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INBJUDAN TILL 
DE DANSKA 
MONTRAR OCH 
MOTTAGNING
Svensk industri och danska underleverantörer har traditionellt ett nära och starkt samarbete 
över sundet. Det samarbetet är mycket viktigt om vår nordiska tillverkningsindustri skall klara 
sig i den globala konkurrensen även i framtiden. 

Det är även viktigt för industrins aktörer att ha en mötesplats där innovation, diskussion och inte 
minst affärer skapar synergier och ömsesidig professionell och ekonomisk vinning. 

I år arrangerar CFU (Center For Underleverandører) och Danmarks ambassad samt 
Industrisamarbejdet åter två samlingsmontrar på Elmia Subcontractor i Jönköping, där du har 
möjlighet att träffa flera danska underleverantörer – alla med sin spetskompetens. Då vi vill 
bidra till att både svenska och danska beslutsfattare får möjlighet att träffas på mässan har 
vi även glädjen att bjuda in till en mottagning.
 
torsdag den 15 november kl. 15.00
i Danish Subcontractors samlingsmonter B07:87 samt B07:88

Efter en kort presentation av montern ges möjlighet att utöver de danska företagen även träffa 
press, branschorganisationer och svenska kollegor.

Varmt välkommen!

Knud Harreskov
VD
Center For Underleverandører

Kinga Szabo Christensen
Chef for Industrisamarbejdet
Dansk Industri

Ove Ullerup
Ambassadör
Danmarks Ambassad i Stockholm
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ab Metal, Pantervej 7, DK-7700 Thisted
Telefon +45 9792 4711
info@aluminium.dk
www.aluminium.dk

ab Metall har de senaste 50 åren varit fokuserat på produktion och 
bearbetning av högförädlade aluminiumsprodukter och har idag en 
mycket hög specialiserad kunskap inom detta område.
Vi är cirka 80 anställda med betydande kompetens - från idéfas och 
utveckling till produktion, anodisera och färdigmonterad produkt.
Vår kärnkompetens är rörbockning och svetsning, certifierat enligt EN 
ISO 9606-2 och kvalitetssystem certifierat enligt DS/EN 3834.
ab Metal är Trans Q Achilles godkänd och innehåller behörighetsintyg.
För närvarande exporterar ab Metal till USA, Tyskland, Nederländerna, 
Polen, Sverige, Norge och Ungern.

ab Metal

KOMPETENSOMRÅDEN
Stansning
Rörbockning/valsning 
Svetsning
Bearbetning
Anodisera

REFERENSER
Flygindustri
Vårdsektorn
Elektronikindustri
Bygg- och anläggningsbranschen 
Transportsektoren
Vindkraftsindustri
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Acoplastic A/S, Bjergvangen 2, DK-3060 Espergærde
Telefon +45 5383 5515
nu@acoplastic.dk
www.acoplastic.dk

Acoplastic A/S är en underleverantör som utvecklar, producerar, 
och i första hand bearbetar ämnen i PTFE (polytetrafluoreten), och 
moderna högteknologiska plaster. 
Acoplastic A/S grundades 1969. Företaget arbetar utifrån kärnområdet 
PTFE, som hittills har resulterat i ca 300 recept, varav några är helt 
kundspecifika.
Ämnena används normalt inom områden som inte tillåter att endast 
metallkomponenter användas, eller där det ställs särskilt höga krav 
på materialegenskaper eller motstånd, till exempel i läkemedels- och 
livsmedelsindustrin.

De olika specialtillverkade blandningarna innehåller olika tillsatser 
enligt specifika behov. Vi kan till exempel blanda i glas, kol, kolfibrer, 
keramik och grafit. Ibland tillsätter vi även metallkomponenter som till 
exempel rostfritt stål och brons. 

Acoplastic A/S

KOMPETENSOMRÅDEN
PTFE
Maskinel bearbejdning
Kundedesign

REFERENSER
Fødevareindustri
Pumper
Ventiler
Pharma
Marineindustrien
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Bjørn Thorsen A/S, Søholm Park 1, 2900 Hellerup
Telefon +45 30576566
mol@bjorn-thorsen.com
www.bjorn-thorsen.com

Bjørn Thorsen är en nordisk distributör med huvudkontor i Köpenhamn 
och lokalkontor i Göteborg och Helsingfors. Försäljningen på den svenska 
marknaden hanteras primärt av Bo Norman, Claus Jørn Jespersen och 
Mikko Långström.
Marknadsföringsansvarig är Catalina Slivca. Företaget har sitt nordiska 
centrallager i Falkenberg.
Företaget distribuerar:
ExxonMobil: Santoprene™ TPV. Vistalon™ EPDM. Vistamaxx™  
PP-elastomerer för modifiering av PP för flexibilitet, slagseghet och 
transparens. Polymeradditiver, bl.a. compatibilizers, coupling agents & 
adhesion promoters. Escorene™ EVA. Exxon™ butylgummi.
Lubrizol: Estane® TPU, Estaloc™ glasfylld och mineralfylld. Isoplast® ETP. 
Medicinsk TPU. Merquinsas TPU-produkter Pearlthane™ & Pearcoat™. 
Pearlthane™ ECO Bio TPU.

Borealis: Queo™ plastomerer.
Nurel: Promyde® PA6 & PA66 samt Inzea® biopolymerer.
Customized Compound Solutions: Specialcompound baserad på bl.a. TPV, 
HFFR och TPU.
Saco AEI Compounds: Kabelcompound.
RTP Company: TPV & TPE compound.
Cabot: Kimrök och kiseldioxid.
Venator: Titandioxid, bariumsulfat och zinksulfid.
P.W. Hall: Masterbatcher.
Chem-Trend: Rengöringskompound.
Sun Chemical: Pigment.

