Huurproducten voor snelle
ondersteuning
In het geval van onverwachte stilstand of ongeplande reparatie, voor test-		
doeleinden, of tijdens onderhoud, houden we een aantal frequentieregelaars en
softstarters beschikbaar voor verhuur.

Huurproduct
Deze kunnen wij aanbieden tegen de volgende
voorwaarden:
1 Beschikbaar op basis van tarief / week
2 Altijd EXW (Incoterms® 2020)
3 Inbedrijfname* door onze serviceafdeling tegen 		
reguliere servicetarieven
4 Huurvergoeding bij het bestellen van nieuwe 		
producten

Hoe werkt het?
Neem contact op met onze serviceafdeling en vraag om een tijdelijke aandrijving of levering van een softstarter onder
huurvoorwaarden.
Geef de specificaties van het te vervangen product of de details van de toepassing (in ieder geval voedingsspanning
en motorspecificaties) op.

- Voor welke periode heeft u het product nodig?
- Gaat u het product zelf installeren of wilt u dat wij het voor u installeren en inbedrijfstellen?*
We bieden u dan beschikbaarheid en huurprijs.
Mocht u besluiten om na de huurperiode een nieuwe Emotron-aandrijving te bestellen, dan verlagen wij de prijs voor
de nieuwe aandrijving met 50% van de totale huurkosten.

* Inbedrijfname omvat het controleren van de gemonteerde en bekabelde aandrijving / softstarter op functionaliteit en het instellen van de
aandrijfparameters voor de vereiste toepassing.
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Waarom voor ons kiezen?
• Betaalbare prijzen
• Goede klantenservice
• Veilige werkmethoden
• Hoogwaardig vakmanschap

Geldt voor frequentieregelaars en
softstarters
Wees gerustgesteld. In het geval van een onverwachte
storing van uw Emotron-product, staan wij klaar om het
probleem snel op te lossen, terwijl u de volledige controle
houdt over uw kosten.
Prijsstelling:
Vraag vrijblijvend prijzen aan voor het huurproduct van uw
keuze.

Het complete serviceaanbod van Emotron omvat:
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aInbedrijfname
aTraining
aTestfaciliteiten
a24/7 ondersteuning
aRemote Access
aApplicatiediagnose
aOnderhoud- of responsecontracten
aVerlengde garantie
aReparaties
aVerhuur

We put all our energy
into saving yours
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