
Smede - ingeniør - og maskinfirma

Vi har sat vores aftryk  
på nogle af de mest krævende opgaver  

i skandinavisk industri

www.agj-smed.dk  l  www.agj-container.dk

Innovativ produktion og industriservice

ISO-certificeret i henhold til EN 1090-1, -2 og -3, EN ISO 3834-2 og OHSAS 18001



 

Rustfri produktion og service 

 

I AGJ Stainless kan vi - i kraft af virksomhedens store 
faglige bredde - tilbyde totalløsninger inden for rustfrie 
arbejder. 
 
Dette omfatter f.eks.: 
• Behovsanalyse. 
• Design og konstruktion. 
• Projektering og fremstilling af farmaceutiske procesanlæg. 
• Opbygning og fremstilling af eks. CIP-enheder. 
• Produktion og supervision. 
• Opstilling, montage og indkøring. 
• Dokumentation og kvalitetssikring QA/ QC. 
• Efterfølgende vedligeholdelse og 
  industriservice. 
 

 

I AGJ Stainless opererer vi i brancher, som kræver faglig 
ekspertviden. Dette gælder både i produktionsfasen og ved 
service- og vedligeholdelse. 
 
Vi producerer og vedligeholder rustfrie procesanlæg på 
 
• Petrokemiske anlæg i olieindustrien. 
• Kemiske procesanlæg generelt. 
• Farmaceutiske anlæg i medicinalbranchen. 
• Produktionsanlæg anvendt i fødevareindustrien. 
 
Trykbærende anlæg 
Vore veluddannede smede er specialister i arbejde på 
trykbærende anlæg. Vi har arbejdet med dette segment i 
mere end 50 år, og gennem løbende vidensdeling opnået 
en ekstraordinær høj kompetence på dette område.  
 

Rustfrie værksteder 
Vi producerer alle former for rustfrie arbejder på vort 
hovedværksted i Stenlille og i vort serviceværksted i 
Kalundborg. 
Yderligere råder vi over et antal mobile værksteder som 
anvendes ”on-location” hos vore kunder, når det er 
påkrævet. 
 ”Vore medarbejdere er 

vant til at arbejde i og 
omkring vore mobile 
værksteder, når dette 
er påkrævet i konkrete 
projekter ”on-site” hos 
vore kunder….”    
 

   

AGJ AS l Smede- ingeniør og maskinfirma  l  Stationsvej 3  l  DK – 4295 Stenlille  l  www.agj-smed.dk 
 

- innovativ produktion og industriservice 
 

 

EN 1090-1, -2 og -3, EN ISO 3834-2 og OHSAS 18001 
 
 

TEAM uddannelse: Certifikatsvejsere, rørlæggere,  
svejsespecialister (IWS), svejseteknikere (IWT) & ingeniører. 
 

Totalløsninger til industrien

AGJ Stainless

AGJ Rørteknik

AGJ Produktion

AGJ Industriservice

AGJ Engineering

AGJ Container Trading

Mere end 55 års erfaring og efteruddannelse

AGJ Stainless 
Komplekse køle-, rør- og pumpeop-
gaver i bl.a. medicinalindustrien. 
Tanke og beholdere i sterile miljøer. 
Stor erfaring med opbygning af  
CIP-units til farmaceutiske proces-
anlæg.

AGJ Rørteknik 
Arbejde i rustfrie og sorte materialer 
samt plast. Certifikat- og orbitalsvejs-
ning. Egenkontrol med endoskop og 
trykprøvningsudstyr. Diameter ø6 til 
ø1200 mm. Godstykkelser fra 0,5 til 
>100 mm.

AGJ Industriservice 
Shut-down på raffinaderier, kraft-
værker og i kemiske processanlæg. 
Turbine-, generator- og blæserrevisi-
oner samt smøring og generel vedli-
geholdelse i alle typer produktions- 
og fabriksanlæg.

AGJ Produktion 
På egne lokationer producerer vi, i 
fraseparerede sorte- og rustfrie 

værksteder, for de mest krævende 
kunder i dansk industri. Yderligere 
har vi stor erfaring med hårdbelæg-
ning af valser og andre sliddele.

AGJ Overfladeteknologi 
Hårdbelægning med karbider, ter-
misk sprøjtning (HVOF) og PTA svejs-
ning af emner udsat for adhæsivt 
eller abrasivt slid med henblik på 
levetidsforlængelse. 

AGJ Engineering 
3-D konstruktion, udarbejdelse af 
P&I diagrammer, kvalitetssikring og 
dokumentation. Vores teknikere 
arbejder ofte som supervisorer hos 
vores kunder, bl.a. i medicinal- 
industrien.

AGJ Container Trading 
Totalløsninger til industrien i form af 
værksteds- eller kontorcontainere 
samt kontor-, beboelses- og mand-
skabsmoduler på specialmål - til 
standardpriser. Som de eneste i 
Danmark.

AGJ tilbyder en meget bred vifte af ydelser inden for smede- ingeniør og 
maskinarbejde samt tilpassede containerløsninger.

Vi har delt virksomheden op i et antal teams, som tilsammen dækker stort 
set alle de ydelser, den skandinaviske industri ønsker.

Se meget mere på www.agj-smed.dk  
og www.agj-container.dk



 

Produktion af rustfrie emner 

 

I AGJ Stainless kan vi - i kraft af virksomhedens store 
faglige bredde, tilbyde fremstilling af drejede og 
fræsende maskinkomponenter, og stålkonstruktioner i 
både plade og profiler. Alle komponenter leveres med 
certifikater iht. gældende europæiske standarder eks. 
EN 10204 3.1, og således med fuld dokumentation. 
 
Alle typer stål- og aluminiumskonstruktioner leveres 
med lovpligtig CE-mærkning iht. EN 1090-1, -2 og -3. 
 
