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Onko toimintavarmuus sinulle tärkeää?
Jos pumppuja ei huolleta säännöllisesti, niihin saattaa ajan myötä tulla pieniä
vikoja, jotka korjaamattomina voivat aiheuttaa pumppujen liian nopeaa kulumista
ja yllättäviä tuotantokatkoksia.
Räätälöity Grundfos huoltosopimus auttaa ennakoimaan laitteidesi huoltotarpeet
niiden elinkaaren ajan.

RÄÄTÄLÖITY GRUNDFOS
HUOLTOSOPIMUS

Golfkenttä arvioi säästävänsä
50,000 EUR räätälöidyn
huoltosopimuksen ansiosta

Tutustumalla laitekantaasi, käyttökohteeseesi ja prosessiisi
autamme määrittelemään huoltotarpeesi ja tarjoamme räätälöidyn
huoltosopimuksen. Sopimuspaketti sisältää huoltotoimenpiteet, jotka
varmistavat, että laitteesi ovat erinomaisessa kunnossa.
Jokaisen sopimushuollon jälkeen saat raportin laitteesi kunnosta.
Mikäli huollon aikana ilmenee tarvetta toimenpiteille, jotka eivät sisälly
huoltosopimukseesi, saat näistä erillisen tarjouksen.
Räätälöity huoltosopimus laaditaan määräajaksi ja se voi sisältää mitä
tahansa tarjoamistamme huoltopalveluista.

“Pitkäaikainen kumppanuus Grundfosin kanssa
takaa meille edistyksellisen ja luotettavan
ratkaisun. Grundfos huolehtii järjestelmän
kehittämisestä, mikä mahdollistaa meille
keskittymisen oman liiketoimintamme
kehittämiseen”.

Räätälöidyn Grundfos huoltosopimuksen edut
•

Huolettomuus

•

Lisääntynyt käytön luotettavuus ja turvallisuus

•

Alhaisemmat ja ennustettavat käyttökustannukset

•

Laitteiden pidempi elinkaari

		

Paul Saunders, Golf Manager, Belas Clube
de Campo

Arvioimme huoltotarpeesi laitekantasi ja tilanteesi perustella
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Huoltotarpeen määrittelyn jälkeen laadimme tarjouksen
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Suunnittelemme huoltotoimenpiteet aikataulusi mukaisesti
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Sovitut huoltotoimenpiteet suoritetaan aikataulun mukaisesti
sopimuskauden ajan
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Seuraamme ja kehitämme palveluitamme jatkuvasti
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OTA YHTEYTTÄ:
fi.grundfos.com
OY GRUNDFOS Pumput AB
Trukkikuja 1
01360 Vantaa
Puh. 0207 889 500 (valitse huolto)
huolto-fi@grundfos.com
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Portugalissa, Sintran lähellä sijaitsevan
Belas Clube de Campon golfkentän
johto oli kyllästynyt pumppaamon
jatkuviin toimintakatkoksiin ja liialliseen
energiankulutukseen. Säästyäkseen
pumppaamon toimintaan liittyviltä
huolenaiheilta, he päättivät investoida
räätälöityyn Grundfos huoltosopimukseen.
Konsultointikäyntien, optimoinnin, avaimet
käteen -toteutuksen, laitevuokrauksen, 24/7
valvontajärjestelmän sekä 60 kuukauden
huoltosopimuksen ansiosta golfkentän johto
arvioi säästävänsä 50 000 EUR seuraavan 10
vuoden aikana.

