ขอบเขตการรื ออิ
้ ฐทนไฟในเตาเผาซี เมนต์

The
Circle of
Refractory
Maintenance

ความปลอดภัย รวดเร็ ว และมีคุณภาพ
บริ ษทั Bricking Solutions เป็ นบริ ษทั ชันนำ
่ อและอุปกรณ์ทีใช้่ ในเตาเผาซี เมนต์บริ ษทั นีเป็้ น
้ �ในการผลิตเครื องมื
่ อบริ ษทั Liftco, Brokk AB ของสวีเดน เรานำ�เสนอสองผลิตภัณฑ์ทีมีช่ ือเสี
บริ ษทั อยูในเครื
่ ยงเป็ นทียอมรั
่ บในการรื อถอน
้
อิฐทนไฟและอุปกรณ์เครื องมื
่ อในการเรี ยงอิฐควบคูกั่นไป นับตังแต่
่ อเรี ยงอิฐไปแล้ว กว่า
้ ปี พ.ศ.2509 บริ ษทั ได้ขายเครื องมื
เ800 ครื องให้
่ กบั ลูกค้าในประเทศต่างๆกว่า 70 ประเทศ เครื องมื
่ อของ Bricking Solutions จะพบได้ในอุตสาหกรรมหลาย
ประเภท เช่น ปูนซี เมนต์, กระดาษ, ปูนขาว, เหล็ก, อลูมิเนียม, เตาเผาขยะ, โรงงานอุตสาหกรรม, เคมี และอืนๆ
่
การซ่อมเตาเผาซีเมนต์ชนิดหมุนทำ�ให้ไม่ยงยาก
ุ ่ รวดเร็ วในการรื ออิ
้ ฐออก และการเรี ยงอิฐอย่างมีประสิ ทธิภาพ ถ้า
ขันตอนใดสะดุ
ดท่านจะเสี ยโอกาสในการผลิตและเสี ยหายเป็ นมูลค่ามหาศาล
้
บริ ษทั Bricking Solutions มีเป้ าหมายในการลดวันในการซ่อมบำ�รุ งให้นอ้ ยทีสุ่ด โดยคิดนวัตกรรมสิ นค้าตัวเรี ยง
อิฐ ให้มีความปลอดภัย รวดเร็ วและมีคุณภาพในการเรี ยงอิฐทุกขันตอน
้ โดยมีระบบทีใช้่ เรี ยกว่า “Circle of Refractory
Maintenance System” ระบบรื อถอนเตาเผาครบวงจร
้
เตาเผาซี เมนต์ของท่านจะกลับมาทำ�งานได้เร็ วขึนและนำ
�มาซึ งผลกำ
่ �ไรได้ยาวขึนหรื
้
้ อมากขึน้

สมัยก่อนเราใช้ช่างผูชำ�้ นาญการประดิษฐ์ ตามแบบทีเราต้
่ องการ เช่น ใช้วสั ดุทีแข็่ งแกร่ งเช่นเดียวกับวัสดุที ่
ใช้ท�ำ เครื องบิ
่ น เช่น รุ น่ (6061 T6) เรามีการรับรองผูทีมี้ ค่ วามชำ�นาญในการเชือมอลู
่ มิเนียมนานกว่า 40 ปี มีแผนกที ่
่ บวิศวกรผูออกแบบซึ
ตัขึนเพื
้
งใช้
่ เวลาฝึ กฝนพัฒนา ประสบการณ์นานกว่า43
้ ้ อวิ่ จยั พัฒนา นานกว่า 80 ปี ควบคูไปกั
ปี เพือจะเป็
่ นวิศวกรมืออาชีพ รวมทังเรามี
่ อมจะนำ�ประสบการณ์ทีมีอ่ ยูบริ่ การและตอบ
้ เครื อข่ายสาขาทัวโลก
่ ซึ งพร้
สนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทัวถึ่ ง
เราจะพยายามรับฟังข้อเสนอของลูกค้า เพือนำ่ �เอาความคิดส่ วนต่างๆ ของลูกค้ามาสร้างสรรค์ารแก้ไขของ
การซ่อมบำ�รุ งเตาเผาในแต่ละลูกค้าเพือให้
่ เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย เราพยายามสร้างสายสัมพันธ์
กับลูกค้าของเราเพือความร่
่
วมมือกันในการซ่อมบำ�รุ งเตาเผาในอนาคต มันเป็ นความต้องการร่ วมกัน วิธีการแก้ไข
เพือปรั
่ บปรุ งการซ่อมให้ปลอดภัย รวดเร็ ว และค่าใช้จ่ายต่�ทีำ สุ่ด

