
Varmista  
leipomokoneidesi 
toiminta

Tee huoltosopimus

Ennakoivalla huollolla minimoit kalliit ja 
ikävät tuotantokatkokset. Huolellisimmalla-
kaan käytöllä koneet eivät kestä ikuisesti. 
Niissä on kuluvia osia, jotka kaipaavat 
ajoittain uusimista. Kun kartoitat korjaus-
tarpeet ajoissa, pystyt ennakoimaan ja 
budjetoimaan laitteen tarvitseman pien- 
tai peruskorjauksen. 

Leipomokoneiden ja linjastojen 
valmistamisen ja asentamisen lisäksi 
teemme myös niihin liittyvät tekniset 
kunnossapitotyöt. Solmimme yritys-
asiakkaidemme kanssa huolto-
sopimuksia, jotka räätälöidään täysin 
yrityksenne tarpeiden mukaan sisältäen 
esimerkiksi määräaikaishuollot.

Huoltosopimuksen edut
•  Koneiden ja linjojen parempi 
 toimintavarmuus
•  Laitteiden taloudellinen käyttöikä pitenee
•  Käyttäjälle vaivaton
•  Huoltoaikataulu hyvissä ajoin etukäteen
•  Edulliset hinnat

Kuntokartoitus antaa kattavan tiedon koneen 
kunnosta ja auttaa tulevaisuuden huolto-
päätöksissä. Säännöllisesti ja ammattitaidolla 
tehdyt kuntokartoitukset antavat suojaa 
yllättäviä kone- ja laiterikkoja vastaan sekä 
auttavat pitämään kustannukset kurissa ja 
kehittämään tuotantoa.



Ennakoiva huolto lisää toimintavarmuutta 
Leipomokoneiden tulee toimia luotettavasti ja tasa-
laatuisesti. Tästä syystä suosittelemme huoltosopimusta 
kaikille yritysasiakkaillemme. Huoltosopimuksella 
varmistat laitteistollesi laadukkaan, ennakoivan huollon. 

Pidennä käyttöikää
Kun laite pidetään hyvässä kunnossa, sen elinikä 
pitenee ja suorituskyky säilyy koko sen elinkaaren ajan. 
Tämä takaa investoinnillesi parhaan mahdollisen tuoton. 
Samalla parannat myös työturvallisuutta.

Minimoi käyttökatkokset
Säännöllinen huolto vähentää laitteen toimintahäiriöitä 
ja oikein ajoitetut huoltovälit pienentävät merkittävästi 
laiterikon riskiä. Huoltosopimuksemme avulla varmistat,
että laite on käytettävissä silloin, kun sitä tarvitaan.

Hallitse kustannuksia
Räätälöidyn huoltosopimuksen avulla huoltokuluja on 
helppo seurata ja ennakoida. Laitteiden säännöllisellä 
huoltamisella pystytään vähentämään odottamattomia 
konerikkoja sekä niistä koituvia huoltokuluja. 

Huoltosopimuksen
etuja



Huoltosopimus
tarpeen mukaan

Huoltosopimuksessa määritellään sovittujen 
laitteiden huoltovälit vastaamaan asiakkaan 
käyttökapasiteettia sekä laitteen käyttö-
olosuhteita. Huolehdimme koneista ja 
laitteista sovitun aikataulun mukaisesti. 
Huollamme ja tarkastamme koneet 
säännöllisesti ja testaamme niiden 
toimivuuden. Korjaustarpeet selvitetään, 
ja korjauksista ja varaosista laaditaan pitävä 
kustannusarvio.

Kuntokartoituksessa tarkastetaan 
sopimuksen mukaisesti mm.:
• Hihnat ja niiden säädöt
 sileät hihnat, lamellikuljettimet, 
 o-hihnat, lattahihnat
• Moottorit ja kiinnitykset
• Moottoreiden ja kuljettimien laakerointi
• Telat
• Telojen laakerointi
• Ketjut ja hammaspyörät
• Leikkurit ja terät
• Verkkokuljettimet
• Sähköliitännät
• Suodattimet
• Hillottimet ja muut yksiköt

Ota yhteyttä! 
Sovitaan juuri sinun leipomosi tarpeisiin 
ja konekantaan soveltuva huolto-ohjelma.
Jostec Oy, Toni Saarinen, 0440 606 031, 
toni.saarinen@jostec.fi
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