Pakiety serwisowe
zamiatarek

Zainwestuj w bezpieczeństwo i utrzymanie wartości
swojej maszyny dzięki pięciu pakietom serwisowym

Wykorzystaj przerwę zimową dla swoich zamiatarek i zainwestuj w bezpieczeństwo i utrzymanie wartości. Ponieważ
tylko dobrze utrzymane maszyny gwarantują maksymalną wydajność i niezawodność przez cały okres ich eksploatacji,
oferujemy pięć pakietów serwisowych, które przeprowadzamy w naszym warsztacie w centrum serwisowym w Kielcach.
Każdy z tych pakietów można wybrać indywidualnie lub połączyć je w dowolny sposób. Skontaktuj się z nami już dziś.
Nasi pracownicy chętnie udzielą porad i umówią się na spotkanie.
Pakiet I: Weryfikacja i diagnostyka stanu technicznego

Pakiet II: Podstawowa obsługa serwisowa

Kompleksowa i komputerowo wspomagana diagnostyka
sprawdza stan techniczny zarówno podwozia jak i zespołu
zamiatarki pojazdu. W szczególności:
▪ system DPF
▪ układ hamulcowy
▪ jednostka sterująca, wraz z elektroniką
▪ klimatyzacja
▪ silnik nadwozia
▪ systemy hydrauliczne (szczelność, poziom oleju, itp.)
▪ systemy elektryczne (sygnały akustyczne, oświetlenie,
lampy ostrzegawcze i kontrolne, wskaźniki)
▪ instalacja wodna (szczelność, rury i węże, dysze
zraszające, filtr itp.)
▪ system ssący (dysza, rura, szczelność, itp.)
▪ stopień zużycia elementów konstrukcyjnych (pęknięcia,
deformacje, uszkodzenia itp.)
▪ powłoka lakiernicza

Serwis i konserwacja nadwozia, podwozia i silnika(-ów)
zgodnie z okresami przeglądów i zaleceniami producenta.

Pakiet III: Naprawy konieczne i zalecane
Wyczerpujący raport, wyszczególniający wszelkie usterki
i doradzający w zakresie niezbędnych i zalecanych napraw,
w tym szacunkowy koszt na każdy punkt działania.
Pakiet IV: Czyszczenie & Mycie
Kompleksowe czyszczenie i pranie maszyny, wnętrza
kabiny, tapicerki.
Pakiet V: Wymiana węży hydraulicznych

Zaoszczędź do 7% na częściach

Jeśli zamówisz wszystkie pakiety w jednym, otrzymasz zniżkę
w wysokości 7% wartości wszystkich części użytych do
wykonania usługi.

Jeśli Państwa maszyna ma więcej niż 6 lat, zalecamy
wymianę
zestawu
węży
hydraulicznych,
aby
zagwarantować bezpieczeństwo
pracy
i
maksymalną
Paketpreis «all in»
wydajność maszyny.

81.000 €*

Zainteresowany? W takim razie skontaktuj się z naszymi pracownikami w dziale serwisu i części zamiennych już dziś. Chętnie
odpowiedzą na wszelkie dalsze pytania i przedstawią szczegółową wycenę Państwa pojazdu lub floty. Dane kontaktowe naszych
współpracowników do Aebi, Schmidt, Mulag i Unimog są dostępne na stronie:
www.aebi-schmidt.com/polska
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Zeskanuj i poznaj Aebi Schmidt
na YouTube
Zmiany techniczne zastrzeżone.
Zdjęcia nie są wiążące..
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