Alt svejsearbejde udføres af vore certifikatsvejsere og 
om nødvendigt iht. opstillede WPQR og WPS’er samt 
svejsetekniske standarder iht. EN ISO 3834-2.      
 
 

AGJ Stainless fremstiller en lang række rustfrie stål-
komponenter for vore kunder i medicinal- og fødevareindustrien. 
Herudover fremstiller vi rustfrie maskinkomponenter, samt stål- 
og aluminiumskonstruktioner til en lang række forskellige 
industrier, fra Forsvaret til producenter af enzymer og 
petrokemiske produkter.  
 
AGJ Stainless tilbyder således: 
 
• Rørsystemer til petrokemiske og farmaceutiske anlæg. 
• Maskinkomponenter til bl.a. fødevareindustrien. 
• Stålkonstruktion til bl.a. medicinalindustrien. 
• Rustfrie og syrefaste emner bl.a. Forsvaret. 
• CNC bearbejdende maskinkomponenter. 
• Udarbejdelse af WPQR og WPS samt fuld dokumentation. 
• Svejsearbejde udført på højeste kvalitetsniveau. 
 
 

 
 

 
I AGJ Stainless beskæftiger vi et større antal medarbejdere, der 
arbejder for Forsvaret under skærpede kvalitets- og sikkerhedskrav!   
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Sorte og rustfrie rør i alle dimensioner 

Vore teams i AGJ Rørteknik arbejder med fremstilling 
af rør- og pumpe systemer i en lang række industrier.  
Vi har leveret rørsystemer efter PED 97/23 til: 
 
• Farmaceutiske produktionsanlæg. 
• Fødevareindustri og bryggerier. 
• Kemiske produktionsanlæg. 
• Skandinaviske kraftværker. 
• Petrokemiske anlæg og raffinaderier. 
• Rensningsanlæg i farmaceutisk industri. 
• Trykbærende installationer – herunder kedler og 
tanke. 
 
Vore certifikatsvejsere samarbejder typisk med vore 
rørlæggere om konkrete projekter, og modtager teknisk 
support fra vore svejsespecialister (IWS), 
svejsetekniker (IWT) samt projektledere og ingeniører.  
Vore teknikere i AGJ Engineering samarbejder tæt med 
vore håndværkere, og fungerer ofte som supervisorer 
ved konkrete projekter. 
 
  
 

 

Teamet orbitalsvejser rørsystemer med eget orbitalsvejse-
anlæg og foretager trykprøvning med trykprøvnings- 
udstyr, samt udfører egenkontrol med eget endoskop. 
 
Vore teknikere og svejsespecialister (IWS) foretager visuel 
inspektion og bedømmelse ved konkrete kundekrav.  
 
Vi samarbejder typisk med akkrediteret 3. part mht. NDT, og 
udfører alle opgaver med fuld dokumentation.  
  
  

 

”Vore 
certifikat-
svejsere 
besidder 
gyldige 
svejsecerti-
fikater til 
stort set alle 
processer, 
til svejsning 
af rustfrie 
syrefaste 
mejerirør, 
sorte 
sværvæg-
gede rør og 
rør i plast 
PP, PE”. 
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Plastrørsystemer i PP, PE, PVC & PVDF 

 
AGJ Rørteknik fremstiller rørsystemer i flere forskellige 
plasttyper, afhængig af vore kunders behov og 
specifikationer. Rørsystemer i plast er leveret til en lang 
række industrielle applikationer som følger: 
 
 Skandinaviske kraftværker. 
 Farmaceutiske procesanlæg. 
 Petrokemiske anlæg og raffinaderier. 
 Skibsindustri og flådefartøjer. 
 Fødevareindustri. 
 
Vore teams af certifikatsvejsere kan tilbyde certifikat-
svejsning af rørsystemer i plast fra PE til PVDF. Vore 
teams modtager teknisk support fra vore svejse-
specialister (IWS) og svejsetekniker (IWT) – i øvrigt i et 
tæt samarbejde med vore kunder.  
 

 

Vore teams, der arbejder med rørteknik, er specialister i 
fremstilling og opbygning af rør- og procesanlæg bl.a. i 
medicinal- og fødevareindustrien. Vi tilbyder at levere 
komplette rørsystemer inkl. afsluttende trykprøvning 
samt komplet dokumentation efter PED-regulativet. 
  

       

 
 
AGJ A/S samarbejder med nogle af Europas førende 
producenter af plastrør, ventiler, fittings og bæringer. AGJ 
Rørteknik er således leveringsdygtig i komplette 
rørsystemer i alle former for plast og kunststof. 
 
Vore teams foretager trykprøvning med eget tryk-
prøvningsudstyr og udfører alle former for test samt visuel 
bedømmelse og dokumentationsarbejde på plastrør.  
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Industriservice i industrielle procesanlæg 

 

 
Vores teams i AGJ Industriservice er beskæftiget med 
industrielt service og vedligehold i nogle af Skandinaviens 
største industrivirksomheder. 
 
AGJ Industriservice har bl.a. erfaring med: 
 
• Shut-down på raffinaderier og i petrokemiske industrier. 
• Reparation af produktionsudstyr i fødevareindustri. 
• Reparationer og vedligeholdelsesopgaver i kemiske- og  
  farmaceutiske industrier. 
• Certifikatsvejsning på trykbærende rør- og tanksystemer i  
  petrokemiske- og farmaceutiske industrier.  
• Forefaldende smede-, maskin- og vedligeholdelses-  
  opgaver hos vore kunder i den Skandinaviske industri. 
• Revisioner på kraftværker og i forbrændingsanlæg.   

