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قبل از استفاده از كمپرسور موارد یاد شده در این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمائيد.

معرفي
بدین وسيله ما این دفترچه را جهت استفاده بهتر و كاربردي تر شمما از كمپرسمورهاي سمري
 Eco Plusبا ذكر تمامي جزئيات ارائه مي كنيم.
این دفترچه جزئي از دستگاه مي باشد و باید در نگاهداري آن كوشا باشيد و مي توانمد راهنمماي خموبي در
مدت عمر مفيد كمپرسور ها باشد.
توضيحات و عكسهاي درون این دفترچه راهنما با آخرین اطالت روز در دسترس در زمان چاپ  ،همماهنگي
دارد.
پيروي از آموزشهاي این دفترچه راهنما الزامي است
شركت  Campagnolaهيچگونه مسئولتي در قبال مشكالت ناشي از عدم رعایت نكات ممككور در
این دفترچه نمي پكیرد.

استانداردهاي كلي ایمني و جلوگيري از بروز تصادفات احتمالي
در صورت استفاده نادرست از هر كمپرسوري احتمال ایجاد خطر وجود دارد.
به تمام توصيه هاي مككور در این دفترچه كامال توجه فرمایيد.


تمام كاربران در حال كار با این دستگاه ملزم به پوشيدن لباسهاي مناسب و محافظتي مي باشمند.
لباسها نباید گشاد باشند و باید كامال به بدن بچسبند.از بستن كروات،گردنبند  ،كمربند و یا داشتن
موهاي بلند كه بسته نشده اند كه احتمال گير كردن در دستگاه را دارد اجتناب كنيد.از كاله ایمنمي ،
دستكش و كفش استفاده كنيد.



افرادي كه از داروهاي خاص و یا مشروبات الكلي و مواد مخدر اسمتفاده كمرده انمد بمه جهمت
عكس العملهاي با تاخيرشان مجاز به استفاده  ،تعمير و یا حمل دستگاه نمي باشند.



تنها افرادي كه كامال این دفترچه را مطالعه نموده اند و با نحوه كار این دستگاه آشنا شده اند مجاز
به استفاده از دستگاه مي باشند.




در حين استفاده از دستگاه مطمئن باشيد به افراد  ،اشياء و یا حيوانات اطراف دستگاه آسيبي نرسد.
هيچگاه در صورت بروز مشكل به طور سرخود براي تعمير دستگاه اقدام نكنيد بخصموص دریچمه
سوپاپ ،سوپاپ ایمني و تانكر هوا) زیرا كمپرسور هوا حاوي گاز مایعي است و بطور بالقوه خطرناك
مي باشد.



دستگاه را به منظور اهداف ذكر شده در قسمت " توضيحات در مورد محصول" استفاده كنيد زیمرا
در غير این صورت خطر آفرین مي باشد.



قبل از شروع به كار ،تمام كنترل هاي اوليه را انجام دهيد.



قبل از شروع به كار ،از اینكه كمپر سور محكم به تراكتور وصل شده اطمينان حاصل كنيد پاراگراف
مربوط به نصب را مطالعه كنيد)



در پایان هر روز كاري هواي داخل كمپرسور را خالي نمایيد.



هيچگاه دستگاه را بدون محافظهاي آن روشن نكنيد.



در صورت بروز هر مشكلي براي كمپرسور فقط باید در تعميرگاه هاي مجاز و با قطعات یدكي اصل



تعميرات انجام شود.
براي اینكه از وضعيت مناسب تراكتور اطمينان حاصل كنيد پاراگراف مربوط به مشخصمات فنمي را
مالحظه كنيد.



در زماني كه دستگاه در حال حمل و یا بلند كردن اشياء است در زیر آن نایستيد و یا حركت نكنيد.



هيچگاه ازدستگاه زماني كه شيب زمين از  %02چه به طرف باال  ،چه به طرف پایين و چه به سمت
كنار تجاوز مي كند استفاده نكنيد.



در زمان كار با دستگاه هيچگاه به بدنه كمپرسور  ،لوله حمل كمپرسور و جعبه اگزوز دستگاه دسمت
نزنيد زیرا اینها داراي دماي بسيار باالیي هستند و حتمي ممدتي بعمد از خماموش كمردن دسمتگاه
همچنان گرم مي مانند.



هرگز اشياء آتشزا را نزدیك و یا باالي كمپرسور و یا موتور قرار ندهيد.

