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trygge løsninger
med lang levetid
HNC Group A/S ønsker gennem en perfekt
kombination af produkter og rådgivning at
levere løsninger, som lever op til den enkelte
kundes specifikke behov og ønsker.

HISTORIE

HNC Group A/S blev grundlagt i 1979 som et handels- og
rådgivningsfirma inden for automatisering, primært baseret
på pneumatikprodukter fra Bosch Rexroth A/S. Gennem
årene er virksomhedens aktivitetsområde udvidet med
produkter og løsninger til en bred vifte af danske virksomheder,
hvor nogle af dansk industris største virksomheder i dag
udgør en væsentlig del af kundegrundlaget.

KUNDESERVICE

HNC Group A/S har gennem målrettet udvikling og opkøb
henover årene opnået en solid platform af produkter og
løsninger, der gør os i stand til at tilbyde vores kunder knowhow inden for et bredt område, når det gælder automation og produktionsoptimering.

Vi lægger stor vægt på god kundeservice, og for os
er det vigtigt, at vores kunder ser os som mere end en
leverandør. Vi fungerer som samarbejdspartner og
problemknuser for mange kunder, og vi finder stor glæde
og tilfredsstillelse i at udvikle løsninger i samarbejde med
vores kunder, således at vi på bedste vis kan opfylde
deres behov og ønsker.
Vores brede produktsortiment udvides løbende, og det
består af vores egne produkter samt et stort udvalg
af kvalitetsprodukter fra erfarne leverandører. Vi kan
dermed servicere kunder fra mange forskellige brancher med standardkomponenter og specialfremstillede
løsninger.

VISION & MISSION

VÆRDI

Vores mission er at levere tekniske løsninger inden for automation og proces, der forøger effektiviteten i produktionen.
Vi servicerer vores kunder ud over det sædvanlige.

Vores medarbejdere har påviselig høj tilfredshed, bl.a.
fordi de har jobs og vilkår, der giver dem store faglige og
personlige udviklingsmuligheder, og som er præget af et
godt arbejdsmiljø og udstrakt hensyn til den enkeltes ønsker
og kvalifikationer.

Vi ønsker at levere løsninger baseret på vores tekniske
kompetencer med fokus på merværdi for kunden. Vi vil gøre
det gennem en organisation, hvor fleksibilitet, service og
teamånd er de bærende elementer.

Vores kunder anerkender os som den førende samarbejdspartner, når det drejer sig om automationsløsninger til
produktionsoptimering.

PNEUMATIK

TRANSMISSIONER

RUSTFRIE CYLINDRE

Vi leverer et omfattende produktprogram
fra de største leverandører på verdensplan.
Både til standardløsninger og til individuelle
løsninger tilpasset til dit behov.

Et stort produktprogram, som omfatter en
række tekniske komponenter og systemer
til roterende applikationer fra førende
internationale leverandører.

Standardudførelser efter internationale
normer og specialudførelser efter kundeønsker. Markedets mest rengøringsvenlige
cylinder i rustfrit stål.
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Pneumatikcylindre
Ventiler
Luftbehandling
Fittings
Cylindertilbehør

ALUMINIUMSPROFILER

Vikleaksler og spændeelementer
Koblinger og bremser
Klaplejer
Roterende unioner

INSTRUMENTERING

DIN/ISO 6432 / 15552
Adaptere
Tilbehør
Rustfrie fittings
Reedkontakter
Specialcylindre

FLEKSIBLE FORBINDELSER

Vi har Danmarks største lager af Bosch
Rexroth aluminiumsprofiler, og det gør os
i stand til at levere profiler og tilbehør fra
dag til dag.

Kundetilpassede instrumenteringsløsninger,
såsom fyldning af manometre, certifikater,
specielle tilslutninger, reparationer og
service.

