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Reference:

Constructor tilbyder service & vedligehold på
lagerautomater & mobile pallereoler
Service & Vedligehold er en reference
i kategorien

Lagersikkerhed

Behøver du akut service- eller telefonsupport til vore
mobile produkter? Klik her »

Hvorfor skal I efterse jeres
lagerreoler?
Hvad er et reoleftersyn?
Sikkerhedstilbehør
Seminar i lagersikkerhed
Service & Vedligehold
Referencer
Du kan se flere referencer på
www.constructor.dk.

Lagerautomater
Lagerautomater fra Constructor skal give din virksomhed optimal
opbevaring gennem hele sin levetid. For at opnå dette skal
lagerautomaterne vedligeholdes regelmæssigt, dette forlænger levetiden.
Samtidig undgår du for meget spildtid som følge af uopdagede skader.
Ved at indgå serviceaftale med vort dygtige og erfarne serviceteam, sikrer
du dig den nødvendige support og hjælp.
Vi forstår hvor vigtigt det er at din lagerautomat er i drift hele tiden, og hvis
uheldet er ude kan du føle dig tryg ved at vi hurtigst muligt får automaten i
drift igen. Vort fjernsupport-center svarer hurtigt og forsøger at løse jeres
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problemer.
Constructor har et team med kvalificerede serviceteknikere, der er
tilgængelig døgnet rundt for at hjælpe dig med at minimere jeres "nedetid".
95% af problemerne kan afhjælpes via fjernsupport, men hvis dit problem
uheldigvis er blandt de resterende 5%, sørger vi for at du får besøg af en
servicetekniker så hurtigt som muligt.
Venligst kontakt os hvis du har flere spørgsmål om den service, vi kan
tilbyde dig. Kontakt os på +45 4632 8008 eller mail til os på
coda@constructor.dk

Mobile pallereoler MOVO
Fordelene ved mobile pallereoler er mange, og de virksomheder der
investerer i mobile pallereoler forstår de betragtelige fordele der er at
hente. Vort mål er at hjælpe dig med at beskytte din investering, og se til
at installationen altid er i den bedste stand og fungerer på sikker vis.
Constructors ingeniører har mange års erfaring og er veluddannede, også
når det gælder reparation og eftersyn af jeres mobile pallereoler.
Mobile pallereoler kræver regelmæssig service af de elektriske
komponenter samt en årlig inspektion af pallereolerne. Gennem et tæt
samarbejde kan vi yde dig support gennem hele installationens livstid.
Venligst kontakt os, hvis du gerne vil høre mere om Constructors
service.Kontakt os på +45 4632 8008 eller mail til os på
coda@constructor.dk
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