”Vore teams i AGJ Industriservice består af special-
uddannede medarbejdere – alle med en solid baggrund 
fra industrien. Vi er klar over, at det er den enkelte 
medarbejder, der tegner virksomheden, når der udføres 
opgaver hos vore kunder. Vi forbereder derfor vore teams 
med den bedste uddannelse, en visionær indstilling til 
arbejdet og de bedste værktøjer. Derfor beder mange af 
vore kunder om de samme medarbejdere fra opgave til 
opgave…. - og det er vi rigtig stolte af”!   

 

Teamet har massiv erfaring med montage af 
instrumenter, ventiler, pumper, vekslere, 
kontraklapper m.v. på kraftværker og i petrokemiske 
industrier. Ingen opgave er for stor, og ingen er for 
lille! 
 
AGJ Industriservice udfører alle opgaver i tæt 
samarbejde med vore kunders projektledere. Vi 
sørger for, at alle montageopgaver udføres med fuld 
dokumentation inkl. overensstemmelseserklæring og 
evt. CE-mærkning efter EN 1090 eller iht. 
Maskindirektivet! 
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Revisioner på turbine- og generatoranlæg 

 

 

AGJ Industriservice beskæftiger et erfarent team med 
industri service på nogle af Danmarks største kraftværker. 
 
På kraftværker arbejder vi med: 
 
• Revisioner på turbine- og generatoranlæg. 
• Revision på ventiler og pumper. 
• Pumperenoveringer og reparationer. 
• Montage af stålkonstruktioner. 
• Udførsel af rørarbejde og montage af instrumenter på  
  trykbærende rør- og beholderkonstruktioner. 
• Certifikatsvejsning på trykbærende udstyr PED 97/23. 
• Smedearbejde på kedelanlæg og kondensere. 
• Generel smøring og reparationsopgaver. 
•”Ad-hoc” vedligeholdelses opgaver. 
 

I AGJ Industriservice beskæftiger vi et større antal 
medarbejdere, der alle besidder den nødvendige ”know-
how” for, at kunne opnå succesfuld løsning af komplekse 
opgaver i kraftværksindustrien. 
 

”Vi sætter os ind i vore kunders udfordringer og i 
hvorledes et aktuelt procesanlæg virker, inden vi 
påbegynder samarbejde! Sammensætningen af det 
rigtige team med de rigtige kompetencer, i forhold til det 
som opgaven kræver, er af afgørende betydning for 
succesfuld opgaveløsning”!   
 

 

 

AGJ Industriservice har gennem årerne udført adskillige 
revisioner på turbinegear i kraftværksindustrien.  
 
Vores teams, der udfører revisioner på kraftværker, udfører 
alle opgaver under skærpede sikkerhedsforanstaltninger. 
AGJ udfører alle opgaver under arbejdsmiljøstyringssystem 
iht. OHSAS 18001.  
 
Ingen medarbejder påbegynder en opgave, uden først at 
have gennemført og bestået sikkerhedsinstruktion.   
 
Vores LTIF-frekvens er rekord lav – meget tæt på 0!   
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Flange- og ventilbearbejdning, momentværktøj m.v. 
AGJ Industriservice tilbyder en lang række specielle 
ydelser til de af vore industrikunder der har behov for 
totalløsninger. 
 
Disse ydelser omfatter: 
 
• Hydraulisk- eller pneumatisk tilspænding af bolte med  
  moment.  
• Rørbearbejdning i forbindelse med svejsning. 
• Flange- og ventilbearbejdning ”on-side”. 
• Maskinbearbejdning ”on-side” på vore kunders maskin-  
  eller procesanlæg. 
• Tilspænding med elektrisk eller hydraulisk værktøj. 
• Trykprøvning af rør- og tankinstallationer. 
• NDT (Non Destructive Test) udføres bl.a. med eget  
  Olympus endoskop. 
• NDT udføres i tæt samarbejde med akkrediteret 3. part. 
• Svejseopgaver bl.a. på kedel- eller trykbærende anlæg. 
• Belægning med hårdmetal eks. wolfram karbider på  
  maskinkomponenter udsat for abrasivt - og adhæsivt slid  
  – se AGJ Overfladeteknologi. 
•”Ad-hoc” supervision af teknikere fra AGJ Engineering. 
• Aflevering af komplet dokumentation på udført arbejde.   

AGJ Industriservice samarbejder med indtil flere 
udenlandske samarbejdspartnere, der har opnået 
massiv erfaring med lignende opgaver på 
skandinaviske atomkraftværker, fly - og bilindustri 
samt udenlandske raffinaderier og lign. industrier.    

 
AGJ Industriservice tilbyder bl.a. tilspænding af bolte 
med hydraulisk momentværktøj og certifikat.    

 

”AGJ Industriservice råder vi over hydraulisk, 
elektrisk, pneumatisk eller manuelt udstyr for 
tilspænding af bolte op til M100”!   
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Fremstilling, laseropretning, hårdpålægning  
og afbalancering af blæserhjul 

AGJ A/S fremstiller blæserhjul og udfører industriservice på 
alle former for blæsere i en bred vifte af industrier i 
Skandinavien. Vi har opnået massiv erfaring med opgaver på 
blæsere som følger:  
 
• Fremstilling af blæser og løbehjul til industrielle formål –  
  herunder tegning, konstruktion, svejsning, glødning og  
  generel maskinbearbejdning af aktuelle blæsere og løbehjul. 
• Industriservice på boostere, blæsere og ventilatorer på  
  skandinaviske kraftværker. 
• Service på blæsere i køletårne og ventilationshuse. 
• Afbalancering af blæser- og løbehjul med specielt udstyr ” 
  on-site” hos vore kunder.  
• Laseropretning med SKF alignment  tool. 
• Afbalancering med Vibrotest 60 vibrationsmålingsudstyr.  

 
Teamet har massiv erfaring med fremstilling af blæser- 
og løbehjul til industrielle formål.  
 