Vi har med en solid erfaring specialiseret
os i rådgivning og salg af rørledningstilbehør samt alle former for fleksible rørforbindelser m.m.
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Profiler
Samlinger
Fødder og hjul
Døre og gitre
m.m.

Manometre
Tryktransmittere
Gastæthedsprøver
Klimamålere
Food og Pharma
Manometertilbehør

Stål- og gummikompensatorer
EHEDG kompensator
Drejeled
Fjederbæringer
Rørkoblinger
Vævkompensatorer
Murgennemføringer

ELTAVLER
Alle former for elektriske tavleanlæg i alle
størrelser. Fra den mindste terminalboks til
store automatiktavler og effektfordelingstavler.
•
•
•
•
•
•

Automatiktavler
Effektfordelingstavler
Kontrol- og styretavler
PLC-systemer
Terminalbokse
Kundetilpassede løsninger
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OFFICIEL FORHAN

FESTO &

PNEUMATIK

Vi sælger pneumatikløsninger baseret på vores tekniske kompetence med
fokus på kundeværdi. Vi gør det gennem en organisation, hvor fleksibilitet,
service og teamånd er de bærende elementer.

MERE END 30 ÅRS ERFARING

Pneumatikafdelingen er det fundament, virksomheden
startede på for mere end 30 år siden. Produktprogrammet er løbende blevet udvidet med flere fabrikater,
som udmærker sig ved høj kvalitet og konkurrencedygtige priser.
HNC Group er officiel forhandler af Festo og Aventics,
som er nogle af Verdens største og mest innovative
virksomheder inden for pneumatik og elektriske automationsløsninger.

100% TILPASSET DIT BEHOV

For at sikre et højt serviceniveau har vi egenproduktion
og værkstedsfaciliteter, som giver os mulighed for hurtig
leverance af kundetilpassede pneumatikløsninger.
Det er her, HNC Group har sin styrke. Vores pneumatikproduktsortiment rækker både til standardløsninger
og til individuelle løsninger tilpasset dit behov. I vores
rådgivning og vejledning har vi sans for detaljen og
forståelse for helheden.

ANDLER AF

AVENTICS
PNEUMATIKCYLINDRE
Da vi både leverer alle typer pneumatikcylindre fra Aventics og Festo’s standardprogrammer og samtidig fremstiller
cylindre til specialopgaver, har vi mulighed
for at levere en erstatningscylinder for de
fleste mærker på markedet. Alle cylindre
er af høj kvalitet og kan anvendes i mange
brancher inden for industrien.

VENTILER

LUFTBEHANDLING

Programmet spænder vidt fra simple
manuelt betjente ventiler til avancerede
ventilterminaler med I/O og bus-tilslutninger
samt færdigopbyggede ventilsystemer
efter kundens ønsker. Ud over Aventics og
Festos store ventilprogrammer har vi et stort
udvalg af specialventiler, som gør os i stand
til at løse næsten enhver ventilopgave
baseret på luft.

Med vores omfattende program af luftbehandlingsudstyr kan vi løse en hvilken
som helst udfordring og ikke mindst sikre,
at pneumatiksystemer opbygges efter alle
direktiver og sikkerhedsforskrifter.

BREDT & FLEKSIBELT
PRODUKTPROGRAM
FITTINGS
Fittingsprogrammet er meget omfattende
og lagerføres i 3 serier; kunststof, forniklet
messing og rustfrit stål. Dertil har vi naturligvis
den rigtige slangetype, hvilket giver os
mulighed for at tilbyde den optimale løsning
lige meget hvilket miljø, der arbejdes i.

CYLINDERTILBEHØR
Stort udvalg af svingbeslag til alle standarder, stempelstangsgafler og sfæriske
ledøjer til alle størrelser, reedkontakter i
plast og rustfrit stål, reservedelssæt til alle
størrelser, servicevejledning og dokumentation.

