tandhjulsfabrik.NIEBUHR er nordens største og førende tandhjulsfabrik.

•• NIEBUHR har en stor og moderne maskinpark indenfor spåntagende NIEBUHR har en stor og moderne maskinpark indenfor spåntagende 
bearbejdning med speciale i fremstilling af tandhjulbearbejdning med speciale i fremstilling af tandhjulbearbejdning med speciale i fremstilling af tandhjul.bearbejdning med speciale i fremstilling af tandhjul.

•• NIEBUHR er 100% ordreproducerende til den danske og NIEBUHR er 100% ordreproducerende til den danske og 
udenlandske maskinindustri.udenlandske maskinindustri.

•• NIEBUHR leverer tandhjul til maskinproducenter og har kunder i den NIEBUHR leverer tandhjul til maskinproducenter og har kunder i den 
grafiske branche, byggebranchen, automobilbranchen, grafiske branche, byggebranchen, automobilbranchen, kranbyggerekranbyggere, , 
pumpefabrikker og vindmølleproducenter m flpumpefabrikker og vindmølleproducenter m flpumpefabrikker og vindmølleproducenter m.fl.pumpefabrikker og vindmølleproducenter m.fl.

•• NIEBUHR er certificeret efter ISO 9001NIEBUHR er certificeret efter ISO 9001--2000.2000.

Virksomheden før udvidelsen i 2006.



Virksomhedens HistorieVirksomhedens HistorieVirksomhedens HistorieVirksomhedens Historie
•• 1972:1972: Niebuhr Tandhjulsfabrik etableres af Frank Niebuhr. 5 ansatte.Niebuhr Tandhjulsfabrik etableres af Frank Niebuhr. 5 ansatte.

•• 1982:1982: Ca. 20 ansatte og flytter til 1.200mCa. 20 ansatte og flytter til 1.200m22 på på NeptunvejNeptunvej..

•• 1985:1985: Produktionen udvides til 2.500mProduktionen udvides til 2.500m22..

•• 1998:1998: Ca. 35 ansatte. Generationsskifte påbegyndes.Ca. 35 ansatte. Generationsskifte påbegyndes.
•• 2001:2001: Opførelse af ny fabrik på 4.500mOpførelse af ny fabrik på 4.500m22

Rasmus Niebuhr tiltræder som adm DirektørRasmus Niebuhr tiltræder som adm DirektørRasmus Niebuhr tiltræder som adm. DirektørRasmus Niebuhr tiltræder som adm. Direktør

•• 2005:2005: ISO 9001:2008 certificering.ISO 9001:2008 certificering.

•• 2007:2007: Søren Niebuhr tiltræderSøren Niebuhr tiltræder generationsskiftet fuldføresgenerationsskiftet fuldføres•• 2007:2007: Søren Niebuhr tiltræder Søren Niebuhr tiltræder –– generationsskiftet fuldføres.generationsskiftet fuldføres.
•• 2010: Fabrik i Tianjin, Kina åbnes med Søren som direktør2010: Fabrik i Tianjin, Kina åbnes med Søren som direktør
•• I dag: DK: 90 ansatte, 8.500 mI dag: DK: 90 ansatte, 8.500 m22

Ki 25 tt 3 500Ki 25 tt 3 500 22Kina: 25 ansatte, 3.500 mKina: 25 ansatte, 3.500 m22

Firmaets grundlægger Frank Niebuhr 



Teknologier og KompetencerTeknologier og KompetencerTeknologier og KompetencerTeknologier og Kompetencer

Ni b hNi b h G tilb dG tilb d f l df l d
•• Processer:Processer:

S iS i
•• Dimensioner:Dimensioner:

T dhj lT dhj l li d i kli d i k

Niebuhr Niebuhr Gears tilbyder Gears tilbyder følgende…følgende…

»» SavningSavning
»» Drejning/fræsningDrejning/fræsning
»» BoringBoring

T dhj lT dhj l / k lf i/ k lf i

»» Tandhjul Tandhjul –– cylindriskecylindriske
Fra modul 0,5 Fra modul 0,5 -- 50 ø1050 ø10--4800mm.4800mm.

»» Tandhjul Tandhjul -- koniskekoniske
F d l 1F d l 1 10 M k Ø50010 M k Ø500»» TandhjulsTandhjuls--/skalfræsning/skalfræsning

»» NottrækningNottrækning
»» Slibning/flankeslibningSlibning/flankeslibning
»» IndsatshærdningIndsatshærdning

Fra modul 1 Fra modul 1 -- 10, Maks. Ø500mm.10, Maks. Ø500mm.

