INDUSTRI & AUTOMATION
Installation & Ingeniørservice
Eryk – din partner inden for industri og automation.
Fra projektering og valg af komponenter til elektrisk

Installation

Montage

Robotteknik

installation og mekanisk montage og commissionering.
Med Eryk får du en omfattende servicepakke og beholder
kontrollen over indkøb af materialer og komponenter.

SCADA

HMI

PLC

Programmering

INDUSTRIEL MONTAGE, INSTALLATION OG COMMISSIONERING

Med mere end 200+ højtuddannede, kompetente og erfarne
teknikere inden for mekanik og el-teknik samt ingeniører,
står vi klar til at håndtere jeres projekter over hele verden.
Vi skræddersyer vores teams, så de enkelte teknikeres
kompetencer samt ydelserne fra vores ingeniørafdeling
passer til jeres behov.
Vi har en bred erfaring med anlæg til procesindustri,
transport, sortering, håndtering og pakning indenfor bl.a.:
• procesindustri
• Intern logistik
• lagerfaciliteter
• CHP-anlæg
• fødevareindustri
• fiskeopdræt
• landbrug
• bilindustri
• olie & gas
• vindkraft.
Vi overholder lokale overenskomster, arbejdsmiljøregler,
mindsteløn og certificeringer i de lande, hvor vi arbejder.

Installationsservice af høj kvalitet
Vi har samarbejdet med Eryk (tidligere BIC Electric) på
diverse automatiserings- og installationsprojekter af
højteknologiske logistiksystemer til lufthavne og i bilindustrien lokaliseret i Europa, Hongkong, Sydafrika og.
Eryk er en kompetent samarbejdspartner, som leverer
løsninger af høj kvalitet. Vi ser frem til at fortsætte
vores samarbejde på fremtidige projekter.
Christoph Kesselmeier
Director Industrial Systems
Lödige Industries

Projektering

Dokumentation

Programmering

Montage

Installation

Commissionering

Service

INGENIØRYDELSER

Vores ingeniører har en baggrund inden for
industriel automation, programmering og elektriske
installationer, hvilket gør dem i stand til effektivt
at håndtere alle typer af projekter inden for PLC /
HMI / SCADA og robotteknik i forbindelse med
procesautomatisering.
Vi tilbyder timebetalt ingeniørydelser inden for:
• projektering
• dokumentation
• programmering
• FAT / SAT
• on-site commissionering
• on-line service.
Vi påtager os både, kortvarige og længerevarende
projekter og projekteringsopgaver. Uanset
projekttype tilbyder Eryk altid samme høje kvalitet
og omkostningseffektivitet.

Perfekt tilpasningsevne
Vi er meget tilfredse med den innovative og professionelle tilgang,
vi oplever fra Eryk. De har en bred vifte af ressourcer og kan altid
sende teknikere med lige præcis de kvalifikationer, vi efterspørger,
selv med kort varsel. Medarbejderne imponerer i deres arbejde:
de når mere på samme tid, hvilket har gjort det lettere for mig
at planlægge arbejdet og overholde deadlines. Tilsammen har alt
dette hjulpet såvel Haas-Meincke som Frontmatec til at operere
rundt om i verden med mere frihed og fleksibilitet og til at håndtere
forskellige typer projekter på den mest omkostningseffektive måde.
Jan Skafte Mikkelsen
Installation & Commissioning Manager hos Frontmatec A/S,
tidligere Installationschef hos Haas-Meincke A/S, har arbejdet
med Eryk på projekter, der omfatter montage og idriftsættelse af
bageovne rundt om i Europa.
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CONTACT
KONTAKT
OS
US
Cezary Miller

Maj Winther Møller

Adam Piotrowski

COO
+45 22 11 49 78
CM@eryk.com

Group Sales Manager & Partner
+45 50 43 61 98
+47 41 44 64 53
MWM@eryk.com

Regional Sales Manager
+48 690 527 578
AP@eryk.com

KONTORER: Danmark, Norge, Polen, Tyskland og Ghana
PROJEKT LOKATIONER
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www.eryk.com

