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Virksomheder betragter sikring af produktionsfaciliteter og bygninger som en selvfølge, og
stadig flere er bevidste om det fornuftige i forebyggende vedligehold. Derfor har vi udviklet tre
service koncepter, som gør det nemmere at gennemføre rettidig omhu helt ned til det enkelte
transportanlæg.

Servicepakke 1 Servicepakke 2

Servicepakke 1 er basispakken, hvor du
får akut problemløsning, som sikrer fortsat
drift på dit transportanlæg og de
komponenter der leveres.
Døgnservice på telefon 8020 8020

I Servicepakke 2 registrerer vi også de
vigtigste komponenter i dit anlæg og
lagerfører standardprodukter efter aftale.
Døgnservice med kun tre timers varsel.

Læs mere Konktakt os

Let og hurtig service er også individuel
Det skal være let og hurtig at få den rigtige assistance når behovet opstår. Hvert
servicekoncept tager derfor udgangspunkt i et konkret servicebehov med mulighed for
individuel tilpasning. Idéen bygger på, at de fleste produktionslinjer og transportanlæg er
forskellige, og derfor skal de også serviceres forskelligt.

Servicepakke 3

Hvis du vælger Servicepakke 3 kommer
forebyggende vedligehold med i aftalen. Vi
tilknytter en fast konsulent og registrerer hele
transportanlægget. Én gang årligt gennemgår
vi anlægget så du får mulighed for at tilrette og
optimere de enkelte anlæg. Skulle behovet
opstå er der døgnservice med max. tre timers
varsel inkluderet i aftalen.

Ellegaard sikrer den fortsatte drift af dine
transportanlæg med et minimalt antal service
timer.
Vi lagerfører desuden de vigtigste standard-
komponenter efter aftale.

Landsdækkende service til dine transportanlæg i hele Danmark

Se hvor kort afstand der er til
Ellegaard her
Hvis din virksomhed har flere lokationer i
Danmark kan du klare dig med én
serviceleverandør. Hos Ellegaard
dækker vi hele landet og du behøver kun
ringe ét sted, hvis du skal have hjælp til
transport-bånd, transportruller,
tromlemotorer og meget andet.

Tjek geografi her

Du modtager denne email fordi vi tidligere har været i kontakt. 
Du kan afmelde fremtidige mails ved at klikke her.  Afmeld 
www.ellegaard.com 
info@ellegaard.com
Tlf. 8020 8020




