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Profesjonalny serwis to podstawa
Ponad dwudziestoletnie doświadczenia rynkowe, wykwalifikowana kadra pracowników oraz
specjalistyczna wiedza to kluczowe argumenty dla działalności przedsiębiorstwa. Zdobyta wiedza oraz determinacja w stawianiu na najwyższą technologię oraz bezpieczeństwo inwestycji to
najlepsza gwarancja usług na najwyższym poziomie. Najwyższe standardy obejmują także jakość usług serwisowych świadczonych przez firmę ZOELLER TECH.
Firma ZOELLER TECH to jeden z największych producentów pojazdów komunalnych, które mają zagwarantowany
profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie całej Polski. W naszym kraju serwisy stacjonarne firmy
mieszczą się w Rekowie Górnym (woj. pomorskie), Warszawie i w Chorzowie. Wszystkie placówki dysponują bogato
wyposażonymi magazynami najwyższej jakości oryginalnych części zamiennych, co umożliwia szybkie i terminowe
wykonanie wszelkich czynności serwisowych.

Klienci doceniają także interesujące rozwiązanie, jakim są kontrakty serwisowe oraz dostęp do pakietów z przeglądami serwisowymi. I tak podstawową zaletą Pakietu Serwisowego Premium jest znany od początku stały koszt napraw pojazdów
w określonym czasie. Przewidywalność kosztów znacznie ułatwia przedsiębiorcom tworzenie budżetów. Tym bardziej, że
w ramach zryczałtowanej opłaty klienci otrzymują szereg czynności związanych z eksploatacją zabudowy nadwozia pojazdu.
Najważniejsze z nich to:
• usługa kontroli technicznej
• regulacja i parametryzacja po wymianie części,
• konserwacja zabudowy,
• naprawy wraz z wymianą uszkodzonych
lub zużytych części zamiennych,
• przygotowanie pojazdów do sezonu zimowego i letniego
(między innymi przezbrajanie urządzeń myjących).
Wszystkie wyżej wymienione czynności zawarte są w stałej
opłacie abonamentowej wraz z kosztami dojazdu do klienta,
co oznacza, że użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych
wydatków. Pozwala to w prosty sposób zoptymalizować
koszty utrzymania, konserwacji oraz bieżących napraw eksploatowanego parku maszynowego.

Zakres prac związanych z naprawą gwarancyjną i pogwarancyjną obejmuje zabudowy marki ZOELLER, EKOCEL,
FAUN, HALLER, JOAB oraz SEMAT. Dodać należy, że
oprócz serwisów stacjonarnych, firma dysponuje również ośmioma samochodami serwisowymi wyposażonymi
w niezbędne oprzyrządowanie, umożliwiające wykonanie
większości napraw w miejscu dogodnym dla klientów. Skraca to zdecydowanie koszty oraz czas usunięcia usterki,
a także czas bezproduktywnego przestoju pojazdu.
a ZOELLER TECH dysponuje doskonale wyposażonym zapleczem serwisowym,
skracającym czas usunięcia awarii do niezbędnego minimum

Pakiety przeglądów można dopasować pod kątem indywidualnych potrzeb oraz floty pojazdów. W ramach oferty na Pakiety
Przeglądów firma oferuje przeglądy pojazdów na okres od 1
roku do 3 lat wraz z robocizną, niezbędnymi materiałami oraz
dojazdem do klienta. Standardowe pakiety przeglądów obejmują m. in.: wymianę oleju, wymianę filtrów, czynności regulacyjne oraz sprawdzające (m. in. badania momentu dokręcenia
śrub, sprawdzanie oraz regulacja ciśnień hydraulicznych). Naprawy i przeglądy w ramach pakietów realizowane są w miejscu
wskazanym przez użytkownika lub w jednym z wyspecjalizowanych punktów serwisowych w przeciągu 24 godzin od zgłoszenia.
Bazując na długoletnim doświadczeniu, serwis ZOELLER
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f Dzięki profesjonalnej kadrze
serwisowej oraz specjalistycznym narzędziom firma
ZOELLER TECH jest w stanie przeprowadzić nawet
najbardziej skomplikowane
prace naprawcze. Najbardziej spektakularny efekt
przynoszą kompleksowe remonty użytkowanych pojazdów. W ich wyniku pojazdy
zyskują nie tylko nowy wygląd, ale także gruntownej
przebudowie ulegają najważniejsze instalacje. Dzięki
temu wyremontowana zabudowa zyskuje parametry porównywalne z fabrycznie
nowym pojazdem

TECH oferuje również szereg skomplikowanych napraw związanych z częściowym lub całkowitym remontem pojazdu, polegającym między innymi na:
• naprawie lub wymianie prasy,
• wzmocnieniu ścian bocznych odwłoka,
• naprawie wrzutnika,
• przystosowaniu pojazdów do systemów wagowych,
• piaskowaniu i malowaniu ramy podwozia
i elementów zabudowy,
• modernizacji użytkowanych pojazdów,
• montażu dodatkowego wyposażenia, jak np.:
układ centralnego smarowania, wrzutnik,
urządzenie do rozcinania worków.

Interesującą propozycją firmy są szkolenia dla klientów
z zakresu obsługi sprzętu ZOELLER oraz codziennej
konserwacji i zasad dbałości o sprzęt. W ramach szkoleń
fachowa kadra instruktorów prezentuje innowacyjne rozwiązania technologiczne stosowane w śmieciarkach, zamiatarkach oraz systemach załadowczych.
Ponadto, uwzględniając potrzeby klientów oraz mając
świadomość, że wszelkie przestoje pojazdów to wymierny
koszt, serwis ZOELLER TECH oferuje usługę najmu śmieciarek oraz pojazdów specjalistycznych – pługo-solarek
w okresie krótko- i długoterminowym oraz, co jest
szczególnie ważne, udostępnia klientom pojazd zastępczy
w przypadku dłuższego remontu.
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