THE
GRANLY
WAY
”The greatest pleasure in
life is doing what people
say you cannot do”

GRANLY GRUPPEN
består af en række højtspecialiserede virksomheder, der alle har deres
udgangspunkt i GRANLY Smede- og Maskinfabrik.
Specialiseringen betyder, at vi effektivt kan håndtere mange forskellige
arbejdsopgaver indenfor både offshore- og onshore-sektoren. F.eks.
vindmøllebranchen, olie/gas, skibsbygning og – reparationer, byggeri,
landbrug og sværindustri.
Vi har mere end 500 erfarne og pålidelige medarbejdere, der vil gøre
deres ypperste for at hjælpe vores kunder.
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VISION
Kundernes førstevalg og foretrukken leverandør.
Baseret på FLEKSIBILITET, KVALITET, LEVERING og GODT HÅNDVÆRK

VÆRDIER
1.

Sammen er vi bedst – teamwork er basis for kunderelationen

2. Et ord er et ord, en aftale med Granly holder
3. Vi får opgaven løst, uanset opgavestørrelse og tidsplan, kundens
problem er vores udfordring
4. Håndværket skal være i orden, kvalitet og service giver langvarige
samarbejder
5. Er der vand i Esbjerg Havn, er der brug for og opgaver til Granly
6. Bliv i kedeldragten, lav lektier og mød kunden i øjenhøjde
7.

Skab noget for Esbjerg og virksomheden – ikke personlig vinding

8. Når vi står på flere ben, vælter vi ikke så let og kan hjælpe hinanden

3

4

STEEL HOUSE

Huset er indrettet, så der er plads til
flere medarbejdere, hvis det skulle blive
nødvendigt.
Foto: Per Benny Paulsen

MÅLERHUSVEJ 2

TIDLIGERE
LUMINO-BYGNING ER
BLEVET EN PERLE
Ejendommen, som Granly Gruppen købte i 2011, er
blevet gennemrenoveret fra kælder til kvist for et
anseligt millionbeløb.
Preben Nielsen redaktion.esbjerg@jv.dk
Esbjerg: Ejendommen Målerhusvej 2, som nu huser hele
administrationen hos Granly Gruppen, er blevet gennemrenoveret
fra kælder til kvist og er endda indrettet, så der er mulighed for
vækst i koncernen. Bygningen har tilhørt Lumino og blev anvendt
til laboratorium og forvalterbolig. Granly købte ejendommen
i 2011, og da direktøren hos Granly, den 57-årige Kjeld Vogt
så den første gang var tanken, at bygningen skulle rives helt
ned. Heldigvis ombestemte direktøren sig, for nu fremtræder
ejendommen i så flot stand, at mange sikkert vil mene, at den bør
præmieres af Esbjerg Byfond.
- Siden købet har først tag, så murværket fået en ordentlig
omgang, mens den indvendige renovering har fundet sted i
løbet af det sidste års tid med nyt inventar. Jeg ønsker ikke at
oplyse, hvad det hele har kostet, men det drejer sig om et anseligt
millionbeløb, fortæller Kjeld Vogt.

I det flotte konferencerum er der fotos af firmaets driftsvirksomheder.
Foto: Per Benny Paulsen

Renoveringen har fundet sted i et fint samarbejde med
håndværkerne og arkitekt Finn Ehlers fra Tekt (det tidligere Hallen
& Nordby) og er sket i stor respekt for ejendommens alder, da
bygningen er fra cirka år 1900 med kælder, 1. og 2. sal. Det færdige
resultat er da også blevet så flot, at både Kjeld Vogt og personalet
kan være stolte. Bygningen, som er på omkring 500 kvadratmeter,
indeholder mindst 20 rum, heraf et konferencerum, en række
kontorer, en slyngelstue, et køkken samt seks toiletter, hvoraf to
har brusebad.
Kælderen har fået klinker på gulvet, da Jan Frejo Poulsen fra
vvs-firmaet Frejo Poulsen gjorde opmærksom på, at der stod
vand i kælderen under en stormflod i 1981. På de øvrige etager
er der Dinesen plankegulve, men i det hele taget er der kræset
for den mindste detalje. Derfor har huset sjæl. På 2. etage har
man bibeholdt de gamle loftsbjælker, og huset er også forsynet
med støjglas, så medarbejderne næsten ikke mærker den
forbipasserende trafik. I øvrigt er vinduerne af egetræ.
På 1. sal og i nærheden af direktør Kjeld Vogts kontor står et
gammelt pengeskab, som kan minde om et Franz Jäger. Der er ikke
penge i skabet, men derimod vigtige dokumenter, som bogholder
Conny Skøtt også passer på.
- Nå, skal du igen i boksen, lyder det somme tider fra Kjeld Vogt og
økonomidirektør Kim A. Junk, som kalder bogholderen fru Møghe,
kendt fra Matador.
Pengeskabet er der nok ingen, som løber med. Der måtte fire
stærke smedesvende til at bære det op på en slidske.

