Det glæder os at kunne meddele, at EP-TeQ har underskrevet en kontrakt med Scheugenpflug
AG om salg og distribution af deres dispensering- og potting-løsninger i Norden og Baltikum.
Scheugenpflug er førende inden for præcisions-limning, -dispensering og -potting på verdensplan
og har høj automatiserings-ekspertise. Deres produkt- og teknologi-portefølje spænder fra powerful materialeforarbejdning og fødesystemer, over avancerede systemer til atmosfærisk- og
vakuum-potting, til modulære inline- og automatiserede løsninger, der er skræddersyede til kundernes behov. Scheugenpflugs dispenseringssystemer anvendes i såvel elektronik- og bilindustrien som i tele-, medicinal- og den kemiske industri.
‘Med EP-TeQ har vi fundet en ny, kompetent partner i Nordeuropa’, forklarer Adam Cerek, salgsrepræsentant hos Scheugenpflug. ’Virksomheden har et top-netværk og en utrolig stor erfaring
inden for elektro- og elektronikindustrien. Dette samarbejde er et vigtigt skridt for os for yderligere at udvikle vores markedsposition i Europa.’
‘Vi er meget glade for at blive valgt som salgspartner for Scheugenpflug’, siger Lars KongstedJensen, direktør for EP-TeQ. ’Deres løsninger inden for limning, dispensering og potting giver
allerede i dag førsteklasses resultater og top-performance for adskillige kunder i vores område.
Deres produkter er et perfekt match til vores i forvejen omfattende produkt-portefølje.’
Mere om Scheugenpflug
Scheugenpflug AG er grundlagt i 1990 og har over 25 års proces- og industri-erfaring. Virksomheden har hovedkvarter i Neustadt an der Donau i Tyskland, med yderligere 4 lokationer i blandt
andet USA, Kina og Mexico, og mere end 450 mennesker ansat på verdensplan. Den har ligeledes et globalt salgs- og service-netværk, der strækker sig fra Spanien til Sydkorea.
Om EP-TeQ
EP-TeQ har en unik kombination af know-how, værktøj og maskiner til alle elektronik-processer
– Design, Produktion og Kvalitetssikring, hvilket sætter os i stand til at hjælpe dig gennem din
investeringsproces: Før – ved at arbejde sammen med dig om kravspecifikation og konfiguration.
Under – ved at hjælpe dig med at udvælge de nødvendige maskiner/værktøj og uddannelse.
Efter – ved at give dig service og support, så der sikres optimal kvalitet og pålidelighed i produktionen.
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For yderligere information, venligst kontakt Arne Fast Hansen på +45 20983734. Se også
www.ep-teq.com under Scheugenpflug.
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