
Dejstvo je, da so lahko stroški izpada 
v proizvodnji zaradi nepričakovane 

okvare stroja, tudi do 5-krat višji, kot stroški 
načrtovanega preventivnega vzdrževanja!

www.teximp.com

TAKE PART IN THE  
CNC REVOLUTION

Preventivno vzdrževanje
Dovolite nam, da naš certificiran servisni tehnik pregleda vaš stroj, ter poda jasno sliko o stanju vašega 
stroja. Hkrati poda predloge, katere dele je potrebno zamenjati  v izogib nepredvidenim težavam s strojem.

Kontrolne točke preventivnega 
vzdrževanja Vaše koristi Cena od:*

• Mehanske komponente
• Sistem hlajenja
• Pnevmatika
• Pregled geometrije stroja
• Elektronske komponente

• Večja dobičkonosnost v vašem podjetju, 
z izogibanjem nenačrtovanih izpadov v 
proizvodnji.

• Manjši odpad pri obdelavi, ki nastane zaradi 
nenatančnosti in slabe geometrije stroja. 

• Podaljšana življenska doba vašega stroja.

Stružnica €350.-
3-osni rezkalni stroj 
€400.-
5-osni rezkalni stroj 
€500.-
* rezervni deli niso vključeni

Dodatki na storitve
V primeru izvedbe vzdrževalnega servisa na vašem rezkalnem stroju, vam lahko ponudimo tudi dodatne 
merilne postopke za preverjanje natančnosti in stanja stroja.  

  Cena od: 
3-osni stroj 
€300.-

  Cena od: 
€150.-

  Cena od: 
3- osni stroj €1000.- 
5- osni stroj €1500.-

• Za preverjanje geometrijske 
natančnosti stroja, lahko 
ponudimo  Renishaw  
Ballbar test.

• Za ugotavljanje stanja glavnega 
vretena lahko izvedemo test 
merjenja vibracij na glavnem 
vretenu.

• Za izboljšanje pozicijske točnosti 
posameznih osi stroja, lahko 
ponudimo kalibracijo z laserskim 
interferometrom Renishaw.

Uporabite obrazec za povpraševanje
Ne glede na to, kakšno vzdrževalno storitev potrebujete, pri nas smo opremljeni in usposobljeni, da bomo najbolje 
popravili vaš stroj.
Podrobno ponudbo za kakršnokoli storitev vzdrževanja, vam bomo pripravili v lokalni podružnici Teximp. Pišite nam na 
elektronski naslov: service_slovenia@teximp.com 
Lahko nam pošljete tudi spodnji obrazec na: service_slovenia@teximp.com in kontaktirali vas bomo.

Podjetje
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Elektronski naslov
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Željeni termin

Zanima nas
 Redno vzdrževanje

 Ballbar test

 Merjenje vibracij

  Meritev osi stroja  
z laserjem
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