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DIS I TÆT SAMARBEJDE MED KINESISK  
UDVIKLINGSVIRKSOMHED

Den kinesiske udviklingsvirksomhed Toro-Tech har i tæt samarbejde med DIS 
fået udviklet en flip smartphone og to koncepter for en transportabel smartpro-
jektor, hvor DIS har bidraget med design og konceptudvikling på projekterne.

Toro-Tech kontaktede DIS og bad dem 
deltage i idé- og konceptudviklingen samt 
designfasen af en moderne smartphone, 
der skulle kunne klappes sammen. Flip 
smartphonen er tiltænkt det japanske 
marked, mere specifikt til mænd og kvin-
der i alderen 50+.

- Vi kontaktede DIS, da vi havde brug for
en innovativ og kreativ tilgang til koncept- 
og designudviklingen, der gerne skulle
være anderledes end den måde, vi nor-
malt tænker design på i Kina. DIS har en
tydelig skandinavisk designstil på deres
industrielle designs, hvilket var et stort
plus, når vi nu skulle designe en smart-
phone til det japanske marked. Japaner-
ne er især glade for det skandinaviske
udtryk, forklarer Thomas Cheng, CEO og
grundlægger af Toro-Tech.

Bag designet af flip smartphonen står 
DIS-konsulent, Mazyar Abolfazlian, som er 
uddannet arkitekt og industriel designer. 

- I arbejdet med at udvikle flip smartpho-
nen til Toro-Tech har jeg integreret en ren
og enkel stil, der ses i produktets organi-
ske, tidløse og minimalistiske udtryk. Vi har 
prøvet at udfordre de eksisterende kon-
ventioner og skabe et nyt produktdesign
og en ny designløsning, der kan udfordre
Toro-Tech og deres kunder og frembringe

et produkt, der er elegant, intuitivt og eks-
klusivt, forklarer Mazyar Abolfazlian, indu-
striel designer hos DIS.

Smartphonen er allerede blevet introdu-
ceret på det japanske marked. Det skete 
ved en stor launch event, hvor en lang 
række nye og innovative produkter blev 
præsenteret. Denne event er en af de 
største events i Japan, hvor elektroniske 
produkter bliver præsenteret.  

Toro-Tech har efterfølgende også inklu-
deret DIS i samarbejdet om udviklingen 
af en transportabel smartprojektor, som 
Toro-Tech udvikler for en stor japansk 
elektronikvirksomhed. 

- DIS skaber stor værdi for en kinesisk
virksomhed som Toro-Tech. DIS’ kreative
tilgang og deres hurtige, effektive arbejds-
proces er unik. Jeg tænker, at det ikke er
sidste gang, vi samarbejder om et elek-
tronisk udviklingsprojekt, da vi har et godt
samarbejde og supplerer hinanden godt,
fortæller Thomas Cheng.

Om Toro-Tech
Toro-Techs kernekompetence er at udvikle luksus 
smart-device løsninger primært til det asiatiske og det 
afrikanske marked. Virksomheden har kontorer i Kina, 
Japan og Nigeria, hvor hovedkontoret er placeret i 
Shenzhen i Kina, der de senere år er blevet defineret 
som et af verdens største centre for produktion og ud-
vikling af forbrugerelektronik. 
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UDVIKLING OG OPBYGNING AF NY TRÆFIBERFABRIK 

Om Pindstrup Mosebrug A/S
Med base i Danmark og produktionsfaciliteter i Let-
land, Spanien, Irland, Rusland, Danmark og Storbri-
tannien er Pindstrup Mosebrug A/S en af verdens 
førende producenter af substrater til professionelle 
gartnere samt private forbrugere.

I samarbejde med Pindstrup Mosebrug har DIS stå-
et for udvikling og opbygning af en træfiberfabrik 
i Letland, hvor en defibrator laver træflis om til 
træfibre, der bruges som supplement i sphagnum. 

