
Trygga din produktion. 
Och nattsömnen.SYSTEM



Oplanerade driftstopp kan 

kosta stora pengar. Både i 

form av produktionsbortfall, 

dyra reparationer och i  

värsta fall också skador på 

människor. Därför är det klokt 

att teckna ett serviceavtal.  

Du minimerar risken för obe-

hagliga överraskningar och 

sover bättre om natten. 

Skulle olyckan ändå vara 

framme är du säker på att få 

snabb och korrekt service, 

och begränsar på så sätt 

effekterna av driftstoppet.  

InterSystem har erfarna och 

kompetenta servicetekniker, 

som enbart arbetar med att 

serva, installera och bygga 

om våra egna produkter. 

Serviceavtalet debiteras efter 

överenskommelse enligt ett 

fast pris eller löpande.

Teckna ett support- 
och seviceavtal.



Vårt Basicavtal är ett effektivt sätt att undvika plötsliga driftstopp och 
allt det negativa det för med sig. Som avtalskund får du besök av våra 
servicetekniker. De svarar för förebyggande underhåll med tonvikt på 
säkerhet. Det vill säga att vi kontrollerar att alla funktioner i anläggningen 
är tillförlitliga och att risken för olyckor och skador är minimal.  
Som avtalskund får du även förtur vid akut behov av service eller  
reparationer, och betalar ett förmånligare pris på reservdelar.  
Efter besöket får du ett serviceprotokoll med förslag till åtgärder som  
bör planeras in för att förhindra framtida driftstörningar.

Som tillägg till Basicavtalet finns tre valmöjligheter, varav Optimering  
är en. Detta tillval är ett bra sätt att optimera kapaciteten och öka  
tillgängligheten i din anläggning genom ombyggnation eller program- 
optimering. Våra servicetekniker och ingenjörer gör en total funktions-
kontroll och utbildar din personal i frågor som berör bland annat  
underhåll. 

InterService Basic

Löpande service och underhåll. 

Tillvalet Uppgradering gör det möjligt att öka produktiviteten och  
lönsamheten i en anläggning med hjälp av ny teknik. En följd av att  
vi inom InterSystem kontinuerligt utvecklar våra system vad gäller till  
exempel kapacitet, tillgänglighet, funktioner, service, support via modem 
och förbättrade komponenter. Genom att välja Uppgradering kan  
befintlig maskinpark anpassas för att klara framtida krav.

Teckna ett utbildningsavtal med oss och du säkerställer en hög kom-
petensnivå bland medarbetarna, både nuvarande och nytillkommande. 
Vi erbjuder utbildningar för operatörspersonal, underhållsavdelning,  
elektriker och programmerare.Tillsammans med dig går vi igenom 
behovet av kompetensförstärkning och lägger därefter upp utbildningen.

Utifrån vårt Basicavtal kan du göra olika tillval:

InterService Optimering

Trimning av nuvarande utrustning.

InterService Uppgradering

Ombyggnader och ny teknik.

InterService Utbildning

Säkerställer hög kompetensnivå.



InterSystem är ett företag 

specialiserat på pallastar- och 

transportörsystem. Vi vänder 

oss till branscherna livsmedel, 

läkemedel och kemisk industri. 

Tillverkningen av komponenter 

lägger vi ut på underleverantörer, 

för att själva fokusera på  

produktutveckling, design,  

konstruktion, montage och  

styrning samt installation och 

service. Huvudsakliga marknader 

är Skandinavien, Tyskland, 

Polen, Ryssland, Österrike, 

Schweiz, Benelux, Saudiarabien, 

Kazakstan och Ukraina.

InterSystem AB
Brandsvigsgatan 3, 262 73 Ängelholm. 
Tel +46 (0)431 44 91 00. Fax +46 (0)431 44 91 29.
info@intersystem.se   
www.intersystem.seSYSTEM

Hjärna och hjärta för din materialhantering.
www.intersystem.se
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