Vi udfører din
hulbearbejdning
Lettere kan det ikke blive

Hvorfor ikke fokusere udelukkende på dine kernekompetencer?
Vælg en færdig kapsling. Slip for enhver bekymring. Eliminér risikoen for, at kapslingen tager skade under hultagningen. Slip for
problemer med støjende bearbejdning og manglende værktøj.
Bliv fri for at regne ud, hvordan et serverskab samles, hvilke
skruer og hvilke skinner, der skal sidde hvor.

Rittals Serviceværksted

Tænk i stedet på, hvor nemt det er at få en kapsling, som er forberedt til dine behov. Klar til din produktion så du kan fokusere
på dine kerneaktiviteter, f.eks. design af automatiseringsudstyr
eller serverkonfiguration.

Gå ikke glip af en god
ordre

Rittals mekaniske Serviceværksted
afkorter din leveringstid, uanset om det
bearbejdede produkt skal videre til dine
kunder eller anvendes internt.

Rittals mekaniske Serviceværksted er din hjælpende hånd. Du
bestemmer, hvordan din kapsling skal se ud. Hvilke huller kræves der, hvilke Rittal-komponenter ønsker du monteret? Vi gør
det hele for dig. Enkelt, trygt og sikkert.

Vi tilbyder de nødvendige værktøjer og
kompetencer for at sikre hultagning og
montage med optimal præcision.
Dobbeltlåge fortil, enkeltlåge
bagtil. Skabet er klart til
opstilling.

• Hurtigere
• Bedre
• Enklere

Monteret køleaggregat.
Det hele er med.

= GOD FORRETNING
Overvågningsenhed monteret.
Alt er med fra starten.

Udstansning til trykknapper, lamper og kontakter. Kun slutmontagen mangler.

Rack montage. Forberedt til
servere så du kan komme i
gang med dine aktiviteter.

Hul til strømkabler. Du kan
påbegynde din montage
straks.
Formonteret DIN-skinne. Dit
arbejde går hurtigere.
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En lidt smartere løsning

Hos os finder du et bredt sortiment af tilbehør til beskyttelse af følsomt udstyr, med kapslinger, strømfordelingsudstyr og IT-løsninger. Produkter og komponenter
er standardiserede og modulopbyggede. Du kan bygge,
som du vil.
En kapsling, som skal bruges i et særskilt miljø til et specifikt formål, skal ofte tilpasses. Måske med huller til kabler,
trykknapper og andet tilbehør. Måske ved montage af
komponenter, som gør dit produkt unikt; låger, sideplader,
håndtag, ventilatorer og 19" rack.
Du vælger efter dine behov, og Rittals mekaniske Serviceværksted leverer løsningen.

Din løsning
er vores
standard

Du springer alle led over, når du bestiller en færdig kapsling

Når din kapsling skal bearbejdes, indtaster operatøren
koordinaterne i vertikalfræserens styrecomputer. Så
bliver det nøjagtigt. Når produktet er færdigt, gemmer vi informationerne. Dermed sikres mulighed for
genbestilling.

Du afleverer en tegning eller fortæller, hvordan du vil have
udført din hultagning, så beregner vi koordinaterne og
udfører hultagningen nøjagtigt. Du eller vi udarbejder et
layout; vi monterer og færdiggør. Spørg efter en løsning
og en pris. Vi tror, du bliver positivt overrasket.

Du får et tilpasset produkt med
samme leveringskvalitet, som når
vi distribuerer
vores standardsortiment.

Runde huller, firkantede huller, til dine trykknapper
- uanset hvilke behov du har, så tager vi os af hultagningen. Vi har værktøjer til alle forekommende materialer, som borer og udstanser med præcision.

Vi giver dig den optimale finish. Du slipper for tidskrævende
manuelt arbejde og ekstra leverancer. Dit personale kan
straks gå i gang med deres kerneopgave.

Alle produkter fra Rittals mekaniske Serviceværksted
har deres eget flow. Det giver fuld kontrol over godset.

Høj finish?
Garanteret med viden
og specialmaskiner!

Kapsling til industriel automatisering, tilpasset med korrekt hultagning til dine kabler, trykknapper eller
betjeningspaneler. Du sparer tid.
Vi bygger også Optipaneler og
beskyttelsesvinduer med
aluminiumprofil efter ønske.

Ud over de krav, som vi skal
leve op til iht. kvalitets- og
miljøcertifikater, har vi vores
egen stolthed over vores
produkter og arbejde. Vi
leverer med en kvalitet, som vi
selv ville sætte pris på.

Vi garanterer levering fra os!
Standard = Maks. 5 arbejdsdage*
Ekspres = Inden for 24 timer*

Vi ved, hvor den første skrue skal placeres.

Tal med vores salgskonsulenter, så
kan vi foreslå en passende løsning.
Rittals Serviceværksted gennemfører
den.

Rittals mekaniske Serviceværksted har den nødvendige erfaring og viden for at montere 19" skinner og
tilhørende komponenter effektivt.

Montørerne placerer en UPS efter dine ønsker.

UPS, overvågnings- og køleenheder installeres med øvet
hånd i skabet. Du får en sikker løsning.

På bestilling får du serverskabet udstyret præcis, som
du ønsker det. Færdigt ved levering, klar til at blive
opstillet.

*Vores garanterede leveringstider omfatter et specificeret udbud af serviceydelser og forudsætter, at alle indgående komponenter er tilgængelige.

