
Özel üretim otomasyon çözümleri
Tesis işletmede optimum verim için

www.andritz.com

Katı/sıvı ayırma donanımınız ya da sisteminiz

ne olursa olsun, güç tüketimini düşürecek,

proses performansını geliştirecek, operatör-

lerinize daha yüksek güvenlik ve denetim

sağlayacak ısmarlama bir kontrol çözümü

vardır. ANDRITZ SEPARATION’da, böyle bir

çözümü tasarlama, programlama, üretip ya-

pılandırma uzmanlığına sahibiz. Dünya çapın-

daki otomasyon mühendisleri ağımız sayesinde,

ekipmanınızın bütün kullanım ömrü süresince 

yerinde ya da uzaktan hizmetler ve tüm proses 

ihtiyaçları için destek sağlıyoruz. Tek tek makine-

lerden, tek bir tedarikçi tarafından etkince optimize

edilmiş işletme çapında tesislere kadar ölçeklen-

dirilebilir ve her zaman iş gereklerinize göre ayrı ayrı

tasarlanmıştır.

55.000’den fazla makine tesisat tecrübemiz ile

150 yıllık orijinal malzeme üreticisi (OEM) deneyi-

mimizden yararlanın. Katı/sıvı ayırma uzmanlarımı-

zın tanınmış OEM markalarından büyük

çoğunluğu için güvenliğinizi pekiştirmenize, gider-

leri düşürmenize ve güç tasarrufunda bulunma-

nıza yardımcı olmalarına izin verin.

Otomasyon
Proses ve tesisleri hem teknik,

hem de ekonomik olarak
geliştirecek otomasyon 

aletleri

SERV Automation Solutions 1.0 07.2015 TR_Layout 1  21.07.15  11:23  Page 1



 
   

     
     

   
    

    

  
     

     

  
     

     

 
     

     

 
  

     
     

 
  

     
     

İşbu broşür içindeki bütün bilgiler, beyanlar, fotoğraflar ve grafik görüntüler hiçbir taahhüt oluşturmadığı gibi, burada atıfta bulunulan ekipman ve/veya sistemler konusunda ANDRITZ AG 
ve herhangi bir bağlı kuruluşunun hiçbir satış anlaşmasının parçası olarak hiçbir sorumluluk doğurmaz. © ANDRITZ AG 2015. Tüm hakları saklıdır. ANDRITZ AG veya bağlı kuruluşlarının 
önceden yazılı izni alınmadan telif hakkıyla korunan bu çalışmanın hiçbir bölümü hiçbir biçim veya yöntemle çoğaltılamaz, değiştirilemez veya dağıtılamaz, herhangi bir veritabanında ya da 
bilgi erişim sisteminde depolanamaz. Ne amaçla olursa olsun, böylesi izinsiz bir kullanım ilgili telif haklarının ihlali anlamına gelir. 
ANDRITZ AG, Stattegger Strasse 18, 8045 Graz, Avusturya.
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Daima OEM kalitesi

S E R V I C E

Yerel destek
Duyarlı yerel servis 
merkezleri ve saha 
servis teknisyenleri

Onarım ve geliştirme
Makine ve proses 

performansının optimizasyonu,
onarım, geliştirme ve

modernizasyon 
çalışmaları

Kullanılmış makineler
ve kiralama

Onaylı kullanılmış ve
kiralık makineler

Eğitim
Operatör eğitimi, işletme
ve bakım personeli için

eğitim ve özel hazırlanmış
seminerler

Servis anlaşmaları
Yedek parça mukavelelerinden
bakım ve denetime, onarım ve

sürüm yükseltmeden 
işletmeye kadar koruyucu 

bakım

OEM yedekleri
OEM’lerden OEM kalitesinde,
yerel envanterlerden aşınma

parçaları ve yedekler

Küresel uzmanlıkla
pekiştirilmiş yerel destek
servis felsefemiz basittir: Tek bir telefon

konuşması, irtibat kurulacak tek bir kişi,

sizin dilinizi konuşan, donanımınızı ve yön-

teminizi bilen özel bir ekip. Bu, boş bir vaat

değil. Bu vaadin arkasında 150 yıllık bir

deneyim, katı/sıvı ayırma donanım ve sis-

temleri için 550 kişilik bir servis uzmanı ağı

(ve dünya üzerinde servis merkezleri ite

destekliyor).

Eksiksiz bir hizmet
tedarikçisi
İhtiyacınız yedek parça, kiralama, yerel

servis, onarım, donanımınızın sürüm 

yükseltmesi veya modernizasyonuysa,

anDriTZ sEParaTiOn 360 derecelik

servis partnerinizdir. Başlangıç danışman-

lığından servis anlaşmalarına, tesis opti-

mizasyonundan otomasyona ve eğitim

programlarına, genel üretim veriminizi 

arttırırken daima operasyonlarda duruş

sürelerini en aza indirme ve öngörülebilirliği

arttırma yollarını arıyoruz. Kısacası, sizi

destekliyoruz. 

OEM
Orijinal EKiPMan

ÜrETicisi

Santrifüjler

Bant, disk 
ve tambur

filtreler

Guinard

Bird

KMPT

KHD 
Humboldt

Wedag

Frautech

3Sys
Technologies

Vandenbroek

Royal GMF Gouda

Escher Wyss

Sprout Bauer

Lenser

Netzsch 
Filtration

Rittershaus &
Blecher

Separatörler

Isıl sistemler

Yardımcı
teçhizat

Pres 
filtreler
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