Servicii de închiriere pentru
industria automobilelor
Soluţii de răcire temporară rapide şi fiabile

Necesităţile de tehnologic răcire ale industriei
automobilelor
Răcirea procesului și aerul condiţionat reprezintă elemente
esenţiale într-o fabrica auto pe tot parcursul proceselor din
atelierul caroserie, vopsitorie, grup motopropulsor până la
asamblarea finală, precum și pentru infrastructura fabricii.
Pe măsură ce se urmărește ca procesele industriale din fabrica
să devină mai eficiente, mai rapide, mai flexibile și mai ușor
de controlat în scopul creșterii productivităţii, este esenţial să
dispuneţi de o sursă permanentă și fiabilă de apă răcită. În afară
de situaţiile de urgenţă, apar necesităţi suplimentare de răcire
pentru o perioadă determinată în caz de extindere a capacităţii
de producţie a fabricii și de creștere a cererii sezoniere care
trebuie satisfăcută. Avand un partener de nădejde care să asigure
o soluţie eficientă în momentul în care apar aceste necesităţi veti
reduce la minimum staţionările neproductive, precum și riscul
unor pierderi financiare și al întreruperii producţiei.

O soluţie adaptată pentru a corespunde aplicaţiilor
dvs. tehnologice
Inginerii Trane vor colabora cu specialistii dumneavoastra
pentru a efectua o evaluare amănunţită a cerinţelor dvs.
de răcire. Echipamentele sunt selectate cu atenţie pentru a
corespunde capacităţii de răcire necesare susţinerii procesului
dvs. Livrarea și instalarea tuturor unităţilor de închiriere sunt
planificate astfel încât să se integreze în mod unitar în planul
dvs. de producţie anual.

De ce Serviciul de închiriere Trane?
• Trane dispune de unul dintre cele mai noi și avansate din
punct de vedere tehnologic parcuri de echipamente pentru
închiriere din domeniu. Acest lucru înseamnă că dvs. veți
obține garantat o instalație fiabilă, sigură și eficientă.
• Echipamentele noastre pentru închiriere sunt dotate cu
accesorii speciale pentru o instalare mai simplă și o racordare
mai rapidă la rețeaua de alimentare cu apă și energie
electrică.
• Rețeaua noastră extinsă de service dispune de tehnicieni
cu experiență, autorizați de către fabrică.

Servicii la cheie
Trane este lider mondial în domeniul producției și furnizării
de echipamente HVAC. Proiectăm și construim chiar noi
echipamentele pe care le utilizăm pentru servicii de închiriere.
Serviciul nostru la cheie include furnizarea, instalarea,
monitorizarea și scoaterea din funcțiune a echipamentelor.
În plus, vă puteți baza pe tehnicienii Trane, care vor avea grijă
să mențină instalația dvs. în stare de funcționare. Avem tot
ceea ce este necesar pentru a vă asigura că producţia dvs. și
calitatea pe care o oferiţi satisfac exigenţele clienţilor.

Soluții de răcire de la un partener de încredere
Trane deține unul dintre cele mai avansate parcuri de
răcitoare de lichid de închiriat din Europa și Orientul Mijlociu.
Cu 130 de puncte de vânzare și service și peste 1000 dintre
cei mai bine pregătiți ingineri de vânzări și tehnicieni de
service din domeniu, Trane este cel mai în măsură să răspundă
necesităților dvs. sezoniere și de aplicații speciale.
Oferim soluții rapide, sigure și rentabile. Echipa noastră de
manageri de proiect, ingineri, tehnicieni de service și specialiști
în logistică poate transforma rapid echipamentul de care aveți
nevoie într-un sistem ireproșabil, care va întrece așteptările dvs.

Contactați-ne
Pentru a închiria un răcitor de lichid Trane sau pentru mai
multe informaţii despre Serviciile de închiriere Trane,
vizitaţi-ne la:

www.trane-chiller-rental.eu
și urmăriţi prezentarea video a Serviciilor noastre de închiriere
(www.youtube/watch?v=a3wqcmPb1Hg)
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