Vi kan tilbyde vore industrikunder fremstilling af blæser- 
og løbehjul fra opmåling og konstruktion på 3D CAD,  
til opsvejsning, afspændingsglødning, afbalancering  
og endelig montage.  
 
Afbalancering udføres med Vibrotest og foregår med 
specielt udstyr ”on-site” i vore kunders procesanlæg. 
 

 

 

 

 
”Vi fremstiller alle former for specielle løbehjul til 
blæsere – med og uden slidresistente vinger, og 
foretager samtidig service og revision på suge træk 
blæsere hos vore kunder i kraftværksindustrien”!  
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Produktion af stål- og alu. konstruktioner 

 

 

 

AGJ Produktion råder over 2.300 m2 
produktionsbygninger i Stenlille på Sjælland, samt et rustfrit 
serviceværksted i Kalundborg. Vore teams udfører mange 
forskelligartede opgaver bl.a.: 
 
• Fremstilling af platforme, trapper og værn til industrien. 
• Serieproduktion af industrielle stålkonstruktioner -  
  herunder masseproduktion til vindmølleindustrien. 
• Valsning og certifikatsvejsning af rørsystemer og  
  beholdere. 
• Pladearbejde i både sorte og rustfrie materialer –  
  AGJ Produktion er opdelt i to områder – et værksted til   
  sorte stålkonstruktioner og et til rustfrie stålkonstruktioner.   
  Dette for helt at eliminere forurening af rustfrie  
  materialer. 
• Fremstilling af cykloner, beholdere m.v. til industrielle  
  formål – herunder trykbærende udstyr iht. PED 97/23. 
• Reparation af maskinkomponenter ved belægning med  
  hårdmetal, eks. wolfram karbider. 
• Support i forbindelse med diverse serviceopgaver under  
  AGJ Industriservice. 
• Forefaldende smede- og maskinopgaver – både i sort &  
  rustfrit stål samt aluminium. 
• CE-mærkning af rustfrie - og sorte stålkonstruktioner samt  
  konstruktioner udført i aluminium.    
 

Vore teams i AGJ Produktion arbejder efter LEAN- 
inspirerede produktionsprincipper. Dette sikrer en høj 
effektivitet med et maksimalt flow i produktionen samt et 
minimalt af spild af materialer. 
 
Vore produktionsteam i AGJ Produktion samarbejder tæt 
med vore teknikere i AGJ Engineering. AGJ Produktion 
nyder således godt af den ekspertise vore ingeniører, 
maskinteknikere, svejsespecialister (IWS) og 
svejsetekniker (IWT) yder under produktion og fremstilling. 
 
Vi certifikatsvejser stålkonstruktioner i både sorte og rustfrie 
stål samt aluminium.    
 
AGJ Produktion uddanner 2-3 nye medarbejdere hvert år. 
Teamet har op til 10 lærlinge under samtidig uddannelse. 
 
AGJ Produktion har en samlet kapacitet svarende til 
produktion af ca. 1.200 ton stål- og 
aluminiumskonstruktioner pr. år. 
 
AGJ Produktion klipper og bukker op til 4.100 mm. bredde 
– i rustfrit stål op til 6 mm. godstykkelse! 
 
 
    
 
  
 

AGJ AS l Smede- ingeniør og maskinfirma  l  Stationsvej 3  l  DK – 4295 Stenlille  l  www.agj-smed.dk 
 

- innovativ produktion og industriservice 
 

      

EN 1090-1, -2 og -3, EN ISO 3834-2 og OHSAS 18001 
 
 

TEAM uddannelse: Certifikatsvejsere, rørlæggere,  
svejsespecialister (IWS), svejseteknikere (IWT) & ingeniører. 
 



 

Hårdpålægning med wolframkarbider 

I AGJ Overfladeteknologi tilbyder vi reparation og 
levetidsforlængelse af maskinkomponenter udsat for 
adhæsivt - og abrasivt slid samt korrosion.  
 
Vores team i AGJ Overfladeteknologi har opnået god 
erfaring med termisk sprøjtning med HVOF-teknologi og 
wolframkarbider, hvor vore kunder har behov for 
levetidsforlængelser på maskinkomponenter.  
 
AGJ Overfladeteknologi har udført: 
 
• Hårdbelægning af aksler, knusere, tandhjul, ventiler, 

snegle, slagler og maskinkomponenter udsat for havari. 
 
• Hårdbelægning af nye maskinkomponenter udsat for 

abrasivt - eller adhæsivt slid – dette med væsentlig 
levetidsforlængelse for øje. 

 
• Belægning af aksler til cementindustrien belagt med 

WC10Co4Cr og HVOF-teknik. 
 
• Hårdpålægning af maskinkomponenter med total vægt 

op til 15.000 kg. – diameter ø1.500mm. og totallængde 
op til 11.000mm. 

 
• Belægning af komponenter med geometriske tolerancer 

for ovalitet og koaksialitet finere end 0,005mm. 
 

• Udførsel af korrosionsresistente overflader på tanke, 
beholdere, rør og maskinkomponenter eks. i den 
kemiske industri.  

 
• Termisk sprøjtning med friktionsnedsættende keramiske 

materialer.  
 
 

 

Lysbuesprøjtning med wolframkarbider udføres på aksel til 
cementindustrien, med levetidsforlængelse for øje! 
 
 
 
 

 

 

 

HVOF-sprøjtning udføres med krom-karbider på aksel hvor der  
ønskes korrosions-resistent overflade!  

”Vi køber vore karbider hos nogle af verdens førende 
producenter – typisk kommer wolfram- og kromkarbider fra 
producent i Asien eller Canada”!   
 
 
 
 

Termisk  sprøjtning af friktions-plader med wolfram-
karbider til kunde i vindmølle-industrien! 
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EN 1090-1, -2 og -3, EN ISO 3834-2 og OHSAS 18001 
 
 

TEAM uddannelse: Certifikatsvejsere, rørlæggere,  
svejsespecialister (IWS), svejseteknikere (IWT) & ingeniører. 
 

