TotalCare

TM

A teljesítmény
növelése.
A jövedelmezőség
maximalizálása.

Az optikai válogatógépek
teljeskörű megbízhatósága

Innovations for a better world.

TOTALCARETM TELJESÍTMÉNYVÉDELEM

TotalCareTM

Az ügyfelek sikerének optimalizálása.

A Bühler folyamatosan tört előre az optikai válogatás terén. Mint úttörők a
területen, szakértelmünk felülmúlhatatlan és törekszünk, hogy az
ügyfélszolgálatunkban ugyanolyan kiválóságot érjünk el. 1947 óta úttörő szerepet
töltünk be az optikai válogatógépek tervezése terén, amely az optikai válogatás
legfejlettebb folyamattechnikáját hozza a feldolgozók világba.

Az ügyfelek elégedettsége üzleti
tevékenységünk alappillére. A
folyamatos támogatás és ügyfeleink
teljesítményének növelése a hosszú
távú kacsolat és a siker kulcsa. Ezért
finomítjuk, fokozzuk és biztosítjuk a
TotalCareTM programot az optikai
válogatáshoz.

Azáltal, hogy biztosítjuk ügyfeleinknek a TotalCare-t az optikai válogatáshoz,
olyan megoldásokat kínálunk, amelyek védik (protect) a beruházásaikat,
lehetővé téve a folyamatos csúcsteljesítményt (performance) ezáltal
biztosítva a maximális megtérülést és nyereségességet (profit) egész évben.
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Teljesít

Nyereség

TOTALCARETM TELJESÍTMÉNYVÉDELEM

Teljeskörű működési megbízhatóság
Teljesítményvédelmi megoldások minden iparág számára

TotalCareTM Protect

TotalCareTM Perform

TotalCareTM PerformPlus

A meghatározott számú éves
látogatáson alapján a Bühler
mérnökök kicserélik a kulcsfontosságú
kopóalkatrészeket és tanácsokat
adnak a jövőbeli karbantartási
követelményekről.

Törekedve az állásidő 24 óra alá
szorításával, a válogatógépek
biztosítva vannak komponens
meghibásodása esetén. A Bühler
mérnökei biztosítják az első osztályú
teljesítményt a javítás elvégzése után.

Annak érdekében, hogy a
válogatógépek csúcsteljesítményt
nyújtsanak, a fúvókák egy
meghatározott életciklus elérése után
cserére kerülnek. Ezáltal a teljesítmény
a jövőben is megmarad.

Befektetés védelme.

Javítás és optimalizálás.

Maximális kapacitás és minőség.

A leállás minimálisra
csökkentése

Teljesítményvédelem

Fúvókák felújítása

TotalCareTM Anyware

TotalCareTM AnywarePro

Biztosítja a működési információkat,
valamint olyan jelentéseket, amelyek
lehetővé teszik a gép állapotának
felügyeletét és a megelőző karbantartást.

A válogatógép teljesítményét az ügyfelek és
a Bühler mérnökei távolról is megtekinthetik.
A hibák diagnosztizálhatóak és a teljesítmény
bárhonnan optimalizálható laptopon,
táblagépen vagy okostelefonon keresztül.

Felügyelt funkcionalitás

Az optimalizált teljesítmény
fenntartása.

Távoli hozzáférés és segítségnyújtás

Maximális vezérlés.

A szerződések változó időtartamokra állnak rendelkezésre
és az Ön igényeihez igazíthatók
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