VIKTIG INFORMATION TILL SVERIGES SPANNMÅLSODLARE

Vi erbjuder dig styrsystem
som ger dig full kontroll och en

effektiv, säker och ekonomisk
styrning av dina anläggningar
som spannmålsodlare.
Både nyproduktion, modernisering
och uppgradering av
äldre torkar och anläggningar.

ELBE AUTOMATIC AB

Med avancerad teknik skapar vi större lönsamhet hos Sveriges spannmålsodlare.

LÄS VIDARE HUR DU KAN TA DEL AV DEN NYA TEKNIKEN

Vi bygger nya, smarta
helhetslösningar exklusivt
för varje kunds specifika
och unika behov.
Eller så effektiviserar vi
din gamla anläggning, byter
styrutrustning för en total
modern och effektiv logistik.
Vi är erfarna och kunniga inom vårt
område och har sedan 80-talet utvecklat styrsystem för både enklare
maskiner, men också för stora avancerade industriella processer.
Idag ligger vi i frontlinjen när det
gäller styrteknik och vi erbjuder dig
som lantbrukare och spannmålsodlare
den mest avancerade och ekonomiska
styrutrustningen på marknaden.
Med unika möjligheter och ELBE:s teknik
kan du som odlare ha
dina styrenheter bekvämt på din läsplatta
eller i din mobiltelefon.
Härifrån kan du enkelt
kontrollera, styra och
ändra driften från dessa
enheter.

ELBE Automatic erbjuder dig
som spannmålsodlare en spjutspetsteknologi som du inte haft
tillgång till tidigare.
Vi har också många lösningar för
att effektivisera och modernisera
dina gamla anläggningar och torkar, så att de blir moderna och en
effektiv del i en ekonomisk och
rationell logistik.

Vi har stor erfarenhet, förståelse
och vet allvaret vid
tröskperioder och skördetider.
Därför har vi service på en
mycket hög nivå.

Genom att ha utvecklat styrsystem
i över 30 år, har vi fått erfarenhet
och lärt oss förstå de högprestandaperioder du som spannmålsodlare
har vid vissa delar av året. Då är det
extra viktigt att allt fungerar under
en kort men mycket viktig period.

Under denna tid lever vi med våra
kunder och har en serviceresurs som
fungerar för dig 24 timmar om dygnet.
Med vår avancerade teknik och den
höga servicegrad vi erbjuder, får du en
trygg och ekonomisk lösning som är
skräddarsydd för dina krav och behov.

Prata med oss!
Vi har mängder med lösningar.
Antingen du behöver en ny anläggning eller behöver uppdatera och
modernisera din gamla, kan vi hjälpa dig till den absolut bästa lösningen. På ELBE Automatic tillverkar
vi styrsystem från grunden, hjälper
våra kunder att analysera problem

och skapa lösningar som är kundanpassade med hänsyn taget till säkerhet, miljö, handhavande, normer,
föreskrifter samt inte minst ekonomi.
Det är din totala trygghet när du
samarbetar med oss.

Med avancerad teknik skapar
vi större lönsamhet hos
Sveriges spannmålsodlare.
Hos dig också.
Ring Håkan Erlandsson!

ELBE AUTOMATIC AB
Leverans- och besöksadress: Kävlingevägen 41, 261 94 Annelöv.
Tel: 0418- 45 15 60. Fax: 0418- 43 33 01. e-mail: info@elbeautomatic.se
www.elbeautomatic.se

Produktion: www.lofstedtmarketing.se

Telefon 073-655 90 05
eller maila:
hakan.erlandsson@elbeautomatic.se
så hjälper han dig att få
en bättre lönsamhet och
en effektivare hantering.
Välkommen.

