Aşınma parçaları ve yedek parçalar
Katı/sıvı ayırma ihtiyaçlarınız için

Başarının sırrı üretim hatlarınızı çalışır

üretim ve malzeme hatalarına karşı on iki ay

halde

garantilidir.

tutmakta

yatar.

ANDRITZ

SEPARATION olarak dünya üzerindeki
tesislerimizde yedek parça stoklarına

55.000’den fazla makine tesisat tecrübe-

hatırı sayılır yatırım yapmamızın nedeni

miz ile 150 yıllık orijinal malzeme üreticisi

budur. İşletmeniz nerede bulunursa bulun-

(OEM) deneyimimizden yararlanın. Katı/sıvı

sun, görevimiz ihtiyaç duyduğunuz yedek

ayırma uzmanlarımızın tanınmış OEM mar-

parçaların kendi yerel envanterimizden ya

kalarından büyük çoğunluğu için güvenliği-

da konsinye stoklarımızdan hızlı ve güvenilir

nizi pekiştirmenize, giderleri düşürmenize

tedarikini sağlamaktır. Aşınır sarf malzeme-

ve güç tasarrufunda bulunmanıza yardımcı

sinin dışında, yedek parçalarımızın tümü

olmalarına izin verin.

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

www.andritz.com

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).

Netzsch
Filtration

Eksiksiz bir hizmet
tedarikçisi

Pres
filtreler

servis,

onarım,

yükseltmesi

veya

donanımınızın

OEM
OrijinAl EKipMAn
ÜrEticisi

Lenser

İhtiyacınız yedek parça, kiralama, yerel
modernizasyonuysa,

Frautech
Separatörler

Yardımcı
teçhizat

sürüm

KHD
Humboldt
Wedag

Bant, disk
ve tambur
filtreler

3Sys
Technologies

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

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

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

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

AVUSTRALYA
ANDRITZ Pty. Ltd.
Telefon : +61 (3) 8773 4888
Faks : +61 (3) 8773 4899
separation.au@andritz.com

AVRUPA
ANDRITZ AG
Telefon : +43 (0) 50805 56239
Faks : +43 (0) 50805 51023
separation@andritz.com

ASYA
ANDRITZ Singapore Pte. Ltd.
Telefon : +65 (6512) 1800
Faks : +65 (6863) 4482
separation.sg@andritz.com

ÇIN
ANDRITZ (China) Ltd.
Telefon : +86 (757) 8258 6802
Faks : +86 (757) 8258 6828
separation.cn@andritz.com

KUZEY AMERIKA
ANDRITZ SEPARATION Inc.
Telefon : +1 (817) 465 5611
Faks : +1 (817) 468 3961
separation.us@andritz.com

Eğitim
Operatör eğitimi, işletme
ve bakım personeli için
eğitim ve özel hazırlanmış
seminerler

GÜNEY AMERIKA
ANDRITZ SEPARATION Ltda.
Telefon : +55 (47) 3387 9100
Faks : +55 (47) 3387 9104
separation.bra@andritz.com

www.andritz.com
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