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Desoutter Tool Care

Zonder onderhoudsoplossing...

•  … tandwielen slijten voortijdig als ze niet goed worden gesmeerd

•  ... versleten onderdelen hebben een nadelige invloed op de 
nauwkeurigheid van het gereedschap

•  … kwaliteitscontrole van het montageproces gaat verloren

•  … de keuze om te investeren in de beste montage technologie 
wordt een ineffectieve keuze

Onderhoudsoplossingen
Gericht op de betrouwbaarheid van gereedschappen

Transducer

Haakse 
overbrenging

Totale eigendomskosten (TCO) Service aangestuurd door KPI’s Remote Service

Productieondersteuning
Verbetert het montageproces

Bezoek ons op www.desoutter tools.com/tools/service

VOORDELEN
 Voordelen Basic Care

•  Voorspelbaar onderhoudsbudget

• Compleet onderhoud van apparatuur

• Gestroomlijnde reparatieprocedure

Vaste prijs VOORDELEN
 Voordelen Smart Care

• Betere beschikbaarheid

• Kortere reparatietijd
•  Snelle ondersteuning ter plaatse 

(probleemoplossing)
• Klant kan zich blijven richten op kernactiviteiten

Vaste prijsVOORDELEN
•  Waarborgt de betrouwbaarheid van 

gereedschappen en de montagekwaliteit
•  Reduceert defect raken van gereedschappen 

(betere beschikbaarheid)
•  Vermindert de kans op stopzetting van  

de productie
•  Langere levensduur van het gereedschap  

en lagere reparatiekosten
• Vermindert de totale eigendomskosten (TCO)

Vaste prijs

* Alle reserveonderdelen inbegrepen (met uitzondering van misbruik of verkeerd gebruik van gereedschap)

Tijd

Vlak waar een 
kostenverlaging 

mogelijk is

Kosten 

Smart Care

TCO met gereedschapsonderhoud

Eigendomskosten
• Niet-geplande stilstandtijd 
• Productieverlies 
• Overuren 
• Kwaliteitsproblemen 
• Garantie 
• Herstelwerk 
• Terugroep acties 
• Hogere reparatiekosten 
•  Ineffectieve 

reparatieprocedure

TCO zonder gereedschapsonderhoud

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale vertegenwoordiger

•  Optimaliseert programmering 
(hogere productiviteit)

• Implementeert “voorspellend” onderhoud

• Ondersteunt oorzakenanalyse

•  Identificeert lacunes in competenties

VOORDELEN
• Snelle responstijd voor technische ondersteuning
•  Problemen worden ter plaatse opgelost (opsturen 

van gereedschappen wordt tot een minimum beperkt)
• Verbetert de beschikbaarheid van apparatuur

• Vermindert de totale eigendomskosten (TCO)

• Spoort mogelijkheden op voor procesverbetering

VOORDELEN VOORDELEN
•  Ontwikkelt de kennis van de klant op het gebied 

van probleemoplossing
•  Minder complexe technische problemen kunnen 

zelfstandig worden opgelost
• Sneller herstel van productie (betere beschikbaarheid)
•  Valideert een externe oplossing voordat deze wordt 

geïmplementeerd
•  Betere technische communicatie met onze technici

Technici ter plaatse
Onze gecertificeerde technici staan 
voor u klaar en komen naar u toe om 
te helpen bij het oplossen van 
problemen of het opsporen van 
mogelijkheden voor procesverbetering

Prestatievalidatie (PV)
Is gericht op het opsporen van verbeterings-
mogelijkheden en het voorspellen van 
mogelijke problemen waardoor de presta-
ties van het montagesysteem op volledige 
productiecapaciteit wordt gegarandeerd

Certificeringstraining
Ontwikkel de kennis van uw technici 
op het vlak van probleemoplossing en 
montagetechnieken en verbeter de 
communicatie met onze technici 
wanneer gebruik wordt gemaakt van 
Remote Service

Prestatievalidatie

PRODUCTS

Results collected between 2015/10/01 and 2015/11/30

EAD32-900
CVI3 Vision

587462564
15AB15429

Customer: XylFex Station #1

Gaussian distribution

Reject Reports Trend

User info pareto

Efficiency Gap Analysis

Conclusion

Prestatievalidatie

Desoutter Remote Service (telefonisch of via 
een CVI3-controllerverbinding) maakt een 
snellere diagnose van problemen en een 
efficiëntere ondersteuning mogelijk

Basic Care
Verbeter de prestaties 
van uw gereedschappen

Smart Care
Stroomlijn uw 
reparatieproces

Peace Of Mind
Gericht op uw 
kernactiviteiten

Preventief onderhoud - arbeid Preventief onderhoud - arbeid Preventief onderhoud - arbeid 

Preventief onderhoud - versleten 
reserveonderdelen inbegrepen

Preventief onderhoud - versleten 
reserveonderdelen inbegrepen

Preventief onderhoud - versleten 
reserveonderdelen inbegrepen

Kalibratie Kalibratie Kalibratie

Reparatie in een Desoutter 
werkplaats 

_ Reparatie in een Desoutter 
werkplaats 

Reparatie in een Desoutter 
werkplaats 

Reparatie van reserveonderdelen 
inbegrepen*
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Reparatie van reserveonderdelen 
inbegrepen*

Telefonische ondersteuning _ Telefonische ondersteuning Telefonische ondersteuning

Reparaties ter plaatse _ Reparaties ter plaatse _ Reparaties ter plaatse

KPI’s onderhoud _ KPI’s onderhoud _ KPI’s onderhoud

Productieondersteuning 
ter plaatse

_ Productieondersteuning 
ter plaatse

_ Productieondersteuning 
ter plaatse

http://www.desouttertools.com/tools/service

