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

UDDANNELSE OG TRÆNING

Hvis du skal opnå et perfekt sliberesultat, så skal der tages hensyn til de parametre, som kan påvirke slibeprocessen. AVN Teknik
afholder løbende slibeseminarer i forskellige slibeteknikker i realistiske omgivelser i en specielt indrettet slibekabine.

På vore seminarer kan du lære, hvordan du med små justeringer
og det rigtige valg af værktøjer optimerer slibeprocessen. Vi
kobler teori direkte sammen med praksis i form af testning af
vore produkter under professionel vejledning. Få en god faglig
dialog og tag din forøgede ekspertise og viden med ind i din
egen hverdag.

INDUSTRI- OG AUTOVÆRKTØJ:

AUTOMATION:

Håndværktøj til autobranchen og
industrien.

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

WE KNOW HOW

AVN GRUPPEN

SEMINAR I SLIBETEKNIK
• Realistiske omgivelser
• U
 ndervisning ved tekniske
slibespecialister

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.
“Den tekniske del skal være i orden”

• Hands-on læring

Kontakt os for mere information

• Teori og praksis

AVN TEKNIK A/S

AVN TEKNIK A/S

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

Jyllands afd. samt
kursus- og showroom
Bergsøesvej 14
DK-8600 Silkeborg
Tlf. 70 20 04 11

• Faglig dialog
• Mere ekspertise i hverdagen

www.avn.dk/avn-teknik

Outsource dk • www.outsource-dk.com

TEORI OG PRAKSIS

SLIBETEKNIK:
Slibeværktøj til alle typer af slibning inden
for industrien.

PRODUKTER

RÅDGIVNING

OPTIMERING

UDDANNELSE

HVEM ER VI?

AVN TEKNIK SLIBEPRODUKTER

OPTIMERING

SALG, RÅDGIVNING OG OPTIMERING
AVN Teknik er førende inden for salg og rådgivning af slibeværktøjer til industrikunder og forhandlere. Vi supplerer vores brede
udvalg af højkvalitetsprodukter med en unik support, der skaber værdi og succes for vores kunder, hvad enten det drejer sig om
optimering af en specifik slibeproces hos en industrikunde eller om uddannelse eller support til en forhandler.

AVN Teknik lagerfører et bredt sortiment i absolut topklasse fra flere internationale anerkendte slibeproducenter herunder PFERD
og VSM, som udbyder et stort program af kvalitetsprodukter inden for polering, slibning og fræsning samt maskiner til industrien.

Hos AVN Teknik har vi oparbejdet mange års erfaring, når det kommer til slibning. I kraft af vores store specialviden, bidrager
vi hos AVN Teknik til at optimere slibeprocessen hos vore kunder.

Værktøj der matcher opgaven
Slibning, polering, skæring, fræsning og maskiner - AVN Teknik
ligger inde med værktøjer, der dækker alle arbejdsprocesser
inden for slib, skæring og polering. Vi sørger for, at du ender med
den rigtige løsning.

DIN GARANTI FOR KVALITET

VÆRDISKABELSE GENNEM DE RIGTIGE VALG

Kompetent team
Vores tekniske konsulenter rådgiver omkring optimering af
slibeprocessen, der hvor den foregår, nemlig ude hos kunden. Vi
kender vore produkter til bunds, og er ikke bange for at trække i
arbejdstøjet. Vi har et stort Back Office, hvor interne salgssupportere også er klar til at hjælpe dig.
Læring og test
Det er vores mål, at forhandlere og slutbrugere får mest ud af at
anvende vores slibeværktøjer. Derfor tilbyder vi intensive kurser
eller gå-hjem-møder hos jer eller os, hvor du får ”hands-on” oplevelse af vore produkter, deres ydeevne og optimale anvendelse.

HER LIGGER VORT FOKUS:
• Optimering af slibeprocessen

AVN Teknik er i stand til at levere – og rådgive omkring –
slibeløsninger, der møder selv de strengeste kvalitetskrav.
Vi samarbejder udelukkende med internationalt anerkendte
producenter – det er din garanti for kvalitet.

VÆRKTØJER TIL
DISSE PROCESSER:

• Ergonomi

• P
 olering

• U
 ddannelse i korrekt brug af

• A
 fgratning

værktøjerne

• B
 åndslibning

Med professionel vejledning og rådgivning er vi i stand til at
effektivisere arbejdsprocesserne i din virksomhed. Hos AVN
Teknik ser vi det som vores opgave, gennem det rigtige valg af
værktøj og metode, at skabe mest mulig værdi for vore kunder.

OPTIMERING BETYDER:
• Besparelser pr. slebet emne
• Valg af den rigtige maskine til opgaven
• K
 orrekt omdrejningstal er lig med det
bedste resultat

• Tekniske slibespecialister- on the road

• F
 ræsning

• Kompetent Back Office -dialog

• S
 kæring

arbejdsproces – uden uhensigtsmæssig

• B
 ørstning

belastning på kroppen

• S
 libning

• Optimal ergonomi, og dermed smidig

