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Innovativt ingeniør håndværk
Siden 2001 har Hellerupvirksomheden Kapacitet
specialiseret sig i industriel produktudvikling.
Virksomheden kombinerer ingeniørmæssig og
håndværksmæssig kunnen med gennemtænkte
løsninger, der uden videre kan sættes i
produktion, som resultat.
Kompetencer
Den københavnske virksomhed Kapacitet A/S har de
sidste fem år tilbudt industriel produktudvikling til en lang række kunder som Coloplast,
Ortofon, Mini Crosser, Carl F og GN ReSound. Produkterne spænder fra komponenter til
høreapparater til designet af en pickup og en kabine til en elektrisk scooter. Kapacitet
står for hele processen fra de første idéer til det endelige produkt.
- Vores håndværksmæssige baggrund gør, at det, vi afleverer til produktion, nærmest
kan sættes i produktion uden videre. Det er bestemt ikke en selvfølgelighed i vores
branche, fortæller den ene af Kapacitets direktører Jens Peter Bredholt. Hans kompagnon
Henrik Larsen supplerer:
- Vores force er, at vi kan udvikle hurtigere og derved få tingene hurtigere igennem.
Allerede fra den første spæde idé tænker vi det produktionsmæssige ind i designet. Det
gør, at vi undgår problemerne senere i produktionsforløbet, og at produktet kan
produceres på en ordentlig måde.
Fokus på gennemtænkte løsninger
Ideen til virksomheden fik Henrik Larsen og Jens Peter
Bredholt, da de i 1988 mødtes på DTH (nu DTU). Her
arbejdede de blandt andet med at lave prototyper for
ingeniørstuderende og så, at deres tegninger tit var
svære eller umulige at lave noget ud fra. Det, der
oftest gik galt, var, at ingeniørerne simpelthen ikke
havde den nødvendige håndværksmæssige baggrund.
De lavede flotte løsninger, men de var svære at føre
ud i livet rent produktionsmæssigt. Og her fra
udsprang ideen om at koble ingeniøren og håndværkeren i arbejdet med den industrielle
produktudvikling. Det der 13 år senere blev til Kapacitet A/S.
- Vi holder stædigt fast i, at de folk, vi ansætter, både har en faglært håndværksmæssig
baggrund og er ingeniører eller konstruktører. Det giver et godt produkt og en kortere
udviklingstid. Det gør det naturligvis også sværere for os, når vi skal ud og rekruttere nye
folk, og når vi skal vækste. Men vi vil kun vækste, hvis vores værdier forbliver intakte, og
hvis vi kan levere et produkt, vi kan stå inde for, fortæller Jens Peter Bredholt.
- Vi har skarpt fokus på industriel produktudvikling. Vi skal ikke være en kæmpe
virksomhed, for så ryger vores koncept. Vi satser ikke på in-house industrielt design,
men benytter os i stedet af et netværk af dygtige designere. For os handler det om både
at kunne være en konsulentvirksomhed og en ordreproducerende virksomhed, der leverer
gennemtænkte løsninger til vores kunder. Vores målsætning er at lave funktionelle
produkter af god kvalitet. Det vigtigste for os er det kvalitative - ikke det kvantitative,"
fortsætter Henrik Larsen.
God kemi og høj faglighed
De fysiske rammer er meget vigtige for Kapacitet A/S.
De har til huse i et gammelt pakhus fra 1926, der
ligger på rangerområdet ved Hellerup Station nord for
København. Huset er ikke bare et arbejdssted for
firmaets 12 medarbejdere, men er også tænkt som et
idéhus, der altid er åbent for folk, der har lyst til at
kigge forbi og udvikle nye ideer.
- Vi har lyst til at prøve nye ting, og vi har lyst til at
være fremme i skoene. Det gælder hele tiden om at
have en klar bevidsthed om, hvad der kan lade sig gøre. Det handler selvfølgelig også om
at åbne kundernes øjne for nye og bedre løsninger. Jeg tror, at en stor del af vores
kunder ikke bare vælger os på grund af det faglige, men også fordi kemien er i orden.
Måske har det noget med vores "jyskhed" at gøre. Vi tager ikke os selv højtideligt, og vi
er altid åbne, beretter Henrik Larsen, og Jens Peter Bredholt fortsætter:
- Vi startede Kapacitet på et af de værst tænkelige tidspunkter med lavkonjunktur, og ITboblen der bristede. Det har været et langt sejt træk, men det betalte sig i den sidste
ende. Man lærer kun af sine dumheder. Erfaring er alt. I dag er vi stolte over vores firma,
og det produkt vi leverer. Vi er inde i en spændende proces med vores nye afdeling i
Middelfart. Med vores nye kontor i Kina arbejder vi på at source værktøjer og produktion,
slutter Jens Peter Bredholt.
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