
Udviklingen i den europæiske 
skibsværftsbranche giver 
fortsat større marked for en 
dansk produktion af certifice-
rede marinefiltre, udviklet på 
Lindø Skibsværft og siden 
2000 videreført af BMJ 
Maskinfabrik A/S i Stoholm, 
Jylland 
 
Af journalist Tommy Hansen

En afgørende komponent i 
ethvert større motordrevet skib 
er de robuste filtre til at gribe 
fremmedlegemer fra søvandet, 
hvad enten det tages ombord til 
kølevand eller til f.eks. brand-
slukningssystemer. Da den dan-
ske skibsværftsindustri for 
mere end 20 år siden var på sit 

Filtre fra BMJ Marine til søfart og 
flåde over hele verden

højeste, udviklede man derfor 
en DVS-standard for produkti-
on af disse filtre, og gennem en 
årrække foregik produktionen 
hovedsagelig på værfterne. 

I 1980’erne overtog flere 
mindre firmaer produktionen af 
filtrene. BMJ Maskinfabrik er i 
dag Danmarks førende inden 
for marinefiltre og leverer til 
både civile fartøjer og til den 
danske flåde.

- Vi har i en årrække brugt 
BMJ som leverandør og af flere 
årsager. Først og fremmest er 
vort koncept af bygge skibe i 
exceptionel kvalitet, og vi går 
ikke på kompromis med noget 
så afgørende som de marine fil-
tre, siger indkøber Bo Larsen 
hos Carstensen Skibsværft A/S 
i Skagen.

Filtrene fra BMJ sendes i dag 
ugentligt afsted til kunder over 
hele verden. Omkring halvde-
len af ordrerne sker i forbindel-
se med planlagte renoveringer 
eller nybyggerier af skibe, 
mens den anden halvdel er 
hasteordrer ved havari eller 
sammenbrud af de gamle filtre.

- I den eksisterende skibsmas-
se findes der en del filtre af 
knap så god håndværksmæssig 
kvalitet, og efter nogle årtier i 
drift giver de så efter for pres-
set. Dér kommer vi ind i bille-
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det som en specialiseret leve-
randør af højkvalitets filtre, 
siger Poul Pinholt, indehaver 
af BMJ Maskinfabrik.

BMJ Maskinfabrik overtog 
specialproduktionen af søfiltre 
fra Bergla Maskinfabrik i 
Brønderslev i 2000, og har 
siden videreført og udbygget 
denne niche. Alle søfiltre fra 
BMJ Maskinfabrik fremstilles 
efter standarderne DVS 32012 
& DVS 32013
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