TotalCare

TM

Μέγιστη
απόδοση.
Μέγιστο
κέρδος.
Πακέτα συντήρησης
για οπτικούς διαλογείς.

Innovations for a better world.

TOTALCARE TM ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

TotalCareTM

Διατήρηση και βελτιστοποίηση της
επιτυχίας σας.
Η Bühler είχε πάντα ηγετική θέση στον τομέα των οπτικών τεχνολογιών διαλογής
για την παγκόσμια μεταποιητική βιομηχανία. Δεδομένου ότι είμαστε πρωτοπόροι
σε αυτόν τον τομέα, διαθέτουμε μοναδική εμπειρία και προσπαθούμε να
διατηρήσουμε αυτό το υψηλό επίπεδο και στην εξυπηρέτηση πελατών. Από το
1947 κατέχουμε ηγετική θέση στο σχεδιασμό της οπτικής διαλογής και η
μεταποιητική βιομηχανία μας οφείλει μερικές από τις πιο σημαντικές διαδικασίες
στην τεχνολογία της οπτικής διαλογής.

Η ικανοποίηση των πελατών μας αποτελεί
μέγιστη προτεραιότητα για την εταιρία μας. Η
συνεχής υποστήριξη και βελτίωση των
επιπέδων απόδοσης των πελατών μας είναι
κλειδί για τη μακροζωία και την επιτυχία μας.
Ως εκ τούτου, προσπαθούμε να
αναπτυχθούμε και να βελτιωθούμε συνεχώς
και προσφέρουμε στους πελάτες μας με το
πρόγραμμα TotalCareTM ένα ολοκληρωμένο
πακέτο για την οπτική διαλογή.

Με το TotalCare παρέχουμε στους πελάτες μας την ιδανική υποστήριξη
της εγκατάστασης οπτικής διαλογής. Χάρη σε μια σειρά λύσεων για την
προστασία της επένδυσής σας, μπορεί να επιτευχθεί διαρκή μέγιστη
απόδοση, μέγιστη κερδοφορία και συνεχή αποδοτικότητα.

Προστασία
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Απόδοση

Κέρδος

TOTALCARE TM ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Πακέτα πλήρης συντήρησης

Λύσεις για την προστασία των επιπέδων απόδοσης
σε κάθε τομέα της βιομηχανίας

TotalCareTM Προστασία
Ελαχιστοποίηση χρόνου
διακοπής λειτουργίας

Οι μηχανικοί της Bühler, ανάλογα με το
συμφωνημένο αριθμό ετήσιων
επισκέψεων, θα αντικαταστήσουν
φθαρμένα εξαρτήματα, θα σας
συμβουλέψουν και θα σας
ενημερώσουν σχετικά με τις
μελλοντικές απαιτήσεις συντήρησης.

Προστασία της επένδυσής σας.

TotalCareTM Απόδοση
Προστασία του επίπεδου
απόδοσης

TotalCareTM ΑπόδοσηPlus

Για να κρατηθεί ο χρόνος διακοπής
λειτουργίας, σε περίπτωση βλάβης,
κάτω από 48 ώρες, διασφαλίζουμε τους
οτπικούς διαλογείς από βλάβες
εξαρτημάτων. Οι μηχανικοί της Bühler
εξασφαλίζουν μια εξαιρετική απόδοση
των οπτικών διαλογέων μετά την
ολοκλήρωση της επισκευής.

Για να διασφαλιστεί ότι οι διαλογείς
δουλεύουν με μέγιστη απόδοση,
αντικαθίστανται οι εκτοξευτήρες μετά
από την καθορισμένη διάρκεια ζωής
τους. Με αυτό τον τρόπο το επίπεδο
απόδοσης διατηρείται και στο μέλλον.

Επισκευή και βελτιστοποίηση.

Γενική επισκευή εκτοξευτήρων

Μέγιστη παραγωγική ικανότητα
και ποιότητα

TotalCareTM Anyware

TotalCareTM AnywarePro

Προσφέρει αναφορές και δελτία που περίεχουν
πληροφορίες λειτουργίας του οπτικου
διαλογεά, καθιστώντας δυνατή την
παρακολούθηση της κατάστασης της μονάδας
και τη σχεδίαση προληπτικών συντηρήσεων.

Οι πελάτες και οι μηχανικοί της Bühler μπορούν να
ελέγξουν το επίπεδο απόδοσης του διαλογέα από
απόσταση. Με τη βοήθεια ενός φορητού υπολογιστή,
Tablet ή Smartphone μπορούν να ανακαλύψουν τα
λάθη και να βελτιώσουν το επίπεδο των επιδόσεων.

Για σταθερά βελτιστοποιημένη απόδοση.

Απόλυτος έλεγχος.

Ελεγχόμενη λειτουργικότητα

Τηλεχειριζόμενη πρόσβαση και υποστήριξη

Προσφέρουμε συμβάσεις ποικίλης διάρκειας και
προσαρμοζόμαστε πλήρως στις ανάγκες σας.
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Bühler AG
Gupfenstrasse 5, 9240 Uzwil
Ελβετία
T +41 (0)71 955 11 11
F +41 (0)71 955 33 79
www.buhlergroup.com

Τμήμα οπτικής διαλογής
Bühler AG
Münchner Bundesstraße 142
5020 Salzburg,
Aυστρία
T +43 (0) 662 430121
www.buhlergroup.com/totalcare
totalcare@buhlergroup.com

