
Da Scanbelt fik behov for 
at flytte maskiner til et nyt 
produktionsområde, ringede de 
til NORDELEKTRO. Det krævede 
en hurtig operation at løse 
opgaven, så den daglige drift 
blev påvirket mindst muligt.

I forbindelse med udvidelse af støbeproduktionen skulle 
Scanbelt installere en fabriksny maskine og flytte to gamle 
maskiner til et nyt område. NORDELEKTRO fik til opgave at 
håndtere begge opgaver, så produktionen hurtigt kunne 
være tilbage i drift. “Jeg var faktisk lidt nervøs for, om det 
kunne lade sig gøre til aftalt tid. Selv det mindste nedbrud 
kunne jo forsinke arbejdet og dermed bremse produktionen. 
Heldigvis gik det hele lynhurtigt. To af maskinerne var oppe 
og køre allerede senere samme dag. Så det gik faktisk hurti-
gere, end jeg havde forventet,” fortæller Jørg Stremme fra 
Scanbelt.

Arbejde til tiden
Jørg Stremme er tysk af oprindelse og har derfor medbragt 
en række traditioner fra sit hjemland. Han forklarer: “Når 
man kommer fra Tyskland, er man lidt forkælet. Der kommer 
man nemlig til tiden, når man har en aftale. Sådan er det 
desværre ikke altid her i Nordjylland. Derfor blev jeg glad, da 
NORDELEKTRO viste, at de kunne overholde vores aftaler. Det 
er bestemt ikke en selvfølge for håndværkere på disse kanter.”

100 % tilfredshed
Flytningen af maskinerne forløb uden problemer: “Jeg er 
meget tilfreds, og det er drengene på værkstedet også. Rent 
faktisk har jeg ikke det mindste at klage over. Tidsplanen blev 
mere end overholdt, og maskinerne fungerer, som de skal,” 
uddyber Jørg Stremme.

Et fast team
Udover den konkrete opgave med flytning af maskiner 
servicerer NORDELEKTRO også Scanbelts maskiner i form-
værkstedet. En service, som Jørg Stremme også er meget 
tilfreds med: “Det hænger sammen med, at vi hver gang får 
de samme medarbejdere herud. De kender os og ved, hvad 
det drejer sig om.”

I DRIFT IGEN SAMME DAG

Flytning af maskiner er et af NORDELEKTRO’s 
specialer. Vi har både viden og specialudstyr 
til at håndtere processen effektivt - og med 
mindst mulig gene for produktionen.


