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ขอบเขตการรือ้อิฐทนไฟในเตาเผาซีเมนต์



ความปลอดภยั รวดเร็ว และมีคุณภาพ

 บริษทั Bricking Solutions เป็นบริษทัชัน้นำาในการผลิตเครือ่งมือและอุปกรณ์ที ่ใชใ้นเตาเผาซีเมนตบ์ริษทันี ้เป็น

บริษทัอยู ่ในเครือบริษทั Liftco, Brokk AB ของสวเีดน เรานำาเสนอสองผลิตภณัฑที์ ่มีชือ่เสียงเป็นที ่ยอมรับในการรือ้ถอน

อิฐทนไฟและอุปกรณ์เครือ่งมือในการเรียงอิฐควบคูก่นัไป นบัตั ้งแต่ปี พ.ศ.2509 บริษทัไดข้ายเครือ่งมือเรียงอิฐไปแลว้ กวา่

เ800 ครือ่งใหก้บัลกูคา้ในประเทศต่างๆกวา่ 70 ประเทศ เครือ่งมือของ Bricking Solutions จะพบไดใ้นอุตสาหกรรมหลาย

ประเภท เช่น ปูนซีเมนต,์ กระดาษ, ปูนขาว, เหลก็, อลมิูเนียม, เตาเผาขยะ, โรงงานอุตสาหกรรม, เคมี และอืน่ๆ 

 การซ่อมเตาเผาซีเมนตช์นิดหมุนทำาใหไ้ม่ยุ ่งยาก รวดเร็วในการรือ้อิฐออก และการเรียงอิฐอยา่งมีประสิทธิภาพ ถา้

ขัน้ตอนใดสะดุดท่านจะเสียโอกาสในการผลิตและเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาล

 บริษทั Bricking Solutions มีเป้าหมายในการลดวนัในการซ่อมบำารุงใหน้อ้ยทีสุ่ด โดยคิดนวตักรรมสินคา้ตวัเรียง

อิฐ ใหมี้ความปลอดภยั รวดเร็วและมีคุณภาพในการเรียงอิฐทุกขัน้ตอน โดยมีระบบที ่ใชเ้รียกวา่ “Circle of Refractory 

Maintenance System” ระบบรือ้ถอนเตาเผาครบวงจร

 เตาเผาซีเมนตข์องท่านจะกลบัมาทำางานไดเ้ร็วขึน้และนำามาซึ ่งผลกำาไรไดย้าวขึน้หรือมากขึน้



 สมยัก่อนเราใชช่้างผู ้ชำานาญการประดิษฐ ์ตามแบบที ่เราตอ้งการ เช่น ใชว้สัดุที ่แขง็แกร่งเช่นเดียวกบัวสัดุที ่

ใชท้ ำาเครือ่งบิน เช่น รุน่ (6061 T6) เรามีการรับรองผู ้ที ่มีความชำานาญในการเชือ่มอลมิูเนียมนานกวา่ 40 ปี มีแผนกที ่

ตั ้ขึน้เพื ่อวจิยัพฒันา นานกวา่ 80 ปี ควบคู ่ไปกบัวศิวกรผู ้ออกแบบซึ ่งใชเ้วลาฝึกฝนพฒันา ประสบการณ์นานกวา่43 

ปี เพื ่อจะเป็นวศิวกรมืออาชีพ รวมทั ้งเรามีเครือข่ายสาขาทั ่วโลก ซึ ่งพร้อมจะนำาประสบการณ์ที ่มีอยูบ่ริการและตอบ

สนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งทั ่วถึง

 เราจะพยายามรับฟังขอ้เสนอของลกูคา้ เพื ่อนำาเอาความคิดส่วนต่างๆ ของลกูคา้มาสร้างสรรคา์รแกไ้ขของ

การซ่อมบำารุงเตาเผาในแต่ละลกูคา้เพื ่อใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านของลกูคา้แต่ละราย เราพยายามสร้างสายสมัพนัธ์

กบัลกูคา้ของเราเพื ่อความร่วมมือกนัในการซ่อมบำารุงเตาเผาในอนาคต มนัเป็นความตอ้งการร่วมกนั วธีิการแกไ้ข

