ion

Vi ser ofte at et samarbeid starter med et enkeltstående
prosjekt, som oppgradering av en gruppe sager eller en
installasjonsjobb. Det gir deg et godt grunnlag for å vurdere
vår kompetanse og et fremtidig samarbeid.

Project
Project
Med Project arbeider vi med helt
konkrete prosjekter, hvor den beste
løsningen implementeres. Vi garanterer
resultatet, da det er basert på en grundig analyse av den aktuelle situasjonen
samt vår erfaring med optimering av
båndsager på nordeuropeiske bruk
siden 2002.
Vi starter med å gjennomgå sagene og
produksjonsprosessen de inngår i, for
å etablere et solid grunnlag hvor vi kan
vurdere de forskjellige optimeringsmulighetene. Resultatet av analysen gjør
oss i stand til å vurdere hvordan vi best
løser utfordringer i produksjonen, samt
hvilken gevinst du vil oppnå. Gevinstene
vil typisk være bedre kvalitet, høyere
produksjonsvolum, økt utnyttelse av råstoffet samt redusert verktøysforbruk.
Et prosjekt kan f.eks. være
• Montering av system for rengjøring
av blad og hjul
• Oppgradering av båndsager
– gjennomgripende
• Overhaling av maskiner
• Ombygging og spesialkonstruksjoner
• Flytting av sag
• Luja Re-New
I våre løsninger har vi alltid lagt inn en
grundig opplæring av operatører og
vedlikeholdsansvarlige. Det sikrer at
jobben vi har gjennomført, blir velintegrert i produksjonen, og at de oppnådde
driftsforbedringene er vedvarende.

Kontakt Luja A/S

Luja A/S

Få mer ut av samarbeidet
Når vi har gjennomført et prosjekt og
sikret at alt fungerer som forventet,
har du forskjellige muligheter til et
fortsatt samarbeid med Luja:
Du kan inngå en Service Solution-avtale
der Luja gjennomfører service et avtalt
antall ganger i året ut fra en sjekkliste
som sikrer at produksjonen din yter
som den skal.
Hvis du har en større produksjon, er
det mest lønnsomt å fortsette på en
Premium Solution-servicekontrakt, der
Luja har driftsansvar for en avtalt del
av anlegget og resultatene herfra.

Ønsker du å høre mer om mulighetene for samarbeid, kan du kontakte Luja
på telefon: +45 63 32 00 11.
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