آموزش و عالئم اخطار ایمني
عالئم رنگي و مخصوصي بر روي كمپرسور ها نصب شده اند  .این عالئم جهت جلب توجه شما براي رعایت
نكات ایمني است.
عكسهاي زیر نمایانگر مكان نصب عالئم و كاربرد آنهاست.
 Aاین عالمت جهت رعایت تمام نكات ایمني است كه در صورت عدم رعایت آن موجب آسيب رساندن به
افراد  ،اشياء و یا حيوانات اطراف دستگاه خواهد شد.
 Bقبل از استفاده از دستگاه نكات آموزشي قيد شده در دفترچه راهنما را بدقت مطالعه فرمائيد .و قبل از
هرگونه گریس كاري و یا سرویس و تعمير دستگاه را از تراكتور جدا كنيد.
 Cخطر :هيچگاه تسمه انتقال حركت را دست نزنيد .زیرا احتمال گيركردن دست در قالب و یا پروانه آن
وجود دارد .و یا با لباس گشاد در نزدیكي آن نایستيد.
 Dاحتمال خطر :اگر قالب اشتباها باال برده شود اختمال شكست و خرد شدن وجود دارد.
 Eخطر افتادن  :باالي دستگاه نروید .
 Fتوجه :دستگاه باید در جاي مسطح قرار گيرد تا بدرستي كار كند.
 Gتوجه:قبل از روشن كردن موتور دستگاه  ،سر سيلندر و همچنين سطح روغن گریس خور را چك كنيد.

توضيحات در مورد محصول
موتور كمپرسور جهت راه اندازي ابزارهاي پنوماتيكي جهت برداشتي ساده تمر و همرس درختمان زیتمون ،
تاكستانها و ميوه هاي باغي كاربرد دارد  .البته ممكن است جهت باد زدن  ،رنگ زدن و یا دميدن و بمه طمور
كلي فعال سازي ابزارهاي پنوماتيكي از آن استفاده شود.
دستگاه توسط یك گاردان كه رابط بين شفت  PTOو دستگاه كمپرسور مي باشد كار مي كند.
اخطار :در صورت استفاده از كمپرسور غير از موارد مككور در باال احتمال وقوع حادثمه بمراي افمراد و اشمياء
اطراف آن مي باشد.
سري كمپرسورهاي مدلهاي  Eko Plusكاربردي ساده دارند و احتياجات مربوطه را برطرف خواهنمد كمرد.
تمامي كمپرسورهاي ما به بهترین قطعات موجود در سراسر دنيا مجهزند رمز دستيابي ما بمه همدف نهمایي:
رضایت مشتریان ما از همه جنبه  ،ارائه یك دستگاه با بهترین كاربرد در سرعت و باالترین كيفمت و كنتمرل
ساده ،با رعایت تمامي نكات استاندارد ایمني و حفاظتي محيط زیست مي باشد.

عالئم راهنمایي
هر كمپرسور به عالئم راهنمایي مخصوص مجهزند كه نشانگر اطالعات زیر مي باشند:


عالمت تجاري



نام و نشاني شركت توليد كننده



نوع و شماره كمپرسور



مدل كمپرسور



وزن به كيلوگرم



سال توليد



جواز توليد CE

مشخصات مككور جهت هرگونه سرویس و تامين قطعات یدكي الزامي ا ست.

قطعات كمپرسور
 -6بدنه كمپرسور كه در  1مدل مختلف موجود مي باشد.
 -0كنترل فشار كار به همراه گيج فشار
 -3گيج فشار كه نشانگر فشار داخل مخزن است.
 -6پين هاي محكم كننده كمپرسور به بازوهاي تراكتور در زماني كه بازوها باال مي روند.
 -5سوپاپ پایلوت كه به طور دائم سيستم كار را كنترل مي كند .
 -1سوپاپ اطمينان اگر سوپاپ پایلوت آسيب ببيند بكار مي افتد.
 -7فيلتر  ،كه هوا را از ناخالصي هاي مخزن و هوایي كه مایع شده باشد جدا مي كند.
 -6گریس خور پاك كننده هوا جهت تركيب با روغن و هواي مجراي خروجمي و گمریس كماري بهتمر
قطعات دیگر.
 -9تنظيم كننده فشار هوا جهت تنظيم فشار هواي مجراي خروجي.
-62توري اطمينان براي تمامي قطعات محرك
-66مخزن
-60پين یدك
-63لوله مكش هوا
-66سيستم خنك كننده
-65پخش كننده آلومينيومي با شش مجراي خروجي هوا
-61سوپاپ تخليه جهت هواي داخل مخزن
-67گيح روغن
-66فيلتر هوا
-69شيلنگ فشار قوي
-02لوله تخليه روغن
-06اتصال نقطه سوم

