LEDELSESSYSTEM CERTIFIKAT
Certifikat nummer:
168293-2014-AQ-DEN-DANAK

Første certificering:
18. februar 1993

Gyldighedsperiode:
15. september 2021

– 14. september 2024

Det attesteres hermed, at ledelsessystemet hos

MAN Energy Solutions
Teglholmsgade 41, 2450 Copenhagen
og lokationer nævnt i Appendiks til dette certifikat

opfylder kravene i ledelsessystemstandarden for kvalitet:

ISO 9001:2015

Dette certifikat er gældende for følgende område:

Udvikling, konstruktion, salg, produktion, licensproduktion og support, idriftsættelse,
service og reservedele til to & fire- takts propulsion og genset anlæg. Indkøb, produktion
og forsendelse af to & fire-takts komponenter og reservedele. Serviceudbyder af on-site
bearbejdning. Undervisning og træning af kunder, medarbejdere og studerende.

Sted og dato:
Hellerup, 02. september 2021

For udstedende enhed:
DNV - Business Assurance
Tuborg Parkvej 8, 2., 2900 Hellerup, Denmark

Jesper Schultz
Adm. Direktør

Manglende opfyldelse af betingelser i certificeringskontrakten kan gøre certifikatet ugyldigt.
AKKREDITERET enhed: DNV Business Assurance Denmark A/S, Tuborg Parkvej 8, DK-2900 Hellerup, Denmark - TEL: +45 39 45 48 00. http://assurance.dnv.com

Certifikat nummer: 168293-2014-AQ-DEN-DANAK
Sted og dato: Hellerup, 02. september 2021

Appendiks til certifikat
MAN Energy Solutions
Lokationer inkluderet i certificeringen er:
Lokationssnavn

Adresse

Scope for lokation

MAN Energy Solutions (T35)

Teglholmsgade 35, 2450 København SV

Produktion, lager og forsendelse af
komponenter og reservedele til to-takts
motorer. Indkøb af komponenter/ materiale
til to-takts motorer. Undervisning af kunder
interne/ eksterne og studerende i to-takts
motorer samt relaterede systemer.

MAN Energy Solutions

Teglholmsgade 41, 2450 Copenhagen

Udvikling, konstruktion, salg, produktion,
licensproduktion og support, idriftsættelse,
service og reservedele til to & fire- takts
propulsion og genset anlæg. Indkøb,
produktion og forsendelse af to & fire-takts
komponenter og reservedele.
Serviceudbyder af on-site bearbejdning.
Undervisning og træning af kunder,
medarbejdere og studerende.

MAN Energy Solutions (NJV15 FRH)

Niels Juelsvej 15, 9900 Frederikshavn

Udvikling, konstruktion, salg, indkøb,
produktion af propeller anlæg, licens
support, idriftsættelse og service af firetakts propulsion (og genset) motorer. Salg,
service, reparation og forsendelse af
reservedele til propulsion og genset
motorer.

MAN Energy Solutions, Servicecenter

Langerak 74, 9900 Frederikshavn

Danmark

Salg, service, reparation og forsendelse af
reservedele til propulsion og genset
motorer. Undervisning af kunder interne/
eksterne og studerende i propulsion anlæg
samt relaterede systemer.

PrimServ on site recovery

Industrivangen 16, 2635 Ishøj

Serviceudbyder af on-site bearbejdning på
krumtapsøler, generatoraksler, linieboring,
flangbearbejdning og tilsvarende on-site
bore, fræse og drejeopgaver på marine,
vind og industriapplikationer.

MAN Energy Solutions

H. Christoffernsensvej 6, 4960 Holeby,

Udvikling, konstruktion, licensproduktions

Danmark

support, salg samt idriftsættelse og service
af fire-takts genset motorer og reservedels
salg. Undervisning af kunder interne/
eksterne og studerende i fire-takts genset
motorer og relaterede systemer.

Manglende opfyldelse af betingelser i certificeringskontrakten kan gøre certifikatet ugyldigt.
AKKREDITERET enhed: DNV Business Assurance Denmark A/S, Tuborg Parkvej 8, DK-2900 Hellerup, Denmark - TEL: +45 39 45 48 00. http://assurance.dnv.com
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