Direktør Kjeld Vogt og økonomidirektør Km A. Junk foran den gennemrenoverede ejendom på Målerhusvej 2. Bygningen er opført cirka år 1900 og ligger på en grund, som Granly har lejet af Esbjerg Havn.
Foto: Per Benny Paulsen
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Støtter lokal

GRANLY GRUPPEN
støtter sporten i lokalområdet.
Granly Gruppen tror på styrken i at investere i
lokal sundhed, sammenhold og fællesskab, og
at engagere sig i den hverdag, der foregår lige
udenfor vores dør.
Hos Granly Gruppen ved vi at, det er enormt
vigtigt at støtte op om sporten i lokalområdet.
Det giver værdi til lokalsamfundet.
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VORES HISTORIE

har base i Granly Smede- & Maskinfabrik,
der siden 1984 har været den
fædrene gård for os

MILEPÆLE
1984
Kjeld Vogt er blandt de første medarbejdere i Granly ApS.
Hovedprodukt er minkskrabeautomat og smede-/underleverandørarbejde
Forlængelse af fiskekuttere, service- og reparationsarbejder fylder meget.

1993

Granly ApS bliver forhandler af Cummins Marine Motorer i Esbjerg

Omdannelse til aktieselskab, aktiviteter flyttes til Nyhavnsgade 20. Lokaler
lejes hos ny aktionær og bestyrelsesformand Roland Munch

2001

1998
Mogens Larsen køber Granly A/S og tilfører Cummins Distributøraftalen

Granly A/S overtager alle driftsaktiver fra Iras Marine A/S

2007

2006
Granly A/S overtager alle driftsaktiver fra Alkab ApS

Granly A/S overtager alle øvrige aktier i Esbjerg Shipyard A/S
Granly Diesel A/S overtager alle driftsaktiver fra Svenning & Pedersen ApS
Bygning af ny hal og renovering af Nyhavnsgade 20

2008
Granly A/S overtager alle driftsaktiver fra Vingborg & Hansen ApS
Granly A/S omdannes til Granly Gruppen A/S og datterselskaberne Granly

2009

Steel A/S, Granly Marine A/S og Granly Ejendomme A/S etableres

Granly Steel A/S overtager driftsaktiver fra KVK Hydra Klov ApS

2010
Granly Steel A/S etablerer produktion i Kina sammen med Ole Jørgensen i
et fælles ejerskab af RMG Steel China Holding ApS
Granly Gruppen A/S overtager Ceropa A/S fra moderselskabet Linderberg

2011

Group A/S

Esbjerg Shipyard A/S og Granly Marine A/S fusionerer
Granly Diesel A/S overtager Kubota-forhandlingen i Danmark, og overtager
driftsaktiver fra tidligere forhandler

2013
Granly Steel A/S overtager Grumsen Equipment A/S

2017

2012
Køb af Hækken 3 og sikring af udvidelsesmulighed for Granly Diesel A/S

2015-2016
Væsentlig investering på Molevej - ny hal og ny “brugt” flydedok fra Norge

Etablering GS Polska S.p.z.oo - datterselskab til Granly Steel A/S
Etablering af GS Crane & Equipment - egen kranafdeling i Granly Steel A/S
Etablering af RMG Steel US Inc. - eget datterselskab i USA
Renovering og færdiggørelse af nyt koncernhovedkvarter - Målerhusvej 2
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EN DEAL ER EN DEAL HOS
GRANLY STEEL
» Vi tilbyder alle former for underleverandørarbejde og kan også være
totalleverandør på projekter.
» Kvalitet indenfor rammerne af DS/EN ISO 9001:2015,
ISO 3934-2:2005 og EN1090-1:2009/A1:2011
» Vores kerneområder er i dag konstruktion og pladebearbejdning
til alle brancher, blandt andet indenfor energisektoren,
transportsektoren samt bygge- og anlægssektoren
» Vi håndterer både rustfrit stål, aluminium, sort stål, montage
og kan også koordinere med andre underleverandører, herunder
laserskæring og overfladebehandling, sådan at kunden kun har et
kontanktpunkt
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WWW.GRANLYSTEEL.DK

