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Fra idé til drift
Har du et teknisk produkt i stål, og savner en
leverandør der kan rådgive dig?
Er det nuværende udstyr udtjent, er der brug
for en kapacitetsforøgelse - eller måske en
helt ny produktionslinje?
Dansk Smede- og Maskinteknik har i næsten
30 år leveret førende løsninger i rustfrit
stål til bl.a. fødevareindustrien, miljø- og
spildevandssektoren. Tag os med på råd fra
starten, så er du sikker på at komme helt i
mål med et vellykket projekt.
Med DSM får du en samarbejdspartner, der
både har den nødvendige viden, erfaringen
og modet til at tænke nyt.
I samarbejde med jer deﬁnerer vi ønsker og
mål, og derfra har vi en drejebog der sikrer
styringen gennem hele processen med
design, udvikling, fremstilling, montering/
test og idriftssættelse.
I hele forløbet er det de samme personer
som du er i løbende kontakt med. Derfor er
der hurtig reaktion, hvis der skal foretages
justeringer undervejs.
DSM har de certiﬁceringer, som er din garanti
for at vi lever op til alle relevante krav og er
på forkant med udviklingen. Vi er i dag ca.
50 veluddannede medarbejdere, der er klar
til at hjælpe dig hele vejen fra idéfase til
implementering.
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Drift

Et spørgsmål om tillid
I 2017 leverede DSM et komplet, fuldatomatisk saltningsanlæg til Mammen Mejeri ved
Bjerringbro.
- At vælge leverandør er et spørgsmål om at stole på de personer, som arbejder med projektet
siger indehaver Lars Staunsbæk og uddyber:
- Leverandøren skal kende de produkter vi laver, og hvordan de behandles. Udstyret skal
designes med fokus på hygiejne og skal fremstilles i en høj håndværksmæssig kvalitet. Samtidig
skal det være robust og med en høj driftssikkerhed. Og vi får det hele hos DSM.

Nordre industrivej 23
DK-6630 Rødding
+45 7484 2524
dsm@dsm-teknik.dk
www.dsm-teknik.dk

