
IZPOSOJA ORODIJ LEŽAJNE TEHNIKE, DIAGNOSTIKE IN NASTAVITVE GEOMETRIJE

Smo v času poletnih dopustov. Medtem, ko ga večina ljudi preživlja v družinskem krogu in med 
prijatelji, se v veliko podjetjih vzdrževalci ukvarjajo s popravili strojev. V proizvodnih obratih se 

odvijajo planirani letni remonti. Mi vas spremljamo skozi te aktivnosti po naših najboljših močeh.

Skupaj z dobavo potrebnih elementov strojev vam skušamo delo tudi nekoliko olajšati, 
poenostaviti. 

Nudimo vam izposojo orodij!

“Za dobavljene strojne komponente skrbimo skozi njihovo celotno dobo. S strokovnostjo pri vgradnji, rednim 

vzdrževanjem in skrbnostjo lahko življenjsko dobo le-teh občutno podaljšamo. 
Vzdrževanje postaja vse bolj pomemben dejavnik zagotavljanja konkurenčne prednosti podjetja, saj v bitki za obstoj 
na trgu vsak zastoj v proizvodnji, zamude pri dobavah ali slaba kakovost izdelka, slabijo tržno pozicijo, povečujejo 
stroške in zmanjšujejo dobiček. Naravnanost in prizadevanja vseh, ki delamo na vzdrževanju strojev in naprav, je 
opraviti delo kakovostno, hitro in s čim manj napora. Uporaba ustreznih orodij, naprav in pripomočkov ima pri tem 
bistveno vlogo. 
Na tem mestu smo zbrali osnovna orodja in naprave, ki jih pri svojem delu najpogosteje potrebujejo vzdrževalci; še 
več: nudimo vam izposojo…”

S temi uvodnimi besedami se začenja naš novi katalog izposoje orodij ležajne tehnike, 
diagnostike in nastavitve geometrije!

Na letošnjem sejmu Terotech- vzdrževanje v Celju smo vam predstavili našo novo dejavnost. 

Omogočamo vam izposojo orodij za lažje in hitrejše delo. Določena orodja potrebujete samo 
nekajkrat letno, zaradi česar je upravičenost nakupa vprašljiva. V časih, ko smo vsi naravnani 

varčevalno, so takšne investicije tudi vedno težje. Upamo, da si boste z orodji iz naše zaloge 
vseeno zagotovili delo z manj napora, mogoče tudi samo preiskusili orodje, o katerem razmišljate 

že dalj časa, pa niste prepričani v njegovo učinkovitost.

V prilogi boste našli naš novi katalog izposoje orodij. V njemu je tudi formular, katerega lahko z 
namenom povpraševanja ali rezervacije, izpolnjenega pošljete na naš fax 02-629-21-20.
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