
برونتو ، خدمات و آموزش
ارزش افزوده ، حد اکثر پایداري در خدمات و عملکرد بهینه



آموزش
مکان یاب برونتو

خدمات

مکان نما skyliftfleet.com



آموزش
آموزشهاي مناسب اپراتور  ،  بهره برداري و استفاده اي ایمن از تجهیزات 

.و و ویژگی هاي پلت فرم ها  را بهمراه خواهد داشت 

این موجب بهبود بخشیدن بازده عملیاتی اپراتور ها و در نتیجه کاهش 

احتماالت خرابی و هزینه هاي تعمیرات و نگهداري از استفاده نادرست 

. را بدر پی خواهد داشت

برونتو اسکاي اقدام به اشتراك گذاري تخصص ها و دانش مورد 
نیاز تجهیزاتی که اپراتورها مورد استفاده قرار میدهند از طریق 

آموزش کامل و مشاوره و دوره هاي آموزشی که در مرکز آموزش
اصلی برونتو که در آکادمی تمپوري فنالند واقع گردیده و مورد تایید 

. نیز میباشد ، نموده است  IPAFفدراسیون جهانی و بین المللی 

گزینه هاي آموزشی 

Brontoمجوز آموزش اپراتور • SkyLift (BSOL)

IPAF/PALآموزش ایمنی اپراتور  •

محصوالت آموزشی •

خدمات آموزشی •

Brontoشبیه ساز آموزشی • SkyLift

آموزشهاي سفارشی •

قطعات یدکی 

 خدماتموافقت نامه 
به شما این اطمینان داده خواهد شد که  Brontoبا موافقت نامه خدمات  

کلیه تجهیزات در بهترین شکل و حالت ممکن در چرخه خدمات قرار خواهند
محتواي موافقتنامه ما بطور کامل بر اساس نیاز ها و خواسته هاي شما . گرفت 

.سفارشی سازي گردیده است

این شامل کلیه بازرسی ها و خدمات الزمه و همچنین خدمات دیگر و گستره 
بیشتري از بازرسیهاي دقیق در رابطه با فعالیتهاي تعمیرات و نگهداري  و 

. قطعات یدکی خواهد بود 

Bronto   با استفاده از سیستم پشتیبانی از راه دور شما را در استفاده از
خدمات و افزایش توانایی هاي مدیریت مشکالت حاد و حل آنها در کوتاه ترین  

.زمان ممکن و بصورت آنالین همراهی مستمر خواهد کرد

مکانیاب برونتو با انععطاف پذیري باال وسیستم تشخیص از راه دوردقیق 
شما را در موقعیت هاي دشوار و غیره منتظره همراهی کرده و پشتیبان 

.  شما خواهد بود 

Skyliftfieet.com  یک ابزار جامع پشتیبانی از راه دور جهت کوتاه و در
دسترس نمودن سیستم هاي ابزاریو مدیریت دادها براي آنچه که شما نیاز 

.تعمیرات و پشتیبانی در آن هستید 
این امر نه تنها ناوگان شما را به یک سیستم کارآمد و پرفایده تبدیل خواهد 
کرد  بلکه بهینه سازي و تسهیل کاربري را براي شما به همراه خواهد داشت 

.
تمامی اطالعات و دادهاي مهم و پارامتر اهی مختلف  Brontoاین سیستم 

را جمع آوري نموده و جهت استفاده و پردازش اطالعات در اختیار شما قرار 
.خواهد داد 

همچنین این امر اجازه میدهد تا بتوان از راه دور فعالیتهاي ، کالیبراسیون ، 
تنظیمات و عملیات کنترل در جهت مقاصد پیشبینی تعمیرات و نگهداري 

.به بهترین وجه انجام پذیرد

اطالعات بیشتر 
پشتیبانی محصوالت : servicehelp@brontoskylift.com brontoparts@brontoskylift.com :پشتیبانی قطعات 

پشتیبانی محصوالت 

آموزش
  تجهیزات از ایمن اي استفاده و برداري بهره  ،  اپراتور مناسب آموزشهاي

. داشت خواهد بهمراه را  ها فرم پلت هاي ویژگی و

  کاهش نتیجه در و ها اپراتور عملیاتی بازده بخشیدن بهبود موجب این

  را نادرست استفاده از نگهداري و تعمیرات هاي هزینه و خرابی احتماالت

  .داشت خواهد پی در

 مورد دانش و ها تخصص گـذاري اشتراك به اقدام اسکاي برونتو
 طریق از میدهند قرار استفاده مورد اپراتورهــا که تجهیزاتی نیاز

آموزش مرکز در که آموزشی هاي دوره و مشاوره و کامل آموزش
 مورد و گردیده واقع فنالند تمپوري آکــدمی در که برونتو اصلی
 نموده ، میباشد نیز IPAF الــمللی بین و جهانی فدراسیون تایید
 . است

