Estrenem retolació en els vehicles taller.
S’ha fet una retolació significant la marca pròpia y les d’algunes de les marques de carretons elevadors que representem, axis com els serveis de l’empresa.
Igualada a 25 de Juliol de 2020.

Els carretons elevadors necessiten una freqüència
de manteniment en funció del seu temps d’activitat, del tipus de feina que desenvolupen, de la tipologia de la mercaderia i d’altres variables; això
comporta actuacions sobre cada màquina que poden anar de 1 vegada al mes a 1 vegada a l’any.
Aquest manteniment si es fa in situ en les instal·lacions del client requereix de menys temps
per actuació i per tant la màquina esta operativa
molt més aviat. Amb una bona programació de la
intervenció coordinada amb el client s’aconsegueix que no es vegi alterada la feina que desenvolupa la màquina. Aquesta operativa es també
aplicable a les reparacions que permeten ser programades o fins i tot a urgències, quan es possible
la reacció immediata.

Els vehicles taller estan equipats amb tot el necessari per a prestar servei de reparació i manteniment de carretons elevadors directament a les
instal·lacions dels clients per el que son una eina
imprescindible y de gran valor.
La importància de la retolació te diversos motius:
la significació de la empresa, en quan que al desplaçar-se per la zona geogràfica on es presta el

servei es converteixen en un aparador molt important de la marca i la empresa, per la rapida identificació a l’arribada a casa de client facilitant el procés de validació d’entrada i agilitzant la rebuda
d’instruccions per a localitzar ràpidament la màquina en la que es te que fer la intervenció, per la
tranquil·litat del client que te un vehicle conegut a
cop d’ull en les seves instal·lacions, etc.

Em fet aquesta nova retolació en els nostres vehicles taller per aquests beneficis que aporta i actualitzant-la per incorporar una nova marca, CAT, de la
que el seu importador a Espanya, Alfaland, ens ha
donat la confiança de la seva representació a la
Catalunya central. Axis sumem el prestigi del nº 1
mundial, CAT, al nostre, Tallers Citoler, nº 1 en la
Catalunya central per assessorament, servei i màquines.