» Vore medarbejdere er veluddannede, vil gerne
gøre en ekstra indsats for løsningen af opgaven,
og maskinparken er tilpasset aktuelle behov og
efterspørgsel
» Kundeløsningen kan også tilbydes fra vort polske
datterselskab Granly Steel Polska s.p.z.oo eller vort
søsterselskab i Kina, RMG Steel Ningbo Ltd.
» Vi kan tilbyde os 300% - 100% lokalt, 100%
nationalt og 100% internationalt, alt indenfor
samme kvalitetsramme

FAKTABOKS
Antal ansatte 50
Adresse Nyhavnsgade 20
DK-6700 Esbjerg
Telefon +45 75 45 01 11

Certified acc. to ISO 9001:2015 / ISO 3834-2:2005 / EN 1090-2009
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GS CRANE & EQUIPMENT
– NY AKTIVITET OG AFDELING I
GRANLY STEEL A/S
Vi beskæftiger os med lovpligtige eftersyn af kraner, taljer, løfteudstyr,
stiger, reoler, løfteborde, elværktøj og lignende.
Derudover sælger vi traverskraner, svingkraner og løfteudstyr.
Alle medarbejdere ved GS Crane & Equipment opdateres løbende
omkring lovgivning gennem kurser og interne oplæringer i Granly
Gruppen.
Afdelingens bærende kræfter har mange års erfaring i branchen.
GS Crane & Equipment er certificeret i henhold til S/EN ISO 9001:2015.
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FAKTABOKS
Antal ansatte 4
Adresse Nyhavnsgade 12
DK-6700 Esbjerg
Telefon +45 2022 0386

WWW.GRANLYSTEEL.DK

Part of
UP
RO
G
Y
L
the GRAN

GRANLY STEEL POLSKA SP. Z O.O.
Granly Steel Polska Sp. z o.o er et datterselskab af Granly Steel A/S,
som leverer alt metalbearbejdning i stål, aluminium, og rustfrit.
Granly Steel Polska sp. z o.o. producerer og leverer efter de høje
standarder, der kræves i energisektoren hvor kvalitet og leveringstid
er essentielle.

FAKTABOKS
Antal ansatte 35
Adresse Metalowa 1, 72-100
Goleniow
Polen
Telefon +48 91 4431313

32 T KRANKAPACITET MED
OVER 10M UNDER KROGEN
6.000 M2 PRODUKTIONSAREAL
UNDER TAG
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NINGBO I KINA
Vi tilbyder alt metal forarbejdning indenfor aluminium, stål og rustfrit
stål. Alle svejsere er certificeret i henhold til ISO 96 06. Al svejsning
udføres i henhold til ISO3834.
RMG Steel producerer i overensstemmelse med de høje standarder,
indenfor kvalitet og leveringstider der kræves i bl.a. vindsektoren.
9.900 m2 produktionsareal, 32 T kran kapacitet, med 9 meter
under krogen.
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WWW.RMGSTEEL.CN

EGEN REPRÆSENTATION I USA FOR NÆRHED TIL
KUNDER OG OPBYGNING AF NYE MARKEDER
RMG Steel USA Inc.
+1 (312) 316 9906
cr@rmgsteel.com
www.rmgsteel.cn
875 N. Michigan Avenue, Suite 3950, Chicago, IL 60611, USA

FAKTABOKS
Antal ansatte 250
Adresse No. 11 Junxi Road
315221
Ningbo P.R.China
Telefon +86 0574 8630 8127
Fax +86 0574 8630 8137
Brian Vogt +86 0158 8810 3151
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FAKTABOKS

