moet periodiek plaats te vinden. Met zo’n terugkerende keuring en de eventuele beproevingstest kan worden
nagegaan of er voldoende onderhoud wordt gepleegd, zodat gevaarlijke situaties voorkomen kunnen worden.’
Arbobesluit art. 7.4a 3de lid.

Wij helpen u graag met uw uitdagingen op het gebied van industriële automatisering en
machineveiligheid. Veel gestelde vragen van onze klanten zijn:
Voldoen mijn machines aan de machinerichtlijn 2006/42/EG?
Zijn de ingekochte machines daadwerkelijk veilig en CE waardig?
Waar zit de bron van mijn storing(en)?
Hoe maak ik een machine storingsarm?
Doen alle veiligheidsfuncties wat ze moeten doen?
Wanneer moeten automatiserings- & veiligheidsonderdelen vervangen worden?
Heeft u een vraag? Leg deze voor aan een van onze consultants of engineers!
Neem contact met ons op via info@pilz.nl of via 0347 320 477.

U kunt ons ook bezoeken op:

Pilz Nederland
Havenweg 22
4131 NM Vianen
T. 0347 320477
Info@pilz.nl
services.pilz.nl

www.pilz.nl

De tekst en afbeeldingen in deze brochure dienen slechts om de producten en diensten te beschrijven en voor te stellen; voor eventuele fouten kan Pilz dan ook niet aansprakelijk worden gesteld. Gedrukt in Nederland - ©Pilz 06-2019

‘Regelmatig keuren op deugdelijkheid. De keuring voor opsporing van slijtage, veroudering of verslechtering

WeCare programma, service op maat

Een overzicht van ons aanbod op het gebied van
Customer Care en totale ontzorging.

1

WeCare
Standaard

2

WeCare
Premium

3

WeCare
Maintenance

4

WeCare
Inspection
& Validation

Customer Care
programma

Customer Care
programma

Customer Care van Pilz

DAAROM PILZ:
Kennis & Expertise

Het WeCare programma is opgedeeld in
bouwstenen die elk een bepaald service-level
garanderen. Uiteraard leveren wij ook ontzorging op maat aan en helpen
u daarom graag met de juiste samenstelling. Hierdoor sluit onze Customer
Care perfect aan op de behoeften van uw organisatie.

1

Standaard

2

✓ Advies en onder-

✓ Verhelp en

WeCare

steuning tijdens
kantooruren

✓ Repair & Spare
services met korte
levertijden

✓ 24/7 telefonisch
bereikbaar

G R AT I S

WeCare
Premium

minimaliseer stilstand

✓ Repair & Spare met
voorraadgaranties

✓ Online ondersteuning
op afstand

✓ 24/7 techsupport
op locatie

Naast het leveren van veiligheidscomponenten is Pilz in 42 landen als
kennisleverancier betrokken bij meer
dan 3500 serviceprojecten omtrent
machineveiligheid. We zetten onze
kennis graag voor u in en helpen u zo
met het verhogen van de productiviteit
en veiligheid van mens en machine.
Hierbij worden wet- en regelgeving in
acht genomen en ook de inzet van de
laatste stand der techniek.

3

WeCare
Onderhoud

✓ Voorkom stilstand
✓ Onderhoud en
beheer van cruciale
automatisering

✓ Preventief onderhoud
✓ Voorspellend
onderhoud

✓ Periodieke firmware

4

WeCare
Inspectie
& Validatie

✓ Voorkom incidenten,
boetes & claims

✓ Netwerkmetingen
✓ Inspectie van
veiligheidsfuncties

✓ Voldoen aan alle

wet- & regelgeving

updates

verhoog uw veiligheid & productie
Kijk op services.pilz.nl voor meer informatie en een volledig overzicht van onze diensten.

Onze Consultants en Engineers
zetten deze expertise graag voor u in
middels de volgende diensten:

✓ Plantscan
✓ Risicobeoordeling
✓ Veiligheidsconcept
✓ Veiligheidsdesign
✓ Systeemintegratie
✓ Trainingen

