HISTORIK 2000-2016
2008

2004

- 3Tech Automation stiftes af 4 ingeniører.

2006

2002

- Firmaet bliver Gazelle virksomhed for 3. år i
træk.
- Udvider med hensyn til både medarbejdere
og lokation.

- Starter udviklingen af større komplekse
maskiner for danske virksomheder.

2005

2009

- Totalansvar for leverance af maskiner og
produktionsudstyr inkl. CE-mærkning.
- Der etableres ”Hotline” for online worldwide servicering af styringer på maskiner.

- Travlt med programmering- og konsulent assistance.
- Firmaet bliver aktieselskab og der ansættes personale.

3TECH GROUP

-

Lumbyesvej 27 A

-

DK 7000 Fredericia

-

-

- Første ansatte i Network som Cisco
Certiﬁed CCNP og CCDP
- Første ansatte i Bowitek på Sjælland

2015
-

Bowitek sælges
Network sælges
Robotics lukkes
Der ansættes yderligere personale i Automaiton
pgr. stor travlhed med både
programmerings- og konsulentopgaver samt salg
af maskiner.
- Øget fokus på automationsløsninger

2013

3Tech Group etableres for Administration, HR, IT samt Salg & Marketing.
3Tech Network etableres med fokus på netværk i produktionsområder.
3Tech Group samler Automation, Robotics, Network og Bowitek under samme hus.
3Tech etablere kontorfaciliteter ved Aarhus Nord. Bowitek ﬂytter ind med 4 mand.
Robotics erhverver licenser til visualisering af robotløsninger i Tecnomatix.
3Tech indgiver 3 patentansøgninger og herunder bl.a. for ny type kasserejser.
4 nye TÜV certiﬁceringer hos Bowitek. 2 på maskinanlæg og 2 på procesanlæg.
Første TÜV certiﬁcering i 3Tech Automation inden for sikre styresystemer.
Samlet set runder 3Tech gruppen 40 ansatte.

Tlf. +45 70 26 20 50

U

2014

- Bowitek slå for alvor sit navn fast som praktisk rådgiver
ifm. sikre styresystemer
- 3Tech Robotics etableres for servicering af kunder mht.
industrielle robotløsninger.
- 3Tech erhverver 1100m2 kontor facilitete nær Fredericia
Messecenter.
- Firmaet har nu online adgang til over 500 maskiner
world-wide

- Firmaet bliver nu Gazelle virksomhed for
5.år i træk.
- Ingen nye projekter pga. ﬁnansiel krise.
Firmaet ansætter 3 nye medarbejdere.
- Bowitek etableres som datterselskab, med
praktisk rådgivning for CE-mærkning.

O

P

- Der ansættes yderliger personale
- Den fortsatte øgede fokus på automationsløsninger giver yderligere travlhed i huset
- Fokus på omkostningsstyringen giver ét af
de bedste resultater i selskabets
historie

2011

2007

2003

2001

- Bowitek udvider med nye medarbejdere.
- Nye projekter for samlet el, styring,
mekanik, risikovurdering og CE-mærkning.
- 3Tech Automation fejrer sit 10 års jubilæum
med over 150 inviterede gæster.

R

2016

- Både 3Tech og Bowitek fortsætter væksten.
Samlet set over 30 ansatte.
- Første ansatte i Bowitek med TÛV certiﬁcring inden for maskinanlæg.
- Proces igangsættes for fremtidig strategi,
struktur og fokus.

2010

- Der etableres et meget tæt samarbejde med
Danske og Tjekkiske maskinbyggere.
- Store leverancer og indkøring af maskiner
world-wide for Danske virksomheder.

- De første ordre på samlet leverance
inkl. programmering og hardware.

2012

- Firmaet runder leverance af godt 150
maskiner som total leverancer. Samtidig
er der nu leveret el og styring til yderligere
godt 250 maskiner.
- Firmaet beskæftiger 15 medarbejdere og
40-50 personer hos underleverandører.

- 3-5 nye kunder om året og herunder
store danske virksomheder
- Runder 10 medarbejdere og ﬂytter
samtidig til større lokation.

2000

G

- Email: 3tech@3tech.dk

