Özel üretim otomasyon çözümleri
Tesis işletmede optimum verim için

Katı/sıvı ayırma donanımınız ya da sisteminiz

lerden, tek bir tedarikçi tarafından etkince optimize

ne olursa olsun, güç tüketimini düşürecek,

edilmiş işletme çapında tesislere kadar ölçeklen-

proses performansını geliştirecek, operatör-

dirilebilir ve her zaman iş gereklerinize göre ayrı ayrı

lerinize daha yüksek güvenlik ve denetim

tasarlanmıştır.

sağlayacak ısmarlama bir kontrol çözümü
vardır. ANDRITZ SEPARATION’da, böyle bir

55.000’den fazla makine tesisat tecrübemiz ile

çözümü tasarlama, programlama, üretip ya-

150 yıllık orijinal malzeme üreticisi (OEM) deneyi-

pılandırma uzmanlığına sahibiz. Dünya çapın-

mimizden yararlanın. Katı/sıvı ayırma uzmanlarımı-

daki otomasyon mühendisleri ağımız sayesinde,

zın

ekipmanınızın bütün kullanım ömrü süresince

çoğunluğu için güvenliğinizi pekiştirmenize, gider-

yerinde ya da uzaktan hizmetler ve tüm proses

leri düşürmenize ve güç tasarrufunda bulunma-

ihtiyaçları için destek sağlıyoruz. Tek tek makine-

nıza yardımcı olmalarına izin verin.
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sizin dilinizi konuşan, donanımınızı ve yönteminizi bilen özel bir ekip. Bu, boş bir vaat
değil. Bu vaadin arkasında 150 yıllık bir
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lığından servis anlaşmalarına, tesis optimizasyonundan otomasyona ve eğitim
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programlarına, genel üretim veriminizi
arttırırken daima operasyonlarda duruş
sürelerini en aza indirme ve öngörülebilirliği
arttırma yollarını arıyoruz. Kısacası, sizi
destekliyoruz.
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