Jak se mi neuvěřitelně zlepšila kvalita briket
Když mi můj soused, který také truhlaří, ukazoval své brikety, nevěřil jsem svým očím. Měl je
pěkně stlačené, jednu jako druhou. Máme skoro stejné zakázky, někdy pracujeme s masivem,
máme dlouhé hobliny, jindy brousíme, odsáváme spíše prach nebo řežeme desky. Je pravda, že je
materiál pro briketování míchaný. Proto mi nešlo na rozum, že má stále tak pěkné brikety. Šel
jsem se podívat k němu do dílny. A víte, co
měl namontováno na lisu? Takovou dlouhou
sešroubovanou trubku, říkal tomu tlumič
vibrací. Prý se brikety z některých materiálů
při protlačování raznicí poškozují vibracemi a
toto zařízení udrží briketu delší dobu pod
tlakem a ztlumí vibrace. Vibrace pak briketu
nepoškodí a její kvalita je vyšší. Objednal
jsem si jej v BRIKLISU také, aby mě sousedi
nepomluvili, že mám horší brikety než on.
Namontoval jsem si jej sám, nic to není a
brikety jsou naprosto perfektní.
Cena tlumiče vibrací
Poštovné

4700 Kč
590 Kč

Jak nepřepalovat olej v hydraulice
To byla darda a prý jsem si to zavinil
sám. Mám briketovačku z Briklisu 50 kg
za hodinu. Získal jsem dobré zakázky, a
proto jsem měl hodně hoblin. Nechtěl
jsem zastavovat výrobu, ale výkon
briketovačky mi nestačil. Tak jsem jí
honil, co to šlo. Někdy až 11, 12 hodin
denně. Jenže pak se to stalo. Nejdříve mi
začal unikat olej z hadic, za pár dní jsem
měl pod lisem louži a olej vytékal všude.
Lis bouchal a olej zapáchal. Tak jsem se
naštval a zavolal jsem servisáky. Jenže
oni mi dokázali, že mám přepálený a
znečištěný olej. Těsnění byla ztvrdlá,
zničená, olej byl tmavý, zkažený, jakoby zkyslý a plný oděrků a nečistot. Prý lis přetěžuji a
nestarám se o něj, zaprášená nádrž oleje se nechladila, lis se rychle ohřál až na 70°C a termostat
mi jej neustále vypínal. Co jsem měl dělat. Nechal jsem si vyměnit filtry, olej, přetěsnit hydrauliku
a zaplatil jsem hromadu peněz. Doporučili mi chladič oleje, který si mohou předvídaví zákazníci
objednat již při zakoupení nového lisu, když tuší, že budou mít více pilin na lisování. Chtěl jsem
ušetřit, ale moc se mi to nepovedlo.
Cena chladiče oleje jako volitelné příslušenství při objednání lisu
Cena chladiče oleje s montáží u zákazníka

32 600 Kč
36 700 Kč
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