Custom Solutions

สะพานทางเดินเข้าเตาเผาเป็ นอุปกรณ์ส�ำ คัญมากทีจะช่
่ วยให้การทำ�งานซ่อมเตาและติดตังอิ้ ฐเป็ นไปด้วยความสะดวก
ราบรื นบั
่ นไดทางเข้าเตาของเราผลิตและสร้างจากอลูมิเนียมทีมีน่ �หนั
้ ำ กเบา และสามารถออกแบบตามทีลูก่ ค้าทุกๆ
ท่านต้องการแต่ละสะพานทางเดินเข้าเตาเราออกแบบเพือรั่ บน้�หนั
ำ ก ตัวรถยกของ (Forklift) รวมทังรั้ บน้�หนั
ำ กอิฐ
ทีขนเข้
่ าไป สะพานทางเดินเข้าเตาทีเหมาะสมมี
่
น�หนั
้ ำ กเบาจะสามารถติดตังเชื้ อมต่
่ อเตาเผา ทำ�งานได้มาก ปลอดภัย
และลดเวลาการทำ�งาน

สะพานเดินเชือมเตา
่
Tilden/Cliffs เดิมใช้สะพานเดินเหล็กใช้เวลาติดตัง ้ 3 ชัวโมง
้ ำ กเบาใช้เวลาติดตังเพี
่ แต่ตวั สะพานของBrokkมีน�หนั
้ ยง 30 นาที
อ่านเรื องตั
่ วอย่างและหนังสื อรับรองได้ใน WWW.brickingsolutions.com

คุณลักษณะเฉพาะและผลดีของสะพานเดินเชือมเตา
่
มีสะพานเชือมให้
่ เลือกหลายชนิด
ติดตังไม่
้ เกิน 1 ชัวโมง
่
ใช้รถ Forklift ยกลากก็เพียงพอ
น๊อตและสกรู ต่อเชือมทำ
่ �ให้ติดตังง่้ าย
น้�หนั
ำ กเบา เช่นรุ น่ T6 ทำ�จากอลูมิเนียม
มีปุมทรงข้
่
าวหลามตัดบนพืนสะพานป้
องกันการลืน่
้
มีรางป้ องกันการเลือน่
มีขนาดเหมาะกับเตา
รับน้�หนั
ำ กได้ 6,818 กิโลกรัม.
ออกแบบให้ซอ้ นกันได้ สะดวกในการเก็บพับรักษา

หมายเหตุ

ส่ วนของสะพานเดินเชือมเตา
่ ถ้ามีขนาดยาวเกิน 20 ฟุต (6 เมตร) ต้องมีการ
คิดขึนใหม่
่
ทีเหมาะสมมากขึ
่
น้
้ เพือการใช้
ต้องมีการคิดขึนใหม่
่
ทีเหมาะสมมากขึ
่
น้
้ เพือการใช้
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ในเตาเผาในช่วงเวลาทีไม่่ มีกระแสไฟฟ้ า เป็ นช่วงสภาวะแวดล้อมทีอัน่ ตรายมาก เมือเราปล่
่
อยเตาเย็นลง ชันบางๆ
้
่ อุณหภูมิต่างกัน ระหว่างอิฐและผนังเตา นีจะเป็
ในส่ วนทีเผาไหม้
่
อยูจะมี
้ นสาเหตุการแยกและเกินรอยแตก ทำ�ให้
ผนังบางๆ พังทลายลงมา โดยจะไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้ หรื อมีอะไรเตือนล่วงหน้า ถ้าไม่ใช้ Brokk ในการรื อชั
้ น้
บางๆ เหล่านี ก็้ ยงั อันตรายมากขึน้ เรามีการพัฒนาอุปกรณ์ทีใช้่ เวลาตรวจสอบ เพือป้่ องกันอันตรายให้กบั คนงานใน
ช่วงตรวจสอบและซ่อมเตา

