Opplev en verden av LINAK®

LINAK.NO
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We Improve Your Life
Lineær bevegelse er kanskje den enkleste bevegelsen i verden. Men
det er vanskelig å perfeksjonere det som er enkelt.
Helt siden Bent Jensen, grunnlegger av LINAK® fikk ideen til den
første elektriske aktuatoren da han ville hjelpe en venn som brukte
rullestol, har alle ingeniører og spesialister hos LINAK arbeidet for å
løse reelle utfordringer i menneskers liv.
Vårt motto; “We improve your life”, gjenspeiles i alt vi gjør. Uansett o
vi engasjerer oss i produktutvikling, drift eller implementering av
teknologi, bestreber vi oss på å gjøre det enklere for kundene våre å
engasjere seg i samarbeid og partnerskap med oss, slik at de til
syvende og sist kan forbedre livet og arbeidsforholdene til sluttbrukerne.
Våre løsninger beveger mennesker, deres arbeid og livskvalitet.
We improve your life!

Up and down.
Fast and slow.
In perfect control.
Always in flow.
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Ansvarlig atferd skaper tillit
Å opptre ansvarlig er selve hjørnesteinen i vår forretningskultur. Tilliten kundene har til oss, betyr alt for oss,
og vi er stolte over å være anerkjent som en pålitelig
samarbeidspartner over hele verden. Vi står for det vi
gjør!

Korrekt opptreden omfatter omsorg for miljøet, naturen
og menneskene der vi arbeider og lever.
LINAK er bygget på sterke forretningsverdier. Vi betrakter dem som vårt løfte, både til kundene våre over hele
verden og til hverandre - og de gjelder hver eneste dag.

“

Vi er opptatt av hvordan vi utvikler, produserer, selger og distribuerer produktene våre. Det samme gjelder
hvordan vi tilbyr service, kunnskap og support til
kundene våre.

I 2012 tok familien min og jeg en avgjørende
beslutning for fremtiden til LINAK. Vi satte i verk
en generasjonsplan for å sikre at bedriftenforble
innenfor familien og at verdiene som beskriver vår
familieeide bedrift, fortsatt ble holdt i hevd. Når det gjelder investeringer, tenker vi langsiktig. Hos LINAK føler vi stor forpliktelse overfor de ansatte og lokalområdet. Derfor er det fortsatt
hovedkontor og produksjon i Danmark, og vi støtter aktiviteter
i lokalsamfunnet. Vi føler også stor forpliktelse overfor kundene
våre. Uten dem hadde ikke LINAK eksistert.
- Bent Jensen, administrerende direktør og eier, LINAK® A/S

Fakta
•
•
•
•
•
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Produkter med lavt energiforbruk og
miljøvennlige materialer
Vår solcelepark produserer rundt 1.2
millioner kWh årlig
LINAK hovedkontor i Danmark vil være
C02 nøytral i 2029
LINAK løsninger overholdesr f.eks.
REACH og ROHS
Reduksjon av bruken av plast i vår
produksjon

Ansvarlighet
Vi er ansvarlige for det vi gjør - overfor kunder, ansatte og miljøet. Å skape tillit er en naturlig
del av den vi er. Vi forbedrer livet ditt ved å gjøre det vi sier.
5

Vi støtter deg lokalt - hvert trinn på veien
Vi tror på sterke kundeforhold med en personlig og profesjonell tilnærming. For å være virkelig global, trenger
vi å forstå kulturen din og kunne snakke språket ditt.
Gjennom lokal kunnskap og markedsinnsikt søker vi en
grundig forståelse av hvert marked vi tilbyr tjenester til.

Du syns kanskje allerede at produktene våre er gode;
men vi er ikke redd for å si at ‘menneskene våre er enda
bedre’.

Fakta

• Mer enn 2,400 dedikerte LINAK
ansatte
• 30 salgskontorer over hele verden
• Vi forstår kulturen din og snakker
språlet ditt
• Produksjonsanlegg i Danmark, USA,
Slovakia, Kina og Thailand
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“

For å gjøre dette trenger vi mennesker. Bra mennesker!
Key account managers, teknisk support og dedikerte
servicepersonell posisjonert over hele verden, alltid
klare til å hjelpe og veilede deg for å finne den beste
løsningen for din applikasjon. Og når produktene dine
kommer ut på markedet, fortsetter teamet vårt å støtte
deg og dine kunder for å sikre at du har de beste verktøyene for å lykkes.

