Hyrservice för vinerier

Tillför vetenskap till konsten att producera vin

Exakt temperaturkontroll

Varför ska du välja Trane Rental Services?

Vinets kvalitet är i lika hög grad beroende av

• Tranes har en av branschens modernaste och tekniskt

vinproducentens kunskap och tekniska expertis som av

mest avancerade uppsättningar av hyrenheter. Det

själva druvan. Exakt temperaturkontroll under hela

innebär att du kan vara säker på att få en pålitlig, säker

vinproduktionsprocessen är ett essentiellt krav, särskilt

och effektiv installation.

under förjäsning, jäsning och stabilisering. Det är även

• Våra hyrenheter är utrustade med särskilda tillbehör som

viktigt vid konservering och lagring av den färdiga

möjliggör enklare installation och snabbare anslutning till

produkten. Eftersom kraven är mycket säsongsbetingade

vatten- och elnät.

kan användning av temporär kylutrustning vara det mest
ekonomiska alternativet för vinproducenter. Trane Rental

• Vi har tillgång till ett omfattande servicenätverk med
erfarna och fabriksauktoriserade tekniker.

Services erbjuder rätt utrustning, expertis och service som
lever upp till dessa säsongsbetingade krav och säkerställer

Driftklara lösningar från början till slut

högsta möjliga produktionsstandard.

Trane är en ledande global tillverkare och leverantör av
utrustning för klimatstyrning. Vi designar och tillverkar

En skräddarsydd lösning som motsvarar dina
individuella behov

själva utrustningen vi hyr ut. Våra driftklara lösningar

Tranes ingenjörer utför tillsammans med din driftspersonal

övervakning och urdrifttagande. Du kan lita på att Tranes

en djupgående bedömning av dina unika kylningsbehov.

tekniker håller din installation i felfri drift. Vi erbjuder allt

Utrustningen väljs ut noggrant för att motsvara

du behöver för att dina viner ska leva upp till den höga

kylkapaciteten som krävs för dina processer. Leverans och

standard som krävs för att dina kunder ska bli nöjda.

installation av alla hyrenheter schemaläggs för att
möjliggöra smidig integration i din årliga produktionsplan.

omfattar tillhandahållande av utrustning, installation,

Kyllösningar från en pålitlig partner
Trane har en av de mest avancerade uppsättningarna
av kylaggregat för uthyrning regionerna i Europa,
Mellanöstern och Indien. Med 130 försäljnings- och
serviceställen samt över 1000 av branschens bäst
utbildade försäljningsingenjörer och servicetekniker
har Trane utmärka förutsättningar att tillgodose dina
säsongsbetingade behov.
Vi erbjuder snabba, säkra och kostnadseffektiva lösningar.
Vårt team av projektledare, ingenjörer, servicetekniker och
professionella logistiker kan med kort varsel sammanställa
system utformade efter dina behov, som fungerar smidigt
och överträffar dina förväntningar.

Kontakta oss
För att hyra ett kylaggregat från Trane till ditt vineri eller
för att läsa mer om Trane Rental Services, besök oss på:

www.trane-chiller-rental.eu
och se vår video om Trane Rental Services
(http://www.youtube.com/watch?v=a3wqcmPb1Hg)

Ingersoll Rand (NYSE:IR) främjar en bättre livskvalitet genom att skapa och underhålla säkra, bekväma och effektiva
miljöer. Vår personal och vår varumärkesfamilj – som inkluderar Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® och Trane® –
samverkar för att öka luftkvaliteten och komforten i bostäder och andra byggnader, transportera och skydda mat och
ömtåliga färskvaror, säkra privat och kommersiell egendom samt öka den industriella produktiviteten och effektiviteten.
Vi är ett globalt företag med en omsättning på 14 miljarder dollar som satsar på hållbar utveckling och bestående resultat.

engineer.trane.com

trane.com

ingersollrand.com

Eftersom kontinuerliga förbättringar av produkter och produktprestanda ingår i Tranes policy, förbehåller sig företaget rätten till konstruktionsoch specifikationsändringar utan föregående meddelande.
Trane bvba, Lenneke Marelaan 6, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgien, ON 0888.048.262 - RPR Brussel
Telefon: 08-55613450 Hemsida: www.trane.se
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