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SAWO har haft travlt i
2020. Her er det en ny
levering, som er klar til
at blive udleveret til
kunden fra afdelingen i
Holstebro. (Arkivfoto)

En af SAWOs store opygningshaller i Sørup. Her bygges kroghejs i
den helt store stil. (Arkivfoto)

SAWO om 2020:

- Vi har været heldige
og klaret os ekstremt godt
- Da corona’en kom til landet, havde vi mange opbygninger igangværende. Vi blev først ramt midt i maj, da lastbilfabrikkerne ikke kunne levere tilstrækkelig antal lastbiler til opbygning, fortæller SAWOs bestyrelsesformand.
Af Jesper B. Nielsen

INTERVIEW - Når jeg kigger

tilbage på 2020, synes jeg, at
vi har gjort det ganske godt.
Corona-krisen har haft en
markant indvirkning på
branchen og hele samfundet; men her hos SAWO har
vi heldigvis haft rimeligt at
lave.
Sådan siger Ivan Chrost,
som i 2020 skiftede sin rolle
som adm. direktør i SAWO
ud med titlen som bestyrelsesformand – arbejdende
bestyrelsesformand vel at
mærke. Han møder på kontoret stort set hver dag og
trækker fortsat i ledelsestrådene i virksomheden, som
han har gjort det siden 2001.
- Vi har været ekstremt
heldige med hensyn til corona’en, fortsætter han. Da virussen kom til landet i marts
2020, havde vi mange opbygninger i ordre. Derfor
blev vi først ramt midt i maj,
da lastbilfabrikkerne ikke
kunne levere lastbiler længere.
- På det tidspunkt dalede
aktivitetsniveauet, så vi måt-

te hjemsende omkring 15
procent af vores medarbejdere i et par måneder.
- Vi har på intet tidspunkt
været lukket ned. Vi har kunnet holde 85 procent af de
ansatte i fuld drift. Det er vi
faktisk stolte af – og vi var så
heldige, at reduktionen af
medarbejderne skete i forbindelse med sommerferien, så alle fik afviklet den ferie, de havde til gode.
- En uges tid efter sommerferien var vi oppe i fuld drift
igen. Det er vi stadig. Vi har
lige så travlt som før corona’en og har ordrer til langt
ud i fremtiden. Vi søger folk
igen, især klejnsmede og
servicefolk,
siger
Ivan
Chrost.
Vandborg går godt
Transportmagasinet: I overtog Vandborg Karosserifabrik
i 2020. Hvordan går det?
- Vandborg går godt nu,
svarer Ivan Chrost. Vi har
brugt en del penge på at rette virksomheden op; men nu
kører den, som den skal.
- Vores salgsafdeling har
fået godt med ordrer ind, og

afdelingsleder Søren Kallesøe gør det fint. Vi er meget
tilfredse med medarbejderne, så vi har store forventninger til fremtiden. Vandborg er i dag et datterselskab
til SAWO-familien, som primært fabrikerer og opbygger forskellige ladopbygninger, som de altid har haft
tradition for.
- Selvfølgelig er der også
nogle kreaturlad, som vi laver lidt af; men grisetrailerne, som Vandborg også var
kendt for før i tiden, er ikke
noget, der passer ind i vores
portefølje, og bygges kun i
særlige tilfælde.
Kraner fra Holland
Med overtagelsen af Vandborg Karosserifabrik fik
SAWO også forhandlingen
af de selvkørende Hoeflonkraner, og det er vi utrolig
glad for, produktet supplerer og matcher meget fint alle vores øvrige kvalitetsprodukter.
- Vi har fået et rigtig godt
samarbejde i stand med Hoeflon-fabrikken i Holland.
En meget innovativ fabrik

