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HINNASTO 2019 HUOLTOPALVELUT
Huoltopalvelumme graafisen alan asiakkaille
Grafinet Oy tarjoaa graafisen alan kattavimmat leikkurien ja jälkikäsittelykoneiden ylläpitopalvelut. Tar-
joamme huoltopalveluita myös painokoneille ja muille laitteille. Huoltamiamme merkkejä ovat muun muas-
sa Horizon, Polar, Wohlenberg, Perfecta ja Hohner. 

Valikoimamme kattaa muun muassa seuraavat huoltopalvelut

• Asennus- ja huoltopalvelut kaikille myymillemme laitteille
• Sopimushuoltopalvelut ylläpitoasiakkaille
• Korjaushuollot leikkureille ja jälkikäsittelylaitteille
• Vuosihuollot leikkureille ja Horizon-laitteille
• Lakisääteiset turvatarkastukset kaikille leikkurimerkeille
• Koneiden siirrot ja muutot
• Varaosat: Horizon, Guk, ManRoland, Perfecta, Polar, Ryobi, Wohlenberg ja Heidelberg
• Tarvikkeet: leikkurien terät, leikkuulistat, nitomalangat ja painotelat

Huoltohinnat PK-seudulla

Työveloitus alkava 30 min (minimiveloitus 1 tunti) 47,50 €
Matkakulut kiinteä 47,50 €
Käsittely- ja toimistomaksu / lasku 7,90 €

Huoltohinnat PK-seudun ulkopuolella

Työveloitus alkava 30 min (minimiveloitus 1 tunti) 47,50 €
Matka-aika alkava 30 min 23,75 €

Kilometrikorvaus / kilometri 0,65 €

Puolipäiväraha / hlö (työmatkan kestäessä yli 6 tuntia) 19,00 €

Kokopäiväraha / hlö (työmatkan kestäessä yli 10 tuntia) 42,00 €

Majoituskustannukset Toteutuneen mukaisesti

Käsittely- ja toimistomaksu / lasku 7,90 €

Matka-aika- ja kilometkorvaukset sekä päivärahat ja majoituskustannukset jaetaan asiakkaiden kesken silloin kun samalla huoltomat-
kalla käydään usella asiakkaalla. Hinnat alv 0 %. 
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Leikkurin turvatarkastus

Työturvallisuuslain 23.8.2002/738 nojalla työnantajan on huolehdittava, että koneita käytetään valmistajan 
käyttö- ja turvallisuusohjeiden mukaisesti. Turvatarkastus on suoritettava säännöllisesti tai aina laitetta 
siirrettäessä. Tarkastuksen saa suorittaa vain erikoiskoulutuksen saanut henkilö. Yrityksellämme on 30 
vuoden kokemus leikkurien huoltamisesta. Teemme turvatarkastuksia kaikille leikkurimerkeille. Leikkurin 
turvatarkastuksessamme tarkastamme asetuksen mukaisen leikkurin turvatarkastuksen lisäksi leikkurin 
todellisen kunnon. Turvatarkastuksemme sisältää:

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

Leikkurin öljynvaihtohuolto

Säästät aikaa ja rahaa kun tilaat hydrauli- tai vauhtipyöräleikkurillesi öljynvaihtohuollon turvatarkastuksen 
yhteydessä. Öljynvaihtohuolto sisältää hydauliikka- ja vaihteistoöljynvaihdon sekä paluusuodattimen kuor-
en ja venttiilisuodatimen puhdistuksen. Öljynvaihtohuolto olisi suositeltua tehdä 2-4 vuoden välein riippuen 
leikkurin käyttömäärästä. Rasvauksen ja puhdistuksen puute sekä vanhat hydrauli- ja vaihteistoöljyt ovat 
suurimmat yksittäiset vikojen aiheuttajat.

Hinnasto

Valitse taulukosta sopiva palvelu ja sijaintisi. Jos sinulla on useita leikkureista, niin saat 20 - 30 % alen-
nuksen kokonaishinnasta tarkastaessamme samalla kerralla useita leikkureita samassa toimipisteessä. Ei 

piilokuluja. Hinta sisältää aina työ-, matka- ja majoituskulut sekä käsittely- ja toimistomaksut.

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

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

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

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

Öljynvaihtohuolto Hydraulileikkuri 95 € ja vauhtipyöräleikkuri 120 €
Turvatarkastuksen ja vuosihuollon yhteydessä. Hintaan lisätään hydrauli- ja vaihteistoöljyt toteutuneen mukaisesti.

Muut työt 47,50 € / alkava 30 min
Turvatarkastuksen ja vuosihuollon yhteydessä.

Useita leikkureita? Myönnämme 20 % alennuksen kokonaishinnasta tarkastaessamme samalla kerralla kaksi leikkuria samassa toi-
mipisteessä, 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. Öljynvaihtohuollon 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.
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GRAFINET HuolenpitosopimusTM

Huoltaessamme säännöllisesti painotalosi laitteita, sinulla on mahdollisuus hakea GRAFINET Huolenpito 
-asiakkaaksi. Huolenpitosopimus takaa, että mahdollisissa vikatilanteissa palvelemme tehokkaasti ja luo-
tettavasti edulliseen sopimushintaan. Huollon vasteaika on aina nopeampi sopimusasiakkailla kuin ilman 
sopimusta olevilla asiakkailla.

Palvelujemme lähtökohtana on aina painotalosi tarpeet. Varmistamme, että voit keskittyä tuottavaan 
työhön ja vian sattuessa korjaus tulee viivytyksettä. Tärkeintä meille on ymmärtää laitteidesi yksilölliset 
huolto- ja ylläpitotarpeet, jotta voimme tarjota juuri sinulle sopivimman huoltoratkaisun.

Teemme räätälöidyn ylläpitosuunnitelman laitteillesi, jonka ansiosta laitteesi saavat tarvitsemansa hu-
olto- ja korjaustoimenpiteet oikea-aikaisesti. Näin varmistamme laitteiden toimintavarmuuden ja pitkän 
käyttöiän sekä minimoimme turhista seisokeista aiheutuvat kustannukset. Ennakoivan ylläpitopitome-
netelmän avulla tunnistamme ja korjaamme mahdollisesti syntyvät laiteviat usein jo ennen niiden ilmen-
emistä.

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus käyttää myös muita kuin Palveluntarjoajan huol-

topalveluja. Sopijapuolilla on mahdollisuus purkaa sopimus koska tahansa. 

Sopimusedut

Työveloitus alkava 30 min (minimiveloitus 1 tunti) 44,50 € (norm. 47,50 €)
Matka-aika / tunti (PK-Seudulla kiinteä 1 tunti) 44,50 € (norm. 47,50 €)
Kilometrikorvaus / kilometri (ei veloiteta PK-Seudulla) 0,55 € (norm. 0,65 €)
Paperileikkurin turvatarkastus ja öljynvaihtohuolto normaalista hinnasta - 10 %
Terät ja leikkuulistat sekä muut valikoidut tarvikkeet - 10 %

Sähköinen huoltokirja (sähköpostitse huoltoraportti ja huoltohistoria jokaisen merkinnän jälkeen)

Mahdollisuus kuukausittaiseen koontilaskuun

Hinnat alv 0 %. Maksuehto 14 pv netto.