เพื ่อปรับปรุงการซ่อมใหป้ลอดภยั รวดเร็ว และค่าใชจ่้ายต่ ำาทีสุ่ด

Custom Solutions



สะพานทางเดินเขา้เตาเผาเป็นอุปกรณ์สำาคญัมากที ่จะช่วยใหก้ารทำางานซ่อมเตาและติดตั ้งอิฐเป็นไปดว้ยความสะดวก

ราบรืน่บนัไดทางเขา้เตาของเราผลิตและสร้างจากอลมิูเนียมที ่มีน้ ำาหนกัเบา และสามารถออกแบบตามที ่ลกูคา้ทุกๆ 

ท่านตอ้งการแต่ละสะพานทางเดินเขา้เตาเราออกแบบเพื ่อรับน้ ำาหนกั ตวัรถยกของ (Forklift) รวมทั ้งรับน้ ำาหนกัอิฐ

ที ่ขนเขา้ไป สะพานทางเดินเขา้เตาที ่เหมาะสมมีน้ ำาหนกัเบาจะสามารถติดตั ้งเชือ่มต่อเตาเผา ทำางานไดม้าก ปลอดภยั

และลดเวลาการทำางาน 



Tilden/Cliffs เดิมใชส้ะพานเดินเหลก็ใชเ้วลาติดตั ้ง 3 ชั ่วโมง แต่ตวัสะพานของBrokkมีน้ ำาหนกัเบาใชเ้วลาติดตั ้งเพียง 30 นาที

อ่านเรือ่งตวัอยา่งและหนงัสือรับรองไดใ้น WWW.brickingsolutions.com

สะพานเดินเชือ่มเตา
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คุณลกัษณะเฉพาะและผลดีของสะพานเดินเชือ่มเตา

มีสะพานเชือ่มใหเ้ลือกหลายชนิด

ติดตั ้งไม่เกิน 1 ชั ่วโมง

ใชร้ถ Forklift ยกลากกเ็พียงพอ

น๊อตและสกรูต่อเชือ่มทำาใหติ้ดตั ้งง่าย

น้ ำาหนกัเบา เช่นรุน่ T6 ทำาจากอลมิูเนียม

มีปุม่ทรงขา้วหลามตดับนพืน้สะพานป้องกนัการลืน่

มีรางป้องกนัการเลือ่น

มีขนาดเหมาะกบัเตา

รับน้ ำาหนกัได ้6,818 กิโลกรัม.

ออกแบบใหซ้อ้นกนัได ้สะดวกในการเกบ็พบัรักษา

หมายเหตุ ส่วนของสะพานเดินเชือ่มเตา ถา้มีขนาดยาวเกิน 20 ฟุต (6 เมตร) ตอ้งมีการ

คิดขึน้ใหม่เพื ่อการใชที้ ่เหมาะสมมากขึน้

ตอ้งมีการคิดขึน้ใหม่เพื ่อการใชที้ ่เหมาะสมมากขึน้



ในเตาเผาในช่วงเวลาที ่ไม่มีกระแสไฟฟ้า เป็นช่วงสภาวะแวดลอ้มที ่อนัตรายมาก เมื ่อเราปล่อยเตาเยน็ลง ชัน้บางๆ 

ในส่วนที ่เผาไหมอ้ยู ่จะมีอุณหภมิูต่างกนั ระหวา่งอิฐและผนงัเตา นี ้จะเป็นสาเหตุการแยกและเกินรอยแตก ทำาให้

ผนงับางๆ พงัทลายลงมา โดยจะไม่สามารถบอกล่วงหนา้ได ้หรือมีอะไรเตือนล่วงหนา้ ถา้ไม่ใช ้Brokk ในการรือ้ชัน้

บางๆ เหล่านี ้ กย็งัอนัตรายมากขึน้ เรามีการพฒันาอุปกรณ์ที ่ใชเ้วลาตรวจสอบ เพื ่อป้องกนัอนัตรายใหก้บัคนงานใน