DIESEL MOTORER TIL ETHVERT
BEHOV
Granly Diesel A/S er en salgs- og servicevirksomhed. Vi er
eneforhandler i Danmark, på Grønland og Færøerne af Cummins
dieselmotorer, der opfylder alle emissionskrav og leveres i størrelser
fra 20 HK til 4.000 HK.
Granly Diesel A/S servicerer både onshore og offshore kunder med
installation og vedligeholdelse af dieselmotorer.
Granly Diesel A/S forhandler også Kawasaki, Mercury, Beta Marine og
HamiltonJet
Motorer til Marine, Landbrug, Fiskeri og meget andet – klarer Granly
Diesel A/S. Vi kan løse opgaver indenfor mange forskellig artede
erhverv både on- og offshore - bl.a. fiskeri, marine, byggeri, landbrug,
sygehuse mm. Vores erfarne og pålidelige medarbejdere vil gøre deres
yderste for også at hjælpe Dem.
Hos Granly Diesel A/S ønsker vi at være vores kunders første valg.
Kundens ønsker og behov er en topprioritet hos Granly Diesel A/S.
Det er vigtigt for os at oprette et tæt samarbejde med vores kunder,
som er baseret på gensidig tillid og personlige relationer. Fleksibilitet,
kvalitet og kort leveringstid er nøgleord!
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Antal ansatte 40
Adresse Hovedvejen 233 B,
Osted
DK-4320 Lejre
Telefon +45 46 42 35 50
Fax +45 46 42 30 50
Adresse Fiskerihavnsgade 34
DK-6700 Esbjerg
Telefon +45 76 11 49 30
Fax +45 76 12 50 36

WWW.KUBOTA.DK

Part of
UP
RO
G
Y
L
the GRAN

KUBOTA MOTORER I DANMARK...
DET ER GRANLY DIESEL!
Granly Diesel A/S har siden 2011 været importør af Kubota industri
diesel motorer i Danmark, Grønland og Færøerne.
Vi lagerfører det meste af Kubotas motorprogram og alle gængse
reservedele fra vores adresse i Osted. Ikke lagerførte komponenter
skaffes hjem hurtigst muligt, efter aftale.
Kubota er en af verdens største producenter af industri
diesel motorer - fra 6 HK til 150 HK. Mange års fremadrettet
forskning og stor erfaring sikrer at Kubota lever op til, de til
enhver tid, gældende emissionskrav, Kubota står for en høj
kvalitet i samtlige deres produkter, hvilket sikrer
en fornuftig økonomi samt en høj
driftssikkerhed.
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I VÆRFTS-TILFÆLDE …
ESBJERG SHIPYARD A/S TILBYDER BLANDT ANDET
» Dokning af skibe i vore egne to flydedokke:
Dok 1: 120 m længde/19,5 m bredde/6 m dybgang/4.500 tons
Dok 2: 60 m længde/14,5 m bredde/5 m dybgang/400 tons
» Nybygning af skibe (Crew Boats/CTW, Supply Vessels, Survey Boats)
» Seafastning
» Reparation og service (færger, havarier, service- og fiskefartøjer)
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WWW.ESY.DK

“TOGETHER WE CAN SOLVE A
WIDE RANGE OF JOBS, AND OFFER
FLEXIBILITY SECOND TO NONE”
SEA FASTENING
Esbjerg Shipyard A/S og Granly Steel A/S er specialister i at
designe, producerer og installere stål konstruktioner til sea
fastening projekter. Som stor leverandører til vindindustrien, er
ingen opgaver for små eller store og vi arbejder tæt sammen
med kunden, for at opnå den mest sikre transportløsning.

FAKTABOKS
Antal ansatte 52
Adresse Molevej 28-30
DK-6700 Esbjerg
Telefon +45 75 12 59 22
Fax +45 75 18 01 55
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ALTID I SPIL …
Grumsen Equipment har 50 veluddannede medarbejdere, der altid
står til rådighed for alle former for reparationsarbejde, vedligeholdelse
og installation af dieselmotorer, hydrauliske Winches, pumper, styring
og andre tekniske installationer om bord eller i land.
Virksomheden har den nødvendige kapacitet samt de relevante
maskiner og teknisk know-how til at overholde omfattende
genopbygning, motorudskiftning og marine reparationer.
Virksomheden tilbyder turn-key contracts til større opgaver inden for
disse områder.
Grumsen Equipment har 70 års erfaring inden for servicering af
lastbåde, offshore-installationer og fiskerfartøjer, og virksomheden
arbejder på faciliteter i Esbjerg havn. Fabrikken dækker et areal på
mere end 4500 kvadratmeter, og det samlede værksted dækker
10200 kvadratmeter.
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WWW.GRUMSENS.DK

GRUMSENS MASKINFABRIK A/S
Vores 50 medarbejdere er klar både on og offshore. Vi har stor kapacitet
inden for bearbejdning - produktion af spil - styremaskiner- kabilarhjul
- reparation af skibe - overhaling af motorer samt hydraulikopgaver af
enhver art.
Vi råder over egen ingeniørafdeling, så vi klarer også
udviklingsopgaver for jer.

