SYSTÉM ÚDRŽBY STAVEBNÍCH STROJŮ KUBOTA
Vážený zákazníku,
jsme potěšeni, že jste se rozhodl koupit stavební stroj KUBOTA od naší společnosti. Záleží nám na tom,
abyste byl s provozem vaší Kuboty co nejvíce spokojen. Protože Kubota je známa svou spolehlivostí a
nízkými provozními náklady, velká většina jejich uživatelů skutečně spokojena je. Aby vaše provozní náklady
byly ještě nižší a tedy vaše spokojenost byla ještě vyšší, vytvořili jsme pro vás systém údržby vašeho stroje,
tak aby byl co možná nejjednodušší, nejlevnější, ale aby vám zajistil spolehlivý provoz. Pro každý typ stroje
jsme takto vytvořili dva rozpisy údržeb, jeden pro uživatele a druhý pro odborný servis a uložili jsme je na
www.staves.cz v sekci servis ke stažení:
1 Údržba prováděná uživatelem
• denní údržba: nenáročná údržba, kterou provádí strojník, sestávající z kontroly a promazání
• údržba cyklická po 100 mh: méně náročná údržba, tuto může provádět kvalitní strojník nebo mechanik
uživatelské firmy
2 Údržba prováděná odborným servisem
• údržba cyklická po 500 mh: náročná údržba vyžadující speciální znalosti a vybavení, tuto doporučujeme,
aby dělal jen vyškolený mechanik autorizovaného servisu
• údržba prováděná u nového stroje pouze jedenkrát zpravidla po 250 mh: tuto vám v záruce provedeme
za zvýhodněnou cenu, zároveň s prohlídkou stroje a kontrolou vaší péče o stroj
Jak je vidět u periodické údržby používáme pouze tři intervaly, denně, po 100mh a po 500 mh. V rámci
intervalu 500 mh jsou některé prvky údržby, které používají diagnostických metod k rozhodování, zda
provést výkon údržby tento nebo až příští interval. Například se jedná o výměnu hydraulického oleje, kdy
správný interval výměny oleje velmi závisí na provozních podmínkách stroje a na použití různých přídavných
zařízení. Při použití diagnostiky měníme olej právě, když je potřeba a můžeme tak ušetřit vaše peníze a ještě
prodloužit životnost vašeho stroje.
Provádění údržby našim odborným servisem je pro vás povinné v době záruky a po záruce náš servis velmi
doporučujeme. Objednáte-li údržbu u nás i po skončení záruky, máte jistotu, že dostanete kvalitní značkové
komponenty s kvalitně provedenou montáží za dobrou a dopředu známou cenu. To, že vyškolený specialista
udělá práci lépe a dokonce i levněji, jak ten kdo práci dělá jen občas, je asi známo a nemusíme se o tom
přesvědčovat.
Abyste dopředu znali cenu údržby, máme pro každý typ stroje údržbu zkalkulovánu včetně materiálu a vy už
při objednání údržby po 500 mh znáte její cenu a i cenu prvků údržby prováděných na základě diagnostiky,
tedy nepravidelně. Aktuální ceník údržeb a mapa ceny dopravy jsou uvedeny na www.staves.cz.
Pokud nás budete na periodickou údržbu objednávat pravidelně, budeme vám sledovat technický stav stroje,
a tak vám budeme schopni doporučovat takovou péči o stroj, aby vám sloužil co nejlépe. Z každé námi
prováděné údržby vám předáme protokol, ze kterého uvidíte, jaké prvky údržby jsme provedli, jaký materiál
použili a jaký stav jednotlivých částí vašeho stroje jsme nalezli.
Pro snadnější sledování průběhu motohodin a objednávání údržby mají nové stroje Kubota svůj informační
panel vybaven symbolem maticového klíče, který je nastaven tak, že každých 500 mh se symbol klíče rozsvítí,
vy objednáte údržbu a servisní technik po provedené údržbě klíček deaktivuje. Tento symbol se ještě aktivuje
u nového stroje po odpracování prvních 50 a 250 mh pro provedení jednorázové údržby. Protože prvek údržby
po 50 mh jsme na naše náklady provedli ještě před předáním stroje, na údržbu po prvních 50 mh nás už
nemusíte volat, naopak ale nezapomeňte na údržbu po prvních 250 mh a na tuto nás objednejte raději ještě
dříve, doporučujeme po cca 200mh.
Pro snazší objednávání servisního zásahu jsme vytvořili na www.staves.cz objednací formulář který vždy na
objednání servisu použijte.
Závěrem vám přejeme, aby vám stroj Kubota sloužil k vaší plné spokojenosti.
Za kolektiv pracovníků společnosti Staves s.r.o.:
Ing. Milan Vepřek, ředitel společnosti.
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