iXservices för Din framgång
Få ut mesta möjliga av Din maskin

better.parts.faster.

Hos oss kretsar allt kring Dig !
Med en INDEX- eller TRAUB-maskin äger Du en unik
kvalitetsprodukt. För att Du skall kunna producera problemfritt
under lång tid, stödjer vi Dig med en rad omfattande tjänster
kring Din maskin. Våra erfarna experter står till Ditt förfogande
med stor kunskap, kompetens och tillförlitlighet.
Om Din maskin behöver service efter intensiv användning,
finns vi här för Dig – personligen på plats i Er verkstad,
online via Teleservice eller via vår Telefonsupport.
Med mer än 150 servicetekniker i Tyskland och 20 egna
servicetekniker i Norden tar vi hand om Dina behov så
snabbt som möjligt.
Visste du att över 50% av alla felanmälningar kan lösas via
vår Telefonsupport ? Utan kostnad för Dig. Dessutom ännu
effektivare med vår TicketManager och innovativa Teleservice.
Kontakta oss för snabb och effektiv support !

Kontakta Ditt lokala
INDEX Service-Team:
kundservice@index-traub.se
Tel. +46 8 505 979 20

Bättre tillgänglighet
INDEX Service produkter och Renoveringar

INDEX Maskinkontroll

INDEX Underhållsservice

ORIGINAL Reservdelar

Professionell utvärdering
av Din maskins status
Till ett attraktivt fast pris genomför
vi en maskininspektion för att
fastställa optimalt underhåll,
renovering och reparation.
Denna service är tillgänglig för
alla INDEX och TRAUB maskiner –
individuellt eller med kundanpassade ramavtal.

Minimera stillestånd genom
proaktivt underhåll
Med anpassade intervall efter Dina
behov, möjliggör Underhållsservice
att Du kan planera Din produktion
utan oönskade störningar.
Vi summerar våra noteringar från
Underhållsservicen i en detaljerad
rapport och rekommenderar åtgärder
för optimering.

Snabb och prisvärd beställning
av reservdelar och tillbehör
Vårt reservdels-team finns här för
att ge Dig personlig och utförlig
rådgivning.
Köp vad Du behöver Online på vår
iXshop. Det lönar sig med original
reservdelar av bästa kvalitet med
garanti och hög lagertillgänglighet,
även för äldre maskiner.

INDEX Renovering

INDEX Totalrenovering

Professionell renovering
och reparation till original
fabrikationskvalitet
Bibehåll värdet av Din maskinutrustning och förbättra kvaliteten med
professionell renovering av spindlar,
glidstyrningar och andra värdefulla
komponenter. För att maximera
Din maskins tillgänglighet, erbjuder
vi även fast reparationsservice
av Dina verktygshållare och andra
maskinkomponenter.

Återställ Din maskin till
ursprungligt nyskick
Dra fördel av vår långa erfarenhet
av att totalrenovera INDEX och
TRAUB maskiner. Bara med oss
kan Du vara 100% säker på att
samma höga kvalitetskrav används
som i en ny maskin. Dra fördel
av attraktiva fasta priser och
12 månaders garanti.

INDEX Online Beställportal
för allt kring Dina maskiner
f Just nu mer än 130.000 kvalitetsartiklar
f Leverans i regel samma dag
f Hitta snabbt vad Du behöver med
smarta sökfunktioner
f Köpprocess anpassad till Dina behov
f Enkel returhanteringsprocess
Anmäl Dig och utnyttja alla fördelar:
ixshop.index-traub.com

Ökad produktivitet
INDEX Process support

INDEX Grundriggning

INDEX Omriggning

INDEX Processoptimering

Optimal start av Din produktion
Vill Du implementera en
produktionsprocess i Din
nya maskin ?
Dra fördel av våra experters
Know-how för att grundrigga Din
maskin efter Dina speciella krav.
Det är det snabbaste sättet att
maximera Din produktivitet.

Den bästa produktionsprocessen för nya detaljer
Du tänker köra en ny detalj ? Dra fördel
av våra experters Know-how för att
rigga om Din maskin till en ny detalj.
Vid behov kan vi även uppgradera
Din maskin för att säkerställa att
Din nya detalj kan produceras med
minimalt maskinstillestånd.

Öka Din produktivitet med
en optimerad process
Är Ditt mål att utnyttja Din produktionsmaskin optimalt och utforma
Dina processer så produktiva som
möjligt ? Våra experter optimerar
Din produktionsprocess efter en
målinriktad analys – ända fram till
digitalisering.

iXservices – Dina fördelar
IoT plattformen för Din produktion
f Bibehåll processäkerhet och tillgänglighet för att undvika
oplanerade stopp

f Överblicka och uppdatera Din maskinpark

f Öka maskinens livslängd för att bibehålla maskinvärdet

f Kontrollera Dina maskiners status

f Expertis och kompetens direkt från maskintillverkaren
f Erfarna och välutbildade service ingenjörer

f Signifikant optimera Din produktion
Alla nya maskiner är numera utrustade
med nödvändiga anslutningar. Nuvarande
maskiner kan anslutas med eftermonterade
anslutningar.
Starta nu och utnyttja alla fördelar:
www.index-traub.com/ ix40

Professionell kompetens
INDEX Utbildning

Kontakta Din lokala
utbildningsansvarige:
kundservice@index-traub.se
Tel. +46 8 505 979 20

INDEX Utbildning
Öka Din personals kompetens med
professionell och praktisk utbildning
Vårt utbildningsteam erbjuder professionella utbildningar
för målinriktad ut- och vidareutbildning av Din personal.
Dina maskiner blir ännu mer produktiva om de körs
av välutbildade operatörer. Vi förmedlar vårt omfattande
Know-How om Era INDEX och TRAUB maskiner i vårt
moderna utbildningscenter eller hos Er.

Flexibel finansiering
INDEX Finansieringslösningar
INDEX Finansiering

INDEX Hyreslösning

Kundanpassad finansieringslösning
Tillsammans med Dig och våra finansieringspartners
kan vi erbjuda full finansiering av Din nya INDEX eller
TRAUB maskin. Det ger Dig flexibiliteten att välja den
bästa lösningen för Ditt företag.

Flexibel för succé – hyr istället för att köpa !
Behöver Du en maskin för att öka Din produktionskapacitet,
men vill inte anstränga Din likviditet ? I dagens snabbt
rörliga tider, då produktionsbolag måste kunna agera
flexibelt, kan Du dra fördel av våra flexibla hyreslösningar.
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INDEX TRAUB Nordic AB
Box 8308
Fagerstagatan 2
SE–16308 Spånga
Tel. +46 8 505 979 20
kundservice@index-traub.se
www.index-traub.se

INDEX TRAUB Danmark
Havretoften 1
DK–5550 Langeskov
Tel. +45 65 99 34 03
kundservice@index-traub.dk
www.index-traub.dk

INDEX TRAUB Finland
Hernepellontie 27
FI–00710 Helsinki
Tel. +358 10 84 32 001
kundservice@index-traub.fi
www.index-traub.fi

INDEX TRAUB Norge
c/o Thelle Teknologi AS
Liedammen 23
NO–1684 Vesterøy
Tel. +46 8 505 979 20
kundservice@index-traub.se
www.index-traub.no

Besök oss på sociala medier:

better.parts.faster.

INDEX-Werke GmbH & Co. KG
Hahn & Tessky
Plochinger Straße 92
73730 Esslingen
Tel. +49 711 3191-0
Fax +49 711 3191-587
info@index-werke.de
www.index-werke.de
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