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Den bedste udnyttelse af dine maskiner…

Med en PlusService-aftale fra LINDLARSEN genemføres 
systematisk forebyggende vedligehold i din produk-
tion. Du minimerer antallet af dyre produktionsstop og 
forøger dermed både effektivitet, produktions-kapacitet 
og indtjening. Som PlusService-kunde opnår du mange 
fordele:

Forebyggende vedligehold af høj kvalitet

Et uforudset produktionsstop vil altid være meget dyrt. 
Forebyggende vedligehold minimerer risikoen for 
uplanlagte driftsstop. Med regelmæssige og planlagte 
serviceeftersyn af din maskinpark får du sikkerhed for, 
at alle dele på dine maskiner jævnligt bliver efterset, 
justeret, optimeret eller udskiftet. 

Vores kompetente serviceteknikere har mange års 
erfaring i et bredt spekter af maskiner til bearbejdning 
og overfladebehandling af træ, aluminium og plast-
materialer. Det sikrer dig, at dine serviceopgaver altid 
udføres omhyggeligt og ensartet efter checkskemaer.

Skræddersyet til dit behov

En PlusService-aftale tilpasses til netop dit behov. 
Vi tager f.eks udgangspunkt i:

• forventede antal driftstimer og udnyttelsesgrad på
   maskinen eller maskinlinien
• specielle driftsforhold og belastning i forhold til f.eks. 
   materialer, omgivelser m.m.
• fordeling af vedligeholdelsesopgaver mellem dig og
   LINDLARSEN
• PlusService kan etableres individuelt på dine maski-
 ner og linier eller på hele maskinparken

Vi aftaler her ud fra antallet af planlagte serviceeftersyn, 
indholdet m.v. Dermed har du mulighed for selv at 
udføre en række af vedligeholdelsesopgaverne på dine 
maskiner - eller at lade os løse hele opgaven. Ganske 
som det passer til jeres behov.

Tilstand på din maskine

Vi udfører omhyggeligt vores servicearbejde på dine 
maskiner, og vi slutter altid servicearbejdet af med at 
gennemgå din maskines tilstand. 

Samtidig afleverer vi en servicerapport eller et check-
skema over det udførte arbejde eller en tilstandsrapport 
på maskinen til dig. Dette materiale giver et overblik over 
maskinens generelle tilstand og dens eventuelle kritiske 
punkter.

Kontante fordele

Yderligere tilbyder vi dig som PlusService-kunde en 
række fordele:

• Reservedelspakker til dine maskiner
• Mulighed for online support på maskiner via internet
• 10% rabat på reservedele 
• Adgang til vores serviceafdeling 24 timer i døgnet
• VIP status ved behov for akut hjælp
• Hotline og teknisk support
• Rådgivning ved forsikringsskader, renoveringsopgaver, 
   maskinflytninger m.v.

Serviceeftersyn når det passer dig

Som PlusService-kunde er du sikret en 
meget stor frihed til at disponere over 
kapaciteten på dit produktionsanlæg. 
Sammen planlægger vi, hvornår det 
passer dig, at vi udfører de planlagte, 
regelmæssige serviceeftersyn.

Forebyggende vedligehold er også en investering i 
produktionsoptimering.



 

Tjek på sikkerheden

En del af din PlusService-aftale kan 
også være et besøg af vores tekniker, 
som gennemgår din maskinpark med 
henblik på arbejdssikkerheden for 
dine medarbejdere. Så er du sikker 
på, at dine maskiner lever op til de 
gældende regler.

Reservedele  -  i pakker lige ved hånden

Som PlusService-kunde har du mulighed for at få en 
reservedelspakke, der er individuelt sammensat til netop 
din maskine. Det betyder, at du altid har de vigtigste 
reservedele lige ved hånden - og at driftstop eller andre 
problemer derfor ofte kan afhjælpes hurtigt og effektivt.

Indholdet af reservedel-
spakkerne er baseret på 
vores egne og vores lev-
erandørers mangeårige 
erfaringer. 

Fordelene er klare: med 
de nødvendige dele ved 
hånden er din produktion 
hurtigt kørende igen! 

Forebyggende vedligehold er også produktionsoptimer-
ing!

24-timers service

Vi tilbyder PlusService-kunder adgang til vores service-
afdeling døgnet rundt - 7 dage om ugen - 365 dage 
om året. 

På den måde kan vi sikre hurtig aktion på dine opgaver.

Maskinen - Materialet - Metoden - Mennesket

Alle 4 faktorer har indflydelse på driften i din produk-
tion. Operatører, der ikke har den nødvendige uddannelse 
kan ikke udnytte maskinernes faciliteter og potentiale. 
Fejlbetjening og fejlprogrammering kan medføre dyre 
reparationer og driftstop. Derfor tilbyder LINDLARSEN 
individuelt tilrettelagte kurser og efteruddannelse af 
dine medarbejdere, så de lærer at bruge alle maskinens 
faciliteter. En god investering i optimering af din produk-
tion. 

PlusService giver økonomiske fordele

Systematisk vedligehold reducerer risikoen 
for dyre driftstop markant. Desuden giver 
systematisk vedligehold sikkerhed for, at 
lejer og andre vitale maskindele ikke 
slides unødigt. Netop udskiftning af 
sådanne dele kan medføre høje repa-
rationsomkostninger. 
Dermed reducerer du dine totale omkostnin-
ger ved drift og vedligehold af maskinparken.

Vores teknikere udfører planlagte serviceeftersyn med 
fastlagte intervaller, reparerer, hvis skaden er sket og 
yder desuden teknisk support og rådgivning.

Vedligeholdelse af dine maskiner er lige så vigtig for din 
maskinpark som for din bil. Vedligeholdelse forlænger 
maskinens levetid, minimerer dyre driftsstop og forhøjer 
en brugt maskines værdi ved evt. salg. 



Vores serviceafdeling tilbyder bl.a.:

• Flytning, installering og igangsætning af maskiner. 
• Renoveringsopgaver
• Rådgivning omkring produktionsoptimering
• Programmering og optimering af CNC-programmer
• Flow-procesoptimering, forenkling af arbejdsgangen
• Fjernsupport af dine maskiner, vi kan bl.a. overvåge med webcam
• Generel Hotline-funktion

Vi giver gerne tilbud på netop din opgave, udført omhyggeligt og effektivt. 
Ring på: 9626 9670 eller mail til info@lindlarsen.com
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Optimering er flere kroner på din bundlinie
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LINDLARSEN SERVICE- OG SUPPORT TEAM

Kenneth Sand
Teamkoordinator

Dzenan Avdic
Reservedele og 
teknisk support

Johannes Jensen
Tekniker

Kristian Jensen
Tekniker

Thomas Jensen
Tekniker

Per Bak
Servicechef

Kevin Andersen
Tekniker

Mads Kjellerup
Tekniker

Anders M. Lassen
Tekniker

Sten Fjorside
Tekniker

Dorethe L.Josefsen
Salg og Indkøb

Ditte Kobberup
Salg og Indkøb


