Inte bara en begagnad maskin
Våra helrenoverade maskiner är totalrenoverade genom att vi plockar ner alla komponenter
och rengör, smörjer och byter det som inte fungerar. (Bara originaldelar används)
Vi går igenom hela maskinen
Totalrenovering innebär att bl.a. följande genomförs:
- Lagerbyte i trumma.
- Trumaxeln byts ibland. (Beroende på skick)
- Motorrenovering.
- Avloppsventil, renoveras eller byts.
- Packningar byts.
- Programverk kontrolleras.
- Kretskort repareras eller byts ut. (Kontrolleras & kallibreras)
- Eventuella läckage åtgärdas.
- Nivåsystem byts.
- Stötdämpare byts.
- Plåtar lackeras om.
Se även bilder på nästa sida.
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2 års garanti
Eftersom varje maskin renoveras så genomgående att produkten nästan är i nyskick kan
vi lämna 2 års garanti på våra helrenoverade maskiner.
Renoveringen dokumenteras
Alla maskiner registreras genom varje maskins unika serie nummer om vad som är utfört
och utbytt under renoveringen. Detta innebär att det finns ett protokoll för varje maskin vi
renoverar och vi kan därför snabbare lokalisera ett eventuellt framtida fel på maskinen.
En extra trygghet för dig som kund.

1. Så här ser maskinen oftast ut innan
renovering.

2. Maskinen plockas ner helt.

3. Trumman tas ut och renoveras med
bl.a. nya lager.

4. Hela stommen rengörs och lackas.

5. Maskinen monteras ihop och trasiga
delar byts ut. Plåtarna lackeras om
och monteras.

6. Programkort, motor och övriga
elkomponenter monteras sist.
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Maskinen är nu i väldigt gott skick,
du sparar pengar och miljön blir gladare
med färre skrotade maskiner.
Du kan känna dig trygg med att köpa
en maskin från oss på Byggfastighet.
Hos oss får du ALLTID support innan,
under & efter ditt köp.
OBS!
På alla våra helrenoverade maskiner
lämnar vi 2 års garanti på service och
reservdelar.
7. Den helrenoverade maskinen provkörs och
kontrolleras så allt fungerar som det ska.
Sedan packas den ordentligt för transport
ut till våra kunder.
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