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Atlas Copco Toolsin huoltopalvelut

Palvelutarjontaamme kuuluu kaikki laitteisiin liittyvät elinkaaripalvelut kuten asen-
nus- ja käyttöönotto-, ennakkohuolto-, kalibrointi- ja korjauspalvelut.
Suuri osa palveluistamme voidaan suorittaa asiakkaan luona liikkuvan huoltokalus-
ton ja osaavien kenttähuoltoteknikoiden avulla.

Palvelutarjontaamme kuuluu laitteiden ja koneiden ohjelmointi-, optimointi ja 
erilaiset analyysipalvelut, jotka parantavat laitteiden käytön tuottamaa lisäarvoa. 
Tehokkuus, laatu, turvallisuus ja ergonomia ovat tärkeitä asioita, jotka tarvitsevat 
jatkuvia ylläpitäviä toimia. Näiden ominaisuuksien kehittämisessä ja ylläpitämises-
sa tarvitaan aktiivista otetta ja korkeaa kompetenssia.  

Laitteemme ovat usein tärkeä osa asiakkaidemme tuotannon prosesseja, joiden 
ylläpito ja kehittäminen vaativat läheistä yhteistyötä laitteiden toimittajan ja asi-
akkaan välillä. Palvelutarjontaamme kuuluukin huoltosopimukset, jotka huomioi-
vat asiakkaiden tarpeet tilanteen mukaisesti. Huoltosopimukseen voidaan liittää 
säännöllisesti tehtävien ylläpitävien toimien lisäksi esimerkiksi huollon suunnitte-
lua ja prosessien valvonta-, raportointi- ja optimointiratkaisuja. Sopimukseen voi 
myös liittää erilaisia koulutus- ja kehitysohjelmia tai vaikka koko kunnossapidon 
ulkoistamisen raportoimisineen.  

Atlas Copco Toolsin kenttähuollon palvelut kattavat koko Suomen ja Baltian alu-
een. 
Tarjoamme laitteiden ja työkalujen elinkaaripalveluja niin Atlas Copcon perintei-
sille kokoonpano- ja materiaalinpoistotyökaluille, kuin myös liimausannostelu-, 
niittaus- ja kitkaporauskiinnityslaitteille.
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Kutsu 
teknikkomme
paikan päälle

Huoltoteknikkomme- ja insinöörimme tekevät asiak-
kaan luona useita erilaisia huoltoja. Siirrettävien 
kalibrointivaunujen kanssa suoritamme myös konei-
den momenttien kalibroinnit paikanpäällä. Asiak-
kaan liitoksen simulointi kalibrointivaunuun takaa 
parhaimman mahdollisen lopputuloksen.

Kenttähuollon palvelut

Muut palvelut
Ohjelmiston varmuuskopionti    52€/kpl
(sis. muistitikun) 

Ohjaimen muistin pariston vaihto
Sis. pariston  89 €/kpl

Kiristysohjelman muutostyö/lisäys 
huollon yhteydessä  50 €/kpl

Ohjaimen firmwaren päivitys 149 €/kpl
Työkalun firmwaren päivitys    149 €/kpl  
Työt normaalin työajan 
(8-17) ulkopuolella        alk. +50%

Kalibrointi 
Kts. erillinen kalibrointi hinnasto
Työkalukalibrointi                alk. 117 €/kpl
Kalibrointitodistus       52 €/kpl
(erikseen pyydettynä)

Ohjelmointi       138 €/h
Ohjelmointityöt, vian etsintä, 
 ja ohjelmistoversion päivitys     

Ennakkohuolto 380 €/kpl
Ohjainyksikön ja kaapeleiden tarkastus, 
työkalun vaihteiston purku, puhdistus 
ja tarkastus sekä voiteluaineen vaihto ja 
testaus

Asennus/käyttöönotto                  98 €/h
Mekaaniset työt

Sähköiset työkalut
Välihuollot
GTG-koneet  63 €/kpl
Ergopulse koneet + kalibrointi
(sis. suorituskyvyn mittaus)       177 €/kpl

Kalibrointi
Ergopulse/sitkeävetoiset alk. 117 €/kpl
Multitorque alk. 213 €/kpl
Momenttiavaimet  alk. 90 €/kpl
Kalibrointitodistus       52 €/kpl
(erikseen pyydettynä)

Muut palvelut
Kone- ja verkostokartoitus
Asennus ja käyttöönotto              138 €/h

