MACHINE SERVICE

SIDRUBRIK
SÄKERSTÄLL
OCH OPTIMERA KVALIT
EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE
Hydroscand är marknadsledande inom slang och ledningskomponenter i Skandinavien. Vi erbjuder dig hög service, från beställning
till leverans. Vårt produktsortiment är brett och håller hög kvalitet. Dessutom är många av våra produkter certifierade enligt
gällande marknadsstandarder.
Hydroscand har närmare 60 butiker i Sverige, från Malmö i söder
till Kiruna i norr. Vår personal ger dig den bästa servicen och delar gärna med sig av sin gedigna kunskap. Vi har stora möjligheter
att, med snabb leverans, anpassa slangar och kopplingar efter
just dina behov och önskemål.
Hydroscand är kvalitetscertifierade enligt ISO-9001 samt miljöcertifierade enligt ISO-14001. Din trygghet är att vi finns där du
finns - en lite närmare slangservice.
Hitta din närmaste butik på hydroscand.se. Du
kan även scanna QR-koden för att komma direkt
till hemsidan.
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KVALITETSSÄKRA MONTERINGSUTRUSTNINGEN MED MACHINE SERVICE

Machine Service

Senaste service mån, år

Utförd av | Udført af

Nästa service mån, år
hydroscand.se | hydroscand.dk

Machine Service är en rikstäckande
tjänst där certifierade servicetekniker
från Hydroscand reparerar, underhåller
och kalibrerar monteringsutrustning.
Det är ett förebyggande underhåll som
säkerställer att maskinerna håller kontinuerligt hög kvalitet.
Maskinunderhåll med Machine Service
försäkrar att slangmonteringsutrustningen alltid har högsta prestanda, är
korrekt kalibrerad samt att rätt reservdelar används vid eventuell reparation.
Att regelbundet underhålla maskinerna
ger alltid säkra och kvalitativa slangmontage.

Våra servicetekniker har utbildats och certifierats på Hydroscand
Machine AB i Säter. Där sker all tillverkning och produktion av
Hydroscands slangmonteringsutrustning.
Vill du veta mer om Machine Service, kontakta din närmaste
slangservicebutik.

MACHINE SERVICE –
AVTAL ELLER LÖPANDE TIMME
Hydroscand tillhandahåller tjänsten Machine Service med två
typer av avtal:
Standardavtal tecknas för en befintlig maskin. Hydroscands
servicetekniker gör då en årlig grundservice med besiktning och
kalibrering samt utför eventuella reparationer.
Vid köp av ny maskin tecknas avtalet Security Plus. Det fungerar
på samma sätt som ett standardavtal, men ger även en utökad
servicegaranti på tre år.
Hydroscands servicetekniker utför även service och reparationer
av kundens maskiner på löpande timme.

ITETEN PÅ MONTERINGSUTRUSTNINGEN
VI SERVAR FÖLJANDE MASKINER

DÄRFÖR SKA DU TECKNA SERVICEAVTAL

Detta är några av de maskiner vi servar. Kontakta oss gärna
om du har en annan typ av slangmonteringsutrustning.

• Garanterar säkra och kvalitativa slangmontage
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H16P
H16HP/AP
H24Basic
H24D Autocal
H24DC
H32Basic
H32D Autocal
H32DC
H120TS
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P16HP
P20MS/AS/IS
P20CS
P32MS/AS/IS
P32CS
FP120AS/IS/VS
MiniCut 5-50
MaxiCut 5-60
PowerCut 5-75

• Minimerar kostsamma produktionsstopp
• Optimerar och förlänger maskinparkens prestanda och
livslängd
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