SERVIÇOS DURANTE O CICLO DE VIDA DAS VÁLVULAS FISHER ®
DISPONIBILIDADE

Evite os períodos de inoperacionalidade
com o programa de expedição rápida
Fisher® Quick Ship!

n

Q
ualidade garantida dos produtos
Fisher®

n

eças armazenadas entregues
P
no prazo de 24 horas

n

Peças e válvulas genuínas
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quipa Quick Ship dedicada para
entregas de emergência
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Localização próxima dos nossos

clientes e centros de expedição
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I
mplementação do programa mais
adequado para assegurar soluções
imediatas durante paragens não
planeadas.

Peças e válvulas entregues quando
são necessárias!
Sabemos que a entrega de emergência de válvulas e
peças é essencial para gerir a sua fábrica eficientemente.
O programa de expedição rápida Fisher® Quick Ship
ajudá-lo-á a manter as suas instalações sempre
operacionais.
Utilizando peças OEM, a fiabilidade é assegurada.
A qualidade original das suas válvulas de controlo Fisher
é mantida ao longo do ciclo de vida da sua fábrica com os
designs de fiabilidade e segurança originais intactos.

Como funciona o programa de expedição rápida Fisher Quick Ship?
Peças e válvulas armazenadas

Peças maquinadas e conjuntos de válvulas

Pode usufruir da entrega no prazo de um dia
relativamente a um stock predefinido
de construções da válvula Fisher.
Com o programa de armazenamento de peças
de expedição rápida Quick Ship, podemos
expedir as peças OEM solicitadas no prazo
de 24 horas.

Equipa Quick Ship dedicada

Dispomos de uma equipa dedicada ao
fornecimento de produtos de qualidade Fisher
em prazos mais curtos do que os prazos de
entrega da fábrica.

Maximizando os programas de entrega existentes, dispomos de
um stock predefinido de construções da válvula para que possa
usufruir de uma entrega no prazo de 3 dias em determinados
conjuntos de válvulas.
A nossa oficina Quick Ship tem profissionais formados na fábrica
com acesso às especificações da fábrica e aos procedimentos
de montagem para a expedição de peças maquinadas no prazo
de 3 dias.
Para os pedidos especiais relativamente aos prazos de entrega,
pode recorrer à equipa Quick Ship para assegurar uma entrega
rápida de peças e conjuntos. Contacte um escritório de vendas
local da Emerson para obter assistência.

Esta equipa oferece assistência de emergência
para minimizar as interrupções na sua fábrica e
melhorar os 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, em relação a produtos ou serviços descritos aqui nem à sua
utilização ou aplicação. Todas as vendas estão de acordo com os nossos termos e condições, os
quais são disponibilizados a pedido. Reservamos o direito de modificar ou melhorar os designs ou
especificações de tais produtos a qualquer altura sem aviso. Nem a Emerson, a Emerson Process
Management, nem nenhuma outra entidade afiliada assumem responsabilidade pela selecção,
utilização ou manutenção de qualquer produto. A responsabilidade pela devida selecção, utilização
e manutenção de qualquer produto é unicamente do comprador e utilizador final.