ErgoPulsen suorituskyvyn mittaus
(Voima, kierrosluku ja pulssitaajuus)
kalibroinnin yhteydessä  6 € /kpl 
erikseen tehtynä  40 € /kpl 

Verkoston paineen 
ja virtauksen mittaus 32 €/työpiste

Paineilmatyökalut



Huolenpito-
sopimuksella 
mielenrauhaa

Joissain tilanteissa vaivattominta on vain delegoida 
tietyt tehtävät joidenkin muiden kontolle. Me 
olemme kehittäneet tästä palvelun sinulle. Ennalta 
sovitut huoltotoimet sekä muut palvelut kiinteään 
hintaan - pysy ajantasalla kustannuksista ja unohda 
tuotannon ylläpitotoimista huolehtiminen.

Kenttähuollon palvelut
EasyStart -palvelu 988 €/pvä

Helppo ja tehokas asennuspalvelu uusille kokoonpanotyökaluille. Palvelu sisältää 
asennuksen, ohjelmoinnin, työkalun kalibroinnin, käyttäjän koulutuksen ja käyt-
töönottoraportin.

Kun hommat tehdään oikein heti ensimmäisellä kerralla, säästät sekä aikaa että 
rahaa!

ResultScan -palvelu 259 €/pset

ResultScan -palvelussa työkalun kiristysdata analysoidaan. Tulosten perusteella 
tehdään suositukset optimaalisempaan  kiristysohjelmaan, jonka tarkoituksena on 
parantaa laatua sekä nopeuttaa prosessia. 

Analyysipalvelun avulla parannat tuotteen laatua ja vähennät takuukustannuksia.

Huolenpitosopimukset
Atlas Copcon huolenpitosopimuksella huolehdit helpolla tavalla työkalujen oikeas-
ta ja laadukkaasta toiminnasta. Huolenpitosopimuksen perusideana on tuotannon 
paras mahdollinen käyttöaste laatua unohtamatta.
Huolenpitosopimuksella saadaan kaikki tuotannon työkalujen ylläpitotoimet 
samalle sopimukselle kiinteällä hinnalla.
Huolenpitosopimuksella tiedät kaikki huolto-, kalibrointi ja korjauskustannukset 
etukäteen ja huoltoaikataulu on suunniteltu konekohtaisesti.

Huolenpitosopimukseen voidaan liittää myös muita palveluita, kuten DataDriven-
Service -ohjelmia ylläpitoineen, tuotannon kokoonpanon optimointia sekä erilaisia 
laadullisia ja tuotannollisia kehitystoimia. Tarjoamme huolenpitosopimukseen 
käytännön tukea niin paikanpäällä kuin etänäkin päivystyspalveluineen.



Ennakkohuoltomme sekä koneiden korjauk-
set hoidetaan keskitetysti Atlas Copcon kes-

kushuollossa ammattilaisten ja sertifioitujen 
teknikkojen toimesta. Keskushuollollamme on 

lukuisia lisäpalveluita huoltotoimien tueksi. 

Sertifioidut 
teknikot pitävät 

koneistasi huolen

Atlas Copco Toolsin keskushuolto
Atlas Copco Toolsin keskushuolto on perustettu vuonna 2006 ja se palvelee 22 
maata. Sertifioidut teknikot suorittavat sekä paineilmakäyttöisten että sähköisten 
työkalujen huollot ja kalibroinnit sekä mittalaitteiden akkreditoidut kalibroinnit.

Express-huollossa työkalu asettuu jonon kärkeen. Korjaus alkaa välittömästi, mikäli 
varaosat ovat saatavilla (erikseen tilattavien varaosien toimitusaika saattaa pi-
dentää korjausaikaa). Toimitus takaisin tapahtuu lentorahtina suoraan asiakkaalle.
Express-huollon hinta normaaleiden huolto/korjauskulujen lisäksi on 149 €.

Huoltomme hoitaa Atlas Copco -merkkisten työkalujen lisäksi Desoutterin paineil-
ma- ja sähköiset työkalut sekä Chicago Pneumaticin ja Rodcraftin paineilmatyöka-
lut. Lisäksi paineilmakoneet seuraavilta merkeiltä: Cooper, Demag, Uryu, Ingersol-
lRand, Deprag, Biax ja Bosch. Muut merkit erillisen tiedustelun mukaan.