 

Termisk sprøjtning, PTA-svejsning m.v. 

AGJ Overfladeteknologi tilbyder alle former for 
levetidsforlængelse eller reparation af maskinkomponenter eller 
sliddele udsat for slid, korrosion eller havari.  
 
Vi kan tilbyde løsninger udført med MAG ”Open-Arc” svejsning, 
PTA-svejsning, termisk sprøjtning udført med lysbuesprøjtning 
og twin-arc, flamme- eller plasmasprøjtning eller termisk 
sprøjtning udført med HVOF-teknologi.   
 
AGJ Produktion kan tilbyde: 
 
• Termisk sprøjtning med HVOF-udstyr på aksler, tandhjul, 

ventilstammer, stempelstænger og maskinkomponenter 
udsat for havari eller massive slidpåvirkninger. 

 
• PTA-svejsning af ventiler, slagler, knusere, aksler, rotorer 

eller lignende applikationer udsat for ekstreme 
slidpåvirkninger og slagpåvirkninger samt punkttryk. 

 
• Lysbue - eller plasma sprøjtning af aksler og lignende udsat 

for slid eller korrosion. Ofte billigere alternativ til HVOF. 
 

• Udførsel af plasmasprøjtning og fusing eller sintring for at 
opnå maksimal vedhæftning til grundmaterialet.   

 
• Vore IWT’er i AGJ Engineering kan på baggrund WPQR 

opstille gældende WPS for eks. PTA-svejsning eller 
opsvejsning med MAG ”Open-Arc”. 

 
• Afsluttende maskinbearbejdning i form af drejning, fræsning, 

slibning, polering og evt. afbalancering af roterende 
materiel! 

 

Turbinehus til LP-turbine på kraftværk repareres med 
lysbuesprøjtning Metco 8447 – Ni-baseret speciel 
legering for højtemperatur beskyttelse.  
 
 
 
 

 

 

 

”Vore teknikere i AGJ Engineering sikrer fuld sporbarhed 
og aflevering af komplet dokumentation på samtlige 
leverede emner. Typisk dokumentation afleveres iht. EN 
ISO 15614-1 eller ASME IX og sikrer optimal tryghed for 
vore kunder!”  
 
 
 
 
 

 
Valse belagt med TiO², kedelrør Inconel 625 & flammesprøjtning. 

 
Snekke under afbalancering, efter plasmasprøjtning, 
fusing og afsluttende bearbejdning. 
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EN 1090-1, -2 og -3, EN ISO 3834-2 og OHSAS 18001 
 
 

TEAM uddannelse: Certifikatsvejsere, rørlæggere,  
svejsespecialister (IWS), svejseteknikere (IWT) & ingeniører. 
 



 

Levetidsforlængelse af industrielle sliddele 

 

AGJ Overfladeteknologi har massiv erfaring med 
opsvejsning og hårdpålægning af valser, maleborde, knusere, 
slagler, snekker m.v. til industrielle formål, hvor succeskriteriet 
er levetidsforlængelse af sliddele!  
 
AGJ Overfladeteknologi udfører: 
 

• Opsvejsning og levetidsforlængelse på sliddele, der 
benyttes i de mest gængse kulmøller i nogle af 
Skandinaviens største kraftværker! 

• Hårdpålægning af valser med flere lag hårdmetal 
bestående af bl.a. krom- og wolframkarbider! 

• Opsvejsning med ”open-arc” og karbidfyldt rørtråd – 
typisk AGJ Corthal 55Mo! 

• Opsvejsning af valser, snekker, transportsnegle og 
lignende komponenter i vores produktion i Stenlille 
eller ”on-site” hos vore kunder! 

• Opsvejsning af maleborde og lignende komponenter 
med tilsatsmaterialer ”on-site” hos vore kunder, med 
mobilt svejseudstyr! 

• WPS’er som grundlag for korrekte svejseparametre – 
herunder korrekt heatinput, korrekt opblanding med 
grundmateriale samt korrekt tilsatsmateriale!  

• Levetidsforlængelse på kulmøller fra ca. 4.000 
driftstimer til over 10.000 timer = forbedret 
driftsøkonomi!  

• Levetidsforlængelse af sliddele til kulmøller af typen 
Loesche, Berz, Raymond & Pfeiffer. 

  
 

Valse passende til Loesche kulmølle hårdpålægges med levetids-
forlængelse for øje! 
 
 
 
 

 

 

Til denne Loesche valse er der benyttet ca. 300 kg. AGJ 
tilsatsmateriale – bl.a. AGJ Corthal 55Mo. Typisk benyttes 
der op til 400 kg. tilsatsmateriale pr. valse for at 
genopbygge slidspor på op til 40 mm. dybde!  
 

”Vi køber wolfram karbider hos nogle af verdens førende 
leverandører – typisk kommer wolfram- og kromkarbider 
fra producenter i Asien eller Canada”!   
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TEAM uddannelse: Certifikatsvejsere, rørlæggere,  
svejsespecialister (IWS), svejseteknikere (IWT) & ingeniører. 
 

 

Udvikling, kvalitetssikring og 
dokumentation 

 
AGJ Engineering har egne ingeniører, maskinteknikere, 
maskinmestre, svejsespecialister (IWS) og 
svejseteknikere (IWT) ansat. 
 
Vore teknikere konstruerer, tegner og dimensionerer 
mange forskellige opgaver - både hos vore forskellige 
industrikunder og internt ved behov. 
 
 Teknikere fra AGJ Engineering foretager supervision og 
projektledelse under afvikling af forskellige opgaver hos 
vore kunder.     
 