FAKTABOKS
Antal ansatte 50
Adresse Morsøgade 5-7
DK-6700 Esbjerg
Telefon +45 75 12 54 22
Fax +45 75 12 54 20
Service og vagt 24/7/365
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VERDENSMESTER
I GLADE KØER
KVK Hydra Klov A/S er en moderne virksomhed, der udvikler og
producerer klovbeskæringsbokse samt tilbehør til professionel
klovbeskæring og landbrug i hele verden. Vores produkter er baseret
på mere end 40 års erfaring og er i dag de mest anvendte indenfor
klovbeskæring i Skandinavien. Vi bestræber os på at følge med tiden
og sætter derfor en stor ære i videreudviklingen af vores produkter.
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WWW.KVK.DK

INFORMATION
KVKs klovbeskæringsbokse sikrer en optimal arbejdsstilling for
klovbeskæreren og den mest skånsomme beskæring for køerne, hvilket
forebygger diverse sygdomme og lidelser i klovene.
Med en klovbeskæringsboks fra KVK er du som professionel
klovbeskærer altid sikret markedets bedste og mest solgte produkt,
som er gennemprøvet i sin konstruktion, har en enkel betjening og
sikrer en ergonomisk korrekt arbejdsstilling.
Som landmand får du den ideelle løsning på de daglige
klovproblemer – og i samarbejde med din klovbeskærer, kan
du sørge for dine kreaturer får den korrekte vedligeholdelse af
sine klove og dermed et sundere liv, der resulterer i en
større ydelse

FAKTABOKS
Antal ansatte 25
Adresse Morsøgade 3
DK-6700 Esbjerg
Telefon +45 75 36 81 87
Fax +45 75 36 80 25

FAKTABOKS
KVK Asia Ltd.
Antal ansatte 2
Adresse No. 11 Junxi Road
315221
Ningbo P.R.China
Telefon +86 0574 8630 8127
Fax +86 0574 8630 8137
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TRYKSTØBNING OG
BEARBEJDNING FOR ALLE
Ceropa A/S har mange års erfaring indenfor blandt andet
konstruktion og legeringsvalg. Vores speciale er komplekse emner
i tryktæt gods, store emner med lille godstykkelse eller emner, der
kræver en æstetisk smuk overflade.
Vi samarbejder med udvalgte værktøjsmagere, som specialfremstiller
trykformene efter en kreativ udviklingsproces i tæt samarbejde med
os og kunden. Med optimal form og design kan vi spare omkostninger
for kunden og levere emner på op til 10 kg med stor detaljeringsgrad i
mellemstore og store serier.
Kvaliteten dokumenteres ved hjælp af højteknologi, samt vore
ansvarsbevidste medarbejdere. Gentagelsesnøjagtigheden fra emne
til emne ligger indenfor få hundrededele millimeter, da der er tale om
formbundne mål.
Vores styrke er rådgivning og præcision.
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WWW.CEROPA.DK

STRATEGISK
SAMARBEJDSPARTNER
Visionen for Ceropa A/S er at fundere forretningen på strategiske
samarbejdsaftaler med seriøse kunder i ind- og udland. Vi prioriterer
længerevarende aftaler og brede porteføljer, da et grundigt kendskab
til en kundes produktserier og krav til emnerne gør kommunikationen
lettere og øger kvaliteten.
Vi søger en åben og tæt dialog med vores kunder, så vi i fællesskab
løbende kan skabe vækst og udvikling.

FAKTABOKS
Antal ansatte 30
Adresse Græsholmevej 50
DK-5700 Svendborg
Telefon +45 62 21 11 11
Telefon +45 62 21 19 34

Vi vil kendes på dynamik, kreativitet og innovation. Vi har
specialiseret os i at løse komplekse opgaver indenfor
trykstøbning, og vi investerer løbende i uddannelse og
teknologisk udvikling.
For os er: kvalitet et nøgleord, service en selvfølge,
og ordholdenhed en grundværdi
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misena.dk

www.granly.dk

