
Continuamos a realizar estudos minuciosos no local para que nossos
clientes possam fornecer informações sobre formas em que podemos
melhorar e recomendar avanços adicionais para cada sistema de controle.
Dessa forma, você pode melhorar continuamente a sua produção.

Nosso compromisso com a qualidade e inovações se estende por toda a
vida útil da máquina com a Equipe de Suporte de Pós-Venda. Podemos
oferecer aos clientes suporte contínuo, mantendo-os informados com
atualizações do produto, atualizações de novas soluções e inovações
revolucionárias. Programas de treinamento personalizados que podem ser
conduzidos no local ou em nossa própria unidade interna de treinamento.

Para garantir que possamos oferecer produtos de qualidade consistente,
armazenamos de forma segura em nosso banco de dados central todos os
dados de projetos controlados por versão para que possamos recuperar
rapidamente qualquer informação, responder prontamente e estar disponíveis
para ajudá-lo 24 horas por dia.

ACCREDITATIONS

ISO 9001 & TickIT - Quality Management System
CE Marking - Manufacturing Standards
Adaptive Resources - European Partner
GE Fanuc - Approved Systems Integrator
Microsoft - Certified Professional (MCP)
Mitsubishi - Approved Integration Partner
Rockwell Automation / Allen-Bradley - Authorised System
Integrator
Siemens - Approved Solution Provider
UL & CSA - Manufacturing Standards
Wonderware Corporation - Certified System Integrator

APLICAÇÕES

alimentos em pó
alimentos frescos
alimentos para animais de estimação
batatas fritas
carne e aves
cereais
congelados
doces
laticínios
massas
nozes
petiscos
petiscos assados

PARA ENCONTRAR COMO VOCÊ E SUA EQUIPE PODEM OBTER MAIS DAS SOLUÇÕES TNA, CONTACTE-NOS

TNA Australia Pty Ltd, 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW 2127, Australia Tel +61 2 9714 2300 Fax +61 297 482 970 tnasolutions.com info@tnasolutions.com

Suporte a pesquisa de local
Análise da instalação proposta ou existente e definição da rota do sistema de controle
necessário

https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/alimentos-em-po/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/alimentos-frescos/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/alimentos-para-animais-de-estimacao/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/batatas-fritas/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/carne-e-aves/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/cereais/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/congelados/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/doces/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/laticinios/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/massas/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/nozes/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/petiscos/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/petiscos-assados/

