
 Vi har aldrig følt os overladt til os selv. Da vi stødte på nogle komplicerede udfordringer 
med vores anlæg, var engagerede serviceteknikere hos Migatronic Automation til rådighed 
ret hurtigt. De har været meget vedholdende, og vi har i fællesskab fået tingene løst.  
Det giver os en tryghed at vide, at en professionel serviceorganisation er klar til at hjælpe 
os, så vi kan opretholde en driftssikker produktion” 
Henrik Juel Madsen, produktionsleder, R82
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ONE THING ABOUT ROBOTS
THEY ARE ONLY AS SMART AS WE MAKE THEM
BUT THEY ARE ACCURATE AND FAST

KUNDETILPASSET SERVICEAFTALE 
Lav en serviceaftale med os og få ser- 
vice og support, som er tilpasset præcist  
til din automationsløsning og behovet 
i din produktion.

En serviceaftale kan f.eks. indeholde 
vedligehold og eftersyn af robotter og 
manipulatorer, backup af data samt 
vedligehold og validering af svejsema- 
skiner. Vi vurderer også slid og fore-
tager sikkerhedskontrol. Vi udfører 
generel kontrol af alle dele i automa- 
tionsløsningen.

Forskellige tilvalg giver dig mulighed 
for at tilpasse aftalen specifikt til dine 
behov. Du kan få serviceeftersyn med 
det tidsinterval, du har behov for.

Vi foretager alle eftersyn efter for- 
skrifter fra producenterne af robotter 
og svejsemaskiner.

Du får en servicerapport som dokumen- 
tation for, at eftersynet har fundet sted. 
 

PROCESOPTIMERING AF DIN LØSNING 
Vi tilbyder procesoptimering af din 
løsning. En af vores procesteknikere 
kan vurdere, om dele af din automa-
tionsløsning kan optimeres, så du får 
mest muligt ud af din investering. 
Fx ved at øge kapaciteten så du kan 
producere mere eller ved at forbedre 
svejsekvaliteten.

KURSER I PROGRAMMERING 
Vi tilbyder både grundkurser og  
kundespecifikke kurser i robotpro-
grammering, hvor du selv er med til at 
specificere, hvad kurset skal indeholde. 
Kurset kan afholdes i din virksomhed 
eller i vores lokaler i Aabybro.

AD HOC SERVICE 
Det kan have store konse kvenser for 
din leveringsevne, hvis din automations- 
løsning ikke producerer det, den skal. 
Derfor kan du altid kontakte os, hvis 
der opstår akutte problemer, som skal  
løses hur tigt. Vi kan sende en service- 
tekniker ud til dig, eller vi kan foretage  
fejlsøgning på din løsning via fjern-
diagnosti sering.

MIGATRONIC AUTOMATION SERVICE OG SUPPORT 
– OPNÅ MAKSIMAL DRIFTSSIKKERHED PÅ DIN 
AUTOMATIONSLØSNING

Vi kender din automationsløsning i alle detaljer, helt ned til den mindste skrue - 
fordi vi har bygget den. Vi samarbejder med en lang række robotproducenter og har  
adgang til den nyeste viden om svejsning via vores moderselskab Migatronic.  
Derfor kan vi give dig den bedste service og optimere din automationsløsning,  
så du opnår maksimal driftssikkerhed.

DINE FORDELE

• Professionel service og 
rådgivning – vi kender 
din automationsløsning 
i alle detaljer.

• Reparation med 
originale eller special-
fremstillede reserve-
dele, sliddele, special- 
værktøj samt kalibreret 
test- og måleudstyr.

• Adgang til den nyeste 
viden om robot- og 
svejseteknologi.

KONTAKT OS FOR MERE INFORMATION 
Tlf.: +45 96962770 
@: service@migatronic-automation.dk


