
Hur fungerar det?
Kontakta din lokala Emotronverkstad, informera dem om den kommande reparationsenheten och kom överens om nödvändig reparationsservice. 
Skicka den felande enheten för verkstadsreparation, tillsammans med en utförlig beskrivning av ditt problem och glöm inte att fylla i företags- och 
kontaktuppgifter och returadress.

När vi har fått din enhet kommer vi att analysera problemet och skicka en reparationsoffert. För att acceptera offerten skickar du din bekräftelse 
skriftligen tillsammans med ett PO-nummer för reparationen. Vår kvalificerade personal kommer att reparera och testa enheten för att du skall 
vara säker på att den åter fungerar.

Produkten kommer att packas noggrant och förberedas för leverans till överenskommen returadress och reparationsrapporten skickas 
tillsammans med fakturan.

Minimera driftstopp och totalkostnad med Emotrons:
• Goda produktkunskaper

• Prisvärda produkter och tjänster

• Utmärkta kundservice

• Säkra arbetsrutiner

• Kvalitativa utförande

• Användande av originalkomponenter

Om du skulle få problem med någon av dina Emotronprodukter så erbjuder vi 
snabb reparation för att minimera driftstopp. I våra verkstäder kan vi reparera både 
nyare och äldre maskiner. 

CG DRIVES & AUTOMATION

Snabb och effektiv  
verkstadsreparation

Dina omriktarexperter
Vi erbjuder reparationer i våra verkstäder:

Icke garanti: vanligtvis <5 dagar in-ut *

Under garanti: vanligtvis <5 dagar in-ut - gratis *

Fasta undersökningskostnader beroende på 
storlek.

Alla reparationskostnader ges före reparation så 
att du inte får några oväntade kostnader efteråt.

* beroende på tillgänglighet av reservdelar
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CG DRIVES & AUTOMATION

We put all our energy
into saving yours

Så att du kan tänka på annat
I händelse av ett oväntat problem med din Emotron-produkt är vi tillgängliga för att lösa problemet snabbt, samtidigt som 

du har full kontroll över dina kostnader.

Kostnad
Begär gärna priset på ett alternativ till din produkt.

Verkstadsreparationen täcker:

1. Felsökningsdiagnostik

2. Reparation efter godkännande

3. Reservdelsstöd i upp till tio år efter att en produktlinje har upphört

4. Originaldelar från fabrik

5. Full garanti för reparationen

Det kompletta serviceerbjudandet från Emotron inkluderar:

aFjärråtkomst

aTestanläggningar

aUtbildning

aUnderhåll

aDrifttagning

aFörlängd garanti

a24/7 support

aReparationer

aMaskinuthyrning

aApplikationsdiagnostik