ความปลอดภัย
หน่วยวิจยั พัฒนา Essroc Picton ได้ประสบความสำ�เร็ จในการคิดค้นกรงเพือป้่ องกันอันตรายในการตรวจสอบเตาตังแต่
้ ปี ค.ศ. 2003
อ่านเรื องตั
่ วอย่างและหนังสื อรับรองได้ใน WWW.brickingsolutions.com

คุณสมบัติเฉพาะข้อดีของอุปกรณ์
ออกแบบโดยวิศวกรผูมีค้ วามชำ�นาญเฉพาะ
อัตราการเรี และ ยงอิฐ 250 ปอนด์ (113.5 Kg) จาก 48 นิว ้ (61 cm) กับ 3:1 อุปกรณ์กบั
มี Safe Zone ซึงสร้
่ างไว้เพือการตรวจสอบในเตาเช่
่
น
มีกรงป้ องกันขนาด 5 ฟุต ซึ งสามารถยกได้
่
โดย คน 2 คน โดยมีมือจับ
หรื อมีอุปกรณ์ใช้ไหล่แบกเพิมความมั
นใจมั
่
่ นคง
่
ปรับระดับล้อไปตามระดับผิวขอบเขตหรื อความหนาของผิวเตา
สร้างจากวัสดุอลูมิเนียม รุ น่ 6061 NT-6 น้�หนั
ำ กเบา
มีให้เลือกหลายแบบสำ�หรับกรงขนาดใหญ่และระบบอุโมงค์
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การใช้อุปกรณ์เครื องจั
่ กรรื ออิ
่
รวดเร็ ว เทียงตรงในการรื
่
ออิ
้ ฐในเตา เราจะใช้ Brokk เพือความสะดวก
้ ฐในเตาเผาดีกว่าวิธีหรื อ
่ ที่ปลอดภั
อุปกรณ์อืนใด
่ มีระบบรี โมทคอนโทรล เพือให้
่ ผใช้
ู ้ งานสามารถยืนอยูในที
่
ย และ Brokk ใช้ระบบไฟฟ้ า ทำ�ให้บริ เวณที ่
ทำ�งานปราศจากควันพิษ เพิมความปลอดภั
ยในบริ เวณทีรื อถอนและปลอดภั
่้
ยกับคนงานมากขึน้
่

การรื อเตาเผาซี
เมนต์
้
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

คุณลักษณะเฉพาะและลักษณะเด่นของเครื องจั
่ กร Brokk
มี Remote Control ให้ความปลอดภัยบริ เวณการทำ�งาน
ใช้ระบบไฟฟ้ าลดควันพิษบบริ เวณทำ�งาน
ออกแบบมาใช้กบั สถานทีที่มีข่ อบเขตจำ�กัด แคบๆ ได้
น้�หนั
ำ กเบาสามารถเคลือนย้
่ ายได้สะดวก
มีอุปกรณ์ทีติด่ เสริ มให้เหมาะสมกับการใช้งานต่างๆ มากมาย
Brokk มีแขนเชือมต่
่ อเนือง่ ลดการกระทบต่อโครงสร้างเตาหรื อทำ�ให้อิฐดีเสี ยหาย
Brokk ใช้มาตรฐาน ISO 8
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Brokk สามารถรื ออิ
่ ้ ากว่าเพราะเนืองจากเป็
่
นเตาเผา แบบกลม เครื องตั
่ ก
้ ฐในเตาได้รวดเร็ ว แต่การขนเศษอิฐทีรื อจะช้
อิฐมักจะออกแบบให้ตกั อิฐได้มากทีสุ่ด การติดตังเครื
่ ออุปกรณ์นีง่า้ ยสะดวก ช่วยตักเศษอิฐได้ง่ายลดการเสี ยหาย
้ องมื
กับอุปกรณ์เครื องจั
่ กร และขนส่ งเศษอิฐได้สะดวกและปลอดภัยมากขึน้

