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Kvalitet til tiden



Kvalitetsløsninger til industrien

Pro Tech CNC A/S er en topmoderne maskinfabrik, med et højt 

fagligt og kvalitetsmæssigt ambitionsniveau. 

Vi er specialister i avanceret spåntagende bearbejdning og smede- 

arbejde, og har stor erfaring i fremstilling af komplekse emner. 

Pro Tech CNC A/S fremstiller alt fra enkeltstyksemner, til små og 

mellemstore serier, og er underleverandør til industrivirksom-

heder indenfor alle brancher.

Faciliteter og medarbejdere

På firmaets domicil i Skærbæk råder vi over nye lyse lokaler, og 

en ny og moderne maskinpark, samt et super godt team bestå-

ende af absolut dygtige og motiverede medarbejdere.

I 2015 blev forretningen udvidet med en afdeling i Handewitt 

ved Flensburg, hvorfra vi betjener kunder på begge sider af 

grænsen. Vi beskæftiger ca. 20 ansatte fordelt på begge afde-

linger.

Fokus på kunden

Hos Pro Tech CNC A/S er du som kunde altid i centrum, og  

vil til enhver tid nyde godt af vores store knowhow og erfa-

ring. Som virksomhed er vi meget fleksible og omstillingsparate,  

og er tit med på sidelinjen, hvor vi rådgiver vore kunder om-

kring materialevalg, fremstillingsmetoder og konstruktion m.m.

Vi bygger vores forretning på langvarige kunderelationer, og 

ønsker at fremstå som en seriøs samarbejdspartner, hvor tro-

værdighed og kvalitet til tiden er nøgleordene.



Kvalitetsstyring

Pro Tech CNC A/S er ISO certi -

ceret efter den nye 9001:2015 

standard, og alle arbejdsgange 

og processer styres via vort eget 

kvalitetsstyringssystem, som blev 

implementeret i juni 2016.

Smedeafdeling

Vi har en meget fleksibel smede-

afdeling, som klarer alt lige fra 

simple opgaver, og til fremstilling 

af meget komplekse emner. Vi 

svejser og fremstiller emner i alle 

materialer, og hos os er ingen op -

gave hverken for stor eller lille. 

Bearbejdning

I vores CNC afdeling råder vi over 

både 3, 4 og 5-aksede fræsere,  

fleraksede drejecentre, samt tråd-  

gnistningsmaskiner. Vi påtager os  

gerne komplicerede opgaver.
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AICO 
TOOLS

+45 64 47 10 11
Højmarken 11
5492 Vissenbjerg
E-mail: mail@aico.dk
www.aicotools.dk
www.aico.dk

Hurtig og effektiv fremstilling og 
genopslibning af alle former for 

skærende værktøjer.

Hvem leverer mere?
www.guehring.dk

Brundevej 9
6230 Rødekro
Tlf.: +45 2943 8015

info@bctechnic.dk
www.bctechnic.dk

Intet er for småt, intet er for stort
Vi levere skruer bolte og befæstigelse til lige 

netop jeres behov.

• LANGSIGTEDE AFTALER
• DIREKTE LEVERINGER 
• FLEXIBLE LØSNINGER 

PRØV OS

Tlf.: 7461 3636
salg@teknidan.dk

GALVANOINDUSTRIApS

e

GALVANISERING &
OVERFLADEBEHANDLING 

I ESBJERG
KONTAKT OS FOR ET UFORPLIGTENDE TILBUD

Måde Engvej 4 • 6700 Esbjerg
Email: rasmus@esbjerg-galvano.dk • Tlf.: 75 18 00 19

www.esbjerg-galvano.dk

Pro Tech CNC A/S
Søndervang 34
DK-6780 Skærbæk
T: +45 74 755 755
E: info@protech-cnc.dk
W: www.protech-cnc.dk

Pro Tech CNC GmbH
Osterstr. 23
D-24983 Handewitt
T: +49 4608 6088 100
E: info@protech-cnc.de
W: www.protech-cnc.de

Din profesionelle samarbejdspartner 
i spåntagende bearbejdning


