SERVICE CIRCLE: Ikhtisar Produk
Layanan yang disesuaikan untuk perangkat BUCHI Anda
BUCHI menawarkan beragam layanan yang dapat dikombinasikan dan disesuaikan dengan situasi dan
ekspektasi spesifik Anda. Pengalaman dan pengetahuan selama lebih dari 75 tahun atas layanan berdedikasi
bagi Anda, merupakan dasar dari solusi kami. Tujuan kami adalah agar perangkat BUCHI Anda bekerja
dengan akurasi, ketersediaan, dan efisiensi tertinggi, untuk memberikan ketenangan bagi Anda.

BUCHI SERVICE CIRCLE: Solusi untuk Anda, seputar produk kami
Dari studi kelayakan hingga pemeliharaan dan kualifikasi yang terencana

Layanan dan Dukungan untuk seluruh siklus penggunaan alat

Kami membantu Anda membuat keputusan yang benar dan
mempertimbangkan semua faktor

Selain layanan perbaikan berkualitas tinggi, BUCHI menawarkan beragam layanan dan produk
dukungan yang disesuaikan untuk merawat perangkat Anda.

Tim Penjualan dan Spesialis Produk global kami membantu Anda dalam memahami
situasi dan kebutuhan Anda, dan bekerja sama dengan Anda untuk mengembangkan
rekomendasi terbaik saat memilih produk BUCHI Anda selanjutnya. Jangan ragu untuk
menghubungi kami dan dapatkan manfaat dari beragam dokumen dan aplikasi berguna
yang dapat diunduh di situs web kami: www.buchi.com.

BUCHI START

BUCHI EXACT

Manfaat BUCHI START bagi Anda
BUCHI mementingkan Anda selama merancang dan mengembangkan produk.
Anda dapat berkontribusi untuk hal ini dan melindungi investasi Anda dengan
memilih solusi BUCHI START.
Anda akan mendapat keuntungan lain, yang hanya tersedia jika Anda membeli
layanan berbarengan dengan perangkat. Ingat, usia produk yang sangat
panjang dimulai dengan hari pertama di laboratorium Anda.

Kualitas dan Reproduksibilitas untuk penggunaan harian Anda
BUCHI EXACT merupakan kualifikasi profesional dan komprehensif untuk produk
BUCHI Anda. Kami melakukan layanan kualifikasi pada tingkat yang hanya dapat
dicapai oleh produsen yang tidak hanya memikirkan spesifikasi produk, namun juga
mengetahui kapasitasnya di luar itu. Pemahaman kami yang lebih dalam tentang aplikasi
dan fungsionalitas produk kami menjadi jelas saat membandingkan prosedur dan
protokol kami dengan kompetitor non-OEM.
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Perangkat Anda perlu dilindungi dengan solusi pemeliharaan yang
sesuai
Di BUCHI, kami memahami bahwa tidak ada satu pun solusi yang sesuai dengan
semua kebutuhan konsumen. Sebagai perusahaan yang benar-benar aktif di
dunia, pengetahuan kami tentang wilayah, aplikasi, dan pasar yang berbeda
merupakan bagian dari keuntungan yang Anda terima saat memilih BUCHI.
Kami memahami bahwa perangkat yang sangat sering digunakan memerlukan
program pemeliharaan yang berbeda dengan unit yang jarang dioperasikan.
Pendekatan kami mempertimbangkan faktor tersebut dan memberikan Anda
solusi yang optimal namun tetap efisien. Layanan pemeliharaan dan paket
dalam solusi BUCHI CARE disesuaikan dan berisi daftar komponen pengganti
khusus untuk Anda yang digabungkan dengan jumlah kunjungan yang tepat.
Semua tergantung pada kondisi perangkat Anda, pemakaian, dan aplikasi yang
digunakan.