Dansk kultur har fått stor oppmerksomhet
og innvirkning på kinesere i disse dager spesielt hos yngre mennesker. Både
“hygge”-konseptet og dansk design er
populært. LINAK innebærer begge deler, og det
faktum at selskapet er eldre enn de fleste kinesiske
selskaper, øker opplevelsen av erfaring, kunnskap og
kvalitet. Her oppfattes LINAK som et virkelig
innovativt selskap. Vi spør alltid oss selv om det vi
gjør har betydning og om det virkelig hjelper
kundene våre – og kinesiske kunder legger merke til
det!”
- Echo Liang, Senior Manager Marketing,
LINAK® Kina

Lokalt og globalt
Fra globalt nærvær til lokal forståelse. Vi har tro på verdensomspennende support og å være nær
kundene våre. Vi forbedrer livet ditt ved å være nær deg og ved å forstå ditt marked, kultur og
språk.
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Fakta
• Vi opplever en ekstremt lav retur av
produkt pga. feil eller mangler
• Vi tester mer enn nødvendig
• Vi tester for IP-grader
• Noen LINAk aktuatorer fungerer forsatt
etter mer enn 25 år
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Kvalitet betyr mer enn fremragende produkter
På alle kontrollpunkter med kunder, må vi vise kvalitet.
Måten vi møter kunder, leverandører og nye kolleger på
og måten vi innoverer, utvikler og produserer produkter
- kvalitet er alltid vår høyeste prioritet.

LINAK® har etablert et omfattende testprogram. Hver
produkttype testes, og hver enkelt aktuator må bestå
en full funksjonstest før den forlater noen av våre fabrikker.
Tillit er viktig hos LINAK. Det er viktig for oss at kunder
og sluttbrukere stoler på oss og at de kan stole på våre
produkter og løsninger.

“

Vi gjør dette ved å investere i den beste teknologien,
ansette de beste menneskene og utdanne dem til å gi
deg den beste opplevelsen. Vi bruker ubarmhjertige og
moderne tester av produktene våre og godkjenner bare
prosessene våre som oppfyller de høyeste standardene
i virksomheten.

“Hver dag prøver vi å opprettholde forpliktelsen til kundene våre. Som
et team utvikler vi kontinuerlig nye
løsninger og gir våre partnere kvalitet og
tjenester de forventer fra LINAK.”
- Henry Hutton, Vedlikeholdstekniker LINAK® USA

Kvalitet
Bygget av markedsledende eksperter, ved hjelp av toppmoderne teknologier og perfekte produksjonsmetoder, kan du forvente samme kvalitet over hele verden. Vi forbedrer livet ditt ved å levere
løsninger av høy kvalitet, som styrker ditt varemerke.
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Innovasjon betyr gode ideer realisert
Hele organisasjonen vår er basert på et ønske om å
konvertere nye ideer til innovative produkter. LINAK
kulturen lar alle presentere nye ideer, følge trender og
identifisere markedets behov.

Å samarbeide for å være i forkant av skiftende trender
er alfa og omega hos LINAK. Vi mener at innovasjon
ikke er en enmannsjobb. Den er basert på samarbeid,
kunnskapsdeling og lagånd.
Hele organisasjonen vår er bygget på et ønske om å
innovere.

“

Muligheten til å forbedre livene med det vi gjør, gir oss
motivasjonen - hver dag. Ønsket om å skape noe nytt
sammen med våre kunder, for eksempel ved å tilpasse
et produkt for å passe et spesielt krav, er ikke i det minst
ukjente området for oss. Vi oversetter kundebehov til
produkter basert på inngående markedskunnskap.

Gode ideer til vellykkede produkter kommer
sjelden fra bare én person eller avdeling. De st;rste
suksessene har ofte opphav i solid ny teknologi som blir brukt til utvikling av verdiskapende
løsninger til kundene våre, eller i en oppdagelse av oversette
markedsbehov kombinert med tekniske innovasjoner. Ekte innovasjon er et resultat av gruppearbeid – og her bidrar alle”.
- John H. Frost, EVP, LINAK® A/S

Fakta
• Nesten 1,300 registrerte patenter
• 300 flinke ingeniører
• De første patenterte aktuatorløsningene
forlot fabrikken i 1980
• Mer enn 100 roboter er installert på den
danske fabrikken
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Innovasjon
Innovasjon er i vårt fundament. Vi tar føringen og har mot i oss til å gjennomføre. Vi forbedrer
livet ditt ved å konvertere ideer til nyttige løsninger for morgendagen.
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LINAK påtar seg ikke ansvar for mulige feil i kataloger, brosjyrer og annet trykt materiale. LINAK forbeholder seg retten til å endre sine produkter uten forvarsel. LINAK kan ikke garantere tilgjengeligheten av produkter og forbeholder
seg retten til å stoppe salget av noe produkt. Brukeren er ansvarlig for å bestemme egnetheten til LINAK produkter for en bestemt applikasjon. Alt salg dekkes av standard salgs- og leveringsbetingelser for LINAK Norge A/S - finn dem
på LINAK nettsiden.
LINAK og LINAK logoer er varemerker for LINAK A/S. Alle rettigheter forbeholdt.
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Innovasjon er i vårt fundament. Vi
tar førin-gen og har mot i oss til å
gjennomføre.

Vi er ansvarlige for det vi gjør - overfor
kunder, ansatte og miljøet. Å skape tillit er
en naturlig del av den vi er.

Fra globalt nærvær til lokal forståelse. Vi
har tro på verdensomspennende support
og å være nær kundene våre.
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Bygget av markedsledende eksperter, ved
hjelp av moderne teknologier og perfekte produksjonsmetoder, kan du forvente
samme kvalitet over hele verden.

