
Servicechef:
René Bay
+45 40 74 52 01
rene_bay@arburg.com

Service Sjælland:
Jannick Mødekjær
+ 45 40 74 52 42
jannick_moedekjaer@arburg.com

Thomas Søby
+ 45 40 94 16 73
thomas_soeby@arburg.com

Service Jylland:
Knud Erik Lang
+ 45 40 58 63 99
knud_erik_lang@arburg.com

Allan Hansen
+ 45 40 74 16 73
allan_hansen@arburg.com 

Martin Nautrup
+45 93 39 63 63
martin_nautrup@arburg.com 

SERVICETEKNIKER 

Vores teknikere kan kontaktes alle hverdage mellem kl. 8 og 16:

RING TIL ARBURG
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© 2020 ARBURG GmbH + Co KG | Alle oplysninger og tekniske oplysninger er udarbejdet med 
stor omhu, men vi kan ikke garantere nøjagtigheden. Enkelte illustrationer og oplysninger kan 
afvige fra maskinens leveringstilstand. Afgørende for installation og drift af maskinen er den 
gyldige driftsvejledning.

ARBURG A/S
Korskildeeng 4

2670 Greve
Tel.: +45 36 77 63 99

denmark@arburg.com

ARBURG SERVICE 
DANMARK
Afgørende for en optimal produktion

Her er vores mediebibliotek: 
uddybende, spændende  

og underholdende.

SIKKERHED OG SERVICE ALLROUND

// ARBURG tilbyder en inspektionskontrakt til kontrol af maskiner i intervaller på 12 eller 24 måneder. Den kontrollerede og 

attesterede funktionsdygtighed fører til reducerede stilstandstider samt mindre slitage på maskinerne. Takket være den 

forebyggende vedligeholdelse og den dermed forbundne værdibevarelse bliver det nemmere at planlægge produktionen. 

Resultater og måleværdier for hver inspektion gemmes i den elektroniske logbog og kan ikke ændres – i alt op til fem på 

hinanden følgende testcyklusser. Desuden udsteder ARBURG et kontrolcertifikat og sætter kontrolmærke på maskinen. 

Dette betyder høj maskin-tilgængelighed og konstant produktions kvalitet. \\
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Allround service: Kvalificerede teknikere  
sørger for hurtig hjælp direkte på stedet.

Regelmæssige kalibreringer: Bevarer  
ALLROUNDERens reproducerbarhed.

ARBURG ALLROUND Service

Der kan rettes forespørgsel om inspektionskontrakter 

til denmark@arburg.com. Alle serviceydelser koordi-

neres centralt af ARBURG A/S. ARBURG tilbyder med 

ALLROUND-service en omfattende serviceydelse for alle 

kunder i Danmark. For hurtig og direkte hjælp kan vores 

special-uddannede serviceteknikere kontaktes direkte. 

Oliestyring

Hydraulikolier kan være kontamineret med luft, vand eller 

faste partikler. Det er frem for alt forurening forårsaget  

af faste stoffer, som fører til slitage og dermed betydelige 

skader på overfladen af de hydrauliske komponenter.  

Dette fører til reguleringsunøjagtigheder, lækager, tab af 

virkningsgrad eller en forringet levetid for komponenterne. 

Formålet med oliestyring er at undgå kontaminering af 

denne art og at forbedre en sprøjtestøbemaskines stabili-

tet, driftssikkerhed og og dermed dens effektivitet. Hvis  

du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte 

vores servicepersonale via e-mail: denmark@arburg.com. 

Ekstra serviceydelser

I forbindelse med en basiskalibrering kan der tilbydes 

ekstra serviceydelser - med eller uden registrering  

af erværdi:

• Kalibrering af vejmåling

• Kontrol af parallelitet af værktøjs-opspændingsplan

• Kontrol af temperaturmålekæde i cylinder / værktøj

• Kontrol af indvendigt tryk i værktøj

• Kalibrering af ekstra reguleringsventiler

• Generelt eftersyn

• Sikkerhedskontrol

• Olieanalyse

• Generel registrering af erværdi

• MULTILIFT

• THERMOLIFT T 100-2

Ekstra serviceydelser, der ikke er indeholdt i inspektions-

kontrakten, overtages af ARBURG efter aftale med kunden.

ARBURG inspektionskontrakt

ARBURGs inspektionskontrakt omfatter en basis-kalibrering 

af alle kvalitetsrelevante parametre i et interval på  

12 eller 24 måneder. Hertil tæller kalibrering af:

• Pumpe

• Indsprøjtningstryk og hastighed

• Dynamisk tryk

• Vejmåling snekke

• Doseringsomdrejningstal

• Lukketryk

Inspektionen udføres med ARBURG testenheder iht.ISO 

9001. Der anbefales kontrol iht. ISO 9000, TS 16949  

eller FDA.

KONTAKT
denmark@arburg.com


