Produktprogram

teknatex | hsi | stener&larsen | bramo
Leverandør til den danske industri

teknatex

aps

Teknatex:
•
•
•
•
•

Alle typer lejer
Linear føringer
Specielle elmotorer
Generatorer
Perma smøresystemer

teknatex ApS
teknatex er grundlagt 1964 og var blandt de allerførste,
der importerede lejer fra Japan. I 1967 begyndte vi
forhandling af elmotorer og i 1988 lejer fra Kina. I dag
beskæftiger vi os stadig med lejer og elmotorer, og hertil
er kommet en række andre produkter.

Med over 50 års erfaring har vi et dybtgående kendskab til de produkter, vi markedsfører. Vi har en teknisk
know-how og en kommerciel holdning, som sikrer vores
kunder en seriøs behandling - også ved specialprodukter.

HSI:
•
•
•
•
•
•
•

Blindnitter
Gevindnuts
Presmøtrikker & Presstag
Hydropneumatisk værktøj til nitter & nuts
Batteri maskiner til nitter & nuts
Håndværktøj
Industribefæstigelse

HSI ApS
HSI’s historie går helt tilbage til tiden før anden verdenskrig, hvor Hans Schrøder grundlagde et firma, der bl.a.
importerede kuglelejer fra den italienske fabrik RIV, som
senere blev købt af SKF. Firmaet skiftede senere navn til
Hans Schrøder Industriprodukter, HSI A/S.

I 2012 overtog teknatex ApS aktiviteterne og de fleste
agenturer, som bl.a. indeholder befæstelse, blindnitter,
gevindnuts og værktøjer under navnet HSI ApS. Virksomheden viderførtes på teknatex ApS´s adresse.

Stener & Larsen:
•
•
•
•
•
•
•

Kabelkonfektioneringsmaskiner
Tyller & kabelsko
Terminaler
Crimp & splejsning
Afstandsstag
Kabel- & træktestere
Af- & oprullere

Stener & Larsen ApS
Blev grundlagt i 1985 af Kurt Stener, som i næsten 25
år drev firmaet, som leverandør af bl.a. kabelkonfektioneringsmaskiner og komponenter m.m. til bl.a. installatører,
tavlebyggere og kabelbearbejdningsindustrien over
hele landet.

Stener & Larsen ApS blev i 2009, i forbindelse med et
generationsskifte afhændet til teknatex ApS, der i dag viderefører virksomheden under samme navn.

Bramo:

•
•
•
•
•
•
•

Boltsvejseapparater
Automatiske
boltsvejseanlæg
Boltsvejsepistoler
Svejsebolte &
Svejsebøsninger
Formdrill
Betonankre
Reservedele &
tilbehør

Bramo ApS
Stiftet af Vagn Christensen i 1986, som leverandør af
boltsvejsemaskiner og reservedele samt svejsebolte til den
danske industri over hele landet. Bramo ApS er en de førende inden for boltsvejsning. Bramo ApS sælger og udlejer
boltsvejsemaskiner samt salg af reservedele, svejsebolte,
stag og møtrikker i alle de gængse materialer.

I sommeren 2019 gik Vagn Christensen på pension og
Bramo ApS indtrådte i forbindelse med et generationsskifte
i teknatex-familien og fortsætter uændret, med samme
navn samt det store produktsortiment og lager som tidligere.

Alt på én lokation

Med et bredt program af produkter til industrien, er du i gode
hænder hos os. Vi lagerfører over 100.000 varianter.
Kuglelejer, befæstelsesprodukter, boltsvejse teknikudstyr
til kabel- og elektronikindustrien og meget mere.

teknatex ApS
Bøgeskovvej 6 · DK-3490 Kvistgård
Tel: +45 - 45 76 01 07
CVR: DK42 90 71 11
E-mail: info@teknatex.dk