HNC Groups produktprogram inden
for pneumatik er opbygget over Festo
og Aventics’ brede standardprogrammer samt specialcylindre fra egen
produktion.
Vi tilbyder desuden et stort udvalg af
cylindertilbehør og fittings.
Samlet set har vi dermed mulighed for
at servicere alle brancher inden for
industrien med et bredt og fleksibelt
udvalg af pneumatikprodukter af høj
kvalitet.

SELVJUSTERENDE ENDESLAGSDÆMPNING PPS

PPS er en selvjusterende pneumatisk endeslagsdæmpning, som automatisk tilpasser sig
de aktuelle driftsforhold, f.eks. ved ændringer i masse, hastighed, tryk eller friktion. PPSsystemet sikrer en vibrationsfri drift og dermed en lang levetid uden tids- og omkostningskrævende justering af endeslagsdæmpningen. Dette gør det til en leg at tage
systemet i brug.
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”Med HNC Group, som samarbejdspartner på pneumatikområdet, får I en partner, der besidder en meget stor knowhow”

HOLDBARHED
DRIFTSIKKERHED
”Deublin, som er verdens største fabrikant af roterende unioner, fremstiller en komplet serie af højtrykshydraulikunioner til vindmøller”

TRANSMISSIONER

I afdelingen transmissioner omfatter vores produktprogram en række
tekniske komponenter og systemer til roterende applikationer, såsom
roterende unioner, ekspanderende aksler, klaplejer, koblinger og bremser.

VIKLEAKSLER OG
SPÆNDEELEMENTER

KOBLINGER OG
BREMSER

Vikleaksler fra IBD anvendes bl.a. til fastholdelse indvendigt i rør for af- og pårulning af
baner i tekstil, plast, folie, glasvæv m.m.

Fra leverandøren MATRIX leveres et meget
bredt udvalg af koblinger og bremser, der
både er pneumatisk, hydraulisk og elektrisk
aktiveret.

Fra Boschert leverer vi klaplejer til lejring af
aksler/ekspanderende aksler ved af- og
pårulning.

KØLERVÆSKE

VAND OG OLIE

LUFT OG HYDRAULIK

I alle moderne CNC bearbejdningscentre
er der i dag monteret køleunioner i spindlerne,
hvor Deublin er leverandør til en meget stor
del. Unionerne leveres som standard med
op til 5 kanaler 1/8” – 2”. Max olietryk 140
bar og max 50.000 omdr. pr. min.

Til trykkerimaskiner og andre applikationer,
hvor der skal overføres kølevand, damp,
eller varm olie, har Deublin et meget stort
program af unioner fra tilslutning 3/8” – 2 ”
med 1 og 2 kanaler samt sifonrør. Unionerne
er beregnet til vandtryk op til 50 bar og
rotationshastighed op til 3500 omd. pr. min.

Til luft og hydrauliske applikationer (f.eks.
vindmølleindustrien) leveres et stort
standardprogram af unioner med op til 10
kanaler 1/8” – 2”, samt et stort program af
kundespecificerede unioner. Tryk op til 400
bar og 12.000 omdr. pr. min.

Til store papirmaskiner og andre opgaver,
hvor der skal bruges damp eller varm olie,
til køling eller opvarmning af valser, leverer
Deublin unioner til temperaturområder op
til 230°c og størrelser op til 2,5”.
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DAMP OG OLIE

KLAPLEJER
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RUSTFRIE CYLINDRE

Med markedets mest rengøringsvenlige design inden for pneumatiske cylindre
i rustfrit stål er UNIC Stainless Cylinder det optimale valg, hvis man søger
cylindre, der er lette at rengøre, samtidig med at de skal holde i mange år i
selv de skrappeste miljøer.

DIN/ISO 15552

Diameter: Ø12 – Ø25 mm, slaglængde: 10
– 500 mm (standard), maks. slaglængde:
1000 mm, med magnet for aftastning og
justerbar bremse, kemikalieresistent, varmefast (150°C), adapter.

