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Lokalizacje
• Bydgoszcz

• Wrocław

• Poznań

• Wrocław

• Warszawa

• Gliwice

• Warszawa

• Bytom

• Warszawa

• Tychy

• Warszawa

• Bielsko Biała

CERTYFIKACJA NIEZAWODNOŚCI
// ARBURG oferuje użytkownikom wtryskarek umowy serwisowe, z przeglądami maszyn co 12 lub co 24 miesiące. Kontrola i
certyfikacja maszyn ogranicza ich przestoje i zużycie. Zapobiegawcze przeglądy i konserwacje podtrzymują wysoką wartość
maszyn i umożliwiają niezakłóconą produkcję. Potwierdzenia przeglądów zapisywane są w elektronicznej książce przeglądów,
w sposób uniemożliwiający ich modyfikację. Po wykonaniu przeglądu wydawane są certyfikaty i specjalne etykiety do naklejenia

Tutaj uzyskasz dostęp
do naszej biblioteki multimedialnej: dodatkowe,
interesujące treści.

ARBURG Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 233
02-495 Warszawa
Tel.: +48 22 255 92 00
Fax: +48 22 255 92 20
poland@arburg.com

681844_PL_072020 · Zastrzegamy sobie prawo
Drukowano w Niemczech

1

Infolinia serwisowa dostępna jest
od poniedziałku do piątku w godz.

na maszynę. Przeglądy realizowane w ramach umów serwisowych gwarantują wysoką dyspozycyjność maszyn i stabilną, wysoką jakość produkcji.
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© 2020 ARBURG GmbH + Co KG | Wszystkie dane i informacje techniczne przygotowano z
największą starannością, jednak firma ARBURG nie gwarantuje ich poprawności. W pojedynczych
przypadkach maszyny przedstawione na ilustracjach mogą różnić się od rzeczywiście dostarczonych
maszyn; mogą także pojawić się różnice w informacjach. Miarodajne informacje, dotyczące ustawienia i pracy maszyny, zamieszczono w aktualnej instrukcji obsługi.

SERWIS ARBURG
W POLSCE
Niezawodne zaplecze
działu wtrysku

Service allround – doświadczeni inżynierowie
serwisu gwarancją sprawności i skuteczności działań

KONTAKT

service_poland@arburg.com

Usługi dodatkowe
Regularne kalibracje –
zachowanie powtarzalności
wtryskarek ALLROUNDER

Poza przeglądami i kalibracją maszyn dostępne są
liczne usługi dodatkowe:
• kalibracja układów pomiaru przemieszczeń
• kontrola równoległości płyt układu zamykania

ARBURG Service allround

Umowa serwisowa ARBURG

Gospodarka olejowa

Wszyscy użytkownicy wtryskarek ARBURG otrzymują

W ramach cyklicznych przeglądów maszyn dokonywana

Oleje hydrauliczne ulegają zanieczyszczeniu powietrzem,

szerokie wsparcie serwisowe. Usługi serwisowe koor-

jest kalibracja parametrów, decydujących o

wodą i cząstkami stałymi. Najgroźniejsze są zanieczyszcze-

dynowane są centralnie, z siedziby firmy w Warszawie,

jakości produkcji. Sprawdzeniu podlegają:

nia stałe, które prowadzą do uszkodzenia powierzchni

a realizowane przez lokalnie działających inżynierów
serwisu. W ramach obsługi ARBURG Service allround
dostępna jest także usługa hotline, zapewniająca szybką
i skuteczną pomoc techniczną przez telefon.

• zespoły pomp
• ciśnienie i prędkość wtrysku
• ciśnienie spiętrzania
• układ pomiaru ruchów ślimaka
• prędkość dozowania
• ciśnienie docisku
Przeglądy maszyn realizowane są zgodnie z ISO 9001,
z wykorzystaniem własnych urządzeń pomiarowych.

elementów układu hydraulicznego. Obniża to dokładność
regulacji, powoduje powstawanie przecieków, obniżenie
sprawności i skrócenie okresu eksploatacji podzespołów.
Monitorowanie jakości oleju pozwala zapobiegać zanieczyszczeniu oleju i prowadzi do poprawy dyspozycyjności,
niezawodności i wydajności maszyn. Ewentualne pytania
dotyczące gospodarki olejowej prosimy kierować do
działu serwisu.

• kontrola czujników temperatury zespołu
plastyfikującego / formy wtryskowej
• kontrola ciśnienia w formie wtryskowej
• kalibracja zaworów regulacyjnych
• przegląd ogólny
• kontrola systemów zabezpieczeń
• analiza oleju
• rejestracja wartości rzeczywistych
• przegląd manipulatorów MULTILIFT
• przegląd suszarek THERMOLIFT T
Wszelkie usługi dodatkowe, które nie wchodzą w
zakres stałej umowy serwisowej, realizowane są w
formie odrębnych zleceń.

