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HUOLTO-OHJELMA 
 

 

Tarkistushuolto 145,00 EUR, alv 0%   

• Suositellaan tehtäväksi kerran vuodessa 
• Sisältää: 

o Työkalun ulkopuolinen puhdistus  
o Visuaalinen kunnon tarkistus  
o Välysten tarkistus  
o Öljynvaihto  
o Voitelu  
o Puristuspaineen mittaus/säätö  
o Tarkastuspöytäkirja  

 

Määräaikaishuolto 255,00 EUR, alv 0%  

• Suositellaan tehtäväksi 5000/10000 puristuksen jälkeen (merkki-led jää palamaan) 
• Suoritettu määräaikaishuolto on takuun säilymisen edellytys 
• Sisältää: 

o Työkalun ulkopuolinen puhdistus  
o Männän vaihto 
o Neulaventtiilin tarkistus/vaihto 
o Mekaanisten osien tarkistus/vaihto 
o Öljynvaihto 
o Öljynsuodattimen vaihto 
o Puristuspään huolto 
o Puristuspaineen mittaus/säätö 
o Mittauspöytäkirja  

 

Korjaukset 65,00 EUR/h + varaosat, alv 0%  

• Tehdään tuntityönä  
• Pyydämme erillistä korjauslupaa, mikäli kustannusarvo ylittää 350€  

  

Klauke, Greenlee, 
Uponor ja Sanbra-
työkalujen 
valtuutettu huolto 

http://www.cablex.fi/
mailto:cablex@cablex.fi
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TOIMITUSOHJEET  
HUOLTOON LÄHETETTÄVILLE KONEILLE 

 
 

• Huoltotilaus-lomakkeen voi täyttää sähköisesti tai tulostaa paperille ja täyttää käsin. 
Kumpikin vaihtoehto löytyy kotisivuiltamme https://www.cablex.fi/service-center/ 

o Sähköisesti täytetyistä huoltotilauksista lähetämme kopion yhteyshenkilön 
sähköpostiin 

o PDF-version voi tulostaa itse ja täyttää käsin   
• Pakkaa huoltoon lähtevä kone sekä huoltotilaus-lomake (kopio tai käsin täytetty) koneen 

säilytyslaukkuun. Lukitse salvat huolella (esim. teipillä). Mikäli salvat ovat vaurioituneet, 
pakkaa säilytyslaukku erilliseen laatikkoon 
 

• Soita Kaukokiidon kuljetustilaukseen, puh. 0100 4321 (puhelu maksaa 1,17 Eur/puhelu + 
2,00 Eur/min + pvm/mpm) ja ilmoita ao. tiedot: 

o Vastaanottaja ja rahdin maksaja: Cablex Oy Kärsämäentie 23 20360 Turku, 
sopimusnumero 366176 

o Noudettavan paketin paino ja mitat 
o Yhteyshenkilön nimi, noutopaikan tarkka osoite, postinumero ja postitoimipaikka 

sekä toivottu noutoaika 
• TAI vie paketti Postin toimipisteeseen ja ilmoita ao. tiedot:  

o Vastaanottaja ja rahdin maksaja: Cablex Oy Kärsämäentie 23 20360 Turku, 
sopimusnumero 618119 

 
 
Mahdollisissa huoltoa/korjauksia koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä: 
 
Matti Heikkinen / CableX Oy 
Tuotepäällikkö 
puh:  044-7800 025 
sähköposti matti.heikkinen@cablex.fi 
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