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KAESER AIR SERVICE
Teenuste ülevaade

www.kaeser.com

KAESER AIR SERVICE

Kõik vajalik kaasas

100% kvaliteet ja 100% teenindus
Iga ettevõtte suruõhuvarustuse kõige olulisem nõue on selle katkematu toimivus. Ja selle tagamiseks ei piisa
ainult kõige parematest ja tõhusamatest komponentidest, vaja läheb ka parimat võimalikku tugiteenust. Kvaliteetne teenindus tasub end ära, kuna suruõhk on siis alati kasutusvalmis ja tootmine toimub kindlalt ning ilma
tõrgeteta.

Regulaarne ja kvaliteetne hooldamine vähendab energiakulu

Olemas kõikjal – lühikesed
vahemaad

Usaldusväärsuse kõrval on energiatõhusus ökonoomse suruõhuvarustuse üks olulisemaid kriteeriumeid. Täpne hooldamine vähendab lekkeid, tagab
õige töötemperatuuri, tagab originaalfiltrite abil
vähimad võimalikud rõhukaod ja optimeerib seadme
juhtimist. KAESER AIR SERVICE vähendab energiakulu ja tagab suruõhu jätkusuutliku kättesaadavuse.

KAESER AIR SERVICE on kõikjal teie jaoks olemas. Teid on valmis aitama parima kvalifikatsiooniga
hooldetehnikud Kaeser Eesti esinduses. Hooldus- ja
remonttöödel lähtutakse rakenduspõhistest hooldekontseptidest, et tagada suruõhu optimaalseimat
tõhusust. Lühikesed vahemaad võimaldavad kiirelt
reageerida. Kõik see tagab suruõhu parima kättesaadavuse.

Väljaõpe ja kvalifikatsioon
KAESER AIR SERVICE – see tähendab alati kõikide
suruõhusüsteemide terviklikku hooldamist ja seda
kõrgelt kvalifitseeritud hooldetehnikute poolt teostatuna. Pärast algkoolitust ja lisakoolitusi tagavad
sihipärased koolitusmoodulid väljaõppe hooldetehnikuks saamiseks, kes on suuteline tagama kõrget
kvaliteedistandardit. See on oluline panus hooldatavate suruõhuseadmete püsiva usaldusväärsuse ja
energiatõhususe tagamisel.

Kõik kaasas
Kuna KAESERi hooldeautod on põhjalikult varustatud hooldamiseks vajalike seadmete ja varuosadega,
tehakse vajalikud remonttööd kiirelt. Igaks juhuks
saadab Coburgi peatehase ajakohane logistikakeskus vajalikud osad järgmiseks päevaks sihtkohta.
Ka kättesaadavuse ja kulude piiramise seisukohast
oluliste ennetavate hooldustööde jaoks jõuavad kõik
vajalikud osad kiirelt kohale.

24-tunnine hädaabiteenus
Suruõhku peab olema võimalik alati kasutada. Seepärast on tehniline abi, varuosade tellimise teenus ja
hooldustehnik iga päev ööpäevaringselt valmis teid
aitama.

KAESERi hooldeauto
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KAESER AIR SERVICE
Aeg on raha:
meie hooldeteenus on mugav

Kontrollitud kvaliteediga KAESERi
originaalvaruosad
Hooldus- ja remonttöödel kasutavad KAESERi hooldetehnikud eranditult KAESERi originaalvaruosi, mille
töökindlust on kontrollitud pikaajaliste testidega. Ainult
KAESERi originaalhooldusosad tagavad kontrollitud
kvaliteedi ja suruõhuga varustamise tõhususe.

Väljaõpe ja kvalifikatsioon
KAESERi koolituskeskus ühendab eeskujulikult
teooria ja praktika. Muuhulgas juhendavad kogenud
tehnikud ja insenerid hooldetoimingute kursuseid ja
tootekoolitusi, nt kõvajoodisega jootmisel või mehhatrooniliste süsteemide veaotsingul.

Ülemaailmne Teleservice
Globaalne võrgustik ja andmevahetus võimaldavad
KAESERi Teleservice'i funktsiooniga tooteid kaugsidega diagnoosida ja vajaduse korral hooldada.
See tagab parema käideldavuse ja optimeerib teie
suruõhuvarustuse majanduslikku tasuvust.

Varuosadega varustamine –
kiire ja täpne
KAESERi jaotuskeskuse automatiseeritud varuosade
keskladu on sõlmpunkt, mis tagab kõikide vajalike
hooldus- ja varuosade kiire saatmise kõikjale üle
maailma. Varuosade täisautomaatne tuvastamine
tagab sujuva ja vigadeta hooldeteenuse.
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KAESER AIR SERVICE'i teenuste ulatus
KAESER AIR SERVICE'i teenuste ulatus

KAESERi hooldekokkulepped
Alati teie lähedal

KAESERi täisteeninduslepinguga on
kogu kasutamise ajal tagatud suruõhusüsteemide täielik ohutus ja kättesaadavus, ökonoomsus ja väärtuse
kasv. KAESERi hooldetehnikud teevad
ülevaatusi ja hooldusi ning talitlust
tagavaid remonttöid teile sobival ajal
ja teie töövajaduste järgi. Seejuures
kontrollitakse ning vajaduse korral
reguleeritakse või uuendatakse funktsioneerimise ja ohutuse seisukohast
tähtsaid komponente.

KAESER AIR SERVICE pole kunagi
kaugemal kui teie telefon: KAESERi
filiaalide ja KAESERi volitatud lepinguliste partnerite tihe võrgustik tagab
püsiva valmiduse ja kiireima võimaliku
sekkumise. Nii töötab teie suruõhuvarustus alati usaldusväärselt.

