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LINDLARSEN tilbyder
Vi optimerer din produktion

LINDLARSEN produkter og ydelser:

Vores mål er i samarbejde med dig at
sikre dig bedre rentabilitet og en optimeret produktion. Din succes er vores
forretningsgrundlag.

• Nøglefærdige løsninger, store som
små
• Nye og brugte maskiner, herunder et
massivt internation alt netværk
for afsætning af brugt udstyr
• Reservedele til mange fabrikater
• Forbrugsvarer og tilbehør
• Service og vedligeholdelseskoncepter
• Håndtering og flytning af maskiner
• CNC-programmering
• Rådgivning om optimering af
produktion

En stærk partner giver dig tryghed
LINDLARSEN er et engageret team
med stor erfaring inden for produktions- og procesløsninger, primært til
bearbejdning , overfladebehandling
og automatisering af materialerne af
træ, aluminium, plast og kompositter.
Vi samarbejder med markedsledende
leverandører og et netværk af samarbejdspartnere, der medvirker til at
give vores kunder stærke og pålidelige
løsninger.
Fra inspiration og idé over projektering
til salg og levering - og videre med service og forbrugsvarer er LINDLARSEN
din engagerede samarbejdspartner,
der tænker gennem hele processen og
på din bundlinie.

Forbrugsvarer
Altid industriel kvalitet og direkte
fra producenten, hvilket sikrer dig

skarpe priser på de ting du forbruger
hver dag. Vores program er stort og
specialeområder er:
- Ventilation
- Overfladebehandling
- Slibning
- CNC-teknik

Professionel service

Du får kompetent teknisk bistand af vores stærke
ser vice-team af faguddannede ser viceteknikere, der
har lang erfaring indenfor en bred vifte af maskiner og
teknik. Vi er klar i døgndrift, så du kan føle dig tr yg.

For dig betyder det:
• Lavere produktionsomkostninger
• Mere oppetid
• PlusSer vice - systematisk forebyggelse af
		produktionsstop
•		S kræddersyet ser vice efter dine behov
• Tilstandsrapporter og sikkerhedstjek
• 24/7 ser vice, hotline og online-support

Reservedele & Forbrugsvarer

Vores team skaffer hurtigt tilbehør og dele til de fleste maskinfabrikater - og
leverer dig forbrugsvarer til de rigtige priser.
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