
USŁUGI  
SERWISOWE



1929

1936

1959

1971

1987

1992

1994

2007

2010

32 32

BMH Service oferuje szeroką gamę usług od konserwacji prewencyjnej 
po modernizację instalacji. Zapewniamy, jako partner, usługi serwisowe 
maksymalizujące zwrot z inwestycji w całym okresie eksploatacji urządzeń. 
Dzięki nam mogą się Państwo skupić na swoim głównym obszarze działalności.

ZAUFANY PARTNER OD  
SAMEGO POCZĄTKU

PRACE 
KONSERWACYJNE W 
TWOIM ZAKŁADZIE

PARTNERSTWO

24/7

PARTNERSTWO TO 
KLUCZ DO SUKCESU
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zdalnego sterowania i lokalne sieci 
serwisowe umożliwiają ograniczenie 
przerw w pracy do minimum. Za pomocą 
systemu zdalnego sterowania jesteśmy 
w stanie dostarczać raporty online, 
dostarczające informacji istotnych z punktu 
widzenia zarządzania produkcją.

Posiadamy cenne informacje na 
temat procesów przemysłowych 
i eksploatacji urządzeń. Dziesięciolecia 
doświadczeń w branży pozwoliły 
nam poznać sposób zachowania się 

BMH - USŁUGI SERWISOWE

różnych materiałów, o różnorodnych 
cechach wykorzystywanych 
w procesach produkcyjnych klientów. 
Dzięki naszemu specjalistycznemu 
doświadczeniu i know-how możemy 
Państwu zaoferować skrojone na miarę 
rozwiązania zapewniające niezakłócone 
utrzymanie produkcji. Stanowi to 
prawdziwą wartość dodaną. Zachowanie 
ciągłości procesów technologicznych 

uważamy za najwyższy priorytet.

PODSTAWOWE DANE 
BMH TECHNOLOGY
• Fińska firma z branży czystych technologii 

założona w 1929 roku.

• Jeden z największych dostawców 
systemów rozładunku, magazynowania 
i transportu biomasy oraz przerabiania 
odpadów (SRF/RDF).

• Globalny usługodawca z lokalnymi 
sieciami i partnerami.

JESTEŚMY TUTAJ
Siedziba | Rauma, Finlandia 
Oddział  | Pori, Finlandia
Biura sprzedaży | Szwecja | Polska | Hiszpania  
|  Chiny 
Przedstawiciele | Cały świat 
Internet | www.bmh.fi 

CZYSTE PALIWA  
PRZYSZŁOŚCI

Walczymy obecnie z dwoma globalnymi problemami:

Rosnącą ilością odpadów na wysypiskach 

i wzrostem emisji CO2, wynikającym 

z wykorzystania paliw kopalnych. 

Naszym celem jest reagowanie na 

oba te wyzwania i wpływanie 

na wzrost poziomu odzysku 

materiałowego.

ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU ZRÓWNOWAŻONYCH PALIW

Wkraczamy w projekt już na etapie przygo-
towania oferty przez dział sprzedaży BMH. 
Odzwierciedla to nasze zaangażowanie 
w projekt w całym okresie eksploatacji. Nasze 
pełne zaangażowanie w partnerstwo opłaci 
się poprzez zapewniające zysk działania, 
wysoką wydajność i długi okres eksploatacji.

Lokalne grupy serwisowe BMH 
zapewniają szybką reakcję i interwencję, 
kiedy jest to potrzebne. Rozwiązania 
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MAKSYMALIZACJA OKRESU 
EKSPLOATACJI INSTALACJI

Części zamienne i konserwacja

GWARANCJA JAKOŚCI 
DZIĘKI ORYGINALNYM 
CZĘŚCIOM
Nieodpowiednie części mogą 
zniszczyć całe urządzenie, podczas gdy 
oryginalne części pozwalają utrzymać 
wydajność i dostępność danego 
urządzenia na wysokim poziomie.

Regularna konserwacja i wymiana 
części zużywających się zgodnie 
z harmonogramem pozwala utrzymać 
wysoki poziom wydajności urządzeń 
w całym okresie ich eksploatacji.

