OVER
DANNENBERG
INDUSTRIES
Dannenberg Industries is een
internationaal opererende
machinebouwer voor de maakindustrie.
Over tientallen jaren verbreedden we
onze kennis enorm door hoogwaardige
textielmachines te installeren en in
bedrijf te stellen. Deze produceerden
toegepaste, duurzame materialen
als vlamvertragende, hittewerende
en antistatische stoffen met hoge
bestendigheid tegen chemicaliën. Onze
expertise laat zich echter ook in andere
machinale disciplines toepassen.
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ONZE DIENSTEN
IN HET KORT
1. PROJECTMANAGEMENT EN -BEGELEIDING
2. REPARATIE EN ONDERHOUD
3. MACHINE-INSTALLATIE
4. LEIDINGWERKSYSTEMEN
5. PRODUCTIE
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REPARATIE &
ONDERHOUD
Bij Dannenberg Industries begrijpen we dat snel
schakelen bij storingen en uitval in een gestroomlijnde
productielijn essentieel is. Ieder moment dat uw lijn
ongepland stil ligt, lopen uw levertijden en daarmee
uw reputatie gevaar. Toch is voorkomen nog altijd
beter dan genezen. Om deze ongewenste situaties te
vermijden, is periodiek onderhoud nodig. Ook daarin
voorziet Dannenberg Industries. Door uw machinepark
in topconditie te houden, beperken we dure storingen
en oponthoud tot een minimum. Zo houdt u steeds een
vinger aan de pols en bent u verzekerd van optimaal
productieproces, met minimaal oponthoud.

PROJECTBEGELEIDING
Dannenberg Industries helpt bij de installeren van
kwalitatief hoogwaardige, complexe productielijnen.
Hierbij zorgen wij dat uw machines optimaal
samenwerken voor een zo efficiënt mogelijk
productieproces. Maar ook standalone machines
bouwen en installeren wij vakkundig. Door onze
jarenlange ervaring weten we welke facetten belangrijk
zijn bij het aansturen van uw team van machinebouwers.
Dit geldt voor projecten in zowel de Benelux als
uiteenlopende landen als Angola, Bangladesh, China,
Mexico en Argentinië.
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LEIDINGWERKSYSTEMEN
Voor veilig, intern transport van chemische of
andersoortige vloeistoffen zijn naadloos sluitende
en nauwkeurig afgewerkte leidingen onmisbaar.
Dannenberg Industries heeft ruimschoots ervaring met
exclusief laswerk voor leidingen en verdeelstukken,
onder andere voor internationaal opererende bedrijven
als Siemens en Bouman Almelo. Onze vakbekwaamheid
wordt onderstreept door de volgende certificaten.
řř Meesterlasser/International
Welding Practitioner (IWP)
řř Lasspecialist/International Welding Specialist (IWS).
řř Tig lassen Niveau 1 – 4
Maar ook laswerk dat andere certificatie vereist kunnen
wij voor u regelen.
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MACHINEINSTALLATIE
Van frameopbouw tot laswerk en leidingwerk,
Dannenberg Industries leidt de opbouw en installatie
van uw industriële machine. Daarbij verzorgen we zowel
het mechanische als het elektrische werk. Dit doen we
in eigen beheer, hoewel we op uw verzoek ook derden
kunnen aansturen op projectmanagementniveau. Hoe
dan ook, de naam Dannenberg Industries vormt voor u
de garantie dat u topkwaliteit in huis haalt.
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PRODUCTIE
Ook onderdelen voor uw machines nemen we graag
voor onze rekening. Zowel voor nieuwe machines als
ter vervanging en bij onderhoud. Denk hierbij aan
opslagtanks, frames, en frees- en draaidelen. Belt u ons
gerust, dan stellen we met alle plezier een vrijblijvende
offerte voor u op.

