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BENTELER  AUTOMOTIVE  RAUFOSS AS

Plant 122 Raufoss (NOR)
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OUR STRUCTURE

BENTELER INTERNATIONAL AG

Divisions RegionsMarket SegmentsBusiness Units

Chassis & Modules 

Structures

Engine & Exhaust Systems

Electro-Mobility

Asia/Pacific 

Mercosur

North America

North/Eastern Europe

Southern Europe

Western Europe

BENTELER 

Automotive

BENTELER 

Glass Processing 

Equipment

BENTELER 

Steel/Tube

Automotive

Energy

Industry

Asia/Pacific 
Eastern Europe 

Northern Europe 
Southern Europe 

Germany
Switzerland

United Kingdom

BENTELER 

Distribution

Asia/Pacific 

Eastern Europe

Northern Europe

Southern Europe

Germany

Switzerland

United Kingdom

CORPORATE FUNCTIONS

Seamless 

Welded

Operating Units

BENTELER-Group
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REVENUE

BENTELER INTERNATIONAL AG

Automotive Steel/Tube Distribution

2017 sales of 1056 mill. euros  

About 1.500 employees

2017 sales of 825 mill. euros  

About 3.800 employees

2017 sales of  ̴ 6,3 bill. euros

About 26.000 employees
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Production area: 33,332 m2

Applied technologies:

▪ ALU Casting

▪ ALU Extrusion

▪ ALU Strech-Bending and Forming

▪ ALU Heat Treatment

▪ ALU Machining (incl. CNC)

▪ ALU Welding and Assembly (Automatic)

▪ Other capabilities: Tool Shop, Prototype & Testlane

KPIs

Headcount avg. 508 FTEs

Company Sales (Net) 215 mn EUR

(*1963 / Acquisition 2009 )

Plant 122 – Raufoss
Plant, Engineering, Sales – CH (ALU), ST (ALU)
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Energy forbruk  
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Energy consumption
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Fordeler med sertifisering i henhold til  ISO 50001  

▪Toppledelse har et høyere fokus på energikostnader og forbruk

▪Mye høyere fokus på energiforbruk ved anskaffelse av ny teknologi og gjennomføring av 

nye prosjekter  

▪Mer involvering av ansatte i hele organisasjonen fører til økt bevisstgjøring og besparelse 

av energi.  

▪Det er et høyere fokus på å redusere energiforbruket og energikostnader generelt i 

bedriften 

▪Interne revisjoner  

▪ Eksterne revisjoner 

▪Et «spark bak» til å kontinuerlig arbeide med forbedringer med tanke på  energi og 

kostnadsreduksjon  
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Prosjekter 2017-2019

Tiltak Besparelse  

Ny FANUC celle 650 000 kWh

Energi tiltak P55 6 700 000 kWh

ZPE  P40, 

(2018-2019)

1 600 000 kWh

Ny dørmagnet  bygning 273 

(2018)

641 000 kWh 

Magnetrører (2018-2019) 2.400.000 kWh
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Noen eksempler på forbedringer 

▪ZPE P55 Ny teknologi for boltoppvarming profilverk 

▪Direkte effekt 1 600 000 kWh 

▪ ca 720.000 ,- nok årlig besparelse 
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Noen eksempler på forbedringer og innovasjon 

▪Teknologisk innovasjon

▪Ny teknologi for forvarming av aluminiumsbolter før ekstrudering av profiler

▪Teknologien går ut på å generere varme i aluminiumsbolten ved bruk av roterende permanentmagneter

▪Økning i virkningsgrad på 30 % sammenlignet med eksisterende teknologi

▪Kompetanseutvikling

▪Demonstrasjon av teknologien i fullskala

▪Teknologileverandør er patenthaver og opptatt av at teknologien formidles til mulige kunder

▪Teknologileverandøren presenterte teknologien første gang på aluminiummesse i Düsseldorf i desember 2016

▪Realisert spredning av teknologi

▪Andre implementering globalt

▪Første implementering i Norge

▪Videre utvikling og videre spredning

▪Potensiale for spredning nasjonalt og internasjonalt til industri som produserer og anvender bolter og profiler i aluminium

▪Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering og reduserte utslipp av klimagasser
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Noen eksempler på forbedringer 

▪Investering 25.000 i dørmagnet tilkoblet brannalarmanlegget 

▪Besparelse 654.000,- i 2018 ( kost pr kWh er 1,02 pga. høye drifts og vedlikeholds 

kostnader av fjernvarmeanlegget)  



12

Eksempel på bedre oppfølging 

▪Kompressor koblet til vårt strømnett hvor vi fakturer ekstern aktør for forbruk av strøm. 

▪For 2018 hadde vi fakturert 519.877 kWh for lite til en snittpris på 0,44. Dette utgjorde 

228.745,- nok som ble etter fakturert.  Det viste seg at strømmåler på kompressor var 

koblet feil  
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Fjernvarmeprosjekt 2019 

▪Utrede mulighet for utnyttelse av varme fra støperi  både med tanke på eget bruk og salg 

av fjernvarme. 
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Fjernvarmeprosjekt 2019
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Noen tips 

▪Sikre at energi blir et tema på ledermøter

▪Oppgi besparelser i kr.

▪Ikke bruk små tall for eksempel 0,2 kwh pr stk 

▪Nok resursser ved etablering av prosjekter

▪Ha et system godt system for motta og behandle forbedringsforslag 


