Bérleti szolgáltatások raktárak
számára
Gyors és megbízható ideiglenes hűtési megoldások

Környezeti levegő szabályozása raktárakban
A hőmérséklet és a páratartalom szintjének hatékony
szabályozása a raktárakban létfontosságú a megfelelő
tárolási feltételek és kényelmes munkakörnyezet
biztosítására.
A raktárakban a legtöbb terméket, például az
elektronikai cikkeket, papírt vagy romlandó árukat
szabályozott környezeti feltételek között kell tárolni.
Gyógyszerészeti termékek esetében nélkülözhetetlen,
hogy a raktárt szigorúan ellenőrizzék. A páratartalom
és hőmérséklet ellenőrizetlen változásának súlyos
következménye lehet a gyógyszerekre, hatástalanná
vagy potenciálisan veszélyessé téve ezeket.
A raktári légkondicionálás átfogó megközelítése
növelheti a személyzet kényelmét, miközben
optimálissá teszi a tárolási feltételeket, az Ön
üzemeltetési célkitűzéseinek elérése érdekében.

Kifejezetten az Ön raktározási igényeire szabott
megoldás
A Trane mérnökei az Ön üzemeltetést végző csapatával
együttműködve alapos elemzést végeznek, hogy
felmérjék az Ön egyedi hűtési követelményeit.
A szükséges hűtőteljesítmény biztosítására gondosan

választjuk ki a megfelelő berendezéseket. A bérelhető
egységek leszállítását és felszerelését úgy ütemezzük,
hogy az semmilyen fennakadást ne okozzon a raktár
üzemeltetésében.

Miért érdemes a Trane Bérleti Szolgáltatásokat
választani?
• Berendezések nagy, fiatal és jól karbantartott flottája
• Tartozékok gyorsan és könnyen felszerelhető teljes
választéka
• Széles körű szervizhálózat tapasztalt, minősített
technikusokkal.

Kulcsrakész, teljes körű szolgáltatások
A Trane globális szinten vezető helyet foglal el a HVACberendezések gyártói és forgalmazói között. A bérbe
adott berendezéseket mi magunk tervezzük és gyártjuk.
Kulcsrakész szolgáltatásaink a berendezések szállítását,
üzembe helyezését, felügyeletét és leszerelését is
magukban foglalják. Bízhat a Trane technikusaiban,
a berendezés zökkenőmentesen fog üzemelni. Mindent
biztosítunk, amire szüksége van az érzékeny árucikkek
ideális raktározási feltételeinek, vagy a személyzet
kényelmének biztosításához.

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 egy Trane folyadékhűtő berendezést szeretne
bérelni, vagy szeretne többet megtudni a Trane Bérleti
Szolgáltatásokról, látogasson el a weboldalunkra:

www.trane-chiller-rental.eu
és nézze meg a Trane bérleti szolgáltatásait bemutató
videót (www.youtube/watch?v=a3wqcmPb1Hg)

A Trane® az Ingersoll Rand® márkája. Az Ingersoll Rand (NYSE:IR) a kényelmes, fenntartható és hatékony környezetek
kialakításával hozzájárul az életminőség javulásához. Munkatársaink és termékcsaládjaink (beleértve az
Ingersoll Rand®, Trane®, Thermo King® és Club Car® márkákat) közös célja, hogy javítsák a levegő minőségét és
komfortját otthonainkban és épületeinkben, szállítsák és védjék az élelmiszereket és romlandó termékeket, illetve
növeljék az ipari termelékenységet és hatékonyságot. Az egész világon jelen lévő üzletágként vállalati szinten és
ügyfeleink felé is a fenntartható üzleti módszerek mellett köteleztük el magunkat.

engineer.trane.com

A hulladékmennyiség csökkentése érdekében elkötelezettek vagyunk
a környezettudatos nyomtatás iránt.
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