Nordson TrueBlueTM szervizprogramok
Válasszon gépeihez megfelelőt a testre szabott szervizprogramok közül.

Óvja befektetését, növelje a termelékenységet, és
csökkentse a váratlan állásidőt.
A Nordson TrueBlue szerviztervek megkönnyítik a folyamatos működés biztosítását és a
termelési célok elérését.
Az anyacégnél képzett Nordson műszaki szakemberek segíteni tudnak a legjobb
rendszerteljesítmény elérésében, olyan elsőbbségi szerviz nyújtásával, amely megfelel az
eredeti gyári specifikációknak. Az elvégzett munkáról pontos dokumentációt adunk. Az Ön
karbantartó csapata az üzemelés más kritikus területeire összpontosíthat. Ön pedig nyugodt
lehet, hogy ragasztórendszere megfelelően fog működni az elkövetkező hónapokban és
években. Válassza ki a három program közül azt a szervizszintet, amelyik az Ön üzemi
feltételeinek a legjobban megfelel.

1. ajánlat:
TrueBlue = KékHűség
Kondícióellenőrzés

2. ajánlat:
TrueBlue = KékHűség
Megelőző Karbantartás

A Kondícióellenőrzés egy tetőtől
talpig történő rendszervizsgálatot
és -értékelést jelent. Egy Nordson technikus
megvizsgálja ragasztógépét, a tömlőket,
adagolópisztolyokat és mágnesszelepeket, hogy
található-e valamilyen sérülés, hiányzik-e alkatrész;
ellenőrzi a tisztaságot, a megfelelő alátámasztást és
telepítést, valamint a hidraulikus és elektromos
csatlakozások épségét. Ezután részletes jelentést és
árajánlatot kap minden kicserélendő alkatrészről.
Auditáljuk alkatrészkészletét is, és javaslatot teszünk
az Ön termelési környezetében indokolt raktárkészlet
mennyiségére vonatkozóan.

Egy
ragasztóadagoló
rendszer
maximális
hatásfokának a titka a rendszeres, alapos tisztítás és
karbantartás. A TrueBlue Megelőző Karbantartás
Program
magába
foglalja
a
TrueBlue
Kondícióellenőrzés minden vizsgálatát és auditját,
valamint: a ragasztótartály leeresztését és tisztítását,
a tartályszűrő cseréjét és a rendszer kitisztítását, mely
során eltávolítható a koksz és a ragasztómaradvány.
Ellenőrizzük az egyes pisztolyok és fúvókák
működését és célzási pontosságát, megvizsgáljuk a
hőmérsékleti zónákat, a hőmérsékletvezérlést, a
hőmérséklet-kijelzőket
és
-visszajelzőket.
Dokumentációt biztosítunk az Ön nyilvántartásához.

Ragasztórendszerének és alkatrészkészletének jó
kondícióban tartása segít csökkenteni a nem kívánt
állásidőt. Lehet, hogy a TrueBlue Kondícióellenőrzés
passzol Önnek a legjobban.

Ha szeretné hatékonnyá és megbízhatóvá tenni
termelését, és szeretne jó teljesítményt elérni, akkor a
TrueBlue Megelőző Karbantartás a legjobb választás.

3. ajánlat:
TrueBlue = KékHűség
Rugalmas A la carte Szerviz
A Rugalmas A la carte Szervizt úgy lehet alakítani,
hogy akkor és ott segítsen, amikor és ahol a
leginkább szüksége van rá. Önnel együtt fogjuk
elkészíteni azt a tervet, ami a leginkább megfelel az
Ön konkrét üzemelési követelményeinek. Ön dönti el,
hogy mely alkatrészeket szeretné, hogy szervizeljük
ill. cseréljük ki ragasztórendszerei optimalizálása
érdekében. Az üzemlátogatásokat úgy szervezzük,
hogy az alkalmazkodjon az Ön termelési üteméhez,
és így minimális legyen az állásidő.
A Rugalmas / A la carte szerviz
olyan üzemelésnél
ideális, ahol több
ragasztórendszer
működik, eltérő
karbantartási
igényekkel.

Tökéletesen illeszkedő komponensek
Eredeti Nordson® cserealkatrészek használatával
biztosíthatja, hogy rendszere csúcsteljesítményt
nyújtson. Az eredeti gyári specifikációk alapján készült
Nordson alkatrészek egyenletesebb
hőmérsékletvezérlést biztosítanak az egész rendszer
számára, ami jobb ragasztóáramlást és
rendszerteljesítményt eredményez kevesebb
állásidővel. Megtarthatja rendszere megbízhatóságát,
hatékony működését és a garanciát, ha ragaszkodik
az eredeti Nordson alkatrészekhez.

Globális támogatás — 57 országban

Gépgyártók figyelmébe!

A hely nem számít – szervizcsapatunk készséggel áll rendelkezésére. $]DQ\DFpJQpO képzett helyi
képviselőink beszélik az Ön nyelvét, értik igényeit, és bármilyen kérdést meg tudnak válaszolni, ami az
Ön ragasztási eljárásával kapcsolatos.
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