TotalCare

TM

Performanță
maximă.
Profit
maxim.
Pachete de mentenanță
pentru sortatoare optice.

Innovations for a better world.

TOTALCARE TM PROTEC ȚIA NIVELULUI DE PERFORMANȚĂ

TotalCareTM

Optimizarea și menținerea succesului Dvs.

Bühler a fost întotdeauna un furnizor al tehnologiilor de sortare optică cu rol decisiv
pentru industria de prelucrare la nivel mondial. Fiind primii în acest domeniu,
deținem experiențe incomparabile și ne străduim să menținem acest nivel înalt și în
domeniul asistenței cliențiilor noștri. Din 1947 suntem progresivi în dezvoltarea
sortatoarelor optice și avansarea acestei tehnologii a condus la cele mai
semnificative progrese in branșa de prelucrare.

Satisfacerea cliențiilor noștri are prioritate
maximă. Suportul continuu și
îmbunătățirea nivelului de performanță a
cliențiilor noștri, este cheia longevității și
succesului nostru. De aceea aspirăm să
evoluăm și să progresăm permanent. Cu
programul TotalCareTM pentru sortare
optică, oferim cliențiilor noștri un suport
desăvârșit.

Prin TotalCare oferim clienților noștri asistență optimă pentru sortatoarele
optice. Datorită unei game de soluții pentru protecția investițiilor Dvs., se pot
obține performanțe constante, randamente maxime și rentabilitate continuă.

Protecție
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Performanță

Profitul
Dvs

TOTALCARE TM PROTEC ȚIA NIVELULUI DE PERFORMANȚĂ

Pachetele noastre complete de mentenanță.
Soluții pentru fiecare branșă privind protecția sortatorului Dvs.

TotalCareTM Protect
Diminuarea timpului de
stagnare
Serviciul de asistență Bühler va înlocui
consumabile, vă va sfătui temeinic și vă
va informa despre cerințele de
întreținere - depinde de numărul
vizitelor anuale stabilit cu Dvs.

Protecția a investiției Dvs.

TotalCareTM Perform
Protecția nivelului de
performanță

TotalCareTM PerformPlus

Pentru a menține timpul de stagnare sub
48 de ore, sortatoarele vor fi asigurate
împotriva defectării componentelor.
Serviciul de asistență Bühler oferă o
performanță excelentă a dispozitivelor
după finalizarea reparației.

Pentru a asigura o performanță de vârf
a sortatoarelor, ejectoarele vor fi
înlocuite după expirarea fiabilității
prestabilite. Nivelul de performanță
rămâne asigurat și în viitor.

Revizia ejectoarelor

Capacitate și calitate maximă.

Reparare și optimizare.

TotalCareTM Anyware

TotalCareTM AnywarePro

Consemnare activă a informațiilor
operaționale și întocmire de raporturi, care
permit supravegherea stării dispozitivelor și
planificarea mentenanței preventive.

Clienții precum și inginerii de la Bühler pot controla
la distanță nivelul de performanță al sortatoarelor.
Prin intermediul unui laptop, tabletă sau smarphone,
Dvs. puteți determina erori și optimiza nivelul de
performanță - oriunde vă aflați.

Protejarea performanței optimizate.

Supraveghere optimă.

Funcționalitate controlată

Mentenanţa la distanță a ultimei generaţii

Vă oferim contracte cu durată variabilă şi adaptarea completă la cerințele Dvs.
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Bühler AG
Gupfenstrasse 5, 9240 Uzwil
Elveția
T +41 (0)71 955 11 11
F +41 (0)71 955 33 79
www.buhlergroup.com

Sector de asistență pentru
sortatoare optice:
Bühler AG
Münchner Bundesstraße 142
5020 Salzburg,
Austria
T +43 (0) 662 430121
www.buhlergroup.com/totalcare
totalcare@buhlergroup.com

