Części zamienne i zapasowe
Dla urządzeń do separacji ciał
stałych od cieczy

Tajemnica sukcesu tkwi w utrzymaniu

ści zamiennych dotyczy 12-miesięczna

pracy linii produkcyjnych. Dlatego

gwarancja jakości wykonania.

ANDRITZ SEPARATION zainwestowała

Skorzystajcie Państwo ze 150 lat naszego

w

w

doświadczenia jako producenta oryginal-

naszych zakładach na całym świecie.

pakiety

części

zamiennych,

nego sprzętu, zdobytego dzięki bazie

Bez względu na to, gdzie znajduje się Pań-

ponad 55000 zainstalowanych maszyn.

stwa zakład, naszą misją jest szybka i nie-

Pozwólcie naszemu globalnemu zespołowi

zawodna dostawa potrzebnych części - z

specjalistów ds. separacji zwiększyć bez-

naszych lokalnych zapasów lub z zapasów

pieczeństwo, zmniejszyć koszty i zaosz-

konsygnacyjnych. Z wyjątkiem materiałów

czędzić energię - dla ogromnej liczby

eksploatacyjnych, wszystkich naszych czę-

znanych marek OEM.

Części zapasowe OEM
Części zamienne i zapasowe
od producentów OEM lub
w jakości OEM w
lokalnych zapasach

www.andritz.com

SERVICE

Zawsze jakość OEM
Lokalne wsparcie poparte
globalną wiedzą

Bird

Filozofia naszych usług jest prosta: Jeden
telefon, jedna osoba kontaktowa, jeden

Guinard

KMPT

dedykowany zespół, który mówi w Państwa języku i zna Państwa urządzenia i procesy. nie jest to pusta obietnica. Poparte
jest to przez 150 lat doświadczeń, sieć 550

Wirówki

Rittershaus &
Blecher

specjalistów w zakresie urządzeń i systemów separacji, a także centra serwisowe
na całym świecie.

Netzsch
Filtration

W pełni kompleksowy dostawca

Prasy
filtracyjne

OEM
PrODuCEnt
OryginalnEgO
SPrZętu

Lenser

niezależnie od tego, czy potrzebują Pań-

KHD
Humboldt
Wedag

Taśmowe,
tarczowe i
filtry
bębnowe

Frautech
Separatory

Pomocnicze

stwo części zamiennych, wynajmu, lokalnego serwisu, napraw, lub modernizacji

Sprout Bauer

sprzętu, anDritZ SEParatiOn to partner
serwisowy zapewniający pełen wachlarz

Escher Wyss

usług. Od konsultacji do umów o świadczenie usług, optymalizację zakładów, au-

3Sys
Technologies

Systemy
termiczne

Vandenbroek
Royal GMF Gouda

tomatykę i programy szkoleniowe, zawsze
szukamy sposobów, aby ograniczyć czas
przestojów i zwiększyć przewidywalność
działania, podnosząc wydajność produkcji.
Krótko mówiąc, chronimy Was.

Lokalne wsparcie
reagujące lokalne centra
usług oraz serwisanci w
terenie

Remonty i modernizacje
Optymalizacja maszyny i
wydajności procesów,
naprawy, modernizacja i
unowocześnienia

Umowy serwisowe
Profilaktyka, od umów
o części zamienne,
konserwację, kontrole i
naprawy po modernizacje
i eksploatację

Materiały używane i
wypożyczane
Certyfikowane maszyny
używane i wynajmowane

Automatyzacja
narzędzia automatyzacji do
poprawy procesów i zakładów,
zarówno pod względem
technicznym, jak i
ekonomicznym
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Szkolenia
Dostosowane szkolenia
operatorów i seminaria dla
personelu obsługi i
konserwacji
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