نصب و راه اندازي
كمپرسور توسط یك گاردان كه رابط بين شفت  PTOو دسمتگاه كمپرسمور متصمل ممي شمود راه انمدازي
ميشود.
بوسيله سيستم انتقال قدرت تسمه هوا به درون مخزن و سپس به شيلنگ و سوپاپ پيلوت پمپاژ مي شود.
وقتي كه فشار به  60بار رسيد سوپاپ پيلوت انتقال هوا به مخزن را متوقف و هواي مخمزن را آزاد تما فشمار
درون آن به  62بار كاهش یابد.
سوپاپ اطمينان مستقيما به مخزن وصل مي شود و در صورتي كه سوپاپ پيلوت خوب عمل نكند خود وظيفه
تعدیل فشار را به عهده گرفته و سالمت ماشين را تضمين مي كند.
بعضي از قطعات در حين كار كردن داغ مي شوند و خطر سوختگي وجود دارد .شماره 6و 5و) 69
تمام كمپرسور ها قابليت نصب به هر تراكتوري كه داراي اتصال سه نقطه باشد را داراست.

جهت نصب صحيح كمپرسور به تراكتور آن را در جاي مسطح قرار داده و دسمتورات زیمر را بمدقت مطالعمه
نمائيد:
 -6تراكتور را به نزدیك ترین فاصله كمپرسور بياورید و بازوهاي باالبر را تنظيم كرده و آنها را در خارج
از قسمتهاي جانبي قرار دهيد ،سپس بازو ها را محكم بسته بتوانيد تا دستگاه را باال ببرید شماره
 )6و سپس نقطه اتصال سوم شماره )06را به بازوي وصل متصل كنيد.
 -0كمپرسور را تا ارتفاع كاري و درست باالبرده و بازوي سوم تراكتور را طوري تنظيم كنيد كه دستگاه
در وضعيت افقي قرار گيرد.
 -3بازوهاي باالبر را با زنجير هاي آن مهار كرده تا بتوانيد از حركات جانبي و تاب خوردن آن جلوگيري
كنيد.
 -6طول  ،ابعاد ،نكات ایمني و محافظتي شافت گاردان را تنظيم و چك كنيد.طول شافت گاردان بایمد
 62-5سانتيمتر از حداكثر وضعيت جمع شده بيشتر باز شده باشد.
 -5قسمت هاي دهانه ورودي و گریس خور كمپرسور را قبل از راه اندازي گاردان تميز كنيد.
 -1گاردان را در دهانه ورودي قرار داده و آن را كامال ثابت كنيد تا زماني كه صداي كليكي را از انتهماي
لوله بشنوید .زنجير ها را جهت اتصال صحيح انتقال نيرو در تمام مراحل كار ثابت كنيد .از چرخش
بدون مانع و یكنواخت تسمه به طور كامل اطمينان حاصل كنيد.
جهت نصب صحيح كمپرسور الزم است كه فشار هاي وارده به نيروي انتقال و امتداد شافت كاردان و خود
كمپرسور را به حداقل برسانيد .
بعد از نصب و قبل ار راه اندازي  ،باید موارد زیر را با موتور خاموش چك كنيد:
 -6سطح روغن محفظه ميل لنگ را بوسيله گيج روغن شماره  )67چك كنيد .سطح روغن بایمد بمين
حداقل و حداكثر باشد .عكس شماره )3
 -0سودمندي و تاثير محافظهاي كاردان انتقال نيرو را چك كنيد.
 -3سطح روغن درون گریس خور شماره  )6را چك كنيد.

