
Kronjylland -Djursland • Sommer 2008

11

inventar et sådant sted. Det skulle med andre ord 
på en gang være præsentabelt og sikkert.
Et andet eksempel er Statoil: Rundt om på landets 
Statoil-stationer står et 19” rack, som sikrer den 
kostbare, installerede hardware til overvågning 
af butikken. Disse racks indeholder meget udstyr, 
og et af kravene var, at det skulle være større og 
dybere. 

Effektiv, hurtig og prisbevidst
AM-Racks ambition er at dække markedets 
behov for både kostbare og prisbillige produkter. 
Virksomhedens ønske er at være kendt for at 
levere præcis den ønskede løsning til tiden og 
i den aftalte kvalitet. Samtidig pågår et stadigt 
udviklingsarbejde, som sikrer AM-Rack en fører-
position, når det handler om tele og data. Den 
store målgruppe for AM-Rack er el-installatørerne 
og industrivirksomhederne. Kundernes fordel er, at 
man handler direkte hos producenten og derved 
sparer de fordyrende mellemled. 
AM-Racks hovedkompetencer omfatter også 
produktion og levering af specialkonstruktioner i 
små antal - fleksibilitet er nøgleordet. Kunder der 
ønsker fremstilling af et større antal racks, får et 
fast pristilbud - og besparelsen ved storindkøb af 
råvarer kommer også kunden til gode. Tilbuddet 
ligger altid klar efter højst to arbejdsdage - kundens 
behov er nemlig i centrum.
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Den danskejede produktionsvirksomhed, AM-
Rack i Over Fussing ved Randers, har gennem 
sine foreløbigt otte år specialiseret sig i at 
bygge 19” racks til tele data industrien, samt 
til virksomheder og til boliger. Kurt Mogensen 
som er stifter og ejer af AM-Rack, har femten 
års erfaring i denne specialiserede branche, 
en erfaring, der kommer den stadigt voksende 
kundekreds til gode.

Standardudgave i 50 varianter, se priser og 
produkter på www.am-rack.dk
AM-Racks standardprodukt er racks i 19” som 
kan leveres i 50 forskellige variationer. Alle kan de 
fremstilles i forskellige højder og dybder, med eller 
uden ventilation, samt med plade eller glasdøre 
efter kundens valg. Endvidere leveres flere af disse 
racks, med døre på alle fire sider - mulighederne er 
mange. Virksomhedens primære mål er at levere 
stabile og sikre produkter - under alle forhold. 
Det kan betyde flere forskellige ting, for ude hos 
kunderne står AM-Racks skabe i nogle tilfælde i 

hårde miljøer med for eksempel støv og snavs. Den 
faglige udfordring for AM-Rack er, at produkterne 
i alle situationer lever op til kravene - også under 
ekstreme forhold.

Specialløsninger efter behov
Hos AM-Rack videreudvikler man til stadighed, 
for kun gennem kompetence, innovation og 
kvalitetsbevidsthed sikrer man sin position som 
erhvervslivets foretrukne partner på rack området 
- og gennem et fagligt højt serviceniveau indtager 
man også en position på markedet som respek-
teres. Nøgleordene er vedvarende, høj kvalitet og 
god service.

Præsentabelt og sikkert specialdesign
Et eksempel på AM-Racks udviklingsarbejde er 
Randers-virksomheden Bosal-Sekura, som frem-
stiller førerkabiner til maskiner. Denne virksomhed 
bad AM-Rack om at udvikle et rack, der passer til 
de fysiske rammer på virksomheden, men som 
samtidig har et tiltalende design. Ønsket var, at 
racket skulle leve op til de fysiske krav, der stilles på 
en maskinfabrik, men ikke skulle ligne det typiske 
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10” rack til installation af internet, tv og telefon

Specialordre til Københavns Energi

 Større server installation med
 special ventilationSikring af pc i gulvrack.

Saml selv 19” rack - Flatpack


