Usługi wynajmu dla
przemysłu oponiarskiego
zapewniają niezawodną i niezrównaną
pod względem jakości produkcję

Potrzeby przemysłu oponiarskiego w zakresie
chłodnictwa

Dlaczego warto zdecydować się na usługę wynajmu
Trane?

Opony tworzone są z wielu części składowych, które są
konfekcjonowane i wulkanizowane przy użyciu wysokiej
temperatury i ciśnienia. Regulacja temperatury na każdym
etapie mieszania składników, przygotowywanie elementów
składowych, konfekcjonowanie opony, wulkanizacja oraz
końcowy proces testowania wykończenia gwarantują
wysoką jakość i niezawodność opon. Ze względu na to,
że w zakładach produkcyjnych najważniejsza jest ciągła poprawa
efektywności technologii produkcji pozwalająca na zwiększenie
wydajności, kluczową sprawą jest zapewnienie niezawodnego
i bezzakłóceniowego źródła schłodzonej wody. Poza sytuacjami
awaryjnymi, potrzeba tymczasowego chłodzenia powstaje także
w przypadku zwiększania wydajności zakładu czy wychodzenia
na przeciw rosnącemu zapotrzebowaniu w szczycie sezonu.
Współpraca z zaufanym partnerem, który zapewni szybkie
i wydajne rozwiązanie na wypadek takich sytuacji pomoże
w skróceniu czasu przestoju i zredukuje ryzyko poniesienia strat
finansowych czy wystąpienia zakłóceń w produkcji.

• Firma Trane dysponuje jedną z najmłodszych i najbardziej
zaawansowanych pod względem technicznym flot na
wynajem w tej branży. Oznacza to, że gwarantujemy dostawę
niezawodnej, bezpiecznej i wydajnej instalacji.
• Nasze urządzenia na wynajem wyposażone są w specjalistyczne
akcesoria ułatwiające montaż oraz zapewniające szybkie
podłączenie do instalacji wodociągowej i elektrycznej.
• Nasza rozbudowana sieć serwisowa jest pełna autoryzowanych
techników z bogatym doświadczeniem.

Rozwiązania dopasowane do indywidualnych
zastosowań
Inżynierowie firmy Trane będą pracować z zespołem
operacyjnym klienta w celu przeprowadzenia dogłębnej
analizy wymagań w zakresie chłodnictwa. Sprzęt jest
starannie dobierany, tak aby sprostał wymaganiom stawianym
urządzeniom chłodniczym wspierającym procesy u klienta.
Dostawy i montaż wszystkich wynajmowanych agregatów
przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem, tak aby
bezproblemowo wpasować się w roczny plan produkcji klienta.

Rozwiązania „pod klucz” od początku do końca procesu
Firma Trane jest globalnym liderem w zakresie produkcji
i dostarczania sprzętu HVAC. Projektujemy i montujemy sprzęt,
który następnie wynajmujemy. Nasze usługi „pod klucz“ obejmują
swoim zakresem dostawę sprzętu, konfigurację, monitoring
i wycofanie z eksploatacji. Klienci mogą również polegać na
serwisantach firmy Trane, którzy zapewnią bezproblemowe
działanie instalacji. Mamy wszystko, czego potrzebuje nasz
klient, aby zapewnić, że potrzeby jego klientów pod względem
produkcji i jakości zostaną spełnione.

Rozwiązania chłodnicze oferowane przez zaufanego
partnera
Firma dysponuje jedną z najbardziej rozbudowanych flot
agregatów chłodniczych do wynajęcia w Europie i na Bliskim
Wschodzie. Dzięki 130 punktom sprzedaży i punktom
serwisowym oraz 1000 najlepiej wyszkolonych inżynierów
d/s sprzedaży, firma Trane zapewnia usługi dla działalności
specjalnej oraz potrzeb sezonowych.
Oferujemy szybkie, bezpieczne i oszczędne rozwiązania.
Nasz zespół dyrektorów, inżynierów, serwisantów
oraz logistyków szybko zamieni wymagany sprzęt
w bezproblemowo działający system, który przerośnie
Państwa oczekiwania.

Skontaktuj się z nami
Aby wypożyczyć agregat chłodniczy Trane lub uzyskać
dodatkowe informacje na temat usług wynajmu firmy Trane,
odwiedź nas na:

http://www.trane-chiller-rental.eu/pl-pl/index.php
i obejrzyj nasze materiały filmowe dotyczące usług wynajmu
(www.youtube/watch?v=a3wqcmPb1Hg)

Firma Ingersoll Rand (NYSE:IR) poprawia jakość życia, tworząc komfortowe, zrównoważone i wydajne środowiska.
Nasi pracownicy i nasze marki — Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® oraz Trane® — współpracują na rzecz poprawy
jakości powietrza i komfortu w domach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej, w zakresie transportu
i ochrony żywności oraz produktów szybko psujących się, a także podnoszenia wydajności i produktywności w przemyśle.
Jesteśmy światowym potentatem dbającym o zrównoważony postęp i trwałe wyniki na świecie.

engineer.trane.com

trane.com

ingersollrand.com

Firma Trane prowadzi politykę stałego ulepszania swoich produktów, w związku z czym zastrzega sobie prawo do zmian w konstrukcji
i dokumentacji technicznej bez uprzedzenia.
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Używamy przyjaznych dla środowiska technik drukarskich,
pozwalających na zmniejszenie ilości odpadów.
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