Bjørn Thorsen A/S

KOMPETENSOMRÅDEN
Flexible polymer solutions
PVC replacements
Multimaterial bonding
Customized compound solutions
Coating solutions

REFERENSER
Off-shore industry
Automotive industry
Wearables
ExxonMobil Santoprene™ TPV
Lubrizol Engineered TPU
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Corning Optical Communications ApS, Industriparken 10, 4760 Vordingborg
Telefon +45 55989571
rasmusseps@corning.com

Corning erbjuder svarvning av mässingsdetaljer från Ø 3-Ø 70 mm 
bitar och Hex14 till Hex36 med toleransen +/-0,05 mm.  
NiTin-plätering av mässingsdetaljer

Corning Optical  
Communications ApS

KOMPETENSOMRÅDEN
Drejning i Messing
Tin-Nikkel overflade behandling

REFERENSER
Telekommunikation
Kommunikation
Komponenter
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Danlaser A/S, Industriparken 12, 8832 Skals
Telefon +45 7565 1466
pn@danlaser.dk
www.danlaser.dk

Velkommen til Danlaser! 

Udvikling og prototyper
Hvis du ønsker det, hjælper vi med at udvikle ideen til et produktionsklart produkt med bl.a. 
3D modellering, prototyper og produktionsmodning inklusive kvalitetssikring. 

Produktion, overfladebehandling og logistik
Har du behov for produktion kan vi hjælpe dig med:
• Laserskæring. 
• Afgratning og maskinslibning. 
• Afkortning.
• Boring og gevindskæring.
• Kantbukning. 
• Presning.

• Valsning.
• Svejsning.
• Overfladebehandling.
• Færdigmontage.
• Certificering EN1090 og ISO3835.
• Logistik.

Byggebranchen
Vi producerer bygnings stål for vores kunder eks. altaner, bjælker, ophæng, dele til elevatorer mm. –  
alt certificeres i henhold til EN1090 og ISO3835.

Vandbehandlingsindustri
Til vandbehandlingsindustrien, vi arbejder med rustfri- og stålkonstruktioner til vandbehandling bl.a. 
pumper, væskeudskilning, separation, rensning, filtrering. 

Bilbranchen og marine
Til bil- og marinebranchen leverer vi laserskæring, kantbukning, svejsning og rørformgivning. 

Opvarmning
Til forskellige opvarmningsløsninger hvor trykprøvning og kontinuitet i produktion er nøgleord leverer 
vi færdige svejste dele til kedler og brændeovne.

Møbel- og designbranchen
Til den danske møbelbranche hvor design og finish er en i fokus leverer vi f.eks.: stole, borde, lamper 
i metaller med ønsket overfladebehandling og finish. 

Landbrugsindustri og skovbrug
Til landbrugs- og skovindustriens kørende udstyr hvor præcision og holdbarhed er nøgleord leverer 
vi enkelt dele og større svejste konstruktioner. 

Danlaser A/S

KOMPETENSOMRÅDEN
Co-Creation – udvikling sammen med kunden
Produktionsmodning af produkter
Laserskæring
Kantbukning
Svejsning

REFERENSER
Vandbehandlingsindustrien
Opvarmningsindustrien
Landbrugsindustrien
Byggebranchen
Bilbranchen
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Dansk Gummi Industri A/S, Profilvej 18, 6000 Kolding
Telefon +45 7552 1699
info@danskgummi.dk
www.danskgummi.dk

Din leverantör av gummi och polyuretan
Dansk Gummi Industri A/S utvecklar och tillverkar alla typer av valsar 
samt gjutna gummi- och polyuretanämnen. Företaget har funnits i över 
100 år, vilket har gett oss djup kunskap om tekniskt gummi och fast 
polyuretan såväl som om materialets många styrkor och möjligheter.
Vi fungerar som underleverantör till en mängd olika industrier som 
behöver valsar i polyuretan eller med gummibeläggning, och element 
i gjutet gummi, gjutet gummi eller gjuten polyuretan.

Your supplier of rubber and polyurethane
Dansk Gummi Industri A/S develops and manufactures all types of 
rollers as well as moulded rubber and polyurethane elements. The 
company has existed for more than 100 years, which has given us 
in-depth knowledge on technical rubber and solid polyurethane as well 
as the many strengths and possibilities of the materials.
We act as a sub-supplier to a number of different industries requiring 
rollers in polyurethane or with rubber coating and elements in moulded 
rubber, punched rubber or moulded polyurethane.

Dansk Gummi  
Industri A/S

KOMPETENSOMRÅDEN
Specialløsninger i gummi  
og polyurethan
Formstøbt gummi
Formstøbt polyurethan
Ekstruderede profiler
Pakninger og tætninger

REFERENSER
Vindindustrien
Offshore industrien
Maskin industrien
Fødevare industrien
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REFERENSER
Fordonsindustrin
Vestas Wind Systems
Volvo

DOT A/S, Grönlundsvej 81-83, DK-7330 Brande
Telefon +45 7012 0140
info@dot.dk
www.dot.dk

DOT är Nordens ledande fullservice leverantör av ytbehandlingar, 
i detta omfattas även leveranssäkerhet, logistikkedja och produktions-
kapacitet som kompromisslöst levererar ytbehandlingar varenda dag.
DOT har genom åren specialiserat sig inom olika typer av ytbehandling 
– som varmförzinkning, metallisering, AquaCoat och målning. Varje 
dag levererar vi mängder av olika färdigbehandlade produkter till olika 
industrier. Våra produktionsanläggningar är uppbyggda efter de moder-
naste principer och optimeras löpande med den nyaste teknologin, 
naturligtvis med optimalt hänsynstagade till miljön.

