SERVICECENTER

Migatronic yder rigtig god service. De kan træde til hurtigt og effektivt, fordi
de har servicepartnere og underleverandører over hele verden. Det høje
serviceniveau er vigtigt for en global virksomhed som vores ...
Casper H. Thygesen er afdelingsleder hos Global Boiler Repair A/S
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MIGATRONIC SERVICETEAM - DIN NEMME VEJ TIL
SVEJSEUDSTYR MED MAKSIMAL DRIFTSSIKKERHED

SERVICEAFTALER MED GARANTI

Migatronic ServiceTeam reparerer og servicerer
svejsemaskiner, automater og robotter - både egne
maskiner og andre fabrikater.

En serviceaftale med Migatronic ServiceTeam sætter vedligehold
og sikkerhed i system, og vi giver skriftlig garanti for kvaliteten
af alle udførte eftersyn og reparationer.

VI DÆKKER HELE DANMARK
Migatronic ServiceTeam har base
i vores moderne servicecenter i
Fjerritslev. Vi besøger dagligt mange
virksomheder over hele landet med
vores servicebiler, der er fuldt udstyret
med originale reservedele og sliddele,
specialværktøj samt kalibreret test- og
måleudstyr. Vores serviceteknikere
kan med deres ”kørende værksteder”
udføre langt de fleste reparationer
af svejsemaskiner på stedet. Større
opgaver klarer serviceteknikerne på
vores eget værksted i Fjerritslev.
PROFESSIONEL SERVICE OG
SVEJSERÅDGIVNING
Vores professionelle teknikere ved
alt, hvad der er værd at vide om
svejsemaskiner. De er på forkant med
den nyeste svejsetekniske udvikling
inden for både manuelle og automatiserede svejseprocesser. Og de deler
gerne ud af deres viden, når du har
behov for inspiration eller hjælp til et
problem.

KALIBRERING OG VALIDERING
AF SVEJSEMASKINER

BESTIL OS TIL AT HENTE DINE
DEFEKTE SVEJSESLANGER

Migatronic ServiceTeam udfører kalibrering og validering af svejsemaskine
og tilkoblet udstyr i henhold til
IEC 60974-14 (Validation of arc
welding equipment). Det sikrer, at
Eurocodes-krav og svejseprocedurer
overholdes.

Med en afhentningsaftale sørger vi
for hurtig afhentning, reparation og
returnering af dine svejseslanger. Skriv
til service@migatronic.dk eller ring på
96 500 650 og hør nærmere.

REPARATION AF
SVEJSESLANGER PÅ EGET
VÆRKSTED
Vi sætter barren højt, når det gælder
kvalitet og leverer altid førsteklasses
service. Alle reparationer af svejseslanger bliver udført professionelt
af vores egne serviceteknikere på
fabrikken i Fjerritslev - og til den bedst
mulige pris for dig. Vi reparerer alle
fabrikater. Efter grundig gennemgang,
reparation og efterfølgende test får
du selvfølgelig dine egne svejseslanger
retur.

BRUG FOR ORIGINALE
SLIDDELE?
Hvis du har brug for originale
Migatronic-sliddele, lægger du bare
din bestilling ved de svejseslanger,
som du sender til reparation hos os.
Så sørger vi for at sende sliddelene
med, når du får dine reparerede
svejseslanger retur.
MAKSPRISER
Med vores makspris-koncept sørger vi
for, at prisen for en reparation af standard slangetyper ikke ryger i vejret.
Du betaler kun for anvendte dele og
forbrugt tid i minutter.

Garantien omfatter servicetakst,
transport og reservedele.
VI TILBYDER – KORT FORTALT:
·· Reparation og servicering af svejsemaskiner og -robotter – både Migatronic og andre fabrikater
·· Lån af svejsemaskine ved større
reparationer
·· Originale Migatronic-reservedele
·· Hardware-/softwareopgraderinger
·· Hurtig reparation af svejseslanger
·· Serviceaftaler

Kontakt os og få et forslag til en
serviceaftale, der passer til netop din
virksomheds behov. Du kan sammensætte en vedligeholdelsesaftale
med totalgaranti ud fra følgende 5
moduler:
1. Systematisk vedligehold/eftersyn
iht. ISO 9001:2008, DS/EN 		
3834/1090
·· Kontrol af mekaniske dele (fx trådfremføring)
·· Kontrol af elektriske komponenter
(fx kontaktor og omskifter)
·· Kontrol af ledninger for løse forbindelser
·· Kontrol af gasflow
·· Kontrol af kølesystem
·· Kontrol af kabler og svejseslanger
·· Sikkerhedstest iht. EN 60974-4
·· Funktions- og svejsetest
·· 3 måneders servicetotalgaranti

2. Rengøring af svejsemaskinen 		
(forudsætter at der er valgt
systematisk vedligehold/eftersyn)
·· Skærmene afmonteres og maskinen
rengøres for støv
3. Verifikation af instrumenter
·· Verifikation med +/- 5 % tolerance
iht. EN 17662
4. Udvidet servicetotalgaranti
iht. Migatronics almindelige 		
garantibetingelser
·· 3 måneders ekstra servicetotalgaranti
5. Validering
·· Validering og kalibrering iht. IEC
60974-14
Hvis du har en serviceaftale med os,
kontakter vi dig altid pr. e-mail, når
det er tid til næste eftersyn.
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SERVICETELEFON 96 500 650
Vi står klar til at hjælpe dig. Ring til
os, hvis uheldet er ude - eller hvis du
vil minimere risikoen for driftsstop på
svejsemaskiner og robotanlæg.

Jakob
Tange

Aksel
Lindstrøm

Peter
Holm

Las
Albrektsen

Ole
Andreasen

Heinrich
Kjærulff

Bjarne
Sørensen

Rune
Hoffmann

Migatronic A/S
Aggersundvej 33
DK-9690 Fjerritslev, Danmark
Tel: (+45) 96 500 600
Telefax: (+45) 96 500 601
migatronic.com

