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SERVAR KUNDER MED ETT 
HELHETSPERSPEKTIV
Cimbria tillhandahåller effektiva och kontrollerade teknikprocesser, 
utrustning och anläggningar för hantering och förvaring av grödor 
samtidigt som vi fokuserar på att förbättra kvaliteten, energi-
effektiviteten och kostnadseffektiviteten. 

Vi konstruerar, utvecklar, tillverkar och installerar kund- 
anpassade lösningar, vare sig det gäller enskilda maskiner, 
kompletta processlinjer eller stora nyckelfärdiga projekt med 
avancerad automatisering och ledningsinformationssystem. Vi 

hanterar alla discipliner och expertområden inom forskning 
och utveckling, kunskap om grödor, utformning och tillverkning 
samt professionell projektledning och konstruktion.

Att serva kunder är en fundamental aspekt av Cimbrias 
verksamhet. Det gäller för både projektering och installation 
av de nyckelfärdiga anläggningarna samt garantin om en 
effektivt fungerande anläggning efter installationen. En effektiv 
service av elektronik och mekanik efter installationen minimerar 
avbrottstid och produktionsförluster. 

SEED PROCESSING
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SERVICE
OPTIMERAR 

PRODUKTIONEN

PRODUKTIONSOPTIMERING

MINIMERING AV AVBROTTSTID

KONSULTATION

KOSTNADSEFFEKTIVISERING

RESERVDELAR

UTBILDNING

MINIMALT MED AVBROTTSTID
OCH PRODUKTIONSBORTFALL
SÄKRAR MAXIMAL VINST
Cimbria och våra lokala partners erbjuder en exklusiv efter-
marknadsservice som när som helst kan ge kunderna en kvalificerad 
service.

Eftermarknadsservicen innefattar inte bara reservdelsservice utan 
även regelbundet underhåll, genomgång av anläggningen och 
konsultation.

FÖRDELAR MED VÅR SERVICE
  Regelbundet byte av slitdelar för att säkra en lång 

livslängd och undvika onödiga produktionsavbrott
  Optimering av utrustning och anläggningens prestanda 
  Maximera vinsten genom att minimera avbrottstiden 
  Sänka energiförbrukningen och miljöpåverkan
  Utbildning av personal 
  Konsultation med utbildade serviceingenjörer

 med lång praktisk erfarenhet
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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

CIMBRIA
SERVICE

AGREEMENT

CIMBRIA         SPARE PARTS          C
O

N
S

U
LTIN

G
           CIM

BRIA         SPARE PARTS          CONSULTING    
   

   
 C

IM
B

R
IA

   
   

   
S

PA
R

E 
PA

R
TS

   
   

   
 C

ONSULTING              

SERVICE

Q U A LIT

Y

|   4   |

SERVICEAVTAL
När du köper en lösning av Cimbria har du en unik möjlighet att 
ingå ett serviceavtal och säkra en process som alltid fungerar 
effektivt – oavsett om det gäller en enskild utrustningsenhet, 
en processlinje eller en komplett nyckelfärdig anläggning. 
Serviceavtalet kan anpassas efter varje enskild kund och kan 
därför innefatta delar som är speciellt anpassade efter behov.

UNDERHÅLL
Serviceavtalet innefattar underhåll med statusrapport för 
anläggningen med rekommenderad service.Underhållet utförs av 
ett erfaret team med djupgående teknisk kompetens och lång 
praktisk erfarenhet.

PRODUKTIONSOPTIMERING
Under service- och underhållsbesöken hjälper serviceteamet 

till med justeringar och råd som förbättrar anläggningens 
prestanda genom att öka effektiviteten och/eller sänka 
energiförbrukningen. 

SERVICEAVTAL
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KONSULTATION
Cimbrias personal är verkliga experter på Cimbrias lösningar, 
oavsett hur omfattande och komplexa de är. 
Konsultation ingår i våra produkter och vi har en hotline med 
service dygnet runt alla dagar i veckan som är baserad på en 
djup och bred teknisk expertis och processkunskap.

SERVICE AV ANLÄGGNINGENS STYRSYSTEM
Processtyrningen ger en första indikation på att något är fel i 
en anläggning och kan också ge en möjlighet att lokalisera det 
specifika felet. Cimbrias servicepersonal har lång erfarenhet av att 
lokalisera och hantera alla systemfel och vi ger våra kunder direkt 
tillgång till denna erfarenhet. Eftersom alla våra SCADA-system 
är internet-anslutna kan vi vara online inom några minuter 
oavsett var i världen anläggningen finns. 

KONSULTATION
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UTBILDNING 
Ingen anläggning är komplett förrän de personer som har ansvar 
för den dagliga driften vet exakt hur den ska hanteras, styras och 
underhållas.

Cimbria har strategiskt placerade test- och utbildningscenter som 
utbildar, vägleder och fortbildar all personal som kommer att 
arbeta med våra anläggningar i sitt dagliga arbete, som anläg-
gningschefer, operatörer och andra. håller vi både allmänna kurser 
och kundanpassade utbildningar som utformats för att personalen 
ska kunna starta, köra och underhålla en anläggning.

De utbildare vi använder är oftast specialister ur Cimbrias egen 
personal, men vi rekryterar även extern expertis om det gäller 
särskilda ämnen som ligger utanför vår kärnkompetens. 

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
 Utbildning av intern och extern personal 
 Kundanpassade kurser
 Tester
 Certifikat
 Auktorisering

UTBILDNING   
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RESERVDELAR 
En hög prestanda i Cimbrias utrustning, vare sig det är en enskild 
utrustningsenhet eller kompletta processlinjer,  säkras genom att 
använda Cimbrias originaldelar. 

En stor del av Cimbrias utrustning som implementerats och 
installerats i nyckelfärdiga anläggningar består av Cimbrias 
standardkomponenter  som alla finns i lager. Det gör att Cimbria 
kan erbjuda ett stort sortiment med reservdelar för leverans från 
dag till dag, som alla uppfyller höga krav vad gäller kvalitet och 
dokumentation. 

SPÅRBARHET
All utrustning från Cimbria har en maskinetikett. Vårt lagerhållning-
system säkrar att vi alltid kan spåra all utrustning och hjälpa till med 
konsultation och reservdelar.

RESERVDELAR



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

C
im

b
ria

 In
ho

us
e 

02
.2

0


