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DANCONSULTING
T H E  S A F E  C O N N E C T I O N

I Danconsulting har vi professionel erfaring med at 

udvikle højteknologiske maskinkonstruktioner, automati-

oner, håndteringsudstyr og fuldautomatiske pakkeanlæg, 

pakkelinjer og produktionslinjer til især maskinindustrien, 

medicinalindustrien og vindindustrien.

Vi arbejder efter en gennemprøvet og sikker udviklings-

proces. Kombineret med vores knowhow og erfaring 

giver det dig og din virksomhed garanti for et værdifult 

slutresultat. Din tryghed i udviklingsforløbet sikrer vi gen-

nem fyldestgørende rapporteringer og grundige status-

møder.

Arbejdsfaser i vores samarbejde

❚ Behov opstår 

❚ Idéfase 

❚ Udviklingsfase 

❚ Businesscase 

❚ Konstruktion 

❚ Dokumentation

❚ CE-mærkning

❚ Fremstilling 

❚ FAT

❚ SAT

❚ SOP 

Et samarbejde starter naturligvis med et behov. 

Når behovet er beskrevet, starter idégenereringsfasen, 

hvor vi med en innovativ tilgang kommer med forskellige 

løsningsforslag i udviklingsfasen. Den bedste løsning 

afprøves i en businesscase, der sandsynliggør, 

om løsningen er rentabel.

Beslutter vi sammen at gå med den udvalgte busines-

scase, starter udviklingsfasen. Et stykke inde i den fase, 

låser vi konstruktionen. Det gør vi, når vi er enige om, at 

det er den helt rigtige løsning. I Danconsulting sørger vi 

for al den nødvendige dokumentation og CE-mærkning. 

Efter fremstillingsfasen tester og validerer vi løsningen.

Arbejdsprocessen sikrer et stærkt slutresultat

En innovativ tilgang kombineret med erfaring og faglig-

hed sikrer, at I får udviklet et sublimt slutprodukt. Ved at 

inddrage jer i hele udviklingsprocessen får I et 100 % 

tilpasset slutprodukt, der er nemt, forståeligt og bekvemt 

at bruge.

Derfor skal du vælge Danconsulting

❚  Vi lykkes med at skabe rentable løsninger, der virker

❚  Du kan skalere op og ned for vores samarbejde

❚  Automatisering sænker omkostninger og 

 forbedrer konkurrenceevnen

❚  Dygtige til dokumentationsfasen

❚  Vi overholder deadlines og står ved det, 

 vi siger og lover

❚  Fleksible, kundetilpassede løsninger

I Danconsulting er vi certificerede CMSE® - Certified 

Machinery Safety Expert (PILZ), og vi kan derfor stå for 

CE-mærkningen i alle faser af arbejdet.

DANCONSULTING 
Fynsvej 42  

DK-6000 Kolding 
Mobil +45 2344 6544
info@danconsulting.dk 
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