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Kerülje el a leállást a Fisher® gyors szállítással!
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raktáron levô alkatrészek
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kiszállítása 24 órán belül
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Eredeti tartalék alkatrészek és

szelepek
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ülön szállítási részleg a sürgôs
K
szállításokhoz
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Közel vevôinkhez és a szállítási

központokhoz
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Azonnali megoldás biztosítása
egy jól illeszkedô program
végrehajtásával a nem tervezett
leállások során.

Az alkatrészek és a szelepek akkor érkeznek,
amikor szüksége van rájuk!
Tudjuk, mennyire fontos szerepet játszik az üzem
hatékony irányításában, hogy szükség esetén a szelepek
és a tartalék alkatrészek idôben megérkezzenek. A
Fisher® gyorsszállítási programja segít Önnek üzeme
fenntartásában és mûködtetésében.
Garantált megbízhatóság a gyártótól származó eredeti
alkatrészek felhasználásával. Az üzem teljes életciklusa
alatt a Fisher szabályozószelepek állapota eredeti
minôségben fenntartható az eredeti megbízhatósági és
biztonsági követelmények mellett.

Hogyan mûködik a Fisher gyorsszállítási programja?
Raktáron levô alkatrészek és szelepek

Megmunkált alkatrészek és szelepek

A gyors szállításhoz kapcsolódó alkatrészraktározási programmal az eredeti gyártótól
származó alkatrészeket 24 órán belül ki tudjuk
szállítani.

Gyors szállítási részlegünkben a legnagyobb gyakorlattal
rendelkezô alkalmazottak dolgoznak. A gyári mûszaki leírások
és szerelési eljárások alapján a megrendelt eszközök 3 nap alatt
szállításra készen állnak.

Gyors szállításra szervezett külön csoport

A szállítási idôvel kapcsolatos speciális kéréseikkel forduljanak
az Emerson értékesítési irodájához, azaz rajtuk keresztül gyors
szállítási csoportunkhoz az alkatrészek és a szerelvények gyors
kiszállításának biztosítása érdekében.

A leggyakrabban rendelt Fisher szelepek
alkatrészeit raktáron tartjuk és ezekre egynapos
szállítást biztosítunk.

Olyan dedikált csoporttal rendelkezünk,
amelynek feladata, hogy a minôségi Fisher
termékeket a gyári átfutási idônél rövidebb idô
alatt szállítsa ki.

A meglévô szállítási programok kibôvítése révén a leggyakrabban
rendelt szelepek alkatrészeit raktáron tartjuk, hogy bizonyos
szelep konfigurációkra 3 napos szállítást tudjunk biztosítani.

Ez a csoport sürgôsségi szolgáltatást nyújt,
hogy üzeme mûködéskiesése minimális
legyen ezzel csökkentve az üzemzavar okozta
termeléskiesést.

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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E kiadvány kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, és bár összeállítói mindent megtettek a tartalom
pontossága érdekében, a kiadvány sem kifejezetten, sem beleértve nem szolgálhat alapul a
kiadványban leírt termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó jótállási és garanciális igényekhez,
vagy ezek használatához vagy alkalmazásához. Az értékesítés tekintetében az üzleti feltételeink
tekintendôk irányadónak, amelyek kérésre rendelkezésre állnak. Fenntartjuk a jogot arra,
hogy termékeink kivitelét vagy specifikációit bármikor külön értesítés nélkül módosítsuk vagy
fejlesszük. Az Emerson, az Emerson Process Management vagy kapcsolt vállalkozásai nem vállalnak
felelôsséget a termék kiválasztásáért, használatáért vagy karbantartásáért. A termékek megfelelô
kiválasztása, használata és karbantartása kizárólag a vevô és a végfelhasználó felelôssége.

