Zwiększenie wydajności budżetu
Globalna sieć serwisowa Alfa Laval i Portfolio Serwisu 360°

Zwiększenie wydajności
Globalna sieć serwisowa Alfa Laval utrzymuje Twoją
konkurencyjność poprzez minimalizację kosztów i
maksymalizację zwrotu z inwestycji w sprzęt.
Dzięki wiedzy, umiejętnościom i wsparciu globalnej sieci serwisowej
Alfa Laval, możesz polegać na swoim sprzęcie tak długo, jak długo
jesteś jego właścicielem. Nasz zaangażowany zespół zapewnia
wydajność, która pozwala utrzymać konkurencyjność przez cały okres
eksploatacji urządzeń. Krótko mówiąc, zapewniamy Ci spokój ducha.

Fachowa wiedza do Państwa dyspozycji

I

Alfa Laval posiada głęboką wiedzę na temat procesów i zastosowań,
czerpaną z bogatego doświadczenia zdobywanego przez ponad 130
lat. Czerpiesz korzyści z długiej tradycji znajdowania rozwiązań dla
wielu aplikacji na całym świecie.

Alfa Laval 360° Oferta usług serwisowych

Kierowani potrzebami klientów
Zabezpieczamy czas pracy, dostępność i optymalizację, aby zapewnić Ci
spokój ducha.
Sprawność

Dostępność

Właściwy serwis, przeprowadzony we właściwym
czasie, pozwala zaoszczędzić pieniądze i
zapobiega nieplanowanym przerwom w pracy.

Gdziekolwiek działasz, nasza sieć jest na miejscu.
Masz łatwy dostęp do wsparcia ekspertów, którzy
dbają o Twój sprzęt i wydajność procesów.

Eksperci z naszej sieci posiadają umiejętności,
doświadczenie i procedury pozwalające na
wykrycie problemów zanim one wystąpią.
Używają wyłącznie oryginalnych części
zamiennych Alfa Laval, które zostały
zaprojektowane dla danego
urządzenia i wyprodukowane
z myślą o bezpiecznym
i niezawodnym działaniu.

Tak samo jest w przypadku części zamiennych.
Zdeterminowany zespół Alfa Laval dostarcza
odpowiednie części tam, gdzie są
potrzebne - w odpowiedniej ilości
i w najkrótszym możliwym czasie.

Optymalizacja

Wyzwania, przed którymi stoisz, mogą się z czasem
zmieniać. Pojawiają się nowe media i możliwości
produkcyjne, a także zmiany w przepisach i inne
czynniki wpływające na działalność firmy. W oparciu
o najnowszą technologię i doświadczenie Alfa Laval
na całym świecie, dostępne są rozwiązania, które
pozwolą Ci dostosować Twoje urządzenia.
Wsłuchując się uważnie w Państwa potrzeby,
eksperci z naszej sieci dostarczają Państwu
odpowiednie rozwiązania.

360° Oferta usług serwisowych
Dostępne są rozwiązania, które zabezpieczają i zwiększają
wydajność przez cały cykl eksploatacji sprzętu.
Niezależnie od typu i wieku sprzętu, istnieją
opcje, które mogą zabezpieczyć lub
usprawnić jego działanie. Portfolio usług Alfa
Laval 360° oferuje pełne wsparcie - od
planowania,
poprzez
instalację
i
uruchomienie, aż do doradztwa w zakresie
wyboru najlepszego zamiennika, jeśli
nadejdzie taki czas.

Usługi dostosowane do Twoich potrzeb

Wybierasz opcje, które są odpowiednie dla
Ciebie. Globalna sieć serwisowa Alfa Laval,
dostarczając wybrane przez Ciebie produkty,
postępuje zgodnie z wytycznymi, które
zapewniają
jakość,
bezpieczeństwo
i
minimalizują wpływ na środowisko naturalne.

Wyzwanie: Duży producent wyrobów mleczarskich
w Rosji chciał wymienić starzejące się urządzenia i
zwiększyć wydajność produkcji mleka pełnego,
śmietany, jogurtu i ryżenki.