DOT A/S

KOMPETENSOMRÅDEN
Varmförzinkning
Metallisering
AquaCoat
Pulverlack
Våtlack
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Green Steel ApS, Niels Bohrs vej 10, 6100 Haderslev 
Telefon +45 7452 2233 
kf@greensteel.dk
www.greensteel.dk

Green Steel ApS

KOMPETENSOMRÅDEN
Screw conveyors
Customized solutions
Advice
Development
Production

REFERENSER
Environment and supplies
Food manufacturers
offshore
Production
Engineers companies

Solid teknisk kunskap, kompletterad med omfattande erfarenhet 
av utveckling, konstruktion, produktion, leverans och service av 
skruvtransportörer, gör oss till en erfaren konsult och sparringspartner 
för allt som gäller skruvtransportörer. Vi är inte rädda för att ta ansvar för 
att utveckla rätt lösning för dina behov.
Många års erfarenhet av konstruktion och tillverkning av transportskruvar 
gör att vi kan förutse och möta de utmaningar som kan uppstå, oavsett 
om det är utveckling, produktion, genomförande eller driftsfas.
Kunskap om transport av olika material gör att vi kan förutsäga 
vilken lösning som är bäst för dina behov beroende på vad som ska 
transporteras, om det finns behov av deponi längs vägen och hur långt 
den ska transporteras.

Vi använder all vår praktiska erfarenhet för att ständigt optimera våra 
mönster och produkter, så du kan alltid vara säker på att få marknadens 
bästa lösning som levereras av Green Steel.
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Gruber, Ole Rømers vej 32, 6100 Haderslev
Telefon +45 26872200
pbe@gruber.dk
www.gruber.dk

Gruber har under de senaste 40 åren tillverkat verktyg för  
industri som kräver hög hållbarhet och lång livslängd.

Vi gör alla mönster och tillverkning i vår egen verkstad.

Gruber

KOMPETENSOMRÅDEN
Følge-snits værktøjer
Stanse værktøjer
Præcisions værktøjer

REFERENSER
Medicinalindustrien
Fremstillings industrien
Profil valsning
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Svend Hoyer A/S, Over Hadstenvej 42, 8370 Hadsten
Telefon + 45 8765 6450, + 45 2811 8696
sweden@hoyermotors.com
hoyermotors.com

Hoyer Transmissions är en ledande leverantör av kraftöverföringar 
i Skandinavien.

Vi är specialiserade på kundanpassade lösningar, från specialprodukter 
till logistik och service. Baserat på vårt massiva lager och 
interna verkstadsanläggningar har vi möjlighet att förstklassig 
leveranssäkerhet och korta ledtider. 

Våra viktigaste kunder är OEM:s inom Konstruktion & Materialhantering, 
Livsmedel & Drycker, Trä & Papper, Interna transporter och Jordbruk. 
Våra omfattande produkt- och applikationsinsikter ger oss dock 
möjlighet att stödja stora slutanvändare på olika marknader. Låt oss 
överträffa dina förväntningar.

Svend Hoyer A/S

KOMPETENSOMRÅDEN
Transportörkedjor
Rullkedjor
Kugg, Snäck & Planetväxlar
Kedjehjul & Kugghjul
Kilrem & Kuggremskivor
Kopplingar

BRANSCHER
Konstruktion
Materialhantering
Trä & Papper
Interna transporter
Lantbruk
Vattenrening-Wastewater
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IAC Acoustics A/S, Jernholmen 44, 2650 Hvidovre
Telefon +45 28977761
jj@iac-nordic.dk
www.iac-nordic.dk

IAC Acoustics A/S är ett företag specialiserat på buller, akustik och vibration, 
och som för närvarande sysselsätter ca 10 anställda på kontoret i Hvidovre, 
Danmark. Från kontoret i Hvidovre har vi ansvaret för hela den skandinaviska 
marknaden. I ett större perspektiv representeras IAC Acoustics-gruppen av företag 
i Storbritannien, Danmark, Tyskland, Australien och Kina.

Fackmännens föredragna leverantör av produkter för vibrationsdämpning

Speciellt för den danska avdelningen gäller att vi har ett eget lager och en egen 
produktlinje med vibrationsdämpningsprodukter, och under årtionden har vi varit 
fackfolkets föredragna leverantör av vibrationsdämpare och vibrationsdämpande 
plattor. IAC Acoustics har en mängd produkter i marknadens högsta kvalitet och 

med en genomtänkt design anpassad för användningsområdet. IAC Danmark är 
dessutom IAC-gruppens kunskapscenter för vibrationsdämpning.

Stark produktportfölj inom buller- och akustikprodukter

IAC Acoustics utmärker sig genom att ha en stark produktportfölj med produkter 
såsom dörrar, fönster, paneler, ljuddämpare, vibrationsdämpare m.m. med extremt 
hög prestanda. Dessa produkter är utan tvekan marknadens bäst dokumenterade, 
mest testade produkter och som även har den högsta prestandan.

Med våra produkter kan vi lösa nästan alla uppgifter inom audiometri, 
testanläggningar, maskinbuller, inspelningsstudior m.m.

IAC Acoustics A/S

KOMPETENSOMRÅDEN
Vibrationsdæmpere
Maskinsko
Chokdæmpere
Vibrationsisolering
Rustfrie dæmpere

REFERENSER
OEM
Ventilation
VVS
Entreprise
Vestas
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Ide-Pro Skive A/S, Skyttevej 15, DK-7800 Skive
Telefon +45 9615 3200
ide-pro@ide-pro.dk
www.ide-pro.dk

Idé-Pro är en ledande producent av produkter och prototyper i plast, 
lättmetall, EPS och EPP till kunder i hela Europa. Med en egen 
designavdelning samt verktygs- och formsprutningsproduktion kan vi 
erbjuda snabba lösningar med hög teknisk kvalitet och en hög grad 
av flexibilitet. Som kund hos Idé-Pro ger vi dig råd om verktygsdesign, 
materialval och bearbetning, baserat på vår omfattande tekniska 
kunskap och erfarenhet. 