∙∙ Kualifikasi Operasional (OQ) sesuai permintaan
∙∙ Kontrak pengulangan OQ
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∙∙ Instalasi perangkat atau sistem
∙∙ IQ dan OQ
∙∙ Kontrak pemeliharaan melalui perpanjangan
masa garansi

BUCHI ACADEMY
Keahlian teknis BUCHI tersedia untuk Anda
Mengetahui instrumen Anda, memahami aplikasi Anda, dan kumpulan pengalaman
kami« di seluruh dunia» dapat menjadi keuntungan bagi Anda sehingga menjadi bagian
kesuksesan Anda di masa depan. Solusi BUCHI ACADEMY kami tersedia untuk Anda
dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kami akan membantu Anda melatih,
mendidik, dan memberi sertifikasi kepada pegawai Anda, dan banyak lagi. BUCHI adalah
penyedia solusi, walaupun aplikasi yang ada dalam pikiran Anda masih memerlukan
penelitian atau penelitian ilmiah, kami akan berbagi pengetahuan dan keahlian kami.
Bersama dengan produk berkualitas tinggi kami, Anda dapat mengandalkan hasil
yang diperoleh dan laporan mutakhir. Keuntungan dari publikasi di situs web kami:
∙∙ Pelatihan dan Sertifikasi Pengguna
∙∙ Dukungan aplikasi
∙∙ Studi Kelayakan
∙∙ Penelitian Aplikasi Kontraktual

∙∙ Pelatihan Aplikasi di Lokasi atau
@BUCHI
∙∙ Laporan Ilmiah
∙∙ Kontrak pelatihan

∙∙ Pengecekan/Pembersihan&Kalibrasi
∙∙ Pemeliharaan sesuai kebutuhan
∙∙ Paket pemeliharaan yang direncanakan
∙∙ Perjanjian layanan penuh
Tidak semua layanan tersedia untuk semua produk
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Layanan BUCHI – Manajemen Siklus Hidup Alat secara menyeluruh
Penyesuaian layanan untuk meningkatkan produktivitas dengan hemat biaya
Pengelolaan aset yang efektif sepanjang siklus hidup memberikan nilai yang signifikan dan
mengurangi total biaya kepemilikan. Dengan keahlian dan kompetensi kami selama lebih dari
75 tahun, kami mengembangkan layanan lanjutan untuk memelihara, memantau, memperbaiki,
dan mengoptimalkan produk Anda selama masa operasinya. Pakar yang bersertifikat dan terlatih
secara teratur memberikan kedekatan, tindakan proaktif, dan waktu reaksi singkat pada setiap
tahap siklus hidup produk Anda. Semua layanan yang disesuaikan dirancang dengan tujuan
agar proses dan operasi Anda tetap berjalan dan pada akhirnya membantu membuat Anda lebih
sukses, berkelanjutan, dan menguntungkan.

Sekilas keuntungan Anda dari Manajemen Siklus Hidup BUCHI secara
menyeluruh:
Jaringan Global

Responsif

Berkualifikasi

Dukungan
Telepon & E-Mail

300
lebih dari 300 tenaga
ahli di seluruh dunia

pendekatan yang baik
dan waktu tanggapan
yang cepat

teknisi yang
bersertifikat dan
dilatih secara teratur

Hubungi kami
secara langsung
atau melalui e-mail

Kehadiran layanan global
Keuntungan dari service center yang didirikan di seluruh dunia, pusat dukungan aplikasi, gudang
suku cadang, laboratorium konsumen, layanan tenaga ahli dan aplikasi – kapan saja, dan dekat
dengan Anda. Staf layanan dan rekan distribusi kami secara teratur memberikan pelatihan dan
evaluasi. Mereka memahami produk BUCHI dan sangat senang berbagi pengetahuan dan keahlian
dengan Anda. Motivasi staf layanan kami adalah faktor kesuksesan besar di dunia BUCHI.

Cakupan layanan:
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BUCHI

Distributor

«Puas dengan sistem pemurnian X2 Reveleris® dari BUCHI»
Dr. Narinder Mohal, Founder and Director Chemistry Service, GMK Research Laboratories Pvt.Ltd.

5

BUCHI Service Circle: BUCHI START
Efisiensi tertinggi dari awal

Instal &
Mulai

Kami menawarkan tiga layanan BUCHI START yang berbeda. Dari instalasi profesional hingga
adanya masalah serta perjanjian penuh dengan biaya total dan efisiensi yang tinggi.
Saat paket BUCHI STARTer Anda habis masa berlakunya, Anda dapat melanjutkan manfaat
layanan kami menggunakan paket pemeliharaan atau paket kualifikasi kami.

