TotalCare

TM

Максимална
производителност.
Максимална
печалба.
Пакети за поддръжка на
оптични сортиращи
съоръжения

Innovations for a better world.

TOTALCARE TM ЗАЩИТА НА НИВОТО НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

TotalCareTM

Оптимизиране и запазване на Вашия успех
Фирма Bühler отдавна е водещия снабдител в областта на оптичните
сортиращи технологии за преработвателната индустрия в световен мащаб.
Като пионери в тази област, ние разполагаме с несравним опит и се опитваме
да задържим това високо ниво и при обслужването на нашите клиенти. От
1974 г. насам ние заемаме водещо място при разработването на оптични
сортиращи съоръжения и преработвателният бранш се е сдобил
благодарение на нас с някои от най-значителните процеси в оптичните
сортиращи технологии.
Удовлетвореността на нашите клиенти има
за нас най-висок приоритет. Непрестанната
подкрепа и повишаването на нивото на
производителност на клиентите ни е
ключът за нашето дълголетие и успех.
Поради това ние се стремим винаги да се
развиваме и усъвършенстваме, като с
програмата ТotalCareTM за оптично
сортиране предлагаме на нашите клиенти
един цялостен пакет.

С TotalCare предлагаме на нашите клиенти оптимална поддръжка за
тяхното оптично сортиращо съоръжение. Благодарение на набор от
решения за защита на тяхната инвестиция могат да бъдат постигнати
устойчива максимална производителност, максимална
възвращаемост и непрестанна рентабилност.

Защита
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Производ
ителност

Печалба

TOTALCARE TM ЗАЩИТА НА НИВОТО НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Нашите всеобхватни пакети за поддръжка

Универсални браншови решения за защита на Вашето Sortex съоръжение

TotalCareTM Защита
Minimising Downtime

В зависимост от договорения брой
годишни посещения, нашите
специалисти по обслужване на
клиенти ще заменят износващи се
части, ще Ви консултират обстойно
и ще Ви информират относно
бъдещите изисквания за
поддръжката.

Защита на Вашата инвестиция.

TotalCareTM
Производство

TotalCareTM
Производство ПЛЮС

За да се запази времето за
прекъсване на работа под 48 часа,
сортиращите съоръжения се
подсигуряват срещу повреди на
компонентите. Нашите специалисти
по обслужване на клиенти
осигуряват изключително висока
производителност на уредите след
завършване на поправката.

За да се гарантира, че сортиращите
съоръжения работят с максимална
производителност, след изтичане на
предварително зададеният им срок
на експлоатация, ежекторите ще
бъдат подменени. По този начин
нивото на производителност се
запазва също и за в бъдеще.

Защита на нивото на
производителност

Ремонт и оптимизиране.

Предврителна замяна на
ежектори

Максимален капацитет и качество.

TotalCareTM Навсякъде

TotalCareTM Навсякъде Pro

Предлага активно записване на оперативна
информация и изготвяне на отчети, които
позволяват да се наблюдава състоянието
на уреда и да се планира превантивната
му поддръжка.

Клиентите и инженерите на фирма Bühler са в състояние
да контролират нивото на производителност на
сортиращото съоръжение от разстояние. С помощта на
лаптоп, таблет или смартфон Вие можете да установите
грешките и да оптимизирате нивото на производителност
– без значение къде се намирате в момента.smartphone.

Контролирана функционалност

Подсигуряване на оптимална
производителност

Дистанционна поддръжка последно поколение

Оптимален контрол.

Ние предлагаме договори с различна продължителност и се
съобразяваме напълно и изцяло с Вашите нужди.
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Сервиз за машини за оптично
сортиране
Bühler AG
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