Ide-Pro Skive A/S

KOMPETENSOMRÅDEN
DFM – Design For Manufacturing 
Flow analysis – Light metal / Plastic
Prototyping - Light metal / Plastic /EPP-EPS
Injection Molding production in all grade of Plastic
High Pressure Die Casting in aluminum, zinc and magnesium
Shape Moulding production of technical parts in EPP/EPS
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Industriprint a/s, Lufthavnsvej 8, 9400 Nørresundby
Telefon +45 96350400
info@industriprint.dk 
www.industriprint.dk

Industrial Print A/S, Danmark tillverkar skyltar, overlays, transfers och 
självhäftande texter i hantverksmässigt utförande och industriell skala.
Företaget har i sina renoverade lokaler modern produktionsutrustning 
för silkscreentryck och högkvalitativa digitaltryck.
I nära samarbete mellan kund och erfarna medarbetare väljs rätt 
material, det optimala limmet, de lämpligaste färgerna och det mest 
rationella produktionssättet för varje uppgift.
Våra kunder får tillförlitlig leverans, kompromisslös kvalitet och 
personlig kontakt i en informell atmosfär.
Vi tror att det är därför våra kundrelationer ofta utvecklar sig till 
partnerskap som pågår i många år.

Industriprint a/s

KOMPETENSOMRÅDEN
Skyltar
Overlays
Transfers
Självhäftande texter
3D

REFERENSER
Industri
Alarm
Mekanik
Publicly
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J.E. Pedersen Maskinfabrik A/S, Falkevej 12, 4600 Køge
Telefon +45 5666 0497
thomasl@je-pedersen.dk
www.je-pedersen.dk

JE Pedersen maskinfabrik A/S är ett högteknologiskt företag baserat 
i Danmark, specialiserat på CNC-slipning, -fräsning och -svarvning.

Omstämpling av färdiga varor för att spåra materialkvalitet är vår stora 
kompetens.
Vi jobbar inom fler industrier, bl.a. läkemedel, livsmedel, laboratorier 
och offshore.

Våra medarbetare är uppdaterade med den senaste tekniken och vi 
fungerar som en aktiv rådgivare och sparringspartner för våra kunder.

Kvalitet och tillförlitlighet är i linje med vår ISO9001 och ISO/TS29001 
system.

J.E. Pedersen maskinfabrik A/S

KOMPETENSOMRÅDEN
CNC-svarvning
CNC-fräsning
CNC-slipning
Certifierad svetsning
Totalleverantör / ramavtal

REFERENSER
Laboratorieindustrin
Livsmedelsindustrin
Kemiska industrin
Offshore industrin
Special maskiner
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Linimatic A/S, Bomose Alle 12, 3200 Helsinge
Telefon +45 2127 0500
tal@linimatic.dk
www.linimatic.dk

Företag specialiserat på pressgjutning i zink, verksamt inom 
segmenten industri och design/inredningsprodukter. Vi gjuter föremål 
från 1 gram till 4 kg. Tidig medverkan i utvecklingsfasen säkerställer 
att produkten är optimerad för pressgjutning i zink. Vår specialitet är 
delar med komplex geometri, tunna väggar och trånga toleranser.  
Vi har utrustning/processer hos oss:
8 pressgjutningsmaskiner med högt tryck
CNC-fräsning/centrumborrning
Helt automatiserad utrustning för borrning och gängning
Avgradning genom vibration och trumma
Blästring
Manuell och robotslipning
Montering/Sammanfogning

KOMPETENSOMRÅDEN
Kvalitätspressgjutning
Flexibilitet
ytbehandling
CNC-bearbetning
Design optimering

REFERENSER
Industriprodukter
Inredning och interiörprodukter

Linimatic A/S
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Lund Maskinfabrik A/S, Lundvej 20, DK-8700 Horsens
Telefon +45 7565 4004
info@lund-maskinfabrik.com
www.lund-maskinfabrik.com

Lund Maskinfabrik A/S är specialiserade på produktion av komplexa och 
krävande komponenter av exceptionell kvalitet. Vi erbjuder omfattande 
support: rådgivning på produktutveckling, produktion, kvalitetskontroll 
och processkapabilitet, vask med ultralyd och vakuumtorkning, 
montering och evt. ytbehandling. Vi har många års erfarenhet med 
rostfritt stål, aluminium, bronslegeringar, titan och plast etc. 

Vår produktion börjar i Performance managementsystemet PJD och 
övervakas av statistisk processkontroll med användning av 
Q-DAS – O – QIS / Procella softwaren. 
Vårt kvalitetsledningssystem är certifierat enligt ISO 9001: 2015

Lund Maskinfabrik A/S

KOMPETENSOMRÅDEN
CNC - svarvning
CNC – fräsning, Esprit CAM
3D mätning
Lasermarking
Dokumentation och spårbarhet

REFERENSER
Grundfos A/S
Alfa Laval AB
Centrum Pæle A/S
Steel Products A/S
Nilfisk A/S 
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KOMPETENSOMRÅDEN
Underleverantör
Langdrejruns
Spåntagande produktion
CNC-svarvning
Små och stora serier

REFERENSER
Beslagfabriker
Elektronik
Skeppsindustrin
Möbelindustrin

Maskinfabrikken Automa ApS, Værkstedsvej 11, DK-2500 Valby
Telefon +45 3630 0888, 
kontakt@automa.dk
www.automa.dk

Maskinfabrikken Automa ApS är underleverantör för komponenter till 
alla industribranscher. Vi erbjuder små och stora serier i alla material.

Maskinfabrikken 
Automa ApS
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MAT Dania APS, Markedsvej 21, DK-9600 Aars
Telefon +45 9862 1911 Fax +45 9862 2756
dania-as@dania-as.dk
www.matdania-as.dk

Komplexa lösningar
Tack vare kompetens och mångårig erfarenhet kan MAT Dania leverera
komplexa, kärnintensiva maskingjutna komponenter i segjärn och
gråjärn, med en gjutningsvikt på 0,5 kg- 65 kg. Vår effektiva och
flexibla organisation ger noggranna och stabila leveranser. Komplexa
hydrauliska gjutgods är en annan Daniaspecialitet - som i själva verket
gynnar alla våra kunder, eftersom all gjutgods levereras i överlägsen
och trycksäker kvalitet.

Spar tid, resurser och pengar
Gjutjärn kräver behandling och MAT Dania gör detta på egen verkstad.
Detta säkerställer problemfritt orderutförande, utan någon förändring
i ansvar. Verkstaden är utrustad med högteknologiska produktions-
maskiner för bearbetning av produkter eller komponenter färdiga för
montering. På så sätt sparar du tid, resurser och pengar genom att
låta Dania ta hand om behandlingsprocesen och ytbehandlingen.