Instalasi Produk atau Sistem: BUCHI START «Instal»
∙∙ Pengaturan dan pengujian produk
∙∙ Pelatihan langsung dari teknisi bersertifikasi
∙∙ Evaluasi lingkungan sekitar produk baru Anda
∙∙ Integrasi terbaik dari produk baru Anda ke infrastruktur yang ada

BUCHI START «IQOQ»
∙∙ Instalasi produk atau sistem
∙∙ Instalasi dan IQ OQ

Dukungan Telepon/e-mail

∙∙ Kunjungan dan pemeliharaan sesuai prosedur yang telah ditentukan yang mencakup semua
perakitan dan komponen
∙∙ Menerima laporan dengan hasil uji, tindakan yang diambil, dan saran tambahan
∙∙ Produk ini akan diidentifikasi sebagai produk yang dirawat BUCHI dengan stiker yang berisi
tanggal dan nama Teknisi
∙∙ Garansi BUCHI Anda akan diperpanjang selama satu tahun

BUCHI START
«IQOQ»

BUCHI START
«Extend»

•

•

•

Pembaruan Perangkat Lunak dan
Firmware standar disertakan

•

Perlakuan prioritas,
Waktu reaksi layanan
Instalasi

BUCHI START «Extend»*

BUCHI START
«Instal»

•*
•

•

Pembersihan produk

•
•

•

IQ/OQ
Rangkaian penggunaan yang
disesuaikan dan komponen
pemeliharaan disertakan

•
+ 1 tahun

Perpanjangan garansi
Pengenalan di lokasi oleh pegawai
layanan kami (penanganan dan
pemeliharaan)

•

•

Jumlah kunjungan di lokasi

1

1

tersesuaikan

Tenaga kerja dan perjalanan gratis

•

•

•

1 kunjungan

1 kunjungan

terbatas sampai
2 tahun

Lamanya kontrak

•
setiap kunjungan

* Kontak pertama: <36 jam/Pengiriman (jika diperlukan): <72 jam (hari kerja saja); kecuali dinyatakan lain
Semua layanan hanya dapat dibeli saat perangkat dipesan.

«Kami sangat senang dengan sistem ini, sangat andal, dan saat ada masalah, masalah tersebut
dapat diselesaikan dengan cepat sehingga kami dapat melanjutkan pekerjaan kami»
Laura Bess, University Montana, Missoula, MT
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BUCHI Service Circle: BUCHI EXACT

Akurasi yang tersertifikasi tersedia sebagai paket «ketenangan pikiran»

Kualitas &
Sertifikasi

Kualifikasi Instalasi «IQ» memberikan bukti terdokumentasi bahwa peralatan telah dikirimkan dan
dipasang sesuai dengan persyaratan dan peraturan keselamatan wajib yang ditetapkan dalam
kualifikasi desain. Setelah berhasil menyelesaikan Kualifikasi Instalasi «IQ», staf yang bertanggung
jawab melanjutkan tahap kualifikasi berikutnya. Biasanya Kualifikasi Operasional «OQ».
Selama Kualifikasi Operasional, semua item yang ditentukan dalam rencana pengujian diproses
dan didokumentasikan secara tertulis untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai dengan
spesifikasinya. Setelah Kualifikasi Operasi berhasil, item tersebut diizinkan dengan tanda tangan
dalam laporan kualifikasi. Beberapa OQ juga mencakup Kualifikasi Kinerja «PQ». Contohnya akan
berupa lini Lyovapor terbaru kami untuk sistem freeze drying.

BUCHI EXACT «OQ»
∙∙ Layanan OQ sekali waktu akan memberikan Anda dokumen dan sertifikat yang diperlukan.
∙∙ Tim layanan akan menghubungi Anda untuk penjadwalan dan Anda akan diingatkan tentang
kemungkinan untuk tindak lanjut OQ sebelum sertifikat berakhir.
∙∙ Harga kami mencakup semua: Jam, perjalanan dan pengeluaran, dokumen, sertifikat, dan
biaya untuk semua alat dan bahan yang dibutuhkan selama prosedur berlangsung.

