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Servisná zmluva pre
momentové k ľúče Enerpac



Premyslite si to!

Čelíte nečakane vysokým nákladom na 
servis a opravy?

Koľkokrát ste zaplatili za svoj 
momentový k ľúč?

Oľutovali ste niekedy nejakú kúpu?

Zohľadnite celkové náklady!



Servisná zmluva pre momentové k ľúče

• Pred ĺženie životnosti : zachovajte vysokú kvalitu momentových kľúčov 
Enerpac v optimálnom stave pomocou plánovaných kontrol a údržby na 
základe Servisnej zmluvy pre momentové kľúče Enerpac

• Majte celkové náklady pod kontrolou : už žiadne neočakávané náklady na 
opravy 



Navrhnuté pre najdlhšiu trvanlivos ť

• Pôvodne boli momentové kľúče Enerpac určené pre 

používateľov v ťažkom priemysle a v náro čných 
prostrediach , a predtým ich vyvíjala spoločnosť Hedley 
Purvis 

• Momentové kľúče Enerpac sú najmodernejšie a 
najbezpečnejšie momentové kľúče na trhu: 

• Jednoduché používanie: oceľ vysokej pevnosti a 
ergonomický dizajn pre jednoduchú manipuláciu

• Efektívnosť: rýchla činnos ť vďaka veľkej rotácii na 
cyklus kľúča

• Spoľahlivosť: testované a certifikované v súlade so 
smernicou ATEX

• Najlepšia organizácia servisu momentových kľúčov 
prostredníctvom medzinárodnej servisnej siete

Vysoká kvalita a vlastníctvo momentových k ľúčov Enerpac bez starostí



Kúpna cena v porovnaní s celkovými nákladmi

Obmedzte celkové náklady so servisnými zmluvami pre  momentové k ľúče Enerpac

Celkové náklady

Údržba nástrojov často vedie k 
vysokým a neočakávaným 
nákladom  

Pri nákupe
sa tieto náklady často 
nezohľadňujú

Kontrola
Údržba
Oprava
Prestoj

Nákupná cena



Servisná zmluva pre momentové k ľúče

• 3-ročná servisná zmluva pre vaše momentové k ľúče Enerpac,
ktorá sa vystavuje pri kúpe:

• Každoročná kontrola 

• Údržba a opravy

• Testovanie: test tesnosti a funkčnosti

• Voliteľné: kalibrácia

• Vylúčené: poškodenia v dôsledku nesprávneho používania

• Servisná zmluva zabezpe čuje transparentné náklady a nižšie celkové 
náklady, ktoré vám ponúkame prostredníctvom vášho l okálneho 
distribútora výrobkov Enerpac



Vlastníctvo bez starostí

Znížte celkové náklady na svoje momentové kľúče so 
servisnými zmluvami pre momentové kľúče Enerpac

Servisné zmluvy vám zabezpe čia:

– Najnižšie celkové náklady

– Bezpečné nástroje

– Predvídateľné náklady v rámci životného cyklu

– Maximálnu dobu prevádzkyschopnosti nástroja, ktorý je pri 
práci nenahraditeľný

Premyslite si to!



Vrátane bežného opotrebovania a zodratia

• Na väčšinu prvkov sa vz ťahujú servisné zmluvy (zelená farba) 



• Nástroje vysokej kvality v spojení s najlepším serv isom

• Momentový k ľúč Enerpac vždy kupujte so servisnou zmluvou

Premyslite si to!