I forbindelse med opførelsen af en ny træfiberfabrik i Letland 
havde Pindstrup Mosebrug brug for DIS-kompetencer. En gam-
mel papirmaskine skulle renoveres og optimeres, så den kunne 
bruges til fremstilling af træfibre. Derudover skulle der etableres 
et effektivt flow for hele produktionen.

I tæt samarbejde med Pindstrup Mosebrug har DIS ved opfø-
relsen af fabrikken stået for udvikling og opbygning af produkti-
onslinje med workflow fra indføringssystem af råmateriale (flis), 
udskilning af uønskede metaller i flisen, transport af flis til defibra-
tor, processer omkring den indkøbte defibrator samt transport af 
færdigvarer (træfiber) til lager og platforme. Udvikling af fabrikken 
har været med fokus på Pindstrup Mosebrugs egne erfaringer og 
sikkerhed. Dernæst har DIS rådgivet i forbindelse med restaure-
ring og optimering af montagedelen af defibratoren.

- Det var nærliggende at tage kontakt til DIS, der havde de kom-
petencer, vi skulle bruge i forbindelse med opførelsen af vores
nye træfiberfabrik, hvor udgangspunktet var en gammel nedslidt
papirmaskine. I dag har vi et anlæg, der kører som ønsket, men
det har været en opgave, hvor vi stødte på en del udfordringer;
ikke nogen der ikke kunne løses, men det har været rigtig godt
at have en størrelse som DIS med på sidelinjen, siger Simon Søe, 
direktør hos Pindstrup Mosebrug i Letland.

I dag har Pindstrup Mosebrug en effektiv og moderne træfiber-
fabrik, hvor den restaurerede papirmaskine via en termo-defi-
brering af træ laver træflis om til træfibre, der kan bruges som 
supplement i sphagnum.

Foto: Pindstrup Mosebrug
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20 ÅR MED TEKNIK, INNOVATION OG VÆKST 

Den 1. juli var det 20 år siden, at 
grundstenene til det, der i dag er en 
international innovativ ingeniør- og 
udviklingsvirksomhed, blev lagt.

Udvikling af en saks til at kupere grisehaler 
skulle vise sig at blive opstarten af Dansk 
IngeniørService. Produktionen af saksen 
foregik hjemme i køkkenet hos DIS-stifter 
Michael Gadeberg. I dag, 20 år senere, er 
DIS en international innovativ ingeniør- og 
udviklingsvirksomhed med 13 kontorer 
i Danmark, Polen, Tyskland, Ukraine og 
USA, og bag de to direktører og medejere, 
Michael Gadeberg og Søren Bunk, står et 
team af 500 topmotiverede og kompetente 
medarbejdere, der brænder for det, de laver. 

I gennem tiden har vi været involveret i 
nogle af de mest højteknologiske udvik-
lingsprojekter i industrien. Drivkraften 
bag DIS har altid været en passion for 
teknik og for at finde nye innovative løs-
ninger på tekniske udfordringer, noget vi 
med stolthed har modtaget flere priser og 
nomineringer for. 

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke 
alle kunder for det gode samarbejde og 
for den tillid, I har vist os gennem årene - vi 
glæder os til de nye tekniske udfordringer, 
der ligger forude.

Hele DIS’ tidslinje kan ses på www.d-i-s.dk.

DIS er blevet kåret til Europas bed-
ste ingeniørarbejdsplads.

Mere end 2300 virksomheder fra 19 lande 
deltog i undersøgelsen ’Europas bedste 
arbejdsplads’, der bygger på Great Place 
to Works definition af en god arbejdsplads 
som et sted, hvor medarbejderne har til-
lid til ledelsen, er stolte af deres arbejde 
og føler fællesskab med deres kolleger. 
Til at afdække graden af tillid, stolthed og 
fællesskab gennemføres en medarbejder- 
undersøgelse blandt alle medarbejdere.

