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Hvem er vi?
P. LINDBERG INDUSTRI SIDEN 1855

P. Lindberg blev grundlagt i 1855 og har siden 
udviklet sig fra landbrugssmedje med lokale 
kunder, til en moderne specialvirksomhed med 
kunder over hele landet – uden at vi har mistet 
de gamle håndværksmæssige kvaliteter og 
dyder.

I den ånd udfører vi specialopgaver i alle 
former for stål, aluminium og andre metaller 
samt industrimontage i mange brancher.

Siden 2020 har Lars Hansen været eneejer af P. 
Lindberg Industri A/S.

Vi er industriens problemløsere, og vore 
løsninger er baseret på generationers 
erfaring i industrihåndværket
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Vores kompetancer
P. LINDBERG INDUSTRI SIDEN 1855

Vi er i 2014 blevet certificeret efter EN 1090, EN 
3834 og ISO9001, så vi opfylder de allernyeste 
krav til kvalitet og dokumentation af alle vores 
produkter/maskiner/leverancer.

Konstruktion, fremstilling og levering af stål til 
byggebranchen efter byggevareforordningens 
nyeste krav inkl. CE-mærkning.

Kvalitetsstyring under hele processen efter ISO 
9001 og EN 3834.

Vores smede/montører har et bredt udvalg af 
svejse-certifikater til TIG, MAG og elektrode, til 
rustfri stål, sort stål og aluminium.

Vi er godkendt til at fremstille og reparere 
maskiner og udstyr til fødevarevirksomheder jf. 
fødevarestyrelsens krav.

Vores ISO certiferinger
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Kvalitet til tiden 
- det er vores motto

P. LINDBERG INDUSTRI SIDEN 1855

P. Lindberg Industri A/S udfører specialopgaver i 
alle former for rustfri stål, sort stål og aluminium 
samt industrimontage i mange brancher. 

Vi tilbyder at assistere med arbejdsopgaver, 
enten ude på kundernes værksteder eller på vort 
eget veludstyrede 4000 kvm store værksted. 

Vore dygtige håndværkere i produktionen er altid 
parate til at rykke ud med kort varsel. Dermed får 
vore kunder fordelen af variable lønomkostninger, 
i stedet for faste.

Vi har mange års erfaring med de krav der stilles 
til en god leverandør. Vi bestræber os på at være 
en af de førende leverandører i industribranchen.

Vore værktøjer for at opfylde dette er: 

En god portion kreativitet og solidt håndværk, der 
får vore medarbejdere til at fokusere på 
det, der gavner kunden bedst i længden. 

Et indgående kendskab til den enkelte kundes 
produktionsmetoder og produkter.

Viden om krav og direktiver omkring CE 
dokumentation, miljø og sikkerhed.

Vi vil samtidig udvikle virksomheden, så den 
forbliver dynamisk.

Kurser og certifikater gør det ikke alene. Vores 
gode medarbejderstab sætter en ære i godt 
håndværk – og holdes løbende fagligt opdateret, 
så vi altid lever op til vores motto... 
Kvalitet til tiden.
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Procesindustri
P. LINDBERG INDUSTRI - YDELSER

Fødevareindustri
P. LINDBERG INDUSTRI - YDELSER

Fremstilling af rustfrie ståltanke og andet proces 
udstyr efter kundens specifikationer og krav om 
finish er også et af vores kerneområder. 

Vi samarbejder ofte med kunderne om 
projektering, konstruktion, fremstilling og 
montage af tanke, pumper, ventiler mm.

For alle løsninger gælder, at målet er høj 
håndværksmæssig kvalitet til aftalt tid og pris.

For os er det afgørende, at løsningerne altid lever 
op til kundernes krav.

Vi konstruerer, producerer og monterer rustfrie 
stålløsninger til kunder, der producere og/eller 
forarbejder fødevarer.

Det er forbundet med høje krav til kvalitet og 
finish, hvilket vore medarbejdere sætter en stor 
ære i at efterleve.

Vi ved hvad der kræves for at levere et anlæg, 
der forener kravene til kvalitet, hygiejne og 
sporbarhed.