گزینه هاي آموزشی 

Brontoمجوز آموزش اپراتور • SkyLift (BSOL)

IPAF/PALآموزش ایمنی اپراتور  •

محصوالت آموزشی •

خدمات آموزشی •

Brontoشبیه ساز آموزشی • SkyLift

آموزشهاي سفارشی •

قطعات یدکی 

 خدماتموافقت نامه 
کلیه که شد خواهد داده اطمینان این شما به Bronto  خدمات نامه موافقت با
.گرفت خواهند قرار خدمات چرخه در ممکن حالت و شکل بهترین در تجهیزات  

سفارشی شمــا هاي خواسته و ها نیاز اساس بر کامل بطور ما موافقتنامه محتواي
.است گردیده سازي

 گستره و دیگر خدمــات همچنین و الزمه خدمـات و ها بازرسی کلیه شامـل این
  قطعات و نگهداري و تعمیرات فعالیتهاي با رابطه در دقیق بازرسیهاي از بیشتري

.بود خواهد یدکی

Bronto از استفاده در را شما دور راه از پشتیبانی سیستم از استفاده با  
  ترین کوتاه در آنها حل و حاد مشکالت مدیریت ها، توانایی افزایش و خدمات

.کرد خواهد مستمر همراهی آنالین بصورت و ممکن زمان

  را شما دوردقیق راه از تشخیص وسیستم باال پذیري انعطاف با برونتو مکانیاب
  بود خواهد شما پشتیبان و کرده همراهی منتظره غیره و دشوار هاي موقعیت در

.   

 Skyliftfieet.com  یک ابزار جامع پشتیبانی از راه دور جهت کوتاه و در
دسترس نمودن سیستم هــاي ابزاري و مدیریت دادهــا براي آنچه که شما 

.نیازمند تعمیرات و پشتیبانی در آن هستید 
این امر نه تنها ناوگان شما را به یک سیستم کارآمد و پرفایده تبدیل خواهد 
.کرد بلکه بهینه سازي و تسهیل کاربري را براي شما به همراه خواهد داشت 

تمامی اطالعات و دادهاي مهم و پارامتر هاي مختلف  Brontoاین سیستم 
را جمع آوري نموده و جهت استفاده و پردازش اطالعات در اختیار شما قرار 

.خواهد داد 
همچنین این امر اجـــازه میدهد تا از راه دور فعــالیتهاي ، کــالیبراسیون ، 
تنظیمات و عملیات کنترل در جهت مقاصد پشتیبانی ، تعمیرات و نگهداري 

.به بهترین وجه انجام پذیرد

اطالعات بیشتر 
پشتیبانی محصوالت : servicehelp@brontoskylift.com brontoparts@brontoskylift.com :پشتیبانی قطعات 

پشتیبانی محصوالت 

 شما ، باشد عملکرد از اطمینان و ها قابلیت صدر در ماندن هدف که هنگامی

.نمایید حفظ را دیگر مختلف اجزاء و کیفیت میباست

Bronto SkyLift سرعت و یدکی لوازم در  باال سازي اعتماد قابلیت با 
  در را خود ، نقلیه وسیله عمر چرخه سراسر در ،  قطعات پشتیبانی و ارسال عمل

 . کرد خواهد احساس کنده مصرف کنار

Bronto محصوالت از یکی که هنگامی SkyLift میکنید خریداري را ،  
  در بعد سال  25 مدت تا  یدکی قطعات که نمایید  حاصل اطمیانان میتوانید

. گرفت خواهد قرار  شما دسترس



www tpckardan ir. .

e-mail: info@tpckardan.ir tpckardan@yahoo.com
Telegram:@petrokardan1
TL:+98 88-14-0009  FAX:+98 888-31-564

Bronto شرکت Sky Lift میباشد جهان در هیدرولیک باالبر کامیونهاي سازندگان بین در پیشرو و پیشگام .

. دهیم می ارائه را ساز و ساخت زمینه در همچنین و نجـات و آتشنشانی محصوالت مجموعه فروش از پس خدمات و فروش ، ساخت ، طراحی ما

  امر این .باشد می ارتفاع متر 112 الی 17 کاري ارتفاع محدوده در عملیات انجام جهت ، متفاوت مدل 50 حدود در ما تولیدي محصوالت مجموعه

. سازد می فراهم را مشتري نظر و نیاز اساس بر متفاوت و خاص تغییرات انجام اجازه

. ایم نموده ارائه جهان کشور 120 در را غیره و صنایع ، نجات و امداد،  نشانی آتش زمینه در خاص خودرو 6700 بر بالغ گذشته سال 50 در ما

   شرکت از بخشی همچنین و  داشته آمریکا و سوئیس ، سوئد ، آلمان در هایی نمایندگی ما . است گردیده واقع فنالند در کارخانه و مرکزي دفتر

. میباشیم ژاپن موریتاي  هلدینگ


