


Verificări, reglaje ţii

în domeniul hidraulic

şi repara

În urma investiţiei într-un stand hidraulic performant oferim

din semestrul II al anului 2011

ă proporţională

ăsi în

raportul final al testării hidraulice.

şi servicii de testare,

verificare şi reglare pentru motoare şi pompe hidraulice în

circuit închis şi deschis, distribuitoare mecanice, supape

cu comand şi valve on/off.

Emitem fişe de rezultate şi diagrame care se vor reg

Sertizări furtunuri hidraulice

C ţionăm furtunuri hidraulice prin sertizarea

racordurilor cu tehnologie patentată Parker, pentru

diametre nominale cuprinse în intervalul 6 ÷12 mm..

onfec

Măsurare emisii gaze de evacuare

Prin intermediul unui analizor de gaze pentru motoare

tip MAS ăm controlul gazelor de

evacuare ăm conţinutul de monoxid de

carbon, dioxid de carbon, hidrocarburi nearse, oxizi de

azot ăţile de întreţinere

ţii motoare.

şi MAC asigur

şi determin

şi oxigen pentru activit şi

repara



Reţea de service la nivel naţional

Beneficiaţi de un service operativ 24/24 ore, cu acoperire la nivel naţional ţelei de puncte

de lucru creată.

Întreaga flotă auto este echipată cu sisteme GPS care ne permit localizarea celei mai apropiate ma ţă

de o posibilă intervenţie ţ al ţării.

Service-ul Linde vă pune la dispoziţie toată gama de servicii (mentenanţă, inspecţie, reparaţie) care vă ajută să

menţineţi echipamentele de stivuit în perfectă stare de funcţionare. Aveţi asigurată astfel o mare disponibilitate a

utilajelor Linde pentru desfă ţii optime a fluxului de producţie specific fiecărui domeniu de aplicaţie.

Accesul către un grad înalt de profesionalism, calitate, disponibilitate, adaptabilitate ă oferă garanţia

unui parteneriat solid.

şi regional, prin intermediul re

şini de service fa

şi prezentarea la client în max. 2 ore, în orice col

şurarea în condi

şi competitivitate v
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BUCUREŞTI
Str. Decebal Ograzi nr. 2
Cernica, jud. Ilfov
Tel. +40-372-195800

Fax +40-372-195810
Mobil: +40-731-026121

CONSTANŢA
Aleea Albăstrelelor nr. 14
Tel. +40-241-587548

Fax +40-241-587548
Mobil: +40-726-686748

CHIŞINĂU
ă

Tel. +
Fax +

Str. Maria Dr gan nr. 38,
bl. 1, ap. 12

373-798 05161
373-224 21986

TIMIŞOARA
Str. Paris nr. 2A
Tel. +40-256-294694

ax +40-256-294694
Mobil: +40-723-362379
F

TG. MUREŞ
Str. Piatra de Moară nr. 12
Tel +40-265-261499

ax +40-265-261499

.
Mobil: +40-723-154317
F

SUCEAVA
B-dul George Enescu nr. 16
Tel. +40-230-522914

ax +40-230-522914
Mobil: +40-723-372030
F

ZALĂU
Str. Gheorghe Lazăr nr. 14b
Tel +40-260-617454

ax

.
Mobil: +40-726-140216
F +40-360-814049

PITEŞTI
Mobil: +40-731-026104
Fax +40-248-210074

PLOIEŞTI
Tel. +

+
40-732-458166

Fax 40-372-870063

SEDIUL CENTRAL PUNCTE DE LUCRU

w stivuitoareww. .ro

0
2

1
2

R
O

P
P

6
0

0
7



Service performant

Service-ul dedicat pentru utilajele Linde vă oferă bazele

unei utilizări sigure ă a stivuitoarelor pe

parcursul întregii perioade de viaţă, prin paleta completă

de servicii personalizate. Asigurăm un service performant

ţeaua VPN dezvoltată,

care permite legătura în timp real între echipa de

service aflată la sediul clientului

ţiunilor apărute la utilaj cu ajutorul

sistemelor portabile (laptop-uri) prevăzute cu

soft pentru diagnoză.