Wyzwanie: Globalna firma
petrochemiczna z Belgii
chciała zoptymalizować
wydajność dziewięciu
krytycznych płytowych
wymienników ciepła w
swoim zakładzie krakingu
parowego.
Rozwiązanie: Alfa Laval
przeprowadziła audyt wydajności, aby ocenić
wymienniki ciepła, które muszą działać jednakowo
dla uzyskania optymalnej wydajności. W celu
skorygowania stwierdzonych problemów,
wymienniki ciepła zostały poddane regeneracji i
dostrojeniu w centrum serwisowym Alfa Laval, co
obejmowało czyszczenie, ponowne uszczelnienie i
wymianę niskotemperaturowych płyt.

.

Rozwiązanie: Alfa L Service, Główny Dystrybutor
Alfa Laval, przeprowadził trójfazową modernizację
instalacji do odbioru mleka, instalacji do obróbki
termicznej i automatyzacji urządzeń w całym
zakładzie, wykorzystując zawory higieniczne Alfa
Laval, energooszczędne pompy, wymienniki ciepła,
zbiorniki armatury z energooszczędnymi
mieszadłami, urządzenia myjące i odpowiednią
technologię sterowania.
Korzyści: Wydajność
została zwiększona o 50%
dzięki zastosowaniu
energooszczędnych
urządzeń higienicznych Alfa
Laval, przy jednoczesnym
zachowaniu pełnej
zgodności z dyrektywami
UE dotyczącymi higieny
mleka.

Rozruch

Monitorowanie

Zapobieganie problemom przed
ich wystąpieniem oszczędza
czas i pieniądze. Kontrole i
audyty - lub nawet ciągły
monitoring - mogą informować o
wszelkich zmianach w
wydajności.
• Audyt stanu technicznego
• Monitoring stanu
technicznego
• Audyt wydajności

Udoskonalenia

Wydajność można przenieść na
wyższy poziom, aby lepiej
dopasować ją do zmieniających
się potrzeb. Możemy
udoskonalić sprzęt, umożliwiając
korzystanie z najnowszych
osiągnięć technicznych
• Rozbudowa urządzeń
• Przeprojektowanie
• Wymiana i doposażenie

Doprowadzimy Państwa sprzęt do
stanu używalności,
bezproblemowo i bezpiecznie, z
poszanowaniem globalnych
wytycznych. Zapewniamy, że
sprzęt działa tak, jak powinien.

• Uruchomienie
• Nadzór nad uruchomieniem
• Instalacja
• Nadzór nad instalacją

Utrzymanie ruchu

Dzięki właściwej konserwacji we
właściwym czasie można
osiągnąć wyższą wydajność i
niższe koszty eksploatacji przy
jednoczesnym wydłużeniu
okresu eksploatacji urządzeń.
• Kalibracja
• Konserwacja zapobiegawcza
• Regeneracja
• Usługi czyszczenia
• Naprawa
• Części zamienne
• Zestawy serwisowe
• Narzędzia serwisowe
• Wymiana

Wsparcie techniczne

Pomoc jest zawsze pod
ręką. Wiele problemów można
rozwiązać bezpośrednio przez
telefon, a doświadczeni specjaliści
ds. rozwiązywania problemów
mogą w razie potrzeby zostać
wysłani do Twojej siedziby.
•
•
•
•
•

Magazyn na wyłączność
Konsultacje telefoniczne
Dokumentacja techniczna
Szkolenia
Wykrywanie usterek

Umowy serwisowe
Zapewnij sobie najwyższą wydajność za cenę, którą możesz przewidzieć.
Umowy serwisowe są rozwiązaniami "szytymi
na miarę", łączącymi wybrane przez Ciebie
usługi z oferty Alfa Laval 360°. Możesz wybrać
różne usługi dla różnych urządzeń i w razie
potrzeby dokonać przeglądu lub zmiany
umowy.

Więcej niż części

Łączenie usług pozwala osiągnąć lepszy wynik
całkowity. Korzystasz z najwyższej wydajności i
maksymalnego czasu pracy, znając z góry koszty
usług. To daje Ci prawdziwe bezpieczeństwo, a
także krótki czas zwrotu inwestycji.

