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Layanan Wärtsilä
Turbocharger
Mempertahankan Turbocharger anda pada kondisi prima dan terbaru sangat penting untuk
keseluruhan kinerja mesin anda. Turbocharger yang terpelihara dengan baik menjamin efisiensi bahan
bakar secara maksimal dan mencegah adanya biaya operasional yang tak terduga. Pemeliharaan
Turbocharger merupakan hal yang sangat penting untuk keseluruhan kinerja mesin.

Perpanjangan umur pakai dengan
investasi minimum
Wärtsilä memberi layanan berkualitas
untuk Turbocharger, dengan memberi
pengetahuan dan keahlian terbaik
karena pemahaman mesin yang
mendalam. Wärtsilä juga menawarkan
berbagai macam upgrade untuk
Turbocharger dan mesin, dari solusi
yang benar-benar memperpanjang
siklus hidup peralatan anda sampai
membantu anda memaksimalkan
efisiensi operasional peralatan.
Pemeliharaan yang berkualitas
dari Wärtsilä mempertahankan
Turbocharger anda beroperasi dengan
efisien dan mencegah kerusakan yang
tak terduga. Layanan Wärtsilä Turbo-

charger menjamin agar peralatan
anda selalu berkinerja secara andal.
Teknisi layanan Turbocharger yang
berpendidikan khusus dan bersertifikat
telah tersedia di seluruh dunia.
Layanan, kecepatan dan kesiagaan ahli
membantu anda untuk menghindari
penurunan kinerja mesin karena
kerusakan produk diluar dugaan dan
tak terencana.
Kinerja optimal tanpa kerusakan
yang tak terduga
Layanan Wärtsilä Turbocharger
menawarkan pemeliharaan, perbaikan
dan solusi untuk melakukan upgrade
agar mesin dan Turbocharger anda
beroperasi dalam kondisi yang optimal.

Kami secara tetap mengembangkan
paket-paket upgrade baru yang
dapat mengoptimalkan lebih jauh
pengoperasian dengan biaya yang
lebih murah. Jaringan layanan kami
dilengkapi untuk memenuhi berbagai
macam permintaan mulai dari layanan
pemeliharaan Turbocharger yang
terjadwal sampai layanan yang paling
dibutuhkan seperti penanggulangan
kesulitan yang terjadi di lapangan atau
penyeimbangan Turbocharger Rotor
berbasis workshop. Penawaran tersebut
diberikan di seluruh dunia.
Suku Cadang. Wärtsilä menawarkan
berbagai macam suku cadang dan
peralatan OEM yang sudah teruji,

Layanan
Wärtsilä turbocharger
zz tetap jalankan mesin anda
dalam batasan operasi awal,
yang memberi kinerja yang
optimal hari demi hari
zz pertahankan biaya operasi
pada tingkat yang direncanakan
zz pertahankan kinerja instalasi
anda pada tingkat kompetitif

dan peralatan yang dapat dipakai,
contohnya dari Napier, KBB, Drivetrain
HS dan ABB, yang memberi anda
suku cadang berkualitas dimanapun
dan kapanpun anda membutuhkannya
dengan cepat dan andal. Dengan
suku cadang OEM anda mendapat
suku cadang pilihan dan teruji yang
memenuhi standar kualitas utama dan
peraturan otoritas.
Workshops. Jaringan global
untuk Turbocharger Workshop yang
bersertifikat mendukung pengoperasian
anda dalam menanggulangi
kesulitan, pemeliharaan, upgrade dan
penggantian. Para ahli kami yang
berpengetahuan luas dan mempunyai
peralatan mutakhir akan memastikan
Turbocharger anda bekerja dengan
sempurna.
Layanan di lapangan. Layanan
lapangan profesional yang
berpengalaman dari Wärtsilä siap
untuk mendukung anda di lapangan
atau dalam workshop. Para ahli

Turbocharger kami di seluruh dunia
memastikan agar peralatan anda
bekerja secara optimal dan tanpa
gangguan yang tak terduga..
Solusi siklus hidup alat.
Pemeliharaan Turbocharger, yang
tergabung dengan pemeliharaan mesin
atau secara terpisah, dapat diberikan
sebagai solusi pemeliharaan jangka
panjang, yang meliputi semua jenis
peralatan untuk instalasi anda. Dalam
melayani konsumen, kami menyediakan
tenaga kerja, suku cadang, melakukan
pemeriksaan, dukungan operasional
dan teknis dan pelatihan dengan harga
tetap. Prakiraan biaya jangka panjang
membantu anda untuk merencanakan
dan menjadwal operasi anda secara
dinamis dan efisien..
Modernisasi dan Upgrade.
Layanan Wärtsilä secara terus-menerus
mengembangkan peningkatan,
mordenisasi dan solusi keamanan
Turbocharger yang baru. Meningkatkan
efisiensi dan memperpanjang siklus

hidup peralatan anda dengan
menjaganya tetap up to date dengan
konversi yang dapat disesuaikan
dan solusi peningkatan dari Wärtsilä.
Tim proyek layanan berpengalaman
dan mempunyai keterampilan
untuk menjalankan proyek-proyek
pembaruan yang rumit dari penyerahan
peralatan sampai solusi perekayasaan,
pengadaan dan instalasi secara penuh.

Wärtsilä merupakan pelopor dunia dalam teknologi pintar dan solusi siklus hidup
alat yang lengkap untuk kapal dan pasar energi. Dengan menekankan inovasi yang
berkelanjutan, total efisiensi dan analitis data, Wärtsilä memaksimalkan kinerja
lingkungan dan ekonomi pada kapal dan pembangkit tenaga untuk para konsumennya.
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