Multibrand huollot

Kalibrointi ja momentinsäätö

Express-huolto

Huoltojen yhteydessä suoritettavat kalibroinnit ja momentinsäädöt suoritetaan 
keskushuollossa seuraavasti:
Momentin säätö  117 €
Dokumentti näyttää työkalun tiedot ja arvot 10 kiristyksestä.
Kalibrointi  149 €
Dokumentti näyttää asiakkaan, arvot 25 kiristyksestä, kalibrointiin käytetyt an-
turit/mittalaitteet sekä CM ja CMK parametrit. Kalibrointi täyttää VDI/VDE 2647 
standardin, se on täysin jäljitettävissä sekä todistus on voimassa 12 kuukautta.

Paineilmakoneiden teho ja tarkkuus laskevat lähes huomaamatta joka päivä. Enna-
koiva huolto on erittäin kustannustehokasta verrattuna korjaamattomien työkalu-
jen aiheuttamiin tuotantohäviöihin. Tarjoamamme kiinteät ennakkohuoltohinnat 
(kts. seuraava aukeama) pitävät sisällään työn, huoltosarjan, puhdistuksen, testauk-
sen sekä rahdin. Mikäli kone on rikki, lisäämme uusien osien hinnan huoltohintaan. 
Huollostamme koneet saapuvat käyttäjälle täyttäen turvallisuusmääräykset.
Lähetämme tarvittaessa veloituksetta huoltolaatikoita, joissa koneiden huoltoon 
lähettäminen on helppoa. Lisäksi postin sopimusnumerollamme lähettäminen on 
veloituksetonta asiakkaalle.
Lähettäessäsi työkaluja, käytä Atlas Copcon internetsivuilta löytyvää huoltolähetet-
tä tai omaa lähetepohjaa, josta löytyvät vähintään seuraavat tiedot:
- koneen malli ja sarjanumero
- vikaselvitys, jos tiedossa
- lähettäjän yhteystiedot (Yritys, nimi, e-mail, puhelin)
- tilausnumero mahdollisuuksien mukaan / takuuhuoltoon tulevilla koneilla muka-
na tulee olla kuitti ostopäivästä.

Ennakkohuollot



LSF 07 - 38* 330 €

LSF 28 ST030* 374 €

LSK 37 S* & LSO 30* 328 €

LSR 43 S* 407 €

LSR 48 - 64 S* 372 €

LSS 53* 372 €

LSS 64 - 84 S* 396 €

LST 20 R* 387 €

LST 21 - 22 R* 424 €

LST 30 - 32* 327 €

LSV 12 -19* 327 €

LSV 27 S* 348 €

LSV 28 -39* 362 €

LSV 41 S* 429 €

LSV 48 SA* 391 €

LTD 28 - 48* 339 €

LTD 61 490 €

LTP 51 - 61* 490 €

LTS 37* 339 €

LTV 009 -28* 339 €

LTV 29 R30-FS 417 €

LTV 38 N* 439 €

LTV 38 - 46* 484 €

LTV 39 R* 426 €

LTV 48 R* 401 €

LUD 12 HR* 301 €

LUD 22* 328 €

LUF 34 HR* 339 €

LUM 10 - 22* 339 €

RRC 13 - 34B* 283 €

RRC 65 - 75B* 348 €

RRD 37- 57* 305 €

RRF21 - 31 305 €

RRH 06 -12* 305 €

RRN 11P* 328 €

RTP* 489 €
RVM 07B 328 €

Koneen tyyppi Hinta alv 0%
BCP / BCV 380 €

EP  5 - 8 PT* 393 €

EP 12 PT* 439 €

EP  6 - 10 XS* 374 €

EP 12 - 20 XS* 427 €

EP 16 - 19 PTX* 533 €

EP  5 - 12 PTS* 374 €

EP 14 - 18 PTS* 451 €

EP 4 - 11 PTX* 393 €

EP 13- 15 PTX* 451 €

EP 5-9 PTI* 406 €

EP 11-13 PTI* 442 €

GTG 21* 324 €

GTG / GTB 25 * 578 €

GTG/GTR 40* 640 €

LBB 16* 397 €

LBB 24 - 36* 330 €

LBB 45* 410 €

LBL 25 - 45* 827 €

LBR 33* 317 €

LBV16 - 34* 317 €

LBV 36-37* 362 €

LCS 10* 302 €

LCS 38* 352 €

LGB 24 - 54* 325 €

LMK 33* 309 €

LMP 24* 309 €

LMP 51 - 61* 490 €

LMS 06 - 17 HR* 330 €

LMS 47 -61 HR* 380 €

LMS 27-37 HR* 330 €

LMS 64 HR* 439 €

LMS 68 - 88* 505 €

LSB 38 361 €

Tarjoamamme ennakkohuoltohinnat



Kalibrointi 
standardien mukaan

Teknikoillamme on liikuteltava kalibrointikalusto, 
jonka avulla työkalujen kalibroinnit asiakkaan 

