
Annamme ainutlaatuisen takuun:

Würthin huollosta kone lähtee 
takaisin asiakkaalle 
24 tunnin kuluessa.

Yhteydenotot, neuvonta ja tekninen tuki:
Puh. 010 308 6719, huolto@wurth.fi  

HUOLTOPALVELUTHUOLTOPALVELUT

Würth Master koneet on suunniteltu ja 
valmistettu kovaan ammattikäyttöön.

Tarvitessasi huoltoa Würth koneellesi, 
ota yhteyttä Würth myyntiedustajaasi 

tai toimita kone Würth Centeriin. 

Voit myös lähettää koneesi suoraan 
Würth huoltoon. Liitä koneesi mukaan  

huoltotilauskaavake. 
(Lomakkeen saat www.wurth.fi  sivustolta)

Koneesi on huollettuna ja testattuna 
käytössäsi jo parin päivän kuluessa.

Myönnämme kaikille Würth Master akku- ja 
sähkökoneille 3 vuoden takuun materiaali- 

ja valmistusvirheiden osalta.
Takuu ei koske akkuja.
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Yli 30.000 nimikkeen varaosavarastosta löytyvät 
varaosat kaikkiin Würth-koneisiin heti hyllystä.

Annamme ainutlaatuisen takuun:
Würthin huollosta kone lähtee takaisin 

asiakkaalle 24 tunnin kuluessa.

Oma toimiva huolto + varaosat kaikkiin Würth koneisiin 
varmistaa, että asiakkaiden ei tarvitse odotella 

huollon jonoissa makaavia työvälineitään.

Ammattitaitoiset huoltomiehet, oma varaosavarasto 
ja nykyaikaiset korjaamotilat varmistavat kattavan 
huollon kaikille Würth-koneille sekä sen, että koneet 

palautuvat nopeasti takaisin asiakkaalle.

Huollon käytössä on mittavat korjaamotilat ja 
yli 30 000 nimikkeen varaosavarasto. 

Täydellisestä varaosavarastosta löytyvät varaosat 
kaikkiin Würth-koneisiin heti hyllystä.

Huolletut koneet koeajetaan ja testataan 
ennen luovutusta 

Würth-momenttiavainten kalibrointipalvelu.
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