der stadig er under opbygning for at følge med succesen, hvor kapacitet endnu ikke kan følge med efterspørgslen. Vi kan aftage flere kraner, end de kan producere. Lige nu har vi over 20
bæltekøretøjskraner i ordre
til danske kunder.
Strygende i Viborg
Det går også strygende for
SAWO i Viborg, som blev tilkøbt i 2019, da man overtog
Midtjysk Tip og Trailer Service (MTT).
- Vi har nogle fantastiske
medarbejdere i Viborg-afdelingen. Den fungerer som en
helt normal SAWO-afdeling,
bortset fra, at de også laver
reparation og syn af trailere,
anhængere og lastbiler samt
opbygger trækkere.
Fart på i 2021
Når SAWOs bestyrelsesformand kigger længere ind i
2021, er udsigten rigtig god.
- Vores nye adm. direktør
Dan Gregersen har haft god
succes med at optimere sælgerne og dermed fået mange
ordre ind. Vi har rigeligt at la-

ve. Vi har selvfølgelig løbende
nogle medarbejdere, der er
nødt til at blive hjemme, fordi
de har været i berøring med
corona’en; men det er minimalt. Det berører ikke vores
produktion og opbygninger
væsentligt. Vi har medarbejdere, der arbejder hjemme,
også det fungerer godt.
- Så længe vores kunder
har rigeligt at lave, går det
godt for os – og lige nu er der
masser at lave for vognmændene og transportfirmaerne.
- Som jeg ser det, er der
god gang i aktiviteterne i
samfundet. Selvfølgelig er
butikker og restauranter
meget hårdt ramt. Derfor
glæder vi os over, at der er
ved at komme gang i vaccinationerne, så vi alle kan
vende tilbage til mere normale tilstande.
Elektriske køretøjer
Transportmagasinet: Der tales meget om elektriske køretøjer. Er det også noget, I er leveringsdygtige i?
- Ja, svarer Ivan Chrost. Interessen for el er stor, og der
kommer mere og mere af

Ivan Chrost, bestyrelsesformand i SAWO. (Arkivfoto)
det. Vi har nogle elektriske
Moffett medbringertrucks
på vej til kunder, og vi har i
2020 leveret elektriske kran
og kroghejs opbygninger der
kører fuldt elektrisk.
- Der er i øjeblikket flere
udbud på elektriske køretøjer, hvor både lastbiler, kran
og kroghejs skal være elektrisk drevet.
Transportmagasinet: Er der
nogle udfordringer i det?
- Nej, vi har produkterne.
Vi har både elektriske kraner
og kroghejs. Ydelsesmæssigt
er der ingen forskel. En elektrisk kran eller et kroghejs
kan præstere det samme
som en hydraulisk version.
Den store udfordring er prisen. Det er dyrt materiel at
investere i, der koster væsentligt mere end det traditionelle materiel.
Og så er der udfordringen
med elektriske lastbiler, at
deres rækkevidde er begrænset til omkring 100 km.
Det er selvfølgelig ikke et
problem, hvis de benyttes i
større byer, hvor det kan
fungere fint og sikre et bedre
bymiljø.

SAWO styrker organisationen
SAWO er midt i en større organisationsændring her i årsskiftet mellem 2020 og 2021.
Af Jesper B. Nielsen

ORGANISATION - SAWO er midt i en
større organisationsændring her i
årsskiftet mellem 2020 og 2021.
Ivan Chrost, som har været adm.
direktør i SAWO siden 2002, har
længe ønsket at trappe en smule
ned. De første skridt er blevet taget i

oktober 2020, hvor han blev udnævnt til bestyrelsesformand for
selskaberne i SAWO-koncernen.
Han har dog valgt titlen arbejdende
bestyrelsesformand og møder op
på kontoret stort set hver dag.
Samtidig er salgsdirektør Dan
Gregersen, som kom til SAWO i december 2019, udnævnt til adm. di-

rektør med særligt ansvar for salget.
Til februar starter Steffen Frommelt som eftermarkedschef. Han
kommer fra Volvo Truck Center,
hvor han har været servicechef siden 2012. Hos SAWO får han det
overordnede ansvar for værkstederne i Vestdanmark.

Steffen Frommelt bliver en del af
SAWOs nye øverste ledelse, som
også tæller økonomichef Peter Bæk.
Han kom tilbage til SAWO for to år
siden til stillingen som økonomichef. Han har for år tilbage arbejdet
hos SAWO som debitoransvarlig/ Dan Gregersen, ny adm. direkcontroller.
tør i SAWO. (foto: Jesper B.
Nielsen)

