SERVIÇOS DE REFORMA EM BOBINADORES

Reforma GEC 1008 DTW

Reforma CMD RO

Reforma GEC 123 DTW

Reforma Cooper STW

Reforma Sano STW

A CSI vem fornecendo serviços de reformas de qualidade para bobinadores e rebobinadores há anos. Há tantos bobinadores e
rebobinadores velhos em uso que, com uma pequena ajuda, podem continuar a produzir rolos de qualidade por muitos anos mais.
Fornecemos qualquer nível de reforma, desde uma desmontagem completa a apenas sistemas de acionamento, todos atualizados
com os últimos padrões do setor e suportados por uma nova garantia. As reformas típicas de bobinadores incluem atualizações
em acionamentos por vetor sem sensor AC, controles PLC Allen Bradley com tela tátil colorida, tensão gradual controlada
pneumaticamente e muito mais.

Atualização de Sistemas de Controle
de Bobinador NO LOCAL

Se você possui um bobinador velho e grande que precisa
de novos controles elétricos, nossa atualização no local é
a solução perfeita para realizarmos
as atualizações necessárias sem
desperdiçar o dinheiro e o tempo
associados com o envio de suas
máquinas para reforma. A CSI executa
atualizações no local de sistemas de
controles elétricos para bobinadores
GEC, Sano, Filmaster e Black Clausen.
Pergunte sobre outros. Tempo de
GEC 318 DTW
entrega normal: 3 a 4 semanas.

Programa de Empréstimo para Reforma

Mantenha sua linha de produção a todo o vapor com o Programa
de Empréstimo para Reforma da CSI. Receba um bobinador
emprestado gratuitamente enquanto reformamos sua máquina.
O tempo de entrega normal é de 8 a 12 semanas após o
recebimento de sua máquina e da Ordem de Serviço

(Cronograma com base na disponibilidade de empréstimo. O cliente se
responsabiliza pelo transporte ida e volta, custos de instalação e quaisquer
danos à máquina emprestada.)

Para dúvidas sobre reforma de bobinadores ou serviços de empréstimo,

envie um e-mail para: sales@convertingsystems.com ou ligue para 847.519.0232
Converting Systems Inc. e CSI-Parts
1045 E. Remington Road, Schaumburg, IL 60173
847.519.0232 Tel • 847.519.0241 Fax
www.ConvertingSystems.com
www.CSI-Parts.com

Mantendo sua linha de produção a todo o vapor
Portuguese 2.19

