Bérleti szolgáltatások az
autóipar számára
Gyors és megbízható ideiglenes hűtési megoldások

Az autóipar hűtési igényei
A technológai hűtés és légkondicionálás létfontosságú az
autóipari üzemekben többek között a karosszériaműhelyben
végzett, a fényezési és a hajtásláncokkal kapcsolatos
műveletekhez, a végső összeszereléshez és általában az
üzem infrastruktúrájához. A termelékenység növeléséhez
hatékonyabb, gyorsabb, rugalmasabb és egyszerűbb
folyamatvezérlés szükséges amelynek elengedhetetlen
feltétele a megbízható és folyamatos hűtöttvíz-ellátás.
A rendkívüli eseményeken túl ideiglenes hűtési igények
jelentkezhetnek az üzem bővítésekor és a szezonális
csúcsidőszakokban. Ha olyan megbízható partnerrel működik
együtt, aki hatékony megoldást kínál az ilyen helyzetekre,
azzal minimalizálhatja az állásidőket, ill. csökkentheti az anyagi
veszteségek és a gyártásban tapasztalható fennakadások
kockázatát.

Testreszabott megoldás kifejezetten az Ön
folyamataihoz
A Trane mérnökei az Ön üzemeltetést végző csapatával
együttműködve alapos elemzést végeznek, hogy felmérjék
az Ön egyedi hűtési igényeit. Nagy gondossággal végzik a
berendezés kiválasztását, hogy annak hűtési teljesítménye
megfeleljen az Ön folyamatai által támasztott igényeknek.
Minden bérelt berendezés szállítását és telepítését úgy
ütemezzük, hogy az legkevésbé zavarja a termelést illetve
az üzem működését.

Miért érdemes a Trane bérleti szolgáltatásokat
választani?
• A Trane a bérelhető folyadékhűtők egyik legfiatalabb és
műszakilag legkorszerűbb flottáját kínálja az iparban,
a piacon ezzel biztosítva a megbízható, biztonságos és
takarékos működést.
• Bérelhető berendezéseinket a könnyebb telepítés, valamint
a víz- és áramellátás gyorsabb csatlakoztatása érdekében
speciális kiegészítőkkel szereljük fel.
• Kiterjedt szervizhálózatunkban kizárólag tapasztalt,
minősített technikusok dolgoznak.

Kulcsrakész, teljes körű szolgáltatások
A Trane globális szinten vezető helyet foglal el a HVACberendezések gyártói és forgalmazói között. A bérleti
szolgáltatások során használt berendezéseket mi magunk
tervezzük és készítjük el. Teljes körű szolgáltatásaink a
berendezések szállítását, üzembe helyezését, felügyeletét és
üzemen kívül helyezését is magukban foglalják. Mérnökeink
és technikusaink felkészültsége és szakértelme szavatolja a
berendezések zavartalan működését, hogy az Önök gyártási
és minőségi követelményei teljesüljenek és elégedetten
vegyék igénybe szolgáltatásainkat.

Hűtési megoldások egy megbízható partnertől
A Trane Európában és a Közel-Keleten az egyik
legkorszerűbb bérelhető hűtőberendezés-parkkal
rendelkező vállalat. 130 értékesítési és szervizpontja,
valamint az iparág több mint 1000 legtapasztaltabb
üzletkötő mérnöke és szerviztechnikusa révén a Trane
garantáltan ki tudja szolgálni a speciális alkalmazásokra
vonatkozó és szezonális igényeket.
Gyors, biztonságos és költséghatékony megoldásokat
kínálunk. Ügyfélkapcsolati képviselőkből, mérnökökből,
szerviztechnikusokból és logisztikai szakemberekből álló
villámgyors csapatunk az Ön által igényelt berendezést
olyan egyenletesen működő rendszer formájában szállítja,
amely garantáltan meghaladja elvárásait.

Forduljon hozzánk!
Ha Trane folyadékhűtőt szeretne bérelni vagy szeretne
többet megtudni a Trane bérleti szolgáltatásairól,
látogasson el weboldalunkra:

www.trane-chiller-rental.eu
és nézze meg a Trane bérleti szolgáltatásait bemutató videót
(www.youtube/watch?v=a3wqcmPb1Hg)
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Mivel a Trane a folyamatos termékfejlesztés mellett kötelezte el magát, fenntartja a jogot a konstrukció és a műszaki adatok előzetes
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