servicepartner

Intego A/S er certificeret Kemppi servicepartner og repræsenterer derfor Kemppis
serviceorganisation. Vi har kvalifikationer og
autorisation til at yde samme høje kvalitet og
service som en Kemppi serviceafdeling.
Fordelene ved at benytte en Kemppi servicepartner er bl.a.:
• Integos teknikere har gennemgået kurser for at
leve op til Kemppis standard
• Serviceeftersyn og reparationer gennemføres
efter Kemppis procedurer
• Hurtig tilgang til reservedele
• Alle nødvendige serviceværktøjer og –manualer
er til disposition
Elektromekanisk værksted - 24 timers service
Hos Intego tilbyder vi døgnservice på vores elektromekaniske værksted, så du altid er sikret en hurtig
og effektiv service i tilfælde af driftsnedbrud. Intego
har mange års erfaring med elektromekaniske reparationer og services inden for industrien. Derfor kan
vi udføre alle typer reparationer og sikre, at din produktion hurtigt kommer i drift igen.

Om Intego A/S
Intego A/S er en af Danmarks mest specialiserede
og kundeorienterede virksomheder indenfor el-tekniske løsninger og services. Virksomheden beskæftiger 400 medarbejdere, som arbejder ud fra vores
hovedkontor i Aalborg samt afdelinger i Aarhus,
Hedensted, Esbjerg, Skovlund, Aabenraa, Haderslev,
Odense, Kolding og Karlslunde. Intego A/S er certificeret efter ISO 9001, som definerer en høj og præcis standard for kvaliteten af de løsninger, services
og specialer, som vi leverer til vores kunder.
Kontakt os
Kontakt Intego A/S på telefon 99 36 43 60 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. Husk også at
besøge www.intego.dk og læs mere om virksomheden og de seneste nyheder.

Vi beskæftiger os bl.a. med:
• Motorer m/u gear
• Salg af motorer og gear
• Højspændingsmotorer
• Servomotorer
• Tromlemotorer
• Generatorer
• Omvikling
• Lakering og ovntørring
• Udskiftning af lejer
• Vibrationsanalyse samt lejekontrol
• Kontrol og reparation af alle typer pumper
• Reparation og eftersyn af svejsere
• Håndværktøj iht. Arbejdstilsynets henvisninger
• Termofotografering
Professionel forebyggelse
I forbindelse med periodiske eftersyn sørger vi altid
for, at dine anlæg bliver vedligeholdt og opgraderet.
Ved at indgå en serviceaftale med Intego er du sikret, at dit udstyr og/eller anlæg overholder gældende lovkrav, og vores forebyggende vedligeholdelsesprocedurer sikrer dig imod dyre, uhensigtsmæssige
nedbrud. Vi arbejder med en fast pris på opgaven,
så du undgår uventede omkostninger.
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