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Essentieel onderhoud
Voor bescherming van uw investering

Gegarandeerde uptime

Betrouwbare resultaten

Volledige budgetcontrole

Betere prestaties



2

Periodiek preventief onderhoud zorgt voor betrouwbare apparatuur, helpt u bij het realiseren 
van consistent nauwkeurige resultaten, voorkomt onverwachte downtime en bespaart geld 
gedurende het productleven van de apparatuur.

De Care-contracten van METTLER TOLEDO garanderen dat uw apparatuur 
optimaal blijft functioneren en dat de resultaten aan uw productiviteits-, 
kwaliteits- en compliancevereisten voldoen.

Gepland onderhoud
Voor bediening met vertrouwen
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Voordelen van regulier onderhoud
METTLER TOLEDO Service biedt drie verschillende onderhoudscontracten. De voordelen daar-
van zijn:

• Minimalisatie van mogelijke negatieve invloeden op uw apparatuur
• De garantie dat uw apparatuur altijd optimaal functioneert
• Optimalisatie van het productleven en het investeringsrendement van uw apparatuur
• Naleving van de wet- en regelgeving en compliance
•  Extra mogelijkheden en ondersteuning, zoals onze technische hotline, voorkeursplanning 

en de deskundigheid van METTLER TOLEDO

Gegarandeerde uptime

Voorkom onverwachte dure down-
time en reparaties, door middel 
van preventief onderhoud. Pro-
fiteer van prestaties die aan uw 
procesvereisten voldoen.

Betrouwbare resultaten

Alleen regulier onderhoud maakt 
betrouwbare resultaten mogelijk 
en verbetert de kwaliteit van uw 
proces door een hogere mate van 
nauwkeurigheid.

Controle over uw budget

Afhankelijk van het specifieke 
Care-contract kunt u uw kosten 
verlagen. U kunt bijvoorbeeld kie-
zen voor een contract waarbij alle 
arbeidsuren en spareparts zijn 
inbegrepen.
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METTLER TOLEDO Service biedt verschillende Care-contracten* die aan uw behoeften voldoen. 
Afhankelijk van het gebruik van uw apparatuur en uw werkomgeving kunnen wij ook de optimale frequentie van 
de onderhoudsbeurten vaststellen.

Dekking

Onderhoud

 Inspectie en reiniging van alle 
 mechanische componenten
  Inspectie en tests van elektronische 

componenten 
 Controle op slijtage en beschadiging

Functionele apparatuurtests

Voorkeursplanning

Aanzienlijke korting op arbeidskosten bij 
reparaties

Toegang tot de technische hotline

Arbeidskosten bij reparaties, in geval van 
downtime

Kosten van spareparts

Kalibratie, verificatie en certificering Apart toegevoegd op basis van uw vereisten en reguleringen

*op deze contracten zijn de METTLER TOLEDO Servicevoorwaarden van toepassing



Meer informatie
www.mt.com/service

De beste service voor de gehele 
levensduur
Uitstekende kwaliteit en lagere kosten
Verhoog het investeringsrendement met een uitgebreid 
service-programma.

Kalibratie en certificaten
Vertrouw uw wegingen dankzij onze kali-
bratie- en certificatie-deskundigheid, zodat 
u aan de wet- en regelgeving voldoet.

Gebruikerstraining
Goed opgeleide en vakbekwame technici 
zijn van essentieel belang voor de be-
trouwbare en efficiënte prestatie van uw 
apparatuur.

Meteen vanaf het begin
De professionele installatie en de set-up 
van nieuwe apparatuur zijn de meest kri-
tieke momenten voor een probleemloze 
inzet en optimale prestaties.
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