 
Herudover er vore teknikere beskæftiget med: 
 
Kalkulation og tilbudsgivning. 
 
Udarbejdelse af teknisk dokumentation iht. kundekrav. 
 
Projektledelse og generel kvalitetssikring udført under 
afvikling af projekter hos vore industrikunder. 
 
Generel problemknusning i tæt samarbejde med vore 
kunder i konkrete projekter.  
 
 
 
 

 

 
Udarbejdelse af isometriske rørtegninger ud fra 
kundespecifikke P&I-diagrammer.  
 
Udarbejdelse af komplet dokumentation på rørsystemer 
iht. EN ISO 3834-2 samt PED 97/23 m.fl.  
 
Udarbejdelse af kvalitetssikring bl.a. med eget endoskop 
og trykprøvningsudstyr. 
 
Visuel inspektion af svejsninger gennemføres af egne 
svejsespecialister (IWS) eller svejseteknikere (IWT). 
 
Overholdelse af aktuelle svejseprocedurer iht. gældende 
europæiske normer herunder DS/EN ISO 3834-2. 
 
Udstedelse af CE-mærkning iht. EN ISO 1090-1, -2 eller -3 
på stål- og aluminiumskonstruktioner. 
 
Arbejde med APV, sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø, 
efter OHSAS 18001. 
 
Ad-hoc konstruktionsarbejde hos vore skandinaviske 
industrikunder. 
 
Vedligeholdelse og udvikling af AGJ Kvalitetsstyrings-
system iht. EN ISO 3834-2 samt EN 1090.   
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”Vore certificeringer er vore kunders forsikring for, 
at det udførte arbejde lever op til gældende regler 
og specifikationer”!      
 

 

    

  

EN 1090-1, -2 og -3, EN ISO 3834-2 og OHSAS 18001 
 
 

TEAM uddannelse: Maskinmestre, maskinteknikere,  
teknisk designer, projektleder, svejseteknikere (IWT) & ingeniører. 
 



AGJ Container Trading designer, udvikler, fremstiller og 
opstiller specialmoduler i alle størrelser til stort set alle 
formål i industrien og byggebranchen. AGJ Container 
Trading samarbejder tæt med producenter af 
specialdesignede containermoduler – f.eks. kontor- og
beboelsesmoduler fremstillet med fokus på lavest mulige
omkostninger til efterfølgende vedligehold.

Vores team er leveringsdygtigt i alle former for 
specialdesignede pavilloner og beboelsesmoduler til stort 
set alle formål. Vi leverer med fuld dokumentation og f.eks. 
varmetabsberegninger efter BR 2015!

• Specieldesignede kontor-, mandskabs-, værksteds-, og 
miljømoduler med isolerede sider og lofter, linoleumsgulv, 
elektriske installationer og sanitære installationer.

• Lager-, værksteds- og miljøcontainere til industrielle 
formål.

• Beboelsesmoduler udviklet specielt iht. kundespecifikke 
ønsker leveret på 7-8 uger til standardpris og iht. krav i BR 
2015!

Vi leverer vore pavilloner og beboelsesmoduler i mål og 
dimensioner tilpasset vore kunders ønsker og krav. 

Teknikere i AGJ Engineering hjælper med at 
skræddersy DIN totalløsning præcis efter DIT behov!

”AGJ Container Trading leverer skræddersyede 
specialløsninger til bl.a. boligselskaber, der har specifikke 
behov og specielle beboerkrav til indretning af leverede 
pavilloner. På billederne leveres 5 stk. sammenbyggede 
moduler med et samlet byggefelt på over 145 m². 
Opgaven er tegnet, designet, leveret og opstillet af 
AGJ Container Trading”!

”Vi leverer og opstiller beboelsesmoduler hos vore 
kunder, lige præcis der hvor de ønsker det”!
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Pavilloner og beboelsesmoduler siden 1963

EN 1090-1, -2 og -3, EN ISO 3834-2 og OHSAS 18001
TEAM uddannelse: TEAM uddannelse: maskin- og byggeteknikere, 
teknisk designer, projektleder & ingeniører.

”AGJ Container Trading leverer pavilloner til permanente 
kontorer og beboerhuse i boligforeninger”.

Specialmål til standardpriser:
Vores sidst leverede kontormoduler 

var 2,99 x 6,58 meter.
Leveret til standardpris!

Beboelses- og kontormoduler m.v.
Totalløsninger til byggebranchen og industrien

 

AGJ Norge  
Industriservice og innovativ kvalitet til norsk industri 

 

 

I AGJ Norge er vore teams fokuserede på at udføre alle 
former for industriservice i stort set alle former for industrier.  
 
Vore teams sammensættes efter kundens behov og 
afhængigt af opgavens kompleksitet. I AGJ Norge udfører vi 
opgaver i: 
 
• Kemisk- og petrokemisk industri. 
• Fødevareindustri og mejerier. 
• Farmaceutisk procesindustri. 
• Olie- og gasindustrien. 
• Skibe og marine fartøjer. 
 
Vore teams udfører alle former for svejse- montage- og 
reparationsopgaver, og udfører gerne totalløsninger hos vore 
kunder. Ved samarbejde med AGJ Norge sørger vi for: 
 
 AGJ Overfladeteknologi udfører en lang række opgaver 
med etablering af slid- eller korrosionsresistente overflader til 
vore kunder i norsk industri. Eksempler som følger: 
 
• PTA-svejsning med wolframkarbider og Stellite 4 eller 6. 
• Termisk sprøjtning med plasma og krom- eller  
  wolframkarbider. 
• HVOF-sprøjtning med wolframkarbider eks. WC10Co4Cr. 
• Flammesprøjtning med twin-arc ”on-site” hois vore kunder. 
• MAG-svejsning open-arc og op til ø3,2 mm. rørtråd med  
  wolframkarbider.  
• Termisk sprøjtning med keramiske materialer – eks. Valser 
   til papirindustri eller slidbøsninger til fødevareindustri. 
• Termisk sprøjtning med kromkarbider på hydrauliske  
  stempler og stempelstænger til olie- og gasindustri.  
• Maskinbearbejdning og slibning af emner op til 15 ton samt  
  overfladeruheder finere end Ra 0,4. Tolerancer ned til 0,001  
  mm. på pasninger > ø1.500 mm.       
 

