Kalman Hafner tillsammans med några av
sina mest trogna medarbetare.

HÖGTEKNOLOGISKT GJUTANDE

Kalman Hafner 40 år

KALMAN HAFNER i Pforzheim är ett av
Europas största och mest framgångsrika
gjuterier. Framgångssagan började med ett
litet enmansföretag – 40 år senare har kravet
på hög kvalitet, erfarenhet, modernaste teknologin och ett framtåttänkande lagt grunden till det som företaget står för i dag.
Började som 17-åring

Det var den då 23-årige juvelguldsmeden
Kalman Hafner, född i Ungern, som startade företaget. Uppvuxen i Wien började
han sin yrkeskarriär med att samla erfarenhet från faderns tandläkarpraktik, där han
intresserade sig för gjutteknik. Och när en
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av faderns patienter talade varmt om guldsmedsskolan i Pforzheim sökte sig Kalman
dit som 17-åring, och blev antagen.
Efter att ha avlagt sitt gesällprov fick ha
erbjudande att börja som gjutare i det företag där gått sin lärlingstid.
Egna vägar

Men Kalman Hafner ville gå sina egna vägar. Han startade sitt eget företag, men då
kundtrycket snabbt ökade och ökade kunde han inte längre klara företaget på egen
hand. Han tvingades expandera och successivt skaffa nya lokaler.
I dag är gjuteriet inrymt i stora, rymliga
lokaler, centralt belägna i den gamla guldsmedsstaden.
Still going strong

Kalmar Hafner är fortfarande aktiv i företaget och delar sin tid åt att vårda kunderna
men också att utveckla teknologin, som alltid varit företagets ryggrad. Bakom honom
står ett motiverat och framtidsorienterat
team – många har varit i företaget i många
år.
Hos Hafner finns bara det senaste inom
administration och produktion. Praktiskt
taget all maskinvara som Hafner använder
kommer från olika företag i Pfozheim-området.
–Vi arbetar som partners, säger Kalman
Hafner och han kan inte dölja hur stolt han
är över att de flesta innovationer och nyheter sprungit ur hans eget företag.
Om något alldeles speciellt ska gjutas, och
den optimala maskinen inte existerat, görs
en prototyp av högkvalificerade ingenjörer.
Tack var den modernaste teknologin är
det möjligt att producera stora kvantiter,
även när stenar ska fattas, och detta på kortaste möjliga tid.
Ett hantverk

Trots att man använder sig av den senaste
teknologin är gjutprocessen till mycket stor
del ett hantverk. Den som är extra intresserad kan se en utförlig film med alla produktionsstegen från Kalman Hafner genom att
gå in på www.hafner-guss.de
Kunderna kan också mejla sina CADmodeller (rhina eller stl) för vaxning eller
vaxmodeller direkt till avgjutning.
Egocentriska popstjärnor

I dag finns ca 250 000 mönsterskyddade
gummiformar från hela värden i Kalman
Hafners arkiv.
Naturligtvis har många mycket komplicerade beställningar utförts och Kalman Hafner, t ex ”den gyllene kameran”, smyckekollektioner från många internationellt kända
formgivare och egocentriska popstjärnor.
–Det är här som är det roliga, säger Kalman Hafner. Ju svårare problem att lösa,
desto intressantare.
Han tycker det är lika roligt i dag som för
40 år sedan.
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GUNNAR
CARLANDER
som översatt
artikeln gick i
smma klass som
Kalman Hafner
på Guldsmedsskolan i Pforzheim 1963-65.
Just dessa två år
präglades av
en stor samling internationella elever.
Hela åtta länder var representade på
skolan och ett gäng svetsades samman för att sedan fortsätta och träffas
regelbundet.
Trots att mer än 40 år gått sedan dess är
de flesta kvar i yrket.

7

