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SPECIALISTER
I UDVIKLING OG
FREMSTILLING
AF VÆRKTØJER

U N I-T E C H N O LO G Y A/S

Værktøjsfabrik
for alle brancher
Hos Uni-Technology A/S har vi fokus på kvalitet
og service og især med fleksibilitet som væsentlig
medspiller. Vi udvikler og fremstiller værktøjer til alle
brancher, og vores til tider innovative tilgang til løsningerne gør, at vi ofte løser opgaver langt ud over det
forventede. Sammen med vores mange års erfaring og
knowhow giver det os ekstra ballast til de mere teknisk
krævende opgaver.
Vi tilbyder samarbejdspartnere sparring gennem hele
processen – uanset om det er et eksisterende projekt
eller et helt nyt udviklingsprojekt – og sørger for at
sætte en fælles målsætning for både ambitioner, økonomi og strategi.

FRA IDÉ TIL PRODUKTION
Selv om Uni-Technology A/S er stærkt specialiseret i
værktøjsproduktion og kvalitetsværktøjer, har vi gjort
en dyd ud af at kunne være en del af hele værdikæden
fra idé til færdigt produkt. Hver kunde har sine tilgange
til en opgave, og vi sætter blot ind efter behov, uanset
om der skal designes indledningsvist, laves prototyper,
fremstilles værktøj eller produceres. Heri ligger en del
af sparringen med den enkelte kunde eller projekt.

NS-TOOL Når kun det bedste er godt nok!

Leverandør af skærende værktøj
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U N I-T E C H N O LO G Y A/S

Fremstilling af værktøj
Levering af kvalitetsprodukter og fleksible løsninger til vores kunder – uanset størrelse, præcisionskrav og omfang,
kræver en vis del opfindsomhed for at få til at gå op. Derfor
er vi nødt til at investere i ny teknologi og maskiner for at
kunne leve op til egne krav og ikke mindst lave de optimale løsninger til kunderne. Det giver os en større bredde i
løsninger, gør os stærkere fagligt og skaber en kultur, vores
medarbejdere bliver stolte af.
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Vedligeholdelse
Vedligehold er en absolut nødvendighed for at sikre fleksibilitet, et godt slutprodukt og reducere risiko for både uheld
og nedetid i produktion. Derfor står vores serviceafdeling
altid parat til at hjælpe, uanset hvilken service der skal
ydes: reparation, vedligehold, justering, opdatering eller
ændringer af værktøjer – uanset om vi selv har fremstillet
værktøjet, eller kunden selv har leveret det. Serviceafdelingen står altid klar, så gennemløbstid på selv akutte reparationer holdes på et minimum.
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We make your
business move
Vi producerer verdens kedeligste produkter
Men også de mest uundværlige
Ammeraal Beltech Modular (tidligere Uni-Chains) er en
af verdens førende producenter af plastmodulære bånd
og kæder til intern transport. Vi leverer til mange forskellige industrier i hele verden – alt fra lufthavne til bagerier
og fra bilindustrien til fiskefabrikker. Næsten alle industrier anvender transportbånd, og vi er, i al beskedenhed,
blandt verdens bedste til at producere dem.

INNOVATIVE LØSNINGER
Langt de fleste brancher er i konstant udvikling. Produktioner og processer effektiviseres, og det kræver hele
tiden innovative løsninger. I samarbejde med vores kunder og førende forskningsinstitutioner har Ammeraal
Beltech Modular udviklet nye transportkoncepter, der er
tilpasset vores kunders specifikke behov.

DIN FREMTID HOS AMMERAAL BELTECH
Hos Ammeraal Beltech Modular vil du komme til at arbejde i et internationalt miljø, omgivet af branchens mest
talentfulde kollegaer. Vores medarbejdere er eksperter
på deres områder og vores mest værdifulde ressource.
De engagerer sig, brænder for deres arbejde og leverer
fantastiske resultater. Til gengæld er vi forpligtede over

for dem, deres trivsel og deres faglige og karrieremæssige udvikling. Vi lægger vægt på godt samarbejde og
udvikler, støtter og uddanner vores medarbejdere.

INTERNATIONALE KARRIEREMULIGHEDER
Som ansat i Ammeraal Beltech Modular har du mulighed
for at komme til udlandet og arbejde. Ammeraal Beltech
Modular er en del af den internationale koncern AMMEGA,
og vi udstationerer i perioder ansatte både i USA, Asien
og Europa. Et arbejdsophold i udlandet byder på store
oplevelser og værdifulde erfaringer, både på det faglige
og personlige plan.

”Jeg har arbejdet i Ammeraal Beltech Modular
i 22 år. Jeg begyndte at arbejde på lageret, og
efterfølgende blev jeg ansat i kundeservice,
hvor jeg er manager i dag. Det bedste ved at
arbejde her er, at man har mulighed for at udvikle sig og lære nye ting.”
Lene Jørgensen
Customer Service Manager

Tlf.: 75 72 31 00 · info-dk@ammeraalbeltech.com · www.ammeraalbeltech.com
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Kvalitetskontrol
og opmålingsservice
Emneopmåling sikrer kvaliteten og er helt afgørende i
produktion. Når der arbejdes med opgaver, som er teknisk
krævende og endda med meget snævre tolerancer, er det
vigtigt at kontrollere processer og postprocesmålinger for
at sikre den rette kvalitet.
Uni-Technology A/S tilbyder præcisionsmåling samt
detaljerede rapporteringstjenester til alle. Vi udfører både
optiske, taktile målinger og emnemåling.

Uni-Technology A/S
Pottemagervej 2
DK-Vejle 7100
T: +45 7585 9399
E: info@unitechnology.dk
unitechnology.dk
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