B E M U TAT K O Z Ó L E V É L

Tisztelt Partnerünk!
Cégünk a SYRIUS-TECH Kft. csapata 20 éve áll az acélszerkezet gyártó, gépgyártó, járműipari beszállító,
vegyipari és gyógyszeripari cégek szolgálatában hegesztéstechnikai gépekkel kis gépektől egészen a CNC
vezérelt gépekig, hegesztőpisztolyokkal és tartozékaival és szervizszolgáltatásokkal.
A SYRIUS márkájú hegesztéstechnikai eszközökön és tartozékain kívül kizárólagosan forgalmazzuk a német
ALFRA a taiwani AGP fémipari gépeit, FMB szalagfűrészgépeket és zászlós hajónkat a SYRIUS fémipari
szalagfűrészlapokat, valamint számtalan más, a fémiparhoz és hegesztéstechnikához kapcsolódó cikket.
Tevékenységünk távolról sem merül ki fejlesztésben, gyártásban és kereskedelemben, hiszen a termékek
mellett szolgáltatások széles skálájával állunk ügyfeleink rendelkezésére, a rendszeres karbantartási teendők
elvégzésétől és érintésvédelmi-, hegesztéstechnikai biztonsági felülvizsgálattól, validálástól kezdve a
hegesztőképzésen és szaktanácsadáson át a kisgép- és hegesztőgép javításig.
Ipari hegesztőgépeinket szívesen bocsátjuk rendelkezésükre tesztelés vagy géppróba céljából, hogy a
legmegfelelőbb készüléket választhassák ki az Önök céljaihoz. A SYRIUS-TECH KFT -nél mindig talál valakit,
aki szakszerű tanáccsal áll az Ön rendelkezésére.
Jelmondatunk a „HATÉKONY HEGESZTÉSTECHNIKAI MEGOLDÁSOK!”
Tapasztalják meg Önök is, szolgáltatásunk nyújtotta kényelmet és minőséget! Szeretnék ebben a szellemben
továbblépni és fejlődni, hogy a méltó módon tudjuk ellátni a megbízóink által ránk osztott feladatokat.

LEGYENEK RÉSZESEI ÖNÖK IS ENNEK!
AMIT SZOLGÁLTATÁSAINKAL ÖN ÉS AZ ÖN CÉGE NYER:
IDŐT
SZERVIZ KÖLTSÉGET
KÉPZÉSI KÖLTSÉGET
ADÓCSÖKKENTŐ KÖLTSÉGET
MUNKAERŐ MEGTAKARÍTÁST
KORREKT MUNKAVÉGZÉST
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Szolgáltatásaink:
Elméleti és gyakorlati hegesztőoktatás – hegesztő szakembereit szeretné képezni, hogy cégénél gyorsabb
és minőségben jobb munkát végezzenek?
Az alábbi lehetőségekkel állunk rendelkezésére:
Ügyfeleink telephelyén: hegesztési hibák diagnosztizálása és kiküszöbölése, hegesztők továbbképzése a
rendelkezésre álló berendezésekkel, technológiai oktatás és továbbképzés technológiaváltás vagy újfajta
munkák, feladatok esetén.
Szakemberek kiválasztása – létszámot bővítene, de nem kockáztathatja termelési eredményeit képzetlen
dolgozók alkalmazásával? A következőkkel tudunk hozzájárulni elképzeléséhez:
•
•
•

Jelentkezők WPS szerinti vizsgáztatása, vizsgamunka értékelésével
Képezhetőségi szakvélemény kiállítása
Mindezt ügyfeleink telephelyén is, a tényleges termelési környezetben felmérve, vagy telephelyünkön

Technológiai tanácsadás – úgy érzi, lehetne versenyképesebb? Hadd osszuk meg Önnel tapasztalatainkat
és adjunk javaslatot az alábbiakban:
•
•
•
•

Termelékenység növelése
Gazdaságosabb eljárás kiválasztása
Megbízhatóbb eljárás kiválasztása
Meglévő eljárások, folyamatok egyszerűsítése, gyorsítása

Speciális hegesztési feladatok – olyan, akár egyszeri, különleges feladat merült fel, amelyhez nincs
berendezése, kapacitása vagy szakembere?
A SYRIUS-TECH Kft. szükség esetén ideiglenesen berendezést biztosít bérleti formában
•
•

Helyszíni munkairányítás szaktanácsadónk segítségével
Helyszíni szakoktatás a meglévő hegesztőknek
Géppróba és demonstráció – új berendezést vásárolna, de szeretne előbb megismerkedni a
lehetőségekkel?

SYRIUS hegesztőgépek és ALFRA, AGP fémipari berendezések helyszíni próbája, termelési körülmények
között
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Hogy pontosan mit nyújtunk ügyfeleinknek:
Megbízható márkákat és termékeket SYRIUS hegesztőgépek és tartozékok, hegesztőpisztolyok,
plazmavágók és tartozékok nagy választékát és fémipari szalagfűrészlapokat
A berendezések élete nem ér véget akkor, amikor aláírták a számlát. Ezért biztosítunk – bármely márkájú
szerszámgéphez vagy hegesztőgéphez – átfogó terméktámogatást:
•
•
•
•

gyors és szakszerű szervizhátteret, alkatrészszintű javítást,
gyors alkatrészellátást
rugalmas, gyors ügyintézést, szállítást
SZERSZÁMGÉP DEPÓ üzletet, hogy minden kézzelfogható legyen

Ügyfeleinket folyamatosan tájékoztatjuk újdonságainkról, akcióinkról:
Honlapjaink termékinformációk gyors beszerzéséhez
www.syrius.hu
www.alfra.hu
www.csovagofuresz.hu
www.plazmatartozek.hu
www.syriusszalag.hu
RENDSZERES AKCIÓS HÍRLEVELEK.
Tevékenységünket folyamatosan szélesítjük, ma már nemcsak Magyarországon, hanem a környező
országokban is aktívak vagyunk, valamint saját tervezésű CNC vágóberendezéseink fejlesztését és
gyártását is végezzük.
Nekünk ugyanaz a legfontosabb, mint Önnek: az Ön megelégedettsége. Ezért gondolkodunk mindig
hosszú távon, új és új lehetőségeket keresve ahhoz, hogy partnereink igényeit jobban ki tudjuk szolgálni.
Értékesítőink és szaktanácsadóink folyamatosan állnak az Önök rendelkezésére, akár egyedi igények
felmerülése esetén is.
Mi bemutattuk Önnek szolgáltatásainkat, bemutattuk cégünket.
Most bizalmat és lehetőséget kérünk, hogy megismerhessük Önt és igényeit, hogy az igényeinek
legmegfelelőbb szolgáltatás és áruellátottságot biztosíthassuk.
Bízva az együttműködésünk kölcsönösen előnyös fejlesztésében.
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