
• VÆRKTØJSKONSTRUKTION
• VAKUUMVÆRKTØJ
• 3D AUTOMATIONS- 
 KONSTRUKTION

• STANSEVÆRKTØJ
• BLISTERVÆRKTØJ
• REPARATION  
 OG SERVICE



FOMETECH A/S blev etableret i februar 2014 med  
fokus på fremstilling af produktionsudstyr til fødevare- 
og medicinalindustrien. I dag fordeler produktionen  
sig med 70% salg i Danmark og 30% til eksport. 

Vores kernekompetencer kan inddeles i fremstilling, 
reparation og service på vakuum-, stanse-, og blister-
værktøj, samt fremstilling af mindre båndanlæg og 
specialvogne m.m. 

Vi leverer til flere af de store og mellemstore brands 
indenfor fødevare-og medicinalindustrien. 

Direktøren i FOMETECH A/S, Peter Juul, er  
uddannet værktøjsmager og konstruktør og har  
mere end 30 års erfaring i branchen. Sammen  
med et stærkt netværk af samarbejdspartnere,  
løfter vi reparations- og serviceopgaver, samt  
etablerer produktionslinjer, der bygges og  
tilpasses netop jeres produktproces. 

Produktlinjer kan bl.a. bestå af vakuumværktøj,  
foliestanseværktøj, gribeværktøj til Flex-Picker,  
industrielle robotter samt Vision til label- og  
produktovervågning. 

 FOMETECH A/S

FOOD AND
MEDICAL TECH

Godkendt som leverandør til
fødevare- og medicinalindustrien.



Ved fremstilling af produktions- 
emballage og indpakningsværktøj  
til medical produkter er der mulighed 
for testpakning i et kontrolleret miljø, 
der lever op til et forudbestemt  
renhedskrav.

Der er også mulighed for mindre  
produktionsarbejde i renrum.

 Renrum

• 3D konstruktion - CAD NX Siemens

• 3D tegning - uden begrænsning

• 3D print - 205 x 205 x 150 mm

• Special transportbakker  
 i godstykkelse 3-5 mm
 Materialetype: ABS

• Dybhulsboring - Ø15 mm

• Plotter A1 - tegninger

• Fræsning

• Drejning

• Slibning

• Boring

• Savning

• Svejsning: TIG alu., TIG RF,  
  MIG, ilt/gas og elektrode

 UDVALGTE KOMPETENCER 
OG BEARBEJDNING
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FOMETECH A/S ligger centralt placeret i forhold  
til kunder og samarbejdspartnere i hele Nordeuropa.  
Vores underleverandører spænder vidt; fra PLC- 
styringsprogrammører til pladebearbejdning i RF  
samt tefloncoating og CNC-bearbejdningscentre.

 Velkommen til 
FOMETECH