طریقه نصب و راه اندازي
راه اندازي :اگر براي اولين بار ا ست كه از دستگاه استفاده مي كنيد سوپاپ خالي كردن شارژ مخزن را بماز
كنيد .شماره  ) 61و موتور كمپرسور را روشن كرده و به مدت تقریبي  32دقيقه دستگاه را بدون فشار كاري
روشن بگكارید.
بعد از اینكه تمام كنترل ها انجام شد ،جهت راه اندازي دستگاه و یا روشمن كمردن كمپرسمور  ،شمما بایمد
تراكتور را روشن كرده و دهانه ورودي را به آن متصل و یا جدا سازید.
دور موتور تراكتور باید بين  6622-6322 r.p.mباشد با توجه به قدرت تراكتور و كمپرسمور و همچنمين
تعداد دستگاه هایي كه به طور همزمان استفاده خواهند شد) و دستگاه را روشمن كمرده و دور  PTOرا بمه
حدود  052تا  r.p.m 352برسانيد.
مهم :در حين كار كمپرسور زماني كه مخزن زیر بار است اگر دستگاه متوقف شد  ،قبل از بمه كمار انمداختن
مجدد دستگاه  ،تمام هواي داخل مخزن باید خارج شود تا به قطعات متحرك كمپرسور آسيب نرسد.
اخطار :سرعت  PTOتراكتور نباید از  r.p.m 352تجاوز كند.
اخطار :قبل از راه اندازي شفت ورودي  ،از اینكه محافظ شافت گاردان به طور صحيح و ثابمت نصمب شمده
باشد اطمينان كامل حاصل كنيد.

بعد از راه اندازي كمپرسور:
وقتي كمپرسور مخزن را پر كرد و سوپاپ تنظيم شماره  )5شروع به تخليه هوا كرد و مطمئن شوید كه:
 -6مقدار فشار وارد آمده به دستگاه براي به كار انداختن آن توسط فشار سمنج شمماره  )0نشمان
داده مي شود.جهت تنظيم كردن آن دستگيره شماره  )9را حركت داده ،اهرم تنظيم را بلند كرده و در جهت
عقربه ساعت بچرخانيدتا فشار افزایش دهيد و براي كاهش فشار آن را بمه خمالف جهمت عقربمه سماعت
بچرخانيد .هر زمان كه فشار مناسب تنظيم شد اهرم را به آرامي به سمت پایين آورده تا قفل شود.
 -0نحوه روغن كاري اتوماتيك دستگاه قابل تنظيم است .هر  02یا  32ثانيه باید یك قطره از كنمار قطمره
چكان كه در داخل شيشه قراردارد بچكد.براي تنظيم گریس كاري  ،در زماني كه دستگاه در حال كار كمردن
است پيچي را كه در باالي برآمدگي وجود دارد با یك پيچ گوشتي بر خالف عقربه ساعت بچرخانيد در ایمن
صورت افزایش پيدا مي كند و اگر در جهت حركت عقربه ساعت بچرخایند كاهش پيدا مي كند.
براي استفاده از هواي كمپرس شده كافي است كه سرشيلنگي هاي شيلنگ هار انتقال هوا را به مجراي هوا
شماره  )65متصل نمایيد.

اخطار :جهت استفاده صحيح از كمپرسور  ،در زمان كار  ،دستگاه هميشه باید در موقعيت افق قمرار
داشته باشد بدون هيچ شيبي زیرا در صورت وجود شيب بيش از  %02احتمال مواجه شدن با مشكالت آتمي
براي موتور كمپرسور وجود خواهد داشت.
كارخانه هيچ مسئوليتي در قبال عرضه شافت گاردان استاندارد ندارد بنابراین این قطعه باید خریداري شود،
پس در هنگام خرید اطمينان داشته باشيد كه قطعه اي مناسب تهيه كنيد.
كارخانه هيچ مسئوليتي در قبال مشكالت ناشي از ایرادات تراكتور ندارد.
در صورت حركت گاردان انتقال نيرو وارد فضاي اطراف نشوید كه احتمال تصمادفات جمدي وجمود دارد و از
لباسهاي كمربند دار  ،گشاد و مدلهایي كه ممكن است در دستگاه گير كند استفاده نكنيد.
قطعات گم شده و یا آسيب دیده باید قبل از استفاده مجدد كمپرسور به درستي جایگزین و نصب شوند .
جهت تعمير و سرویس دستگاه موتور را كامال خاموش كرده و تراكتور را نيز خاموش كمرده و سموئيچ را از
روي آن بردارید.
جهت راه اندازي صحيح و طول عمر بيشتر دستگاه  ،گاز خروجي اگزوز نباید توسط كمپرسور مصرف شمود،
كه احتمال آسيب جبران ناپكیري وجود دارد.

