
HN Group A/S inviterer til en hel dag  
bag facaden i en af plastbranchens mest  
innovative virksomheder

Invitation til en unik begivenhed
Torsdag den 21. maj 2015, kl. 09.00 – 17.00

Tilmelding her

Til daglig arbejder vi bag lukkede døre med 
sprøjtestøbning, thermoformning, værktøjs-
fremstilling og udvikling af løsninger i plast, for 
nogle af markedets mest krævende kunder.

Men på dagen den 21. maj, får du mulighed for 
at komme helt tæt på, stille spørgsmål til vores 
specialister og få indblik i high-tech produktion 
og udvikling.

TECH·TOUR er et åbent hus arrangement hos 
HN Group, Zebicon, Davinci Development og 
Stansomatic.

Som en EKSTRA BONUS, har HN Group inviteret 
9 af vores samarbejdspartnere som medudstil-
lere. Dem kan du møde i vores TECH-udstillings-
område hvor de glæder sig til at give dig en 
oplevelse.

Vi byder på forfriskninger dagen igennem så du 
kan ”fordøje” al den nye tekniske viden.

Tilmeld dig allerede nu
Klik i bunden og læs mere om TECH·TOUR  
dagen.

HN GROUP A/S
Kløvermarken 310
7190 Billund
tlf. (+45) 7533 8700 
www.hngroup.dk

http://techtour-billund.dk/tilmelding/
http://techtour-billund.dk/tilmelding/
http://www.hngroup.dk


Medudstillere den 21. maj 2015

Erteco Rubber & Plastics er en Nordisk distributør til Plast og Gummi industrien.
Har salgskontorer i hele området. Vi tilbyder råvarer af højeste kvalitet til alle brancher.
Arbejder gerne langsigtet og vil gøre meget for at skabe merværdi for alle parter.

www.erp.se

Linatex A/S er ordreproducerende leverandør af emner i teknisk plast og gummi til 
industrielle anvendelser. Vores speciale er mindre serier i high-performance materialer. 
Vores kernekompetence er spåntagende bearbejdning (drejning, fræsning). Linatex er 
certificeret efter ISO 9001 og ISO 14001. Desuden har vi stor erfaring med materialer og 
emner til fødevarekontakt.                                                                                      

www.linatex.dk

MelsenTech tilbyder høj kvalitet i alt indenfor tryk på og fremstilling af frontpaneler, 
tastaturer og metalskilte, laserskæring og tyndpladebearbejdning samt overfladebe-
handling.
 

www.melsentech.com

Innovative robotløsninger har været RoboTools varemærke, siden virksomheden blev 
skabt for over 17 år siden. Vi arbejder med vanskelig materialehåndtering og igennem 
en grundig projektering, bygger vi anlæg med meget høj driftsikkerhed.

www.robotool.dk

KJV A/S leverer fremtidssikrede automationsløsninger med kort tilbagebetalingstid  
fra bl.a. Universal Robots og Lang Technik.

www.kjv.dk

Technicon er en rådgivende ingeniørvirksomhed, som har specialiseret sig i rådgivning 
og udvikling inden for fleksibel automation med blandt andet Universal Robots og den 
selvkørende MIR robot.
 

www.technicon.dk

Plastindustrien er den danske brancheforening for plastforarbejdende virksomheder. 
Vi deltager på Techtour fordi uddannelse inden for plastområdet har rigtig høj prioritet 
for os og vores medlemsvirksomheder. Vi elsker at tale med studerende og arbejder for 
at få plast ordentligt repræsenteret på ingeniøruddannelserne. 

www.plast.dk

Hasco en global leverandør af formkasser - normdele og varmkanalsystemer til værktøj 
og plastindustrien. 

www.hasco.dk

Hos Linimatic A/S er vi specialister i trykstøbt zink, vi er Danmarks største dedikerede 
zink trykstøberi, grundlagt i 1967. Du kan bruge os til hele processen, fra idé til færdigt 
emne og uanset om du skal have korte eller lange serier, med eller uden overfladebe-
handling.

www.linimatic.dk
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