ESK
Elevator Service Kit
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Nedsæt vedligeholdelsesarbejdet samtidig med at service-effektiviteten
og planlægningsgevinsten forøges
Lige siden sikkerhedselevatorerne blev opfundet i 1853, er de blevet brugt til at løfte folk, fragt eller andre typer af materialer
i mange forskellige områder. Uanset hvor de bliver brugt, er hovedoperatørkravene sikkerhed og rådighed.
Disse vigtige krav kan imødekommes, såfremt operatøren kan finde et troværdigt servicefirma. perma ESK, som kan
bruges på alle typer elevatorer, minimerer vedligeholdelseskrav, nedsætter tilsmudsning med minimal smøring,
forøger arbejdsproduktiviteten og eliminerer uplanlagt servicearbejde.
Og dette fører automatisk til større kundetilfredshed.

perma ESK – en løsning baseret på praktisk erfaring
perma-tec, global førende inden for
automatisk enkeltpunkts smøresystemer, tilbyder Elevator Service Kit perma ESK, en komplet
eftermontage pakke til alle populære elevatorer.
ESK er meget let at bruge og sparer en hel
del tid. Smørebeholderne (LC-enhederne) kan
nemt og hurtigt udskiftes uden nogen form for
værktøj.
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Den globalt testede perma STAR VARIO er del af
ESK. Den arbejder uafhængigt af
temperatur og garanterer permanent, ren og
effektiv smøring af skinner i op til 12 måneder.
ESK eliminerer generende støj, vibration og fejl,
der er forårsaget af utilstrækkelig smøring og
olieforurenet elevatorudstyr.

ESK indeholder:
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4 x perma skinnesmøreanordninger (Pos. 1)
4 x perma støtteadapter med oliedrossel
(Pos. 2)
4 x perma STAR LC enhed M120 med SO32
smøreolie (Pos. 3)
4 x perma STAR VARIO motorenhed (Pos. 4)
4 x perma STAR batterisæt (Pos. 5)
1 x oliebeholder 100 ml med SO32
smøreolie (ikke vist)
4 stk. topeffektive smøreindsatser er
inkluderet til flade skinner med en bredde
på 5 mm, 9 mm og 16 mm.
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Nem installation
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Man kan montere ESK basis ved hjælp af
den vedlagte M8 firkantede møtrik eller
eksisterende aflange huller. Desuden
tilbyder perma-tec et specielt sortiment af
monteringsvinkeljern og fastgørelsesmidler
for enkel, let og professionel installation.
Yderligere information kan fås på vores
hjemmeside www.perma-tec.com
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I forøger jeres udbytte – Vi hjælper jer - med perma ESK

Fordele

Økonomiske fordele

med perma ESK

med perma ESK

 Automatisk smøring af skinner i op til

 Ikke mere nødvendigt at smøre skinnerne

12 måneder

manuelt – meget hurtigere service

 Ingen uplanlagt service af jeres teknikere
på grund af støjudvikling

 Nedsætter tilsmudsning af udstyret på
grund af minimal smøring

 Enkel installation og hurtig udskiftning af
LC-enhederne (smørebeholderne) uden
nogen form for værktøj.

 Stor kundetilfredshed, omkostningsbesparende,
bedre personaleplanlægning

 Sparer rengøringsomkostninger og forøger
miljøbeskyttelse

 Hurtig udskiftning ved regelmæssig inspektion mulig
 I kan vedligeholde mere elevatorudstyr med
samme antal medarbejdere

Producent
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