MAT Dania APS

KOMPETENSOMRÅDEN
Järngjutning 
Maskindelar
Bearbetning

REFERENSER
Fordonsindustrin
Hydraulik
Maskindelar
Vindkraftsindustrin
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KOMPETENSOMRÅDEN
Computer-to-Screen
Screentryck
Industriella grafiska lösningar
Kablagetillverkning
Lagtrycksgjutning

REFERENSER
Elektronikindustrin
Vindkraftsindustrin
Fordonsindustrin
Läkemedelsindustrin 
Hushållselektronik

Mekoprint A/S, Hermesvej 2, DK-9530 Støvring
Telefon +45 9936 5600
info@mekoprint.com
www.mekoprint.com

Låt oss skapa ledande lösningar tillsammans ..!

Vi erbjuder ett partnerskap med 550 specialister tillägnad att utveckla 
och leverera dina produkter.
-  Specialister på print elektronik och grafik, kablar och mekaniska 

lösningar.
- Mer än 60 års erfarenhet med innovativ utvecklingsrådgivning. 
- Globala kostnadseffektiva leveranser och ständiga förbättringar.
- Från hög mix / låg volymen till högautomatiserad massproduktion.
 
Vi ses på Elmia!

Mekoprint A/S
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Migatronic A/S, Aggersundvej 33, 9690 Fjerritslev
Telefon +46 709 17 45 96
PNY@Migatronic.se
www.migatronic.com

Migatronic develops, manufactures and markets welding machines 
and welding solutions. We constantly maintain and optimize our 
customers’ welding equipment through our welding specialists and a 
large service network. Through more than 40 years of constant focus 
on research and development, we have consolidated a position as one 
of Europe’s leading manufacturers of high-tech welding equipment. We 
market our products through trade partners in more than 40 countries 
worldwide and have subsidiaries in ten key European markets plus 
sales and production units in India and China. The average number of 
employees is 300. In 2017, the group turnover totalled 42 million Euro.

Migatronic A/S

KOMPETENSOMRÅDEN
IWelding machines
Welding solutions
Automated welding solutions
Welding accessories
Cutting-edge technologies

REFERENSER
Heavy industry
Automotive
Offshore
Light industry
Process industry
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Mirit Glas A/S, Harmonivej 1, 1 Sal, DK-2730 Herlev
Telefon +45 4494 4449
post@mirit.dk
www.miritglas.com

Individuella glaslösningar till den professionella marknaden. I tre 
generationer har Mirit Glas leverarat rätt glaslösningar till den 
skandinaviska marknaden. Från synglas, tekniskt glas och glasrör till 
härdat glas (termiskt härdat glas + kemiskt härdat glas) och lampglas 
i float-, borosilikat- eller kvartsglas. Mirit Glas är mer än ett traditionellt 
tillverkningsföretag. Vi är en kontraktstillverkare och ett tjänste- och 
handelsföretag som levererar både stora serier och mycket små 
enskilda delar. Vi levererar lösningar till våra kunder eftersom vi sätter 
oss in i deras specifika behov.

Mirit Glas A/S

KOMPETENSOMRÅDEN
Individuella glaslösningar
Tjock och tunnt glas
Härdat glas – både termisk och 
kemisk
Från prototyp till serieproduktion
Vi kommer att hitta en lösning

REFERENSER
Processindustri, 
härunder energi inom produktion
Elektronikindustrin
Läkemedel och forskning
Design & belysning
Marine & offshore 
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MOHO Works A/S, Walgerholm 14, 3500 Værløse
Telefon +45 4466 5044
Salg@moho-works.dk
www.moho-works.dk

KOMPETENSOMRÅDEN
Tyndplade bearbejdning
Laserskærning/stansning
Lasersvejsning
Bukning
Spåntagen bearbejdning

REFERENSER
Medico industrien
Levnedsmiddel industrien
Elektronik industrien

MOHO Works A/S

MOHO Works har gennem de seneste år gennemgået en 
gennemgribende forvandling fra, at være en traditionel 
smedevirksomhed til idag, at være en høj teknologisk 
produktionsvirksomhed. Vi er specialiseret i tyndplade bearbejdning 
og bestrider alle dele af processen, fra simple halvfabrikata til 
komplicerede færdig produkter. Hjertet i MOHO Works er vores avancede 
produktsstyring- og planlægningssystem. Dokumentation er alt afgørende 
for at være en en god underleverandør, og for at sikre at produktet bliver 
rigtigt hver gang. Vi arbejder efter devisen „Vi skal være lidt bedre idag, 
end vi var i går”. Vores systemer og organisation understøtter dette og 
sikre, at vi konstant forbedre alle dele af processen. 
Vi ser frem til at møde dig på vores stand.



2727

P A C K A G I N G  S O L U T I O N S

Olitec Packaging K/S, Agerhatten 5B,  
5220 Odense SØ
Telefon +45 70 271 275 Fax +45 70 271 276
sales@olitecpackaging.com
www.olitecpackaging.se

Olitec Packaging levererar plastemballage för den europeiska 
tillverkande industrin och har i 25 år levererat till den svenska 
underleverantörsindustrin. Vi har stor expertis på emballagelösningar 
i plast för produktion, lager och transport. 

Rätt emballering reducerar antalet av reklamationer, stärker ett företags 
image, sparar tid och pengar samt ökar produktivitet och säkerhet.

Har ditt företag behov av rådgivning, testkörning eller en totallösning, 
erbjuder vi gärna vår expertis och tekniska kompetenser till era projekt. 

Vi har som målsättning att hjälpa våra kunder att finna den bästa 
möjliga logistiklösningen.

