Assistência Técnica
Peças de Reposição Originais

Assistência Técnica
ALGUMAS EMPRESAS OFERECEM REPARO. GARDNER DENVER NASH OFERECE GARANTIA DE DESEMPENHO.
Gardner Denver Nash oferece um extenso pacote de serviços para otimizar seu sistema
de vácuo ou compressão e analisar seu processo, sempre em busca de oportunidades de
melhoria.
Com vários anos de experiência e know-how, nosso departamento técnico é composto
por profissionais altamente qualificados e treinados. Em nossas instalações, dispomos de
uma estrutura completa para realizar qualquer tipo de serviço, inclusive com bancadas
de teste para verificar a performance do equipamento após seu reparo, caso seja
solicitado. Os equipamentos reparados têm a mesma garantia dos equipamentos novos
que é de 12 meses. Além disso, para agilizar o serviço de reparo, mantemos em estoque
as peças de reposição e kits de reparo Nash.

Serviços Nash

Para que qualquer conserto ou manutenção de equipamentos seja realizado
com sucesso, é preciso que o treinamento da equipe de manutenção seja
respaldado pela qualidade das peças utilizadas. As Peças de Reposição
Originais Gardner Denver Nash seguem o mesmo processo de fabricação das
utilizadas na produção de bombas novas, passando pelas mesmas condições
de fundição, usinagem e inspeção, garantindo assim sua qualidade e a nossa
certeza de sempre oferecer o melhor para os nossos clientes.
Seguindo esse princípio, é interessante ressaltar a importância da
utilização de Peças de Reposição Originais, com elas você garante:

- Revestimentos especiais para
maior durabilidade do
equipamento;
- Videoscopia
- Programa de Bombas à base de
Troca*;
- Manutenção e reparo;

-

- Acompanhamento de Instalação
e “Start-up”;

Menor consumo de energia e água
Melhor performance das Bombas
Qualidade de desempenho
Correto funcionamento dos componentes
Maior durabilidade, menos horas paradas

- Recuperação de peças e
equipamentos;

- Inspeções de plantas em
operação;
- Inspeções de plantas durante
paradas de manutenção;
- Análise de instalação e processo.
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* Consulte os modelos de bombas disponíveis

Peças Originais de Reposição