 

AGJ AS l Smede- ingeniør og maskinfirma  l  Stationsvej 3  l  DK – 4295 Stenlille  l  www.agj-smed.dk 
 

- innovativ produktion og industriservice 
 

AGJ Norge er ISO certificeret og råder over en række 
godkendelser som følger: 
 
•  Kvalitetsstyringssystem ISO-certificeret af Force 
•  Certification efter EN ISO 3834-2. 
•  Arbejdsmiljøstyringssystem efter OHSAS 18001. 
•  Registreret og godkendt af Achilles ID nr. 27822. 
•  Registreret og godkendt af Sellihca ID nr. 110703. 
•  Certifikatsvejsere udfører alle former for  
   svejseopgaver med WPQR og WPS i plast, super  
   duplex, rustfrit stål, syrefast stål og aluminium. 
•  Certifikatsvejsning i SMO 254 – NORSOK M-601. 
•  Termisk sprøjtning eks. med HVOF udføres med  
    wolfram- eller kromkarbider, hvor vore kunder ønsker  
    slid- eller korrosionsresistente overflader. 
•  EWF - European Thermal Sprayer.     
 

”AGJ’s certifikatsvejsere præfabrikerer rørsystemer der 
på et senere tidspunkt skal installeres hos industrikunde 
i Norge”!  

EN 1090-1, -2 og -3, EN ISO 3834-2 og OHSAS 18001 
 
 

TEAM uddannelse: Certifikatsvejsere, rørlæggere, mekanikere,  
maskinmester, svejseteknikere (IWT) & ingeniører. 
 



 

On-site maskinbearbejdning - mobilt udstyr 

 

 
AGJ Industriservice udfører ofte maskinbearbejdning 
med mobilt dreje- eller fræseudstyr. Opgaverne er 
mangeartede, og udføres ofte i forbindelse med 
reparationsopgaver efter havari.  
Typiske udførte opgaver er: 
 
•  Afdrejning af flanger på trykbærende anlæg i kraftværker  
   eller forbrændingsanlæg. 
•  Maskinbearbejdning med dreje- eller fræseudstyr efter  
   udført termisk sprøjtning på aksel- eller hulpasninger. 
•  Maskinbearbejdning i svært utilgængelige områder. 
•  Maskinbearbejdning på akseltappe eller lignende, hvor  
   omkostninger til totaladskillelse af eks. gearkasser eller  
   transmissioner, antager enorme dimensioner. 
•  Maskinbearbejdning af opsvejsede stål- eller  
   aluminiumskonstruktioner, hvor krav til præcision ikke  
   kan opfyldes, ved almindelig svejseteknisk omhu. 
•  Flammesprøjtning udføres med mobilt udstyr.     

 
 
  
    

”Under revisioner på kraftværker har AGJ 
Industriservice udført termisk sprøjtning med Ni-
baseret sprøjtemetal på deleplanet mellem øvre og 
nedre turbinehus. Det 35 tons tunge turbinehus blev 
repareret med termisk sprøjtning og efterfølgende 
fræset på deleplanet med mobilt fræseudstyr”!    
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”Opsvejset stålkonstruktion (hjul) maskinbearbejdes i 
AGJ Produktion med mobilt drejeudstyr efter 
gennemført svejsning og glødning.  
Diameter ø5.000 mm. – højde 1.800 mm.”!    
 
 

  

  

 

EN 1090-1, -2 og -3, EN ISO 3834-2 og OHSAS 18001 
 
 

TEAM uddannelse: Mekanikere, maskinarbejdere, montører, smede,  
certifikatsvejsere & ingeniører. 
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Reparation & service i skibsindustrien 

 
AGJ Marine Service tilbyder alle former for reparation, 
ombygning og vedligeholdelsesopgaver, udført på skibe og 
maritime fartøjer generelt.  
 
Vore teams i AGJ Marine Service har god erfaring med 
udførsel af alle former for reparationer i skibsindustrien, og 
har bl.a. udført opgaver som følger:  
 
• Service og renoveringsopgaver på skibe. 
 
• Plade - og rørsvejsning med certifikat. 

 
• Etablering af rørsystemer til køle- proces- og drikkevand. 

 
• Fremstilling og montage af diverse fundamenter – 

herunder radarfundamenter til Forsvarets flådefartøjer. 
 

• Motor- og akselreparationer. 
 

• Reparationer af bl.a. skrueaksler og propeller med eks. 
HVOF-sprøjtning udført med sprøjtemetal eller 
korrosions- eller slidresistente materialer.  

 
• Ventil- og pumpereparationer på alle former for maritime 

fartøjer.  
  
 
 
 

 

Pumpe og rørinstallation til drikkevandssystemer 
på skibe, etableret af team fra AGJ Marine 
Service. 

Certifikatsvejsere fra AGJ Marine Service har 
massiv erfaring med rørarbejde på skibe og 
flådefartøjer – både i rustfrit syrefast stål og i 
plast. 

   

Flådefartøj under øvelsessejlads og inspektion. 
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TEAM uddannelse: Certifikatsvejsere, mekanikere, smede,  
maskinarbejdere, svejseteknikere (IWT) & ingeniører. 
 



