Servicecontracten
Voor een betrouwbare, kostenefficiënte productie

Het winstgevend houden van uw onderne-

De resultaten? Lagere eigendomskosten, een

ming kan meer dan een fulltime-baan zijn.

hogere productie en gemoedsrust omdat u in han-

Daarom nemen wij, ANDRITZ SEPARATION,

den bent van één van ‘s werelds meest ervaren

al uw onderhoudsbehoeftes voor onze re-

OEM-dienstverleners.

kening, zodat u zich daar niet om hoeft te
bekommeren. Of het nu gaat om het koppelen

Maak gebruik van onze meer dan 150 jaar erva-

van onderhoudskosten aan jaarlijkse productie-

ring die wij verkregen dankzij een installed base

niveaus, het garanderen van regelmatig preven-

van meer dan 55.000 machines. Profiteer van de

tief onderhoud, controle op afstand, het beheren

kennis van ons team van specialisten op het ge-

van onderdelen voorraden of het runnen van de

bied van scheiden van vaste stoffen/vloeistoffen

hele fabriek, al onze serviceovereenkomsten zijn

om u veiligheid te vergroten, uw kosten te verla-

er op gericht processen te garanderen, die pro-

gen en energie te besparen - voor een groot

bleemloos verlopen tegen voorspelbare kosten.

aantal bekende OEM-merken.

Service overeenkomsten
Afspraken over preventief
onderhoud, reservedelen,
inspecties, reparaties en
upgrades

www.andritz.com

SERVICE

Altijd OEM kwaliteit
Lokale support ondersteund
door wereldwijde expertise

Bird

Onze service filosofie is eenvoudig: Eén telefoontje, één contactpersoon, één toegewijd

Guinard

KMPT

team dat uw taal spreekt en bekend is met uw
machine en proces. Dit is geen loze belofte.
Het is immers gebaseerd op 150 jaar ervaring
met een netwerk van 550 service specialisten

Centrifuges

Rittershaus &
Blecher

op het gebied van vaste/vloeibare scheidingsapparatuur en systemen, met service centra
gevestigd over de hele wereld.

Filterpersen
Netzsch
Filtration

Een ware full-service
leverancier

OEM
ORIGINAL EQUIPMENT
MANUFACTURER

Lenser

Of u nu reservedelen nodig heeft of een huur-

KHD
Humboldt
Wedag

Band-, schijf- en
trommelfilters

Frautech
Separators

Randapparatuur

machine of behoefte heeft aan lokale service,
een reparatie, upgrade of modernisering van

Sprout Bauer

uw installatie, ANDRITZ SEPARATION is uw
360 graden service partner. Van het eerste

Escher Wyss

contact tot aan het afsluiten van service overeenkomsten, het optimaliseren van uw pro-

3Sys
Technologies

Thermische
systemen

Vandenbroek
Royal GMF Gouda

ces, het automatiseren en het verzorgen van
trainingsprogramma’s, wij zijn altijd op zoek
naar manieren die down time verminderen, uw
procesbetrouwbaarheid vergroten en uw
productiecapaciteit vergroten. Met andere
woorden, wij zijn er voor u.

Lokale ondersteuning
Actieve lokale service
centra en service technici
bij u op locatie

Reparaties & Upgrades
Optimalisatie van machines
en processen, reparatiewerk,
en upgrades

OEM reservedelen
Reserve- en slijtdelen van
OEM of van OEM kwaliteit
in lokale voorraden

Tweedehands & huren
Gecertificeerde
tweedehands machines
en huurmachines

Automatisering
Automatiseringstools voor het
verbeteren van processen en
installaties, op het technische
en economische vlak

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

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

EUROPA
ANDRITZ AG
Phone: +43 (316) 6902 2297
Fax: +43 (316) 6902 92297
separation@andritz.com

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

CHINA
ANDRITZ (China) Ltd.
Phone: +86 (400) 1034 188
Fax: +86 (757) 8258 6828
separation.cn@andritz.com

NOORD AMERIKA
ANDRITZ SEPARATION Inc.
Phone: +1 (817) 465 5611
Fax: +1 (817) 468 3961
separation.us@andritz.com

Opleiding
Op maat gemaakte training
voor bedienend- en
onderhoudspersoneel

ZUID AMERIKA
ANDRITZ SEPARATION Ltda.
Phone: +55 (47) 3387 9115
Fax: +55 (47) 3387 9104
separation.bra@andritz.com

www.andritz.com
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