
Markante besparelser ved 
opgradering af plastekstruder
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Den økonomiske besparelse lyder på 
73.152 kr./år og med en investering på 
i alt 180.000 kr. giver det en tilbage-
betalingstid på 2,2 år.

energiforbrug på ekstruderen er blevet 
reduceret fra 344.880 kWh til 253.444 
kWh svarende til en årlig besparelse på 
91.440 kWh.

Udskiftning af elmotor og 
frekvensomformer til plast
ekstruder gav Letbæk Plast A/S 
26,5 % i ren energibesparelse. 

Investeringen er tilbagebetalt 
på 2,2 år ifølge Energi Nord.

Ølgod Elektro og Leroy-Somer har i 
samarbejde gennemført en udskiftning 
af  DC-motor og styring til en plast-
ekstruder hos den innovative og ærke-
jyske plastproducent Letbæk Plast A/S.

Den gamle udtjente DC-motor blev 
opgraderet med en højeffektiv LSRPM-
motor fra Leroy-Somer på 150 kW 
1800 rpm med permanente magneter, 
og DC-styringen blev udskiftet med 
en Powerdrive MD2 frekvensomformer.

Efterfølgende har Energi Nord foreta-
get en eftermåling, der dokumenterer, 
at Letbæk Plast A/S har opnået en årlig 
energibesparelse på 26,5 %. Det årlige 

Letbæk Plast A/S opnåede 26,5 % ren energibesparelse ved at udskifte elmotoren på en af firmaets 
plastekstrudere.

Direktør Helle Spicker fra Letbæk Plast A/S er 
meget tilfreds med de opnåede energibesparel-
ser og den korte tilbagebetalingstid på 2,2 år.

Den gamle udtjente DC-motor blev udskiftet med en højeffektiv Leroy-Somer LSRPM  
motor med permanente magneter.
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Plastindustrien kan spare 
millioner på opgradering af 
ekstrudere

- Denne opgradering og energifor-
bedring er et meget godt eksempel 
på det store besparelsespotentiale på 
millioner af kroner, som plastindustrien 
har for at modernisere motorinstal-
lationerne til deres plastekstrudere. 
Der kører rigtig mange ekstrudere 
med gamle uøkonomiske motorer, 
der er reguleret på gammeldags vis, 
og som med fordel kan udskiftes med 
nye energibesparende løsninger, oply-
ser Torben Olsen, indehaver af Ølgod 
Elektro.

Ved at skifte til ny og tidssvarende 
motorteknologi vil extruderne i plast-
industrien endvidere opnå et meget 
stort reguleringsområde med fuldt 
moment til rådighed, hvilket også giver 
sikkerhed for gode startforhold.  

Hertil kommer, at plastindustrien vil 
kunne spare på vedligeholdelsesom-
kostningerne, da man med moderne 
permanent magnet motorer ikke 
løbende skal skifte kullene, som i en 
DC-motor.
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Indehaveren af Ølgod Elektro, Torben Olsen, oplyser, at plastindustrien kan spare millioner i  
energiforbedringer ved at opgradere deres plastekstrudere.

Letbæk Plast A/S
Ekstrudering
Letbæk Plast har gode produktionsfaciliteter og råder bl.a. over et større sortiment af forskellige ekstruderingsmaskiner. 
Firmaet producerer i mange forskellige materialetyper, såvel nyvarer som regenerater afhængig af kundens krav og spe-
cifikationer. Kernekompetencer, når det gælder ekstrudering, ligger inden for produktkategorierne: Rør, slanger, profiler, 
plader og forskellige folietyper. 

Sprøjtestøbning
Letbæk Plast tilbyder sprøjtestøbning af tekniske artikler og deltager ofte  i problemløsninger, produktudvikling og design. 
Firmaet tilbyder totalservice og produktion under eget tag. Fra værktøjsfremstilling i egen afdeling, over produktion, til 
lagerføring – alt efter kundens behov.

Folieblæsning
Letbæk Plast er leverandør af både rørfolie, planfolie, sideskåret folie, poser og sække og producerer hovedsagelig i poly-
ethylen. Maskinparken i folieafdelingen består af ekstrudere, hvor der kan fremstilles rørfolier fra 100 mm op til 1400 mm 
i bredden, dog 2800 mm ved sideskåret folie. Afdelingen har endvidere både bundsvejser og sidesvejser.

Trykstøbning
Letbæk Plast har etableret en separat afdeling for trykstøbning af emner i genbrugsplast. Der fremstilles produkter til 
mange forskellige anvendelsesområder inden for såvel industri og landbrug som bygge-/anlægsbranchen. De mest kendte 
er uden tvivl fødder til afspærringsmateriel, som synliggør vejarbejde. Materialerne er fortrinsvis genbrugsplast, således 
at miljøet tilgodeses mest muligt.