ช่วงตรวจสอบและซ่อมเตา
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หน่วยวจิยัพฒันา Essroc Picton ไดป้ระสบความสำาเร็จในการคิดคน้กรงเพื ่อป้องกนัอนัตรายในการตรวจสอบเตาตั ้งแต่ปี ค.ศ. 2003

อ่านเรือ่งตวัอยา่งและหนงัสือรับรองไดใ้น WWW.brickingsolutions.com

คุณสมบติัเฉพาะขอ้ดีของอุปกรณ์

ออกแบบโดยวศิวกรผู ้มีความชำานาญเฉพาะ

อตัราการเรี และ ยงอิฐ 250 ปอนด ์(113.5 Kg) จาก 48 นิ ้ว (61 cm) กบั 3:1 อุปกรณ์กบั

มี Safe Zone ซึ ่งสร้างไวเ้พื ่อการตรวจสอบในเตาเช่น

มีกรงป้องกนัขนาด 5 ฟุต ซึ ่งสามารถยกไดโ้ดย คน 2 คน โดยมีมือจบั

หรือมีอุปกรณ์ใชไ้หล่แบกเพิ ่มความมั ่นใจมั ่นคง

ปรับระดบัลอ้ไปตามระดบัผวิขอบเขตหรือความหนาของผวิเตา

สร้างจากวสัดุอลมิูเนียม รุน่ 6061 NT-6 น้ ำาหนกัเบา

มีใหเ้ลือกหลายแบบสำาหรับกรงขนาดใหญ่และระบบอุโมงค ์

ความปลอดภยั



การใชอุ้ปกรณ์เครือ่งจกัรรือ้อิฐในเตา เราจะใช ้Brokk เพื ่อความสะดวก รวดเร็ว เที ่ยงตรงในการรือ้อิฐในเตาเผาดีกวา่วธีิหรือ

อุปกรณ์อืน่ใด มีระบบรีโมทคอนโทรล เพื ่อใหผู้ ้ใชง้านสามารถยนือยู ่ในทีที่ป่ลอดภยั และ Brokk ใชร้ะบบไฟฟ้า ทำาใหบ้ริเวณที ่

ทำางานปราศจากควนัพิษ เพิ ่มความปลอดภยัในบริเวณที ่รือ้ถอนและปลอดภยักบัคนงานมากขึน้
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การรือ้เตาเผาซีเมนต์
CMPC in Santa Fe, Chile reduced their tear out time from 120 hours with manual removal 

techniques to 30 hours utilizing a Brokk Demolition Robot

Read more case studies and testimonials at www.brickingsolutions.com

คุณลกัษณะเฉพาะและลกัษณะเด่นของเครือ่งจกัร Brokk

มี Remote Control ใหค้วามปลอดภยับริเวณการทำางาน

ใชร้ะบบไฟฟ้าลดควนัพิษบบริเวณทำางาน

ออกแบบมาใชก้บัสถานทีที่ ่มีขอบเขตจำากดั แคบๆ ได้

น้ ำาหนกัเบาสามารถเคลือ่นยา้ยไดส้ะดวก

มีอุปกรณ์ที ่ติดเสริมใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านต่างๆ มากมาย

Brokk มีแขนเชือ่มต่อเนื ่อง ลดการกระทบต่อโครงสร้างเตาหรือทำาใหอิ้ฐดีเสียหาย

Brokk ใชม้าตรฐาน ISO 8



Brokk สามารถรือ้อิฐในเตาไดร้วดเร็ว แต่การขนเศษอิฐที ่รือ้จะชา้กวา่เพราะเนื ่องจากเป็นเตาเผา แบบกลม เครือ่งตกั

อิฐมกัจะออกแบบใหต้กัอิฐไดม้ากทีสุ่ด การติดตั ้งเครือ่งมืออุปกรณ์นี ้ง่ายสะดวก ช่วยตกัเศษอิฐไดง่้ายลดการเสียหาย

กบัอุปกรณ์เครือ่งจกัร และขนส่งเศษอิฐไดส้ะดวกและปลอดภยัมากขึน้
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การขนอิฐออกจากเตา
Combining the power of a Brokk Demolition Robot for tear-out and using the Muck-It Bucket for 

debris removal, St. Lawrence Cement shaved 24 hours off of previous outages.

