
Shuttle Service
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Brammer staat bekend om haar snelle en 

fl exibele dienstverlening. Een voorbeeld is de 

snelheid waarmee uw bestelling wordt afge-

leverd. In praktisch alle gevallen wordt een 

zending op de ochtend na het plaatsen van 

uw opdracht franco bij u bezorgd.

Toch is zelfs dit niet altijd snel genoeg. 

Soms is elke minuut kostbaar. Voor dit soort 

noodgevallen is de Brammer Shuttle Service 

beschikbaar.

Binnen 15 minuten is de 
 Brammer Shuttle Service
naar u onderweg . . .

. . . en levert de door u benodigde lagers, 

dichtingen of welk ander Brammer-product 

dan ook binnen de kortste keren bij u af. 

Deze service is dag en nacht beschik-

baar  zeven dagen per week. De enorme 

 Brammer-voorraad is dus altijd binnen 

handbereik alsof het onderdeel in uw eigen 

magazijn ligt. Stilstand duurt niet langer dan 

strikt noodzakelijk.

Brammer betaalt mee

De prijs voor deze unieke service heeft 

 Brammer tot het absolute minimum beperkt.

Brammer-relaties profi teren bovendien van 

het feit dat Brammer een gedeelte van de 

kosten voor haar rekening neemt.

Indien u ons de ingesloten antwoordkaart 

terugstuurt geven wij u exact op wat een 

rit naar uw locatie kost en hoeveel tijd hier 

gemiddeld mee gemoeid zal zijn.

De Shuttle Service staat dag en nacht gereed 

om direct te vertrekken.

Een uitkomst in noodgevallen!

■  Lagers
 
■   Dichtingen
 
■   Aandrijftechniek

■  Lineairtechniek
 
■  Pneumatiek
 
■  Gereedschap
 
■  Werkplaatsinrichting
 
■  Veiligheid
 
■  Chemicaliën
 
■  Intern transport
 
■  Bevestigingsmaterialen
 
■  Machinespillen

24 uur, zeven dagen per week
binnen 15 minuten naar u onderweg



  Lagers

  Dichtingen

  Pneumatiek

  Lineairtechniek

  Aandrijftechniek

  Chemicaliën

  Gereedschap, veiligheidsproducten, werkkleding

■ SKF ■ NSK ■ INA ■ TIMKEN ■ SIMRIT ■ CR ■ NILOS ■ GATES ■ OPTIBELT ■ RENOLD ■ REXNORD ■ IWIS ■ THK ■ SMC ■ RECTUS ■ NORGREN ■ BETA ■ DURACELL 

■ HITACHI ■ METABO ■ KUKKO ■ 3M ■ KIMBERLY-CLARK ■ GEDORE ■ DEB ■ OCTOPULL ■ REMA ■ COLSON ■ LOCTITE ■ PERMA ■ KLÜBER ■ SEEGER ■ MITUTOYO



Dat zal je altijd zien. Als er een lager onverwacht aan vervanging toe is, dan altijd op de meest onmogelijke momenten. Dus 
wat doet u? U belt uw leverancier en op -aller-vriendelijkste toon zegt het antwoordapparaat dat maandagochtend iedereen 
weer voor u klaar staat. De stress neemt toe. De situatie dreigt uit de hand te lopen. Er zit nog maar één ding op. Voortaan 
Brammer bellen. Omdat wij elk onderdeel uit voorraad kunnen leveren, maar bovenal omdat onze service de graad van per-
fectie heeft bereikt. Ook op zondag. Ook na zes uur ’s avonds. Zeven dagen per week, 24 uur per dag zijn wij direct bereikbaar 
en staat de Brammer Shuttle Service klaar om onmiddellijk uit te rukken met het benodigde product. Als u dan ook nog  kennis 
heeft gemaakt met onze objectieve adviezen, de ondersteuning van onze technische afdeling, onze concurrerende prijs/ 
prestatie-verhouding en onze regionale aanwezigheid, dan zult u het moeten beamen: uiteindelijk draait het toch om Brammer.
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BRAMMER NEDERLAND B.V.

“Maandagochtend staan onze
medewerkers u weer graag te woord”


