Mariendal er en moderne og
landsdækkende
installations- og
entreprenørvirksomhed med
over 250 medarbejdere, som
primært
beskæftiger sig med
projektering, rådgivning,
installation og servicering af
el, sikring, energioptimering,
automation, varmeservice,
bygningsautomatik og
IT.
Mariendal har fokus på
kontinuerlig udvikling af både
forretningsområder og
medarbejdere. Vi vægter
engagement, ordentlighed samt
tværfagligt samarbejde
som en naturlig del af
hverdagen – og vi gør os
umage.
Vores automationshold består
af specialister med mange års
erfaring og viden på området.

KONTAKT OS
Se mere på:

www.mariendal.dk
Eller ring på:
Ring: 7010 2077

KOMPLETTE
BROVÆGTSLØSNINGER
- til industri og landbrug

HAR DU BRUG FOR EN
PRÆCIS OG NEM LØSNING
TIL AT REGISTRERE
VEJNINGER
- OG UDFØRE KONTROL?
Brovægte er den eneste løsning, som
kan garantere dig præcise data.
Brovægte kan bruges til at veje
traktor og lastvogne, afgrøde- og
gødningskontrol, kontrol af indkøbte
råvarer, leveringskontrol af
afgrøder og dyr.
Brovægte anvendes i landbruget, på
genbrugspladser, i miljøsektoren og
industrien.

HUSK SERVICE PÅ
DIN BROVÆGT
Regelmæssig service er det bedste du kan
KONTROLVEJNING
gøre for at holde din vægt i god stand og
forlænge levetiden.
- OG VERIFICERING
Vi anbefaler derfor altid, at du tegner en
serviceaftale. En serviceaftale ved
Har du brug for verificering og
Mariendal sikrer dig et besøg én gang
kontrolvejning af din brovægt? Så kan vi
årlig, hvor vi foretager:
også hjælpe dig med den del.
En mekanisk kontrol og gennemgang
En verificering er en godkendelse, der
af din vægt
foretages, så vægten lever op til
Fysisk kontrol af vejeceller
gældende krav i forhold til køb og salg
Vandring i styr
fra en vægt. Uanset om du ønsker
Kontrolvejning af hele brovægten
verificering eller ej, kan du trygt stole
på, at din vægt er nøjagtig.
En visuel inspektion
Kontrol af evt. svindrevner
Kontrol af evt. brugsfremkaldte
revner
Kontakt
en
sælger
Kontrol af synlige kabler
for et uforpligtende
Kontrol af vejeceller

tilbud.
Se mere på
www.mariendal.dk