Olitec Packaging K/S

KOMPETENSOMRÅDEN
Emballagelösningar i plast
Plåt- och profilemballage
Behållare för produktion och lager
Rostskyddande emballage
Kundanpassade lösningar i plast

REFERENSER
Framställning av järn och stål
Metallbearbetning
Maskinindustrin
Kabelindustrin
Elektronikindustrin
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PAM A/S, P. L. Brandts Alle 6, 5220 Odense SØ
Telefon +45 21 40 43 46
sm@pam.dk
www.pam.dk

PAM A/S är ett innovativt utvecklings- och produktionsföretag som 
tillhandahåller komponenter och lösningar för transporter av bulk- 
och massaprodukter för ett brett urval av kunder, både inhemska 
och utländska. Vi är ledande inom våra fokusområden och betjänar 
kunder inom flera segment, bland annat energi och miljö, råvaror och 
byggmaterial, livsmedel och fiskeindustrin, samt övriga processindustrier.

Komplexiteten i våra leveranser sträcker sig från komponenter och 
standardsystem till projekt med ett betydande innehåll av ”engineering”. 
Förmågan att förstå och omvandla kundernas behov av robusta 
och pålitliga mekaniska lösningar är kärnan i vårt arbete. PAM A/S 
har en egen utvecklings- och konstruktionsavdelning, och moderna 
produktions- och testanläggningar som tillåter produktion och testning 
av kompletta systemlösningar.

Vår standardproduktprogram omfattar cellslussar, skruvtransportörer, 
cykloner, spjällösningar och flismaskiner/kvarnar som tillhandahålls 
i en rad olika materialtyper och godkännanden.

PAM A/S

KOMPETENSOMRÅDEN
Komponenter
Systemløsninger
Transport
Bulkvarer
Massegods

REFERENSER
Energi
Miljø
Fødevarer
Fiskeindustri
Byggematerialer

28
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ITL Webbureau A/S
Nørregade 40 - 42, 2. Sal

8700 Horsens
Tlf: 75 60 29 97 

post@itl.dk
www.itl.dk

PERS GROUP, Industrivej 12-16, 7120 Vejle Øst
Telefon +45 2783 9483
hans@pers-group.com
www.pers-group.com

Metalservice Vibro er en del af Pers Group, som udfører 
underleverandør opgaver indenfor overfladebehandling i form af Teijo 
vask, bejdsning, afgratning og slibning af metal og plast emner.

Afdeling er udsyret med moderne og opdateret maskiner til alle former 
for overfladebehandling.

Pers Group består desuden af Maskin og kemi løsninger til jern og 
maskinindustrien.

KOMPETENSOMRÅDEN
Afgratning
Vibrationsafgratning
Bejdsning af rustfrit stål
Overfladebehandling før maling

REFERENSER
Lego tilverker automotive / 
overfladebehandling til 
automobilbranchen
Tromling / afgratning
Tvät spule / vask og spule

PERS GROUP
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Randers Tandhjulsfabrik A/S, Haraldsvej 19, DK-8960 Randers SØ
Telefon +45 8642 4177 Fax +45 8642 8005
info@tandhjul.dk
www.tandhjul.dk

Randers Tandhjulsfabrik är en ledande underleverantör av kugghjul 
med höga krav på precision och kvalitet. Vi bygger långsiktiga 
partnerskap med kunder inom marinindustrin, anläggningsmaskiner, 
industrimaskiner och järnvägsindustrin. Vår omfattande kunskap om
produktion och design av kugghjul gör att vi kan säkerställa att våra 
kunder alltid får den bästa lösningen. Vi är certifierade enligt  
ISO 9001:2015 och 14001:2015.
Randers Tandhjulsfabrik är ett familjeägt företag som bygger på 
värdena: trovärdighet, god ordning och konkurrenskraftiga lösningar. 
Vi investerar kontinuerligt för att säkerställa att vi har ”lagt i rätt växel 
för framtiden”.

Randers Tandhjulsfabrik A/S

KOMPETENSOMRÅDEN
Cylindriska kugghjul
Koniska kugghjul - raka och spiralskurna
Kuggfräsning & -slipning
Kugghjulsmätning
Gear montering
 

REFERENSER
Marine och Off-shore
Maskin- och processindustri
Tåg- och transportindustri
Gruv- och anläggningsutrustning
Lantbruks- och skogsmaskiner
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Roblon A/S, Nordhavnsvej 1, DK-9900 Frederikshavn
Telefon +45 96 20 33 00 Fax +45 96 20 33 99
info@roblon.com
www.roblon.com

Roblon är en ledande dansk tillverkare av produkter och komponenter
baserade fibrer med hög styrka som aramid (Kevlar™).
Med mer än 40 års erfarenhet av aramid, kan vi leverera en mängd
olika produkter anpassade för dragavlastning och förstärkning av
kablar, slangar och rör och sammansatta produkter för krävande
fastspänningsapplikationer. 
Många produkter är designade av vår stora inhouse FoU-avdelning i 
nära samarbete med kunden.
Våra band av hög styrka är en erkänd lösning för krävande fästen
under vattnet i offshoreindustrin, där de eliminerar problem med 
korrosion och är ett lätt och starkt alternativ till stål.
Produktionen i Frederikshavn är ISO: 9001 och ISO: 14001 och är
optimal för snabba leveranser till den svenska marknaden.

Roblon A/S

KOMPETENSOMRÅDEN
Högpresterande fibrer
Kabel-/slang-/rörförstärkning
Kompositband

REFERENSER
Offshore olja och gas
Kabeltillverkning
ABB 
Husquarna
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RODAN Technologies A/S, Blokken 38, 3460 Birkerød
Telefon +45 45 94 26 24
ep@rodantech.com
www.rodantech.com

RODAN Technologies är en av Nordens ledande leverantörer av 
Interconnect lösningar. Vi har specialiserat oss på produktion av 
kund designat kabelkablage med övergjutna avlastningar.  Utöver vår 
in-houseproduktion, har vi produktionsenheter i Litauen och Ungern. 
Vi har kapaciteten att producera stora partier, men vår specialitet ligger 
inom små till mellanstora produktioner, där det finns behov för snabb 
omställning. Vi är också officiell distributör för Fischer Connectors SA 
Schweiz – Hög kvalitets kontaktdon till Industrien. 
GT Contacts - Vattentäta kontaktsdon - USB, RJ 45, Hybrid & Power.