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

คุณลักษณะเฉพาะและจุดเด่นอุปกรณ์
มีขอ้ ต่ออเนกประสงค์ทุกแบบ และมีแบบทีออกแบบโดยเฉพาะก็
่
มีไว้บริ การ
มีแผ่นโลหะขนาด ½ นิว ้ ด้านข้างและด้านล่างทำ�ให้อายุการใช้งานยาวขึน้
รัศมีของอุปกรณ์เห 1/2 มาะกับความโค้งของเตาและโครงสร้างเตา เหมาะสมและขนสามารถอิฐออกได้มากขึน้
มี T-1 เหล็กหนา 1” นิว ้ ทำ�มุมเฉี ยง ทำ�ให้มีก�ำ ลังแข็งแรงเพิมปริ
่ มาณในการขนอิฐออก สามารถ ขน ได้เร็ วขึน้
มีมุมโค้งทำ�ให้ตกั เศษอิฐได้ง่ายลดการสึ กหรอของตัวตัก
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การวัดส่ วนโค้งของเตายังมีความต้องการเพือความถู
่
กต้องขันต้้ นของวิธีท�ำ ให้มนใจได้
ั ่ วา่ การติดตังอิ้ ฐจะถูกต้อง,
การผลิตแสงเลเซอร์ใช้วดั แกนในเตาโดยอุปกรณ์ทีมีแ่ ก้วปริ ซึมหมุนวัดมุม โดยการอาศัยการหักเหของแสงและ
โครงสร้างของตัวเตาแทนเส้นรอบวง จุดทีวัด่ ได้จะเป็ นจุดทีติด่ ตังอิ้ ฐทีถูก่ ต้อง แม่นยำ�

การจัดเรี ยงอิฐ
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

คุณลักษณะเฉพาะข้อดีของอุปกรณ์
ให้ความมันใจว่
่ าอิฐทีเรี่ ยงแต่ละแถวจะถูกต้องและจำ�เป็ นต่ออายุการใช้งานของอิฐ
การวัดด้วยวิธีนีสามารถติ
ดตังและใช้
เวลาเพียง 30 นาที
้
้
มีอุปกรณ์เคลือนย้
่ ายทีใช้่ บรรจุเครื องมื
่ อนีอย่้ างแข็งแรง
มีมาตรฐาน และสามารถชาร์จแบตเตอร์รีตามกระแส
่
A/C ทัวไป
่
สามารถมันใจในการวั
ด
วงของอิ
ฐ
ในวงต่
อ
ๆ
ไป
่
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อุปกรณ์ขนอิฐไม่เป็ นเพียงชันวางอิ
้ ฐเท่านัน้ แต่ยงั สามารถป้ องกันอันตรายจากการเรี ยงอิฐในเตาอีกด้วย “ Port-ATrac” เป็ นระบบทีสมบู
่ รณ์แบบในการขนอิฐเข้าเตาและเป็ นฐานเครื องจั
่ กรเรี ยงอิฐอีกด้วย

