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Firmaprofil

Egatec A/S er en ingeniørvirksomhed med speciale i udvikling, produktion og integration af kundetilpassede
automations- og robotløsninger. 1. november 2016 blev Egatec A/S eneforhandler af Comau robotter i DK,
Norge og Island.
Egatec Packaging Int. er et nyoprettet datterselskab af Egatec A/S, hvori aktiviteter omkring standardprodukter
inden for pakke, palletering og intern transport til end-of-line samles. Samtidigt er det i dette selskab, at
eksportaktiviteter ligger.
Den 1. juli 2020 er vi blevet eneforhandler af Cassioli robotics i skandinavien og baltikum.
Teamet består af kvalificerede og dygtige medarbejdere, som leverer rentable, stabile og driftssikre løsninger til
fødevareindustrien, medicoindustrien og til anden industribrug, hvor kundekredsen bl.a. omfatter Arla, Tempur,
Velux, Daloon og mange andre. Virksomheden har leveret over 300 forskellige projekter til industrien - alt fra
simple automationsanlæg til komplette turn-key løsninger.
EGA i Egatec står for Ensidigt Gentaget Arbejde - hvilket betyder, at virksomhedens automatiseringsløsninger er med til at fjerne EGA - dvs. afskaffe fysisk belastende og manuelle arbejdsfunktioner og dermed
skabe et bedre arbejdsmiljø for deres kunders ansatte.
Alle Egatec´s produkter er MADE IN DENMARK, hvilket betyder at alt bliver designet, konstrueret, produceret
og testet herhjemme.
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FIRMAPROFIL
Værdier

-

Historie

Vi skal ledes af et team, hvor der lægges afgørende vægt på faglig dygtighed, menneskelige
egenskaber og indbyrdes god kemi
Vi skal være en inspirerende arbejdsplads, hvor man åbent og positivt kan drøfte og løse opgaverne
Det er ledelsens pligt at sørge for en god og positiv atmosfære, således at det for alle er en glæde
at gå på arbejde. Medarbejderne skal være “stolt” af deres arbejdsplads
Ledelsen skal stå som eksponent for en fornuftig og høj forretningsmoral, samt værne om – og
udbygge det gode renomme
Tryghed for fagligt dygtige og motiverede medarbejdere, skal sikres gennem vort fremtidssikrede
idegrundlag og fremadrettede produktprogram
En kontinuerlig innovativ holdning til konkurrenceforbedrende tiltag, kombineret med en målrettet
markedsspredning, skal sikre vort fortsatte vækst

Egatec A/S blev stiftet

2003

Medio 2008 flyttede Egatec til Hvidkærvej 3,
med egen højloftet testhal med krandækning
og administration

2008

Udvidelse af halfaciliteter til 1200m2
testhal og 1000m2 administrationsbygning

2014
2015

Egatec Packaging Int. blev stiftet

2016

1.november 2016 blev Egatec A/S
eneforhandler af Comau robot løsninger
i Danmark, Norge og Island
1.juli 2020 blev Egatec A/S eneforhandler af

Cassioli robotics i skandinavien og
baltikum

2020

Egatec har i hele perioden udviklet specialmaskiner til
industrien i hele DK, og har over 300 udviklingsprojekter bag sig, som alle er afsluttet til kundernes
fulde tilfredshed

Siden 2015 er fokus rettet mod at udvikle og
markedsføre standardmaskiner til pakning og
palletering samt alt supplerede materiale til end-ofline.
I maj 2016 har Egatec taget det første skridt mod det
internationale marked ved opkøbt af A-One Packaging i
Svendborg med forhandlere verden over.

FORRETNING
Kerneforretning

-

Produktfordele

-

Automatiserede standardmaskiner og robotløsninger inden for pakke, palletering og intern
transport til end-of-line
Comau robot løsninger
Modulopbyggede og integrerede løsninger der kan tilpasses kundernes ønsker og
produktionsforhold
Kræver et minimum af vedligehold og serviceudgifter, hvilket i sidste ende er vigtigt for
kundernes tilbagebetalingsperiode
Optimerer produktionsprocesserne hos kunden - reducerer produktionsomkostninger, øger
kapaciteten og forbedrer arbejdsmiljøet
Made in Denmark
Driftssikre løsninger

Salgsstruktur

Direkte salg til Danmark. Eksport foregår via et globalt forhandlernetværk.

Målgruppe

Industrivirksomheder inden for fødevarer, medico, metal og andre.
Over 300 løsninger er blevet leveret til de forskellige industrier.

Kunder

Eksempler på kunder:
Fødevareindustri: Arla Foods, Daloon, Rynkeby, Jakobsens
Medicoindustri: Promens, Fertin Pharma
Metalindustri: Micro Matic, Sanistål, Dinex, Budweg Caliper
Andre: DSB, Velux, Tempur, Mac Baren Tobacco Company

Mere information

Linkedin
https://www.linkedin.c
om/company/egateca-s

Facebook
https://www.facebook.c
om/EgatecAS/

YouTube
https://www.youtube.
com/user/Egatecs

Nyhedsbrev
http://www.egatec.d
k/tilmeldnyhedsbrev/
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