RODAN Technologies is a Nordic leading supplier of Interconnect solutions. 
We have specialized in custom cable assemblies and wire harnesses 
and in addition to our own in-house production, we have production sites 
in Lithuania and Hungary. We can manufacture high volume production 
runs, but our niche lies in small- to medium-size production runs where 
quick turnaround is necessary. In addition to our own production, we are 
official distributor for Fischer Connectors CH – High quality connectors 
for all Industry. 
GT Contacts – Waterproof connectors for USB, RJ45, Hybrid & Power.

RODAN Technologies A/S

KOMPETENSOMRÅDEN
Kabel och Kablage 
Övergjutna Anslutningar
Kontaktdon
Box-Building
Cable Harness

REFERENSER
Försvar
Test och Mätutrusting
Vättentät IP67
Elektronik
Industri
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Rota A/S, Vesterlundvej 22, DK-2730 Herlev
Telefon +45 44 52 53 00 Fax +45 44 94 48 81
lv@rota.dk
www.rota.dk

Rota A/S producerar komplexa komponenter med krävande geometrier 
och toleransnivåer i de flesta material och legeringar. Vi levererar bland 
annat mekanik till sonar och fyllnings-/packmaskiner som används 
inom exempelvis livsmedels- och marinindustrin.Vår målsättning är 
att alltid motsvara kundens förväntningar och leverera en perfekt 
slutprodukt. Kvaliteten garanteras genom vårt avancerade ERP-system 
som registrerar allt elektroniskt och hanterar alla aspekter av verk-
samhetsdriften från budget och lager till produktionsplaner, montering, 
prislistor, stycklistor, KPI, fakturering och ekonomistyrning.
Vi kan följa alla ordrar i minsta detalj från början till slut vilket är din 
garanti för en produkt av absolut högsta kvalitet.

Rota A/S vill:
•  Vara med och utveckla och producera lösningar till internationella 

företag – från idé till färdig produkt
• Vara ett av de bästa företagen inom mekanik
•  Genom flexibel drift och en uppdaterad maskinpark konstant 

vidareutveckla våra kompetenser inom den industriella sektorn
•  Säkerställa långvariga kundrelationer genom förtroendefullt 

samarbete

Rota A/S

KOMPETENSOMRÅDEN
Komponenter med krävande toleranser
CAD/CAM
Montering
Rådgivning
 

REFERENSER
Livsmedelsindustrin
Marinindustrin
Sonar
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Scancab, Kirkegårdsvej 29, 6200 Aabenraa
Telefon +45 74 68 77 01
henrik@scancab.dk
www.scancab.com

Totalleverantör och underleverantör till industrin och tillverkningsindustrin.

Scancabs personal av ingenjörer, projektledare, konstruktörer, 
svetsare, sandblästrare, industriella målare, elektriker, montörer och 
kvalitetssamordnare erbjuder lösningar för teknisk dokumentation 
i 2D- och 3D-format, samt projektledning. Vi tillhandahåller tjänster 
för varje aspekt, från design till färdig produkt, och försäljning av 
reservdelar.

Scancab

KOMPETENSOMRÅDEN
Design and engineering
Steel production
surfacetreatment
Mechanical and electrical assembly
QC and testing

REFERENSER
Offshore
Marine
Oil and gas
Material handling
Manufacturing industries
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Stantræk A/S, Sønderskovvej 14, 8520 Lystrup 
Telefon +45 86 22 03 77, Fax +45 86 22 43 77
info@stantraek.dk 
www.stantraek.com 

Stantræk A/S är ett internationell ordertillverkande industriföretag 
inom metallbearbetning av plåtar och band. Vi är specialiserade på 
rådgivning, utveckling och produktion av kompletta lösningar baserade 
på tunnplåtsmaterial samt global sourcing av kompletterande 
produkter inom metall- och plastformsprutning. Stantræk A/S är 
certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 och har 50 års erfarenhet, 

know-how och den senaste tekniken. Vår maskinpark är bred från 
helautomatiska CNC-stansmaskiner och robotceller till kantbockning 
och manuella produktionsmaskiner.
Vi följer alltid den slutliga lösningen från prototyp till serietillverkning, 
oavsett om det rör sig om små eller stora volymer.

Stantræk A/S

KOMPETENSOMRÅDEN
Laserskärning
CNC-stansning
Kantbockning
Automatstansning
Sourcinglösningar

REFERENSER
Elektronikindustri
Processindustri
Livsmedelsindustri
Vindkraftsindustri
Ljud och belysningsindustri
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Steel Products, Islandsvej 25, 8700, Horsens 
Telefon +45 40110850
mbo@steelproducts.dk
www.steelproducts.dk

Steel Products är med dom två produktionsbolag AAOsteel/DFT 
Presswork, en av norra Europas ledande tillverkare av djupdragna och 
pressade plåtdetaljer. Desutom är kallsmidning och finstans blant våra 
kärnkompetanser. Naturligtvis är vi inriktade på att möta dagens krav 
på ett närmare samarbete mellan kund och leverantör. Förutom vår 
breda kompetens kan vi bistå med design och utveckling baserad på 
vår avancerade CAD-utrustning. Bolagets målsättning är att tillverke 
kundspecifike komponenter genom ett nära samarbete med kunder 
från skissnivå - utvecklingsfasen - till den färdiga produkten. Vi ser till 
att komponenterna uppfyller de nuvarande och framför allt framtida 
kraven på kvalitet, prosess och teknik.

Steel Products

KOMPETENSOMRÅDEN
Dybtræk
Koldflydning 
Finstans 
Presning
Svejsning

REFERENSER
Proces industrien
Rustfrit
Automotive 
Udstødnings systemer
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SynFlex A/S, Lejrvej 3, 3500 Værløse
Telefon +4521128811
mo@synflex.dk
www.synflex.com

Präglade och formade komponenter

Vårt sortiment av präglade och formade komponenter är mycket 
omfattande och erbjuder perfekta individuella produktlösningar.

