S E R W IS
Zakres prowadzonych usług serwisowych:
• przeglądy okresowe,
• diagnozowanie awarii i usterek oraz ich usuwanie,
• kompleksowe naprawy pogwarancyjne maszyn i urządzeń
w zakresie mechaniki, elektroniki oraz automatyki,
• fachowe konsultacje i doradztwo w zakresie modernizacji linii,
• szkolenia z zakresu obsługi maszyn,
• konserwacja urządzeń.
Z myślą o wygodzie i potrzebach użytkowników posiadanych instalacji, oferujemy promocyjne pakiety serwisowe, zapewniając
tym samym kompleksową opiekę serwisową na bardzo korzystnych warunkach!
Oferta skierowana jest zarówno do posiadaczy maszyn i urządzeń sygnowanych logiem Sorter, jak również innych firm konkurencyjnych!

Co oferujemy?
• 10 – roboczogodzinowy pakiet usług z 10% rabatem
• 20 – roboczogodzinowy pakiet usług z 20% rabatem
• 30 – roboczogodzinowy pakiet usług z 30% rabatem

Korzyści płynące z zakupu pakietów serwisowych firmy SORTER:
• ochrona przed kosztami nieprzewidzianych napraw po upływie fabrycznej gwarancji,
• nowoczesne i w pełni zaopatrzone zaplecze serwisowe
gwarantuje niezawodność wykonanych usług.

Warunki korzystania z promocyjnych pakietów
serwisowych:
• każda roboczogodzina wchodząca w skład pakietu musi być
wykorzystana w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy
o świadczenie serwisu,
• płatność z góry za każdy pakiet usług,
• promocyjny pakiet serwisowy nie obejmuje kosztów dojazdów
serwisanta,
• czas pracy serwisantów zaokrąglany jest do pełnych kolejnych
15 minut.

Pakiety serwisowe
Do każdego pakietu serwisowego oferujemy zakup innowacyjnej
linii preparatów do konserwacji maszyn sortowniczych, linii technologicznych oraz urządzeń sadowniczych. W trosce o zdrowie
naszych klientów oraz środowisko naturalne nasze preparaty zawierają obniżone ilości środków toksycznych.
Wybierając nasze pakiety serwisowe, możecie być Państwo pewni, że posiadane maszyny i urządzenia będą zawsze sprawne
i w pełni wydajne, a tym samym czas ich pracy zostaje wydłużony
bez ryzyka przestojów!
Zespół naszych doradców i serwisantów zawsze jest gotowy do
Państwa dyspozycji!

Środki do serwisu
SMAR DO
ŁAŃCUCHÓW
I LIN - PC

Wysokiej jakości bezbarwny smar - odmiana
przeznaczona dla przemysłu spożywczego
(wyprodukowany z produktu posiadającego
dopuszczenie NSF - H1).

PENETRANT
LUBRYKANT

Profesjonalny odrdzewiacz penetrujący, zawierający mocną mieszankę szybko działających
struktur chemicznych. Trwale zabezpiecza
antykorozyjnie.

WHITE OIL PC

Specjalny, ultra czysty środek smarny dopuszczony do incydentalnego kontaktu z żywnością,
opracowany szczególnie dla przemysłu spożywczego. Idealnie nadaje się do zastosowań
wymagających obojętnego, czystego
i nietoksycznego oleju mineralnego.

METAL
CLEANER

Bezchlorowy środek chemiczny w aerozolu
do szybkiego czyszczenia - odtłuszczania
powierzchni metali, szkła, kamienia, gumy, itp.
przeznaczonych do klejenia lub malowania.

PLASTIC
CLEANER

Uniwersalny zmywacz - odtłuszczacz do przygotowania powierzchni przed procesem klejenia
lub malowania. Zawiera delikatne rozpuszczalniki (m.in. alkohole).

SILIKON
ANTYADHEZYJNY

Specjalistyczny preparat stosowany do zabezpieczenia elementów także w niskich temperaturach. Jest skutecznym preparatem do zabezpieczania złącz elektrycznych przed wilgocią
w zakresie niskich i średnich napięć.
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