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Mission

Efterårs kampagne i Emicon Systems. Vi tilbyder, ekstraordinært vore kunder,
standard partikelfiltersystemer til en speciel attraktiv kampagne pris, resten af
2012.
Produktporteføljen består af Partikelfilter systemer til:
■ alle vejkørende køretøjer over 3.500kg Euro0 til Euro3
■ nødstrømsgeneratorer
■ havne generatorer
■ entreprenør maskiner fra de mindste have-/parkmaskiner
/parkmaskiner til store
gravemaskiner
■ skinnekørende maskiner
■ ombytterfilter til alle filter typer.
■ katalysatorer til alle typer motorer, Diesel-,, BenzinBenzin og Gas - motorer
Emicon Systems tilbyder følgende service ydelser:
ydelser
■ rensning af partikelfilter moduler og katalysatorer
■ ombytterordning for Emicon Systems partikelfilter moduler
■ renoveringsordning for alle partikelfilter- og katalysator systemer
Emicon Systems kan fremover tilbyde et kemisk rensesystem til partikelfiltre.
Kontakt venligst vores salgsafdeling på telefon eller e-mail.
e

Ændringer af adresse og telefonnumre
På baggrund af strukturændringer og effektiviseringer i Emicon Systems ændres
adresser og telefonnumre fra og med den 1. december 2012.
Salgskontoret i Korskildelund 6, 2670 Greve flyttes pr. 1.december 2012, til vores
hovedkontor, V. Kolbyesvej 13, 4930 Maribo. De nuværende telefonnumre, der
var tilknyttet Grevekontoret udgår:
+45 36 91 53 70, +45 36 91 53 72, +45 36 91 53 73, +45 36 91 53 74 og
+45 36 91 53 75.
Salgs Manager, Henrik Dahl’s stilling hos Emicon Systems ophører pr. udgangen
af januar 2013. I opsigelsesperioden vil Henrik Dahl udføre konsulentopgaver for
Emicon. Alle henvendelser angående salg bedes stillet til salgsafdelingen
salgsafdelin
eller
direkte til Per Monberg.
Salgs- og produktions support medarbejder Jørgen
ørgen Munk’s ansættelse ophørte
hos Emicon Systems pr. d. 31. oktober 2012.
Emicon Systems ønsker Henrik og Jørgen al mulig held og lykke i deres
kommende jobsøgning.
Emicon Systems kan allerede nu kontaktes på følgende telefonnumre:
Emicon Systems Salgsafdeling:
Per Monberg: Projekt, Salg og Kvalitet
Direktør Mads Davidoff:
Fax:
Spørgsmål angående fakturering, m.v.:

+45 36 99 28 92 info@emisys.dk
+45 28 92 90 40 pm@emisys.dk
+45 40 33 11 70 md@emisys.dk
+45 54 78 11 24
+45 24 26 11 70 sd@emisys.dk
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Nye produkter

Speciel tilpasset design

renoveringsordning
Emicon System indfører en ny renoveringsordning.
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Kvalitet
Emicon Systems blev ISO 9000 certificeret i forbindelse med
ansøgning om godkendelse i England (LeZ) tilbage i April 2011.

eksisterende udstødningssystemer.
I forbindelse med kvalitetsopfølgningen i forhold til de næsten 850
Emicon Systems tilbyder katalysatorprodukter for
f
alle

partikelfiltersystemer vi har solgt i England i 2011 og 2012 har vi

typer motorer: Diesel-, Benzin- og til Gas motorer.
motorer

opretholdt et bedre kvalitetsniveau end målsat.

Emicon Systems Emifighter system,, er specielt udviklet til

Vi har sammenlagt haft under 2,5 % fejl på vores systemer, som alle

at reducere de synlige og lugtende emissioner fra Diesel

er afhjulpet ved en simpel
impel ombytning af fejlbehæftede elektronik

motorer – specielt egnet for maskiner, som kører delvist

enheder, til kundernes fulde tilfreds.

indendørs, i f.eks. lagerhaller
gerhaller o.lign. Denne katalysator
kører i øjeblikket afsluttende vibrations test hos en stor

Sammen

Europæisk maskinproducent, som forventeligt bliver

kundetilfredshedsskema, som venligst bedes udfyldt – og hvis det

med

nyhedsbrevet

fremsendes

et

Emicon Systems første OE kunde.

er muligt videresendes skemaet til relevante slutbrugere. På
spørgeskemaet er angivet, hvordan skemaet, i udfyldt stand,
returneres til Emicon Systems. Blandt alle afgivne svar,
svar der er
Emicon Systems i hænde seneste d. 20. december 2012 trækkes
der lod om 2x3 flasker god rødvin. Vinderen får direkte besked.

Fremtiden
Emicon System fremtidige produktportefølje vil yderligere komme til at indeholde NOx reducerende systemer – ikke AdBlue
forbrugende systemer. Udviklingen af dette produkt er igangsat og forventes at kunne tilbydes på markedet ved udgangen af
2013.

Mission
Det er Emicon Systems’ mission er at levere, design, applikere og levere godkendte,
godkendte, konkurrencedygtige partikelfiltersystemer
og andre emissionsreducerende systemer for retrofit, der repræsenterer løsninger til on-road
on road og off-road
off
dieselmotorer, deres
ejere og brugere. Efter denne filosofi vil både miljøet og vores kunder drage fordel af vores teknologier. En reel løsning for
miljøet, mener vi, er at fjerne de skadelige sodpartikler og andre skadelige emissioner som CO, HC og NOx fra
dieseludstødning. Derfor er alle vores partikelfiltersystemer konstrueret og godkendt således, at op til 99% af sodpartiklerne
fjernes uden at forårsage øgning af NOX og uden at øge støjforurening.
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