Onarım ve iyileştirmeler
Yaşam boyu üstün performans için

Son Ar-Ge’yle geliştirilebilecekse,

tirebilir. Bunlara ayrıca en kısa muhtemel

mevcut katı/sıvı ayırma donanım ya da

aksaklık süresi ile yıllar boyu üretkenlik de

sisteminizi neden hurdaya ayırasınız?

ekleyebilirsiniz.

OEM onarım ve geliştirme çalışmalarını
bu sistemleri en baştan tasarlayan

55.000’den fazla makine tesisat tecrübe-

ANDRITZ SEPARATION’dan iyi kim ya-

miz ile 150 yıllık orijinal malzeme üreticisi

pabilir? İster performans optimizasyonu

(OEM) deneyimimizden yararlanın. Katı/sıvı

hedefleyin, ister donanımınızın yararlı öm-

ayırma uzmanlarımızın tanınmış OEM mar-

rünü uzatmak isteyin, ekiplerimiz makinele-

kalarından büyük çoğunluğu için güvenliği-

rinizi yerinde ya da ANDRITZ’in dünya

nizi pekiştirmenize, giderleri düşürmenize

üzerindeki 70 üretim ve servis merkezinden

ve güç tasarrufunda bulunmanıza yardımcı

birinde onarabilir, geliştirebilir ya da deǧiş-

olmalarına izin verin.

Onarım ve geliştirme
Makine ve proses
performansının optimizasyonu,
onarım, geliştirme ve
modernizasyon
çalışmaları
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SERVICE

Daima OEM kalitesi
Küresel uzmanlıkla
pekiştirilmiş yerel destek

Bird

servis felsefemiz basittir: Tek bir telefon
konuşması, irtibat kurulacak tek bir kişi,

Guinard

KMPT

sizin dilinizi konuşan, donanımınızı ve yönteminizi bilen özel bir ekip. Bu, boş bir vaat
değil. Bu vaadin arkasında 150 yıllık bir
deneyim, katı/sıvı ayırma donanım ve sis-

Santrifüjler

Rittershaus &
Blecher

temleri için 550 kişilik bir servis uzmanı ağı
(ve dünya üzerinde servis merkezleri ite
destekliyor).
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Eksiksiz bir hizmet
tedarikçisi
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servis,

onarım,
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donanımınızın
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Lenser

İhtiyacınız yedek parça, kiralama, yerel
modernizasyonuysa,
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Isıl sistemler

Sprout Bauer

ANDRITZ sEpARATION 360 derecelik
servis partnerinizdir. Başlangıç danışman-

Escher Wyss

lığından servis anlaşmalarına, tesis optimizasyonundan otomasyona ve eğitim

Vandenbroek
Royal GMF Gouda

programlarına, genel üretim veriminizi
arttırırken daima operasyonlarda duruş
sürelerini en aza indirme ve öngörülebilirliği
arttırma yollarını arıyoruz. Kısacası, sizi
destekliyoruz.

Yerel destek
Duyarlı yerel servis
merkezleri ve saha
servis teknisyenleri

OEM yedekleri
OEM’lerden OEM kalitesinde,
yerel envanterlerden aşınma
parçaları ve yedekler

Servis anlaşmaları
Yedek parça mukavelelerinden
bakım ve denetime, onarım ve
sürüm yükseltmeden
işletmeye kadar koruyucu
bakım

Kullanılmış makineler
ve kiralama
Onaylı kullanılmış ve
kiralık makineler

Otomasyon
proses ve tesisleri hem teknik,
hem de ekonomik olarak
geliştirecek otomasyon
aletleri
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