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pridržane podjetju Sunward International Sales. Pred uporabo strojev Sunward preberite navodila za uporabo.
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PROFIL PODJETJA

Sunward je leta 1999 ustanovil profesor He Qinghua z Univerze Central South. Začelo se je z revolucionarnim inovativnim

izdelkom - hidravličnim statičnim zabijačem pilotov. Danes se je Sunward razvil v družbo, ki kotira na borzi in ima vpliv

doma in v tujini. Sunward je s poslanstvom in vizijo "razvoja v svetovnega ustvarjalca dodane vrednosti v sektorju

S skupnim premoženjem 18 milijard juanov je Sunward postal vodilno podjetje podzemne gradbene opreme na Kitajskem

in uvrščeno med 50 najboljših svetovnih proizvajalcev gradbenih strojev, 20 najboljših podjetij za proizvodnjo bagrov in

3 najboljša regionalna letalska podjetja.

Skupina PSR je mednarodno znano podjetje za naložbe in trgovanje z gradbeno opremo s sedežem v Kaliforniji, ZDA.

Skupina PSR je uspešno pridobila vse tehnologije za linijo izdelkov za mobilno drobljenje Atlas Copco, ki je leta 2019

vodilna na svetovnem rudarskem področju in ima izključno v lasti patent za inovativno tehnologijo mobilne opreme za

drobljenje in presejanje pod blagovno znamko. Vrste opreme vključujejo čeljustno drobljenje, stožčasto drobljenje,

Hunan Sunward & PSR Machinery Equipment Co., Ltd. se večinoma ukvarja s proizvodnjo, prodajo in servisiranjem

opreme za drobljenje in presejanje ter je zavezan zagotavljanju celovitih rešitev za kitajsko industrijo rudarstva,

obdelave trdnih snovi, predorov in gradbenega peska ter agregatov.

7. septembra 2021 sta skupina za inteligentno opremo Sunward in skupina PSR skupaj ustanovili Hunan Sunward & PSR

Machinery equipment Co,.Ltd. S skupnim ciljem "ustvarjati vrednost za stranke in doseganje rezultatov, ki so koristni za

vse", in ob spoštovanju vrednot "profesionalizma, koncentracije in pragmatizma" sta obe strani odprli novo pot v

področje drobljenja in presejanja materiala.

udarno drobljenje in več vrst presajalne opreme, ki je odobrena za proizvodnjo na Kitajskem in prodajo po vsem svetu.

proizvodnje opreme dosegel obsežen razvoj v treh sektorjih, in sicer v gradbeni opremi, posebni opremi in letalski opremi.



Ekskluzivna tehnologija Atlas･Copco in uporabna oblika komore
 
 
Dovajanje z inteligentno pretvorbo frekvence
 
 
Velika moč

Avtomatsko prilagajanje dovajanja z obremenitvijo
 
 
Uskladite najboljšo hitrost in velikost dovajanja s tokom v realnem času
 
 
Hidravlični pretvorbeni sistem
 
 
20 % daljša življenjska doba občutljivih delov

Visoko intenzivno konstrukcijsko jeklo
 
 
Zasnova strukture preizkušena in preverjena s strani svetovnih blagovnih znamk
 
 
Ključni deli znanih proizvajalcev

Zagon/ustavitev z enim ključem
 
 
Samodiagnoza, varno zaklepanje in avtomatski alarmi
 
 
Pionirski patent
 
• Integriran sistem spremenljive frekvence
 
•Sklop sprednjega dela za hitro razstavljanje
 
 
Koti v realnem času
 
 

POSTATI VODILNI SVETOVNI STROKOVNJAKI
ZA REŠITVE ZA RAVNANJE Z MATERIALI

Velika moč, primerna velikost delcev

Nizka poraba energije in nizka izguba

Povsem stabilen in trpežen

Enostavno upravljanje in visoka varnost

PREDNOSTI IZDELKA
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Osnovni stroj
čeljustnega drobilnika