سرویس
اخطار :قبل از عمل سرویس  ،گاردان را از شافت  PTOجدا سازید ،و دسمتگاه را كمامال خماموش كمرده و
هواي داخل مخزن را كامال تخليه كرده و اجازه دهيد دستگاه كامال خنك شود.
جهت گریس كاري عكس  0شماره  )6عمليات زیر باید انجام شود  .به عكس  6مراجعه شود)
از گریس شماره  022922استفاده كنيد.
 -6فشار هواي سيستم را بوسيله حركت دادن اهرم تنظيم كاهش دهيد.
 -0فشار قطعات را با باالبردن اهرم و چرخاندن آن در جهت خالف عقربه ساعت به صمفر برسمانيد و
اهرم را با پایين آوردن آن قفل كنيد.
 -3پيچ فلزي كالهك گریس خور را با پيچ گوشتي شل كنيد و مخزن را پر كنيد.
 -6كالهك را ببندید و فشار الزمه جهت راه اندازي را بحالت اول بازگردانيد.
 -5چكه هاي روغن را از اطراف دستگاه پاك كنيد.
اخطار :نبود روغن در گریس خور موجب آسيب رسيدن به ابزارها مي گردد.
اخطار :از مواد پاك كننده روغن ،روغن هيدروليك  ،و به طور كلي هر نوع حاللمي را درگمریس خمور
استفاده نكنيد زیرا احتمال دارد آسيب هاي جبران ناپكیر به ابزار و حتي گياه وارد شود.
جهت كنترل و یا جایگزیني روغن در كمپرسور از دستورات زیر پيروي كنيد:
جهت كنترل سطح روغن فقط به گيج روغن شماره  ) 67نگاه كنيد ،سطح روغن باید بين حداكثر و حمداقل
باشد .عكس )3
جهت جایگزیني روغن كالهك را كه در پایه محافظ قرار دارد شل كنيد شماره  )02و روغن SAE 15w40
را به دریچه مخزن شماره  ) 67بریزید تا به محدوده مناسب سطح گيج برسمد .یمك درجمه پمایين تمر از

حداقل براي سالمت دستگاه خطرناك است .اگر روغن بيش از اندازه باشد وارد هواي كمپرس شده مي شود
كه شما استفاده مي كنيد.
جهت محكم كردن تسمه انتقال نيرو شما باید :
شبكه توري و ملحقات آن را جدا كرده

شماره  )62و سپس قطعه اي كه تسمه را سفت ممي كنمد جابجما

كنيد.
جهت زدودن هواي مایع شده از كالهك فيلتر عكس  0شماره  )7عكس  5را ببينيد)
اگر هواي مایع شده به سطح حداكثر رسيده  ،این مایع مي بایستي از استكاني زیر فيلتر تخليه شود .مهمره
رینگي را در جهت خالف عقربه ساعت چرخانده و آن را به باال بكشيد.
در
برنامه سرویس

هر روز

سطح روغن را در گریس خور چك كنيد

*

هواي مایع شده در مخزن را تخليه كنيد.

*

هواي مایع شده را از فيلتر تخليه كنيد.

*

پس از گكشت 52
ساعت كاركرد

هر هفته

پایان
هر
فصل

روغن كمپرسور را به طور كل تعویض كنيد.

*

پيچ هاي سري را محكم كنيد.

*

نيروي گشتاوري تمام پيچ ها را كنترل كنيد.

*

*

سطح روغن را در كمپرسورچك كنيد.

*

سري فيلتر تخليه كننده را باز كنيد و اجزاي فيلتر را تميز كنيد.

*

فيلتر ضد هواي متراكم  )6را تميز كنيد.

*

*

اجزاي آشغال گير فيلتر را تعویض كنيد.

*

سوپاپ تنظيم فيلتر خفه كن را تعویض كنيد.

*

تسمه كششي را كنترل كنيد.

*

قطعات خارجي كمپرسور را جهت خنك شدن زودتر تميز كنيد.

*

مهم :تمام موارد مككور در باال باید با موتور خاموش و مخزن هواي تخليه شده انجام پكیرد.
رفع عيب
مشكل

دليل

تعمير

فشار درون مخزن دستگاه و ابزار را بكار

نشتي هوا از اتصاالت

تمام اتصاالت را با كف صابون چك كنيد  ،محل نشتي

نمي اندازد.
قدرت كمپرسور كم شده است.

هوا توسط حباب نشان داده مي شود.
تسمه شل شده.

تسمه ها را با ابزار مناسب محكم كنيد.

