Lastik Endüstrisi için
Kiralama Hizmetleri
Güvenilir ve Kaliteli Üretimden Emin Olun

Lastik endüstrisi soğutma ihtiyaçları

Neden Trane Kiralama Hizmetleri?

Lastik montajı bir araya getirilmiş çok sayıda bileşenden

• Trane sektördeki en genç ve yeni kiralama filosundan

oluşur ve yüksek ısı ve basınç altında işlem yapılır.

birine sahiptir. Bu, kesinlikle güvenilir, güvenli ve

Bileşke, bileşiğin hazırlanması, lastik üretimi, kürleme

verimli bir kuruluma sahip olmanız anlamına gelir.

ve son test işlemlerinin her bir aşamasında yapılan

• Kiralık ekipmanlarımız daha kolay kurulum, su ve güç

sıcaklık kontrolü lastiğin kalite ve güvenilirliğini korur.

kaynağına daha hızlı bağlantı için özel aksesuarlarla

Tesis faaliyetlerinde üretimi artırmak için daha verimli

donatılmıştır.

ve etkili süreçler hedeflendiğinden, güvenilir ve
kesintisiz bir soğuk su besleme kaynağına sahip olmak

• Geniş servis ağımız fabrika tarafından yetkilendirilmiş
deneyimli teknisyenlerden oluşur.

hayati bir önem taşır. Acil durumlar haricinde , tesis
karşılanması gereken zamanlarda geçici soğutmaya

Başlangıçtan sonuna kadar anahtar teslimi
hizmetler

duyulan ihtiyaç artar. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda hızlı

Trane, HVAC ekipmanı üretimi ve tedarikinde dünya

ve sağlam çözüm sağlayan güvenilir bir ortağa sahip

lideridir. Kiralama hizmetleri için kullandığımız

olmak, hizmet dışı kalma sürelerini en aza indirerek

ekipmanları tasarlar ve üretiriz. Anahtar teslimi

finansal kayıp ve üretim kesintisi risklerini azaltır.

hizmetlerimiz ekipman tedariki, kurulum, izleme

hacminin üzerine çıkıldığı ve yoğun dönemsel taleplerin

ve devreden çıkarma işlemlerini içerir. Ayrıca

Süreç uygulamalarınıza uygun özel bir çözüm

kurulumunuzun rahat ve kesintisiz şekilde kullanılabilir

Trane mühendisleri, soğutma gereksinimlerinizi detaylı

durumda tutulması için Trane teknisyenlerine

bir şekilde belirlemek için operasyon ekibinizle beraber

güvenebilirsiniz. Üretim ve kalitenizin müşterilerinizi

çalışacak. Faaliyetlerinize yardımcı olacak soğutma

memnun etmesi için ihtiyacınız olan her şeye sahibiz.

hacminin karşılanması için gereken ekipman dikkatli
bir şekilde seçilir. Kiralanan tüm birimlerin teslimatı ve
kurulumu sizin yıllık üretim planınıza tam olarak uyum
sağlayacak şekilde planlanır.

Güvenilir bir iş ortağından soğutma çözümleri
Trane Avrupa, Orta Doğu'da en gelişmiş kiralık chiller
filolarından birine sahiptir. Trane 130 satış ve servis
noktası ve 1000'in üzerinde sektördeki en iyi eğitimi
almış satış mühendisleri ve servis teknisyenleri ile özel
uygulamalarınız ve 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
Bir Trane chiller kiralamak veya Trane Kiralama
Hizmetleri hakkında daha fazla bilgi almak için
şu adresi ziyaret edin:

www.trane-chiller-rental.eu
ve Trane Kiralama Hizmetleri videosunu izleyin
(www.youtube/watch?v=a3wqcmPb1Hg)
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