DMG MORI LifeCycle Services

DMG MORI Service Plus –
Vores sikkerhed for din produktivitet!
Vore produkter,
din sikkerhed!

Inspection Plus

ServiceCompetence Plus

DMGMORI.DK

Maintenance Plus

Allerede ved
købet af den
nye maskine
Få fordel af
Service Plus!

DMG MORI Service Plus

Sikker produktion med vores sikkerhed
for optimal maskinrådighed
Inspection Plus –
Det første skridt
mod toppræstation

Maintenance Plus –
Vores professionelle service reducerer
ikke planlagt nedetid hos jer

Med vores inspektionsaftale ved du altid,
hvad status er. Efter inspektionen modtager
du en detaljeret tilstandsrapport fra vores
professionelle serviceteknikere.

Producent vedligeholdelse for optimal udnyttelse af maskine. Du får fordel af topbetingelser via vores regelmæssige service.
Dine fordele

+ 20 % prisfordel sammenlignet med
enkeltvis bestilling

ServiceCompetence Plus –
Med vores støtte bliver jeres
vedligeholdelse professionel

+ 10 % rabat på serviceydelser samt

Vi servicerer din maskine sammen med dig
og viser samtidigt alle nødvendige tiltag for,
at du fremover kan foretage vedligeholdelse
på egen hånd.

+ maksimal rådighed på maskine reduce-

reservedele, som vurderes vigtige
under vedligeholdelsen eller
serviceinspektionen
rer driftsomkostningerne

+ service- eller inspektionsintervaller
kan planlægges

DMG MORI Service Plus

Inspection Plus –
Regelmæssig inspektion
fører til optimal produktion
Med Inspection Plus får du efter hver 4.000
maskintime en detaljeret tilstandsrapport.
Den regelmæssige inspektion giver en mere
sikker produktion for dig.

Hvad indeholder Inspection Plus

+ Kontrol af forsyninger inklusiv pneumatik,

hydraulik, køler, ventilator samt central smøring

+ Afhængigt af maskintype: Inspektion af afskærmninger
og ruder, hoved- og akseldrev, værktøjsskifter og
magasiner etc.

+ Overdragelse og fælles drøftelse af inspektionsrapporten

Dine fordele

+ Faste priser inkl. ud- og hjemrejse
+ Inspektions- og driftsomkostninger som aftales
på forhånd

+ 10 % specialrabat på tjenesteydelser og reservedele
som aftales på inspektionen

DMG MORI Service Plus

Maintenance Plus –
Den professionelle service
til optimal rådighed
Serviceaftalen vil forbedre din produktivitet.
Vores eksperter foretager service vha. en service
checkliste, som er tilpasset til maskinens tilstand.

Hvad inkluderer Maintenance Plus

+ Omfattende producent vedligeholdelse foretaget
af vores professionelle service teknikere

+ Udskiftning af alle nødvendige sliddele som

f.eks. skrabere, filtre, filtermåtter og børster

+ Omfanget af service tilpasses maskinens behov
i forhold til driftstid

Dine fordele

+ Faste priser inkl. ud- og hjemrejse
+ Prisfordel sammenlignet med enkeltvis bestilling
+ Inspektions- og driftsomkostninger som aftales
på forhånd

+ 10 % specialrabat på tjenesteydelser og reservedele
som aftales på inspektionen

DMG MORI Service Plus

ServiceCompetence Plus –
Med vores støtte bliver
I maintenance professional.
Med DMG MORIs hjælp bliver jeres vedligeholdelse
professionel: Vores serviceteknikere tilbyder
serviceinstruktioner hos jer, som naturligvis er
tilpasset jeres maskine. Fremadrettet servicerer
du nemt din maskine.

Hvad indeholder ServiceCompetence Plus

+ Regelmæssig gennemførsel af 1. Service
+ Udførlig instruktion til fremtidigt service
+ Pakke med sliddele
+ iKey (Inspection Keys)

Dine fordele

+ Optimal forberedelse I, at servicere jeres egne maskiner
+ Attraktiv pakke med iKey, instruktioner og reservedele
+ Serviceintruktioner direkte på stedet og
tilpasset til din maskine

Vi forlænger vores
serviceintervaller
fra 2.000 til 4.000
driftstimer!
Du kan kontakte os døgnet rundt:

Dine fordele

+ Lavere LifeCycle omkostninger på maskinen
+ Færre nedetide perioder
+ Bedre planlægning af serviceforanstaltningerne

DMG MORI Denmark ApS
Snaremosevej 188A, DK-7000 Fredericia
Tlf.: +45 70 211 112
service.denmark@dmgmori.com, www.dmgmori.dk

+45 70 21 11 12

Alle kontakter / adresser
hos DMG MORI findes på:
locations.dmgmori.com
FLY. P20170323_1217DK

Den permanente kvalitetsforbedring på vores maskiner
giver os muligheden for, at forlænge serviceintervallerne
hos DMG MORI. Det betyder det for dig: Lavere LifeCycle
omkostninger, færre nedetide perioder og forbedrede
planlægning af serviceforanstaltninger.

