
WE DISCOVER POTENTIAL

Tüm dijital ve uzak teknolojiler modern madenciliği değiştirse de, bazen sahada olmanın yerini 
alacak hiçbir şey yoktur. Küresel ayak izimizle, madencilik müşterilerimize eksiksiz ve kapsamlı 
yerinde destek hizmeti sağlamak üzere iyi bir konumdayız.

Yerinde Hizmetler
Yerinde hizmet kapsamımız ile madeninizin potansiyelini optimize edin

Teknik Danışmanlık Hizmetleri 
Kurulum ve devreye almanın ardından, Teknik 
Danışmanlık Hizmetlerimiz (TDH) aracılığıyla sürek-
li saha destek hizmeti sunabiliriz. Bu, personelinize 
24 saat destek sağlamak için yerde FLSmidth 
varlığını korur. Mühendislerimiz, personelinizle bir-
likte ekipmanınızı aktif ve rutin olarak izleyecektir.

Mühendislerimiz, personelinizle birlikte 
ekipmanınızı aktif ve rutin olarak izler. Bu, bir dizi 
fayda sağlar. Ekipmanlarımıza ilişkin derinlemesine 
bilgi birikimini, benzersiz saha koşullarınıza ilişkin 
günlük deneyimlerle birleştirmek suretiyle, 
çalışanlarımız, operasyonlarınızda önemli katkı 
sağlar.

Amaç, üretimi en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı  
olmak, planlanmamış duruş sürelerini azaltmak 
ve duruş planı yapabilmek ve bakım çalışmalarını 
desteklemektir. En basit günlük görevlerden, 
önemli ölçüde önceden planlama gerektiren en 
karmaşık görevlere kadar.

Yerinde hizmetlerinden nasıl 
fayda sağlayabilirsiniz:

 ■ Duruş süresini en aza indirin
 ■ Saha güvenliğini artırın
 ■ Bilgi aktarımı fırsatlarını geliştirin
 ■ OEM uzmanları hizmetinizde



Kurulum ve devreye alma: Sayı saymak kadar 
kolay

Kurulum ve devreye alma süpervizörlük

Devreye alma öncesi destek, tüm ekipmanın OEM 
talimatlarına ve kılavuzlarına göre kurulmasını, tüm kritik 
faaliyetleri/kontrolleri belgelemeyi ve ekipmanı devreye 
almaya hazır hale getirmeyi amaçlar.

İşlevsel devreye alma, her bir ekipmanin tek başına 
çalışma parametrelerinin test edilmesini ve doğrulanmasını 
amaçlar.

Performans devreye alma - ya da bilindiği şekli ile sıcak 
devreye alma aşaması - üretim iyileştirmesi ve ekipman 
optimizasyonunu hedefler ve ekipmanın performans testi, 
kabul ve devir için hazır hale getirilerek sürece entegre 
edilmesini sağlar.

Günlük İşler ve Başlıca 
Zorluklar için Destek

Kurulum ve Devreye Alma
Tüm boyutlardaki değirmen ve kırıcılarımızın kurulumunu ve 
devreye alınmasını desteklemek için en iyi uzmanlığı sunuyoruz. 
Hem lokal hem de bölgesel yeteneklerimizin en iyilerini tek bir 
saha yöneticisi altında birleştirmek suretiyle, deneyimli mühendis-
lerimiz, mümkün olan en kısa sürede maksimum performansı 
elde etmek için sizlerle omuz omuza çalışır. 

Anlaşmanın yapılmasını takiben, anahtar personel, saha 
ekibinizle birlikte hazırlıklara başlamak için mümkün olan en kısa 
sürede işletmenize yönlendirilir. Programlar, tüm talepleri karşılar 
nitelikli olacak şekilde saha ekibinizle koordineli olarak hazırlanır. 
Saha ekibimiz, ihtiyaç duyulması halinde, ortaya çıkabilecek 
her türlü soru işareti ya da açıklamaya muhtaç konu ile ilgili hızlı 
dönüş sağlayabilmek için, saha yöneticimizin de desteği ile, 
sizleri doğrudan proje birimi ile irtibatlandırır ve sağlıklı bir iletişim 
kurulmasını sağlar.

Komple Duruş Desteği
Kırıcılarımızın ve değirmenlerimizin ana unsurlarının bakımı söz 
konusu olduğunda, işin doğru yapılması hayati önem taşır. Maden 
sahanızın üretkenliği - kelimenin tam anlamıyla - önceliğimizdir. 
O zaman neden bu devasa makineleri tüm detayıyla tanıyan 
insanlardan başka birine güveneceksiniz? 

Bu bakım duruşlarınız için endişe ve güçlüklerinizden kurtulun, 
size bu desteği biz sağlayalım. Ekipmanı bize teslim etmenizi 
takiben, yetkili personelimiz anlaşılan kapsam doğrultusunda 
servis hizmetini vererek ekipmanınızı çalışmaya hazır şekilde size 
teslim eder. Ekipmanınızın uzman ellerde olduğu güvencesiyle, 
sizler de farklı konulara odaklanma imkanı bulursunuz.
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