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Dacon presenterer nytt inspeksjonsutstyr 
Høy kompetanse
Dacon AS er et norsk 
selskap med mange års 
erfaring innen teknisk 
tilstands kontroll både som 
utøvende, rådgivende og 
handelspartner. Selskapet 
ble stiftet i 1979 og er 
en ledende aktør innen 
rednings-, sikkerhets- og 
inspeksjonsutstyr.

Nytt produktkonsept i et 
stort marked
Hvilket produktkonsept vil 
Dacon fremheve på Miljø og 
Teknikk 2019? «Konseptet 
med den nye kontrollenheten 
for rørinspeksjon – Profi 4 – er 
noe av det utstyret vi kommer 
til å vise. Kontrollenheten har 
en helt unik og fabelaktig 
bildeoppløsning. Enheten 
fikk vi nettopp inn i dag – så 
den er rykende fersk. Dette 
inspeksjonsinstrumentet gjør 
det mulig å effektivisere og 
gjennomføre inspeksjonen 
på en helt ny måte. 
Inspeksjonsutstyret vil også 
bidra til å hjelpe brukeren til 

mer kostnadeffektiv driftsmåte. 
Kort sagt – konseptet 
vil forenkle og forbedre 
brukerens hverdag.» sier 
Derek Henry, spesialist på 
inspeksjonsutstyr. Han forteller 
også at markedet er veldig 
stort – og det bare vokser.

Hva betyr 
kommunalteknikk messen 
for dere?
«Veldig mye – kommunene 
er et av hovedmarkedene 
våre. Det er ingen tvil om at 
vi har «store bein» innenfor 
kommunalteknisk sektor. 
Kommunalteknisk messe er 
også den viktigste for vår del, 
som arena for fremvisning av 
våre inspeksjonsmodeller.» sier 
salgsingeniør, Eli Karen Olsen. 

Spesialkompetanse og 
produktbredde
Salgsingeniørene fra Dacon 

ser sin styrke i at de er størst 
på bredde i produktsortiment 
med hensyn til 
inspeksjonsutstyr, samt at 
denne bredden tilfredstiller 
ulike kommuners behov. «Vi 
har høy spesialkompetanse 
på inspeksjonsutsyr, og 
vektlegger tett kontakt med 
kundene samt oppfølging 
som viktige sider ved 
selskapet vårt». 
«Vi gleder oss til å vise frem 
våre nye produkkonsepter 
på Miljø og Teknikk 2019.» 
avslutter salgsingeniørene Eli 
Karen Olsen og Derek Henry.

Daglig leder Trygve Thormod Steinert

Omsetning 2016  ...................................65.692.000

Driftsresultat 2016  ................................1.040.000

Antall ansatte  ..........................................29

Markedsledende på rørinspeksjonsutstyr.

www.dacon.no

Med nytt inspeksjonsutstyr i bredden av et stort produktsortiment og klar for presentasjon av pro-
duktene på Miljø og Teknikk 2019 – er fra venstre salgsingeniørene: Eli Karin Olsen og Derek Henry. 
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