- At vi nu er blevet kåret som Europas bed-
ste ingeniørvirksomhed er en anerkendel-
se, vi sætter meget stor pris på. Det unik-
ke for os i forhold til disse målinger er, at

det netop er vores medarbejdere, der har 
haft mulighed for at vurdere DIS, og det er 
essentielt for os at have glade og tilfredse 
medarbejdere, da det er dem, der i hver-
dagen er med til at sikre, at vi altid leverer 
de rette løsninger og høj kvalitet til vores 
kunder, siger Michael Gadeberg, direktør 
og partner hos DIS.

En af årsagerne til at Great Place to Work 
har udnævnt DIS som en af Europas bed-
ste arbejdspladser er, at virksomheden 
har en høj medarbejdertrivsel, udmærker 
sig især på området der vedrører udvikling 
af medarbejderne og formår at fastholde 
en særlig virksomhedskultur.

EUROPAS BEDSTE 
INGENIØRARBEJDSPLADS



DIS har udarbejdet verifikation og styrkeberegninger på 
en ankerpunktsløsning til serviceplatforme, som bru-
ges til service og vedligeholdelse af vindmøllevinger.

Da PP Techniq skulle have verificeret ankerpunktløsningen til 
deres serviceplatforme, var der brug for kompetencer, som 
virksomheden ikke havde internt i deres organisation, og de 
kontaktede derfor DIS for at få support.

PP Techniq har udviklet en effektiv proces i forbindelse med 
service og vedligeholdelse af vindmøllevinger, både offshore 
og onshore, der ved implementering af et ankerpunkt på de-
res serviceplatfom kan udskifte personale, udstyr og materiale 
på platformen, mens den hænger på vindmøllevingen. Ved ud-
skiftning af personale kan man undgå den tidskrævende pro-
ces, det er at køre platformen ned til basen og retur til vingen. 
Løsningen betød, at der skulle foretages beregninger på an-
kerpunktet, så teknikere og materialer via et hejsesystem kan 
udskiftes. Disse beregninger har DIS stået for. 

I beregningsopgaven skulle der blandt andet laves en stress- 
analyse på hele platformen, hvor højtbelastede områder  
efterfølgende blev evalueret igennem analytiske beregninger og 
sammenholdt med de foreskrevne standarder; DS/EN 795:2012 
og Eurocode 3 og 9, hvor DIS ud fra beregningerne kunne give 
input til PP Techniqs’ design. 

- PP Techniq er en mindre virksomhed, der ikke har de fornød-
ne ressourcer til sådan en beregningsopgave. Med DIS fik vi en
erfaren og dynamisk samarbejdspartner, der leverede en me-
get professionel opgave, udtaler Lars Martensen, Engineering
Manager hos PP Techniq.

Beregningerne danner baggrund for vægtoptimering på plat-
formen og en besparelse på arbejdstiden. Udskiftning af per-
sonale, udstyr og materialer tog før tre kvarter, det tager nu 
blot 10 minutter. 

Lars Martensen fortæller, at den nye ankerpunktløsning er imple-
menteret og kører på både offshore og onshore serviceplatforme.
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VERIFIKATION OG 
STYRKEBEREGNINGER 
PÅ ANKERPUNKTSLØSNING 
TIL MANDSKABSPLATFORME

Om PP Techniq
PP Techniq, der har til huse i Vojens, designer og pro-
ducerer platforme til blandt andre vindmølleprodu-
center og tilbyder ligeledes uddannelse i brug samt 
vedligeholdelse af platformene.

Foto: PP Technip



DIS NYHEDSBREV
SEPTEMBER 2017

Danmark: Aarhus I Aalborg I København I Esbjerg 

www.d-i-s.dk I www.creadis.de I www.creadis.com
Tyskland I Polen I Ukraine I USA 

DIS (Dansk IngeniørService A/S) er Danmarks førende ingeniør- og udviklingsvirksomhed og leverer konsulentydelser, rådgivning og totalløsninger til industrien i både ind- og udland. DIS har afdelinger i Danmark, 
Tyskland, Polen, Ukraine og USA og tæller nu 13 afdelinger på verdensplan og beskæftiger mere end 500 ingeniører og konsulenter. I Danmark er navnet DIS, og i resten af verden er det CREADIS. 

