
ReTec develops, constructs and manufactures special machines for the waste 
and recycling industry. We offer practical solutions to our  customer’s needs, 
helping them increase profitability in their business.
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DIN SAMARBEJDSPARTNER
når det gælder el-automatik m.m.

ReTec Automation ApS blev etableret i 
2009. Vi er et kundeorienteret automatik 
firma, der har specialiseret sig i at opbygge 
el-automatik til mindre maskin- og mobile 
anlæg inden for alle brancher - og inden for 
områder som:

• Opbygning af kontrol- og styretavler
• El-Dokumentation
• PLC-programmering

Vores målsætning er, at være den bedste 
leverandør af totale automationsløsninger 
til de danske maskinbyggere og er i den 
forbindelse konstant opdateret efter det 
nyeste maskindirektiv. Desuden vil vi kon-
stant være førende i udvikling af software til 
komplekse maskiner og maskinanlæg. 

Vi har mange års erfaring med følere og 
PLC løsninger fra IFM electronic. Grundet 
en høj driftsikkerhed er komponenterne 
især velegnede til mobile løsninger. Des-
uden tåler de høje/lave drift temperaturer
(-40 +80 grader).

Vi anvender også komponenter fra andre 
anerkendte leverandører.

- a strong solution for the environment



Asitek ApS Pæle banke maskine

Dansk Affald Vojens Flaske-anlæg

Dansk Affald Vojens Plast-anlæg

Dong Energy A/S Måbjerg værket Opriver

Dong Energy A/S Fredericia Prøve reaktor

Makuplan Makulerings lastbil

Marius Pedersen A/S Esbjerg Makulerings lastbil

Marius Pedersen A/S Rødovre Makulerings lastbil

Odense Affaldssortering Sorteringsanlæg

Poul Schou Makulerings lastbil

Papriuld Danmark Papiruld anlæg

Renoflex Gruppen Makulerings lastbil

Sønderborg Affald A/S Materiale Doserer

Tarpaper Recycling ApS Mobilt anlæg til genvinding af tagpap

Tarpaper Recycling ApS Stationær anlæg til genvinding af tagpap

Tekniska Verken i Linköping Balleåbner

Cemex Balleåbner

Italcementi Group Balleåbner

Fortum Klaipeda Balleåbner

Bryggeriet Vestfyn PET Afvandingssnegl 

Knauf Gipsanlæg 

Retura TRV AS Makulerings lastbil

Eskilstuna Energi & Miljö AB Komplet forbehandlingsanlæg
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