Dukungan telepon/e-mail

∙∙ Membeli paket OQ dan bukan OQ terpisah akan memberi Anda diskon tambahan pada
dokumen, memprioritaskan Anda untuk topik yang relevan dengan layanan, dan memberi Anda
ketenangan bahwa BUCHI akan mengurus aspek penjadwalan kunjungan.

BUCHI EXACT
«OQ Circle»*

•

•

Pembaruan Perangkat Lunak dan
Firmware standar disertakan

•

Perlakuan prioritas,
Waktu reaksi layanan

•**

Kunjungan di lokasi

1

Jumlah kunjungan yang
disesuaikan

Pelatihan di lokasi oleh tim
layanan kami (penanganan dan
pemeliharaan)

•

•

•

•
•

kunjungan tunggal

Min. paket 1 tahun

Dokumen OQ didiskon
Tenaga kerja dan perjalanan gratis

BUCHI EXACT «OQ Circle»*

BUCHI EXACT
«OQ»

Tipe Layanan
BUCHI CARE “Maintain”

•

				
* Tidak termasuk peralatan gelas
** Kontak pertama: <36 jam/Pengiriman (jika diperlukan): <72 jam (hari kerja saja); kecuali dinyatakan lain

«IQ/OQ merupakan dasar GMP dan merupakan hal yang sangat penting untuk BUCHI START
dari peralatan. Peralatan BUCHI dan tim telah dipercaya, andal, suportif sejak bertahun-tahun
berhubungan dengan kami.»
H C Ahuja Factory Manager, Hemmo Pharmaceuticals Pvt. Ltd. India
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BUCHI Service Circle: BUCHI ACADEMY
Tingkatkan ketrampilan Anda, lebih unggul dari pesaing

Mengoperasikan &
Meningkatkan

Solusi Kecakapan Tenaga Ahli disediakan oleh para ahli aplikasi di pusat kompetensi kami di
Flawil, Beijing, dan Mumbai dan pakar lokal yang ada di Afiliasi kami.
Dukungan ilmiah kami menawarkan studi kelayakan pra-penjualan, penawaran solusi yang
disesuaikan, dukungan pascajual di lokasi, kursus dasar reguler hingga kursus lanjutan, sesuai
permintaan pelatihan yang disesuaikan dan konsultasi berkelanjutan.

BUCHI ACADEMY «User»: Pelatihan dan Sertifikasi Pengguna Dasar
Tenaga Ahli kami yang bersertifikasi akan melatih staf Anda di bidang fungsionalitas dasar dan
lanjutan, aplikasi dasar, pemeliharaan ringan, dan penggantian suku cadang serta pemecahan
masalah yang mendasar. FAQ dan Q&A juga akan menjadi bagian dari pelatihan. Setiap peserta
pelatihan akan menerima sertifikasi dari BUCHI yang menyatakan partisipasinya.

BUCHI ACADEMY «Consult»: Studi Kelayakan/Penelitian/Laporan
Sampel Anda dinilai sesuai produk BUCHI yang sesuai kebutuhan Anda, merupakan dasar
keputusan pembelian yang objektif dan parameter awal untuk aplikasi Anda.
Aplikasi penelitian yang dibuat khusus dan konsultasi peningkatan skala ditawarkan sambil
memastikan hal yang tidak diungkapkan.
Pendapat dan laporan yang ditulis ahli, berdasarkan pengetahuan penerapan ilmu mutakhir dan
tidak dipublikasikan juga tersedia.

BUCHI ACADEMY «Course»: Pelatihan Aplikasi @BUCHI
Bergabunglah dengan pelatihan yang dijadwalkan secara rutin dengan informasi latar belakang
teoretis dari pelatihan tingkat dasar sampai lanjutan, pelatihan pemeliharaan langsung dan mudah,
pengoptimalan metode, serta tips dan trik berharga dari para ahli berpengalaman kami. Kursus
dilaksanakan di salah satu laboratorium atau fasilitas pelatihan kami.