Diameter: Ø32 – Ø125 mm, slaglængde: 10
– 500 mm (standard), maks. slaglængde:
2000 mm, med magnet for aftastning og
justerbar bremse, kemikalieresistent, varmefast (150°C), adapter.

ADAPTER

KOMPAKTCYLINDRE

Diameter: Ø25 – Ø125 mm, kemikalieresistent, varmefast (150°C).

REEDKONTAKT
Elektroniske reedsensorer i kunststof, IP
67, m/u kabel og beslag for reedkontakt i
rustfrit stål.

Diameter: Ø20 - Ø100 mm, enkelt- eller
dobbeltvirkende, drejesikring, magnet for
aftastning, kemikalieresistent, specialudførelser.

TILBEHØR
Sfæriske ledøjer, stempelstangsgafler,
fodbeslag, drejebeslag 90°, gaffelbeslag,
superflex nylonslange m.m.

RUSTFRI FITTINGS
Vinkel, vridbar, T-stykke, kontradrøvelventil,
lige union, skotforskruning, banjoring,
reduktion, samlestykke, nylonslange.

2D OG 3D
I vores design- og udviklingsafdeling
tegnes cylindrene i både 2D og 3D, og vi
kan naturligvis fremstille tegninger efter
kundeønsker.

SPECIALCYLINDRE

Ønsket diameter, ønsket slaglængde, med magnet
for aftastning og justerbar bremse, kemikalieresistent,
varmefast (150°C), adapter.
Hos HNC Group kan vi fremstille cylindre, som matcher
den enkelte kundes behov og på den måde sikre, at
maskinanlæg hurtigt kan omstilles til nye produktioner og
dermed altid være på forkant med, hvad markedet efterspørger.
Vores produktsortiment giver mulighed for både individuelle tilpasninger såvel som
standardløsninger afstemt efter kundens præcise behov, så unødvendige udgifter til
overdimensioneret udstyr undgås.
Leveringstiden er markedets korteste. Både standardcylindre og cylindre fremstillet efter
kundeønske leveres inden for få dage. Maskinnedbrud er kostbare, og derfor er HNC
Groups leveringssikkerhed din driftsikkerhed.
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DIN/ISO 6432
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ALUMINIUMSPROFILER
Profilerne fra Bosch Rexroth er kendetegnet ved høj kvalitet og flot design.
Du kan nemt løse de mest varierede opgaver ved hjælp af det største modulprofilsystem på verdensplan - med over 100 forskellige profiler.

BOSCH REXROTH

LAGER
PROFILER

SAMLINGER

FØDDER OG HJUL

Vi tilbyder det bedst udstyrede, modulære
profilsystem fra Bosch Rexroth med det bredeste udvalg af profilstørrelser (20, 30, 40,
45, 50, 60, 80, 90 mm).

En af de største styrker ved Bosch Rexroth
er det brede udvalg af forbindelsesmetoder
og evnen til at give den rette samling,
uanset om dit behov er styrke, smidighed,
æstetik eller en kombination.

Bosch Rexroths produktprogram tilbyder fleksibilitet, da der er mange kombinationsmuligheder. Der er bl.a. mulighed for montering af
forskellige fødder og hjul.

DØRE OG BESLAG

SIKKERHED

EL-INSTALLATION

Uanset om du er på udkig efter foldedøre,
døre med lås, skydedøre, store walkthrough-døre eller sikkerhedsnet, kan HNC
Group tilbyde den rigtige løsning.

EcoSafe™ sikkerhedssystem byder på en
særlig økonomisk og effektiv løsning, som
opfylder de strengeste sikkerhedsstandarder.
Med formonterede, klar-til-brug-komponenter er EcoSafe™ hurtig at installere og
kan let integreres i produktionen.