Read more case studies and testimonials at www.brickingsolutions.com

คุณลกัษณะเฉพาะและจุดเด่นอุปกรณ์

มีขอ้ต่ออเนกประสงคทุ์กแบบ และมีแบบที ่ออกแบบโดยเฉพาะกมี็ไวบ้ริการ

มีแผน่โลหะขนาด ½ นิ ้ว ดา้นขา้งและดา้นล่างทำาใหอ้ายกุารใชง้านยาวขึน้

รัศมีของอุปกรณ์เห 1/2 มาะกบัความโคง้ของเตาและโครงสร้างเตา เหมาะสมและขนสามารถอิฐออกไดม้ากขึน้

มี T-1 เหลก็หนา 1” นิ ้ว ทำามุมเฉียง ทำาใหมี้กำาลงัแขง็แรงเพิ ่มปริมาณในการขนอิฐออก สามารถ ขน ไดเ้ร็วขึน้

มีมุมโคง้ทำาใหต้กัเศษอิฐไดง่้ายลดการสึกหรอของตวัตกั



การวดัส่วนโคง้ของเตายงัมีความตอ้งการเพื ่อความถกูตอ้งขัน้ตน้ของวธีิทำาใหม้ั ่นใจไดว้า่การติดตั ้งอิฐจะถกูตอ้ง, 

การผลิตแสงเลเซอร์ใชว้ดัแกนในเตาโดยอุปกรณ์ที ่มีแกว้ปริซึมหมุนวดัมุม โดยการอาศยัการหกัเหของแสงและ

โครงสร้างของตวัเตาแทนเสน้รอบวง จุดที ่วดัไดจ้ะเป็นจุดที ่ติดตั ้งอิฐที ่ถกูตอ้ง แม่นย ำา



การจดัเรียงอิฐ
refrAK Bricking Systems S.A. noted the use of an alignment laser ensures the masons have the 

references necessary to accurately install brickwork perpendicular to the kiln.

Read more case studies and testimonials at www.brickingsolutions.com

คุณลกัษณะเฉพาะขอ้ดีของอุปกรณ์

ใหค้วามมั ่นใจวา่อิฐที ่เรียงแต่ละแถวจะถกูตอ้งและจำาเป็นต่ออายกุารใชง้านของอิฐ

การวดัดว้ยวธีินีส้ามารถติดตั ้งและใชเ้วลาเพียง 30 นาที

มีอุปกรณ์เคลือ่นยา้ยที ่ใชบ้รรจุเครือ่งมือนีอ้ยา่งแขง็แรง

มีมาตรฐาน และสามารถชาร์จแบตเตอร์รีต่ามกระแส A/C ทั ่วไป

สามารถมั ่นใจในการวดัวงของอิฐในวงต่อๆ ไป
12



อุปกรณ์ขนอิฐไม่เป็นเพียงชัน้วางอิฐเท่านัน้ แต่ยงัสามารถป้องกนัอนัตรายจากการเรียงอิฐในเตาอีกดว้ย “ Port-A-

Trac” เป็นระบบทีส่มบูรณ์แบบในการขนอิฐเขา้เตาและเป็นฐานเครือ่งจกัรเรียงอิฐอีกดว้ย



การขนยา้ยวสัดุ
Ash Grove in Midlothian, Texas found the addition of a Port-A-Trac supported a pallet of brick for 

the bedding crew keeping a constant brick flow and increasing productivity.