BUCHI ACADEMY «CustomCourse»: Pelatihan Aplikasi

BUCHI
ACADEMY
«User»

BUCHI
ACADEMY
«Consult»

BUCHI
ACADEMY
«Course»

BUCHI
ACADEMY
«Custom
Course»

Perlakuan prioritas
Dukungan aplikasi:
waktu reaksi**
Durasi pelatihan/
kursus

•
hingga
4 jam

Perjanjian khusus
Laporan tertulis
Maks. Jumlah Peserta

1-2 hari

sesuai
permintaan

•

sesuai
permintaan

•
•

1-5 hari

sesuai
permintaan

10

Bawa sampel Anda sendiri
Sertifikasi peserta

BUCHI
ACADEMY
«Circle»

2 hari per
tahun

10

5

5

•*

•

•

•

sesuai
permintaan

* Tergantung pada pelatihan
** Kontak pertama: <36 jam
Tidak semua produk tersedia di semua negara

Pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan pribadi Anda, mulai dari pengetahuan praktis dan
teoretis dasar hingga lanjutan, memungkinkan Anda membawa sampel Anda sendiri untuk
menguji kelayakan atau untuk mengoptimalkan metode Anda. Sebagai tambahan, dapat juga
dibuat perjanjian khusus.

BUCHI ACADEMY «Circle»: BUCHI «CustomCourse» sebagai kontrak
Kami menawarkan 2 hari per tahun kontrak yang disesuaikan dengan pelatihan dan biaya
tambahan. Anda akan mendapatkan bantuan telepon atau email yang diprioritaskan untuk
pertanyaan tentang cara menggunakan perangkat BUCHI paling efektif atau permintaan aplikasi
yang berkaitan dengan produk BUCHI Anda.
Layanan BUCHI lainnya yang tersedia untuk Anda:
Anda mendapatkan akses ke layanan BUCHI yang terkenal di industri ini. Aplikasi online mencatat
aplikasi seluler yang berguna untuk solusi Kjeldahl, Lyovapor™ dan Laboratory Rotavapor ® kami,
dukungan telepon langsung oleh teknisi yang ditugaskan, serta dukungan e-mail oleh staf aplikasi
kimia kami.
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«Pelatihan BUCHI-NIR tidak hanya informatif dalam skala besar, memberikan gambaran umum tentang
teknologi di balik analisis NIR, namun juga sangat disesuaikan dengan penggunaan instrumentasi di
laboratorium kami. Model kalibrasi kami digunakan sebagai contoh sehingga konsep yang diajarkan dapat
diterapkan pada metode yang sudah kita kenal. Selain itu, BUCHI dapat memberikan wawasan tentang
kalibrasi yang saat ini kami upayakan untuk menciptakannya, dengan menggabungkan saran dalam kursus
pelatihan. Manfaat utama dari pelatihan ini adalah diberikan langsung kepada kami dan ditawarkan di lokasi di
MJN, sehingga tidak ada perjalanan untuk konsumen.»
Susan Christopoulos, NIR/QC Senior Lab Analyst, Mead Johnson Nutrition, Zeeland Michigan, USA
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BUCHI Service Circle: BUCHI CARE
Keandalan Tak Terkalahkan

Pemeliharaan &
Perbaikan

Memelihara perangkat yang sering digunakan memerlukan komponen dan frekuensi pengecekan
yang berbeda dari unit yang jarang dioperasikani. Pendekatan kami mengambil faktor seperti ini
menjadi pertimbangan dan memberi Anda solusi optimal tetapi efisien. Anda bisa memilih salah
satu paket solusi pemeliharaan kami. Paket tersebut disesuaikan dan berisi daftar komponen
pengganti yang disesuaikan dengan jumlah kunjungan yang benar. Semua bergantung pada
kondisi perangkat Anda, penggunaannya, dan aplikasi yang dipilih.

CARE «Inspect»: Pengecekan dan«Pembersihan & Kalibrasi»
∙∙ Untuk pengecekan, pembersihan dan, jika perlu, kalibrasi ulang perangkat BUCHI Anda sesuai
dengan protokol pemeriksaan khusus yang telah dikembangkan menggunakan pengalaman
global kami.

