Záruční a pozáruční servis a opravy
dmychadel
Poskytovat zákazníkům dokonalé a spolehlivé servisní
zázemí je pro společnost KUBÍČEK VHS jednou z hlavních
priorit. Naši odborníci jsou proto kdykoli připraveni řešit
případné problémy zákazníků. A to nejen v případě
našich vlastních produktů, ale dokonce také u zařízení
od kteréhokoli jiného výrobce dmychadel a vybraných
kompresorů. Naši pracovnící jsou připraveni Vám kdykoliv
pomoci.

ROZSAH PRACÍ:
---------------

Olejová náplň - kontrola, výměna
Filtr sání - kontrola, vyčištění, výměna
Klínové řemeny, spojky - kontrola, seřízení, výměna
Souosost převodů - kontrola, seřízení
Zpětná klapka - kontrola
Rozběhový ventil - kontrola, seřízení
Pojistný ventil - kontrola, seřízení
Šroubové spoje - kontrola
Pracovní prostor dmychadla - kontrola
Rotory (vůle) - kontrola
Funkce soustrojí - kontrola
Tlak v systému - kontrola
Funkce manometrů - kontrola
Vibrační diagnostika ložisek a ozubených kol - měření

DOPRAVY VŠECH TYPŮ ROOTS DMYCHADEL
např. KUBÍČEK, LuToS, Aerzen, Hibon, Kaeser, GKRV,
Robuschi

Na dmychadla a soustrojí dmychadel společnosti KUBÍČEK
VHS se poskytuje záruční lhůta v délce 24 měsíců.
V případě našich smluvních zákazníků je možnost
tuto lhůtu prodloužit až na 36 měsíců a navíc získávají
řadu benefitů: provedení servisního zásahu v průběhu
24 hodin od nahlášení závady, v některých regionech jsme
schopni opravu zajistit dokonce již v průběhu 12 hodin.
Pro smluvní zákazníky také platí zvýhodněné ceny
služeb, náhradních dílů, garantované ceny na individuálně
sjednaná období a další výhody.
NABÍDKA SERVISNÍHO ODDĚLENÍ:
-----

Záruční servis dmychadel KUBÍČEK
Pozáruční servis všech typů ROOTs dmychadel
Servis deflagračních pojistek
Repase trubkových aeračních systémů - výměny aeračních membrán
-- Opravy všech typů ROOTs dmychadel – např. KUBÍČEK, LuToS, Aerzen, Hibon, Kaeser, GKRV, Robuschi
-- Prodej originálních náhradních dílů a příslušenství

-- Na každou opravu dmychadla jakéhokoliv typu je
na požádání vypracována předběžná nabídka.
Po demontáži a zjištění skutečného stavu dmychadla je
vypracována přesná a konečná cenová nabídka včetně
dopravy a instalace.
-- Ke všem druhům dmychadel jsme schopni si sami
vyrábět náhradní díly, to je výhodou především
u dmychadel, jejichž sériová výroba byla již ukončena
a originální díly se nedají zakoupit.
-- V případě kdy je dmychadlo neopravitelné,
nabídneme alternativu z vlastní výroby, včetně
mezipřírub a jiných spojovacích prvků potřebných
k usazení výkonového stupně KUBÍČEK VHS na
původní šasi soustrojí dmychadla.

Záruční servis dmychadel KUBÍČEK / pozáruční servis
všech typů ROOTs dmychadel
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SERVIS DEFLAGRAČNÍCH POJISTEK:

REPASE TRUBKOVÝCH AERAČNÍCH SYSTÉMŮ
- VÝMĚNY AERAČNÍCH MEMBRÁN:

-- Čištění pojistky
-- Kontrola funkce
-- Výměna těsnění

-- Na každou výměnu aeračních membrán je předem
vytvořena předběžná cenová nabídka. Při výměně je
používána kvalitní membrána FB 102 s dlouholetou
tradicí výroby.
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KONTAKT:
e-mail: servis@kubicekvhs.cz
tel./fax: +420 583 364 130 /130
pracovní doba: Po-Pá: 6:00-15:00
KDE NÁS NAJDETE:
KUBÍČEK VHS, s.r.o.
Maršíkovská 615		
788 15 Velké Losiny		
Česká republika
GPS
Loc: 50° 2‘ 18.45“ N
17° 3‘ 33.04“ E

Uvedené informace mají informativní charakter.
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