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Industri Servicepakken fra Intego A/S varetager
den el-tekniske del omkring produktion og
bygninger, så du som kunde kan koncentrere dig
om din kerneforretning.
For at tilbyde mest værdi til vores kunder er
servicepakken baseret på de tre kompetenceområder Installation & Service, Industriel IT &
Automation samt Elektromekanisk Værksted. Mikset
af kompetenceområder gør, at vi kan løse enhver
tænkelig serviceopgave, som kan tilpasses helt
efter dine behov. Dette medfører en større driftsikkerhed og en økonomisk gevinst, da vi tager
udgangspunkt i hele produktionen og fanger risici
i opløbet, inden de bliver alvorlige.
Én kontaktperson
Som kunde får du tilknyttet én fast kontaktperson,
som vil sørge for, at vi leverer en hurtig og effektiv
ydelse baseret på:

•
•
•
•

Hurtig respons
Mandskabsfleksibilitet i forhold til aktuelt behov
Systematisk og struktureret vedligehold og eftersyn
Procesviden og branchekendskab

•
•
•

Tilgang til mange kvalificerede medarbejdere
med brede og dybe kompetencer, som følger den
teknologiske udvikling
Overholdelse af sikkerhed, myndighedskrav og de
lovpligtige eftersyn
Projektledelse, så opgaver defineres inden
opstart

Dine fordele
• Fokus på maksimal oppetid i produktionen
• Hurtig og professionel løsning
• Overholdelse af lovpligtige eftersyn
• Synlig effektivitet og omkostninger i henhold til
serviceaftale
• Systematisk dokumentation for vedligehold og
lovpligtige eftersyn via webadgang på intego.dk
I dag servicerer vi en lang række små og store
virksomheder på landsplan, hvor vi i fællesskab
sørger for, at deres anlæg kører optimalt. Industri
Servicepakken er testet gennem mange års
industrierfaring, hvor over 500 medarbejdere
konstant har fokus på vores kunders behov.
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Hele formålet med det omfattende projekt var dels
at øge produktionen og dels at forbedre den daglige
driftsikkerhed. Vi har opnået begge dele, og ikke
mindst kapacitetsforøgelsen på 8% er vi naturligvis
yderst godt tilfredse med.
Arne Brylle
Fabrikschef, Tulip Aabenraa

Sikkerhed har topprioritet hos os, og ved at placere
ansvaret for de lovpligtige eftersyn hos Intego i
stedet for internt i huset er vi sikre på, at arbejdet
udføres af specialister, som har den rigtige
uddannelse til det.
Jan Pedersen
Facility Manager, Siemens Wind Power Aalborg

Intego har en meget bred kompetencepalette, som
gør, at vi kan få mange af vores ydelser inden for
det el-tekniske område fra én leverandør.
Bo Høeg Olesen
Technical Manager, Danisco Grindsted

Produktionsstop koster penge, og derfor har vi valgt
en leverandør, som forstår fødevarebranchens
behov for effektivisering på drift og vedligehold.
Michael Nielsen
Koncernteknisk chef, Danpo

Vi har haft stor tillid til, at vi har valgt den rette
samarbejdspartner i Intego, som dels har det
nødvendige kendskab til fødevareindustrien og dels
kan mønstre en vis volumen, som er altafgørende
for det fremtidige samarbejde.
Søren Eriksen
Direktør for Teknik og Produktion, Danish Crown

Intego er yderst stærke på både kvalitets- og
prissikring samt leveringstid, og det er min klare
opfattelse, at deres montører gør deres yderste
for at sikre, at vi glade og tilfredse, når de forlader
fabrikken.
Claus Schmidt
Værkstedschef, Vitfoss

Intego har en størrelse, som gør dem i stand til at
løfte store og mandskabskrævende projekter. Dertil
kommer en stor kendskabsgrad og erfaring i
arbejdet med industrien, og i særdeleshed
fødevareindustrien.
Michael Jørgensen
Produktionsdirektør, Rose Poultry

Intego kender til både vore sikkerheds- og hygiejneregler, og det betyder, at eftersyn og andre
opgaver gennemføres med stor hensynstagen til
vores produktion.

Hele forløbet har været meget professionelt og
ambitiøst lige fra kontakten med salgschef til
projektleder og teknikere. Vi oplever en utrolig god
opfølgning og feedback fra Intego, som allerede
efter kort tids samarbejde har præsenteret os for
løsninger, som er økonomisk forsvarlige, men som
samtidig dækker vores behov fuldt ud.
Bertel Ravn
Head of Production Technology, Fiberline

Flemming Guldager
Teknisk Chef, Flensted

DLG er en sæsonstyret virksomhed, der periodisk
kører i døgndrift. Vi sætter derfor også stor pris på,
at vi med Intego som samarbejdspartner på el- og
automationsområdet med kort varsel kan få løst de
spontane driftsproblemer, der uundgåeligt opstår.
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Faktabox
Intego A/S er en af Danmarks mest
specialiserede og kundeorienterede
virksomheder inden for samlede
el-tekniske løsninger til erhverv,
industri og infrastruktur.
Forretningsområder:
• El-installation & service
• Industriel IT & automation
• IT-infrastruktur
• Kraftværker & højspænding
• Intego Shelters
• Elektromekanisk værksted
• Telecom
Kontakt os
Kontakt Intego på telefon 99 36 40 00
eller intego@intego.dk og hør mere om,
hvad vi kan tilbyde dig. Du bliver overrasket, når du erfarer, hvor bredt vi
dækker inden for dit område.
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