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Cserealkatrész-szolgáltatás
Cserealkatrész szolgáltatásunkkal rendkívül gyorsan, akár néhány órán belül hozzájuthat
az eredeti, magas minőségű Siemens alkatrészekhez. Mivel a meghibásodott terméket is
beszámítjuk, szolgáltatásunk igénybevételével fenntartási költségeit is csökkentheti.
A javítás során felmerülő kérdések megválaszolásához magas szintű műszaki kompetenciával
rendelkező munkatársaink állnak rendelkezésére.
A tartalékalkatrész-ellátást valamennyi Siemens ipari termék esetén a normál kereskedelmi
forgalmazás megszűnése után még további öt-tíz évig biztosítjuk.

Upgrade Service mint alkatrészkorszerűsítési szolgáltatás
Az Upgrade Service kiváló lehetőség arra, hogy régi típusú alkatrészét újabb verzióra frissítse.
Amellett, hogy a régi alkatrészét beszámítjuk az új árába, további előnye, hogy a teljes
berendezés strukturális megváltoztatása nélkül frissítheti alkatrészét korszerűbb verzióra,
így kiterjesztheti annak életciklusát is. Az alkatrész upgrade egyben lehetőséget nyújt újabb
hardver és firmware verziók használatára is. Új alkatrészeink kompatibilisek a megmaradó
régi Siemens alkatrészekkel. Kérdések esetén magasan képzett műszaki munkatársaink állnak
rendelkezésére.

Tényleges javítás
Arra az esetre, ha a javítandó berendezés már túl van a tíz éves szervizperióduson,
tényleges javítási szolgáltatásunkat javasoljuk, mely során a hibás berendezés szakszerű,
magas minőségű, eredeti gyártóhelyi javítására kerül sor.
Ezzel a szolgáltatásunkkal speciális, régi berendezéseinek javítása is lehetségessé válik.
Kérje egyedi ajánlatunkat.

Szerviz rendelkezésreállási szerződés
Rendelkezésreállási szerződéssel priorizált szerviz-kiszállást és kedvezményes díjakat
garantálunk.

Lifecycle Information Service – Életciklus információs szolgáltatás
Életciklus analízisünkkel pontos és naprakész információt kap Siemens-berendezésének
szervizelési lehetőségeiről és tartalékalkatrész-ellátottságáról.
A szolgáltatás révén átláthatóvá válik, hogy a berendezés egyes komponensei hol tartanak
életciklusukban, tervezhetővé válik a szükséges karbantartásuk, és javaslataink alapján
időben dönthet a korszerűsítésükről.

Szervizkiszállás
Legyen szó szerszámgépről, frekvenciaváltóról vagy PLC-HMI rendszerről, a gép
meghibásodása esetén professzionális szervizcsapatunkkal állunk partnereink rendelkezésére.
Szervizkiszállás esetén alkatrészeink árából további kedvezményt biztosítunk.

SITRAIN oktatás
Széleskörű és magas színvonalú oktatási kínálatunkkal hozzájárulunk a magyarországi ipari
automatizálási és hajtástechnikai szakemberképzéshez.
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