Ülevaatus
pluss

Hooldus





















Mootorilaagrite määrimine





























































Hooldustööd
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Õiguskindlus



Optimeeritud tööohutus ja
kättesaadavus



Väiksem energiakulu



Madal amortisatsioon



Ohutustoimingute kontroll
Kuva-, hoiatus- ja rikkefunktsioonide kontrollimine
Väljalülitus- ja ohutusfunktsioonide kontrollimine
Ülevaatustööd
Komponentide talitluse kontrollimine
Reguleer-, lülitus- ja juhtelementide kontrollimine
Elektriliste klemmühenduste kontrollimine
Toru- ja voolikühenduste kontrollimine
Elektrikomponentide, kuvafunktsioonide ülevaatus
Mehaaniliste komponentide ülevaatus
Radiaatori puhastamine ja kontrollimine
Suruõhu-, sisenemis- ja väljumistemperatuuri ning kastepunkti kontrollimine
Möödaviigu kontrollimine

Hooldus pluss Täisteenindus

Täisteenindus

Ülevaatus

Kondensaadieraldi, hooldusosade vahetamine
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Püsimäärdega mootorilaagrite vahetamine
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Klappide, hooldusosade vahetamine
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Remonttööd
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Püsimäärdeta mootorilaagrite vahetamine

B

B

B

B

Kompressoriploki remontimine, vahetamine

B

B

B

B

Kaitseklapi ja segistite remontimine, vahetamine

B

B

B

B

Reguleer-, lülitus- ja juhtelementide remontimine, vahetamine

B

B

B

B

Kaitsevõre vahetamine

B

B

B

B

Veorihmarataste vahetamine

B

B

B

B

Jahutussüsteemi, külmaaine kondensaatori remontimine, vahetamine

B

B

B

B

Kolbide, kolvipoltide ja silindrite remontimine, vahetamine

B

B

B

B

Ventilaatorilabade remontimine, vahetamine

B

B

B

B

Ventilaatorivõlli remontimine, vahetamine

B

B

B

B

Soojusvaheti remontimine, vahetamine

B

B

B

B

Kontrollimine

B

B

B

B

Külmaaine ringluse tiheduse kontrollimine fluoritud gaaside määruse alusel

B

B
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Korduv mahutite kontrollimine, kontrollib spetsialist
tööstuse ohutuse seaduse alusel
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Käitaja ülesanded
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Kohapeal asuvate masinate ametlik kontroll
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B
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Iganädalased kontrollid kasutusjuhendi alusel

B

B

B

B
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Riskianalüüs

B

B

B

B

B

Õhufiltri, sisselaske filtrimattide vahetamine

B

B

Õli lisamine, õlifiltri, õliseparaatori filtrielemendi, õliimuri vahetamine

B

B

Kiilrihmade, ajamisiduri vahetamine

B

B

Juhtsüsteemi tarkvara uuendamine

B

B

Kolvirõngaste, survevedrude, juhtlintide vahetamine

B

B

Filtrielementide vahetamine

B

B

Aktiivsöe, jahutus- ja kuivatusaine vahetamine

B

B

Filtraadi ja õliäravoolu puhastamine ning hooldusosade vahetamine

B

B

Eraldusmahuti, mustuse kogumismahuti puhastamine

B

B

Kondensaadi töötluse, aktiivsöe, filtrikasseti vahetamine

B

B

Survemahuti kondensaadi äravoolu, hooldusosade vahetamine

B

B



KAESERi vastutusala

B

käitaja vastutusala

Hooldus
Kui teile on oluline kompressorjaama
ohutus, kättesaadavus ja väärtuse
kasv, siis on KAESERi hoolduskokkulepe täpselt see, mida vajate: KAESERi hooldetehnikud teevad ülevaatusi ja
hooldustöid toodete ja välpade järgi.

Käitaja lisaülesanded
KAESER AIR SERVICE'i täielik teenindusdokumentatsioon annab käitajale
kindlustunde, et kehtivad tööohutuseeskirjad on täidetud.
Samas ei vabasta see teda suruõhuseadme(te) käitajana seadusega
ettenähtud kohustustest, mille hulka
kuuluvad nt kohapeal paigaldatavatele
komponentidele ametliku heakskiidu saamine, iganädalane ohutuse
kontrollimine kasutusjuhendi alusel ja
iseseisev riskianalüüsi koostamine.

Eeliste ülevaade

Tasuta teenindustelefon: 6064293 või 51 37199
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KAESER

– kodus kogu maailmas

Ühe suurima kompressoritootjana on firma KAESER KOMPRESSOREN esindatud kogu maailmas: Rohkem kui 100 riigis hoolitsevad filiaalid ja partnerfirmad selle eest, et kõige kaasaegsemad, töökindlamad ja ökonoomsemad suruõhusüsteemid oleks
klientidele kättesaadavad.
Kogenud spetsialistid ja insenerid annavad igakülgset nõu ja individuaalseid, energiasäästlikke lahendusi suruõhu kasutamise
kõigis valdkondades. KAESERi rahvusvahelise kontserni globaalne arvutivõrk tagab kõigile oma klientidele kogu maailmas juurdepääsu süsteemi tarnija oskusteabele.

KAESER KOMPRESSORID
Kesk tee 23 – Aaviku – Rae vald – 75301 Harjumaa – Eesti
Tel. +372 6064290 – Faks +372 6064297 – E-mail: info.estonia@kaeser.com – www.kaeser.com

P-1690EF/15 Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi!

Lisaks sellele tagab teine globaalne võrgustik – meie hästiorganiseeritud hooldusorganisatsioon – KAESERi toodete maksimaalse
kättesaadavuse kogu maailmas.

