Er jeres
produktionsanlæg
komplet?
Gennem små tilpassede procesløsninger
fuldender vi jeres produktion
Gennemtænkt rådgivning
Kvalitets konstruktioner
Engagerede teknikere

Der er store økonomiske besparelser og kvalitetsmæssige forbedringer at hente ved at automatisere hele eller dele af jeres produktion.
Selv små specieltilpassede modifikationer kan have meget store indvirkninger på work-flowet og operatørernes arbejdsgange.

For Allesøe Specialmaskiner er forudsætningerne for
optimal drift meget klare:
•

Høj effektivitet og høj volumen fordrer en lav fejlprocent

•

Mindre servicering giver mere produktionstid og større overskud

•

Et sikkert og ergonomisk tilpasset arbejdsmiljø skaber tilfredse
kollegaer

Jeres produktion
i fokus
Allesøe Specialmaskiner har mere end 45 års erfaring indenfor produktionsudvikling. Vi konstruerer tilpassede og driftssikre produktionsløsninger, der giver kvalitetsmæssige forbedringer og økonomiske besparelser.

Igennem vores levetid har vi lært meget:
•

Automatisering af jeres delprocesser betyder markant øget produktivitet

•

Løbende vedligeholdelse og forebyggelse sikrer lang levetid til
jeres maskinpark

•

Produktionseffektiviseringer aflaster jeres kollegaer i det daglige

Produktionsanlæg er opbygget, drevet og vedligeholdt på forskellig vis, og derfor skal der tilpassede procesløsninger til at
effektivisere anlægget, så en optimal produktivitet opretholdes.
Hos Allesøe Specialmaskiner samarbejder vi med jer for, at få
de enkelte dele til at gå op i en højere enhed, så alle aspekter
af jeres produktion gennemtænkes.

Skræddersyede
og pålidelige
driftsløsninger

Rådgivning
Gennemtænkt

Jeres
produktionsanlæg

Engagement

Teknikere

Kvalitet
Konstruktører

Vi rådgiver omkring …
… tilpasning og optimering af jeres produktionsanlæg
… sikkerhedsmæssige og ergonomiske forhold i jeres produktion
… servicering og vedligeholdelse af jeres maskinpark
Teknikerne hos Allesøe…
… har eget værksted til at foretage tilpasninger som behovet opstår
… sparrer med jeres operatører omkring tekniske løsninger
… gennemfører uddannelsesforløb til jeres operatører
Allesøes konstruktører …
… har tilsammen mere end 30 års erfaring med at tegne i 3D
… deltager i samarbejde med jeres projektledere og operatører
under projekteringen af den ønskede procesløsning
… kvalitetssikrer alle produkter inden levering

Hos Allesøe Specialmaskiner arbejder vi indenfor tre produktkategorier,
som hver især afstemmes jeres produktion.
Specialmaskiner
Tilpassede maskiner der CE-mærkes eller indgår som delmaskine i
jeres produktionslinje
Specialkomponenter
Enkeltstående eller inkorporerede specialløsninger og hjælpeværktøjer, som understøtter jeres produktion
Servicering
Assisterende ydelser og rådgivning til at sikre jeres produktions
driftssikkerhed
Kontakt os på 46 78 72 96 for at høre, hvordan vores specialløsninger
kan skabe større driftssikkerhed i jeres produktion.
www.asm.dk
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