
 

SAC inngår samarbeide med Reime Landteknikk AS om service og 
reservedeler i Rogaland og Agder 
 
Kolding, Danmark, den 12. juni 2019 - I mai 2018 annonserte SAC, at de opprettet eget salgskontor 

på Jæren (Rogaland, Vest og Aust Agder), for å styrke innsatsen på det norske markedet.  SAC er 

nå klar med neste skritt av deres strategi for det norske markedet, og som ledd i dette inngår SAC 

nå et samarbeid med Reime Landteknikk AS om service og reservedeler i Rogaland og Agder. Et 

samarbeide som styrker servicegraden og kundeforholdet. 

  

”Ved opprettelsen av eget salgskontor på Jæren, har vi allerede nådd deler av vårs målsetning for 

det norske marked, herunder økt tilstedeværelse og nærhet til de melkeprodusenter i fylkene 

Rogaland og Agder. At vi nå inngår et samarbeid med Reime Landteknikk, er for å utvikle neste 

skritt på reisen, sier Claus Brinks, Regional Sales Manager, A/S S. A. Christensen & Co. ”Det er derfor 

med glede, at vi nå kan meddele denne nyhet. Reime er en seriøs og profesionel aktør innen service 

av melke utstyr og teknisk utstyr i Norge, og vi ser frem til å oppnå gode resultater sammen og en 

høy kundetilfredshet.” 

 

Reime Landteknikk har lang erfaring med service på ulike typer af melke utstyr. Samarbeidet med 

SAC skjer ut fra en gjensidig interesse for å videreutvikle markedet med et godt servicetilbud og 

ivarta eksisterende så vel som nye kunders behov på en profesjonell måte. Samarbejdet starter 

opp med, at SAC får ekstra ressurser, hvor Reime Landteknikk vil stå for teknisk service og salg af 

reservedele. SAC forsetter det direkte salg af nyt melke utstyr, og i det øvrige fortsetter service og 

salg gjennom SAC’s forhandlere. Herav er samarbeidet med de to nåværende SAC forhandlere 

uendret: Enger Agri Service AS som ivaretar Østlandet, Troms og Finnmark og G. K. Røe AS som 

ivaretar Vestlandet fra Hordaland og nordover samt midt Norge. Samlet sett styrkes posisjonen og 

innsatsen i Norge, og der kan nu samlet arbeides mot de neste mål for en økt nærhed og 

servicetilbud. 

 

”SAC er kjent for gode, økonomiske og driftssikre melke og foringssystmer i Norge. SAC utvikler 

kvalitetsprodukter og løsninger som skiller seg fra andre produsenter av slikt utstyr, som 

imøtekommer behov i det norske markedet. Vi gleder oss til å komme i gang med SAC service med 

fokus på at melkeprodusenterne får udnyttet udstyret optimalt, sier Idar Nedrebø, Reime 

Landteknikk AS. 

 



 

 

A/S S.A. Christensen & Co (SAC) utvikler, produserer, installerer og servicerer innovative full-line melkeløsninger til den 

moderne melkeprodusent. SAC tenker de beste løsninger og høy kvalitet for dyret, melken og melkeren. Den globale 

suksess er grunnlagt på en innovativ tilgang i tett samarbeide med ledende forskere, bønder, konsulenter og dyrleger 

over hele verden. Med mer enn 80 års erfaring leverer SAC den melketeknologi, som skaper mest verdi til verdens 

melkeproduksjon. SAC har hovedkontor i Kolding, Danmark. Tilsammen beskeftiger konsernet mer enn 150 

medarbeidere i Danmark, Holland og på salgskontorer i blant annet Norge, Sverige, Rusland og Frankrike. Les mer på 

sacmilking.com.  

  

Reime Landteknikk, opprinnelig under navnet RL teknikk, ble etablert i 2015. Selskapet ivaretar, sammen med tilknyttede 

servicepartnere, service, deler og salg for blant annet GEA (tidligere Westfalia og Mullerup), Skiold og Reime Agri, for 

innendørsmekanisering. Vi er geografisk spredd, og tilgjengelig i stort sett hele landet. Reime Produkter er hovedeier i 

Reime Landteknikk A/S, de fleste ansatte er også medeiere i selskapet. Mange av de ansatte har arbeidet med dette 

utstyret i flere tiår. 

 

  

Kontakt:  

S. A. Christensen:       

Area Manager Norge   Oddleiv Sele   telefon nr. 41 28 22 56 

Area Sales Manager Norge  Carsten Holgersen   telefon nr. +45 51 52 64 22 

 

Reime Landteknikk:  

Birthe Zahl Serigstad, service leder      46845794  

Ragnar Frafjord, service tekniker      91132303 

Even Ueland Vigre, service tekniker      94258072 

       

 