Edinstvena zasnova tipa komore
in visokokakovostni deli
odporni proti obrabi z 20 %
daljšo življenjsko dobo kot

Integriran dizajn, lep in praktičen.
Zagon/ustavitev z enim ključem,

Integriran sistem s
spremenljivo frekvenco

STRICKLAND
šasija goseničarja

Poganja ga neposredno
hidravlični pogon, ki je
zelo vzdržljiv in odporen
proti obrabi; poleg tega
sta gosenica in podvozje
prilagodljivo povezana,
kar zagotavlja stabilno
vožnjo v različnih delovnih 
pogojih.

Jekleni okvir
visoke trdnosti

Inteligentni vibracijski zbiralnik
s frekvenčno pretvorbo prikazuje
najboljšo hitrost dovajanja in
velikost materialov. Vedno
zagotavlja polno zmogljivost
proizvodnje. Poleg tega je
nameščena tudi naprava za

Centralni sistem mazanja je nameščen na osnovni stroj za drobljenje, kar zagotavlja stabilno in zanesljivo delovanje.

Pokrov transporterja je izdelan iz plastike, ojačane s steklenimi vlakni, zato je kakovosten in trpežen.

Š5032mm Š3300mm

D18251mm D16665mm

Delovna velikost Transportna velikost

Višina dovajanja

Kapaciteta lijaka

Max. zmogljivost dovajanja

Velikost vhoda v drobilec (dolžina/širina)

Max. velikost dovajanja

Teža drobilca

Moč drobilca

Višina razkladanja

Dolžina × širina

Višina skladovnice

Dolžina × širina

Moč motorja

Skupna teža

Delovna velikost (dolžina × širina × višina)

Predmet Opis

Oprema za

Stroj

Vibracijska oprema
za dovajanje

Drobilec

Glavni pas

Končni pas

Parameter

Prednost izdelka

Dolžina × širina
Vrhunsko strgalo za
material in visokotlačni

sta standardni konfiguraciji.
Poleg tega je sekcijsko
zložljivo oblikovanje
enostavno za prevoz.

Neodvisno oblikovan
dovod z veliko
zmogljivostjo in
zložljivo zasnovo
za povečanje nosilnosti
drobilnega agregata.

Jekleni okvir visoke
trdnosti za celoten
stroj zagotavlja
zanesljivo delovanje
in zadosten varnostni
koeficient.

primarno presejanje, ki odstranjuje
blato in pesek na materialih
ter preprečuje zamašitev sita.

Pas izdelka

Lijak zbiralnika

Zbiralnik

Tehnični parametri

Odstranjevalec
železa

Max. velikost dovajanja

Približna zmogljivost obrata

Transportna velikost (dolžina×širina×višina)

dovajanje

Odstranjevalec železa
v obliki vzmetenja
omogoča prosto
nastavitev delovne višine.

enaki deli drugih proizvajalcev.
Dobra oblika drobilnih delcev
in velika produktivnost.

samodiagnoza. Varnostni zaklep
avtomatski alarmi. Štirje zaščitni
ukrepi zagotavljajo varnost

nacionalno patentno potrdilo.

GOSENIČNI ČELJUSTNI DROBILNI OBRAT

sistem za brizganje vode

proizvodnje. Pridobljeno je

Trdni lijak z izjemno veliko kapaciteto in zbiralnik z visoko intenzivnimi ploščami proti obrabi zagotavljata stabilno in
trajno strukturo dovajanja.

Integrirani sistem s spremenljivo frekvenco ima več funkcij, vključno s proti prašno zaščito, hlajenjem, izolacijo
proti udarcem in vodo odpornostjo, kar zagotavlja varnost električnega sistema v vseh pogledih.