Vi er naturligvis godkendt af fødevarestyrelsen til 
produktion af udstyr, som er i direkte kontakt med 
fødevarer.
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Vindindustri
P. LINDBERG INDUSTRI - YDELSER

Virksomheden har mere end 20 års erfaring med 
konstruktion og fremstilling af kundespecifikke 
løsninger til vindmølleindustrien.

Gennem god dialog med kunden som besidder 
proces-knowhow og vores konstruktionsafdeling 
har vi udviklet specialudstyr, bl.a. til håndtering af 
vindmøllevinger i et samlet produktionsflow.

Herunder også udarbejdelse af komplet CE 
dokumentation jf. maskindirektivet. Efter endt 
udvikling tilpasses udstyret til kundernes 
produktionsenheder verden over.

Desuden har vi fremstillet stålkonstruktioner 
og støbeforme, som indgår i produktionen af 
vindmøllevinger.

Maskinopbygning
P. LINDBERG INDUSTRI - YDELSER

Maskinopbygning indenfor mange brancher, er 
et område som vi har specialiseret os indenfor 
igennem mange år.

Vi var med, dengang en idé fra en kunde 
blev skitseret med blyant og udviklet mens 
opbygningen var i gang i værkstedet.

Denne fremgangsmåde er selvfølgelig ændret 
markant i dag, men den løbende dialog omkring 
kundens ønsker, er stadig i høj fokus.

Vi konstruerer oftest nye maskiner i Solid Works 
3D CAD, som alle vores dygtige konstruktører er 
specialister i.
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Byggeri og konstruktion
P. LINDBERG INDUSTRI - YDELSER

Vi udfører stort set alt i bygnings- og 
konstruktionsstål op til EXC 3 (execution class 3).

Med de mange forskellige svejsecertifikater 
og WPS(welding procedure specification) vi 
besidder i MAG og elektrodesvejsning, kan 
vi håndtere de fleste opgaver indenfor dette 
område.

Alt bygningsstål CE-mærkes og udføres iht. gæl-
dende norm DS/EN 1090-2 og og kvalitetssikres 
ifølge DS/EN ISO 3834.

Vores erfaring bygger på, at vi i mere end 25 år 
har fremstillet alt fra søjle/bjælke konstruktioner, 

altaner, spær, trapper osv. til store og små 
byggerier over hele landet.

Vi er med hele vejen – fra udbud, til 
dimensionering, projektering, samt fremstilling og 
montage. Vi tilbyder alle deklarationsmetoder jf. 
DS/EN 1090-1(metode 1, 2, 3a og 3b).

Drift og vedligehold
P. LINDBERG INDUSTRI - YDELSER

Som en afsluttende manøvre af en udført opgave, 
udformer vi en drift og vedligeholdelsesplan. 

Med en sådan plan sikrer vi, at produktet 
efterfølgende fungerer sikkert, effektivt og 
driftssikkert.

Vi tilbyder også alm. service og vedligehold på 
maskiner og konstruktioner, som vi ikke selv har 
fremstillet.

Vores mangeårige erfaringer fra forskellige 
virksomheder gør, at vi er meget fleksible på 
dette område.

Vores montører har den erfaring og dygtighed 
der skal til, for at sikre vores kunder den bedste 
løsning. Vi bestræber os på at sende de samme 
montører til den pågældende virksomhed hver 
gang, så kundekendskabet styrkes.
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På gensyn
P. LINDBERG INDUSTRI

Henrik Villadsen
PROJEKTLEDER

hv@pl-i.dk − 20 27 85 15

Thomas Jessen
BUSINESS RELATIONSHIP MANAGER

tj@pl-i.dk − 53 73 83 01

Rasmus Rosager
PROJEKTLEDER

rr@pl-i.dk − 92 90 93 04

Jack Madsen
MECHANICAL ENGINEER, TRAINEE

jm@pl-i.dk − 92 90 93 05

Lars Hansen
DIREKTØR - SALG - INDEHAVER

ih@pl-i.dk − 20 74 29 00

Torben Bøgen
PROJEKTLEDER

tb@pl-i.dk − 21 78 29 30

Erik Jensen
VÆRKFØRER

ej@pl-i.dk − 20 29 12 34

Betina Jensen
BOGHOLDER

bj@pl-i.dk − 28 77 94 16

Michael Thomsen
PROJEKTLEDER

mt@pl-i.dk − 53 73 83 00