Dysponujemy profesjonalnym 
personelem serwisowym gotowym 
przeprowadzać prace konserwacyjne na 
żądanie. W przypadku nagłych awarii 

nasi doświadczeni serwisanci mogą 
wkroczyć i przeprowadzić prace 

naprawcze. Podzespoły 
mogą w razie potrzeby 

zostać zabrane do 
naszego warsztatu 

serwisowego.
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Modernizacje

UDOSKONALANIE 
URZĄDZEŃ I PROCESU 
TECHNOLOGICZNEGO
Naszą misją jest zapewnienie, aby klient 

mógł korzystać z najlepszych urządzeń. 

Stare technologie mogą wciąż działać, 

jednak pewne zmiany mogą istotnie 

zwiększyć ich wydajność. BMH Life 

Cycle Service ściśle współpracuje 

z klientami, aby identyfikować sposoby 

poprawy produktywności ich urządzeń 

i poziom wydajności wprowadzając 

nowe rozwiązania technologiczne 

i wykorzystując ich zalety.

Nowe rozwiązania technologiczne 

zapewniają oszczędności w zakresie 

kosztów konserwacji i eksploatacji, 

np. oszczędzając energię elektryczną. 

Istotne zmiany w przetwarzanych paliwach 

mogą stanowić punkt wyjścia dla projektu 

modernizacji. Modernizacje są zawsze 

realizowane w ścisłej współpracy z klientem 

i przy wsparciu działu projektowego 

i działu badań i rozwoju BMH.

Sprzedaż urządzeń

INWESTYCJA 
W KLUCZOWE 
PODZESPOŁY
Poza całymi liniami produkcyjnymi, 
zapewniamy też pojedyncze urządzenia 
do wykorzystania w projektach naszych 
klientów. Dziesięciolecia wewnętrznego 
projektowania oznaczają szeroki zakres 
urządzeń, które można zainstalować 
w istniejących zakładach, niezależnie 
od tego jaka firma je budowała, 
oraz czy są one całkiem nowe czy 
budowane wiele lat temu.
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Wybór optymalnego poziomu usługi

UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG 
W OKRESIE EKSPLOATACJI
Dyspozycyjność urządzeń stanowi klucz do sukcesu i zapewniającego 
zyski działania. Serwis BMH dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dobre 
funkcjonowanie urządzeń i nieprzerwaną produkcję. W przypadku wystąpienia 
nieoczekiwanych kłopotów , pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Oferujemy regularne przeglądy oraz kontrole komponentów, a także na bieżąco 
informujemy Państwa o stanie urządzeń. Naszym głównym celem jest przekazanie 
Państwu cennych informacji, które wspomogą proces podejmowania decyzji oraz 
pozwolą na precyzyjne zaplanowanie czynności konserwacyjnych. W uzupełnieniu 
do kompleksowych sprawozdań, oferujemy Państwu nasze usługi w zakresie 
konserwacji, które obejmują wszystkie urządzenia realizowanych przez nas instalacji.

Ponieważ urządzenia, a także warunki procesu różnią się, 
każdy potrzebuje innego wsparcia. BMH oferuje trzy koncepcje 
serwisu, do indywidualnego wyboru przez Klienta.

Przyjęcie proaktywnej postawy

UMOWY NA PRZEGLĄDY

Eksperci ds. serwisu BMH przeprowadzają 
regularne przeglądy w uzgodnionych 
odstępach czasu. Aby możliwe było uzyskanie 
gruntownej wiedzy o stanie urządzeń, 
inspekcje są przeprowadzane zarówno 
podczas postoju, jak i podczas produkcji. 
Nasi inspektorzy wykorzystają najnowsze 
technologie i narzędzia oraz przekażą 
kompleksowy raport z przeglądu zawierający 
zdjęcia i zalecenia dotyczące przyszłych działań. 
Pomoże to Państwu podjąć odpowiednie 
decyzje i odpowiednio skoordynować 
harmonogram konserwacji.

Odpowiedzialność w rękach profesjonalistów

UMOWY NA USŁUGI 
KONSERWACJI
Personel BMH przeprowadzi okresowe 
przeglądy, testy oraz konserwację 
w uzgodnionym zakresie oraz wykona 
zaplanowane czynności z zakresu konserwacji 
stosując oryginalne części zamienne.

