KONTAKT ANDERTECH SERVICE OG FÅ ET TILBUD!
Tlf: 4915 0400 • mail: service@andertech.dk

SERVICE
Va l u e A d d i n g M a i n t e n a n c e

Jesper Jensen
27 års erfaring.

Erling Nordtoft
30 års erfaring.

Ken Lauritzen
25 års erfaring.

DUGPUNKT
Vores servicebiler er altid opdaterede med det nyeste udstyr.

ANDERTECH’s serviceteknikere er højtuddannede erfarne specialister.
Vores servicepersonale i Jylland har base i Trekantsområdet.
Vores store reservedelslager ligger ved vores hovedkontor i Humlebæk.
Dette sikrer hurtig og effektiv levering til vores kunder.
• Ad hoc service • Dybtgående tilstandsanalyse •
• Service efter en fastlagt plan • Kalibrering af maskiner og udstyr •
• Undervisning af driftspersonale • Salg af reservedele •
Kontakt vores service afdeling
Tlf: (+45) 4915 0400
E-mail: service@andertech.dk

FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLD
- vi servicerer alle systemer til
materialetørring uanset fabrikat

Der er mange fordele ved forebyggende vedligehold og servicering
af anlæg til materialetørring:
• Færre emner skal kasseres på grund af tørringsfejl.
• Færre driftsstop og kortere nedetid.
• Planlagt vedligehold er billigere end akut reparation, derfor lavere serviceomkostninger.
• Udstyrets levetid forlænges.
• Tryghed for kvaliteten af de producerede emner.
• Færre eller ingen udrykninger til akutte reparationer.
• Øget kundetilfredshed fordi tørrerelaterede kvalitetsfejl undgås.
• Materialespild reduceres.
• De samlede driftsomkostninger for tørreprocesserne falder.

SERVICE AF
50 TØRRERE
SAMLET ÉT STED

• Opdateret service rapport.

Kim Sørensen HN Group

KORREKT TØRRING ER AFGØRENDE

Det er svært i det daglige at kontrollere denne status, da det kræver måleudstyr og ekspertise.
Denne ekspertise tilbyder Andertech gennem faste, løbende serviceaftaler på favorable vilkår. Vi har allerede denne type aftaler
med mange af vores kunder.
I vores servicebil medbringer vi alt nødvendigt udstyr, inklusive tørremiddel, hvis det skulle trænge til udskiftning.
Færdige emner er vanskelige at kvalitetsteste for andet end overfladefejl. Det kritiske parameter er imidlertid ofte emnernes
mekaniske styrke. Styrken kan garanteres med en forskriftsmæssigt tørret råvare. Med en korrekt fungerende materialetørrer
kan man derfor med god samvittighed love sine kunder en ordentlig kvalitet.

VI SERVICERER ...
• MAGUIRE DRYER

• LABOTEK DRYER

• SOMOS DRYER

• SHINI DRYER

• VISMEC DRYER

• CONTINATOR DRYER

• PLASTIC SYSTEM DRYER

• KOCH DRYER

• MOTAN DRYER

• COLORTRONIC DRYER

• MORETTO DRYER

... KORT SAGT ALLE!

Efter hver service-gennemgang leverer vi en detaljeret skriftlig service-konklusion,
som kunden kan anvende i sin kvalitetssikring og i sin markedsføring over for slutkunder.
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- Vi har 50 tørrere af 8 forskellige fabrikater. Dem kan jeg få serviceret på én gang af én mand fra Andertech. Nemmere kan det
ikke blive, siger Kim Sørensen, indkøbschef hos HN Group. Virksomheden, der har 80 medarbejdere, ligger i Billund og leverer
sprøjtestøbning, thermoformning og støbeværktøjer til en lang
række brancher, bl.a. medico, fødevarer og energi. HN Group har
en sprøjtestøbe-afdeling med 52 robotautomatiserede produktionsceller og en thermoform-afdeling med fem produktionslinjer.

”

Så kører udstyret optimalt igen og jeg behøver ikke tænke på
service før næste gang han kigger forbi. Sådan har det kørt i snart
5 år og det er jeg meget tilfreds med, forklarer Kim Sørensen.
HN Group leverer blandt andet til virksomheder inden for legetøj,
elektronik, vandteknologi, automotive og audio.

- Jeg har det hele
samlet hos Andertech.
De sender en mand
hvert halve år.
Nemmere kan det
ikke blive.

”

Hvis en materialetørrer ikke fungerer korrekt går det ud over produktionen. Uanset type, fabrikat eller teknologi skal
materialetørreren yde med de parametre, der er krævet for hvert enkelt plastmateriale: fremluft-temperatur, returluft-temperatur, dugpunkt for luften, mængden af luft (flow) m.v. Hvis der er afvigelser, og den af materialeleverandøren foreskrevne
tørringsgrad derfor ikke overholdes, går det ud over emnekvaliteten.

- Vores tørrere skal serviceres hver sjette måned. Det er hensigtsmæssigt at få Andertech til at servicere dem alle sammen på én
gang, i stedet for at have serviceaftale med 8 forskellige firmaer.
Nu har jeg det hele samlet hos Andertech og de sender en mand
hvert halve år. Han bruger cirka to dage på at gå alle tørrere
igennem. Derefter laver han en liste med de ting, der skal kigges
på, og vi får tingene bragt i orden på én gang.
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