CARE «Maintain» (On-Demand):
∙∙ Kunjungan dan pemeliharaan rutin yang mencakup semua rakitan dan komponen.
∙∙ Menerima laporan dengan hasil tes, tindakan yang diambil, dan saran tambahan.
∙∙ Produk ini akan diidentifikasi sebagai produk yang dipelihara BUCHI dengan stiker yang berisi
tanggal dan nama Teknisi.

CARE «Circle»*
∙∙ Lakukan servis pemeliharaan pada produk Anda yang disesuaikan dengan penggunaannya dan
aplikasi Anda.
∙∙ Teknisi yang bersertifikat bekerja dengan protokol pemeliharaan yang direncanakan khusus
untuk produk yang telah ditetapkan menggunakan pengalaman layanan global kami.
∙∙ Kunjungan mencakup penggantian suku cadang biasa dan uji semua komponen utama
menggunakan instruksi khusus dan uji rutin.
∙∙ Kunjungan perbaikan yang tidak terencana didiskon (komponen dan tenaga).
∙∙ Komponen layanan apa pun yang memerlukan pergantian akan diberi diskon.
∙∙ Diperlakukan dengan prioritas tinggi.

CARE «CirclePlus»*
∙∙ Semua layanan dan perjalanan bebas biaya.
∙∙ bebas 2 jam pelatihan di lokasi per tahun.
∙∙ Kunjungan perbaikan yang tidak terencana terhitung.
∙∙ Jumlah kunjungan pemeliharaan yang disesuaikan.
∙∙ Diperlakukan dengan prioritas tertinggi dan ketersediaan tertinggi
Layanan BUCHI lainnya yang tersedia untuk Anda:

Kit Suku Cadang
∙∙ Untuk sejumlah produk tersedia paket suku cadang yang disesuaikan.
∙∙ Kit mudah dipahami, petunjuk yang diilustrasikan sehingga staf Anda tidak akan memiliki
masalah dengan pemasangan kit dan menjaga produk Anda tetap berjalan, bebas kebocoran
dan kerusakan seiring berjalannya waktu.
∙∙ Teknisi kami dapat membantu Anda secara rutin dan menentukan jangka waktu yang tepat
saat produk Anda memerlukan komponen aus baru. Dan, jika Anda menginginkannya, kami
akan mengunjungi Anda dan melakukan penggantian.
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CARE
«Inspect»

CARE
«Maintain»

CARE
«Circle»

CARE
«CirclePlus»

•

•

•

•

•

•

•

•

Perlakuan prioritas,
waktu reaksi

< 3 hari Kerja

•**

Kunjungan di lokasi

Jumlah
kunjungan
pemeliharaan
yang disesuaikan

Dukungan Telepon/
e-mail
Pembaruan
Perangkat Lunak dan
Firmware standar
disertakan

•

Pembersihan produk

1 Pemeriksaan

1 Pemeliharaan

Jumlah
kunjungan
pemeliharaan
yang disesuaikan

•

•

•

•

Kit suku cadang
standar

Kit suku cadang
yang disesuaikan

Kit suku cadang
yang disesuaikan

Diskon untuk
komponen layanan
dan suku cadang
tambahan***

•

100%

Diskon untuk
kunjungan perbaikan
tambahan***

•

100%

Pelatihan di lokasi
oleh tim layanan kami
(penanganan dan
pemeliharaan)

