Vi leverer og reparerer bl.a.
ABB
AEG
ALLEN-BRADLEY
B&R
BECKHOFF
BOSCH
DANFOSS
FANUC
HITACHI
HONEYWELL
IDEC IZUMI
KLÖCKNER-MOELLER
LAUER

LENZE
MITSUBISHI
OMRON
PHOENIX
PILZ
SATTCONTROL, SATTLINE
SCHLEICHER
SCHNEIDER
SIEMENS
SQUARE D, MODICON
TELEMECANIQUE
TEXAS INSTRUMENTS, CTI
VIPA

Yderligere information
Kontakt GreenMatic for at høre mere om hvordan vi kan sikre dig mod
manglende reservedele ved produktionsnedbrud og hvad det vil koste
dig at spare mange penge.
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Hvor godt er du sikret, når der
sker nedbrud i produktionen?

Hvis der sker nedbrud på produktionsanlægget,
skal man kunne foretage hurtige reparationer.
Man skal hurtig i gang igen. Ellers kan det
blive meget dyrt. Det kræver, at man har
reservedelene liggende, så de hurtigt kan
udskiftes.

Spar penge med GreenSikring
GreenSikring sikrer, at du kan komme hurtigt i gang
igen efter et akut produktionsnedbrud. Vores forskellige
muligheder gør, at GreenSikring kan tilpasses dit behov
med hensyn til reaktionstid og pris.
Vi sikrer altid at have de ønskede reservedele til
rådighed i sikringsperioden.

A) Du opbevarer selv reservedelene på din adresse
B) Du har råderet over reservedelene på GreenMatics lager
B1) Ekspedition 365 dage / 24 timer i døgnet
B2) Ekspedition 24 timer i døgnet på hverdage (mandag-fredag)
B3) Ekspedition kl. 8.00-16.00 på hverdage (mandag-fredag)
Du kan også kombinere A og B, således at nogle reservedele ligger på
dit eget lager, andre på GreenMatics.

Har du råd til at lade være?
Selvfølgelig koster det lidt at tegne en GreenSikring,
men har du råd til at lade være?

– dit reservedelslager

GreenMatic har i mange år hjulpet virksomheder
hurtig i gang, når produktionen skulle genetableres,
men nogle gange har vi ikke haft den ønskede reservedel
på lager, hvorfor det har taget længere tid at fremskaffe.
Derfor har vi nu lavet GreenSikring

Du har følgende lagermuligheder med GreenSikring

GreenSikring

Det koster mange penge at gå i stå