Zajmiemy się wszystkim

UMOWY NA OBSŁUGĘ 
I KONSERWACJĘ
Kiedy oczekują Państwo czegoś więcej 
i potrzebujecie by waszym urządzeniom 
poświęcono szczególną uwagę możemy 
zapewnić kompleksową obsługę. Umowy na 
prowadzenie eksploatacji obejmują obsługę 
oraz pełen zakres czynności konserwacyjnych. 
Zapewnimy Państwu personel BMH na stałe 
na terenie zakładu zapewniając reagowanie 

na wszelkie nieprzewidziane incydenty 
oraz wsparcie niezakłóconej pracy 

Państwa instalacji.

DBAMY O PAŃSTWA 
INWESTYCJE

Montaż i rozruch na miejscu

CZAS NA ROZRUCH 
I DZIAŁANIE
Właściwy montaż oraz instalacja 
urządzeń to podstawa prawidłowej 
pracy instalacji zgodnie z wymogami 
BHP oraz gwarancja zysków. Montaż 
na miejscu budowy to przecież 
zadanie, które powinno być wykonane 
przez profesjonalistów. Powierzenie 
całego montażu linii technologicznej 
personelowi BMH gwarantuje, że 
wszystko zostanie umieszczone we 
właściwym miejscu. Jeżeli preferują 
Państwo wykonanie montażu przez 
swoją załogę, BMH oferuje Państwu 
swój doświadczony personel, który 
przeprowadzi nadzór nad poszczególnymi 
etapami instalacji oraz rozruchu.

Bezpieczeństwo zawsze jest najważniejsze, 
ale równie ważna jest potrzeba 
szybkiego zakończenia montażu. Jest 
rzeczą naturalną, że po podjęciu decyzji 
o inwestycji, chcą Państwo aby wszystko 
działało tak szybko, jak to możliwe. 
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Nasze wykwalifikowane zespoły 
ds. instalacji i rozruchu są gotowe 
pracować długie godziny, aby możliwe 
było uruchomienie instalacji i umożliwienie 
rozpoczęcia czerpania zysków z inwestycji. 
Wszystkie działy BMH działają na rzecz 
sukcesu każdego projektu angażując się 
w zapewnienie realizacji kontraktów na 
czas i w ramach założonego budżetu.

Wsparcie w zakresie obsługi i szkolenia

UWOLNIJ PEŁNY 
POTENCJAŁ SWOICH 
URZĄDZEŃ
Obsługa nowych urządzeń lub całej linii 
produkcyjnej wymaga przyswojenia 
sobie wielu informacji i poznania 
prawidłowych metod pracy. Może to być 
szybki proces, jednak czasami potrafi 
się niepotrzebnie wydłużać. Zależy 
nam, aby nasi klienci mieli odpowiednie 
umiejętności i znali odpowiednie metody 
pozwalające na zyskowną pracę oraz 
sposoby konserwacji danej instalacji.

Czas trwania szkolenia z obsługi i kon-
serwacji zapewnia przyswojenie pełnego 
pakietu wymaganych informacji. Jednak, 

w razie potrzeby, obecność specjalisty 
BMH można przedłużyć o dowolny okres. 
Po podstawowym szkoleniu nasz ope-
rator w Państwa zakładzie może brać 
aktywny udział w prowadzeniu użyt-
kownika przez codzienne zadania lub 
nadzorować tylko prawidłową realizację 
zadań. Ponadto, jeśli warunki procesu 
technologicznego i przetwarzane paliwa 
zmieniają się w czasie, korzystne może 
okazać się dodatkowe przeszkolenie 
personelu. Wsparcie w zakresie obsłu-
gi pomaga radzić sobie ze zmianami 
i wspiera klienta na każdym etapie.

W rzeczywistości, będą mieli Państwo 
do wyłącznej dyspozycji doświadczoną 
osobę z BMH. Pomoc może obejmować 
np. szkolenie podczas normalnej 
codziennej pracy urządzeń, poradę 
w zakresie bezpiecznych metod obsługi, 
wskazówki dotyczące przygotowania 
materiału, lub szkolenie z zakresu 
procedur z zakresu codziennej lub bardziej 
wymagającej konserwacji. Koncentrujemy 
się na kwestiach wybranych zgodnie 
z zainteresowaniami użytkownika, 
z uwzględnieniem napotkanych 
wcześniej przez Klienta trudności.
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CZYSTE PALIWA 
PRZYSZŁOŚCI

BMH Technology Oy

P.O. Box 32 (Sinkokatu 11)
FI-26101 Rauma, Finlandia 
Tel.: +358 20 486 6800
E-mail: bmh@bmh.fi 
www.bmh.fi