Read more case studies and testimonials at www.brickingsolutions.com

คุณลกัษณะเฉพาะและขอ้ดีของอุปกรณ์

ชุดโมดูลทีท่ ำาจากอลมิูเนียมสามารถสร้างไดห้ลายขนาดตั ้งแต่ 5 ฟุต (1.5 เมตร) และขนาด 10 ฟุต (3 เมตร)

ตวัขนวสัดุขนาดต่างๆ แต่สามารถวิ ่งโดยใชร้างร่วมกนัได้

น้ ำาหนกัตวัขนเบาสามารถประกอบและเคลือ่นยา้ยไดส้ะดวกในเตา

มีหลายขนาดใหเ้ลือก

คนงาน 2 คน สามารถดนัตวัอุปกรณ์ที ่มีน้ ำาหนกัไดถึ้ง 3,000 ปอนด(์1,361 กิโลกรัม) ที ่มีอิฐบรรทุกเขา้ไปในเตา 14



อุปกรณ์ขนวสัดุเขา้เตาและออกนอกเตาของเตาเผาแบบโรตารีมีความสำาคญัต่อการซ่อมบำารุงเตาเป็นอยา่งยิ ่งระบบ

สายพานลำาเลียงจะช่วยผอ่นแรงคนงานซ่อมเตาไดจ้ะช่วยใหก้ารทำางานที ่มีบริเวณจำากดั ทำาใหล้ดเวลาการทำางาน

และลดการบาดเจบ็ อุปกรณ์ขนวสัดุผลิตมาจาก อลมิูเนียมมีน้ ำาหนกัเบามีตวัมอเตอร์ช่วยขบัเคลือ่น มีส่วนที ่เป็น

สายพานลำาเลียง ใชง้านง่ายและติดตั ้งไดร้วดเร็ว



ระบบสายพานลำาเลียง
Plant personnel at Cemento Melon in Chile commented after using their conveyor for the first 

time that it contributed to better installation quality by reducing manhandling of bricks.

Read more case studies and testimonials at www.brickingsolutions.com

คุณลกัษณะเฉพาะและขอ้ดีของอุปกรณ์สายพานลำาเลียง

ใชไ้ดใ้นโรงงานหลายประเภท เตาเผาที ่เยน็แลว้และการซ่อมที ่ต่อเนื ่อง

ลดหรือกำาจดัการที ่อิฐแตกหรือเสียหายในการขนส่ง

น้ ำาหนกัเบาทำาจากอลมิูเนียม ต่อและติดตั ้งไดง่้าย

มีความยาวถึง 200 ฟุต (60 เมตร) และกวา้ง 12 นิ ้ว (305 มม.) 20นิ ้ว (508 มม.) และ 30 นิ ้ว 

(762 มม.) ใหเ้ลือกหลายขนาด

ระบบสามารถติดตั ้งทีพ่ืน้หรือบนแผน่กระดานและมีลิฟตเ์ลือ่นโดยปรับขาของสายพานลำาเลียงเท่านัน้

ส่วนของสายพานสามารถพบัผกูเกบ็ไดส้ะดวก

ระบบขอ้ต่อสามารถติดตั ้งไดส้ะดวก

มีความแขง็แรงเมื ่อต่อเชือ่มกนั

เหมาะกบัเตาเผาเป็นอยา่งดียิ ่ง

16



ช่วยใหก้ารติดตั ้งอิฐในเตารวดเร็วขึน้ในขณะเดียวกนักเ็พิ ่มความปลอดภยัและเพิ ่มความมีคุณภาพในการติดตั ้งอิฐดว้ย

อุปกรณ์นี ้เรามีรุน่ล่าสุดพืน้กวา้งขนาด 17 ฟุต (5.2 เมตร) ใหเ้ลือกใชร้ะบบปรับตามโคง้ได ้2 ระดบั สามารถปรับได้

ภายใน 10 นาที เพื ่อใหเ้หมาะสมกบัโครงสร้างของเตาเผา มีระบบวาลว์พิเศษเพื ่อใหก้ระบอกสูบแต่ละตวัวางไดถ้กู

ตำาแหน่ง 



การติดตั ้งอิฐทนความร้อน

Monsanto in Idaho found the Flat Deck Easy Flex adjustments took less than 10 minutes each, 
dierctly saving an estimated total of 3 days outage.