»» Tandhjul Tandhjul -- spiralkoniskespiralkoniske
Maks. ø500mm, modul 7Maks. ø500mm, modul 7

S kk kk h lS kk kk h l»» IndsatshærdningIndsatshærdning
»» InduktionshærdningInduktionshærdning
»» MetalliseringMetallisering
»» 3D koordinatmåling3D koordinatmåling

»» Snekker og snekkehjulSnekker og snekkehjul
Fra modul 1 Fra modul 1 -- 1010

»» 3D koordinatmåling3D koordinatmåling

Derudover tilbyder vi transmissionsemner såsom:Derudover tilbyder vi transmissionsemner såsom:
Kædehjul, Tandremshjul, Tandkoblinger, SpecialkomponenterKædehjul, Tandremshjul, Tandkoblinger, Specialkomponenterj , j , g , p pj , j , g , p p



Vision og MissionVision og MissionVision og MissionVision og Mission
Vision:Vision:

•• Niebuhr Gears vil være en af verdens førende producenter af tandhjul, og dermed Niebuhr Gears vil være en af verdens førende producenter af tandhjul, og dermed 
være det foretrukne valg for vores kunder.være det foretrukne valg for vores kunder.

MissionMission

•• Niebuhr Gears vil levere den rette kvalitet, til den aftalte termin, til en Niebuhr Gears vil levere den rette kvalitet, til den aftalte termin, til en , ,, ,
konkurrencedygtig pris.konkurrencedygtig pris.

•• Niebuhr Gears vil have fokus på langsigtede relationer overfor alle Niebuhr Gears vil have fokus på langsigtede relationer overfor alle 
samarbejdspartnere.samarbejdspartnere.j pj p

•• Niebuhr Gears vil deltage aktivt med produktionsfremmende tiltag, der kan billiggøre Niebuhr Gears vil deltage aktivt med produktionsfremmende tiltag, der kan billiggøre 
kundernes produkter. kundernes produkter. 

•• Niebuhr Gears vil have den bedste produktionsNiebuhr Gears vil have den bedste produktions--teknologi der er til rådighed påteknologi der er til rådighed påNiebuhr Gears vil have den bedste produktionsNiebuhr Gears vil have den bedste produktions teknologi der er til rådighed på teknologi der er til rådighed på 
markedet! markedet! 

•• Niebuhr Gears vil tilbyde attraktive arbejdsvilkår, for dermed at kunne tiltrække og Niebuhr Gears vil tilbyde attraktive arbejdsvilkår, for dermed at kunne tiltrække og 
fastholde de dygtigste medarbejdere.fastholde de dygtigste medarbejdere.fastholde de dygtigste medarbejdere.fastholde de dygtigste medarbejdere.

•• Niebuhr Gears vil sikre at medarbejdere på alle niveauer uddannes og dygtiggøres.Niebuhr Gears vil sikre at medarbejdere på alle niveauer uddannes og dygtiggøres.

•• Niebuhr Gears vil behandle alle medarbejdere retfærdigt og respektfuldt, uanset Niebuhr Gears vil behandle alle medarbejdere retfærdigt og respektfuldt, uanset 
baggrundbaggrundbaggrund. baggrund. 



Integration af ProceskæderIntegration af ProceskæderIntegration af ProceskæderIntegration af Proceskæder

Hos Niebuhr Hos Niebuhr Gears arbejder Gears arbejder vi konstant med integration af hele proceskæden vi konstant med integration af hele proceskæden 
for at kunne tilbyde vores kunder et komplet produkt og en optimal service.for at kunne tilbyde vores kunder et komplet produkt og en optimal service.
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Rådgivning og ServiceRådgivning og ServiceRådgivning og ServiceRådgivning og Service

Niebuhr Niebuhr Gears er Gears er en rent en rent 
ordreproducerende virksomhed.ordreproducerende virksomhed.

Vi f till d l kk d ft k dVi f till d l kk d ft k dVi fremstiller udelukkende efter kundens Vi fremstiller udelukkende efter kundens 
egne tegninger og anvisninger, men egne tegninger og anvisninger, men 
tilbyder service og rådgivning indenfor:tilbyder service og rådgivning indenfor:

•• Udarbejdelse af tegningerUdarbejdelse af tegninger
•• Fortandingsprincipper ogFortandingsprincipper og --processerprocesserFortandingsprincipper og Fortandingsprincipper og processerprocesser
•• Valg af materialealternativerValg af materialealternativer
•• Beregning af styrkeforholdBeregning af styrkeforhold
•• Og meget andet…Og meget andet…



Niebuhr Gears ChinaNiebuhr Gears ChinaNiebuhr Gears ChinaNiebuhr Gears China

•• Åbnet i 2010Åbnet i 2010

•• Produktion af store tandhjul til vindmølleindustrienProduktion af store tandhjul til vindmølleindustrien

•• 3.500 m23.500 m2

•• 25 ansatte25 ansatte

•• Vestlig kvalitet, kinesiske lønningerVestlig kvalitet, kinesiske lønninger

•• ServicererServicerer Asia/PacificAsia/Pacific•• Servicerer Servicerer Asia/PacificAsia/Pacific



Fundament udgraves + kranFundament udgraves + kranFundament udgraves  kranFundament udgraves  kran



Store fundamenterStore fundamenterStore fundamenterStore fundamenter



Stor industribygningStor industribygningStor industribygningStor industribygning



SpånhåndteringSpånhåndteringSpånhåndteringSpånhåndtering



Vestlige maskinerVestlige maskinerVestlige maskinerVestlige maskiner



ProduktionslokaletProduktionslokaletProduktionslokaletProduktionslokalet



GrandGrand openingopening ceremonyceremonyGrand Grand openingopening ceremonyceremony
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