Ellingsen Warranty Agreement (EWA)
Uten service og vedlikehold kan det oppstå raske slitasje på systemer og komponenter, samt høy total driftskostnad.
Profesjonelt vedlikehold utført av Lewa sertifisert personell samt bruk av originale Lewa reservedeler gir grunnlaget for
kontinuerlig drift av dine Lewa produkter. Gjennom EWA tar vi et større ansvar for dine Lewa produkter.
Til en fast månedlig pris dekkes alle utgifter for slitasjedeler og servicekomponenter på kundens Lewa pumper, samt alle
kostnader til arbeid og reise når det gjelder forebyggende service og utrykninger.
Vi kommer til avtalt tid og foretar forebyggende service av Lewa pumper på stedet, og tilpasser tidsintervallene for
service i henhold til en gitt serviceplan.

Garanti
Ved inngåelse av Ellingsen Warranty Agreement så dekker vi alle eventuelle kostnader på deler som normalt ikke
forventes å måtte skiftes.
Fordelene er sikker drift av kundens Lewa produkter og ingen uforutsette utgifter. Vi utfører forebyggende vedlikehold,
overvåker tilstanden og sikrer operativ drift på utstyret. Dermed kan kunden konsentrere seg fullt ut om deres
kjernevirksomhet og redusere drifts- og vedlikeholdskostnadene.

Ellingsen Systems Tilbyr:
•

Sertifiserte Lewa service teknikere

•

Kort responstid

•

Sertifisert Lewa verksted

•

Forlenget levetid på LEWA produktene

•

Serviceløsninger komplette systemer

•

Ingen uforutsette kostnader

•

Høy driftssikkerhet

•

Bærekraftig og miljøvennlig løsning
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Bærekraft

Sertifisert teknikere

Originale reservedeler

Ved å planlegge vedlikehold og
reparasjon av eksisterende pumper, så
forhindrer vi bruk og kast mentalitet.
Resultatet er en miljøvennlig løsning med
store besparelser både i arbeidskraft og
økonomi.

Ellingsen Systems benytter utelukkende
Lewa sertifiserte serviceteknikere. På
denne måten garanterer vi våre kunder
den beste servicekvaliteten.
Vedlikeholds- og reparasjonsarbeid kan
utføres enten på stedet eller på vårt
sertifiserte Lewa verksted.

Vi bruker kun originale deler, og sikrer med
dette ytelsen til kundens Lewa produkter. Vi
har et godt etablert varelager i Norge som er
tilpasset kundens behov.
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Fleksibelt servicekonsept

Oppstart og igangkjøring

Modernisering og reparasjon

Med en serviceavtale tilpasset kundens
behov, er kunden på den sikre siden fra
begynnelsen av. Takket være
forebyggende vedlikehold øker vi
driftssikkerheten i produksjonen, samt
forlenger levetiden til produktene og
reduserer med dette kostnader.

Våre sertifiserte serviceteknikere
sørger for igangkjøring på stedet og
sikker oppstart. Dette sikrer at pumpen
går jevnt og problemfritt så snart
installasjonen er fullført. De ansatte vil
få opplæring ved oppstart, spesielt
rettet mot funksjon og bruk.

Nye komponenter som installeres i eldre
pumper leveres med siste utviklede
reservedeler, og dermed er pumpen
oppdatert med den nyeste teknologien. Vi
diagnostiserer pumpen på stedet og tiltak
kan planlegges. Hvis omfattende
reparasjoner må utføres, sendes pumpen til
vårt sertifiserte Lewa-verksted.
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