Read more case studies and testimonials at www.brickingsolutions.com

คุณลกัษณะเฉพาะและขอ้ดีของอุปกรณ์

มีระบบปรับมุม 2 จงัหวะ ปรับตามขนาดของอิฐที ่ติดตั ้งและอิฐสำารอง

ก่ออิฐไดร้วดเร็วจากตน้จนปลายเตา

ตวัค้ ำายนัออกแบบใหย้าวกวา่ฐานส่งอิฐเพื ่อใหชิ้ดกบัผนงัเตา

ตวัตกัอิฐทำาใหก้ารเรียงอิฐเป็นไปตามแนวโคง้เตาเผาซีเมนต์

บนัไดออกแบบร่วมกบัส่วนโคง้เตาเพื ่อประหยดัแรงงานของคนงานเพิ ่มความปลอดภยัและเรียงไดม้ากขึน้

มีความปลอดภยัป้องกนัอิฐตกลงมาเพิ ่มความปลอดภยั ตรวจสอบ วาลว์/ไฟสวา่ง

อุปกรณ์ Flat Deck ออกแบบมาเพื ่อป้องกนัการตกของวตัถุ

มีวาลว์ควบคุมกระบอกสูบอิสระไม่ตอ้งปิด-เปิด พร้อมกนั

ตกับรรทุกอิฐแบบ Flat Deck สามารถบรรทุกได ้10,000 ปอนด ์(4,540 กก.)

น้ ำาหนกัเบาทำางานรับน้ ำาหนกัไดม้าก

อุปกรณ์ประกอบขึน้ไดส้ะดวก จะใชร้ะบบสีเป็นตวับอกการประกอบ 18



เรามีความภมิูใจในการออกแบบ วศิวกรรมและผลิตสินคา้ที ่ดีทีสุ่ดในอุตสาหกรรมเรียงอิฐนี ้ ส่วนซ่อมบำารุงเรามี

ความใกลชิ้ดกบัผู ้ที ่ติดตั ้ง ผู ้รับเหมา ผู ้ออกแบบโรงงาน และผู ้ผลิตอิฐทนไฟเราปรับปรุงผลิตภณัฑข์องเรา และเมื ่อ

มีปัญหาใหม่ๆ เขา้มาเราจะมีความยนิดีที ่จะแกไ้ข สิ ่งทั ้งปวงเราทำาเพื ่อการแกไ้ขใหดี้ขึน้



อุปกรณ์อืน่ๆ ที ่ใชร่้วมกบัเครือ่งเรียงอิฐ

ตวัแม่แรงดนัอิฐ เป็นระบบลมเพื ่อดนัใหว้งของการเรียงอิฐแน่นหนาทุกวง และขารอง

ปรับมุมไปตามมุมของอิฐโดยอตัโนมติัมีอุปกรณ์สวมทีป่ลายเวลาหยดุการใชแ้ละเพื ่อ

ความปลอดภยั

ตวักระแทกอิฐใหแ้น่น เป็นระบบลมมีแผน่รองเพื ่อการเรียงอิฐเฉพาะมีแผน่เหลก็

แบ่งเป็นช่อง มั ่นใจไดว้า่การเรียงอิฐจะแน่นหนา

แบบบรรทุกแบบงาตกั เขน็เขา้ออกจากเตาโดยไม่ตอ้งประกอบติดตั ้ง ประหยดัเวลาใน

การประกอบ

ที ่ลากอิฐแบบรถเขน็รับบรรทุกได ้6,000 ปอนด ์(2,745 กิโลกรัม) ลดการเสียหายจากอิฐแตก ส่ง

การเรียงอิฐ ไดเ้ร็วขึน้    มีระบบพวงมาลยัช่วยการเคลือ่นตวัในเตาไดดี้

ที ่ลากบรรทุกอิฐรูปเตียงนอน รุน่ทีป่ระหยดัช่วยงานเรียงอิฐเร็วขึน้สามารถรับน้ ำาหนกัอิฐ

ได้

       ถึง 6,000 ปอนด ์(2,724 กิโลกรัม)
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การแกปั้ญหาการเรียงอิฐเป็นขัน้ตอนของลกูคา้ที ่จะพฒันากนัไปทุกขัน้ตอนเริม่ตั ้งแต่ลกูคา้แจง้ความประสงคที์ ่จะ

