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Sunrise hydrauliske maskiner er designet til 
at spare tid, energi og omkostninger. Dette 
gøres ved at bruge de nyeste teknologier.
Alle værktøjer er udstyret med hold-downs 
for at øge sikkerheden og sikre et præcist ar-
bejde - hver gang.

Yangli er en af Kinas absolut førende produ-
center af presseværktøjer og CNC-maskiner.
Yangli er etableret i 1966, og besidder der-
for en stor viden om de krav der stilles til 
værktøjet, samt hvad en moderne producent 
efterspørger.

Ercolina er en af verdens førende producen-
ter af rørbukningsmaskiner og udstyr.
Maskinerne kan pt. fåes med kapacitet op til 
152 mm, både som manuelle maskiner, men 
også med CNC-styring, samt både med rul-
lepresning og trykpresning.

Bison-drill er vores egen serie af boremaski-
ner. Vi har valgt maskiner med gearkasse, da 
vores erfaring er, at det er det der holder til 
daglig brug på værkstedet.
Prisen er attraktiv, og maskinerne kan tilpas- 
ses præcist dine behov.



3

TAG Pipe har udvalgt  Teknidan til at være deres  
danske importør. 
Det betyder, at  vi har en stor  mængde  ud-
styr til rørbearbejdning i en meget høj kvalitet 
- udviklet af folk der kender de problemstill-
inger der måtte være ved forarbejdning af rør.

Canela har valgt Teknidan til at være deres 
nye distributør i Danmark. Det er vi stolte af, 
og glæder os til at kunne  servicere Jer med 
produkter fra deres store program.
Canela er en af de førende producenter af 
tilbehør og platter til fræsning og drejning.

Wespa er en af verdens førende producen-
ter af båndsavsklinger, og klingerne bruges 
fra bil- og flyproduktion til maskinværksteder.
Wespa er i stand til at reagere hurtigt på 
ædringer i deres kunders behov, hvilket giver 
en flexibel løsning.



LEJER

ELMOTORER OG TRANSMISSIONER
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SLIBEMATERIALER

BOR & SKÆR
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HÅNDVÆRKTØJ

EL-VÆRKTØJ
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LUFT & PNEUMATIK

MASKINER
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SVEJSEMASKINER

GAS
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SMØREMIDLER & KEMI

INDRETNING & OPBEVARING
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DIN- & NORM VARER

SLANGER & KONSTRUKTION
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SIKKERHEDSUDSTYR

ARBEJDSSKO & ARBEJDSTØJ
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Historien om Teknidan starter med Svend Ebsen 
og tre medarbejdere i en gammel bagerbutik i 
Aabenraa i 1984. Det gik dog ikke mange år, 
før Teknidan havde vokset sig for stor til bager- 
butikken, og vi måtte flytte foretagenet ud i et  
industriområde, hvor vi rådede over 324 m². Men 
også her blev pladsen for trang, så efter et par år 
overtog vi naboejendommen.

Det skulle dog vise sig at give logistiske udfor-
dringer at have to adresser, så i 1999 flyttede 
Teknidan til Lundsbjerg Industrivej 29, hvor 
hovedafdelingen stadig har hjemme i dag. Siden 
flytningen i 1999 har vi måtte udvide, både i 2001 
og 2008 for at have plads nok til både medabej- 
dere og lager.
For at kunne være tættere på de mange gode 
kunder i det sydlige Danmark, åbnede vi i 2009 
en afdeling i Sønderborg og i 2011 en afdeling 
i Esbjerg. Vi har også et ønske om at være en 
nærværende samarbejdspartner for kunder i 
resten af det sydlige Jylland, Fyn og som noget 
nyt, Sjælland. Derfor har vi sælgere, som ser-
vicerer vores kunder, som ikke er i nærheden af 
afdelingerne i Esbjerg, Sønderborg og Aaben-
raa.
Teknidan, stadig med Svend i front, er altså gået 
fra et mindre foretagende i en gammel bager- 
butik i 1984, til i dag at råde over mere end  
6000 m² i tre forskellige byer i det sydlige Dan-
mark. Også medarbejderstaben er vokset til i 
dag at tælle 36 højtkvalificerede medarbejdere, 
heraf 8 sælgere på landevejen, som hver dag 
står klar til at hjælpe alle vores kunder.

www.teknidan.dk

Teknidan er leverandør af værktøj, reservedele 
og tekniske artikler til jern- og metalindustrien og 
til producerende virksomheder, som råder over 
eget værksted. Vores varesortiment tæller mere 
end 85.000 varenumre, lige fra kuglelejer til sve-
jseprodukter, og fra håndværktøj til sikkerheds-

beklædning. Det vi ikke har på lager, skaffer vi 
til jer, og ingen opgave er for lille eller for stor til 
Teknidan.
I Teknidan sætter vi en ære i at betjene vores 
kunder på den bedst mulige måde, og være en 
loyal og stabil samarbejdspartner. Rygraden i 
virksomheden er 36 dygtige og veluddannede 
medarbejdere med bred faglig viden. Alle vores 
medarbejdere står klar til at yde jer en allround 
service og besvare tekniske spørgsmål af en-
hver slags.
For at imødekomme Jeres ønsker og behov, til-
byder vi at lave rammeaftaler, så vi hele tiden kan 
have de aftalte mængder på lager, til omgående 
levering, og til den aftalte pris.

AABENRAA
Lundsbjerg Industrivej 29

6200  Aabenraa
TLF: 74 61 36 36

salg@teknidan.dk

ESBJERG
Falkevej 7-9

6705  Esbjerg
TLF: 75 22 36 36
es@teknidan.dk
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