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Kvalitet – over og under jorden 

Kamco sikrer fremtidens forbindelser 

Kamco A/S udfører alle former for entreprenørarbejder i forbindelse med etablering, renovering og 

vedligehold af forsyningsledninger –  kabler – vand – fjernvarme – kloak – anlægs- og miljøopgaver. 
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Bent Jensen 

 
Ansat i Kamco  i 8 år 

Udannet som mekanikker - USME- DDS kursus 

Arbejdet med vand i 15 år, de seneste år hovedsagligt i 

København , med opgaver for HOFOR 
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Opgravning 

- Fritlægning 
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Opgravning 

- Frihøjde 
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Opgravning 

 
- Overskæring 
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Etablering af rør 

- Rørleverancer 
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Etablering af rør 

- Trækprop 
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Etablering af rør 

- Afpropning 
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Vand som fødevare 

- Trykprøve 
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Vand som fødevare 

- Værktøj 
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Vand som fødevare 

- Vandprøve 
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Hygiejne 

- Containere 
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Hygiejne 

- Biler og materiel 
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Hygiejne 

- Personlig hygiejne 
 
 



06-03-2015 

8 

Kamco A/S          Thujavej 13 5250 Odense SV    -   Erhversparken 17 4621 Gadstrup   -  Søren Nymarksvej 9  8270 Højbjerg.   www.kamco.dk  

Kamco A/S udfører alle former for entreprenørarbejder i forbindelse med etablering, renovering og vedligehold af forsyningsledninger –  kabler – vand – fjernvarme – kloak – anlægs- og miljøopgaver. 

Tak for opmærksomheden 


