Velkommen til JW Industri
I mere end 25 år har JW Industri været en del af den danske stålindustri.
Vi arbejder bl.a. inden for agenturhandel med tekniske artikler, produktion af stålkomponenter, opbygning af kompleks industristyring og
engineering. Vi er specialister på vores område, og vi har kompetencerne til at sikre full-service fra idé til montage.
Med et skarpt fokus på at levere en høj kvalitet, producerer, servicerer og udvikler vi special- og delmaskiner, konstruktioner og komponenter,
efter kundens ønske. Derudover har vi tegnet og opført hele produktionsanlæg og indført industriautomatisering med fokus på værdioptimering for kunder verden over.
Vi rådgiver om, projektstyrer og procesoptimerer komplekse automationsprojekter, produktionslinjer, mindre delløsninger og store projekter.
Vi arbejder globalt med både fødevare-, energi-, vind- og produktionsvirksomheder og har alle relevante godkendelser og certificeringer.

Engineering – ingen opgave er for stor eller lille
Giv os en udfordring, og vi løser den! Udvikling og fremstilling af specialmaskiner er et af vores kerneområder. Vi udvikler og fremstiller
unikke og – som ordet siger – specialudviklede maskiner efter dine specifikke ønsker og behov, til alle industrier.
• Scanhugger - neddeling af træaffald

• Konstruktion af specialmaskiner

• Montagearbejde

• Maskinbygger

• Udvikling

• PLC og styretavler

Service – vi tager vedligeholdelse seriøst
JW Industri har over 20 års erfaring som producent og underleverandør af alt fra kunstprojekter og delkomponenter til opsætning af
maskinparker. Kort sagt kan vi lidt af hvert, og fælles for det hele er vores dybdegående viden om bearbejdning af jern og metal.
Vores kompetencer og ressourcer gør det muligt for os at tilbyde en hurtig og effektiv respons, når du har behov for det. Vores dygtige
konstruktører og smede kan hurtigt replicere og producere en skadet komponent, så du har mindst mulig nedetid.

Produktion – vores ydelser, dine resultater
JW Industri er en avanceret, fleksibel og ansvarlig stålvirksomhed, der har et skarpt fokus på at levere produkter af en høj kvalitet.
Derudover laver vi industriautomatisering med fokus på værdioptimering for kunderne. Med os får du en troværdig og stærk samarbejdspartner.
• Komponentproduktion

• Bukning af metal

• Serieproduktion

• Laser- og vandskæring

• CNC-bearbejdning

• Prototypefremstilling

• Drejning

• Svejsning

• Fræsning

Rådgivning
– få en kompetent partner med til bordet
JW Industri rådgiver i alt fra komponentudvikling til projektstyring. Dertil procesoptimerer vi komplekse automationsprojekter og produktionslinjer, mindre delløsninger og store projekter. Med kunder over hele verden – fra både fødevare-, energi-, vind- og produktionsvirksomheder – kan vi garanteret også hjælpe dig.
Med vores brede viden om materialer og deres egenskaber vil du hos JW Industri finde ikke blot en leverandør, men en
stærk samarbejdspartner inden for konstruktion, udvikling, styrings- og kontrolsystemer og automationsprojekter.

Højeste kreditværdighed
Bisnode 2020

Åbningstider Butikken
Mandag-torsdag: 7.00-16.30
Fredag: 7.00-13.00
Åbningstider Produktion
Mandag-torsdag: 7.00-16.00
Fredag: 7.00-12.30
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H.A.C artpaint
Tlf.: 97 22 24 19

Navervej 15 · 7430 Ikast
Tlf.: 9725 0034 · kontakt@jmdata.dk

Bestil inden
klokken 14

Store nok til at have en bred erfaring.
Små nok til at forstå det lokale.
Ring til os - Ikast 97 15 40 22
Mød alle dine lokale rådgivere på
partner-revision.dk
- og lær os bedre at kende.

Rådgivende Revisorer - med dig i centrum

En del af Revisorgruppen Danmark

Vi leverer
næste dag
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