 

 

Certifikat 
nr. 10813-02 

 
 

Inspecta Sertifiointi Oy 

P.O. Box 1000,  

Sörnäistenkatu 2 

FI-00581 Helsinki,  

Finland 

Tel. +358 10 521 600 

Inspecta Sertifiointi Oy attesterer hermed, at arbejdsmiljøledelsessystemet hos 
 
AGJ A/S 
Stationsvej 3 
DK-4295 Stenlille 
P 1001706531 
 
er i overensstemmelse med kravene i 
 
OHSAS 18001:2007 
og Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1191:2013 
 
Certifikatets gyldighedsområde er 

Industrielle rørinstallationer i medicinal - og petrokemisk industri, 
stålkonstruktioner til bygninger, beholder, siloanlæg, tankanlæg, 
maskinberabejdning, hårdpålægninger og op svejsning til industrien. 
 
Certifikatet blev tildelt 2019-06-27 
(det oprindelige blev tildelt 2019-03-14). 
Certifikatet er gyldigt til 2021-03-31. 

 
Mikko Törmänen, Adm. Direktør 
 
 
Certifikatet er gyldigt såfremt, virksomhedens arbejdsmiljøledelsessystemet fortsat opfylder  
kravene i standarden, samt de Almindelige Betingelser ABC 200.  
På Internettet på www.kiwa.com\fi\ fremgår gyldigheden af certifikatet. 
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Certifikat 
Overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol 

Nr.: 1727-CPR-K0418517 
 

Kiwa Inspecta A/S 

Vadgaardsvej 25 

6830 Nr. Nebel 

Tlf.: +45 70229770 

Fax +45 75287904 

info@inspecta.dk 

www.inspecta.dk 

 
 

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) 
Nr. 305/2011 af EU af 9. marts 2011 glæder dette certifikat for byggevaren. 

Nr. Nebel d. 
19-10-17 

 Kiwa Inspecta A/S 

 

Sagsnummer: 2017.2935.0001 

0 
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Bærende dele i Stål: 
 

Harmoniseret standard:   EN 1090-2:2008 + A1:2011 
 

Udførelsesklasse på byggevare:  Kan udføres op til og med: EXC 3 
 

Deklarationsmetode:  1, 2, 3a, 3b i henhold til tabel 
A.1 af EN 1090-2:2008 + A1:2011 

 
 

Omfang: 
Stål og Aluminiums konstruktioner til byggevarer  
Steel and aluminum constructions for buildings. 

 
 

Fremstillet af:   
 
 
 
 

Fremstillet på fabrik(kerne): 
   
 

Dette certifikat attesterer, at alle bestemmelser vedrørende vurdering og 
verifikation af ydeevnens beskrevet i Anneks ZA af standarden 

 

EN 1090-1:2009+A1:2011 
 

Under system2+ følges, og at fabrikkens produktionskontrol opfylder alle de foreskrevne 
fastsatte krav i standarden. 

 
Dette certifikat blev udstedt første gang 19-10-17 og vil forblive gyldigt så længe hverken den harmoniserede standard, 
byggevaren, den periodiske overvågning eller fremstillingsmetoderne ændres signifikant, med mindre det suspenderes 

eller tilbagetrækkes af det bemyndigede organ.  
Certifikatets gyldighed verificeres ved Kiwa Inspecta A/S 

 

AGJ A/S 

Stationsvej 3 
4295 Stenlille 
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Product Certification 
Nr./No: K0425368 

 

Kiwa Inspecta A/S 

Vadgaardsvej 25 

6830 Nr. Nebel 

Tlf.: +45 70229770 

Fax +45 75287904 

info@inspecta.dk 

www.inspecta.dk 

 
 

Kiwa Inspecta A/S attesterer hermed at kvalitetsstyringssystemet ved: 
Kiwa Inspecta A/S hereby declares that the Quality System by: 

 
 

Sagsnummer: 2017.2935.0001 

0 

 
 

Certifikat gyldig fra: 
Certificate is valid from: 

19-10-17 

Certifikat gyldig til: 
Certificate is valid to: 

19-10-22 

Kiwa Inspecta A/S 
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AGJ A/S 
Stationsvej 3 
4295 Stenlille 

Certifikatets gyldighedsområde: 
Scope of the Certification: 

 

Fremstilling og svejsning af stålkonstuktion. Svejsning af trykbærende anlæg. såsom beholdere, 
rørsystemer og tankanlæg. Vedligeholdelsesopgaver inden for kraftværker, 

medicinalindustrien samt petrokemiske industri. 
Manufacture and welding of steel construction. Welding of pressure equipment 

Such as containers, piping and tank systems. Maintenance tasks in the power plants, 
pharmaceutical industry and petrochemical industry. 

 

Er i overensstemmelse med kravene i EN 3834-2:2006 
Fulfils the requirement in EN 3834-2:2006 
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ISO-certificeret i henhold til:  
EN 1090-1, -2 og -3, EN ISO 3834-2  

og OHSAS 18001
AGJ A/S  l  Smede - ingeniør - og maskinfirma

Visionær og serviceminded 
tilgang til opgaverne

Hos AGJ beskæftiger vi et større antal medarbejdere.  
De er alle topmotiverede og særdeles servicemindede. 

Vi er klar over, at det er den enkelte medarbejder, der tegner  
virksomheden, når vedkommende arbejder ude hos vore kunder.

AGJ forbereder vore teams med den bedste uddannelse, en  
visionær indstilling til arbejdet og de bedste værktøjer, og så er 
det op til medarbejderen selv, at kombinere det med de bedste  

menneskelige kvaliteter.

Derfor beder mange kunder ofte om de samme medarbejdere fra 
opgave til opgave... - og det er vi rigtig stolte af.

Med venlig hilsen

Tim Christoffersen 
Adm. direktør, AGJ.

www.agj-smed.dk  l  www.agj-container.dk

Innovativ produktion og industriservice

Faglighed Samarbejde Fokus


