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e.kæde systemer

Hurtigt monteret &  

vedligeholdt hos 
jer på stedet       

Installation via specialister på stedet

l  Præcise installationsplaner 
l  Professionel installation gennem uddannede medarbejdere
l  Tidsbesparende og sikkert
l  Til tjeneste døgnet rundt (inklusive lørdag, søndag og helligdage)

Hurtig installation på jeres anlæg

l  Danmark og på verdensplan
l  Selv i applikationer som er vanskelige at få adgang til
l Oprettelse af levering og installation begreber
l Regelmæssig vedligeholdelsesservice til en problemfri drift

e-kæder.installationsservice.e-kæder.installations
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e-kæder.installationsservice Sikre en fejlfri installation og undgå nedbrudstider og yderligere omkostninger ... med igus® e-kædesystemer installationsservice
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e.kæde systemer

Hurtigt monteret &  

vedligeholdt hos 
jer på stedet       

Udarbejdelse af forslag i løbet af 24 timer

l  Fra idéplan til de sidste detaljer 
l  Med komplette styklister
l  Herunder konstruktion af transport og installationshjælpemidler  
 samt levering
l  Individuel assistance fra bestilling af igus® produkter, til installation

Accept rapport og garanti

l  Vedligeholdelsesplan og service
l  Installationscertifikat 
l System garanti (gælder for slid på igus®-komponenter, i henhold
    til de tekniske parametre der er aftalt)

e-kæder.installationsservice.e-kæder.installations®
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e-kæder.installationsservice Sikre en fejlfri installation og undgå nedbrudstider og yderligere omkostninger ... med igus® e-kædesystemer installationsservice

Jeres fordele

l  Fejlfri installation - ingen nedbrudstider
l  Hurtig installation - lave stoptider
l  Service fra en kilde - færre logistikomkostninger for jer
l  Garanti
l  Prisgunstige - gennem specialiserede montører og alle komponenter 
 



/9001.2008
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Spørg efter konfektionerede og formonterede 
ReadyChains® - forøg jeres cash-flow og resultat 
øjeblikkeligt.

.dk...igus® ApS  Postboks 243  8800 Viborg
Tel. +45 86 60 33 73  Fax: +45 86 60 32 73
info@igus.dk   www.igus.dk 
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Certificeret i henhold til DIM ISO 9001:2008


