GEDORE Polska Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie kontroli, naprawy i kalibracji kluczy oraz
wkrętaków dynamometrycznych w zakresie 0,05-5000Nm. Nasza firma serwisuje i kalibruje klucze
dynamometryczne wszystkich marek występujących na rynku. Zajmujemy się również wzorcowaniem
wzmacniaczy momentu oraz zakrętarek dynamometrycznych wszystkich producentów w zakresie 10015000Nm. Zapewniamy pełen serwis oferowanych przez naszą firmę narzędzi z grupy Gedore, Lösomat,
Carolus, Rahsol, MHH Torqueleader, B&W.

NAPRAWA I WZORCOWANIE NARZĘDZI DYNAMOMETRYCZNYCH - CENNIK (WAŻNY OD 05.12.2017)
1. Wzorcowanie mechanicznych ręcznych kluczy oraz wkrętaków dynamometrycznych
A. Wzorcowanie, naprawa wkrętaków i kluczy dynamometrycznych.
Górna granica zakresu
klucza
0-300Nm
301-500Nm
501-1000Nm
1001-2000Nm
2001-3000Nm
3001-5000Nm

Narzędzia grupy
Narzędzia innego
GEDORE*
producenta
95 zł
74 zł
105 zł
137 zł
210 zł
273 zł
315 zł
410 zł
525 zł
680 zł
na zapytanie

Naprawa klucza oraz wkrętaka dynamometrycznego

Klucze GEDORE/ RAHSOL typu
Dremometer
od 74 zł do 114 zł
od 105 zł do 145 zł
od 210 zł do 260 zł
od 315 zł do 365 zł
od 525 zł do 575 zł

100zł - 200zł

* Gedore, Rahsol, Torqueleader, Carolus.
Za "producenta" przyjmuje się markę, którą oznaczone jest narzędzie.
Cena obejmuje wzorcowanie, adiustację (jeżeli jest konieczna), wystawienie certyfikatu.
Drobne naprawy wykonywane są w cenie wzorcowania plus koszt części zamiennych.

B. Wzorcowanie i naprawa wzmacniaczy monentu.
Wzorcowanie wzmacniacza momentu

690 zł

Cena obejmuje wzorcowanie wraz z wystawieniem certyfikatu

Naprawa wzmacniacza momentu

390 zł

Do ceny należy doliczyć koszt części zamiennych
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2. Wzorcowanie i naprawa elektrycznych i akumulatorowych zakrętarek dynamometrycznych
Wzorcowanie zakrętarki dynamometrycznej

970 zł

Cena obejmuje kalibrację (jeżeli jest konieczna), wzorcowanie wraz z wystawieniem certyfikatu

Naprawa zakrętarki dynamometrycznej

390 zł

Do ceny należy doliczyć koszt części zamiennych

W przypadku konieczności dokonania naprawy, zostanie przedstawiony kosztorys do akceptacji
Ceny naprawy innych narzędzi na zapytanie
Do podanych cen należy doliczyc podatek VAT 23%
Koszty wysyłki pokrywa zlecający

Adres wysyłkowy:
GEDORE Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigóry 56a
43-190 Mikołów

Kontakt:
Krzysztof Blaszta
tel: 32 738 40 15
e-mail: serwis@gedore.pl

Mateusz Sitko
tel: 32 738 40 10 wew.125
e-mail: sitko@gedore.pl

str. 2/2

