Elyaf hazırlık
Tarak makinaları için servis paketleri

Tarak makinaları i̇çin
servis paketleri

En yüksek şerit kalitesi için tarak
makinasının sürdürülebilir üretimi

Rieter . Tarak makinaları i̇çin servis paketleri

Ekonomik i̇şletim i̇çin sürekli
kullanılabilen tarak makinaları
Ultra modern tarak makinalarının yüksek performans kapasitesiyle, ekonomik çalışmayı garantilemek için makinanın
kullanılabilirliği gittikçe daha önemli hale gelmektedir. Makinanın durması, daha düşük üretim oranına sahip daha eski tarak
makinası modellerine kıyasla üretim randımanı konusunda daha büyük etkiye sahiptir.
Rieter, yeni tarak makinalarıyla ek servisler sunmaktadır. Bu servis paketleri, müşterinin tarak makinalarının verimliliğini ve
şerit kalitesini kullanım ömrü boyunca en yüksek seviyede tutmasına olanak tanır. Bu, Rieter Servisinin önleyici tedbirleriyle
garanti altına alınır.
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Rieter . Tarak makinaları i̇çin servis paketleri

Her tarak makinası i̇çin doğru servis paketi

Günümüzün iyi bilinen Rieter temel servislerine ek olarak, daha kapsamlı iki servis paketi daha vardır:

Care+ (tüm tarak makinaları için)

Protect (yalnızca C 80 için)

Care+ servis paketi, yetkin Rieter servis personelinin dört ziyaretini içerir. Garnitürlerin durumu kontrol edilir. Sonuçlara
dayanarak garnitürlerde ilgili bakım çalışması yapılır. Tarak
makinası ayarları kontrol edilir ve yeniden ayarlanır. Tüm
işlemler, makinaya özgü bakım ve servis kayıt defterine
işlenir ve tavsiyeler içeren bir ziyaret raporu, müşteriye
iletilir. Care+ paketi, yeni makina aldığınızda ya da mevcut
tarak makinanız için bir seçenek olarak sunulur.

Protect servis paketi, Care+ paketine eklenir. Bu paket,
teknik destek için 48 saat içinde yetkin bir uzmanın gönderilmesini de içerir. Parti değişimi söz konusu olduğunda
Rieter uzmanı, tarak makinalarının en uygun şekilde
ayarlanması için müşteriye yardımcı olur. Herhangi bir arıza
meydana gelirse tarak makinasının onarımı arıza başına belirlenen maliyete kadar Protect servis paketi kapsamındadır.
Protect yalnızca C 80 tarak makinası için geçerlidir ve
çalışma süresi boyunca uzatılabilir.

Protect

Care+
• Kalifiye bir Rieter teknisyeni yılda dört kez ziyaret
yapar.
• Garnitürlerin durumu kontrol edilir
• Gerekirse garnitürlerin bakım çalışmaları
(ör. bileme), yapılır
• Makina ayarları kontrol edilir ve gerekirse ince
ayar yapılır
• Bakım ve servis kayıt defteri güncellenir
• Sonuçlar ve tavsiyeleri içeren rapor hazırlanır

• Yetkin Rieter servis uzmanları 48 saat içinde
gönderilir
• Tarak makinalarının yeni bir partiyle optimize
edilmesi konusunda müşteriye destek verilir.
• Her bir arıza için komponentlerin ücretsiz değişimi
yapılır (kabul edilen koşullara uygun şekilde)
• Rieter servis uzmanının maksimum üç iş gününe
kadar olan masraflarına ek olarak seyahat
masrafları da karşılanır

• Kalifiye bir Rieter teknisyeni yılda dört kez ziyaret
yapar.
• Garnitürlerin durumu kontrol edilir
• Gerekirse garnitürlerin bakım çalışmaları
(ör. bileme), yapılır
• Makina ayarları kontrol edilir ve gerekirse ince
ayar yapılır
• Bakım ve servis kayıt defteri güncellenir
• Sonuçlar ve tavsiyeleri içeren rapor hazırlanır
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