HAZEMAG
Assistência técnica. Qualidade. Para a
vida.

Reformas, reparos e modernizações
A HAZEMAG pode proporcionar uma disponibilidade
operacional consideravelmente superior, aliada a um
maior grau de utilização do seu equipamento.
Tire partido do nosso conhecimento e experiência de
longa data.
Enquanto fabricantes originais, somos capazes de
fornecer todos os componentes e o seu sistema
HAZEMAG completo com serviços de reformas altamente profissionais, usando tecnologias aprovadas,
conhecimento, experiência e uma confiabilidade
única proporcionada por mais de 175 anos em engenharia de fabricação e reparos.

Oferecemos reformas e reparos para ...





Sistemas HAZEMAG
alojamentos
rotores
transportadores

Pode também tirar partido da nossa vasta experiência para os reparos do seu rotor com designs
não originais HAZEMAG, de outros fabricantes.
Não hesite em entrar em contacto connosco.

Resumo das vantagens:
Apenas a HAZEMAG consegue garantir ambos: uma
qualidade notável e a precisão de encaixe necessária
no campo após reparação. A HAZEMAG possui um
acesso sem restrições e exclusivo a todos os desenhos de fabricação alguma vez já produzidos. Por
conseguinte, pode contar com a nossa capacidade de
oferecer trabalhos de reforma e reparos para todos
os equipamentos fabricados pela HAZEMAG, sendo
isto também válido para a sua máquina.
Os servicos de manutenção e reformas da HAZEMAG
são altamente sofisticadas e uma alternativa rentável, genuína e confiável em comparacao a aquisição
de uma nova máquina ou partes da mesma.
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 maior disponibilidade e menor tempo de parada
para manutencao
 confiável e fácil de planejar
 alternativa rentável
 aumento da disponibilidade e vida útil do conjunto e do equipamento
 elevada qualidade e precisão na montagem

Reparações HAZEMAG.
O Processo.
Fale connosco através do seu contacto
pessoal

Entrega

Inspeção

+49 2594 77 287
Cliente

Oferta

HAZEMAG

Solicitamos uma decisão no
prazo de 20 dias úteis

Sucata

Reparação

Nova compra

Após 20 dias úteis: armazenamento
taxa única de 200 EURO.-custos mensais de EURO 75.--

Oliver Riddermann
Lider de Reformas
+49 2594 77 287
+49 2594 77 401
oliver.riddermann@hazemag.de

Marcus Zeisel
Vice-Presidente de Pós-venda
+49 2594 77 550
+49 2594 77 401
marcus.zeisel@hazemag.de

HAZEMAG & EPR GmbH
Brokweg 75 · 48249 Dülmen, Germany

+49 2594 77 - 0
+49 2594 77 - 400

info@hazemag.de
www.hazemag.com

