SERVICE & SUPPORT
Continu de beschikbaarheid, prestaties en kwaliteit
van uw systeem verbeteren

Lan Service Program
Onze serviceaanpak is gebaseerd op vijf bouwstenen: reserveonderdelen, inspecties,
preventief onderhoud, noodhulp op afstand en training. Met één hoofddoel: u de nodige
middelen, methoden en kennis bieden ‘to move your business’.
1.

Reserveonderdelen
We bieden een breed scala aan reserveonderdelen om aan al uw behoeften te voldoen.
U bent verzekerd van concurrerende prijzen en snelle levertijden. Omdat we onze
machines en onderdelen goed kennen, kunnen we voor u een pakket met op maat
gemaakte reserveonderdelen samenstellen met de meest essentiële onderdelen.

2.

Inspecties
Onverwachte uitval van apparatuur kan grote productieverliezen veroorzaken en tot
hoge reparatiekosten leiden. Daarom is preventie belangrijk. Inspecties door onze
servicetechnici geven u inzicht in de staat van uw handlingsystemen. U ontvangt een
schriftelijk rapport met de staat van de machine en aanbevolen werkzaamheden om
uw apparatuur in uitstekende staat te houden.

3.

Preventief onderhoud
Met het doel uw apparatuur in uitstekende staat te houden voor optimale prestaties,
helpen wij u met regelmatig preventief onderhoud en revisies op basis van inspecties.

4.

Noodhulp op afstand
Onze hotline voor ondersteuning op afstand is beschikbaar voor uw technische dienst.
Uw contactpunt bij Lan Handling Technologies organiseert effectief en efficiënt alle
diensten en ondersteuning.

5.

Training
Het is belangrijk dat uw eigen team van operators en technici over de juiste kennis
van onze machines beschikt. We organiseren trainingen voor machinebedieners en
technici om de output van de machine te maximaliseren en de operationele kosten
laag te houden. Bijvoorbeeld door te trainen in het opsporen en oplossen van
machinefouten: de snelste manier om uw machines weer aan de praat te krijgen!

Check uw opties binnen de service bouwstenen.

Hulp nodig? Bel ons!
We helpen u graag verder.
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U kunt altijd uw wensen upgraden binnen ons Service Programma. Op deze manier garanderen we de snelle beschikbaarheid van aanvullende
diensten.
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Welk servicepakket past bij u?
Neem contact op. Samen vinden we de oplossing die het beste bij u past.
Tilburg (gesteriliseerde product handling)
E service@lanhandling.com
T +31 (0)13 532 25 25

Halfweg (end-of-line automatisering)
E service.halfweg@lanhandling.com
T +31 (0)20 407 20 43