Elektriske ledninger skal monteres ordentligt.
Kabelkanaler og kabelholdere er derfor
vigtige elementer til en vedligeholdelsesvenlig elinstallation ved konstruktioner af
enhver art med mekaniske grundelementer.

OVER 100 SLAGS ALUMINIUMSPROFILER

HNC Group tilbyder dig det bedst udstyrede profilsystem med det
bredeste udvalg af aluminiumsprofiler. Kombiner noget med lethed takket
være de standardiserede profiler. Verdens mest vellykkede modulsystem,
som kan anvendes til at konstruere lige det, du skal bruge.

Aluminiumsprofilsystemet tilbyder ikke kun en bred
vifte af anvendelsesmuligheder men også en lang
række fordele:
•
•
•
•
•
•
•

Mere end 500 tilbehørsdele
Mere end 100 forskellige profiltyper
Mindre planlægning
Kortere montagetid
Færre værktøjer
Genanvendelige komponenter
Korrosionsbestandighed
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”HNC Group har Danmarks største lager af Bosch
Rexrot aluminiumsprofiler, og det gør os i stand til at
levere profiler og tilbehør fra dag til dag”

TIL RETTE TI
VI FINDER LØSNINGEN
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INSTRUMENTERING

Vil du forbedre produktionsudstyret? Så du optimerer og fremtidssikrer
produktionskæden? HNC Groups manometre til både fødevareindustrien og
den farmaceutiske industri er skabt til at møde omverdenens stadig større
krav til sikkerhed, renlighed og sporbarhed.

ID OG PRIS
MANOMETRE

TRYKTRANSMITTER

GASTÆTHEDSPRØVER

Standard, rustfrit, med membran, sanitært, præcision, differens, med transmitter, homogenisator m.m. Til VVS, Food &
pharma, maritim og andre industriformål.
Kan leveres med materiale- og kalibreringscertifikater. Manometre i str. Ø100 og Ø160
kan monteres med elkontakt. Vi kan udføre
kalibreringsrapporter (ikke akkrediteret).

Elektronisk tryktransmitter, der anvendes til
måling af tryk, hvor man ønsker at omsætte
et tryk til et elektrisk udgangssignal, for
fjernovervågning, regulering eller kontrol af
en proces. Tryktransmitteren er CE-mærket
og findes med forskellige tilslutningsmuligheder, ½”BSP eller ½” NPT samt clamps i
flere størrelser. Udgangssignal: 4-20mA Måleområder: -1/0...0-600 bar.

Gastæthedsprøveren anvendes til kontrol
af gasinstallationer og kan ydermere benyttes
til fintrykmåling.

FOOD & PHARMA

MANOMETERTILBEHØR

Vi har et bredt produktsortiment inden for
processensorer og løsninger til levnedsmiddelindustrien og den farmaceutiske industri.

Manometerhaner, ventiler, overgangsstykker,
trykformidlere, kontaktsystemer.

”Automatisering er med til at fremtidssikre investeringerne i
både fødevareindustrien og den phamaceutiske industri.
Omverdenen stiller stadigt større krav til sikkerhed, renlighed
og sporbarhed. Konkurrencen på markedet sætter fokus på
fleksibilitet og produktivitet. Produktionskæden skal optimeres
og udstyr til produktionshygiejnen forbedres”
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”Standardkomponenter lagerføres, og derudover har HNC Group mulighed for at levere kundetilpassede instrumenteringsløsninger såsom fyldning af manometre, specielle tilslutninger samt naturligvis reparationer og service på produkter”

				 DRIFTSSIKRE
HØJKVALITET

FLEKSIBLE FORBINDELSER
Med udgangspunkt i kundens projekt eller installation yder vi rådgivning
om valg af den optimale løsning baseret på mere end 25 års erfaring fra
talrige industrier. Vi har sammensat et sortiment fra nogle af verdens førende producenter, som udvikler og fremstiller driftssikre produkter af høj
kvalitet.

