Karbantartási
ismertető

B. és B. 97. Kft.

Amiért a karbantartás
szükséges
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják,
hogy azoknál az ajtóknál, ahol semmilyen
karbantartás nincs, az ajtók az első időszakban megfelelően működnek, majd hirtelen
nagymértékű állagromlás következik be,
ezért a problémák hatványozottan jelentkeznek és javítási költségük magas.
Előfordul, hogy egy egyszerűen megelőzhető kisebb probléma okoz egy nagyobb meghibásodást, és ezzel az ajtó működésképtelenségét. Például, egy beszennyeződött futósín miatt nem csak zajosabb az automatika, hanem a görgők idő előtti elkopását is
eredményezheti.

Megtakarítás
Amint a grafikonokból kitűnik, karbantartással pénzt is megtakaríthat - ahol nem törődtek a szerkezettel, az eseti hibajavítás alkalmával a helyreállítási költség akár az ajtó
eredeti bekerülési árát is megközelítheti
(felső grafikon), nem beszélve arról, hogy a
tönkrement szerkezet nem hozható ugyanolyan állapotba, mint ha karbantartottuk
volna.
Rendszeres átvizsgálással azonban megelőzhető a meghibásodás és az így bekövetkező időkiesés, továbbá a fenntartási költség alacsony szintre szorítható (alsó grafikon).
az ajtó állapota
ráfordított összeg

Amit Ön nyer
■ Alacsony fenntartási költség
■ Megnövekedett élettartam
■ Fennakadásmentes és folyamatos

működés
■ Megóvja értékeit

Fenntartási táblázat

Fenntartási forma

Kiszállás

Ráfordítás

Élettartam

Eseti hibajavítás

véletlenszerűen

nagyobb összegek (legtöbbször
alkatrészcserék)

általában rövid távú, a már
bekövetkezett hibát és az amiatti
akadályt kell megszüntetni

Alkalmi karbantartás

alkalmanként

kisebb-nagyobb összegek (javítási
költségek)

hosszabb távú, a már bekövetkezett
hiba megjavítható

Rendszeres karbantartás

rendszeresen

kisebb összegek (főként csak
kiszállási díjak)

hosszú távú, a hibák oka időben
megelőzhető

Karbantartási munkálatok
■ Szerkezet átvizsgálása, állapotfelmérés
■ A készülék beállított adatainak (sebességek,
idők, stb) rögzítése
■ Az automatika belső tisztítása
■ Futófelületek, görgők, alsó vezetők tisztítása,
szükség szerinti cseréje
■ Fogazott szíj feszességének illetve a belső
meghajtás ellenőrzése
■ Egyéb mechanikai elemek átvizsgálása
■ Elektromos csatlakozások, földelés
ellenőrzése
■ Mechanikai után-állítások
■ Szabad és akadálymentes mozgathatóság
ellenőrzése
■ Újraindítás, funkciók ellenőrzése, és a
működés lehetőség szerinti finomítása
■ Biztonsági funkciók (élvédelmek, pánikfunkció, vésznyitás, zárak) ellenőrzése
■ Adminisztráció, szükség szerint alkatrészcsere javaslat
■ Átadás

Ajánlatunk
Cégünk helyszíntől, forgalomtól és környezeti hatásoktól függően évente egy illetve
két alkalommal történő, különösen nagy
forgalmat lebonyolító vagy szélsőséges körülmények között működő szerkezeteknél
három esetleg négy karbantartást javasol.
A karbantartási díj kiegyenlítése átutalással
történik, ami tartalmazza a kiszállás és a
munkavégzés díját is. Amennyiben karbantartási szerződéssel rendelkezik cégünkkel,
az Önök szerkezete elsőbbséget élvez, és
kedvezőbb kiszállási és javítási díjat számítunk fel.
A karbantartásokra és a cserélt alkatrészekre
is garanciát vállalunk.

Adatlapunk

Cégnév: B. és B. 97. Design Studio Kft.
Telephely: 2317 Szigetcsép, Ady Endre u. 11.
Telefon és faxszám: [24] 418 623
E-mail: mail@bb97.hu
Cégjegyzékszám: 13-09-075141
Adószám: 12255788-2-13
Budapest Bank: 10103850-53700241-00000006

Köszönjük a figyelmét!
Bízunk benne, hogy ajánlatunk megnyerte
tetszését, és hosszú távú, megbízható működést érhetünk el ajtajainál. Kövesse a
többi cég/üzlet példáját, és kérjen egyéni
árajánlatot szerkezeteinek karbantartásához, majd kössön előnyös szerződést cégünkkel.
Amennyiben a karbantartást nem látja
szükségszerűnek, természetesen eseti hibajavításhoz is a rendelkezésére állunk.

www.bb97.hu
mail@bb97.hu
[24] 418 623

