Nyhedsbrev
Julen 2020
Hilsen fra Weiss Adm. Direktør
Kære kunder og samarbejdspartnere
2020 har på flere fronter været en begivenhedsrig og
hektisk periode for Weiss
Den 20. december blev Weiss som bekendt opkøbt af
Linka Energy og undertegnede indtrådte i ejerkredsen af
Linka. Dermed blev Weiss en del af Linka Group, som
sammen med Linka og Jernforsen i Sverige, udgør en
kompetent samarbejdspartner til kundesegmentet, Biomasse og WtE
Vi er for nuværende i integreringsfasen hvor de tværorganisatoriske kompetencer og synergier skal implementeres i de 3 organisationer. Hertil kommer der nærmere
info snarest
Vi har også ansat en servicesælger som en del af den
nye strategi og han er startet i fuld galop, med mange
tilbudsprojekter sendt til kunderne
Covid-19 var ikke en døgnflue og Weiss er også ramt af
udfordringerne, men har kunnet servicere vores kunder
i næsten fuldt omfang.
Så er emmissionskravene mod 2025/2030 ved være
noget der skal forholdes sig til at og vi mærker en stigende efterspørgsel på løsninger og vi er altid klar til en
snak om muligheder

Jeg ønsker alle kunder og samarbejdspartnere en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår, med fokus
på at få kvalitetstid med familie og gode venner.
Vi ses i det nye år
Venlig hilsen Kenneth Iversen

KPM gear til Weiss NFU Udmader
I udmaderen indgår en "heavy duty" gearkasse, hvorpå
sneglene er monteret.
Gearkassen drives af en elektromotor og den
horisontale cirkelbevægelse i siloen styres af to
separate gearmotorer via en tandkrans.
Weiss leverer både nye og renoverede KPM 120/200
og 200 HD gear til nye og eksisterende installationer.
Ved forespørgsel kontakt: service@weiss2energy

Ny Servicemand på Lolland
Vi har gjort vores serviceafdeling mere fleksibel, til
gavn for vores kunder
-særligt de kunder som geografisk ligger længst væk fra
vores hovedkontor.
Vi har ansat Svend, som er
bosat på Lolland. Derved er
der blevet kortere vej til
servicen for de af jer, som
bor i det østlige Danmark.
Han har tidligere arbejdet med service og montage af
anlæg til produktion af beton.
Det vil både være Weiss- og Linka-anlæg han
kommer til at servicere.
Svend glæder sig til at komme ud og møde jer!

Åbent mellem jul og nytår
Som altid holder Weiss ApS åbent mellem jul og nytår.
- Du kan altid få fat på os hvis det skulle brænde på.
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