MONTAGETEKNIK

WE KNOW HOW

MONTAGEPROJEKTER

KOMPONENTSALG

SERVICE

UDLEJNING

KOMPONENTSALG
BREDT SORTIMENT AF KVALITETSVÆRKTØJER
Vi kan forsyne industrien med lige præcis det værktøj, der mang
ler til at udføre en given opgave.
Vi tilbyder et bredt produktsortiment - lige fra intelligente
momentspændeværktøjer til trykluftværktøjer, skrue- og
boremaskiner, møtrikspændere, blindnittepistoler – og meget
mere. Vi kan selvfølgelig skaffe specielle varer hjem. Du kan hos
AVN Teknik få god rådgivning og vejledning om de forskellige
produkter.
AVN Teknik effektiviserer arbejdsprocesser i industrien.

WE KNOW HOW
Vi er i stand til at løse komplekse montageopgaver, fordi vi kan
trække på forskellige specialiserede værktøjsproducenter. Det
gør os fleksible, når vi skal løse en specifik opgave. Derfor kan vi
sammensætte den ideelle løsning - ud fra vores kunders behov
og ønsker.

FORDELE VED AVN TEKNIK:
• K
 undetilpassede løsninger
• V
 ærktøjer fra internationale aner
kendte producenter
• Professionel vejledning og rådgivning
• H
 øj teknisk viden internt og eksternt
• N
 edbringelse af produktionsom
kostninger
• E
 rgonomiske værktøjsløsninger
• O
 ver 30.000 varenumre på lager
• H
 øj leveringssikkerhed

SERVICE, REPARATION OG VEDLIGEHOLD!
Driftsikkerhed er en afgørende faktor for en virksomheds effektivitet.
Et forebyggende tjek af værktøjer, maskiner og produktionsanlæg
sikrer, at produktionen forløber optimalt – uden fare for driftstop,
som kan koste dyrt.

HOLD OMKOSTNINGERNE NEDE
AVN Teknik tilbyder en serviceaftale, hvor vi vedligeholder og
sikrer, at vore kunders værktøjer og maskiner fungerer optimalt.

KOMPETENT TEAM

FORDELE VED EN SERVICEAFTALE
• B
 evar værktøjets høje præcision
og ydelse
• U
 ndgå uforudsete reparations
omkostninger

Vores serviceteam af udekørende servicemontører løser servi
ceopgaver hurtigt og effektivt. Produktionen behøver derfor ikke
stå stille – hvis uheldet er ude.

• F
 orlæng værktøjets og maskin

Vores serviceteknikere forlader ikke adressen, før alt fungerer.
Opstår behovet for at tage en maskine med på værkstedet, tilby
der AVN Teknik leje af erstatningsværktøjer.

• K
 ompetente serviceteknikere

Vi reparerer og servicerer også værktøjer af andre fabrikater.

ernes levetid
• Hurtig service på vores værksted
i Silkeborg
• C
 ertificeret kalibrering

MONTAGEPROJEKTER
AVN Teknik bidrager med kompetencer og viden om værktøjer,
ergonomi og procesoptimering, opbygget gennem mange års
projektsamarbejde med danske og internationale virksomheder.
Vi kan øge produktiviteten og arbejdsglæden til gavn for hele
virksomheden – optimering er ikke bare noget, vi siger!

PRODUKTIVITET
• V
 ores team identificerer flaskehalse i produktionen og kommer
med relevante løsningsforslag. Vi analyserer hele processen og
vurderer, hvor vores værktøjer kan gøre en forskel.
• V
 i rådgiver og vejleder om projekter ved større produktionslinjer,
og vi varetager alle funktioner lige fra projektopstart til projekt
afslutning og efterfølgende vedligeholdelse.

ERGONOMI OG SIKKERHED
• M
 ed AVN Tekniks montageløsninger undgås arbejdsstillinger,
der belaster operatøren i produktionen.
• L
 øftearme til tungt værktøj, støjsvage værktøjer og værktøjer
med minimale vibrationer mindsker risikoen for arbejdsskader
og nedslidning betydeligt – Work Smarter Not Harder!

HØJ KVALITET
• V
 ærktøjerne er kendetegnet ved høj gentagelsesnøjagtighed og
bespændingspræcision. Det sikrer, at kvaliteten af slutproduktet
bliver så højt som muligt.
• V
 i samarbejder udelukkende med internationalt anerkendte
producenter - det er din garanti for kvalitet.

DATAOPSAMLING OG SPORBARHED
• V
 i tilbyder nøjagtig dataopsamling samt sporbarhed af alle
bespændinger og sammenføjninger. Det sikrer høj standard for
ensartethed og kvalitet.
• Vi tilbyder arbejdsprocessikring med PivotWare. Et innovativt
kontrolsystem til produktionslinjer og montageprocesser.

LEJ VÆRKTØJET
Køb af værktøj er en omfattende investering – især når det dre
jer sig om specielle værktøjer, som kun skal anvendes få gange
eller i en kort periode.  

UNDGÅ KAPITALBINDING
Derfor tilbyder vi – ud over salg og service – også udlejning af
maskiner og montageværktøj til bespændingsopgaver til on- og
offshore.
Vi sørger for, at udstyret virker og er klar til brug!
Kontakt os for et uforpligtende tilbud på tlf. 70 20 04 11

FORDELE VED LEJE:
• U
 ndgå kapitalbinding
• V
 ærktøjer af høj kvalitet, når
behovet opstår
• U
 ndgå uforudsete reparationer
og serviceomkostninger
• F
 å styr på omkostningerne 
til værktøj

WE KNOW HOW
AVN Teknik leverer kvalitetsværktøj til dansk industri, metalindustrien og autobranchen.
Vi fokuserer på tekniske løsninger, som kan nedbringe produktionsomkostningerne og tilbyder et unikt produktprogram,
både i bredden og dybden, inden for 5 forretningsområder:

MONTAGETEKNIK:

PRODUKTIONSTEKNIK:

Montageløsninger og projekter som indebærer en professionel
planlægning, gennemførelse, opfølgning og vedligeholdelse.

Skærende værktøjer og tekniske løsninger til spåntagende
bearbejdning, som kan optimere produktionen.

SLIBETEKNIK:

INDUSTRI- OG AUTOVÆRKTØJ:

AUTOMATION:

Slibeværktøj til alle typer af slibning inden
for industrien.

Håndværktøj til autobranchen og
industrien.

Komponenter inden for lineærteknik,
bremseteknik, industrielle støddæmpere
m.m.

AVN GRUPPEN
AVN Teknik er en del af AVN Gruppen.
AVN Gruppen er en stærk samarbejdspartner, som leverer tekniske løsninger og produkter af høj kvalitet
inden for områderne industriværktøj, pladebearbejdningsmaskiner, automation og hydraulik.
AVN Gruppens medarbejdere arbejder ud fra en fælles holdning.

Kontakt os for mere information

AVN TEKNIK A/S

SERVICEKONTOR

Dalager 1
DK-2605 Brøndby
Tel: +45 70 20 04 11
Fax: +45 43 24 55 03
avn.teknik@avn.dk

Bergsøesvej 14
DK-8600 Silkeborg
Tlf. 70 20 04 11
www.avn.dk/avn-teknik

Outsource dk • www.outsource-dk.com

“Den tekniske del skal være i orden”

