Onderhoud en reparatie door
de fabrikant
Met 12 maanden garantie op nieuwe onderdelen

Uw hydraulische componenten zijn
bij ons in goede handen:

Cilinders

Manifolds

Ronde cilinders
Trekstangcilinders
Energiecilinders

Industriële hydraulica
Mobiele hydraulica

Schakel- en

Elektronica

regelventielen

Versterkers
Terugslagkleppen
Stuurschuiven
Drukregelkleppen
Smoorkleppen
Inbouwkleppen		
Servo-stuurschuiven

Pompen

Diverse soorten
hydraulische aggregaten

Schottenpompen
Axiale plunjerpompen
Radiale plunjerpumpen
Pompen met buitenvertanding
Pompen met binnenvertanding

Motoren
Axiale plunjermotoren
Radiale plunjermotoren
Motoren met buitenvertanding

Fabrieksrevisies met volledige
garantie op nieuwe onderdelen
Uw hydraulische componenten worden bij ons volledig gereviseerd met uitsluitend originele reserveonderdelen volgens
wereldwijd uniforme standaarden. De componenten krijgt u
technisch en optisch zo goed als nieuw terug. Voorafgaand
aan de levering wordt overeenkomstig de productspecificatie
gecontroleerd en getest op de proefstand: hierdoor is voor u
de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid gegarandeerd.
Na voltooiing van de reparatie- en onderhoudswerkzaamheden ontvangt u op alle componenten een garantie op nieuwe onderdelen (12 maanden).
Voorwaarde voor een fabrieksrevisie is, dat het hoofdgedeelte (wat waarde betreft een belangrijk onderdeel,
bijvoorbeeld de behuizing van een pomp) nog bruikbaar
is.
Na ontvangst van uw componenten in onze vestiging
krijgt u een reparatieaanbieding, gebaseerd op het beoordelingsrapport.
Mocht een reparatie vanwege de aanwezige schade niet
meer uitvoerbaar zijn, dan krijgt u een offerte voor vervanging met nieuwe onderdelen.

Wat u kunt verwachten…
ff Gecertificeerde service

Korte reparatietijden – Maak een keuze uit uw opties:

engineers
ff Moderne werkplaats met
DIN ISO 9001certificering
ff Exclusief gebruik van
originele onderdelen
ff Testen volgens fabrieksprocedure
Noodreparatie

Spoedreparatie

Fabrieksrevisie

In noodgevallen zorgen

Wanneer er sprake is van

Het pakket dat totale

wij op korte termijn en

haast, repareren wij uw

ontzorging biedt. Wij

tegen gunstige tarieven

componenten met de

reviseren al uw compo-

voor een herstel van de

hoogste prioriteit. De

nenten volgens de

functionaliteit van de

componenten worden
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componenten.

volledig gereviseerd. U

fabrieksrichtlijnen.

krijgt garantie op nieuwe

Doorlooptijd: max. 14

Zonder vrijwaring

onderdelen

werkdagen (voor voor-

aansprakelijkheid.
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keurs-leveringsprogramma).

Spoedtoeslag max. 20%
Garantie op nieuwe
onderdelen (12 maanden).
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