Apoio local
Um universo de conhecimentos perto de você

As exigências dos nossos clientes são tão
variadas quanto os produtos que eles produzem. É por isso que personalizamos o
apoio local que oferecemos em função das
necessidades do seu negócio. Na ANDRITZ
SEPARATION, a nossa base de dados global de
conhecimentos permite que centenas de assistentes técnicos experientes compartilhem com
você um universo de conhecimentos. Quer você
precise de uma resposta imediata, melhorar a
disponibilidade dos equipamentos ou acesso
confiável a peças de reposição, os nossos
centros de serviço local estão preparados para

satisfazer todas as suas necessidades. Apenas
um parceiro, um ponto de contato e um foco
contínuo na sua eficiência operacional.
Desfrute dos nossos 150 anos de experiência
em OEM, adquirida a partir de uma base instalada de mais de 55.000 máquinas. A nossa
equipe global de especialistas em separação de
sólidos/líquidos pode ajudar você a melhorar a
segurança, a reduzir os custos e a economizar
energia de seus equipamentos – para um
grande número de marcas de OEM de renome.

Apoio local
Resposta imediata dos
centros locais e dos
assistentes técnicos

www.andritz.com

SERVICE

Qualidade OEM garantida
Assistência local, apoiada
por conhecimentos globais
A nossa filosofia de trabalho é simples: um telefonema, uma pessoa de contato, uma equipe
dedicada que fala a sua língua e conhece os
seus equipamentos e os seus processos. Esta
filosofia não é apenas uma promessa: ela é
apoiada por 150 anos de experiência, por uma
rede de 550 especialistas em assistência para
equipamentos e sistemas de separação de sólidos/líquidos, e por centros de serviço em todo
o mundo.

Prestamos todo o tipo de
serviços
Quer você precise de peças de reposição, aluguel de máquinas, assistência local, reparos,
atualizações ou modernização do seu equipamento, a ANDRITZ SEPARATION é um parceiro
de assistência completo. Da consultoria inicial
até contratos de prestação de serviços, otimização da fábrica, automação e treinamentos,
estamos sempre à procura de alternativas/
soluções para minimizar o tempo de inatividade
e aumentar a previsibilidade das operações, melhorando simultaneamente a eficiência geral da
sua produção. Resumindo: você pode contar
conosco sempre.

Reparos e atualizações
Otimização do desempenho
das máquinas e dos
processos, reparos,
readaptação e
modernização

Peças de reposição
de OEM
Peças de reposição e de
desgaste de OEMs ou de
qualidade OEM, em
inventários locais
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Contratos de
prestação de serviços
Manutenção preventiva, desde
contratos para peças de
reposição, manutenção,
inspeção e reparos, até
atualizações e
operação

Aluguel e máquinas
de segunda mão
Máquinas de segunda
mão e aluguel de
máquinas certificadas

Automação
Ferramentas de automação
para melhorar processos e
fábricas, técnica e
economicamente

ÁFRICA
ANDRITZ Delkor (Pty) Ltd.
Tel : +27 (11) 012 7300
Fax : +27 (86) 636 2122
separation.za@andritz.com

AUSTRÁLIA
ANDRITZ Pty. Ltd.
Tel : +61 (3) 8773 4888
Fax : +61 (3) 8773 4899
separation.au@andritz.com

EUROPA
ANDRITZ AG
Tel : +43 (0) 50805 56239
Fax : +43 (0) 50805 51023
separation@andritz.com

ÁSIA
ANDRITZ Singapore Pte. Ltd.
Tel : +65 (6512) 1800
Fax : +65 (6863) 4482
separation.sg@andritz.com

CHINA
ANDRITZ (China) Ltd.
Tel : +86 (757) 8258 6802
Fax : +86 (757) 8258 6828
separation.cn@andritz.com

AMÉRICA DO NORTE
ANDRITZ SEPARATION Inc.
Tel : +1 (817) 465 5611
Fax : +1 (817) 468 3961
separation.us@andritz.com

Treinamento
Treinamento e seminários
personalizados para equipe
operacional e de
manutenção

AMÉRICA DO SUL
ANDRITZ SEPARATION Ltda.
Tel : +55 (47) 3387 9100
Fax : +55 (47) 3387 9104
separation.bra@andritz.com
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