
AskTeq
Stald-Mekanisering 
og El-arbejde 
- med fokus på høj kvalitet



AskTeq ApS udfører alle former for el-arbejder hos virksomheder.
Vi er stolte tekniker-nørder, der har fokus på kvalitetsløsninger, der er
baseret på god faglig rådgivning af kunden samt klare aftaler. Vi undersøger
forholdene og vurderer muligheder på den baggrund, og vi sætter
ikke gang i arbejder, før alle forhold er afklaret.

AskTeq ApS består af stolte teknikere med fokus på kvalitetsløsninger. Alt 
vores el-arbejde samt salg og service inden for stald-mekanisering baseres på 
god faglig rådgivning af vores kunder samt helt klare aftaler. 

Vi er forhandler af Daltec foderanlæg og Fancom ventilations-systemer.

Vi er medlem af Tekniq, der dels er en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation 
for installationsbranchen men også et stærkt kompetencecenter,
der gennem løbende opdateringer og kurser bidrager til, at vi kan
fastholde et højt fagligt niveau og få overblik over muligheder, regler og
sammenhænge til gavn for vores kunder.



Der kan være mange penge at spare ved at tænke langsigtet ved nybyggerier, 
renoveringer eller ved udskiftninger af brugsgenstande og maskiner. AskTeq 
tilbyder derfor at gennemgå dine installationer med det formål at nedbringe dit 
strømforbrug.

AskTeq ApS har i mange år udført el-installationer i landbruget og for større 
industrier på Sjælland. Udover den almindelige el-installation kan AskTeq ApS 
også klare øvrige installationer som data/tele netværk, video overvågning 
m.m. Vores ekspertise indenfor maskinanlæg og CE-mærkning er et vigtigt fun-
dament for vores ydelser - ikke mindst under planlægnings- og produktionsfasen.

AskTeq ApS har erhvervet en særlig ekspertise indenfor svineproduktion.
Vi er de bedste i verden, når vi selv skal sige det. Vi kan løse langt de fleste 
service- og montageopgaver for moderne svineproducenter over hele landet. 
Vi er ikke forudindtaget i forhold til valget af teknik, inventar og leverandør. Vi 
løser alle opgaver på baggrund af en grundig faglig vurdering og i tæt dialog 
med dig som kunde.



AskTeq ApS er en service- og installationsvirksomhed med en håndfuld 
energiske medarbejdere, der alle brænder for deres arbejde. Rent fysisk er 
AskTeq ApS placeret på Sydøst-Sjælland i Faxe og vi har tillige et 
Servicecenter i Vestjylland i Varde.

Vi sætter en stor ære i at være tekniker-nørder. Vi ved, hvad vi laver, og
vi ønsker at levere faglige kvalitetsmæssige og økonomisk fornuftige 
løsninger til vores kunder - hver gang. Det betyder i praksis, at vi ikke 
forsøger at sælge nye installationer, hvis reparationer kan sikre, at de 
eksisterende installationer giver den ønskede driftssikkerhed. Til gengæld 
siger vi hellere nej til en opgave fremfor at reparere noget „skrammel“.

Vores medarbejdere er nogle af de mest erfarne i branchen, hvor flere af
os har mere end 15 års erfaring med service og montage af mekanisering
i både Danmark og flere andre europæiske lande. Det er derfor med en
stor faglig ballast vi rådgiver om muligheder og løsninger.
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