
Vid oväntat stillestånd eller oplanerat reparationsbehov, för teständamål eller under 
ett längre underhåll har vi en mängd olika frekvensomriktare och mjukstartare i 
beredskap för uthyrning och installation med mycket kort varsel.

CG DRIVES & AUTOMATION

Hyrutrustning som ger god 
beredskap

Uthyrningsprodukt
Vi erbjuder uthyrning av produkter eligt följande: 

1 Tillgänglig på veckobasis (pris/vecka)

2 Alltid EXW (Incoterms® 2020)

3 Drifttagning * av vår serviceavdelning mot   

 vanliga servicepriser

4 Hyreskompensation vid beställning av   

 nya produkter

Hur fungerar det? 

Kontakta din lokala Emotron servicepartner/serviceavdelning och begär en tillfällig frekvensomriktare eller 
mjukstartare för hyra.

Beskriv de specifikationer för den produkt som behöver bytas ut eller detaljerna i applikationen (matningsspänning 
och motorspecifikationer).

- Hur länge behöver du produkten?

- Kommer du att installera produkten själv eller vill du att vi installerar den åt dig?

Efter detta kommer vi att kunna ge dig en tillgänglighetsbild och en hyresavgift.

Om du bestämmer dig för att beställa en ny Emotronomriktare eller mjukstartare efter hyresperioden så erbjuder vi 
sänkt pris för den nya enheten motsvarande 50% av de ackumulerade hyreskostnaderna.

*Drifttagning inkluderar kontroll av den monterade och kablade omriktaren/mjukstartaren. Vi tittar på  funktionaliteten och ställer in parametrarna till vald applikation.
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CG DRIVES & AUTOMATION

We put all our energy
into saving yours

Varför välja oss?

• Prisvärt 

• Utmärkt kundservice

• Säkra arbetsrutiner

• Kvalitativt utförande

Gäller för omriktare och mjukstartare

Du kan vara säker. I händelse av ett oväntat problem med 
din Emotron-produkt är vi tillgängliga för att lösa problemet 
snabbt och du kan ha full kontroll över dina kostnader.

Prissättning:

Begär gärna pris på den hyresprodukt du väljer.

Det kompletta serviceerbjudandet från Emotron inkluderar:

aFjärråtkomst

aTestanläggningar

aUtbildning

aUnderhåll

aDrifttagning

aFörlängd garanti

a24/7 support

aReparationer

aMaskinuthyrning

aApplikationsdiagnostik


