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Spåntagende Løsninger 

 

  

Service-en del af din 
maskininvestering 
  
MaskinTek ApS har en bred og alsidig 
serviceorganisation i samarbejde med de dygtigste 
teknikere i landet. Vi tilbyder alt fra reparation til 
uddannelse og opstart af din nye eller gamle 
maskine. Det giver tryghed i driften og i din 
maskininvestering. Men vores engagement rækker 
længere end det, en maskine fra MaskinTek skal 
"levere" gennem hele sin levetid. 
  

   
Vi kan tilbyde: 

  
• Mekanisk reparation                             
• Elektrisk reparation 
• Spindelservice 
• Forebyggende vedligehold 
• Maskinopretning 
• Geometrisk kontrol 
• Maskinflytning 

 

 

 

 

  
Vi samarbejder med dig fra maskininstallationens første dag. Vi igangsætter 
maskinen, og samtidig giver vi dine medarbejdere en god uddannelse både i 
betjening og daglig vedligeholdelse. 

Ring til os på telefon +45 221 221 99 for at forespørge på eller bestille service. 

 
 

Mangler du en reservedel til CNC- eller værktøjs-maskinen, så kan 
vi højst sandsynligt skaffe den.  
 
Vi har igennem vores mange år i branchen, opbygget et stærkt og omfattende 
netværk af samarbejdspartnere og maskinleverandører. Dette gør os i stand til at 
fremskaffe mekaniske og elektriske reservedele til langt de fleste CNC- og 
manuelle værktøjsmaskiner, der forefindes i den danske industri.  
 
Ring til os på telefon +45 221 221 99 for at forespørge på, eller bestille 
reservedele. 
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                                                Prisliste serviceteknikere 2017 
 
 
 
 

Servicetekniker DK Pris DKK. 
  
Servicetekniker DK pr.time 595,00 
CNC Servicetekniker DK pr.time 695,00 
CNC programmeringskursus og Anvenderkursus  795,00 
Køretid  pr.time 545,00 
KM takst Servicetekniker DK 5,25 
Hotel pr. døgn 1.200,00 
Diæt pr. døgn 300,00 
Færge/broafgift Efter regning 
  
Forebyggende vedligeholdelsesservice ved fast serviceaftale, pr. maskine 4.995,00 
 
Servicetekniker, fremmed 
 

 

Servicetekniker pr.time(min. 4 timer) incl. overarbejde 975,00 
Rejsetid Servicetekniker pr.time 975,00 
Overarbejdstimer lør/søndag, samt helligdage 975,-  +100% 
Rejseomkostninger, samt hotel og forplejning Efter regning. 
Færge/broafgift Efter regning. 
  
  
Priser er Ekskl. moms  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