vaatimusten mukaan voidaan suorittaa paikan 
päällä. Lisäksi Atlas Copcolla on useita akkreditoi-

tuja kalibrointilaboratorioita ympäri maailmaa. 
Näissä voidaan suorittaa standardien mukaisia 

akkreditoituja kalibrointeja niin työkaluille kuin 
mittalaitteillekin.

Mittalaitteet ja anturit
1-2000 Nm / 1 suuntaan 420 €/kpl
Yli 2000 Nm  840 €
Alle 1 Nm 546 €
Special setup (esim TT10) 546 €
Pyydä tarjous, mikäli sinulla on tarvetta kulman kalibroinnille.

St Wrenchin kalibrointi 
Ohjain 160 €/h
Momenttivarret 420 €/kpl

Kalibrointipalvelut

Kalibrointilaboratorioissamme voidaan kalibroida kaiken tyyppisiä mittalaitteita, 
jotka vaativat jäljitettävyyttä. Kalibrointi suoritetaan akkreditoidun teknikon 
toimesta laitteilla, joiden jäljitettävyysketju on standardien mukainen. Akkreditoitu 
kalibrointi mittalaitteille kattaa laajan skaalan aina 0.01 Nm:stä - 20 000 Nm:in. 

Akkreditoitu mittalaitekalibrointi

Palvelumme kattavat kaikkien kokoonpanotyökalujen ja mittalaitteiden kalib-
roinnit standardien mukaisesti. Tarjoamme kalibrointipalvelua akkreditoiduissa 
kalibrointilaboratorioissamme sekä paikallisesti asiakkaan luona liikuteltavalla 
kalibrointikalustollamme. 

Työkalukalibrointi - Global

Työkalukalibrointi - Custom

Työkalukalibrointi - Nordic

Akkreditoitu työkalukalibrointi

Kansainvälinen kalibrointituote - Machine Capability Test - seuraa tarkasti en-
naltamääriteltyä testausprosessia. Sisältää joko 25 tai 50 kiristystä maksimimo-
menttiin sekä lopputestin. Prosessi perustuu ISO 5393:2017 ja/tai VDI/VDE 2647 
-standardeihin. 
Hinta 230 €

Pohjoismaissa paikallisesti määritelty kalibrointituote. Sisältää 10 kiristystä 
maksimi- tai tavoitemomenttiin riippuen työkalumallista. Prosessi perustuu ISO 
5393:2017 ja/tai VDI/VDE 2647 -standardeihin. 
Hinta 149 €

Paikallinen kalibrointituote, joka suoritetaan asiakkaan omien vaatimusten mukai-
sesti. Kalibrointitodistus räätälöidään asiakaskohtaisesti.
Hinta alkaen 117 € 

Kansainvälinen kalibrointipalvelu, jonka voi suorittaa ainoastaan akkreditoitu 
huoltoteknikko. Prosessi suoritetaan laboratorio-olosuhteissa määriteltyjen mene-
telmien mukaisesti ja lisäksi se perustuu VDI/VDE 2647 -standardiin. Kalibroinnista 
toimitetaan akkreditoinnin mukainen sertifikaatti.
Hinta 240 €



Kokoonpanon eri 
vaihtoehdot löytyvät 
yhden katon alta

Kitkaporaruuvausta, liimausta, niittausta? 
Atlas Copco Toolsilla on tarjota kaikkia näitä 
vaihtoehtoja perinteisen kokoonpanon 
vaihtoehdoksi. Paikallinen spesialistimme 
kartoittaa juuri teille optimaalisimman tavan 
tehdä tuotannostanne  tehokasta.

Atlas Copco IAS – 
innovatiivista liitostekniikkaa 
Atlas Copco tarjoaa perinteisen ruuviliitostekniikan lisäksi kolmea erityyppistä ja 
innovatiivista tapaa liittää kappaleita yhteen: liimauksen, niittauksen ja itsekier-
teittävän kitkaporaruuvauksen.

