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Endestop skaber sikkerhed på alle fronter 

Virksomheden Cimbria i Thisted er Nordeuropas største producent af udstyr og anlæg inden for 

blandt andet korn- og frøbehandlingsanlæg, bulk- og miljøhåndteringssystemer, lufttekniske anlæg 

og procesventilation. 

Alle procesanlæg, der bliver leveret fra Cimbria, skal opfylde 

en lang række strenge krav til driftsstabilitet og 

driftssikkerhed. Derfor er de udstyret med endestop fra 

Bernstein, så der ikke opstår driftsfejl, når 

produktionsanlæggene er sendt til levering hos Cimbrias 

kunder over hele verden. 

Som et jernbanenet 

På Cimbrias anlæg fungerer Bernsteins endestop som 

sikkerhedslås mellem de transportrør, der anvendes til at 

sende afgrøder og andre produkter forskellige steder hen. I 

princippet er de anlæg, Cimbria leverer, bygget op som et 

jernbanenet, hvor der i stedet for spor er transportrør. Og 

ligesom på et jernbanenet er det helt afgørende, at 

sporskifter fungerer fuldstændigt sikkert og entydigt. Alle 

sporskifter er derfor forsynet med en sikkerhedslås. Hvis 

ikke sporskiftet er klikket helt på plads, kan der ganske 

enkelt ikke blive givet signal til toget om at fortsætte. 

Når afgrøder og andre produkter skal håndteres af Cimbrias 

procesanlæg og fordeles i forskellige transportrør, fungerer 

Bernsteins endestop som sikkerhedslåsen. Hvis ikke 

transportrørene er kommet helt på plads og slutter fuldstændig tæt, giver endestoppet ikke signal til 

at sætte processen i gang. 

  

Skal køre 24 timer i døgnet 

Det er helt afgørende, at rørene er fuldstændigt korrekt på plads, hvis der i løbet af kort tid skal 

sendes for eksempel 20 tons byg ind i et produktionsanlæg eller en silo. Det gælder ud fra et 

sikkerhedsmæssigt aspekt, men bestemt også ud fra et produktionsmæssigt og økonomisk 

synspunkt.  

Den aktive driftstid er naturligvis altid vigtig, men mange af Cimbrias anlæg bliver brugt i landbruget, 

hvor den årlige sæson er kort og intens. Der er ofte kun kort tid fra afgrøderne er høstet, til de skal 

være bearbejdet og sendt videre til andre produktionsled i fødevare- eller foderindustrien. 

Anlæggene fra Cimbria bruges i hele verden i produktionsprocesser, hvor der indgår 

landbrugsafgrøder eller andre produkter, som kan transporteres i rør, og driftstiden og 

driftssikkerheden skal ganske enkelt altid være helt i top.  

På vores hjemmeside kan du læse mere om samarbejdet med Cimbria og om endestop generelt.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bernstein holder  

åbent i sommer 

I kan kontakte Bernstein hele sommeren. I uge 30 – fra 20. til 24. 

juli – kan I dog ikke komme uanmeldt på adressen Sindalsvej 30 i 

Risskov. Vi tager telefonen og kan i forbindelse med hastesager 

aftale levering eller afhentning af produkter til dagen efter.  

Bernsteins nyhedsbrev er kommet godt fra start. Ud fra de 

tilbagemeldinger, vi har fået fra vores kunder, kan vi konkludere, 

at der er et behov for at udveksle erfaringer og ideer mellem 

brugere af Bernsteins produkter. 

Næste nyhedsbrev kommer til august. Vi ønsker alle læsere en 

herlig sommer. 

De bedste hilsner 

Jens Peter Bendixen, adm. direktør Bernstein A/S, Danmark 

  

 
Bernstein Nyhedsbrev udsendes til kunder, samarbejdspartnere og 

andre interesserede og er tænkt som inspiration til, hvordan du kan anvende Bernsteins produkter til at 

forbedre din forretning.  

Du er altid velkommen til at kontakte Jens Peter Bendixen med ideer, ønsker og kommentarer. 

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan du FRAMELDE dig HER. 

 

 


