
OPNÅ LÆNGERE LEVETID OG LAVERE 

OMKOSTNINGER 

CNC-SPINDELMOTORER OG BOREKASSER

UNDGÅ ÆRGRELSER OVER STORE REGNINGER

FOR



Plus life er servicering af din spindel-motor efter fastlagte        

intervaller og en helt speciel procedure. Vores serviceprogram 

forlænger levetiden på din motor med op til 40%. 

Vi måler tilstanden på din motor løbende og forebygger bedst 

muligt dyre udskiftninger og driftsstop.

PLUS life kan naturligvis integreres i vores Plus Service koncept, som giver dig 

kontante fordele og god drifts-økonomi.

PlusLife forbedrer din totaløkonomi og 
giver dig  sikkerhed for lang levetid.
Med et helt nyt koncept, baseret på et højt erfaringsniveau, kan vi nu til de 

fleste gængse CNC -fabrikater tilbyde:

1. Professionel renovering af din defekte motor, borekasse 

 eller vinkelgear med 6/12 måneders garanti

2. Plus LIFE vedligeholdelsesprogram

3. Nye spindelmotorer til konkurrencedygtige priser

4. Ombytningsmotorer til visse fabrikater

RENOVERING OG MONTAGE 

Reparation og renovering udføres af vores servicepartner, der udbyder professionelt 

kvalitetsarbejde. Vi kan reparere din eksisterende motor, borekasse eller vinkelgear, 

på 1-7 dage og tilbyder dig 6/12 måneders garanti på renoveringen, forudsat at vi 

også monterer enheden. En korrekt montage 

og indkøring er afgørende for spindlens levetid. 

Vores CNC-teknikere er alle faguddannede og 

kompetente omkring denne procedure.

Kan du ikke vente, så reparer alligevel din gamle motor og anvend den næste gang 

uheldet er ude.

Det giver dig store omkostningsbesparelser og du undgår ærgrelser over store 

regninger.



Optimering af din CNC er vores     
speciale

OPGRADERING AF ARBEJDSBORDE til bedre fasthold og 
øget fleksibilitet. Vi tilbyder mange forskellige løsninger til 
både maskiner med bjælkeborde eller fast rasterbord.

VACUUM KOPPER til de fleste CNC-fabrikater. Høj kvalitet 
for optimalt fasthold, høj fleksibilitet og den bedste 
økonomi.

VINKELGEAR, TASTEKLOKKER M.V. Kvalitet fra SCM 
Group´s egen produktion sikrer lang levetid og konkurrence-
dygtige priser.

• SIKKERHEDS-TRÆDEMÅTTER 

• VÆRKTØJSOPTAG

• VÆRKTØJSVOGNE OG SKABE

• MÅLEUDSTYR

• SMØREMIDLER, KØLERVÆSKE M.V. 

• FEDTPUMPER

• DATA- OG MASKINSIKKERHED

• RESERVEDELE TIL MANGE CNC-FABRIKATER
 Kuglegevindspindler
 Føringsskinner og -vogne
 Servomotorer
 Styringer

• MÅLING
 Antræk
 Lejer

• LASER-POINTERE for korrekt og nem placering af 
emner, vacuumkopper m.v. 
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Service & Reservedele

Service: 9626 9670
Reservedele: 9626 9650

LINDLARSEN CNC-Team

Virkelyst 28, Gjellerup · 7400 Herning · Tlf: +45 9626 9626 · info@lindlarsen.com · www.lindlarsen.com
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