Čistota je základ zdraví Vašeho lisu
O každé zařízení je nutné se starat. Vždy se
to vyplatí. Poznáváme to ze statistik
servisních zásahů u našich zákazníků.
Někteří mají v dílně čisto, uklizeno
samozřejmě v rámci možností. Vědí, že za
stroje dali značné množství peněz, které
museli vydělat, a tak se o ně dobře starají.
Tito zákazníci mají méně servisních zásahů
než Ti, kteří neprování pravidelnou údržbu
strojů a dílnu mají pod nánosy prachu. Za
vše se musí platit. Někteří zákazníci
vyžadují slevy při koupi lisu. Ale i dobrou
údržbou a péčí o stroje se dá hodně ušetřit.
Podle Návodu na obsluhu a údržbu lisu je nutné po 500 provozních hodinách vyměnit filtrační
vložky, olejovou a odvzdušňovací. První výměna vložek se provádí po 500 hodinách provozu nebo
po prvním roce provozu, podle toho, co uplyne dříve. Druhá výměna se provádí mezi druhým až
čtvrtým rokem nebo po 4000 provozních hodinách lisu. Záleží na individuálních podmínkách každé
dílny.
Čím více se Vám práší v dílně, tím častěji byste měli vzduchový filtr měnit. A ani olej není zcela
čistý, divili byste se, jak Vám výměna filtru prodlouží životnost oleje i lisu. S každou výměnou
hydraulického oleje byste měli filtry vždy vyměnit. Zakoupením balíčku s výměnou oleje i filtrů
zároveň ušetříte.
Cena olejové a odvzdušňovací filtrační vložky
Poštovné
Celkem

1 188 Kč
350 Kč
1 538 Kč

Cena výměny filtračních vložek, olejové a odvzdušňovací
včetně práce

1 413 Kč

Cena výměny 56 l hydraulického oleje BHD 46 včetně přečerpání a
vyčištění olejové nádrže

5 606 Kč

Cena celkem bez slevy

7019 Kč

Cena balíčku Výměna 56 l hydraulického oleje BHD včetně přečerpání a
vyčištění olejové nádrže s výměnou filtračních vložek se slevou 15 %

5 966 Kč

Při objednání balíčku ušetříte

1 053 Kč

Ceny jsou kalkulovány pro BrikStar 30 a 50 bez dopravy a DPH.
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