TAKE PART IN THE
CNC REVOLUTION
В действителност, загубите породени от
непредвиден престой могат да бъдат до 5 пъти
по-високи от цената на планирана превантивна
поддръжка (така наречената профилактика)!
Профилактично сервизно обслужване
Нашият сертифициран от HAAS сервизен техник може да провери машина Ви и да Ви предостави актуалното
и състояние – кои части трябва да бъдат подменени за да се предотвратят непредвидени проблеми.
Фокус на профилактичното
Ползи
сервизно обслужване
•
•
•
•

Механични компоненти
Система за охлаждане
Пневматична система
Проверка геометрията
на машината
• Електронни компоненти

Цената започва от:*

• Увеличаване и поддържане на
рентабилността, като избягвате
непредвидени престои
• Намаляване брака на продукцията,
дължащ се на промени в точността,
свързани с износване и геометрични
отклонения
• Удължаване полезния живот на машината

Стругови машини
BGN 480.3 осни фрезови машини
BGN 480.5-осни фрезови машини
BGN 580.* не са включени резервни
части за подмяна

Добавяне на услуги
Като допълнение към профилактиката на вашия вертикален обработващ център, може да Ви предложим
допълнително професионални измервателни процедури и да проверим по-задълбочено състоянието и.
 ената започва от:
Ц
3-оси BGN 240.• Извършване на “Renishaw
Ballbar” тест за проверка на
точността

Ц
 ената започва от:
BGN 120.• Извършване на вибрационна
проверка за анализиране
състоянието на шпиндела на
машината

Ц
 ената започва от:
3-оси BGN 2’000.5-оси BGN 3’000.• В състояние сме да предложим и
лазерна нивелация, за да постигате
последните микрони от допуска на
детайла

Формуляр за заявка
Без значение от каква услуга за поддръжка се нуждаете, ние сме оборудвани и обучени да извлечем
най-доброто от вашата машина.
Свържете се с местния клон на Teximp по e-mail: service_bulgaria@teximp.com, ако се нуждаете от подробна оферта
за всякакъв вид услуги за поддръжка.
Или ни изпратете обратно формата по-долу на: service_bulgaria@teximp.com и ние ще се свържем с вас.
Фирма

Интересуваме се от

Име

Профилактика

E-mail адрес

“Renishaw Ballbar” тест

Телефон
Предпочитано време за
извършване на услугата

Вибрационен анализ
	Лазерна нивелация
и настройка

www.teximp.com

