Bérleti szolgáltatások a
műanyagipar számára
Gyors és megbízható ideiglenes hűtési megoldások

Hűlés és hőelvonás
A hűlés és a hőelvonás rendkívül kritikus fontosságúak
az iparágában. A hűlés lényeges a gyártást végző gépek
és a ciklusidő lecsökkentése érdekében. A folyékony,
hőre lágyuló anyagok (polipropilén, nejlon és polietiléntereftalát) hűlést igényelnek, hogy megszilárduljanak.
Másfelől jelentékeny mennyiségű hő elvonása
szükséges az anyagokból és a gyártást végző gépekből,
például:
• A forró, extrudált műanyag megszilárdításához
használt víz hűtése.
• A fúvott fólia folyamatának léghűtése a keverőben:
a léghűtésnek vagy a folyadékhűtő rendszernek
közvetlen hatása van a fólia átláthatóságára és
minőségére és a termelés sebességére.
• A gyártást végző gépek és hidraulikus rendszerek,
például a hidraulikus szivattyúk, csappantyúk és
olaj hűtése a túlmelegedés és a leállás elkerülése
érdekében.
• A munkaterület hűtése, amikor az felforrósodik
a gépek működése miatt.
A hűtési folyamat bármilyen megszakadása
jelentős hatással lehet annak megbízhatóságára és
hatékonyságára, valamint termeléskieséshez és gyenge
termékminőséghez vezethet.

A Trane bérléssel kapcsolatos szakértelme
a műanyagipar számára
Amikor tervezett leállás, vészhelyzet vagy idényjellegű
csúcsidőszak áll be, a Trane bérleti szolgáltatásai
biztosítják a kellő szakértelmet és felszereléseket ahhoz,
hogy lényegesen mérsékeljék a műanyaggyártási
folyamatot befolyásolható kockázatokat. A Trane
különböző összetettségi szinten kivitelezett,
megbízható és költséghatékony bérleti megoldásokat
biztosít a műanyagipari létesítmények számára, hogy
támogassa az igények szerinti HVAC-teljesítmény
fenntartását. A Trane mérnökei együttműködnek az ön
üzemeltetést végző csapatával, hogy alaposan felmérjék
a követelményeket. A bérelhető egységek leszállítását
és felszerelését úgy ütemezzük, hogy az semmilyen
fennakadást ne okozzon az üzemvitelben.

Miért érdemes a Trane bérleti szolgáltatásokat
választani?
• Berendezések széles választéka, 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 HVAC-berendezések 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. A legfontosabb
azonban, hogy bízhat a Trane technikusaiban, hogy
a berendezése zökkenőmentesen fog üzemelni.
Mindennel rendelkezünk, amire szüksége van
létesítménye fenntartásához.

Hűtési megoldások egy megbízható partnertől
A Trane az egyik legkorszerűbb bérelhető gépparkkal
rendelkező vállalat Európában. Az iparág több,
mint 1000 legjobban képzett értékesítési mérnökét
és szerviztechnikusát helyeztük ki módszeresen
minden országba, így a Trane a legjobb helyzetben
van ahhoz, hogy kiszolgálja az ön különleges
alkalmazásait és idényjellegű igényeit. 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!
Egy Trane folyadékhűtő berendezés bérléséhez, vagy
a Trane Bérleti Szolgáltatásokkal kapcsolatos további
információkért 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 jelenlévő 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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