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Unique gasket solutions

OEM division
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Hos Elwis Royal forstår vi, at du som OEM producent skal tilbydes en 
vigtig valgmulighed. 

Har du mindre seriestørrelser, som skal fremstilles hurtigt og med et 
minimum af værktøjsomkostninger, skal dette være muligt! 

Har du produkter, som fremstilles i store serier, skal disse produceres 
omkostningseffektivt – uden at kompromittere kvalitets- og miljøkrav. 
Elwis Royal har udviklet en spændende forretningsmodel, som tilbyder 
denne valgmulighed. 

Vi kalder det ”local flexibility - global competitiveness”.

På fabrikken i København er vi  organiseret til at kunne tilbyde 100% 
fleksibilitet. Det giver især mulighed for at skabe merværdi for OEM 
producenter, som er LEAN og/eller som prioriterer reservedelssalg.
 
I Kina har vi strategisk samarbejde med en absolut førende automotiv 

OEM fabrik. Kva et joint venture samarbejder vi om produktion og salg 
af automotive pakninger. Senest har vi tillige udviklet samarbejdet til 
også at omfatte produktion af kundespecifikke produkter til europæiske 
OEM kunder. 

Besøg os i det østlige Kina og oplev, hvorledes vi bygger bro imellem 
det europæiske marked og en topmoderne kvalitetsfabrik i Kina!

Vi har udviklet en virksomhedskultur, hvor ansvarlighed, hjælpsomhed 
og fornyelse er indgroede principper. 
Igennem mere end 70 år har vores vigtigste ressourcer været vore 
dygtige medarbejdere. Måske er det derfor, at vore kunder fortæller os, 
at vi er noget særligt? 

Jeg håber, du vil give os en chance for at bevise, at vores
forretningsmodel kan gøre en forskel – også for din virksomhed. 

Peter Lottrup, adm. direktør Elwis Royal

Vi kan skabe merværdi for din virksomhed
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Hvad betyder Elwis Royal’s 
forretningsmodel for dig som kunde?

I bund og grund betyder det, at du - uden 
at tage risici - kan få dine produkter 
fremstillet, hvor det bedst kan betale sig.

Skal dine produkter fremstilles på en 
topmoderne fabrik i Danmark - som er 
optimeret til at yde maksimal fleksibilitet? 
Eller skal dine produkter fremstilles på en 
TS16949 certificeret fabrik i Kina - som er 
optimeret til volumenproduktion?

Med Elwis Royal som leverandør skal du 
ikke bekymre dig om dette valg. 
Vi hjælper dig den rigtige vej.

At vi i øvrigt er organiseret, så vi kan 
tilbyde 100% gennemsigtighed i alle 
procesled, er en selvfølge.

København – Hovedkontor og fabrik optimeret til fleksibilitet

Shanghai – Indkøb og logistik

Ningbo – Fabrik optimeret til store serier

Danmark

Shanghai
Ningbo

Local flexibility - global competitiveness
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”Kvalitet, leveringsevne og samarbejde i udviklingsprojekter er de 
vigtigste parametre for os. Vi arbejder efter kanban-principperne, så 
Elwis Royal skal kunne levere præcist efter en ugeplan og med dags 
varsel, når det er absolut nødvendigt. Det har vi været tilfredse med i 
over 20 år.”
Veerle Donckers, Atlas Copco compressor technique, Belgien.
Atlas Copco er en af verdens førende leverandører af kompressorer og generatorer

”Vi stiller strenge krav til, at pakningerne har små tolerancer og kan 
tåle høje temperaturer. Hvis Elwis Royal lover, de kan levere, er tingene 
også i orden. Vi er særdeles tilfredse med leveringsperformance og 
informationsni veau. Vi taler godt sammen og får tingene til at glide uden 
problemer.”
Dennis Toftegård, MAN Diesel & Turbo, Danmark og Tyskland.
MAN Diesel & Turbo er markedets førende leverandør af dieselmotorer til skibe og 

kraftanlæg.

”Det vigtigste er den personlige kontakt. De har de rigtige kompetencer 
og en professionel tilgang til opgaverne og samarbejdet. De er dygtige 
til materialespecifikationer og yder kompetent rådgivning. Kvaliteten 
passer. Priserne passer.”
Alexander Zec, Behr Thermot-tronik GmbH, Tyskland.
Behr Thermot-tronik er en verdensomspændende system partner inden for intelligent 

temperaturkontrol.

”Det har stor betydning for os, at Elwis Royal har både laser, 
vandskærer og stansemaskiner samlet på én fabrik, for det gør det let 
at vælge den hurtigste og mest effektive produktionsform. Laser og 
vandskæremaskinen er langt hurtigere og ofte den bedste løsning til 
vores produkter.”
Johanna Lemser, Volvo Penta.
Volvo Penta er førende producent af motorsystemer til maritimt og industrielt brug.

