
TEKNISK AFDELING
Service • Support • Reservedele • Renovering

ØVRIGE YDELSER

Trådløs support
Vi tilbyder også service via trådløs opkobling på jeres anlæg. Det kan mange gange 
spare kunden for et besøg. 
Desuden kan vi uploade og lave backup af PLC-programmer fra eksisterende maski-
ner. Kontakt os for yderligere oplysninger om jeres muligheder.

Renovering af ældre anlæg
Vi tilbyder desuden renovering og optimering af ældre anlæg. Det kan være relevant, 
når der bliver flyttet rundt på eksisterende anlæg i forbindelse med sammenlægning 
af virksomheder, og i lignende tilfælde. Her kan det være en god forretning for jer, at vi 
hjælper med at renovere og samkøre flere ældre anlæg, så I herefter står med en rigtig 
god og optimeret løsning.

Serviceaftaler
Fisker kan tilbyde alle vores kunder en serviceaftale. Målet med serviceaftalen er at 
sikre kontinuerlig drift uden uforudsete stop. Dette gøres ved effektiv service til vores 
kunder med faste besøgsintervaller. 

TEL: +45 87 93 82 22
WWW.FISKER.AS · INFO@FISKER.AS WWW.FISKER.AS



ERFARENT SERVICETEAM KOM HURTIGT VIDERE

Fisker Skanderborg A/S har et serviceteam, som arbejder med nymontage, problem-
løsning og vedligehold/renovering. Alle vores serviceteknikere har gennemgået uddan-
nelse i analyse og problemløsning ved installation og reparation af anlæg leveret af 
Fisker.

Vores spidskompetencer er:

 Pakkeanlæg
 Vejesystemer
 Poseanlæg
 Robotløsninger
 Palletering
 Strækfolieanlæg

Har I brug for service kan vi kontaktes kl. 7 -18 alle hverdage:

Email: service@fisker.as
Tel: +45 87 93 82 22

Reservedele
Vi har eget lager med et bredt udvalg af reservedele, så vi på bedste vis kan  
forsyne jer med dele til vedligeholdelse og reparationer.

Bestilling af reservedele
Email: spareparts@fisker.as
Tel: +45 87 93 82 22

Vi står klar til at hjælpe jer

Lasse Høgh
Teknisk chef
Tel: +45 87 93 82 16
Email: lh@fisker.as

Flemming Holm
Reservedelschef
Tel: +45 87 93 82 27
Email: fh@fisker.as

Anette Bøgelund
Servicekoordinator
Tel: + 45 87 93 82 23
Email: ab@fisker.as

Fra venstre Flemming, Anette og Lasse.
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