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Gram Vakuum Teknik  
får meget mere plads 
i  Klank Erhvervspark - 
og  venter udvidelse af 
staben 

AF JENS-ERIK SINNBECK
sinn@mja.dk

GALTEN/SKOVBY Endnu et erhvervsbyg-
geri skyder nu op i Klank Erhvervspark.

Det er det kommende hovedsæde for det 
lokale firma Gram Vakuum Teknik.

- Vi har brug for mere plads, fortæller
indehaveren, Jesper Gram, der etablerede 
Gram Vakuum Teknik for 10 år siden.

Det nye domicil opføres af  KT Erhvervs-
byg og bliver på små 1100 kvadratmeter 
fordelt med 284 kvadratmeter til admini-
stration og 789 kvadrameter til lager og 
produktion. Det skal stå  klar til brug 1. juli.

Mange års erfaring
Jesper Gram, der er 52 år, har 26  års erfa-
ring indefor vakuum-teknik - blandt  andet 
arbejdede han gennem en halv snes år som 
servicetekniker hos de to store pumpe-kon-
cerner Busch og Gardner Denver, før han  
besluttede at blive selvstændig. 

Startet midt under krisen
Det var midt under krisen, men Jesper Gram 
og hans kone Laila, der fra starten har styret 
bogholderiet, fik en  fik en god start -  blandt 
andet med Arla Food som en af  sine helt 
store kunder. 

Siden er en lang række virksomheder in-
denfor fødevare-industrien kommet til,  og 

det er firmaets ubetinget største arbejds-
område med service og salg af  vakuum-
pumper. 

800 kunder
Men også på andre områder som  vindmøl-
le-  og  træindustrien står Galten-firmaet  
stærkt.   Det har i dag over 800 kunder og en 
omsætning på et tocifret milionbeløb.

Tre gange Gazelle-pris
Gram Vakuum Teknik  har hidtil  haft til 
huse i ejendommen Frichsvej  13 i Galten. 
Men her er pladsen blevet for trang for fir-
maet, der i de senere år har været igennem 
en kraftig vækst.  Tre år i træk - i 2015, 2016 
og 2017 - har virksomheden således mod-

taget Børsens Gazelle Pris for sin fortsatte 
vækst. 

Meget mere plads
Ved flytningen til Klank Erhvervspark får 
virksomheden langt bedre pladsforhold, og  
Jesper Gram forventer, at staben, der i dag 
tæller 10 medarbejdere, vil vokse i de kom-
mende år. Blandt andet fordi firmaet støt 
og roligt får flere kunder i Norge, Sverige 
og  Tyskland.  

Hurtigtvoksende Galten-
firma bygger nyt domicil

 | Der sker rigtig meget i Klank Erhvervspark i denne tid - Gram  Vakuum Teknik er i fuld gang med byggeri af nyt domicil, og blot 100 
meter derfra er virksomheden  Alfast, der udstanser tape, ligeledes i gang med nybyggeri.  Og på grunden overfor har det lokale firma 
Smoke-It for kort tid siden indviet sit nye hovedsæde.  FOTO: JENS-ERIK SINNBECK

 | Det nye domicil opføres af KT 
Erhvervsbyggeri. 