การขนย้ายวัสดุ
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

คุณลักษณะเฉพาะและข้อดีของอุปกรณ์
ชุดโมดูลทีทำ่�จากอลูมิเนียมสามารถสร้างได้หลายขนาดตังแต่
้ 5 ฟุต (1.5 เมตร) และขนาด 10 ฟุต (3 เมตร)
ตัวขนวัสดุขนาดต่างๆ แต่สามารถวิงโดยใช้
รางร่ วมกันได้
่
น้�หนั
ำ กตัวขนเบาสามารถประกอบและเคลือนย้
่ ายได้สะดวกในเตา
มีหลายขนาดให้เลือก
คนงาน 2 คน สามารถดันตัวอุปกรณ์ทีมีน่ �หนั
้ ำ กได้ถึง 3,000 ปอนด์(1,361 กิโลกรัม) ทีมีอ่ ิฐบรรทุกเข้าไปในเตา
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อุปกรณ์ขนวัสดุเข้าเตาและออกนอกเตาของเตาเผาแบบโรตารี มีความสำ�คัญต่อการซ่อมบำ�รุ งเตาเป็ นอย่างยิงระบบ
่
สายพานลำ�เลียงจะช่วยผ่อนแรงคนงานซ่อมเตาได้จะช่วยให้การทำ�งานทีมีบ่ ริ เวณจำ�กัด ทำ�ให้ลดเวลาการทำ�งาน
และลดการบาดเจ็บ อุปกรณ์ขนวัสดุผลิตมาจาก อลูมิเนียมมีน�หนั
้ ำ กเบามีตวั มอเตอร์ช่วยขับเคลือน่ มีส่วนทีเป็่ น
สายพานลำ�เลียง ใช้งานง่ายและติดตังได้
้ รวดเร็ ว

ระบบสายพานลำ�เลียง
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

คุณลักษณะเฉพาะและข้อดีของอุปกรณ์สายพานลำ�เลียง
ใช้ได้ในโรงงานหลายประเภท เตาเผาทีเย็่ นแล้วและการซ่อมทีต่อ่ เนือง่
ลดหรื อกำ�จัดการทีอิฐ่ แตกหรื อเสี ยหายในการขนส่ ง
น้�หนั
ำ กเบาทำ�จากอลูมิเนียม ต่อและติดตังได้
้ ง่าย
มีความยาวถึง 200 ฟุต (60 เมตร) และกว้าง 12 นิว ้ (305 มม.) 20นิว ้ (508 มม.) และ 30 นิว ้
(762 มม.) ให้เลือกหลายขนาด
ระบบสามารถติดตังที้ พื่ นหรื
่
บขาของสายพานลำ�เลียงเท่านัน้
้ อบนแผ่นกระดานและมีลิฟต์เลือนโดยปรั
ส่ วนของสายพานสามารถพับผูกเก็บได้สะดวก
ระบบข้อต่อสามารถติดตังได้
้ สะดวก
มีความแข็งแรงเมือต่่ อเชือมกั
่ น
เหมาะกับเตาเผาเป็ นอย่างดียงิ ่
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ช่วยให้การติดตังอิ้ ฐในเตารวดเร็ วขึนในขณะเดี
ยวกันก็เพิมความปลอดภั
ยและเพิมความมี
คุณภาพในการติดตังอิ้ ฐด้วย
้
่
่
่ าสุ ดพืนกว้
อุปกรณ์นีเรามี
้ รุนล่
้ างขนาด 17 ฟุต (5.2 เมตร) ให้เลือกใช้ระบบปรับตามโค้งได้ 2 ระดับ สามารถปรับได้
ภายใน 10 นาที เพือให้
่ เหมาะสมกับโครงสร้างของเตาเผา มีระบบวาล์วพิเศษเพือให้
่ กระบอกสู บแต่ละตัววางได้ถกู
ตำ�แหน่ง

