PROFESSIONELLE SMØRESYSTEMER

Teknologi
du kan
stole på

AUTOMATISKE

smøresystemer
LubriQ A/S dimensionerer, leverer og monterer alle former for smøresystemer
– individuelt tilpasset dine behov.
•
•
•
•

Single Line systemer
Multi Line systemer
Dual Line systemer
Progressive systemer

Vi finder sammen med dig den bedste løsning!

Kvalitetsprodukter,
komplet branchedækning
og enestående service

LubriQ har det danske agentur for
BEKA Baier & Köppel GmbH, Tyskland, som gennem de seneste mange år har været førende indenfor
automatiske smøresystemer.
Vi tilbyder den nyeste teknologi samt
de bedst tilpassede systemer – skræddersyet til enhver opgave. LubriQ leverer systemer til alle brancher.

FORDELE til gavn
for din bundlinje
Færre reparationsudgifter
Smøring under drift
Uafhængig af tid og sted
Længere levetid
Bedre gensalgsværdi
Højere effektivitet
Korrekt dosering
Miljøvenligt

Reservedele og
komponentsæt
Omfattende lager
Reservedele med
dag-til-dag levering
Kundetilpassede løsninger
Skræddersyede
komponentsæt leveres
klar til montering
Kvalitetscertificering

LubriQ stræber efter at være og forblive den foretrukne samarbejdspartner
omkring automatiske smøresystemer.
Vi lever af tilfredse kunder og giver aldrig op, før opgaven er fuldført. Ingen
opgave er for lille eller for stor. Med
servicevogne placeret rundt i Danmark
er vi altid tæt på kunderne.

Landsdækkende
installation
& service
Altid en montør i nærheden
Autoriserede installationer
Veludstyrede servicevogne
Værksted med testcenter
Del af et globalt netværk

Smøresystemer til
alle brancher
Fødevareproduktion
Industrimaskiner
Vindmøller
Maritime sektor
Transport
Landbrug
Entreprenører
– også din branche ...

Ring til os på 7231 2004
Tag trygt kontakt til LubriQ og få svar på alle dine spørgsmål omkring
automatisk smøring.
Som BEKA-eksperter kan vi altid tilbyde de nyeste og bedst
tilpassede systemer, og vi vil gøre vores yderste for at finde frem
til de løsninger, der passer bedst til netop dit behov.
Besøg også www.LubriQ.dk, hvor du blandt andet finder vores
komplette reservedelskatalog!
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0917 Freehand

VI SER FREM TIL AT HJÆLPE DIG!

