
Serwis do oczyszczarek  
strumieniowo-ściernych

• Technika obróbki 
 strumieniowo-ściernej
• Maszyny używane
• Systemy transportowe
• Serwis i części zamienne
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Utrzymanie śrutownic  
w dobrym stanie   

Utrzymanie śrutownic w dobrym stanie 
jest dla użytkowników szczególnym 
wyzwaniem, ponieważ ścierne działanie 
śrutu może szybko spowodować duże 
szkody w maszynach.

Zależy nam na tym, aby Państwa 
maszyny działały. Dlatego oferujemy 
różne usługi, które pomogą Państwu  
w codziennej pracy. Zdecentralizowana 
struktura organizacyjna wraz z naszymi 
stałymi partnerami oraz przedstawicie-
lami handlowymi gwarantuje szybkie 
wykonanie usługi. 

Doświadczeni specjaliści w siedzibie 
firmy oraz poza nią odpowiadają na 
pytania oraz rozwiązują problemy. 
Dzięki współpracy sprawnego biura 
obsługi z elastycznymi pracownikami 
serwisu otrzymają Państwo najlepsze 
wsparcie.
Proszę zasięgnąć więcej informacji na 
temat koncepcji serwisu firmy AGTOS.

Części zamienne do turbin do maszyn 
różnych producentów

Profesjonalna konserwacja i naprawa 
oczyszczarek strumieniowo-ściernych 

Oprócz części do turbin dostarczamy także 
m.in. wkłady do filtrów, nowe szczotki 
omiatające ścierniwo i szczotki uszczelnia-
jące oraz wykroje z gumy i blachy manga-
nowej dla wielu typów maszyn.

Sprawne rozpatrywanie Państwa 
zamówień oraz sprawne przekazy-

wanie ich do magazynu gwarancją 
szybkiego i profesjonalnego  

wysłania zamówionych artykułów.
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➜  Części zamienne

Nasz magazyn dysponuje częściami 
zamiennymi oraz częściami technolo-
gicznego zużycia do śrutownic różnych 
producentów. Dowóz części realizujemy 
szybko i niezawodnie.
 

➜ Modernizacja

Państwa śrutownice muszą być moder-
nizowane i tym samym również spro-
stać aktualnym wymaganiom. Z przy-
jemnością zaprezentujemy Państwu 
możliwości. Modernizacja pozwoli na 
odwleczenie zakupu nowych urządzeń 
i lepsze wykorzystanie tych już posia-
danych przez Państwa. 
 

➜ Zdalna diagnoza

Jeśli posiadają Państwo dostęp do 
Internetu, chętnie usuniemy zakłócenia 
zdalnie w trybie online.
 

➜ Umowa serwisowa

Podpisanie umowy serwisowej w 
decydujący sposób wpłynie na utrzy-
manie w dobrym stanie Państwa 
maszyn i urządzeń do obróbki strumie-
niowo-ściernej. Nasi specjaliści dopasu-
ją swoje wizyty odpowiednio do inten-
sywności użytkowania przez Państwa 
oczyszczarek strumieniowych, skontro-
lują wszystkie podzespoły i sporządzą 
raport zawierający spis prac oraz 
wskazania co do ich wykonania.  
Dla wielu klientów umowa serwisowa 

stanowi ważne uzupełnienie ich  
własnych działań serwisowych lub  
je zastępuje.

➜ Naprawa

Nasi monterzy mają doświadczenie  
w naprawie oczyszczarek strumienio-
wych wielu producentów. W magazynie 
często dysponujemy także niezbędnymi 
częściami zamiennymi i częściami 
technologicznego zużycia do tego 
rodzaju maszyn.
 

➜ Przegląd

Dokonujemy profesjonalnego  
przeglądu oczyszczarek strumieniowo- 
ściernych naszej produkcji oraz innych 
producentów. Wyniki wraz w zalece-
niem określonych działań w sposób 
zrozumiały są przekazywane naszym 
klientom.
 

➜ Doradztwo

Informacje o możliwościach kształtowa-
nia lub optymalizowania procesu śruto-
wania są istotne dla użytkownika. Dlate-
go stworzyliśmy ciasną sieć dystrybucji, 
na którą składają się przedstawicielstwa 
handlowe, dystrybutorzy, pracownicy 
serwisu i w nie mniejszym stopniu nasi 
sprzedawcy i inżynierowie sprzedaży. 
Dzięki temu możemy oferować pojedyn-
cze rozwiązania a także koncepcje 
rozwiązań do kompleksowych zadań. 
Nasza firma świadczy również fachową 
pomoc doradczą w sprawach serwisu.
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Części zamienne i technologicznego zużycia, doradztwo, przeglądy, naprawy, zdalna naprawa oraz modernizacje / zwiększenie efektywno-
ści maszyny – nasz serwis działa szybko i profesjonalnie.

Silny zespół

Serwis – gorąca linia 
Otrzymają Państwo nr telefonu, który 
poza normalnymi godzinami pracy 
umożliwi skontaktowanie się z kompe-
tentną osobą z naszej firmy.

AGTOS POLSKA Sp. z o.o.
Przemyslowa 156 
PL-62-500 Konin

Tel.: +48(0)63-2113251 
Fax: +48(0)63-2113261

www.agtos.pl


