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smør og pulver i høj og ensartet kvalitet 

at der bliver målt og analyseret på de 

Derfor er det ikke kun kvaliteten af 

Mindst lige så vigtigt er det at få desig-
net det rigtige mix af procesinstrumen-
ter og automationskomponenter til den 

Med mange års erfaring fra meje-

en bred vifte af anerkendte produk-
ter og nem adgang til hjælp fra alt til 

medarbejderne i Siemens er det gode 

kan du møde nogle af de medarbejdere 

erfaring med procesinstrumenter til 

Siemens lytter 
og leverer
At holde mejeriet kørende 24 timer i døgnet og levere de 
rigtige produkter i den højeste kvalitet kræver mere end 
gode instrumenter til måling af flow, temperatur og vægt. 
Udstyret skal tilpasses det konkrete design, og hjælpen 
skal være hurtig og let tilgængelig. Mød fire af Siemens 
mejerieksperter, som fortæller om deres samarbejde med 
mejerierne.

I år fejrer Siemens 125 år i Danmark
Siemens har en komplet portefølje til løsning af fremtidens udfordringer 

drivetrain-løsninger og innovative automationsløsninger 

Tæt samarbejde giver 
tryghed
Allan Olsen, Account Manager 

dagligdagens udfordringer er for tek-

Inden jeg kommer med et løsnings-

hvad det optimale resultat af processen 

de overordnede udfordringer minder om 

Claus Koustrup Allan OlsenKontakt
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Siemens fra vugge 
til grav
Claus Koustrup, salgsansvarlig 

til mejerierne er  en super samarbejds-

samt bredden i vores produktporteføl-

dukter gør en stor forskel i hverdagen 

Mejeristerne har selvfølgelig bedre 

dem med hele cyklussen i forbindelse 

For os handler det om meget mere 

understøtter mejeriernes beslutning om 

Det afgørende teknologiske 
tvist
Henrik Skibsted, produktspecialist 

tid på at komme ud at se på opgaven 

vi er dygtige til at skrue på variablerne 
og bruge komponenterne på alternative 

at lave nogle utraditionelle løsninger 

hjælper vi mejerierne med at opnå den 
helt rigtige koncentration i deres pro-

Komplette løsninger med 
fuld service
Jesper Juul Jørgensen, produktspecialist 

temperatur og niveau er udsat for stor 

så få gange som muligt – og det opnår 
man kun med et godt samspil mellem 

møde brugerne i øjenhøjde får vi den 

Med kontrolsystemet SIMATIC og 
vores komplette program af bruger-
venlige instrumenter kan vi tilbyde hele 

Samtidig er Siemens førende på di-

tilgodese virksomhedens fremtidige 
behov for at trække informationer ud 