Globalna sieć serwisowa
Alfa Laval jest zawsze w pobliżu, posiada centra serwisowe i
partnerów w prawie 100 krajach i w kluczowych portach morskich.
Globalna sieć serwisowa Alfa Laval jest gotowa
do udzielenia Ci pomocy, telefonicznie lub na
miejscu. Wyspecjalizowani specjaliści serwisowi
mogą
wykonywać
rutynowe
przeglądy,
zabezpieczać części zamienne, rozwiązywać
skomplikowane problemy lub oceniać urządzenia
i wydawać fachowe zalecenia.
Spotkasz lokalnych profesjonalistów z obszerną
wiedzą i doświadczeniem, wspieranych przez
szeroką i głęboką wiedzę Alfa Laval, będącą
wynikiem ponad 130 lat doświadczeń.

Oryginalne części zapewniają większą dyspozycyjność

Usługi zapewniające maksymalną niezawodność
Przywrócenie sprawności Państwa urządzeń jest kluczowe dla zapewnienia
najwyższej niezawodności. Jest to zadanie dla naszego zaangażowanego zespołu
ekspertów. Dzięki naszemu ogromnemu doświadczeniu posiadamy wiedzę, która
pozwala nam w pełni ocenić stan sprzętu i zalecić odpowiednie działania. Nasi
doskonale wyszkoleni technicy są do Państwa dyspozycji.
Uszczelkowe płytowe wymienniki ciepła
Przywróć wydajność swojego wymiennika
ciepła do jego początkowego stanu jakości i
konstrukcji
dzięki
naszym
usługom
regeneracji i naprawy.
Regeneracja

•
•
•
•
•
•
•

Oględziny
Usuwanie uszczelek
Czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem
Czyszczenie chemiczne
Kontrola wizualna
Wykrywanie pęknięć
Ponowny montaż uszczelek,
klejonych dwuskładnikowym
utwardzanym w piecu klejem lub
nieklejonych
• Próba ciśnieniowa
• Raport
Naprawa

•
•
•
•
•
•

Odnawianie ram
Usuwanie uszkodzeń spowodowanych korozją
Przygotowanie powierzchni i malowanie
Wymiana wyłożeń
Badanie nieniszczące wyłożeń
Wymiana śrub lub innych części ramy

Dekantery
Serwis naprawczy dekanterów
ciągłą sprawność sprzętu i
działanie. Świadczone usługi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zapewnia
optymalne

Czyszczenie
Inspekcja
Konserwacja
Naprawa
Spawanie
Utwardzanie powierzchni twardymi stopami
Wyważanie
Testy
Modernizacja

Separatory

Nasi autoryzowani eksperci naprawiają sprzęt,
wymieniają niebezpieczne i zużywające się
części, ponownie montują i jeśli to konieczne,
ponownie wyważają sprzęt.
Możesz wybrać spośród czterech różnych
pakietów naprawczych: przegląd, naprawa
podstawowa, naprawa standardowa, naprawa
premium, które obejmują niektóre z poniższych
usług:

•
•
•
•
•
•
•

Inspekcja
Spawanie naprawcze
Utwardzanie powierzchni twardymi stopami
Testowanie
Konserwacja zapobiegawcza
Czyszczenie na miejscu (CIP)
Ponowny montaż (ustawienie prawidłowej kompresji
stosu talerzy itp.)

Alfa Laval

Alfa Laval jest wiodącym światowym
dostawcą specjalistycznych produktów
i rozwiązań technicznych.
Nasze urządzenia, systemy i usługi
mają na celu pomoc klientom w
optymalizacji procesów
technologicznych. Raz po raz.
Pomagamy naszym klientom w
ogrzewaniu, chłodzeniu, oddzielaniu i
transporcie produktów takich jak: olej,
woda, chemikalia, napoje, środki
spożywcze, skrobia i farmaceutyki.
Nasza organizacja na całym świecie
ściśle współpracuje z klientami w
prawie 100 krajach, aby pomóc im w
osiągnięciu przewagi.

Jak skontaktować się z Alfa Laval?
Aktualne dane kontaktowe Alfa
Laval dla wszystkich krajów są
zawsze dostępne na naszej
stronie internetowej
www.alfalaval.pl
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