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> 25 Jahre

   
 

 

Javítás Normál, vészhelyzeti és sürgős javítások

Pótalkatrészek Világszerte korlátlan pótalkatrész ellátás

▶  Szerződéses ügyfeleink számára műszaki támogatást,
továbbá javítást vagy tartalék alkatrészt, szükség esetén
modernizálást biztosítunk

▶  Nem szerződött partnereink részére műszaki tamogatást,
valamint rendelkezésre állástól függően javítást és/vagy
pótalkatrész ellátást vállalunkHelyszíni szerviz Garantált műszaki támogatás

Hosszabbítsa meg 
berendezésének  
élettartamát!

ELŐNYÖK
▶  Szervizelési lehetőség meghosz-

szabbítása a szervizidőszak 
lejárta után 

▶  A gép élettartamának 
meghosszabbítása

▶  A gyártás megbízhatóságának 
növelése

▶ A hibaráta minimalizálása
▶ Felújítás után új garancia

Gyártási megbízhatóság berendezése számára
Ön már számos éve sikeresen használja berendezéseihez a Bosch Rexroth automa-
tizálási technológiáját. A Bosch Rexroth személyre szabott szervizszolgáltatást 
kínál Önnek, melyek garantálják gyártóberendezéseinek szervizelési lehetőségét. 
Az alábbi lehetőségekkel továbbra is élvezheti a kiváló minőségű szolgáltatások 
előnyeit.

Szervizélettartam

A GÉPEKRE ÉS A SZERVIZRE VONATKOZÓ ÉLETTARTAM >25 ÉV 

5–15 ÉV 
SZERVIZ FÁZIS

>10 ÉV 
AKTÍV 
ÉRTÉKESÍTÉSI FÁZIS

MEGHOSSZABBÍTTOTT 
SZERVIZ FÁZIS

LONG LIFE SERVICE (LLS) REMAN+ RETROFIT
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Tervezzen előre és válassza az Önnek 
legmegfelelőbb szervizszolgáltatást!

Long Life Service – LLS
Rendelkezésre állás biztosítása normál üzemvitel mellett, 
mellyel a gépi állásidők minimalizálhatók. 
▶  Javíthatóság lehetőségének biztosítása a szervizidőszak

lejártát követően
▶  Javításhoz szükséges anyagok biztosítása
▶  Javításhoz szükséges berendezések és kompetencia

biztosítása
▶  Műszaki támogatás

Termékek felújítása, Reman+
Megelőző intézkedés emelkedő hibarátával rendelkező 
berendezések, kritikus, szűk keresztmetszetű gépek, 
valamint olyan eszközök esetében, ahol meghibásodás 
esetén az állásidőhöz kapcsolódó költségek nagyon 
magasak
▶   A kopó alkatrészek cseréjével műszakilag új értékű 

állapotba hozzuk berendezést
▶  Szabványos, 12 hónapra kiterjedő garancia, amely 

max. 60 hónapra bővíthető
▶  Adott berendezés esetén tartalmazza a szervizidőszak 

meghosszabbítását – LLS

RETROFIT
Teljes modernizálási programokat, illetve olyan átalakítási 
megoldásokat kínálunk, melyek magukban foglalják  
a régi vezérlések és hajtások aktuális, Rexroth termékekkel 
történő cseréjét. 
▶  Szoftveradaptáció, akár az Ipar 4.0-ra való frissítéshez
▶  Megnövelt termelékenység
▶  Helyszíni üzembe helyezés, teszteléssel

LONG LIFE 
SERVICE

LLS

TERMÉKEK 
FELÚJÍTÁSA

REMAN+

RETROFIT

ÉLETTARTAMON ALAPULÓ HIBARÁTA 

FIT 
Hibaráta

Véletlenszerű hibák
▶ Üzemeltetési hibák
▶ Szennyeződés
▶ Karbantartás hiánya

MAGAS KÖLTSÉGEK ÉS 
KOCKÁZAT
▶ Nem tervezett állásidők
▶  Nem biztosított pótalkatrész

ellátás
▶  Csökkenő gyártási

megbízhatóság
▶ Magas karbantartási költségek

t1 t2 Élettartam  tLLS

REMAN+

RETROFIT

Emelkedő 
meghibásodási és 
kopási hibák

Meghosszabbított 
szervizidőszak

Költségek 
és állásidő