PRODUKTER AF
STÅLKOMPENSATORER
BOA AG

STENFLEX

En fleksibel forbindelse, der anvendes til
at optage aksiale og laterale bevægelser, hvis der er tale om medie med høj
temperatur.

GUMMIKOMPENSATORER

EHEDG KOMPENSATOR

STENFLEX

En fleksibel forbindelse, der finder anvendelse inden for et stort antal områder
f.eks. aksiale og laterale bevægelser. HNC
Group lagerfører et stort udvalg af gummikompensatorer.

SaniComp er en kompensator, som er
specielt udviklet til sanitære produktioner.
EHEDG-certificeringen betyder, at SaniComp er godkendt til installation i sanitære
industrier både nationalt og internationalt.

FJEDERBÆRINGER

RØRKOBLINGER

Drejeled er velegnet til rørledninger, der
transporterer flydende og gasformige medier.
De har evnen til at modstå ekstreme temperaturer og tryk og kan anvendes under
de mest krævende driftsbetingelser.

Programmet omfatter en komplet serie af
variable og konstante fjederbæringer med
tilhørende ophængsudstyr til ophæng og
understøtning af rør. Typisk offshore eller
kraftværkrelateret.

HNC Group lagerfører et sortiment af FittoSize rørkoblinger med 60,3 mm til 355,6
mm udvendig rørdiameter. Leveres med
NBR-pakninger og centerstift. Overflader er
varmforzinkede.

VÆVKOMPENSATORER

MURGENNEMFØRINGER

SERVICE

DREJELED

Alle vævkompensatorer fremstilles efter
kundens bestilling og tilpasses den enkelte
kundes ønsker. Vævkompensatorer er
designet til at absorbere aksial-, lateral- og
vinkelbevægelse.

Programmet omfatter flere varianter for
vandtætning af rørledninger gennem
betonvægge og gulve. Tætningerne er
beregnet for flere typer rør til fjernvarme,
vand/afløb og industri m.m.

HNC Group tilbyder lige nu at kontrollere
dine kompensatorer helt uden beregning.
Gennemsynet er vejledende og uden
binding.
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STENFLEX

STYR

DESIGN OG
OPBYGNING AF

ELTAVLER

Når du kontakter os, er du sikker på at få den korrekte teknisk-faglige rådgivning.
Alle vores medarbejdere har specialviden om produkterne og deres anvendelse, uanset hvor komplekst eller enkelt det er. Vi kan være med i dine
overvejelser om dimensionering af udstyret, og vi kan pege på de optimale
løsninger i forhold til kvalitet og budget.

RETAVLER

“Automatiktavler, effektfordelingstavler, kontrol- og styretavler, PLC-systemer, terminalbokse, projektering, dimensionering, rådgivning”

HNC Group leverer mange former for elektriske tavleanlæg i alle størrelser.
Fra den mindste terminalboks til store automatiktavler og effektfordelingstavler.
Alle tavler opbygges efter vores kunders specifikationer og ønsker, og vi deltager gerne allerede fra projektstart med rådgivning. Kvalitet og ikke mindst
sikringen af den er et af nøgleordene for os.
Vi anvender markedets bedste modulsystemer og komponenter. Dette
garanterer vores kunder en høj kvalitet, hvor alle normkrav tilgodeses og
sikrer en problemfri service og eventuel udvidelse.
Det industrielle design er et kvalitetsparameter. Tavlerne kan leveres i skabe
udført i stålplade, rustfrit stål eller andet ønskeligt materiale. Vi maler også
gerne skabene i en ønsket – mere kunderelateret – farve.
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Med vores værkstedsfaciliteter har vi mulighed for at levere kundetilpassede løsninger med hensyn til materiale, design, farve og tæthed.

