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KUNDESERVICE UD FRA ET HOLISTISK 
PERSPEKTIV
Cimbria leverer effektive og kontrollerede teknologiprocesser, udstyr 
og anlæg til håndtering og opbevaring af afgrøder samtidig med vi 
har fokus rettet mod en øget kvalitet, energieffektivitet og forbedret 
omkostningseffektivitet. 

Vi udformer, udvikler, fremstiller og installerer skræddersyede løsninger 
– uanset om der er tale om individuelle maskiner, komplette proceslinjer 
eller store nøglefærdige anlæg med yderst avancerede automatiser-
ings- og managementinformationssystemer. Vi har kompetencer og 

erfaring inden for forskning og udvikling, viden om afgrøder, teknik 
og produktion og kan byde ind med professionel projektledelse og 
konstruktion.

Kundeservice er en grundlæggende del af Cimbria – både 
hvad angår vores effektivitet og virksomhedsdrift. Denne 
service løber således som en rød tråd gennem alt lige fra 
planlægningen og installationen af det nøglefærdige anlæg til 
garantien for en efterfølgende problemfri anlægsdrift. Ved at 
sikre effektiv service er det muligt at minimere produktionstab.

SEED PROCESSING
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OPTIMERET 
PRODUKTION

GENNEM
SERVICE
PRODUKTIONSOPTIMERING

MINIMERING AF PRODUKTIONSSTOP

RÅDGIVNING

OMKOSTNINGSREDUCERING

RESERVEDELE

UDDANNELSE

MAKSIMERET UDBYTTE GENNEM MINIMERET 
DRIFTSTOP OG PRODUKTIONSTAB
Cimbria skiller sig i dag ud fra konkurrenterne ved at tilbyde en 
målrettet service, hvor den kvalificerede bistand til kunden er i 
centrum.

Servicen dækker ikke blot over en reservedele, men også løbende 
vedligehold og kontrol samt rådgivning. Der står et team bestående 
af erfarne ingeniører og teknikere til rådighed for den enkelte 
anlægsejer og kunde – også efter overdragelsen.

FORDELE VED SERVICE
  Løbende udskiftning af sliddele for at sikre en lang 

levetid og forhindre unødvendige produktionsstop
  Optimeret ydeevne for udstyr og anlæg
  Maksimeret udbytte gennem minimeret driftstop
  Reduceret energiforbrug og miljømæssig påvirkning
  Uddannelse og instruktion af medarbejdere
  Rådgivning fra kompetente serviceteknikere med 

omfattende praktisk erfaring
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SERVICE

Service contract between

 
The customer

and A/S Cimbria

This contract is made with reference to terms and conditions on the following pages.

By signing this document, the service agreement will be concluded.

Service contract is valid from date

01.01.16 to date 31.12.18

Best regards

A/S Cimbria

___________________________                
                

                
             ___________________________

Customer                
                

                
                

                
               E

ggert Nissen

Business Area Manager

After Sales Service

A/S Cimbria
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SERVICEAFTALE
Uanset om din Cimbria-løsning er en individuel enhed, en 
proceslinje eller et komplet turnkey anlæg, har du med indgåelsen 
af en serviceaftale en unik mulighed for at sikre problemfri drift. 
Serviceaftalen kan tilpasses den enkelte kunde og kan således 
tage højde for specifikke behov.

VEDLIGEHOLD
Serviceaftalen omfatter et vedligeholdelsestjek med en statusrap-
port vedrørende anlægget, som indbefatter anbefalet service. 
Bag vedligeholdelsestjekket står et kompetent team af medarbej-
dere med omfattende teknisk viden og praktisk erfaring.

PRODUKTIONSOPTIMERING
Serviceteamet hjælper i løbet af service- og vedligeholdelses-

besøgene med justeringer og gode råd, der kan være med 
til at forbedre anlæggets ydeevne ved at øge produktionen 
og/eller nedbringe energiforbruget.

SERVICEAFTALE
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RÅDGIVNING
Cimbrias medarbejdere er de sande eksperter, hvad Cimbria-
løsningerne angår - uanset hvor omfattende og komplekse 
løsningerne er.

Rådgivning er en fast bestanddel af vores produkter, og vores 
hotline er åben døgnet rundt, alle ugens dage med rådgivning 
baseret på omfattende og bred teknologisk erfaring og viden.

SERVICE AF ANLÆGGETS STYRESYSTEM
Processtyring giver en første indikation af fejlen på et anlæg 
og giver ydermere mulighed for at lokalisere den pågældende 
fejl. Cimbrias servicemedarbejdere har stor erfaring inden for 
lokalisering og håndtering af alle typer systemfejl. Denne 
erfaring stiller vi direkte til rådighed for vores kunder. 
Alle vores SCADA-systemer er opkoblet til 
internettet, og vi kan derfor være online 
inden for nogle få minutter – uanset hvor i 
verden dit anlæg er placeret.

RÅDGIVNING
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INSTRUKTION OG UDDANNELSE
Et anlæg er først fuldstændigt, når de personer, der varetager 
den daglige drift har præcis viden om dets drift, styring og 
vedligeholdelse.

Cimbria har strategisk placerede test- og uddannelsescentre, 
som sikrer undervisningen, instruktionen og uddannelsen af 
alle medarbejdere med ansvar for driften af anlæg, herunder 
driftchefer, anlægsejere og andre.

Vi afholder både grundkurser og individuelle kurser, hvis mål er 
at uddanne medarbejderne i anlæggets ibrugtagning, drift og 
vedligeholdelse. Kurserne finder sted på akademiet og andre 
steder.

Vores undervisere er som oftest interne Cimbria-specialister. I 
tilfælde af specialområder, der ligger uden for vores kernekompe-
tenceområder, benytter vi os dog også af eksterne specialister.

UDANNELSES- OG 
INSTRUKTIONSPROGRAMMERNES INDHOLD

 Uddannelse af internt og eksternt personale
 Tilpassede kurser
 Test
 Certifikater
 Autorisationer

TRÆNING OG UDDANNELSE
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RESERVEDELE
Brugen af originale Cimbria komponenter sikrer den bedst mulige 
ydeevne for Cimbria udstyret – både i forbindelse med udstyr og 
komplette produktionsanlæg.

En stor del af det Cimbria udstyr, der er implementeret og installeret 
i de nøglefærdige anlæg, består af Cimbria-standardkomponenter, 
der alle er på lager. Cimbria kan derfor sikre dig dag til dag-levering 
af en lang række reservedele, som alle opfylder vores høje kvalitets- 
og dokumentationskrav.

SPORBARHED
Cimbria-udstyret bærer altid en maskinmærkat. Vores lager-
styringssystem sikrer, at vi altid er i stand til at spore det enkelte 
udstyr og hjælpe dig videre med rådgivning og reservedele.

RESERVEDELE



CIMBRIA.COM

A/S CIMBRIA

Faartoftvej 22
P.O. Box 40, 7700 Thisted
DENMARK
Phone: +45 96 17 90 00
cimbria.holding@agcocorp.com 
www.cimbria.com
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