Şarap imalathaneleri için
Kiralama Servisleri
Şarap üretme sanatına bilim katılıyor

Hassas sıcaklık kontrolü

Neden Trane Rental Services?

Şarabın kalitesi, üzümün kalitesine olduğu kadar, şarap
imalatçısının becerisine ve teknik uzmanlığına da
bağlıdır. Şarap üretim süreci boyunca hassas sıcaklık
kontrolü, özellikle ön fermantasyon, fermantasyon ve
stabilizasyon sırasında son derece önemli bir
gereksinimdir. Ayrıca, nihai ürünün korunmasında ve
depolanmasında da önemli bir rol oynar. Bu
gereksinimler tabiatı gereği büyük ölçüde sezonluk
olduğundan, geçici soğutma ekipmanı kullanımı, şarap
imalatçıları için ekonomik bakımdan güçlü bir olgu
yaratır. Trane Rental Services, sezonluk gereksinimleri
karşılamak ve en yüksek üretim standartlarını sağlamak
üzere doğru ekipman, uzmanlık ve servis desteğine
sahiptir.

• Trane sektördeki en genç ve teknik açıdan en gelişmiş
kiralama filosundan birine sahiptir. Bu, kesinlikle
güvenilir, güvenli ve verimli bir kuruluma sahip
olmanız anlamına gelir.
• Kiralık ekipmanlarımız daha kolay kurulum ve su
şebekeleri ile güç kaynaklarına daha hızlı bağlantı için
özel aksesuarlarla donatılmıştır.
• Geniş servis ağımıza fabrika tarafından yetkilendirilmiş
deneyimli teknisyenler istihdam edilmiştir.

Bireysel ihtiyaçlarınızı karşılamak için özel bir
çözüm
Trane mühendisleri, benzersiz soğutma
gereksinimlerinizi derinlemesine değerlendirmek için
operasyon ekibinizle birlikte çalışacaktır. Prosesinizi
desteklemek için gerekli soğutma kapasitesini
karşılamak üzere, ekipmanlar dikkatli bir şekilde seçilir.
Kiralanan tüm birimlerin teslimatı ve kurulumu yıllık
üretim planınıza sorunsuzca uyum sağlayacak şekilde
planlanır.

Başlangıçtan sonuna kadar anahtar teslimi
hizmetler
Trane, HVAC ekipmanı üretimi ve tedarikinde dünya
lideridir. Kiralama hizmetleri için kullandığımız
ekipmanları tasarlar ve üretiriz. Anahtar teslimi
hizmetimiz ekipman tedariki, ayar ve kurlumu, izleme ve
devreden çıkarma işlemlerini içerir. Sisteminizin
sorunsuzca çalışmaya devam etmesi için, Trane
teknisyenlerinize güvenebilirsiniz. Şaraplarınızın,
müşterilerinize haz vermesi için gerekli uygun
standartları karşılamasını sağlamak üzere ihtiyacınız
olan her şey bizde bulunmaktadır.

Güvenilir bir iş ortağından soğutma çözümleri
Trane Avrupa, Orta Doğu ve Hindistan bölgesinde en
gelişmiş kiralık chiller filolarına sahiptir. Trane 130 satış
ve servis noktası ve 1.000'in üzerinde sektördeki en iyi
eğitimi almış satış mühendisleri ve servis teknisyenleri
ile özel sezonluk ihtiyaçlarınız için hizmet verme
konusunda en iyi konumdadır.
Hızlı, güvenli ve maliyet etkin çözümler sunarız.
Hesap yöneticileri, mühendisler, servis teknisyenleri
ve lojistik profesyonellerinden oluşan ekibimiz ihtiyaç
duyduğunuz ekipmanı, beklentilerinizi aşacak şekilde
sorunsuzca çalışan bir sisteme dönüştürebilir.

Bize ulaşın
Şarap imalathaneniz için bir Trane chiller kiralamak ya
da Trane Rental Services hakkında daha fazla bilgi almak
için, şu adresten bizi ziyaret edin:

www.trane-chiller-rental.eu
ve Trane Rental Services videomuzu izleyin
(http://youtu.be/3CcPrfUg7Ic)

Ingersoll Rand (NYSE:IR) güvenli, konforlu ve verimli ortamların oluşturulması ve sürdürülmesi yoluyla yaşam
kalitesini yükseltmektedir. Çalışanlarımız ve marka ailemiz (Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® ve Trane® dahil),
evlerde ve binalarda hava kalitesini ve konforunu geliştirmek, gıda ve çabuk bozulabilen maddeleri taşımak ve
korumak, evleri ve ticari mülkleri güvenli kılmak ve endüstriyel üretkenlik ile verimliliği artırmak için birlikte çalışır.
Dünya çapında kendini sürdürülebilir ilerleme ve kalıcı sonuçlar dünyasına adamış 14 milyar ABD doları değerinde
küresel bir şirketiz.
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Trane, sürekli ürün ve ürün verilerini geliştirme politikası izlemekte olup, bildirimde bulunmaksızın tasarımı ve teknik özellikleri
değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
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