
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fluidity.nonstop® – az igyekezetünket és elkötelezettségünket fejezi ki, 
hogy biztosítsuk Önnek az optimális szervizszolgáltatást maximális 
minőségben, az Ön gyártási folyamatainak és termékeinek ismeretében. 
 
Az AxFlow, mint vezető európai szivattyú beszállító, komplett 
rendszertelepítést és szakértői szolgáltatást, tanácsadást kínál a 
feldolgozóipar számára. Célunk e pozíció fenntartása folyamatos, 
színvonalas munkával, hogy Önnek továbbra is a legjobb megoldást tudjuk 
nyújtani.  
 
 
 
 
 
 

Minőségi és profi szervizre van szüksége? 
 
Keressen fel minket telefonon, e-mailben vagy 
a honlapunkon. 
 
AxFlow Kft.  
H-2330 Dunaharaszti, Fő u. 158. 
axflow@axflow.hu 
www.axflow.hu 
 
Tel: +36-24-520-410 
Fax: +36-24-462-175 

 
 

 
 
 
 

AxFlow szervizszolgáltatások 
 
 

 
 

 
 

 
 

Tanácsadás Szivattyúrendszerek 
tervezése 

 

Alkatrészellátás, 
logisztika 

 
 

 
 

 
 

Összeszerelés Sürgős szerviz 
 
 

TMK karbantartás 

 
 

 
 

 
 

Minőségbiztosítás Szerviz program 
 
 

Oktatás 

 

http://www.axflow.hu/


 
 

AxFlow szerviz: a gép 
folyamatos üzeméhez 
 
 
A szivattyúrendszerek minőségi, gyors és szakszerű 
tervezése, telepítése és összeszerelése, valamint 
későbbi szervizelése az ügyfelek legfrissebb 
szükségletei és követelményei szerint, a hatékony 
és megbízhatóan működő technológiák és 
gyártósorok alapját képezik. 
 
Ezeket a szolgáltatásokat az AxFlow közvetlenül a 
helyszínen, az üzemi területen vagy a jogosult 
szervizekben nyújtja az ügyfél által megjelölt 
időpontokban, hosszú távú tapasztalatra 
támaszkodva, a nagynevű szivattyú gyártókkal 
szoros együttműködésben. 
 
Az ügyfeleinknek biztosítjuk a garantált, tervezett 
és gazdaságos szervizmegoldások előnyét, amivel 
kizárható a berendezések váratlan 
meghibásodása. 
 
 

Minden AxFlow szerviztechnikus és 
mérnöküzletkötő rendszeres képzéseken vesz részt 
termékszemináriumok keretében az AxFlow 
csoportnál, vagy közvetlenül a beszállítók 
gyártóüzemeiben. 
 
Szervizajánlatunk széleskörű, a tevékenységeket a 
konkrét ügyféligények alapján, egyéni módon 
alkotjuk meg, a szivattyúk vagy rendszerek 
technológiába építésétől és üzembe helyezésétől 
kezdve a megelőző ellenőrzésen, a garanciális és 
garancia utáni szervizelésen át, az üzemeltetési 
költségtervezésig. 
 
A műszaki know-how-nak és a társaságunk 
hátterének köszönhetően ezeket a 
szolgáltatásokat nemcsak az általunk kínált 
termékekre, hanem az összes szivattyútípusra és 
technológiára kínáljuk, beleértve az eredeti 
alkatrészek beszerzését is. 

 

 
 
Pótalkatrész két napon belül? 
Az AxFlow-val lehetséges! 
 
Jól tudjuk, hogy bármilyen leállás és 
üzemszünet nem kevés pénzébe kerül, ezért 
minden ügyfelünknek ajánljuk a 24 vagy 48 órán 
belüli pótalkatrész beszállítást.* 
 
Hollandiában lévő központi raktárunk 
hatékonyan látja el az AxFlow mind a 21 
kereskedelmi kirendeltségét. 
 

 Ajánlatunk 
 
• Európai terjesztői hálózat – 

24/48 órán belüli beszállítás a 

szokványos alkatrészekre 

• garantált szervizprogramok 

• meghibásodások, kényszer-

leállások esetén azonnali –

online – segítség 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garantált szervizprogramok 
 Szervizprogramok 
Ajánlat Standard Plusz Prémium 
berendezések tervezett szervizelése x x x 
szivattyú vagy azok részeinek teljes körű felújítása x x x 
megállapodásos éves szervizdíj és szállítási költség x x x 
szerződött partnerszerviz hálózat 100 km feletti kiszálláskor x x x 
egyéni díjszámítás az elvégzett munkák szerint x x x 
szivattyú üzembe helyezésének garantált ideje  x x 
megállapodás szerinti pótalkatrészek a raktárakban a helyszínen  x x 
kedvező pótalkatrész árlista  x x 
szivattyújavítás – lehetőség esetén – cserével  x x 
szivattyúrendszerek kezelőszemélyzetének képzése  x x 
megelőző átvizsgálások   x 
szabott díjszabás bizonyos műveletkért   x 
elkötelezett partner szerviz az ügyfél számára   x 
 
*) Érvényes a szokványos pótalkatrészek 95%-ára. 


