
Service-
oploSSing
De overschakeling naar onderdelen en service van 

hogere kwaliteit heeft de productiviteit van een grote 
Chinese producent een boost gegeven. 

Biel cryStal Manufactory ltd in 
China maakt glas voor cameralenzen, hor-
loges, smartphones en tablets. De processen 
waarbij glas wordt gecoat in de grote fabrie-
ken van het bedrijf in Shenzhen en Huizhou, 
worden ondersteund door meer dan 700 
vacuümpompen van Atlas Copco Vacuum 
Technique. Biel had last van slechte presta-
ties en productie-onderbrekingen doordat 
het bedrijf gebruik maakte van plaatselijke 
serviceleveranciers, reserve-onderdelen en 
oliën. Biel zocht daarop zijn toevlucht tot 
Edwards, een merk binnen de Atlas Copco  
Groep, om een duurzame oplossing te 
zoeken . 

Er werd een plaatselijke taakgroep opge-
richt met het oogmerk, de problemen te on-
derzoeken en op te lossen. Het team besprak 
rechtstreeks met Biel de technische vereisten 
en oplossingen, en verkreeg een uitstekend 
inzicht in het bedrijf. Dankzij de nauwe sa-
menwerking schakelde Biel over op Edwards 
Ultragrade merkolie. Sindsdien is Edwards 
ook leverancier van revisiesets, reserve-on-
derdelen en buitenservice. Nu ongeplande 
uitvallen door herstellingen van lage kwali-
teit of slechte olie uit de wereld zijn geholpen, 
zijn de operationele prestaties in de fabrieken 
van Biel verbeterd. 
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