Celková Olejová Starostlivosť (COS)
Chcete zvýšiť vašu výrobnú kapacitu?

Celková Olejová Starostlivosť
zahŕňa nasledovné činnosti a služby:

Chcete optimalizovať vaše výrobné
náklady?
Chceli by ste ušetriť až 80% nákladov
spojených s olejovým hospodárstvom,
poruchami čerpadiel, ventilov a ostatných
hydraulických prvkov?

Priemysel beží na olejový film tenší ako
10µ.
Tento tenučký olejový film garantuje dokonalé
premazanie vašich hydraulických systémov a
prevodoviek.
Dokonalé mazanie však vyžaduje 100% čistý
olej.
Toľko teória, pretože prax ukazuje, že viac ako
70% hydraulických systémov je vysoko
znečiste-ných (> NAS 9, > ISO 21/18/16).
Výsledok: zvýšené opotrebovanie, presaky,
poruchy čerpadiel a ventilov, potreba častých
výmen oleja, prestoje strojov a hlavne... straty
vo výrobe!
Je ťažké dosiahnuť efektívny manažment
olejového hospodárstva. Ani pravidelná výmena
oleja nie je zárukou čistého oleja.
Celková Olejová Starostlivosť je služba
orientovaná na konkrétny výsledok, s garanciou
dokonale čistého oleja. Hlavným cieľom je
zvýšenie vašej výrobnej kapacity bez zvýšenia
nákladov.
Celková Olejová Starostlivosť je nová služba,
ktorá vám umožní outsourcing vášho olejového
hospodárstva a zverí ho do rúk špecialistov.
Celková Olejová Starostlivosť vás odbremení od
zložitých úloh v oblasti olejového hospodárstva
a proaktívnej údržby a umožní vám 100% sa
koncentrovať na vaše hlavné podnikateľské činnosti.

1. Analýza vášho strojového parku za
účelom nájdenia najlepšieho riešenia obtokovej filtrácie na každom hydraulickom
systéme.
2. Inštalácia TRIPLE R obtokového filtra na
každý hydraulický systém.
3. Garancia dokonale čistého oleja v
každom systéme.
4. Pravidelné 3-, 4- alebo 6- mesačné servisné návštevy našich špecialistov. Úlohou
návštevy je výmena filtračných elementov,
kontrola činnosti filtračných zariadení a vedenie databázy každého stroja osobitne.
Všetky vykonané činnosti sú vedené v databáze a sú k dispozícii zodpovednej osobe
v podniku.
5. 1x ročne odobratie vzorky oleja z každého systému. Vzorky sú posielané do
nezávislého a certifikovaného laboratória na podrobnú analýzu oleja. Analýza
zahŕňa meranie znečistenia pevnými časticami, viskozity, čísla kyslosti, obsahu vody v
oleji, množstva aditív a analýzu častíc opotrebenia. Výsledky analýz sú poskytnuté
zodpovednej osobe v podniku spolu s prípadnými doporučeniami.
SUMA SUMÁRUM: Dostanete aplikovaný pro-aktívny prístup k údržbe a
jasný prehľad o stave každého stroja.

COS služba kombinuje v sebe outsourcing starostlivosti o olejové náplne strojov s leasingovými službami, preto je dostupná pre všetky firmy,ktoré chcú profitovať z výhod pro-aktívnej
údržby bez potreby veľkých prvotných investícií.
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Celková Olejová Starostlivosť (COS)
Za cenu od 32,00 € mesiac/stroj

1. dňom od začatia Celkovej Olejovej
Starostlivosti budú vaše stroje chránené
od porúch a výrobných strát. Zníženie
prestojov a zvýšenie výrobnej kapacity
sú priamym výsledkom COS.

Návratnosť investícií

Celková Olejová Starostlivosť
Program COS je navrhnutý na 3 až 5 rokov.
Dĺžku obdobia si môžte vybrať podľa svojej
potreby.

K vyčísleniu predpokladaných celkových
úspor pri zavedení Celkovej Olejovej
Starostlivosti slúži tabuľka analýzy
návratnosti investícií R.O.I. na ďalšej
strane. Jednoducho si to zrátajte a
uvidíte sami!
Postupujte podľa príkladu výpočtu na
ďalšej strane.

Mesačná platba sa vzťahuje na jednotlivý
stroj. Výška poplatku za každý stroj predmetom dohody a zohľadňuje typ použitého filtra, množstvo výrobných hodín za rok, počet návštev technika a dĺžku obdobia na ktorú sa zmluva uzatvára.

!!! Po ukončení zmluvného obdobia sa TRIPLER filter stáva vašim vlastníctvom.!!!
ORIENTAČNÝ CENNÍK SLUŽBY COS
veľkosť systému (l)
do 300 litrov
300 – 700 litrov
700 – 1300 litrov

výrobných hodín / rok
nad 8000 h/ rok
nad 8000 h/ rok
nad 8000 h/rok

dĺžka zmluvy
36 mesiacov
36 mesiacov
36 mesiacov

cena / stroj / mesiac
65 EUR
68 EUR
69 EUR

veľkosť systému (l)
do 300 litrov
300 – 700 litrov
700 – 1300 litrov

výrobných hodín / rok
3000 - 8000 h/ rok
3000 - 8000 h/ rok
3000 - 8000 h/rok

dĺžka zmluvy
36 mesiacov
36 mesiacov
36 mesiacov

cena / stroj / mesiac
55 EUR
57 EUR
59 EUR

Ceny sú bez DPH.
BASEKO, spol. s r.o.,Areál ZTS 924, Dubnica nad Váhom, Tel./Fax: 00421-42-448 5640, baseko@baseko.sk