การติดตังอิ้ ฐทนความร้อน
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

คุณลักษณะเฉพาะและข้อดีของอุปกรณ์
มีระบบปรับมุม 2 จังหวะ ปรับตามขนาดของอิฐทีติด่ ตังและอิ
้ ฐสำ�รอง
ก่ออิฐได้รวดเร็ วจากต้นจนปลายเตา
ตัวค้�ยัำ นออกแบบให้ยาวกว่าฐานส่ งอิฐเพือให้
่ ชิดกับผนังเตา
ตัวตักอิฐทำ�ให้การเรี ยงอิฐเป็ นไปตามแนวโค้งเตาเผาซี เมนต์
บันไดออกแบบร่ วมกับส่ วนโค้งเตาเพือประหยั
่
ดแรงงานของคนงานเพิมความปลอดภั
ยและเรี ยงได้มากขึน้
่
มีความปลอดภัยป้ องกันอิฐตกลงมาเพิมความปลอดภั
ย ตรวจสอบ วาล์ว/ไฟสว่าง
่
อุปกรณ์ Flat Deck ออกแบบมาเพือป้่ องกันการตกของวัตถุ
มีวาล์วควบคุมกระบอกสู บอิสระไม่ตอ้ งปิ ด-เปิ ด พร้อมกัน
ตักบรรทุกอิฐแบบ Flat Deck สามารถบรรทุกได้ 10,000 ปอนด์ (4,540 กก.)
น้�หนั
ำ กเบาทำ�งานรับน้�หนั
ำ กได้มาก
อุปกรณ์ประกอบขึนได้
้ สะดวก จะใช้ระบบสี เป็ นตัวบอกการประกอบ
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เรามีความภูมิใจในการออกแบบ วิศวกรรมและผลิตสิ นค้าทีดีท่ ีสุ่ดในอุตสาหกรรมเรี ยงอิฐนี ส่้ วนซ่อมบำ�รุ งเรามี
ความใกล้ชิดกับผูทีติ้ ด่ ตัง ้ ผูรับ้ เหมา ผูออกแบบโรงงาน
้
และผูผลิ้ ตอิฐทนไฟเราปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ของเรา และเมือ่
มีปัญหาใหม่ๆ เข้ามาเราจะมีความยินดีทีจะแก้
่ ไข สิ งทั่ งปวงเราทำ
�เพือการแก้
่
ไขให้ดีขึน้
้

อุปกรณ์อืนๆ
่ ทีใช้่ ร่วมกับเครื องเรี
่ ยงอิฐ
่ ประหยั
ทีลากบรรทุ
่
กอิฐรู ปเตียงนอน รุ นที
่
ดช่วยงานเรี ยงอิฐเร็ วขึนสามารถรั
บน้�หนั
ำ กอิฐ
้
ได้
ถึง 6,000 ปอนด์ (2,724 กิโลกรัม)

ทีลากอิ
่ ฐแบบรถเข็นรับบรรทุกได้ 6,000 ปอนด์ (2,745 กิโลกรัม) ลดการเสี ยหายจากอิฐแตก ส่ ง
การเรี ยงอิฐ ได้เร็ วขึน้ มีระบบพวงมาลัยช่วยการเคลือนตั
่ วในเตาได้ดี

แบบบรรทุกแบบงาตัก เข็นเข้าออกจากเตาโดยไม่ตอ้ งประกอบติดตัง ้ ประหยัดเวลาใน
การประกอบ

ตัวกระแทกอิฐให้แน่น เป็ นระบบลมมีแผ่นรองเพือการเรี
่ ยงอิฐเฉพาะมีแผ่นเหล็ก
แบ่งเป็ นช่อง มันใจได้
่ วา่ การเรี ยงอิฐจะแน่นหนา

ตัวแม่แรงดันอิฐ เป็ นระบบลมเพือดั่ นให้วงของการเรี ยงอิฐแน่นหนาทุกวง และขารอง
ปรับมุมไปตามมุมของอิฐโดยอัตโนมัติมีอุปกรณ์สวมทีปลายเวลาหยุ
่
ดการใช้และเพือ ่
ความปลอดภัย
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การแก้ปัญหาการเรี ยงอิฐเป็ นขันตอนของลู
กค้าทีจะพั
่ ฒนากันไปทุกขันตอนเริ
มตั
่ งแต่
้
้
้ ลกู ค้าแจ้งความประสงค์ทีจะ่
ใช้อุปกรณ์และมีการเรี ยนรู สิ้ นค้าอุปกรณ์ทีจะใช้
่ ได้เหมาะสมในทุกขันตอน
้ คุณสามารถลดการใช้เวลาในการเรี ยง
อิฐได้ สิ งที่ สำ่�คัญทีสุ่ด คือความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์หรื อสิ นค้าของเราอย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ งคุ่ ณจะรู ว่้ าทำ�ไม
เรายินดีจะอบรมฝึ กการใช้งานของสิ นค้าของเราทุกครังเมื
้ อลู่ กค้าต้องการ