Tarjoamme myös näihin kokoonpanolaitteisiin ja -menetelmiin kattavat palvelut:
• huollot asiakkaan tiloissa tai huoltokeskuksissamme
• varaosapalvelut
• asennus ja käyttöönotto
• koulutus 
• prosessien optimointi
• käyttökohteiden kartoitukset
• DDS (Data Driven Service) – tiedonkeruu ja analysointipalvelut 

Henrob käyttää nk. SPR-niittaustekniikkaa eli itsestään läpäisevää niittausta. 
Menetelmän etuna on, että se ei tarvitse lainkaan alkureikää, ja sillä voidaan 
liittää erityyppisiä materiaaleja sekä alumiinia useampia kerroksia yhteen kustan-
nustehokkaasti. Tuotteita on aina liikennemerkki- ja alumiinitikasvalmistuksessa 
käytettävistä akku- tai hydraulikäyttöisistä käsilaitteista täysalumiinirunkoiseen 
maailman myydyimmän automallin kokoonpanossa käytettäviin automaattiisiin 
niittauslaitteisiin asti. Henrobilla on myös oma niittien valmistustehdas automati-
soidulla laadun tarkkailulla.

Niittaus

Sca-tuotemerkillä tarjoamme liimaus- ja massauslaitteita aina ergonomisista ja 
helppokäyttöisistä käsipistooliannostelijoista vaativiin täysautomatisoituihin 
robottisovelluksiin asti. Käyttökohteita ovat esimerkiksi käsipistoolillla suoritetta-
va maatalouskoneen hytin tiivistysmassaus ja henkilöauton korin laatukriittinen 
rakenneliimaus automatisoidulla liima-annostelijalla sekä sähköautojen akkujen 
valmistuksessa käytettävät vaativat 2-komponentti liimausjärjestelmät.

Liimaus

Kitkaporaruuvaus
Klingel on vaihtoehtoisten liitosmenetelmien uusin tulokas Atlas Copco perheessä. 
Tehdas valmistaa automatisoituja kitkaporaruuvauslaitteita. Tässä menetelmässä 
korkean pyörimisnopeuden avulla saavutettavan kitkan ansiosta ruuvi sulattaa 
tiensä läpi liitettävistä materiaaleista. Liitostekniikan etuina on, että se ei lastua 
verrattuna perinteiseen poraruuviin. Tekniikka ei myöskään tarvitse alkureikää 
eikä laitteisto tarvitse vastetta vastakkaiselle puolelle. Lisäksi liitos on avattavissa 
itsekierteittyvyyden ansiosta. Tyypillisimpiä sovelluskohteita on eri liitokset auton 
korien valmistuksessa sekä sähköautojen akkupakettien rungon liitokset.



Koulutus 
kannattaa 
- pysy huipulla
Opi parhaat tavat nostaa kokoonpanon laatua, 
sekä turvallisen hionnan työskentelymenetelmät. 
Koulutus on kuin laittaisi rahaa pankkiin. Se mak-
saa, mutta jatkossa saatat säästää pitkän pennin. 
Pysy kehityksen kärjessä, paranna tuotantopros-
essejasi, vähennä tuotteiden takaisinkutsuja ja 
kasvata kompetenssiasi.

Turvallista hiontaa 1
Koulutuksen sisältö; antaa tietotaito sekä käytön että varastoin-
nin turvallisuusnäkökohtiin. Osallistujilla on koulutuksen jälkeen 
taito havaita puutteet ja tunnistaa vaaratilanteet sekä turval-
lisuusriskit. Lisäksi käydään läpi työsuojaimet ja niiden oikea 
käyttö sekä materiaalien ja eri hiomatuotteiden yhteensopivuus.
Kesto 2 h / max 20 henk. / 1590,00  €

Basic

Advance

Hands On

Kiristystekniikka 1
Koulutuksen sisältö; perustiedot kiristysprosessista ja -liitoksesta 
sekä ymmärrys kitkan, vääntövoiman, asettumisen ja materiaalin 
vaikutuksesta puristusvoimaan. Käydään läpi myös kiristyksen 
merkitys lopputuotteen laadussa, ulkopuolisten voimien ja 
rasitusten merkitys liitoksen kestävyydessä sekä erilaiset kokoon-
panomenetelmät.
Kesto 2 h / max 20 henk. / 1590,00  €