De asemenea fiecare stivuitor Linde comercializat

poate fi echipat cu un sistem de monitorizare de la

distanţă SED (www.sed.ro) prin intermediul căruia

pot fi recepţionate date despre starea

echipamentului, asigurând astfel costuri reduse

de servisare.

şi eficient

şi specializat prin re

şi tehnicienii

de la sediul central Elmas, în vederea remedierii

rapide a defec

Contracte de service personalizate

Vă oferim diferite tipuri de contracte de service pentru a

avea o alegere potrivită pentru echipamentul

Sunt disponibile o gamă completă de servicii începând de

la revizia anuală până la un contract full service.

În funcţie de aplicaţie vă putem oferi un contract de

service individualizat, care să corespundă cerinţelor

dumneavoastră.

dumneavoastră.



Piese de schimb exclusiv originale

Oferta diversificat de piese de schimb originale Linde face ca orice defecă ţiune să poată

fi remediată într-un timp optim. Accesul direct la un stoc permanent cu până la 20.000 de

repere uzuale, vă garantează o funcţionare eficientă, o durată lungă de utilizare şi o mare

disponibilitate a echipamentelor de stivuit Linde.

Reparaţii capitale

Recondiţionarea implică modificarea unui

echipament pentru a satisface cerinţele noi de

exploatare. Cu personal calificat ă modernă

realizăm operaţii complete de reparaţie capitală a

stivuitoarelor, respectând tehnologia în domeniu.

şi logistic



Reparaţii mecanisme

şi dispozitive

Avem capacitatea de a realiza,

în atelierele proprii echipate cu

utilaje specifice, lucrări de

reparaţii pentru diverse

mecanisme şi dispozitive de

manipulare a sarcinilor (cutii,

anvelope, butoaie, nisip,

pietriş etc.).

Service anvelope la sediul clientului

D

ţele clienţilor no

ţilor care echipează

echipamentele de manipulat

ă

asigură o mare disponibilitate a stivuitoarelor

prezente în diverse aplicaţii de intralogistică.

ispunem de un serviciu specializat creat

pentru a satisface cerin ştri

privind operativitatea în procesul de servisare

a anvelopelor şi jen

şi stivuit Linde.

Stocul permanent de anvelope uzuale v

Service Call Center 24/7

Echipa care se ocupă cu suportul tehnic (relaţia cu

clienţii) este pregătită să vă ofere un ajutor rapid în

cazul oricăror nelămuriri tehnice sau reclamaţii

semnalate.

Pentru un contact rapid ţi la dispoziţie:

fax:

e-mail:

şi facil ave

TELVERDE 0800 88 1234
(apelabil din orice reţea naţională fixă ă)şi mobil

0268-308705

service@elmas.ro



Disponibilitate flotă

stivuitoare

Asigurăm clienţilor no ă

perioada neutilizării unui

echipament Linde aflat în procesul

de reparaţie, un utilaj disponibil

din flota proprie de stivuitoare.

Procesele de producţie, logistică,

depozitare sau desfacere se pot

desfă ără întreruperi

datorită disponibilităţii ridicate ale

utilajelor de manipulat

ştri pe toat

şura astfel f

şi stivuit

marca Linde.

Programe de training

Personalul de service beneficiază

permanent de programe

specializate de

ă ăţi de

servisare a stivuitoarelor carac-

terizată printr-un înalt grad de

profesionalism.

şcolarizare care

aduc un plus de valoare în

desf şurarea unei activit

Servicii de proiectare

Prin intermediul compartimentului

de proiectare care dispune de

echipamente şi soft-uri

performante putem realiza diverse

proiecte pentru dispozitive şi

accesorii destinate echipamentelor

de ridicat şi stivuit.

Verificări tehnice

ă

şi probe

de cas

Siguran

Suntem o companie autorizat n

domeniu i v oferim garan ia unor

servicii de calitate

ţa în exploatarea

echipamentelor Linde este un

factor important urmărit în procesul

de mentenanţă

ările tehnice regulate

ă pot fi efectuate

rapid

ări. Toate aceste operaţii se

realizează în conformitate cu

prevederile ţiile tehnice

în vigoare.

ă î

ă ţ

.

şi servisare.

Verific şi

probele de cas

şi uşor cu ajutorul

dispozitivelor aflate în dotarea

serviciului nostru de teste şi

autoriz

şi prescrip

ş


