
ÅF er en af Skandinaviens stør-
ste og førende ingeniørvirksom-
heder inden for industri, energi 
og infrastruktur. Et af vores ker-
neområde er Industriel Automa-
tion, IT  og El-Teknik til både pro-
ces- og fremstillingsindustri. Vi 
er repræsenteret i 30 lande med 
ca. 10.000 medarbejdere. 

I Danmark er vi godt 500 med-
arbejdere på vores kontorer i Kø-
benhavn, Kolding, Kalundborg, 
Århus, Randers og Herning.

Leveringssikkerhed 
Vores kompetencer dækker 
bredt, og med vores store base 
af medarbejdere kan vi altid 
sammensætte et kompetent 

team. Sammen med vores dygti-
ge projektledere og velafprøve-
de metoder og løsninger giver det 
vores kunder  leveringssik-
kerhed, pålidelig funktionalitet 
og kvalitet i leverancerne samt 
længst mulig levetid. 

Brede kompetencer

Vore kompetencer spænder over 
projektledelse, automation, re-
guleringsteknik, elkonstruktion, 
IT, instrumentering, kvalitetssik-
ring/validering, proces kendskab 
og procesdesign, mekanisk kon-
struktion, tekniske beregninger, 
CE mærkning, emballagedesign, 
supply chain-løsninger, 3D-laser-
scanning samt byggeledelse og 
bygge rådgivning.

enhver type opgave 
ÅF kan både tilbyde konsulen-
ter og hele projektleverancer. Vi 
kan træde til, når der er behov for 
en eller flere tekniske specialister, 
eksempelvis automationsinge-
niører, til løbende projekter. Og vi 
kan levere komplette anlæg og 
produktionslinjer til fast pris. 

Det omfatter gerne hele byg-
gedelen, udstyr og komponen-
ter samt mekanisk og elektrisk 
montage og installation. 

procesoptimering 
I Danmark udfører vi mange op-
gaver med procesoptimering, 
ombygning og udvidelse af ek-
sisterende produktionsanlæg. Vi 
deltager ofte i den indledende 
fase for at analysere udfordringer 
og muligheder. På den baggrund 
udarbejder vi et løsningsforslag 
som grundlag for beslutningen om 
projektet.

afconsult.com

Vi kan også hjælpe dig
Du kan få flere informationer om virksomheden på

www.afconsult.com
eller ved at kontakte en af os der er præsenteret på bagsiden 

ÅF 
- den kompetente leverandør  

til industrien 
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