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Smarowanie środkiem
smarującym PFEIFER-RL-S
zwiększa znacznie żywotność
liny !

Uszkodzona lina ?

FF P
 otrzebujemy naprawy zakończeń linowych PFEIFER,
prosimy o kontakt.
FF Interesują nas inne usługi serwisu PFEIFER.

Zużyte rowki kół linowych są
główną przyczyną przedwcze
snego zużycia liny. Regularna
kontrola może temu zapobiec –
mierniki do rowków
PFEIFER „Worker“ dla
wszystkich średnic!

FF J esteśmy zainteresowani mobilną naprawą lin i
pozostałymi usługami PFEIFER.
FF C
 hcielibyśmy więcej informacji na temat systemu
zamków linowych PFEIFER.
FF J esteśmy zainteresowani innymi produktami serwisu
PFEIFER, prosimy o  kontakt.

Oferujemy krótkie czasy
dostawy lin pasujących do
Państwa zastosowań.
W przypadku uszkodzeń liny nie rezygnujcie Państwo
z prostej i pewnej naprawy przy użyciu oryginalnych
zakończeń linowych. Serwis PFEIFER przyjedzie
do Państwa, skróci uszkodzoną część liny i zastąpi
oryginalnym zakończeniem.
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Nie stosowali Państwo jeszcze
systemu zamków linowych
PFEIFER?

UL. WROCŁAWSKA 6
PL-55330 KrĘpice k/Wrocławia
TELEFON +48-71-3 98 07 60
TELEFAKS +48-71-3 98 07 69
E-MAIL
serwis@pfeifer.pl
INTERNET www.pfeifer.pl

Nasze usługi
dają doskonałe wyniki

PFEIFER-Serwis
zakończeń linowych
JJ U
 stalenie, oznaczenie i
profesjonalne usunięcie
uszkodzonego miejsca.

Liny podnoszenia i zmiany wysięgu w nowoczesnych żurawiach
mobilnych i gąsienicowych są wyposażone w zaprasowane
zakończenia linowe dla łatwiejszej wymiany oraz przelinowania.

JJ D
 la osiągnięcia optymal
nego rezultatu proces
zalania zakończenia
odbywa się przy użyciu
specjalnej ramy
serwisowej PFEIFER.

Kiedy lina jest uszkodzona, oferujemy klientowi naprawy przy użyciu
oryginalnych zakończeń linowych.

Ten proces gwarantuje
Państwu dalsze
bezpieczne używanie
liny z systemem zamków
linowych.

Zalane na zimno zakończenie linowe wykonane przez naszych
certyfikowanych serwisantów osiąga 100 % wartości minimalnej siły
zrywającej liny, którą w krótkim czasie można w pełni obciążać.
Mogą Państwo zaufać naszemu doświadczeniu – dla Państwa
bezpieczeństwa i komfortu.

 Serwis PFEIFER

przyjeżdża na miejsca
użytkowania żurawia.

 Serwis PFEIFER gwa
JJ U
 sługa naprawy jest
dokumentowana i
potwierdzana odpo
wiednim certyfikatem.

!

Mobilne
naprawy zakoń
czeń linowych
wymagają właściwej wiedzy
oraz doświadczenia.
Dlatego naprawy muszą
być przeprowadzane przez
regularnie szkolonych i
sprawdzanych serwisantów.
Każdy nasz autoryzo
wany serwisant posiada
odpowiedni certyfikat,
który może chętnie Państwu
okazać.

rantuje Państwu naprawę
według fabrycznych
standardów.

 Po krótkim czasie

naprawy można
bezpiecznie używać liny.

 Naprawa lin

producentów:
• LIEBHERR
• TEREX nowość!

 Oczywiście możliwa jest
również naprawa lin z
oryginalnym systemem
zamków linowych
PFEIFER.

Orygina

lne!

Szybkie i bezpieczne przelinowanie lin
zamontowanych w żurawiach gwarantuje
tylko dopuszczony przez producenta
ORYGINALNY system zamków linowych.