SynFlex har ett stort urval av delar: t.ex. rullar, komponentdelar, enkel- 
och dubbelsidiga häftmaterial eller icke häftande material, med eller 
utan grepphandtag, tryckta eller enfärgade.

Vi skär, präglar, valsar eller sågar förformade delar, eller tillverkar dem 
med hjälp av vattenskärning.

Det finns många användningsområden och våra kunder kommer från 
ett brett spektrum av branscher och teknologier. Du behöver bara förse 
oss med ritningar, skisser, CAD-grafik eller förklara dina idéer. Sedan 
arbetar vi tillsammans med dit för att hitta den rätta lösningen.

SynFlex A/S

KOMPETENSOMRÅDEN
Stansedele i folier og laminater
Bearbejdning af elektrisk  
isolerende materialer
Isolationssystemer til  
elektromotorer og transformere
Lindningsmaterial

REFERENSER
Elektro
Elektronik
Lys
Automotive
Lindarverkstäder
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UG metal – Th. Udengaards Metalstøberi A/S,  
Blæsbjergvej 44, 8722 Hedensted 
Telefon +45 75891622 
ug@ugmetal.dk 
www.ugmetal.dk 

UG metal är en av Danmarks ledande tillverkare av metallgjutgods i aluminium, 
rödgods, brons och mässing. Vi har tre separata produktionslinjer för 
kokillgjutning, skalformning och sandformning samt utrustning för robotiserad 
rensning, värmebehandling, blästring och trumling. Genom nära samarbete med 
underleverantörer kan vi även erbjuda bearbetning, ytbehandling och montering. 
Vi levererar även stränggjutna och centrifugalgjutna stänger och ämnesrör. Välkomna 
till vår monter för ytterligare information om de olika gjutmetoderna, deras fördelar 
och möjligheter! Certifierade enligt DS/EN ISO 9001/2015.
 

UG metal is one of Denmark’s leading manufacturers of metal castings in 
aluminium, red brass, bronze and brass. We have three separate moulding 
lines working with gravity die casting, shell moulding (Croning) respectively 
sand moulding and equipment for automatic fettling, heat treatment, blasting 
and tumbling. We can also, through close co-operation with subcontractors, 
offer machining, surface treatment and assembly. We also supply continuous 
and centrifugal cast bars and tubes. Please contact us for further information 
about the different methods, their advantages and possibilities! Certified 
according to DS/EN ISO 9001/2015.

UG metal –  
Th. Udengaards  
Metalstøberi A/S

KOMPETENSOMRÅDEN
Metalstøbning / Metalcasting
Kokillestøbning / Chill casting
Sandstøbning / Sand mould casting 
Cronitstøbning / Shell mould casting
Strenggods / Beringbronze

REFERENSER
Offshore
Pumpeindustrien
Vindindustrien
Ventilindustrien
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W. OLSEN & SØN A/S
MODEL & FORMFABRIK

Etableret 1936

W. Olsen & Søn A/S, Førslev Tuerum 4, 4690 Haslev
Telefon +45 20 15 07 78
kp@w-olsen.com
www.w-olsen.com

Model og Formfabrik - fra idé til produkt

W. OLSEN & SØN fremstiller formværktøjer til Jern- Metal- Plast- og 
glasstøbning. Og kan med kompetence og innovative investeringer 
i tekniske avancerede løsninger opnå forbedret kvalitet og minimeret 
tidsforbrug. Dermed kan vi finde og udvikle genveje som skaber 
konkurrencefordele for os selv og vores kunder. 

W. OLSEN & SØN har højt kvalificerede specialister inden for mange 
områder, hvilket har medført, at eksport i dag udgør halvdelen af 
virksomhedens omsætning. 

Siden 1936 har virksomheden og dens medarbejdere satset på 

kvalitet, fleksibilitet og udviklingsopgaver i et tæt samarbejde med 
vores kunder, som derfor kan trække på stor erfaring og know-how.

W. Olsen & Søn A/S

KOMPETENSOMRÅDEN
Aluminiums forme
EPS /EPP forme
Støberi modeller
Polyuretan forme
Vandskæring

REFERENSER
Energi sektor
Automotiv
Prototyper
Design
Udvikling
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CFU (CENTER FOR UNDERLEVERANDØRER)
DANISH SUBCONTRACTORS

POWER OF PARTNERSHIP

Danish Subcontractors - Center For Underleverantörer (CFU) är en dansk samarbetspartner för 
underleverantörer i frågor om tillväxt, affärsutveckling, nätverk och samhandel mellan företag 
både inrikes och internationellt. CFU fungerar som en oberoende katalysator, som samlar företag 
som önskar samarbetspartners för att lösa konkreta uppgifter. Vi hjälper även gärna till med att 
söka kompetenta danska underleverantörer samt med etablering av partnerskap mellan svenska 
företag och danska underleverantörer.

Center for Underleverandører
Birk Centerpark 40
7400 Herning
Danmark
Tel.: +45 2025 3277
knud.hareskov@cfu.as
www.cfu.as

INDUSTRISAMARBEJDET 
EN DEL AF DANSK INDUSTRI

Industrisamarbejdet mellan IAK och Fremstillingsindustrien, som är en del av Dansk Industri, 
samlar branschens företag för att förbättra företagens affärsmöjligheter och arbetstillfällen 
i Danmark.
Genom t.ex. exportsparringsprocess, produktivitetsseminarier och liknande arbetar 
Industrisamarbejdet för att medlemsföretagen är relevanta och konkurrenskraftiga - nationellt 
och internationellt.
Dessutom erbjuder vi nätverk, konferenser, mässor och andra tjänster och aktiviteter för att se 
till att medlemmarna uppdateras inom trender och krav i branschen och ger enkel och prisvärd 
tillgång till verktyg för att stärka och utveckla det enskilda företaget.
Majoriteten av medlemsföretagen är i metall och verkstadsindustrin, men även många andra 
typer av tillverknings-, tjänste-, handels- och konsultföretag.
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