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Underleverandøren Ishøj Mekaniske er flyttet til større lokaler i Greve og har investeret i tre langdrejere. Foto: Ishøj Mekaniske. 

Af Laurids Hovgaard

UNDERLEVERANDØR: 
Fræsere, drejebænke og 
langdrejere fylder plad-
sen godt op i den gamle 
værkstedshal på Balders-
bækvej i Ishøj, hvor det fa-
milieejede firma Ishøj Me-
kaniske A/S har haft til 
huse i de sidste 43 år. Men 
det er snart slut. Firmaet 
har nemlig vokseværk og 
skal udvide med flere ma-
skiner og medarbejdere. 

Virksomheden, der ar-
bejder med drejning af 
små præcisionsemner i en 
ensartet høj kvalitet, har 
valgt at flytte firmaet til 
Greve den 1. september 
2017. 

Beslutningen indebærer 
også et farvel til det sted, 
hvor den tredje genera-
tionsejer Allan Rasmus-
sen boede som barn, da 
faren stod i spidsen for fir-
maet. Ishøj Mekaniske 

A/S blev stiftet i 1945 af 
Henry Poulsen. Virksom-
heden blev senere overta-
get af Allan Rasmussens 
far, der i 1974 valgte at 
bosætte sig i Ishøj på sam-
me adresse, hvor firmaet 
skulle drives fra. 

I 2006 overtog Allan 
virksomheden. På det 
tidspunkt gik forretnin-
gen forrygende, erindrer 
Allan, der selv har stået i 
lære som maskinarbejder 
i firmaet. 

Krisen kom
Kort efter overtagelsen 
kom krisen, og det blev en 
stopklods for at udvide og 
flytte. Men nu er Ishøj Me-
kaniske A/S oppe på 
mindst samme niveau 
som inden krisen, vurde-
rer Allan Rasmussen.

- Det er naturligvis med 
blandede følelser, at jeg 
nu har solgt de bygninger, 
hvor jeg er vokset op og 

har ligget i en kravlegård 
mellem alle maskinerne. 
Men firmaet er vokset ud 
af rammerne, og jeg er 
glad for, at vi nu har fun-
det det helt rigtige sted på 
Geminivej 4-6 i Greve. 
Med den 3.000 kvadrat-
meter store bygning får vi 
tre gange så meget plads, 
som vi har haft i Ishøj, for-
tæller Allan Rasmussen. 

Udover den nye bygning 
har firmaet investeret et 
større millionbeløb i tre 
nye japanske Citizen-
langdrejere fra Masentia 
for at kunne at matche 
kundernes ønsker til fin-
mekaniske finesser og fi-
nurligheder. 

Den automatiserede 

langdrejer er til bearbejd-
ning af komplekse emner 
fra lademagasin fra ø4 
mm til ø32mm     

- Vi satser på små emner 
og her passer Citizen-
langdrejerne godt ind. Vi 
håber på sigt at de ekstra 
kvadratmeter og nye ma-
skiner giver anledning til 
at ansætte flere medarbej-
dere, siger Allan Rasmus-
sen. 

Med Allan Rasmussens 
egne ord er Ishøj Mekani-
ske A/S et mindre firma i 
kraftig vækst, der lever af 
at være underleverandør 
af ‘små dimser’ til alt mu-
ligt. For eksempel meka-
niske smådele til mikrofo-
ner, høreapparater, vind-

møller og vandbehand-
lingsanlæg. 

Firmaet har i dag ni an-
satte og 120 kunder for-
delt primært i Danmark.  

Vi kunne ikke få en bed-
re bygning og placering 
end i Greve 

Ændrer ikke navn
Allan har allerede fået 
nøglerne til den nye byg-
ning i Greve og vurderer, 
at firmaet og medarbej-
derne får en masse syner-
gi ud af at flytte til større 
rammer under samme tag 
på den adresse, hvor fir-
maet Sulzer fraflytter. Nu 
kommer Ishøj Mekaniske 
A/S tættere på mange af 
kunderne, der bor i områ-
det.

- Jeg glæder mig til at 
flytte til Greve, som jeg 
har hørt meget godt om 
fra andre erhvervsdriven-
de i kommunen. Flere af 
vores kunder bor lige 

rundt om hjørnet i kvarte-
ret, vi flytter til. De er alle 
positive over at ligge i Gre-
ve. Jeg har indtryk af, at 
der altid er repræsentan-
ter fra kommunen og Er-
hvervsCentret, der lytter, 
hvis virksomhederne har 
et problem, fortæller Al-
lan og fortsætter: 

- Men noget af det vig-
tigste for os er naturligvis, 
at det er nemt at komme 
hertil via motorvejen, og 
at vi har fået fat i en per-
fekt og vedligeholdt byg-
ning, der passer til vores 
behov og gør det muligt, 
at vi kan ekspandere. Gul-
vet er for eksempel veleg-
net til store, tunge maski-
ner, og vi kan få det ind-
rettet, som vi vil, fortæller 
Allan og tilføjer, at han ik-
ke ændrer på firmaets 
navn, selvom Ishøjadres-
sen skiftes ud med en Gre-
veadresse. 

Tre nye langdrejere og  
tredobbelt kvadratmeter
Ishøj Mekaniske lytter familieirma til Greve fra barndomshjem i Ishøj for at udvide med både maskiner og ansatte

”Jeg er vokset op og har ligget i en 
kravlegård mellem alle maskinerne
Allan Rasmussen, ejer, Ishøj Mekaniske A/S