•

•

Min. paket
1 tahun*

Min. paket
1 tahun*

Tenaga kerja dan
perjalanan gratis
Suku cadang
disertakan

Tipe Layanan

kunjungan
tunggal

kunjungan
tunggal

* Untuk perangkat di luar garansi pabrik, pengecekan diperlukan sebelum perjanjian. Unit harus berfungsi saat masuk.
Usia produk maksimum adalah 5 tahun
** Kontak pertama: <36 jam/Pengiriman (jika diperlukan): <72 jam (hari kerja saja); kecuali dinyatakan lain
*** Jika disarankan selama pemeliharaan oleh teknisi layanan. tidak termasuk penyalahgunaan perangkat
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Pesan utama bagi konsumen kami
BUCHI memberikan nilai tambah dengan slogannya “Quality in your hands”
“Quality in your hands” merupakan prinsip dasar yang membentuk filosofi dan tindakan kami.
Prinsip dasar tersebut menantang kami untuk memberikan pelayanan handal yang disesuaikan
dengan kebutuhan Anda. Itu artinya kami harus terus dekat dengan para konsumen kami. Itulah
mengapa kami selalu menjaga hubungan kami dengan Anda serta terus bekerja keras untuk lebih
memahami Anda dan bisnis Anda.
Kami membantu Anda dengan cara menyediakan produk, sistem, solusi, aplikasi dan layanan
berkualitas tinggi yang menawarkan nilai tambah untuk Anda. Hal tersebut memungkinkan Anda
untuk fokus pada keseluruhan proses dan pekerjaan Anda.
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Hemat Biaya
Anda ingin mendapatkan hasil terbaik dengan menggunakan
solusi yang efisien. Kami membantu dalam menangani pekerjaan
dan proses Anda secara ekonomis. Kami berusaha keras untuk
menciptakan keuntungan ekonomi yang tinggi dan nilai tambah
maksimum untuk Anda.

Mudah

Aman

Anda menangani proses yang kompleks, melakukan pekerjaan
menantang dan ingin fokus pada hal-hal penting. Kami mendukung
Anda dengan menyediakan solusi yang dirancang secara cermat
serta peralatan dan sistem yang mudah dioperasikan.

Anda sedang bekerja di lingkungan dengan keselamatan sebagai
prioritas utamanya. Dengan kerja sama yang erat dengan Anda,
kami bekerja sekuat tenaga untuk menghasilkan produk, sistem,
solusi, aplikasi, dan layanan yang seaman mungkin bagi masyarakat
dan lingkungan.

Kompeten

Global

Anda memerlukan produk, sistem, solusi, aplikasi serta layanan
yang disesuaikan secara tepat dengan kebutuhan Anda. Kami
memiliki kepiawaian dalam bidang teknologi serta pengalaman
berpuluh-puluh tahun yang diperlukan untuk memberikan dukungan
yang kompeten dan untuk bekerja dengan Anda guna meningkatkan
layanan pasar kami secara terus menerus.

Anda menjunjung tinggi layanan pribadi dan sambungan komunikasi
singkat. Sebagai sebuah bisnis keluarga, kami memiliki perwakilan
dimanapun konsumen kami berada karena kami memiliki cabangcabang perusahaan dan distributor-distributor berkualitas. Dengan
adanya para pekerja lokal yang kami miliki serta banyaknya
konsumen yang tersebar di berbagai penjuru dunia yang puas akan
kinerja kami, kami menjamin bahwa Anda bekerja dengan mitra
yang tepat.

Terpercaya

Berkelanjutan

Anda ingin dapat mengandalkan mitra Anda sepenuhnya dalam hal
produk, sistem, solusi, aplikasi dan layanan. Kami menjamin kualitas
dan fungsionalitas peralatan kami dan akan terus membantu Anda
secara cepat dan efisien apabila terjadi suatu hal yang tidak berjalan
sesuai keinginan Anda.

Anda lebih menyukai mitra kerja yang dapat bertindak dengan
penuh tanggung jawab ketika bekerja dalam tantangan lingukangan
saat ini. Kami mendukung proses yang ramah lingkungan dan
pembuatan produk yang memiliki jangka waktu penggunaan yang
panjang. Kami menggunakan teknologi mutakhir untuk menjaga
kelestarian air dan energi serta untuk meminimalkan dampak
terhadap lingkungan.
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Quality in your hands
Kantor Cabang BUCHI:
Europe
Switzerland/Austria

Benelux

France

Germany

BÜCHI Labortechnik AG
CH – 9230 Flawil
T +41 71 394 63 63
F +41 71 394 64 64
service.switzerland@buchi.com
www.buchi.com

BÜCHI Labortechnik GmbH
Branch Ofﬁce Benelux
NL – 3342 GT Hendrik-Ido-Ambacht
T +31 78 684 94 29
F +31 78 684 94 30
service.deutschland@buchi.com
www.buchi.com/bx-en

