Sulzer Pumps

Sulzers snabbleveranssystem av reservdelar
Sulzers snabbleveranssystem av reservdelar erbjuder snabba och smidiga
leveranser av originalreservdelar. Det
ger dig dessutom maximal tillgänglighet
och gör att du kan hålla ditt lager på
miniminivå – utan att för den skulle
äventyra driftsäkerheten. Vårt omfattande nätverk med lager världen över gör
att vi kan garantera omgående leveranser av de mest frekventa reservdelarna.
Vårt lager är ert lager
Att minimera reservdelslagret utan att
ge avkall på brukets prestanda och
driftsäkerhet är en allt större utmaning.
För det behövs en partner som har
förmågan och viljan att göra mer än det
förväntade.
Vi erbjuder ett komplett sortiment av
högkvalitativa originalreservdelar samt
garanterar hög tillgänglighet och
snabba leveranser med korta ledtider.
Det betyder att ni i er tur kan dra ned på
lagerhållning och därmed frigöra kapital. Inte nog med det, vi kan dessutom,

med mycket kort varsel, erbjuda
pumphjul som är anpassade efter era
speciella krav och som är dynamiskt
balanserade, vilket leder till betydande
energibesparingar.
Vanliga reservdelar i lager
Vårt sortiment omfattar bland annat
pumphjul, slitskivor, slitringar, axlar,
axelfoder, axeltätningar, lager, lagringar/
lagringsenheter, tätningspatroner,
service kit m.m.
Fördelar
• Omgående service och snabba
reservdelsleveranser.
• Originalreservdelar för hög tillförlitlighet
och långvarig trygghet.
• Hög reservdelstillgänglighet minimerar avbrott.
• Minimalt behov av lagerhållning på
plats samt minskade kostnader för
reservdelar.
• Stort reservdelssortiment för alla
små och medelstora processpumpar
samt vissa äldre pumpserier.

SDS - snabba leveranser av reservdelar
innebär i praktiken det samma som
"Same day shipment".
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