
Vi samler og monterer for dig 
 
Stor kompetence 
Hougaard & Koefoed har løbende udvidet sine 
montagekompetencer i takt med, at flere og flere 
kunder har ønsket at få leveret så færdige pro-
dukter som muligt. Montageområdet hos Hou-
gaard & Koefoed er opdelt i to afsnit. Et afsnit 
med mekanisk og elektromekanisk montage samt 
et dedikeret område til ESD beskyttet montage. 
 
Mekanisk montage 
I vores mekaniske montage monterer og samler 
vi en lang række pladeemner. Det kan være kabi-
net- eller chassisdele der samles således, at de 
er klar til den efterfølgende slutmontage. Der be-
nyttes skruer eller popnitter til mange af samlings-
opgaverne. 
 
Elektromekanisk montage  
I en meget stor del af de produkter, vi producerer 
for vores kunder, indgår der elektromekanisk ud-
styr såsom, motorer, termostater, pressostater, 
kontaktorer og relæer, tryknapper og afbrydere 
etc. Hougaard & Koefoed påtager sig gerne an-
svaret for montage af denne type komponenter 
inklusiv den elektriske montage. 
 
Montage af EMC beskyttelse 
I mange tilfælde er der behov for, at der monteres 
deciderede EMC (Electro Magnetic Compatibility)
tætninger imellem de forskellige pladedele i racks 
eller kabinetter. Hougaard & Koefoed monterer 
hundredvis af meter af EMC tætninger. Dette sik-
rer, at produkterne overholder de EMC krav, der 
stilles til de enkelte apparater. 

ESD beskyttet montage 
Vi monterer en lang række elektronikenheder 
som kræver ESD (Electro Static Discharge) sikret 
montage. Her benytter vi vores dedikerede ESD 
montageområde og vores specialuddannede 
montører. Der er udelukkende adgang for trænet 
personale til dette område, hvilket sikrer, at alle 
personer i området bærer de nødvendige værne-
midler og forstår at begå sig i et sådant område. 
 
Funktionstest 
For at levere et så færdigt produkt som muligt til 
vores kunder, tilbyder vi også at udføre dedikere-
de funktionstests af apparaterne og de indgående 
komponenter. Testudstyret er oftest stillet til rå-
dighed af kunden selv, men testene udføres og 
dokumenteres af os. På denne måde kan produk-
terne tages direkte i brug efter modtagelsen fra 
Hougaard & Koefoed. 
 
Totalleverancer 
I mange af vores montageopgaver indgår der og-
så en lang række komponenter, som ikke er pro-
duceret af Hougaard & Koefoed. For at lette pro-
jektstyringen og logistikken hos vores kunder til-
byder vi som totalleverandør at stå for indkøb af 
disse komponenter. Således bestiller kunden blot 
en enkelt vare og får det hele leveret monteret og 
klar til næste led i kæden. 
 
Lad os montere 
Har du opgaver, som kræver montage, så lad os 
gøre det for dig. Vi sparer dig for både tid og  
penge. 
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Produktark 

Montage - Mekanisk og ESD 
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Montage hos Hougaard & Koefoed 

▪ 300 m2 dedikeret montageområde 
▪ Heraf 50 m2 ESD beskyttet 
▪ 10 montører  
▪ 3 uddannede ESD montører 
 
   

Montageopgaver 

▪ Mekanisk montage 
▪ Elektromekanisk montage 
▪ ESD beskyttet montage 
▪ Montage af EMC tætninger 
▪ Kabling 
▪ Mærkning 
▪ Emballering 
 
 

Supplerende funktioner 

▪ Projektstyring 
▪ Indkøb af tilhørende komponenter 
▪ Logistikstyring 
▪ Funktionstest 
▪ Testrapport 

Montage - Mekanisk og ESD beskyttet 

Produktark 

Hougaard & Koefoed as har arbejdet med pladebearbejdning 
og rådgivning siden 1948. Vi har en stab af branchens bedste 
og mest engagerede medarbejdere og et tæt samarbejde med 
underleverandører, så vi kan håndtere endog meget komplekse 
løsninger. Hougaard og Koefoed er totalleverandør og specialist 
i at fremstille individuelle løsninger. Virksomheden har i dag ca. 
65 ansatte. 

Fleksibilitet - Kvalitet - Leveringssikkerhed 