Kiristystekniikka 2
Koulutuksen sisältö; syvempi ymmärrys kokoonpanotyökaluista, 
-laitteista ja -tekniikoista sekä siitä miten kitka, vääntövoima ja 
materiaalit vaikuttavat puristusvoimaan. Lisäksi perehdytään 
sekä dynaamiseen että staattiseen momentin mittaukseen ja 
käydään läpi kitkat, asettuminen, materiaalit, mittaustavat, 
tilastot, CP ja CPK.
Kesto 4-6 h / max 20 henk. / 2490,00  €

Kiristystekniikka 3
Koulutuksen sisältö; perustiedot kiristysliitoksesta ja -prosessis-
ta sekä ymmärrys kokoonpanon vaikutuksesta lopputuotteen 
laatuun. Koulutuksessa keskitytään enemmän itse kiristysta-
pahtumaan ja siihen, mitkä asiat vaikuttavat lopputulokseen. 
Testataan erilaisia työkaluja ja arvioidaan testituloksia. Tavoit-
teena on saavuttaa paras mahdollinen lopputulos käytettävällä 
kokoonpanolaitteella.
Kesto 3-4 h / max 20 henk. / 1990,00  €

Atlas Copco Tools kouluttaa
Atlas Copco Tools tarjoaa seuraavia valmiita koulutuspaketteja. 
Kysy myös yrityksellesi räätälöityjä koulutuksia!

Basic



Korkeita moment-
teja hydraulisilla 
vääntimillä
Atlas Copcon hydraulisissa vääntimissä on kor-
kea tehopaino-suhde, loistava kestävyys sekä 
hands-free ominaisuus. Ne sopivat täydellisesti 
korkeita momentteja vaativiin ahtaisiin sovel-
luksiin. Tarjolla on vääntimiä, jotka kiristävät 
jopa 72 000 Nm:in asti. Niiden valmistuksessa on 
otettu huomioon laadukkaat komponentit sekä 
käytettävyys.

Hydraulisten vääntimien 
huolto ja kalibrointi
Atlas Copcon hydraulisia vääntimiä on kahta sarjaa; RTX- sekä RT-sarjat. Kuusiholk-
kiseen kasettimalliseen RTX-sarjaan kuuluu 6 mallia ja neliökaraiseen RT-sarjaan 
9 mallia. Sarja on kevyt, laadukas, kestävä ja käyttäjälleen turvallinen hydraulinen 
momenttiväännin. Mutta kuten muutkin työkalut ja -välineet, nekin tarvitsevat 
säännöllisiä huoltotoimenpiteitä pysyäkseen kunnossa.

Mittari (Pumppu) 

Väännin (väännin+kasetti)

Tappivääntimen kalibrointi

Huollot
Kasetti

Väännin (väännin+kasetti)

Pumppu

Väännin (Välihuolto)

Tappiväännin

Palvelun kuvaus
95 €

195 €

195 €

101 €

239 €

353 €

98 €

239 €

Pumpun mittarin kalibrointi. 
Sis. Kalibrointitodistuksen
Vääntimen kalibrointi. 
Sis. Kalibrointitodistuksen
Tappivääntimen kalibrointi. 
Sis. Kalibrointitodistuksen

Kasetin huolto sisältää laitteen puh-
distuksen, rasvan vaihdon, kulumien 
tarkistuksen ja laitteen koeajon.
Väännin+kasetti -yhdistelmän huol-
toon sisältyy laitteen puhdistus, rasvan 
vaihto, kulumien tarkastus ja testaus
Pumpun huoltoon sisältyy öljyn- ja suo-
dattimen vaihto, puhdistus ja testaus 
sekä letkun kunnon tarkistus.
Välihuolto sisältää laitteen tarkastuk-
sen, oikean toiminnan ja hyväksynnän 
turvalliselle käytölle.
Tappivääntimen huoltoon sisältyy 
laitteen puhdistus, rasvaus, kulumien 
tarkastus ja testaus.

Tehdyillä huolloilla ja vaihdetuilla varaosilla on 3 kuukauden takuu.
Kalibrointi täyttää ISO 17025 vaatimukset jäljitettävyyden osalta.
Kaikki hinnat alv. 0%
Pidätämme oikeudet hinnanmuutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Kalibroinnit Hinta
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