
 

 

Virksomheden Wolturnus blev startet i år 2002 på baggrund af stifternes viden om avanceret 

aluminiumteknologi fra racercykler. I Wolturnus bruges denne viden bl.a. til at producere lette 

kørestole til ekstremsport for handicappede. Siden virksomhedens opstart er man vokset til nu at 

have 40 medarbejdere, en vækst man ikke havde forventet i 2002.  

 

Direktør Peter Libak påpeger, at denne vækst først og fremmest er takket være virksomhedens 

mange dygtige og pålidelige medarbejdere. Med 40 medarbejdere i Nibe bidrager Wolturnus aktivt 

til jobskabelsen i lokalområdet.  

 

I etableringsfasen var pengene små i Wolturnus, og salgserfaring var ikke en force. Til gengæld 

havde man masser af gåpåmod og kendskab til materialer, svejsning i aluminium og 

specialfremstilling.  

  

Til alt held blev Wolturnus produkterne hurtigt kendte blandt 

elitesportsfolk og handicappede som nogle af de ypperste på 

markedet med god pasform og køreegenskaber i top.   

På dette nichemarked er Wolturnus i dag den største producent af 

100% specialtilpassede manuelle og elektriske kørestole, 

sportskørestole og håndcykler i Europa.  

            rugby sportskørestol  

 

Denne solide position på et nichemarked har også giver økonomisk gevinst for virksomheden. I 3 

år i træk (2008, 2009, 2010) blev Wolturnus kåret som gazellevirksomhed af Dagbladet Børsen. 

Flere faktorer har påvirket denne udvikling. I 2007 fik man nye profiler ind i bestyrelsen, der havde 

salgserfaring. Efterfølgende har man indgået et samarbejde med det tyske firma Ottobock, der har 

vist sig at være givende for begge parter.  

 

I 2012 valgte Wolturnus at entrere markedet for formstøbte sæder, og en patentansøgning blev 

indleveret på ILSA, en multijusterbar ryg med integrerede multijusterbare kropsstøtter.  

Siden lanceringen har ILSA været en overbevisende topsællert, da den sikrer brugeren god 

balance og fuld bevægelsesfrihed uden at øge kørestolens totalbredde.  

Peter Libak beretter også, at patentansøgningen på ILSA har styrket virksomhedens position på 

det danske og det hollandske marked væsentligt, og er dermed blevet et synligt aktivt for 

virksomheden. 

 

Peter Libak kan lide at se ting vokse og få medarbejderne til at engagere sig for at opnå fælles 

mål. Hertil hører også at sikre, at alle har det godt, og kan lide at komme på arbejde. Wolturnus 

oplever nærmest ingen medarbejderudskiftning, hvilket ifølge Peter Libak tyder på, at Wolturnus er 

en god arbejdsplads. 

    

Wolturnus’ fremtid skal blandt andet sikres ved at lytte til kunderne. Peter Libak fortæller, at man 

helt overordnet ønsker at kæmpe for kørestolsbrugerne, og sikre dem friheden til at leve et 

indholdsrigt aktivt liv på lige fod med alle andre. Dette skal medvirke til at sikre kontinuerlig vækst 

for Wolturnus.  


