Originálne mazacie tuky a oleje Bosch. Testované a odporúčané pre elektrické náradie Bosch.

Malá násobilka na správne použitie
mazacích tukov a olejov pri oprave
Podrobné informácie o mazaní nájdete v dokumentácii náhradných súčiastok na internete alebo
na našom servisnom CD/DVD.

Nie je mazací tuk ako mazací tuk a nie je olej ako
olej.
Okrem základného oleja majú mazivá väčšinou
aj prísady, ktoré im dodávajú určité vlastnosti.
Patria k nim:
▶ toková vlastnosť,
▶ oxidačná stabilita,
▶ optimálne trecie charakteristiky.
Základný olej a prísady sa čo najpresnejšie prispô
sobia sebe navzájom a príslušným požiadavkám
použitia. Takto sa vyvíjajú a testujú špeciálne pre
naše náradie Bosch aj originálne mazacie tuky a
oleje Bosch. Tým spĺňajú rovnako vysoké kritériá ako
samotné náradie.
Na čo je potrebné dbať pri používaní mazacích
tukov a olejov pri oprave?
Na čo slúžia mazivá v elektrickom náradí?

Originálne mazacie tuky a oleje Bosch sa nesmú

Mazivá plnia veľa dôležitých úloh: znižujú trenie

miešať spolu navzájom a v žiadnom prípade s

a opotrebovanie, zabezpečujú prenos síl, chladenie,

neodporúčanými mastiacimi tukmi a olejmi. Vždy sa

tlmenie vibrácií, majú tesniaci účinok a poskytujú

musia dodržiavať predpísané údaje o množstvách a

ochranu proti korózii. Ako všetky časti stroja, aj

informácie o mazaní týkajúce sa príslušného náradia.

mazivá podliehajú starnutiu a opotrebovaniu.
Znečistia sa, prehrejú alebo vyschnú. V takom prípade,
alebo pri každej potrebnej výmene opotrebovanej
súčiastky, sa musia vymeniť alebo doplniť.

Prehľad výhod pre vás
Používanie originálnych mazacích tukov
a olejov Bosch pri oprave sa vyplatí:
▶ Všetky časti náradia budú znova plniť svoju
funkciu a budú podávať svoj zvyčajný výkon.
▶ Oder a opotrebovanie súčiastok budú čo
najmenšie.
▶ Doba použitia medzi servisnými intervalmi
sa predĺži.
▶ Životnosť celého náradia zostane zachovaná
a zvýši sa.
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Takto nájdete správny mazací tuk a olej na internete a extranete.
Všetky pokyny týkajúce sa mazacích tukov a olejov odporúčaných firmou Bosch nájdete v našej dokumentácii
náhradných súčiastok. Nezabudnite: Opravy smie vykonávať len vyškolený odborný personál.
Krok 1

Krok 2

Využite naše vyhľadávanie náhradných súčiastok

Vyhľadajte správny zoznam náhradných súčiastok

prostredníctvom vášho prístupu na extranete:

pre vaše náradie (podľa názvu alebo čísla položky)

http://partner.bosch.de/ew/sk alebo na internete na:
www.bosch-professional.sk

Krok 3
V časti „Technické informácie“ –> „Informácie o mazaní“ nájdete podrobné informácie.
Môžete tu zistiť:
▶ 10-miestne objednávacie číslo vhodného
mazacieho tuku/oleja,
▶ číslo položky, pomocou ktorého na
nákrese náhradných súčiastok veľmi
jednoducho nájdete súčiastky, ktoré
je potrebné namazať,
▶ údaj o množstve mazacieho tuku/oleja
potrebného na opravu,
▶ ďalšie informácie o správnom mazaní
súčiastok pri oprave.
Upozornenie: Zaznamenajte si 10-miestne
objednávacie číslo vašej objednávky
náhradnej súčiastky.

Krok 4
Objednajte správny mazací tuk/olej hneď pri
objednávaní náhradných dielov.

Náš tip
Opravujete tento typ náradia často? Potrebujete
informácie o mazaní vo vytlačenej podobe priamo
na pracovisku?
Potom si úplne jednoducho vytlačte nákres náradia
s príslušnou informáciou o mazaní a všetky dôležité
informácie budete mať prehľadne k dispozícii.

Vyhľadajte si objednávacie číslo v zozname náhrad
ných súčiastok náradia alebo prostredníctvom
kategórie „Informácie o náhradných súčiastkach“.
Vložte ho do košíka.
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