ใชอุ้ปกรณ์และมีการเรียนรูสิ้นคา้อุปกรณ์ที ่จะใชไ้ดเ้หมาะสมในทุกขัน้ตอน คุณสามารถลดการใชเ้วลาในการเรียง

อิฐได ้สิ ่งทีส่ำาคญัทีสุ่ด คือความเขา้ใจในการใชอุ้ปกรณ์หรือสินคา้ของเราอยา่งมีประสิทธิภาพ ซึ ่งคุณจะรูว้า่ทำาไม 

เรายนิดีจะอบรมฝึกการใชง้านของสินคา้ของเราทุกครัง้เมื ่อลกูคา้ตอ้งการ
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การฝึกอบรม
ดา้นอุตสาหกรรม

เรามีการอบรมขัน้พืน้ฐานและอบรมเพื ่อเพิ ่มความสำาคญัในการใชอุ้ปกรณ์เครือ่งจกัรใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ การถกเถียงพดูคุย

ในหอ้งเรียนเพิ ่มโอกาสในการทำางานใหดี้ขึน้

การอบรมในลกัษณะการประชุม

ในการประชุมเพื ่ออบรมการใชเ้ครือ่งในประเทศและทั ่วโลกเราจะได้

เรียนรูสื้บทอดการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละอุปกรณ์เครือ่งมือไดถ้กูตอ้ง ซึ ่ง

เราใหค้วามสำาคญั การไดเ้ห็นภาพอ่านตวัหนงัสือไม่พอเพียงเท่ากบั

การไดล้งมือทำาจริง

ฝึกอบรมใหที้ ่ Site งาน

ถึงแมเ้ราจะมีคูมื่อซึ ่งติดมาพร้อมสินคา้ พร้อมคำาอธิบายการติด

ตั ้งการใชง้านของอุปกรณ์เครือ่งจกัรต่างๆ กต็าม เราพบวา่การ

ฝึกอบรม ณ ที ่อุปกรณ์ใชง้านจริงเป็นสิ ่งที ่ดีทีสุ่ด เขา้ใจมาก

ทีสุ่ด เราใชก้รณีนี ้เมื ่อเกิดปัญหากบัตวัสินคา้



1144 Village Way, Monroe, Washington  98272 USA
800.621.7856   360.794.1277    fax 360-805-2521

www.brickingsolutions.com   info@brickingsolutions.com

Visit our Agent Network at www.brickingsolutions.com to find a representative near you

มีสาขาทั ่วโลก

เรามีเครือข่ายที ่จะบริการในการขายและซ่อมบริการทุกที ่ดูรายชือ่จาก Website 

วา่มีใครเป็นตวัแทนบา้งในประเทศของท่านและใหเ้ราบริการการเครือ่งมือเรียง

อิฐ และบริการตามทีท่่านตอ้งการทุกเมื ่อ

มีออกแบบเฉพาะของแต่ละงาน

อุปกรณ์การเรียงอิฐในเตา ออกแบบเฉพาะเจาะจงใหเ้หมาะสมกบัขนาดและเสน้

ผา่ศนูยก์ลางของเตา การรือ้อิฐ ความหนาของอิฐทนไฟ ประตูทางเขา้ ขนถ่ายอิฐ

ใหเ้หมาะสมกบัเครือ่งมือของท่าน

มีอะไหล่ส่งไดท้นัที 

Brokk และเครือ่งเรียงอิฐของ Brokk มีเตรียมอะไหล่ไวบ้ริการครบถว้นส่งด่วน

ไดท้นัทีทั ่วโลก

การฝึกอบรม

เรามีบริการดา้นการฝึกอบรมใหก้บัลกูคา้ทีซื่อ้ Brokk และเครือ่งเรียงอิฐ

ทั ่วโลก พนกังานชำานาญพิเศษของเรา พร้อมที ่จะไปติดตั ้งสอนการใช้

เครือ่งพร้อมทั ้งแนะนำาการใชเ้ครือ่งและเครือ่งเรียงอิฐใหมี้ประสิทธิภาพ 

ใชง่้ายและมีคุณภาพ


