Náhradné a spotrebné diely
K zariadeniam pre separáciu
pevných látok z kvapalín

Tajomstvo úspechu spočíva v udržaní

vaniu, majú všetky naše náhradné diely

výrobných liniek v chode. To je dôvod,

dvanásťmesačnú záruku na výrobné alebo

prečo sme v ANDRITZ SEPARATION

materiálové vady.

vynaložili veľké investície do našich
balíkov náhradných dielov v našich

Využite našich 150 rokov skúseností ako

prevádzkach po celom svete. Bez

výrobca originálnej techniky získaných zo

ohľadu na to, kde sa nachádzate, naším

základni viac ako 55.000 nainštalovaných

poslaním je rýchlo a spoľahlivo dodať diely,

strojov. Dovoľte nášmu globálnemu tímu

ktoré potrebujete - či už z vlastných miest-

nych zásob alebo z výrobných skladov. S

bezpečnosť, znížiť náklady a šetriť energiu

výnimkou dielov podliehajúcich opotrebo-

- pre množstvo známych značiek OEM.

Náhradné diely OEM
Náhradné a spotrebné diely
od výrobcov OEM alebo
v kvalite OEM v miestných
skladoch.

separačných špecialistov pomôcť zvýšiť

www.andritz.com

SERVICE

Vždy kvalita OEM
Lokálna podpora
opierajúca sa o globálnu
odbornosť

Bird

Filozofia našich služieb je jednoduchá:

Guinard

KMPT

Jeden telefonát, jedna kontaktná osoba,
jeden špecializovaný tím, ktorý hovorí
vaším jazykom a pozná vaše zariadenie a
proces. To nie je prázdny sľub. Ide o

Odstredivky

Rittershaus &
Blecher

150 rokov skúseností, sieť 550 servisných
špecialistov, ako aj servisné centrá po
celom svete.

Kalolisy
Netzsch
Filtration

Plne komplexný
dodávateľ

Či už potrebujete náhradné diely, služby

OEM
ORIGINAL EQUIPMENT
MANUFACTURER

Lenser

KHD
Humboldt
Wedag

Pásové,
diskové a
bubnové
filtre

Frautech
Separátory

Príslušenstvo

prenájmu, miestny servis, opravy, aktualizáciu alebo modernizáciu vášho zariade-

3Sys
Technologies

Sušiarne

Sprout Bauer

nia, ANDRITZ SEPARATION je servisný
partner poskytujujúci plný rozsah služieb.

Escher Wyss

Od počiatočnej konzultácie až do zmlúv o
poskytovaní služieb, optimalizáciu výroby,

Vandenbroek
Royal GMF Gouda

automatizáciu a vzdelávacie programy,
vždy hľadáme spôsoby, ako minimalizovať
prestoje a zvýšiť predvídateľnosť v prevádzke a tým súčasne zvýšiť celkovú efektivitu výroby. Chránime Vaše investície.

Lokálna podpora
Reagujúce miestne servisné
strediská a servisní technici v
teréne

Opravy a modernizácie
Optimalizácia výkonnosti
procesov a zariadení,
opravy, modernizácie a
vylepšenia

Servisné zmluvy
Preventívna údržba, od zmlúv
o dodávke náhradných dielov,
údržbu, revízie a opravy
po modernizáciu a
prevádzku

Second-hand
a prenájmy
Certifikované stroje z druhej
ruky a prenájom strojov

Automatizácia
Automatizácia nástrojov, ktoré
zlepšujú procesy a zariadenia,
a to ako technicky,
tak ekonomicky
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ANDRITZ Singapore Pte. Ltd.
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ANDRITZ (China) Ltd.
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ANDRITZ SEPARATION Inc.
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Školenie
Zaškolenie obsluhy a semináre
prispôsobené potrebám
personálu a údržby
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ANDRITZ SEPARATION Ltda.
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