Za osnovni stroj za drobljenje je bilo uporabljeno integralno ohišje jeklenega ležaja za litje, gibljiva čeljust
pa je odporna proti obrabi.
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Sistem za filtriranje
zraka z veliko močjo

Za ohranjanje stabilnega
delovanja električnega sistema 
so nameščeni trislojni filtrirni filtri.

Nizka poraba energije, velika
zmogljivost drobljenja in
brezstopenjsko prilagajanje
položaja dovajanja materiala
prinašajo visoko zmogljivost
produkcije in ustrezno
velikost drobilnih delcev.

Osnovni stroj
za stožčasti drobilnik Zbiralnik

Edinstvena strukturna zasnova drobilnika
in dovajalnega lijaka nadzorujeta padec
materiala ob vstopu v drobilni aparat.
Nad trakom za dovajanje je samodejna
naprava za sesanje železa, ki skrbi za
normalno in varno produkcijo.

Integriran dizajn, lep in praktičen.
Zagon/ustavitev z enim ključem,
samodiagnoza. Varnostni zaklep
avtomatski alarmi. Štirje zaščitni
ukrepi zagotavljajo varnost
proizvodnje. Pridobljeno je
nacionalno patentno potrdilo.

Integriran sistem s
spremenljivo frekvenco STRICKLAND

šasija goseničarja

Poganja ga neposredno
hidravlični pogon,ki je
zelo vzdržljiv in odporen
proti obrabi; poleg tega
sta gosenica in podvozje
prilagodljivo povezana,
kar zagotavlja stabilno
vožnjo v različnih delovnih
pogojih.

Jekleni okvir visoke
trdnosti za celoten
stroj zagotavlja
zanesljivo delovanje
in zadosten varnostni
koeficient. Hitra
demontažna sprednja stran
in priročna montaža in
demontaža celotnega stroja
omogočata enostaven transport.

Jekleni okvir
visoke trdnosti

Integrirani variabilni frekvenčni sistem ima več funkcij, vključno z zaščito pred prahom, hlajenjem, izolacijo pred udarci in vodo,
kar zagotavlja varnost električnega sistema v vseh pogojih.

Brezstopenjska nastavitev položaja doziranja zagotavlja stabilno učinkovitost drobljenja in zanesljivost stroja.

Opremljen z neodvisnim hidravličnim in mazalnim modulom, drobilni bazni stroj deluje z visoko učinkovitostjo, hkrati pa varčuje z energijo.

Inteligentni drobilni stroj z več drobilnimi valji zagotavlja funkcije, kot so hidravlično nastavljiv dovod materiala, samodejno čiščenje
komore in zaščita pred preobremenitvijo.

Inteligentni električni krmilni sistem ima različne funkcije, vključno s samodiagnozo, varnostnim zaklepanjem, samodejnimi alarmi,
ki zagotavljajo varnost in zanesljivost.

Š4000mm Š3700mm

D19500mm D20100mm

Delovna velikost Transportna velikost

Max. velikost dovajanja

Kapaciteta lijaka

Višina dovajanja

Max. velikost dovajanja

Razpon velikosti zrn

Teža drobilca

Moč drobilca

Višina razkladanja

Širina pasu

Višina razkladanja

Širina pasu

Širina pasu

Širina pasu

Moč motorja

Skupna moč

Skupna teža

Približna zmogljivost obrata

Delovna velikost (dolžina × širina × višina)

Predmet Opis

Oprema za
dovajanje

Drobilec

Glavni pas

Produkcijski pas

Povratni pas
Tranzicijski pas

Stroj

Parameter

Prednost izdelka

Tehnični parametri

GOSENIČNI STOŽČASTI OBRAT ZA DROBLJENJE

Transportna velikost (dolžina×širina×višina)



SP1213IE履带式反击破碎站（外接电）
mm
mm
m³
mm
kW
t/h
kW
t
mm
mm
mm
mm

600
3700

6
4000×1250

97
120-350

318
57

18800×8500×4300
19000×4100×3800
15500×3600×3800
8700×3300×3600

20°

H
4300m

m

H
3800m

m

Strgalo za material
in visokotlačni sistem
za brizganje vode sta
standardni konfiguraciji.

Končni transporter

Odstranjevalec železa
v obliki vzmetenja

nastavitev delovne višine.

Odstranjevalec
železa

Proti prahu odporen motor
Cummins zagotavlja stabilno 
delovanje in veliko moč.

Napajalna enota

Osnovni stroj
za udarno drobljenje

Vgrajen je težki rotor z veliko kinetično

opremljena z dvema dolgima in dvema
kratkima udarnima kladivoma. Dobra
oblika drobilnih delcev in veliko
razmerje drobljenja.

Presejalni stroj

Dimenzije 4500*1500mm.
Opremljen z amortizerjem
ROSTA, uvoženim iz Švice.
Koeficient udarne izolacije
doseže 98 %, nameščena
je visoko učinkovita mreža.

Integriran sistem s
spremenljivo frekvenco

Integrirandizajn, lep in praktičen.
Zagon/ustavitev z enim ključem,
samodiagnoza. Varnostni zaklep,
avtomatski alarmi. Štirje zaščitni
ukrepi zagotavljajo varnost
proizvodnje. Pridobljeno je
nacionalno patentno potrdilo.

Poganja ga neposredno
hidravlični pogon,ki je
zelo vzdržljiv in odporen
proti obrabi; poleg tega
sta gosenica in podvozje
prilagodljivo povezana,
kar zagotavlja stabilno
vožnjo v različnih delovnih
pogojih.

STRICKLAND
šasija goseničarja

Zbiralnik

Inteligentni vibracijski zbiralnik
s frekvenčno pretvorbo prikazuje
najboljšo hitrost dovajanja in
velikost materialov. Vedno
zagotavlja polno zmogljivost
proizvodnje. Poleg tega je
nameščena tudi na prava za
primarno presejanje, ki odstranjuje
blato in pesek na materialih
ter preprečuje zamašitev sita.

Izbirna pasovna lestvica je na voljo za vsakokratno ugotavljanje izhodne moči.

Integrirani sistem s spremenljivo frekvenco ima več funkcij, vključno z zaščito pred prahom, hlajenjem, izolacijo pred udarci
in vodoodpornostjo, kar zagotavlja varnost električnega sistema na vseh vidikov.

Rotor za težke obremenitve z veliko kinetično energijo ima visoko razmerje drobljenja in ustrezno velikost delcev.

Za različne zahteve je na voljo več konfiguracij, vključno z materiali dveh ali treh vrst ali mešanimi.

Profesionalna ergonomska zasnova zagotavlja varnost pri delu.

Delovna velikost Transportna velikost

D18800mm

Š8500mm

D19000mm

Š4100mm

Hidravmatično

Predmet Parameter

Max. velikost dovajanja

Višina dovajanja

Kapaciteta lijaka

Moč motorja

Približna zmogljivost obrata

Skupna delovna moč

Skupna teža vključno z odstranjevalcem železa

Delovna velikost (dolžina × širina × višina)

Transportna velikost (dolžina × širina × višina)

Razdeljena transportna velikost (dolžina × širina × višina)

Pogon

Način nadzora gibanja

Max. nagibni kot

Prednost izdelka

Tehnični parametri

GOSENIČNI OBRAT ZA DROBLJENJE Z UDARCI（ELEKTRIČNI）

Električni

omogoča prosto

energijo, dvokomorna zasnova pa je
Dimenzije vibrirajočega dovajalnika (dolžina × širina)
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Končni transporter

Strgalo za material
in visokotlačni sistem
za brizganje vode sta
standardni konfiguraciji.

Odstranjevalec železa
v obliki vzmetenja

nastavitev delovne višine.

Odstranjevalec
železa Napajalna enota

je motor VOLVO, ki vam
pomaga prihraniti gorivo.

Osnovni stroj
za udarno drobljenje

energijo, dvokomorna zasnova pa je
opremljena z dvema dolgima in dvema
kratkima udarnima kladivoma. Dobra
oblika drobilnih delcev in veliko
razmerje drobljenja.

Dimenzije 4500*1500mm.
Opremljen z amortizerjem
ROSTA, uvoženim iz Švice.
Koeficient udarne izolacije
doseže 98 %, nameščena
je visoko učinkovita mreža

Presejalni stroj
Integriran sistem s
spremenljivo frekvenco

Zagon/ustavitev z enim ključem,
samodiagnoza. Varnostni zaklep,
avtomatski alarmi. Štirje zaščitni
ukrepi zagotavljajo varnost
proizvodnje.Pridobljeno je
nacionalno patentno potrdilo.

Poganja ga neposredno
hidravlični pogon,ki je
zelo vzdržljivin odporen
proti obrabi; poleg tega
sta gosenica in podvozje
prilagodljivo povezana,
kar zagotavlja stabilno
vožnjo v različnih delovnih
pogojih

Zbiralnik

Inteligentni vibracijski podajalnik
s pretvorbo frekvence omogoča

velikost materialov. Vedno
zagotavlja polno zmogljivost
produkcije.

Dva načina napajanja, vključno z zunanjim in notranjim napajanjem, varčevanje z energijo.

Rotor za težke obremenitve z veliko kinetično energijo ima visoko razmerje drobljenja in ustrezno velikost delcev.

Integrirani sistem s spremenljivo frekvenco ima več funkcij, vključno z zaščito pred prahom, hlajenjem, izolacijo pred udarci
in vodoodpornostjo, kar zagotavlja varnost električnega sistema na vseh vidikov.

Dodatni generator električne energije zagotavlja električno energijo za sejalnico.

Profesionalna ergonomska zasnova zagotavlja varnost pri delu.

Delovna velikost Transportna velikost

D18800mm

Š8500mm

D19000mm

Š4100mm

Dizel-Električni

Hidravmatično

Predmet Parameter
Max. velikost dovajanja

Višina dovajanja

Kapaciteta lijaka

Dimenzije vibrirajočega zbiralnika (dolžina × širina)

Moč motorja

Moč generatorja

Približna zmogljivost obrata

Skupna delovna moč

Skupna teža vključno z odstranjevalcem železa

Delovna velikost (dolžina × širina × višina)

Transportna velikost (dolžina × širina × višina)

Razdeljena transportna velikost (dolžina × širina × višina)

Pogon

Način nadzora gibanja

Max. nagibni kot

Prednost izdelka

Tehnični parametri

GOSENIČNI OBRAT ZA DROBLJENJE Z UDARCI
(DIZEL-ELEKTRIČNI)

omogoča prosto
Uporaba stroja kot dizel
in na elektriko. Vgrajen

Vgrajen je težki rotor z veliko kinetično

Integriran dizajn, lep in praktičen.
najboljšo hitrost dovajanja in

STRICKLAND
šasija goseničarja
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Prenosnik materiala

Z izjemno širokim transporterjem
 je zagotovljena visoka zmogljivost.
Najvišja višina izpusta materiala
je primerna za zlaganje materiala.
Vgrajen je sistem za brizganje
proti prašenju, ki preprečuje
umazanijo, ko se material
odlaga na sito.

Varnostna lestev
in izhod

Enostavno vzdrževanje
in zagotavljanje varnosti
osebja.

Odlično zmogljivo presejevalno
polje je nameščeno s trislojnimi

končnih izdelkov. S hidravlično
dvižno napravo je enostavno
preveriti, popraviti in zamenjati sito.

Stroj za presejanje

Trije stranski transporterji
so zložljivi z brezžičnim
daljinskim upravljanjem,
kar omogoča varno in
enostavno upravljanje.
Poleg tega je na istem
transporterju uporabljena
tehnologija nagibnega kota,
ki omogoča čim večjo višino
raztovarjanja materiala za
akumulacijo.

Stranski transporter

Gosenično podvozje

Ima moč trdnosti in odpornosti
proti obrabi; poleg tega sta gosenica
in podvozje prožno povezana,
kar zagotavlja stabilno vožnjo v
različnih delovnih pogojih. Prav
tako je na voljo inteligentni
brezžični daljinski upravljalnik
za boljšo prehodnost na deloviščih.

V sodelovanju s hidravličnim pretvornim
sistemom pogonska enota varčuje z
energijo in zmanjšuje emisije, kar
zmanjšuje porabo energije in izgube.
Delo z goseničnim udarnim drobilnikom
SP1213IE je povezano z napajalno enoto,
ki je opremljena s servisno omarico,
da se lahko uporablja v gradbenem okolju.

Napajalna enota
Jekleni okvir visoke trdnosti

Uporabljen je visokotrdnostni
jekleni okvir za celoten stroj,
ki zagotavlja zanesljivo
delovanje z zadostno
varnostno učinkovitostjo.

Odprtina za dostop je nameščena na strani stroja za vzdrževanje, zamenjavo sita in čiščenje materiala.

Inteligentni električni krmilni sistem ima različne funkcije, vključno s samodiagnosticiranjem, varnostnim blokiranjem, avtomatskimi orodji,
kar zagotavlja varen in zanesljiv stroj.

Sistem za brizganje je opremljen z reduciranim prahom, ki je okolju prijazen.

Popolnoma obdana ploščad in zaščitna ograja skrbita za varnost.

Presejalni stroj je nastavljiv po kotih, ki so prilagodljivi za različne materiale.

Prednost izdelka

Š14310mm Š3580mm

D13460mm D14840mm

Delovna velikost Transportna velikost

Predmet Opis Parameter

Max. velikost dovajanja

Višina dovajanja

Kapaciteta lijaka

Max. zmogljivost dovajanja

Širina pasu

Velikost filtra

Širina pasu

Višina razkladanja

Širina pasu

Višina razkladanja

Širina pasu

Višina razkladanja

Širina pasu

Višina razkladanja

Moč motorja

Skupna teža

Približna zmogljivost obrata

Delovna velikost (dolžina × širina × višina)

Transportna velikost (dolžina × širina × višina)

Oprema za
dovajanje

Presejalni stroj

Pas za grobe materiale

Srednji pas za material 1

Pas za prah

Stroj

Tehnični parametri

GOSENIČNI PRESEJALNI OBRAT

Sloji filtra

Srednji pas za material 2

siti, ki presejejo štiri vrste

Dovajalni pas
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GOSENIČNI PRESEJALNI OBRAT

Višina zlaganja pri transporterju
za končne izdelke je višja, da
se prepreči pogosto prenašanje
materialov. Zmogljivost
zalogovnika za dovajanje 
je večja, višina dovajanja pa nižja.

Hidravlični sistem

Hoja po gosenicah, zlaganje in prevoz,
hidravlični nadzor, za večjo priročnost,
zanesljivost in stabilnost. Hidravlični
nadzorni sistem, občutljiv na obremenitev,
z nastavljivim tlakom.

Goseničar ima izjemno trpežnost
in odpornost proti obrabi ter
hidravlični direktni pogon. Okvir
je varjen z visoko trdnimi materiali,
ki imajo večjo strukturno trdnost.

Gosenično podvozje

Samodejno delovanje, en ključ za
zagon / ustavitev. Alarm za napako,
samo-diagnoza. Zaslon na dotik
in brezžični daljinski upravljalnik.

Integriran inteligentni
nadzorni sistem

Napajalna enota

Hidravlični potovalni motor izpolnjuje
nacionalni standard IV, emisije pa so
okolju prijaznejše. Skupna moč
naprave je manjša, kar pomeni večjo 
varčnost z močjo in energijo.

Samostojno razvit presejalni nosilec ima močnejšo strukturo, manjšo porabo energije, visoko prepustnost sejanja
ter priročnejše vzdrževanje in prilagajanje.

Samostojno razvit inteligentni in samodejni električni nadzorni sistem ima različne funkcije, vključno s samodiagnosticiranjem,
varnostnim blokiranjem, samodejnimi alarmi, kar zagotavlja varen in zanesljiv stroj.

Šasija je bolj vsestranska in jo je mogoče opremiti s katero koli napajalno enoto s komercialno ali dizelsko močjo.

Pogonski motor izpolnjuje nacionalni standard IV, emisije pa so okolju prijazne.

Vibracijsko presejanje

Manjša poraba energije in večja trdnost
kovičene strukture. Priročnejše prilagajanje
amplitude in večja zmogljivost presejanja.

Š13430mm Š3980mm

D15160mm D15200mm

Uspešnost dovajanja
Max. velikost dovajanja

Višina dovajanja
Kapaciteta lijaka

Dolžina × širina
Moč

Velikost filtra
Sloji filtra

Moč
Dolžina × širina

Višina razkladanja
Moč

Dolžina × širina
Višina razkladanja
Moč

Dolžina × širina
Višina razkladanja

Moč
Dolžina × širina

Moč
Dolžina × širina

Višina razkladanja
Moč

Moč potovalnega motorja
Skupna teža

Približna zmogljivost obrata
Transportna velikost (dolžina × širina × višina)

Skupna moč

Delovna velikost Transportna velikost

Predmet Opis Parameter

Oprema za
dovajanje

Dovajalni pas

Presejalni stroj

Pas za grobe materiale

Srednji pas za material 1

Srednji pas za material 2

Pas za prah

Stroj

Prehodni pas

Prednost izdelka

Tehnični parametri

Transporter



Projekt obdelave vhodnega materiala Guangxi Wharf

Projekt ekološke obnove Yunnan

Jiangxi agregatni proizvodni projekt

Projekt ravnanja z gradbenimi odpadki v Guangdongu Projekt rudnika srebra in zlata Nei Monggol

Hebei gradbeni projekt ravnanja z odpadki Projekt Guangdong asfaltnega mešalnega obrata Projekt obdelave predorov v Sečuanu

PRIMER KONSTRUKCIJE

Sunward gradbeni projekt ravnanja z odpadki



24-hour�service�hotline：400-887-8230

Telephone�reply�and�wechat�video�guidance�within�30�minutes,�and�send�service�personnel�to�the�site�
within�24�hours.

General�accessories�shall�arrive�at�the�site�within�3�days�and�non-standard�parts�shall�arrive�at�the�site�
within�5�days.

30

DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE

Podružnice Sunward

Pisarne Sunward

Prodajalci Sunward
Centri za nadomestne dele Sunward
Servisne točke AVMAX

Po vsem svetu imamo skladišča rezervnih delov, ki tvorijo štiri celovite sisteme zagotavljanja oskrbe z rezervnimi deli:
skladišče na sedežu podjetja, skladišče v regionalnem centru, skladišče v provinci ter skladišče v  občinskem skladišču,
v katerih je shranjenih več kot 20000 vrst rezervnih delov v vrednosti več sto milijonov juanov.800 inženirjev, 200
servisnih točk, 300 servisnih vozil in več sto servisnih svetovalnih enot zagotavlja učinkovite in popolne storitve po prodaji.

Garancija in servis sta zagotovljena za vse stroje.

Servisni inženir vam je v času delovnih ur vedno na voljo.

Splošni dodatki prispejo na gradbišče v 3 dneh, nestandardni deli pa v 5 dneh.
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