
GRAFINET YLLÄPITOTM

Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden 
turvallisuusvaatimukset

TM

Grafinet Oy

Leikkurin turvatarkastus ja öljynvaihtohuolto.  
Samalla kertaa. Kaikille merkeille. Ei piilokuluja.

“Huolehdimme puolestasi leikkurisi vuosihuollosta,
toimintakunnosta ja turvallisuudesta”

Toiminta
turva



Leikkurin turvatarkastus
Tarkastamme asetuksen mukaisen leikkurin turvatarkastuksen lisäksi leik-
kurin todellisen kunnon. Turvatarkastuksemme sisältää:

• 54-kohtaisen leikkurin turvallisuus- ja toiminnallisuustarkastuksen
• Voitelut ja rasvaukset
• Leikkurin kuluvien osien tarkistukset (esim. hihnat, kytkimen hiilet)
• Takavasteen suoruuden tarkistus
• Kattavan tarkastusraportin ja hyödyllisiä neuvoja tulevista korjaustarpeista

Leikkurin öljynvaihtohuolto
Säästät aikaa ja rahaa kun tilaat leikkurillesi öljynvaihtohuollon turva-
tarkastuksen yhteydessä. Öljynvaihtohuolto sisältää hydauliikka- ja 
vaihteistoöljynvaihdon sekä paluusuodattimen kuoren ja venttiilisuodati-
men puhdistuksen. Öljynvaihtohuolto olisi suositeltua tehdä 2-4 vuoden 
välein riippuen leikkurin käyttömäärästä.

Työnantajan on huolehdittava, että koneita käytetään valmistajan käyttö- ja turvallisuusohjeiden mukaisesti. Turvatarkastus on suoritettava säännöllisesti tai aina laitetta siirrettäessä. Tarkastuksen saa suorittaa vain erikoiskoulu-tuksen saanut henkilö.

Työturvallisuuslaki

Yrityksellämme on 30 vuoden

kokemus leikkurien huoltamisesta ja 

teemme turvatarkastuksia kaikille leik-

kurimerkeille.

Kaikki merkit!



Hintamme sisältävät kaikki kulut kuten matkat, tarvik-

keet ja muut kulut, joten tiedät aina jo edeltä mitä palve-

lumme maksavat.

Ei piilokuluja!

Turvatarkastus Vyöhyke 1 Vyöhyke 2 Vyöhyke 3 Vyöhyke 4 Vyöhyke 5
Muu 
Suomi

Sähköleikkuri 195 euroa 285 euroa 355 euroa 455 euroa 595 euroa Erillinen 
tarjous

Hydraulileikkuri 230 euroa 320 euroa 390 euroa 490 euroa 630 euroa Erillinen 
tarjous

Vauhtipyöräleikkuri 270 euroa 360 euroa 430 euroa 530 euroa 670 euroa Erillinen 
tarjous

Öljynvaihtohuolto Hydraulileikkuri 95 euroa ja vauhtipyöräleikkuri 120 euroa 
Hintaan lisätään hydrauli- ja vaihteistoöljyt toteutuneen mukaisesti.

Muut työt 47,50 euroa / alkava 30 min

Useita leikkureita? Myönnämme 20 % alennuksen kokonaishinnasta tarkastaessamme samalla kerralla kaksi leikkuria samassa 
toimipisteessä, 25 % alennuksen tarkastaessamme kolme leikkuria ja 30 % alennuksen tarkastaessamme samalla kerralla 
vähintäään neljä leikkuria. Hinta sisältää työ-, matka- ja majoituskulut, päivärahat sekä käsittely- ja toimistomaksut. Öljynvaihto-
huollon ja muiden töiden hinnat voimassa turvatarkastuksen yhteydessä. Hinnat alv 0 %.

Vyöhyke 1 = Kehä III:n sisäpuolinen alue.
Vyöhyke 2 = Inkoo-Lohja-Karkkila-Hämeenlinna-Hyvinkää-Porvoo -rajan sisälle jäävät paikkakunnat.
Vyöhyke 3 = Turku-Tampere-Lahti-Kouvola-Kotka -rajan sisälle jäävät paikkakunnat.
Vyöhyke 4 = Pori-Jyväskylä-Mikkeli-Imatra -rajan sisälle jäävät paikkakunnat.
Vyöhyke 5 = Kokkola-Kuopio-Joensuu -rajan sisälle jäävät paikkakunnat.

Valitse sopiva palvelu ja sijaintisi



Saat 20-30 % alennuksen kokonais-

hinnasta tarkastaessamme samalla 

kerralla useita leikkureita samassa 

toimipisteessä.

Useita leikkureita?

• Huolto 0404 177 331
• huolto@grafinetoy.fi

Lisätietoja

Grafinet Oy
Koivuhaantie 16, 01510 Vantaa
0404 177 331, huolto@grafinetoy.fi www.grafinetoy.fi

Korjaukset ja muut palvelut

Emme pelkästään tarkasta leikkureitasi vaan myös tarpeen tullen kor-
jaamme ne - usein samalla kertaa tarkastuksen yhteydessä.

Saat kauttamme myös muutot, asennukset, purut ja siirrot sekä varaosat 
ja tarvikkeet.