BUCHI Sarl
FR – 94656 Rungis Cedex
T +33 1 56 70 62 50
F +33 1 46 86 00 31
service.france@buchi.com
www.buchi.com/fr-fr

BÜCHI Labortechnik GmbH
DE – 45127 Essen
T +800 414 0 414 0 (Toll Free)
T +49 201 747 49 0
F +49 201 747 49 20
service.deutschland@buchi.com
www.buchi.com/de-de

Italy

Russia

United Kingdom

Germany

BUCHI Italia s.r.l.
IT – 20010 Cornaredo (MI)
T +39 02 824 50 11
F +39 02 575 12 855
service.italy@buchi.com
www.buchi.com/it-it

BUCHI Russia/CIS
Russia 127287 Moscow
T +7 495 36 36 495
F +7 495 98 10 520
service.russia@buchi.com
www.buchi.com/ru-ru

BUCHI UK Ltd.
GB – Oldham OL9 9QL
T +44 161 633 1000
F +44 161 633 1007
service.uk@buchi.com
www.buchi.com/gb-en

BÜCHI NIR-Online
DE – 69190 Walldorf
T +49 6227 73 26 60
F +49 6227 73 26 70
service@nir-online.de
www.nir-online.de

America
Brazil

USA/Canada

BUCHI Brasil Ltda.
BR – Valinhos SP 13271-200
T +55 19 3849 1201
F +55 19 3849 2907
service.brasil@buchi.com
www.buchi.com/br-pt

BUCHI Corporation
US – New Castle, DE 19720
T +1 877 692 8244 (Toll Free)
T +1 302 652 3000
F +1 302 652 8777
service.usa@buchi.com
www.buchi.com/us-en

Asia
China

India

Indonesia

Japan

BUCHI China
CN – 200233 Shanghai
T +86 21 6280 3366
F +86 21 5230 8821
service.china@buchi.com
www.buchi.com/cn-zh

BUCHI India Private Ltd.
IN – Mumbai 400 055
T +91 22 667 75400
F +91 22 667 18986
service.india@buchi.com
www.buchi.com/in-en

PT. BUCHI Indonesia
ID – Tangerang 15321
T +62 21 537 62 16
F +62 21 537 62 17
service.indonesia@buchi.com
www.buchi.com/id-in

Nihon BUCHI K.K.
JP – Tokyo 110-0008
T +81 3 3821 4777
F +81 3 3821 4555
service.japan@buchi.com
www.buchi.com/jp-ja

Korea

Malaysia

Singapore

Thailand

BUCHI Korea Inc.
KR – Seoul 153-782
T +82 2 6718 7500
F +82 2 6718 7599
service.korea@buchi.com
www.buchi.com/kr-ko

BUCHI Malaysia Sdn. Bhd.
MY – 47301 Petaling Jaya,
Selangor
T +60 3 7832 0310
F +60 3 7832 0309
service.malaysia@buchi.com
www.buchi.com/my-en

BUCHI Singapore Pte. Ltd.
SG – Singapore 609919
T +65 6565 1175
F +65 6566 7047
service.singapore@buchi.com
www.buchi.com/sg-en

BUCHI (Thailand) Ltd.
TH – Bangkok 10600
T +66 2 862 08 51
F +66 2 862 08 54
service.thailand@buchi.com
www.buchi.com/th-th

Pusat Dukungan BUCHI:
South East Asia

Middle East

Latin America

BUCHI (Thailand) Ltd.
TH-Bangkok 10600
T +66 2 862 08 51
F +66 2 862 08 54
service.thailand@buchi.com
www.buchi.com/th-th

BÜCHI Labortechnik AG
UAE – Dubai
T +971 4 313 2860
F +971 4 313 2861
service.middleeast@buchi.com
www.buchi.com

BUCHI Latinoamérica
S. de R.L. de C.V.
MX – Mexico City
T +52 55 9001 5386
latinoamerica@buchi.com
www.buchi.com/es-es

Kami diwakili oleh lebih dari 100 mitra distributor di seluruh dunia.
Cari perwakilan lokal Anda di: www.buchi.com
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