Iver Ørksted Eriksen 
Project Manager, 
Aarhus

Jacob Tietze 
Intern,  
Mechanics, Aarhus

Bogdan Sagatyi
Project Engineer,  
HW/SW, Lviv

Christian Bach 
Rasmussen
Intern,  
Mechanics, Esbjerg

David Balogh
Project Engineer, 
Mechanics, Esbjerg

Gitte Berggreen 
Nielsen
Finance Assistant, 
Aarhus

Bartosz Janusz 
Project Engineer, 
Mechanics, Krakow

Alena Flegar
Project Engineer,  
El/Automation, Krakow

Kenneth Schultz 
Intern,  
El/Automation, Aarhus

Konrad Jarosz 
Project Engineer, 
Mechanics, Krakow

Jesper Hede 
Christensen
Project Engineer,  
HW/SW, Aarhus

Jonas Knorborg
Intern,  
Mechanics, Aarhus

Judicael Ngueya 
Djantou
Project Engineer,  
Mechanics, Dortmund

Kasper Krogh 
Intern,  
Mechanics, Aarhus

Jesper Askov Møller 
Petersen
Chief Business 
Consultant, Aarhus

Jan Bork Kristensen
Project Manager, 
Aarhus

NYE MEDARBEJDERE
Siden maj har vi budt velkommen til en række nye kolleger:

Bartlomiej Trzcinski
Managing Director, 
Krakow

Arne Koch
Project Manager, 
Aarhus

Maciej Roga
Project Engineer, 
Mechanics, Krakow

Maciej Stoklosa
Project Engineer,  
HW/SW, Krakow

Mads Emil Ginnerup
Project Manager, 
Aarhus

Mads Skovgaard 
Project Engineer,  
El/Automation, Aarhus

Lasse Mose Lund
Intern,  
Mechanics, Esbjerg

Lars Knudsen
Project Engineer,  
HW/SW, Aalborg

Morten Basse Jensen
Global Business 
Development Manager, 
Wind, Aarhus

Nanna Friis-Nielsen
Intern,  
HW/SW, Aarhus

Simon Grønkjær 
Østergaard
Intern,  
El/Automation, Aarhus

Michael Olbert
Sales Manager, 
Nürnberg

Michal Mieszkowski
Project Engineer, 
Mechanics, Krakow

Michal Rynski
Project Engineer,  
El/Automation, Krakow

Mieszko Zawila
Project Engineer,  
El/Automation, 
Krakow

Martin Lønsmann
Student Assistant, 
Project Management, 
Aarhus

Magnus Nygaard 
Christensen
Intern,  
HW/SW, Aarhus

Shuopeng Wang
Project Engineer, 
Project Management, 
Dortmund

Yevheniy Vinyar
Project Engineer,  
HW/SW, Lviv

Piotr Ryszka
Project Engineer,  
El/Automation, Krakow

Stoyan Shivachev
Project Engineer,  
El/Automation, Aarhus

Piotr Zydziak
Project Engineer, 
Mechanics, Krakow

Torben Skou Bech
Senior Project 
Manager, Esbjerg

Sebastian Vierhaus
Project Engineer,  
Mechanics, Dortmund

Umur Uslu
Project Engineer,  
El/Automation, Aarhus

Sergej Brodovski
Project Engineer,  
Mechanics, Nürnberg

Vladimir Leble
Project Engineer, 
Mechanics, Krakow

Pawel Ptaszkowski
Project Engineer,  
El/Automation, Krakow

Steffen Buck-Hansen
Senior Project 
Manager, Aarhus

Nicholas John 
Kirwan
Project Engineer,  
HW/SW, Copenhagen

Stefan Holm Nielsen
Technical Lead 
Engineer, Mechanics, 
Copenhagen




