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Rolf Schmidt Industriplast A/S 
og KK Partner A/S

Rolf Schmidt Industriplast i Kolding, har 
specialiseret sig i bearbejdning og teknisk 
rådgivning af termoplast. I en længere perio-
de havde de oplevet udfald, hvor strømmen 
i virksomheden satte ud. Da virksomheden 
gennem de seneste år er blevet mere og 
mere automatiseret betød det, at mange af 
deres industrirobotter i perioder stod stille. En 
indikator for at noget burde ske. 

Løsningen blev Teknologisk infrastruktur 
Dette begreb brander KK Partner sig på. Et 
begreb, der dækker over, at virksomheden er 
specialister i den teknologi, som er skjult for 
det blotte øje. Blandt andet IT, IoT, Kabel TV, 
strømforsyning o.s.v.

KK Partner gennemgik hele Rolf Schmidt 
Industriplasts teknologiske infrastuktur med 
lup og endte med at komme op med en løs-
ning, der sidenhen har sparet Rolf Schmidt 
Industriplast mange penge og bekymringer. 

KK Partner redesignede og omstrukturerede 
Rolf Schmidts el- installationer, netværk og try-
kluftdelen til deres nye produktionshal og nye 
produktionslinjer.

Produktionschef Jesper Lyngsø hos Rolf Sch-
midt fortæller om samarbejdet med KK Partner. 
”De præsenterede os for et tilbud, som var dyrere 
end de andre tilbud vi modtog. Til gengæld præ-
senterede de os også for en så gennemarbejdet 
løsning og tidsplan, så det var let for os at sige 
ja til dem. Efter arbejdet er færdiggjort og syste-
met er blevet omlagt og implementeret, har vi 
oplevet utroligt mange installationsbesparelser 
samt at oppe tiden på den overordnede el-instal-
lation og vores netværk er øget med op til 20%.”

Direktør Lars Wagner fra KK Partner uddyber: 
”Det var en utrolig spændende opgave for os at 
være med til at løse. At kunden så ovenikøbet 
var lydhør overfor vores forskellige løsninger 
gjorde den samlede proces rigtig god.”

Vi har oplevet utroligt mange 
installations besparelser samt at 
oppetiden på den overordnede 
el- installation og vores netværk 
er øget med op til 20%.


