EGÅ SMEDE- OG MASKINVÆRKSTED ApS

ESM som samarbejdspartner
ESM er et ordreproducerende smedeog maskinværksted, som har eksisteret i
37 år.
Vi har altid sat en ære i at levere fejlfrie
produkter til tiden baseret på godt
håndværk og den nyeste viden.
I dag er vi en moderne og fleksibel
virksomhed, som beskæftiger sig med
alle former for smedearbejder. Vi har
bl.a. specialafdeling for arbejde i rustfrie materialer. Vi er i særdeleshed kompetente indenfor trykbærende anlæg
udført i stål, rustfri samt aluminium.

bl.a. TÜV Nord, Det Norske Veritas og
Lloyd’s Register EMEA.
Det er tankevækkende, at vi stadig i dag
har flere af de samme kunder, som vi
også samarbejdede med, da vi startede
for 37 år siden. Og så alligevel ikke, for
hos ESM praktiserer vi god jysk forretningsskik, hvor vi holder ord, tand for
tunge og altid leverer en indsats som er
til at stole på.
Og det har vi tænkt os at blive ved med
at gøre - også i de næste 37 år!
Velkommen til ESM!

Vores kompetencer hviler på et udviklingsorienteret grundlag, som altid
er opdateret i henhold til den nyeste,
anerkendte viden i branchen. Alle vores
smede er certifikatsvejsere, ligesom ESM
er certificeret af flere bureauer i Europa,

Kernen i ESM er
vores dygtige
medarbejdere,
fleksible maskinpark
og innovative evner.

Alle ESM’s medarbejdere er dygtige, stabile og veluddannede håndværkere, som
sætter en ære i at udføre top-professionelt arbejde. Når du samarbejder med
os, kan du med rette stille store krav til
den absolut bedste håndværksmæssige
kvalitet i arbejdet, for det gør vi selv.
Foruden vores bundsolide medarbejderteam, råder ESM over et meget
fleksibelt produktionsapparat, så vi er i
stand til at løse alle de specielle opgaver, som kan forekomme indenfor metalbranchen. Ingen opgave er hverken
for stor eller udfordrende til, at vi tager
den. Vi kan løse alle former for smedearbejder, og vi er vant til at udføre
endog meget forskelligartede opgaver.
Hos ESM har vi stort fokus på deadlines
og kvaliteten i leverancerne. Vi leverer
altid det aftalte stykke arbejde indenfor aftalt tid. Og vi sikrer dig samtidig,
at dit produkt er i orden og lever op til
alle standarder. Vi bruger selv udelukkende anerkendte leverandører og samarbejdspartnere, ligesom vi selv er certificerede og lever op til strenge krav og
regler.

Og i løbet af samarbejdsprocessen kan vi
slet ikke lade være med at komme med
konstruktive forslag, som kan styrke dit
produkt eller minimere dine omkostninger, når vi ser mulighederne.
Alt i alt garanterer et samarbejde med
ESM følgende:
- leveringstider, du kan regne med
- hurtig reaktionstid
- god service
- fleksibel arbejdsgang
- kvalitet i leverancerne
- konkurrencedygtige priser
- stabilitet
- kompetent rådgivning
- innovativ sparring

ESM tilbyder:
Produktion af små og store serier
Montage og færdiggørelse af
komplette systemer.
- Overfladebehandling
- Montage
- Pakning
Svejsning med TÜV godkendte
procedurer (Tegning, beregning
& myndighedsgodkendelse)

Timelønsarbejde – reparationer og
vedligehold
Løbende kvalitetskontroller
igennem hele produktionsforløbet
Stor levering ssikkerhed pga.
brug af udelukkende godkendte
samarbejdspartner
Skæring
– vand, laser og flammeskæring
CNC-bearbejdning af små og store
seriestørrelser

Udviklingsprojekter
– erfaringsudveksling og prototypefremstilling

Kontakt os
Du er altid meget velkommen til at kontakte os, hvis
du har en forespørgsel,
ønsker et specifikt tilbud
eller vil vide mere om ESM.
Vi byder også gerne på
en kop kaffe og en rundvisning i virksomheden.
Du kan ringe, faxe eller
sende en mail.
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