”Jeg kan lide udfordringen i, at varerne bliver 
klar og få teamet til at fungere. Det bedste ved 
Elwis Royal er, at jobbet er så selvstændigt og 
varierende. Vi sætter en ære i at varerne bliver 
klar til tiden.”

Vore medarbejdere gør en forskel
Vi skaber merværdi for vores kunder

Britt Jensen
teamleder reservedele
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”Det bedste er kammeratskabet. Vi har det sjovt 
samtidig med, vi får lavet et godt stykke arbejde. 
Det er blevet en hel sport for mig at se, hvor lille 
en procentdel vi kan have som spild. Vi udnytter 
materialerne til det sidste, så vi undgår rester.”

”Jeg har en tæt dialog med mine kolleger 
i København. Min vigtigste opgave er, at vi 
undgår kommunikationsproblemer imellem de 2 
fabrikker. Jeg har tidligere været direktør for en 
fabrik, som fremstiller pakninger til bilbranchen, 
så jeg kender til de krav, som stilles på det 
europæiske marked. Det giver mig en stor fordel, 
når problemer skal undgås.”

”Jeg har et spændende job. Jeg skal sørge for, 
at mit produktionsteam fungerer. Desuden skal 
jeg slutkontrollere og pakke vores forsendelser. 
Det generer mig, hvis jeg selv modtager noget, 
som ikke er i orden. Derfor sørger vi for at pakke 
varerne ordentligt, så det er let for kunderne at 
arbejde med.”

Vore medarbejdere gør en forskel

Kim Andersen
ansvarlig for materialeudnyttelse

Robert Wu
Controller, Shanghai

Susanne Kvistorf
teamleder fabrik
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Igennem 2 årtier har vi oplevet, at brugen 
af gummi/stål pakninger er blevet stadigt 
mere dominerende i den automotive industri. 
Senest er denne type pakninger også blevet 
introduceret til øvrige industrier.

Elwis Royal er blandt de producenter, som er 
længst fremme med fremstilling af gummi/stål 
pakninger.

Vi kan bidrage med rådgivning om korrekt brug 
af diverse materialer.
Desuden har vi moderne produktionsfaciliteter til 
fremstilling af denne type produkter.

Pakninger i gummi / stål

Vore produkter
Vort produktsortiment er omfattende og inkluderer de fleste typer
pakninger & tætninger. 

Vidste du i øvrigt, at vi også er eksperter i reservedelshåndtering? 
Elwis Royal tilbyder en lang række services, som reducerer 
håndteringsomkostninger for vore kunders reservedelsafdelinger.

Eksempler er:

- Emballering i kundeemballage 
- Samling af komplette reservedelssæt 
- Kanban 
- Labels med stregkoder 
- Kundelagre
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Vi har igennem det sidste årti udviklet os til at blive 
en førende leverandør af gummipakninger til det 
automotive eftermarked. Vi fremstiller vore produkter 
på fabrikken i Kina i overensstemmelse med 
TS16949 og ISO 14000.

Til vore OEM kunder kan vi desuden levere 
formstøbt gummi efter tegning. Vi medvirker oftest 
som aktiv sparringspartner i udviklingsfasen.

Der findes en del leverandører, som er dygtige til 
at lagerføre og sælge standard O-ringe. Dette er 
ikke vores fokus. 

Vi er et skridt længere tilbage i værdikæden og 
fokuserer primært på seriefremstilling af større 
kundeordrer.

Benyt os, når du har større produktionsserier i 
såvel standard- som specialkvaliteter.

Anvender du i dag eksempelvis Reinz eller 
Interface materialer? Så skal du vide, at der 
findes et alternativ.

Elwis Royal har et stort program af 
egenproducerede laminatmaterialer: Royalcore 
og Grafoseal. Disse er anerkendte materialer på 
de automotive og industrielle markeder i Europa.

Foruden traditionel stans benytter vi moderne 
højhastighedsskæring med den nyeste 
laserskæringsteknologi. Det bidrager således til 
at reducere vore kunders værktøjsomkostninger 
til et minimum.

  Gummi formdeleO-ringe / olietætningsringe 

Stål- og metalforstærkede pakninger  
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Besøgsadresse: 
Elwis Royal A/S
Sandtoften 11 
2820 Gentofte 
Danmark 
Tel:    (+45) 45 87 72 55
Fax:   (+45) 45 87 72 66
Mail:   mail@elwis.com

Vareleverancer: 
Elwis Royal A/S 
Gammelmosevej 46-48 
2820 Gentofte 
Danmark 

Kontor, Shanghai: 
Room 708 - 709 
No 583 
Lingling Road 
200030 Shanghai
P.R. China

Elwis Royal er ISO 9001:2015 certificeret

www.elwis.com


