RETHINKING ENGINEERING

Eltronic Industrial Service & Assembly
Eltronics serviceafdeling er specialiseret i drift, vedligehold og
montage hos produktionsvirksomheder.
Eltronic Industrial Service & Assembly er en del af Eltronic A/S
- en vidensvirksomhed med fokus på at forbedre vores kunders
produktivitet, fleksibilitet og effektivitet. Eltronic tilbyder løsninger i alle produktudviklingstrin - lige fra koncept til fremstilling
og efterfølgende service.
Eltronic har mere end 250 dygtige teknikere og ingeniører ansat
i de tre divisioner: Eltronic Production Systems, Eltronic Wind
Solutions og Eltronic FuelTech.
PLC og automation

Bygningsteknologi

Mekanisk service og installationer
Energioptimering

El-teknisk service og installationer

Hvad kan vi gøre for dig?
Vi kan hjælpe dig med at få en
forbedret og mere sikker produktion.
Kontakt mig i dag for at høre hvordan.
Kai Østergaard
kai@eltronic.dk
+45 22 44 99 20

SERVICETEAMET ER EN DEL AF ELTRONIC A/S - EN VIDENSVIRKSOMHED MED FOKUS PÅ KUNDENS PRODUKTIVITET

Tavleværksted

Call Center
+45 51 56 57 60
(hverdage 7-15)

Kilde Alle 4,
8722 Hedensted
+45 76 74 01 01

info@eltronic.dk
www.eltronic.dk

Sydhavnsgade 1,
8000 Aarhus
+45 76 74 01 01

OM
ELTRONIC INDUSTRIAL
SERVICE & ASSEMBLY

Et erfarent hold
Vi har mange års erfaring med industrielle produktions
anlæg og integrerede processer. Vores dygtige med
arbejdere udfører fejlfinding, vedligehold, optimering,
montage og installationer – kort sagt alt, hvad du har
brug for, for at holde din produktion kørende. Både nu
og i fremtiden.
Én samlet servicepakke
Vi kan levere en samlet pakke af mekaniske folk, industrielektrikere og PLC/HMI-programmører. Vores
mange forskellige kompetencer gør, at vi kan spotte
problemer, inden de opstår og forebygge dyre produktionsstop.
Proaktiv servicepartner
Vi er en proaktiv servicepartner, der sørger for, at
din produktion altid kører optimalt. Er der fejl, finder
vi dem, og er der brug for ændringer eller flytninger,
sørger vi for, at de bliver udført. Sådan bidrager vi til
øget konkurrenceevne gennem innovation, effektivitet
og fleksibilitet.
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‘‘

VI LØSER OPGAVEN
ORDENTLIGT
– FØRSTE GANG
Sikkerhed og kvalitet er kernen i alt, vi laver.
Vi uddanner vores folk, så de altid er opdaterede på de nyeste regler inden for sikkerhed,
arbejdsmiljø og lovgivning. Det er din garanti
for, at vi installerer alle løsninger korrekt.
Vi har stort kendskab til både fødevare- og
pharmaindustrien. Vi kender de regler, vi
skal overholde og er vant til at arbejde i ste
rile miljøer.
Vi har erfaring med følgende industrier:
Enkeltstykproduktion
Pharma

Masseproduktion

Fødevarer

Emballage

Byggematerialer

Vindkraft

IT

Vi overholder vores aftaler og står til
rådighed, når kunden har brug for det

Vi leverer en komplet serviceog vedligeholdelsespakke
Én primær samarbejdspartner til flere serviceydelser

VORES YDELSER
Mekanisk service og installationer

Faste kontaktpersoner

El-teknisk service og installationer

24/7-vagtordning

Tavleværksted

Call center til teknisk assistance i dagstimerne

PLC og automation

Autoriserede og opdaterede teknikere

Energioptimering

Slutrapport med al nødvendig dokumentation

Bygningsteknolgi

Driftsopgaver

VI LØSER DE OPGAVER, KUNDEN HAR BRUG FOR AT FÅ LØST
Flytning af produktionsanlæg, kraner, inventar mm.

Svejseopgaver

Samling og opsætning af produktionsanlæg

Optimering af produktionsanlæg

Vedligeholdelse og eftersyn af produktionsanlæg

Diverse forefaldende opgaver

Serviceaftaler og forebyggende vedligehold

Driftsopgaver

Vi udfører alle former for installationer, vedligeholdelse og service
på produktionsmaskiner og -anlæg.
Vi løser alt fra rengøring af de mekaniske elementer, svejseopgaver,
montage, optimering, ændring til
forskellige driftsopgaver.
Vi tilbyder flytning af maskiner og
inventar. Vores mange kompeten
cer gør, at vi sikkert og ordentligt
kan skille både den mekaniske og
elektriske del ad samt opstille og
samle maskinen igen, så både mekanik og styring fungerer, som det
skal.

MEKANISK SERVICE
OG INSTALLATIONER

‘‘
Sikkerhed og overholdelse af reglerne er et centralt parameter for os

VI UDFØRER ALLE FORMER FOR ELEKTRISK ARBEJDE

EL-TEKNISK SERVICE
OG INSTALLATIONER
Vi løser alt fra mindre opgaver som ekstra stikkontakter og optimering af gamle el-installationer, energi
optimering og netværksløsninger til større opgaver
som totalentreprise på el-arbejde, robotløsninger og
industrimaskiner.
Kort sagt laver vi alt inden for el-arbejde i bygningsog industriregi.

Robotløsninger

Videoovervågning

Totalentreprise og projekter

Belysningsanlæg

Akutte opgaver og driftsopgaver

Lovpligtige eftersyn

Planlagt service og vedligehold

Netværksinstallationer

Industrielle produktionsanlæg

Energioptimering

Maskinstyringer

Forsyningsopgaver og tilmelding til forsyningsselskaber

‘‘
Vi bestræber os på at levere Danmarks bedste service.
Vi stiller teknikere til rådighed - både til akutte og længere
varende opgaver

‘‘

VI FREMSTILLER ELTAVLER PÅ VORES HOVEDKONTOR I HEDENSTED

TAVLEVÆRKSTED

Forsyningstavler
Fordelingstavler
Procestavler
Maskintavler
Styretavler

Sikkerhed og overholdelse af reglerne
er et centralt parameter for os
Vi har egen fast produktion af eltavler, som kan
bestilles både i partier og som enkeltleverance.
Vi bygger tavlerne efter alle gældende normer
og standarder. Vores eltavler testes altid af en
anden tekniker end tavlebyggeren og testdokumenterne gemmes.
Sådan sikrer vi os, at hver tavle lever op til
vores høje kvalitetskrav, når de forlader vores
værksted.

VI KØRER UD MED DET SAMME, HVIS DU OPLEVER AKUTTE PROBLEMER

‘‘

Vi løser alle typer opgaver inden for PLC-styringer
og andet programmerbart udstyr både on-site og via
VPN fra vores egen adresse. Vi arbejder i de gængse
typer af programmeringssprog.
Vi har teknikere, som er særligt specialiserede i at fejl
finde og optimere PLC/HMI-styringer.

Det betyder meget for os, at
den tekniker, der kommer ud,
kender kundens produktion

PLC/HMI-løsninger og 24/7 PLC-vagt
Udvidelse og optimering af produktions- og
procesanlæg
Service og fejlfinding på produktions- og
procesanlæg
Software- og hardwarekonverteringer
Kravspecifikationer og dokumentation

PLC OG AUTOMATION

