SERVIÇOS PARA O CICLO DE VIDA DAS VÁLVULAS FISHER ®
DISPONIBILIDADE

Evite períodos de inatividade com o programa
de entrega rápida Fisher® Quick Ship!
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imediatas durante períodos de
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Peças e válvulas entregues no momento
em que você precisa!
Sabemos que o fornecimento de emergência de válvulas
e peças é essencial para a gestão eficiente da sua planta.
O programa de entrega rápida Fisher® Quick Ship ajudará
a manter sua planta em constante operação.
Ao utilizar peças originais Fisher, a confiabilidade
está garantida. Ao optar por peças originais Fisher,
sua válvula manterá as características originais de
fabricação, mantendo sua planta sempre dentro
dos padrões originais de projeto com segurança e
confiabilidade garantidas.

Como funciona o programa de entrega rápida Fisher Quick Ship?
Peças e válvulas em estoque

É possível receber válvulas Fisher de um estoque
predefinido no prazo de um dia.
Com o programa de estoque de peças de
entrega rápida Quick Ship, podemos enviar as
peças originais Fisher solicitadas no prazo de
24 horas.

Equipe dedicada ao Quick Ship

Peças e válvulas

Para melhorar o prazo das entregas, dispomos de um estoque
predefinido de válvulas e peças de modo a oferecer entrega com
prazo de 3 dias.
Nossa oficina Quick Ship conta com profissionais treinados
na fábrica, com acesso às especificações de fábrica e aos
procedimentos de fabricação para garantir a entrega das peças
no prazo de 3 dias.
Para pedidos com prazos de entrega especiais, utilize nossa
equipe Quick Ship para garantir a entrega rápida de peças e
válvulas. Entre em contato com um escritório de vendas local
da Emerson para obter assistência.

Dispomos de uma equipe dedicada ao
fornecimento de produtos de qualidade
Fisher em prazos menores do que os prazos
padronizados.
A equipe do Quick Ship Fisher pode lhe ajudar
nos casos de emergência, minimizando o
período de indisponibilidade de sua planta,
e com isso melhorando os seus resultados.

http://www.facebook.com/FisherValves

http://www.YouTube.com/user/FisherControlValve

http://www.twitter.com/FisherValves

http://www.linkedin.com/groups/Fisher-3941826
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O conteúdo desta publicação é apresentado apenas para fins informativos, e embora tenham
sido feitos todos os esforços para garantir a precisão destes documentos, os mesmos não
são garantias, expressas ou implícitas, dos produtos ou serviços descritos aqui nem de sua
utilização ou aplicação. Todas as vendas são regidas por nossos termos e condições, os quais são
disponibilizados sob solicitação. Reservamos o direito de modificar ou melhorar os projetos ou
especificações de tais produtos a qualquer momento, sem aviso prévio. Nem a Emerson, a Emerson
Process Management, ou nenhuma outra entidade afiliada assume responsabilidade pela seleção,
utilização ou manutenção de qualquer produto. A responsabilidade pela devida seleção, utilização
e manutenção de qualquer produto é unicamente do comprador e do usuário final.

