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SERWIS AMAGO TO
gwarancja szybkiej,
bezpiecznej
i jakościowej interwencji
na Państwa maszynach.

DZIAŁU
TECHNICZNEGO

Wychodząc naprzeciw potrzebom
naszych klientów, w spółce AMAGO został stworzony SYSTEM AMAGO SERWIS, który jest powiązany
bezpośrednio z bazą CRM. Jego celem jest minimalizacja czasu usuwania awarii maszyn u Klientów,
optymalizacja sprawnego planowania wyjazdów do usługi serwisowej,
prowadzenie pełnej statystyki zapobiegającej oraz utrzymanie dobrej
kondycji serwisu.

Usługa pod nazwą Global Serwis polega na objęciu serwisowaniem wszystkich użytkowanych przez klienta maszyn
budowlanych różnych producentów. Korzyści dla klienta to
niewątpliwie:
»» stały rabat na materiały eksploatacyjne
»» kontrola poziomu części zamiennych (tzw. oryginalnych) oferowanych przez innych producentów maszyn
»» stały rabat na koszt dojazdów i robocizny
»» jeden sprawdzony partner
»» eliminacja stałych kosztów z tytułu współpracy
z wieloma serwisami
»» redukcja stałego personelu

Współpracujemy z:

DZIAŁ CZĘŚCI
ZAMIENNYCH
AMAGO
zajmuje się sprzedażą części zamiennych zamawianych zarówno dla
Klientów, jak i do wszystkich bieżących przeglądów technicznych i napraw wykonywanych przez nasz serwis.
Magazyn to również istotna część Działu Technicznego. Około 100m2
magazynu w Cholerzynie pozwala na utrzymywanie w gotowości roboczej dużej ilości części zamiennych, takich jak filtry, oleje, zęby, rolki jezdne, uszczelnienia, przekaźniki, itp.
Dodatkowo, każdy oddział AMAGO posiada własny magazyn części
zamiennych. Posiadamy bogaty asortyment części do wszystkich
maszyn sprzedawanych w AMAGO, a także takich, których nie posiadamy w swojej ofercie.

Zapraszamy do kontaktu!

Tomasz Pałka
Kierownik Działu Części Zamiennych
Tel: 602 712 800
t.palka@amago.pl
czesci@amago.pl

OFERTA

ZAPRASZAMY DO
WSPÓŁPRACY!
AMAGO Spółka z o.o.
Cholerzyn 383, 32-060 Liszki
e-mail: amago@amago.pl
Koordynator Serwisu
tel. 664 043 017
Dyrektor Techniczny
Tel. 664 043 011
e-mail: serwis@amago.pl
Zapraszamy do korzystania z naszej oferty
i zgłaszania zapotrzebowania na usługi
serwisowe, remontowe, montażowe za
pośrednictwem:
»» poczty elektronicznej: serwis@amago.pl
»» kontaktu telefonicznego pod numerami
telefonów: 664 043 011 lub 664 043 017

USŁUGI
WARSZTATOWE
I REMONTY
WSZYSTKICH
MASZYN
MOBILNY
SERWIS
AMAGO

SERWIS AMAGO to strategiczny punkt naszej Spółki. Punkty
serwisowe obsługujące teren całego kraju znajdują się w Krakowie,
Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Szczecinie.
Serwis AMAGO tworzy 12 wyspecjalizowanych mobilnych serwisantów-mechaników. Do dyspozycji serwisu pozostaje 10 samochodów
serwisowych.

Dział Techniczny AMAGO oprócz periodycznych serwisów maszyn oferuje Państwu bogaty zakres usług warsztatowych i remontowych,
przeprowadzanych zarówno w naszych warsztatach, jak i u klientów.
Nowoczesna hala warsztatowa w Cholerzynie, w głównej siedzibie AMAGO, z pięcioma stanowiskami remontowymi o łącznej powierzchni 500 m2 i pełnym wyposażeniem technicznym umożliwia przeprowadzanie gruntownych remontów maszyn budowlanych i wiertniczych
wszystkich marek. Dysponujemy również warsztatem z częścią spawalniczą, jak również 8-tonowym dźwigiem.
Dla wszystkich naszych klientów przygotowaliśmy także dodatkowe usługi, takie jak montaż systemu centralnego smarowania, linii obrotu i
szybkozłącza na maszynach wszystkich typów i marek. Komputerowa diagnostyka silników takich marek jak Cummins, Perkins i Mitsubishi
pomaga na precyzyjne wykonanie naszej pracy.

PRODUKCJA

W kooperacji z naszymi partnerami (TOK FREZ, KSW) proponujemy modyfikowane maszyny, jak np.:
»» koparki Long Reach
»» koparki wyburzeniowe
»» koparki o podwyższonym podwoziu do specjalnych zastosowań
»» koparki przeładunkowe o podnoszonych i uchylanych kabinach
»» palownice
»» maszyny dwutorowe
Proponujemy również usługi produkcyjne. Polecamy Państwa uwadze zwłaszcza kraty ochronne do maszyn budowlanych wszystkich marek, które idealnie sprawdzają się do pracy przy wyburzeniach i w kopalniach surowców skalnych. Jesteśmy w stanie przygotować kratę
na każdy wymiar i do każdej maszyny budowlanej.

OFERUJEMY DLA PAŃSTWA USŁUGI SERWISOWE 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU

