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WE KEEP YOUR APPLICATIONS GOING



Liquid Handling

UW PARTNER VOOR EEN LANGDURIG GEBRUIK VAN UW MEETTOESTELLEN

Met meer dan 30 jaar ervaring is Elscolab in de Benelux actief op het vlak van 
installatie, reparatie en preventief onderhoud van diverse online en labo meet-
toestellen.

Onze service afdeling met gediplomeerde techniekers garanderen dan ook 
een professionele serviceverlening. Om u beter te kunnen bijstaan, 
genieten onze techniekers van een continue bijscholing op gebied van de 
nieuwste technologieën. 

Op deze manier proberen wij u nog beter bij te staan en als “Trusted Adviser”
 ervoor te zorgen dat uw applicaties steeds optimaal blijven renderen.

WAT EN WAAROM EEN PREVENTIEF ONDERHOUD?
Aangezien de semi-automatische liquid handling robots echte precisietoestellen zijn met tal van gevoelige onderdelen, is het 
belangrijk dat op regelmatige basis een preventief onderhoud & kalibratie uitgevoerd worden. Op deze manier vermindert u de 
mogelijkheid op plotse defecten, bekomt u een optimale pipetteer nauwkeurigheid en precisie en verzekert u een lange 
levensduur van het toestel.

Tijdens een preventief onderhoud wordt de base unit nagekeken door middel van een audiovisueel nazicht. 
De details per type toestel kan u terugvinden in de uitgebreide SLA. Het onderhoud op de V96/384 pipetteer koppen 
en de afzonderlijke elektronische pipetten zijn niet opgenomen in de betre� ende SLA’s. 
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ON-SITE SERVICE

In ons labo hebben wij altijd de juiste materialen voor handen om een perfecte 
dienstverlening te garanderen. Om ervoor te zorgen dat een herstelling zo snel 
mogelijk wordt uitgevoerd, voorzien wij ook een voorraad van de meest 
voorkomende reserveonderdelen.

Onze techniekers komen met veel 
plezier ter plaatse om onderhoud 
of herstellingen uit te voeren in de 
eigen gecontroleerde omgeving.

Wel vragen wij dat het toestel op 
voorhand vrij is van gevaarlijke 
chemische en/of biologische 
sto� en. Hiervoor dient een 
ingevuld decontaminatieformulier 
voorgelegd te worden.
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SERVICE OP PIPETTEER KOPPEN & PIPETTEN

Elscolab biedt naast het preventief onderhoud op de base units ook onderhoud en kalibratie op de Integra Biosciences 
pipetteer koppen en pipetten. De pipetteer koppen worden in een gecontroleerde laboratoriumomgeving getest. 
Nadien ontvangt u de nodige certi� caten met alle details.

Om gebruik te maken van deze service wordt het materiaal altijd opgestuurd naar Elscolab. 
Op aanvraag kan u vooraf een prijso� erte ontvangen voor deze aparte service.Op aanvraag kan u vooraf een prijso� erte ontvangen voor deze aparte service.
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 Facebook   
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 YouTube
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Neem een kijkje op onze nieuwe website voor een overzicht van 
alle oplossingen, services, blogartikelen, trainingen & evenementen.

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en neem contact met ons op via:
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