MERE END 30 ÅR MED OPTIMALE
AUTOMATIONSLØSNINGER
HNC Group garanterer hurtig levering, for vi ved, at tiden er kostbar. Vi
er lagerførende med et stort og bredt produktsortiment af højeste kvalitet fra de bedste leverandører. Når vi kombinerer det med en effektiv
logistik, betyder det, at vi som regel kan levere komponenter fra dag til
dag. HNC Group’s leveringssikkerhed er vores kunders driftssikkerhed.
Vi sætter en ære i at løse enhver opgave. Vores medarbejdere er alle
fagfolk med den rigtige praktiske baggrund. Hér tales der ikke ud i
luften, men ind til problemet. Det vil I opdage, når I ringer. Der er nemlig
mennesker bag teknikken.
HNC Group er med andre ord indgangen til hele automationens
verden.

@

SALES@HNCGROUP.DK
WWW.HNCGROUP.DK
7013 2300

Industrivej|2 DK-4241 Vemmelev
B r ug en QR- scanner fo r at læse mere på vo res hjemmeside

”Et komplet lager og viljen til at handle hurtigt giver vores kunder den
leveringssikkerhed, som de med rette kræver i dag. Vi har opbygget
et edb-styret lager med et meget stort grundsortiment, som kan løse
langt de fleste bestillinger fra dag til dag. Det sikrer kunderne en
optimal leverings- og driftssikkerhed.”

ET LILLE UDSNIT AF VORES KUNDER
Alfa Laval

Fibertex Personal Care

Linco Food Systems

Royal Unibrew

Amcor Flexibles

Gastech Energi

Lytzen

Semco Maritime

Arla Foods amba

GEA Process Engineering

Løgismose Mejeri

Sirona Dental

B&W Scand. Contractor

Gram Equipment

Marel Food Systems

SPX Flow Technology

Beavais Foods Bähncke

GRUNDFOS

Milton Megatherm

Statoil

Bila

Haldor Topsøe

Müller Gas Equipment

Them Mejeri

Bosch Rexroth

HMK Bilcon

Nilpeter

Tican amba

Brødrene Hartmann

Haarslev Industries

Nordic Sugar

Tresu Group

Cabinplant International

Haas-Meincke

Novo Nordisk

Tvilum

Caldan Conveyer

ICOPAL

Novozymes

Uni-Food Technic

Carlsberg

Iron Pump

Odin Maskinfabrik

Voith Industrial Service

Coloplast

J. Hvidtved Larsen

Pharmacosmos

Wicotec

CP Kelco

Jydsk Aluminium Industri

Promens

Aasted

Danfoss

Kelsen Group

QRS

Desmi Pumping Technology

Kilde

Qubiqa Esbjerg

DLG

Koppers

Rockwool

DSB Vedligehold

Lantmännen Danpo

Rose Poultry
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Vores medarbejdere er alle fagfolk med den
rigtige praktiske baggrund. Hér tales der ikke
ud i luften, men ind til problemet. Det vil du
opdage, når du ringer til HNC Group. Der er
nemlig mennesker bag teknikken.

WWW.HNCGROUP.DK

HNC GROUP IGENNEM 40 ÅR
Siden 1979 har HNC Group leveret løsninger til automatisering og
effektivisering af produktionen til mange af de førende danske
virksomheder i bl.a. fødevare- og medicinalindustrien.
Sammen med vores kunder udvikler vi fremtidssikrede løsninger
og produkter til at opfylde de stadigt stigende krav til miljø,
sikkerhed, renlighed og sporbarhed.
Vores mål er at give kunderne de mest innovative løsninger på
markedet. Derfor har vi gennem årene udviklet produkter og
løbende uddannet vores medarbejdere.
Vores viden og erfaring danner i samspil med vores innovative
produkter grundlag for vores arbejde, der fører til vellykkede
løsninger til vores kunder.
FAMILIEEJET VIRKSOMHED
MANGE ÅRS ERFARING
EGEN UDVIKLING OG MONTAGE
DEDIKERET PERSONALE
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