การฝึ กอบรม
ด้านอุตสาหกรรม
เรามีการอบรมขันพื
อเพิ
่ มความสำ
�คัญในการใช้อุปกรณ์เครื องจั
่ กรให้มีประสิ ทธิภาพมากขึน้ การถกเถียงพูดคุย
้
่
้ นฐานและอบรมเพื
ในห้องเรี ยนเพิมโอกาสในการทำ
�งานให้ดีขึน้
่

การอบรมในลักษณะการประชุม
ในการประชุมเพืออบรมการใช้
่
เครื องในประเทศและทั
่
วโลกเราจะได้
่
เรี ยนรู สื้ บทอดการใช้ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เครื องมื
่ อได้ถกู ต้อง ซึง ่
เราให้ความสำ�คัญ การได้เห็นภาพอ่านตัวหนังสื อไม่พอเพียงเท่ากับ
การได้ลงมือทำ�จริ ง

ฝึ กอบรมให้ที Site
่ งาน
ถึงแม้เราจะมีคูมื่อซึ งติ่ ดมาพร้อมสิ นค้า พร้อมคำ�อธิบายการติด
ตังการใช้
งานของอุปกรณ์เครื องจั
่ กรต่างๆ ก็ตาม เราพบว่าการ
้
ฝึ กอบรม ณ ทีอุป่ กรณ์ใช้งานจริ งเป็ นสิ งที่ ดีท่ ีสุ่ด เข้าใจมาก
ทีสุ่ด เราใช้กรณี นีเมื้ อเกิ
่ ดปั ญหากับตัวสิ นค้า
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มีสาขาทัวโลก
่
เรามีเครื อข่ายทีจะบริ
่ การในการขายและซ่อมบริ การทุกทีดูร่ ายชือจาก
่ Website
ว่ามีใครเป็ นตัวแทนบ้างในประเทศของท่านและให้เราบริ การการเครื องมื
่ อเรี ยง
อิฐ และบริ การตามทีท่่านต้องการทุกเมือ่
มีออกแบบเฉพาะของแต่ละงาน
อุปกรณ์การเรี ยงอิฐในเตา ออกแบบเฉพาะเจาะจงให้เหมาะสมกับขนาดและเส้น
ผ่าศูนย์กลางของเตา การรื ออิ
้ ฐ ความหนาของอิฐทนไฟ ประตูทางเข้า ขนถ่ายอิฐ
ให้เหมาะสมกับเครื องมื
่ อของท่าน
มีอะไหล่ส่งได้ทนั ที
Brokk และเครื องเรี
่ ยงอิฐของ Brokk มีเตรี ยมอะไหล่ไว้บริ การครบถ้วนส่ งด่วน

ได้ทนั ทีทวโลก
ั ่
การฝึ กอบรม
เรามีบริ การด้านการฝึ กอบรมให้กบั ลูกค้าทีซื่อ้ Brokk และเครื องเรี
่ ยงอิฐ
ทัวโลก
่ ดตังสอนการใช้
่ พนักงานชำ�นาญพิเศษของเรา พร้อมทีจะไปติ
้
เครื องพร้
่ อมทังแนะนำ
�การใช้เครื องและเครื
่
องเรี
่ ยงอิฐให้มีประสิ ทธิภาพ
้
ใช้ง่ายและมีคุณภาพ

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

1144 Village Way, Monroe, Washington 98272 USA
800.621.7856 360.794.1277 fax 360-805-2521
www.brickingsolutions.com info@brickingsolutions.com

