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Ennakoivaa huolenpitoa



Kuluminen on väistämätön osa jokapäiväistä toimintaa. Ammattitaitoisten 
huoltomekaanikkojemme suorittama säännöllinen huolto ja kunnossapito tuovat  
mukanaan merkittäviä etuja:

• Maksimaalinen operatiivinen tehokkuus taloudellisen tuoton suhteen

• Laitteen käyttöiän pidentäminen

• Korkea suorituskyky ja käytettävyys

• Kustannustehokkuus

Tarjoamme joustavan palveluvalikoiman, joka on räätälöity sinun toimintamallillesi ja joka 
on suunniteltu tarjoamaan sinulle maksimaalisen toiminnan tehokkuuden ja tuoton. 
Laitteidesi ja niiden kunnon tuntemisen avulla saat mahdollisuuden optimoida tuotantoasi 
ja liiketoimintaasi

Ota yhteyttä ja anna meidän tarjota sinulle sopivaa OnSiteCare™ pakettia
Tuomo Kousa, Powdean toimitusjohtaja ja yrittäjä

Huolto ja kunnossapito
jätä se meille



Ennakoivaa 
huolenpitoa

Palveluihimme kuuluvat:

• Powdea CheckUp laitteiston 

säännöllinen tarkastus ja analyysi

• Powdea Status kuntoraportit

• Kuluvien osien automaattitoimitus

• Vaakojen tarkistus ja pöytäkirja

• Nosturien määräaikaistarkastus

• Paikan päällä oleva tekninen tuki

• Parhaan käytännön neuvoja

✓ Vältä turhat tuotantokatkokset 
varaosien 
automaattitoimituspalvelulla

✓ Varmista100% tarkkuus 
vaakojen kalibroinnilla

✓ Varmista 
työturvallisuus 
suodattimien 
vaihdolla

OnSiteCare™
HUOLTOPALVELUTJätä se ammattilaisille



Powdea OnSiteCare™

SISÄLTÖ HINTA

Powdea Check-Up. Laitteiston OnSite tarkastus
laitteiston kunnon 

tarkastus,
pikkuvikojen korjaus

1.000 € 

Powdea Status. Kuntoraportti kunnossapidolle
Laitteiston kuntoraportti 
ja kunnossapitosuositus

Sisältyy OnSite
tarkastukseen

Uudet suodattimet
Uudet suodattimet 

automaattitoimituksena 
kerran vuodessa

83 / kk /suodatin

Scale Check. Vaakojen tarkistus ja pöytäkirja
Laitteistoon sisältyvien 

vaakojen tarkitus ja 
kalibrointi tarvittaessa

1.500 € 

Crane Check.Nosturitarkastus
Suursäkkinostimien 

vuositarkastus
1.000 €



Powdea 
Check-Up

Varmista laitteistosi korkea käyttöaste ja 
turvaa tuotantosi säännöllisellä Powdean 
mekaanikon suorittamalla 
määräaikaistarkastuksella 

• Laitteiston määräaikaistarkistus kerran 
vuodessa

• Samalla fiksaamme pikkuviat kuntoon

• Saat Status kuntoraportin ennakoivaa 
kunnossapito varten



Powdea 
Spares
• Säännöllinen kuluvien osien toimitus 

esim 1 kerta vuodessa

• Kunnossapitosi vai vaihtaa osat, kun 
hetki on sopiva

• Digitaalisen varastohallinta-
järjestelmämme ansiosta saat 
varaosatarjouksen ja 
varaosatoimituksen erittäin nopeasti



Säännöllinen 
huolto

• Laitteiston kuluvien osien vaihto ennakkohuolto-
ohjelman mukaan

• Laitteiston kokoonpanon mukaan esim

• Puhaltimen öljyn vaihto

• Jauhovaakojen suodattimien vaihto

• Siirtolinjan imusuodattimien vaihto

• Jauhovaa’an pohjaventtiilin kumin vaihto

• Joustoyhteiden vaihto



Vaakatarkas-
tus

✓ Varmista punnitustiedon oikeellisuus

✓ Vaakoja sisältävien annostelijoiden ja 
säiliöiden tarkistus- ja kalibrointipalvelu

✓ Pöytäkirja vaakojen tarkistuksesta



Nosturi-
tarkastus

Ennakoivaa huolenpitoa

✓ Varmista nostolaitteiden turvallisuus 

sertifioidulla nostinten vuositarkastuksella

✓ Saat meiltä sujuvasti asennuksen yhteyteen 

nostimen käyttöönottotarkastuksen

✓ Saat myös meiltä Check-up -huoltokäynnin 

yhteyteen tai erikseen otettuna 

toimittamiemme nostimien 

vuositarkastuksen

Masters of Ingredients



Kiinnostuitko, ota 
yhteyttä myyntiin

05-2184270

044-5254056

sales@powdea.fi

Alasuutarintie 22, 48400 Kotka

mailto:mail@jauhetekniikka.fi
https://www.linkedin.com/company/jauhetekniikka/
https://www.youtube.com/channel/UCr3U6faXGndLM1IW3O9K1Qw
https://www.facebook.com/powdertechnic/?modal=admin_todo_tour