گرماي بيش از حد كمپرسور

شبكه هاي هوا مسدود شده یا

پشت شبكه ها را تميز كنيد و هوا ي با فشار از بين

مابين تيغه هاي سري كثيف

تيغه هاي سري رد كنيد.

است.
سوپاپ تنظيم كار نمي كند و یا فشار باال

سوپاپ تنظيم شكسته و یا بد

كمپرسور را فورا به یك مركز تعمير و سرویس مجاز

مي رود یا سوپاپ اطمينان صدا مي دهد.

تنظيم شده.

ببرید.

كمپرسور فشار وارد نمي آورد

هوا از سري درپوش نشت

سري درپوش را تعویض كنيد و سوپاپ را جهت

مي كند و یا سوپاپ شكسته

تعویض به یك مركز تعمير و سرویس مجاز ببرید.

استكاني باز شده و مایع را تخليه و هيمن عمل را بعكس انجام دهيد.
جلوگيري نشت هوا از قطعات متصل:
قطعات متصل را شل كرده وبه آنها تفلون بپيچيد و دوباره آنها را نصب كنيد.
گریس كاري دهانه ورودي:
از دو دستگاه مناسب گریس زني كه در زیر یاطاقانهاي دهانه ورودي قرار گرفته استفاده كنيد.
اخطار :براي سرویس دستگاه از نمایندگي هاي مجاز كمك بگيرید زیرا شامل گارانتي مي باشد و از
احتمال وقوع حادثه چه براي كاربر و چه براي دستگاه جلوگيري مي كند.

مشخصات فني
EKO PROLINE
1500

1250

850

650

550

490

مدل

40

30

20

18

18

18

حداقل قدرت پيشنهادي اسب بخار )

1500

1250

حداكثر گشتاور دهانه ورودي

350
850

650

550

490

مقدار هواي مكيده شونده
ليتر در دقيقه )

25

ظرفيت مخزن

12/174

حداكثر فشار ) bar /psi

15/11

10/7,4

7,5/5,5

5,5/4,1

4/3

4/3

1100

1300

1450

1370

1450

1450

قدرت مورد نياز شافت PTO
اسب بخار  /كيلو وات)
حداكثر گشتاور مورد نياز شافت PTO

119

135

132

83/98/62

83/92/

107

112

وزن كيلوگرم)

102

ابعاد سانتيمتر /طول .ارتفاع .عرض)

83/88/62

1500

1250

40

30

SIRIO PLUS
850
20

مدل
حداقل قدرت پيشنهادي اسب بخار )

350
1500

1250

حداكثر گشتاور دهانه ورودي
850

مقدار هواي مكيده شونده ليتر در دقيقه )

24

ظرفيت مخزن

12/174

حداكثر فشار ) bar /psi

15/11

10/7,4

7,5/5,5

1100

1300

1450

حداكثر گشتاور مورد نياز شافت PTO

160

150

130

وزن كيلوگرم)

قدرت مورد نياز شافت PTO
اسب بخار  /كيلو وات)

98X95X65

ابعاد سانتيمتر /طول .ارتفاع .عرض)

استانداردهاي عمومي گارانتي
تمام كمپرسور ها و ابزارهاي پنوماتيكي توليد شده توسط شركت  Campagnolaاز تماری خریمد
شامل ضمانت  06ماهه مي باشند.
تمامي قطعات توليدي متعلق به این شركت كه از ابتدا معيوب بوده اند و توسط متخصصين شناسایي شوند
به طور رایگان تعویض و تعمير خواهند شد.
متخصصين ما تمام كنترلها را یك به یك انجام خواهند داد و در نهایت تصميم خواهند گرفت كه چه موردي
به طور مسلم شامل گارانتي مي باشد.
گارانتي شامل موارد فرسودگي و سائيدگي قطعاتي مانند فيلتر  ،تسمه  ،درپوش و ...و یا توسمط افمراد غيمر
مجاز دستكاري شده اند نمي شود.
گارانتي شامل دستگاه هایي مي باشد كه به درستي و عنایت به مطالب این دفترچه راهنما و یا افراد مجمرب
این كار راه اندازي شده باشد.
گارانتي شامل قطعاتي كه توسط این شركت توليد نشده اند نمي شود موتور هاي احتراقي)  ،و آنها توسمط
شركت توليد كننده گارانتي مي شود.
در صورت استفاده از قطعات یدكي غير اصلي  ،شامل گارانتي نمي باشد.
گارانتي شامل تعویض كمپرسور و یا ابزار نمي باشد.
حمل و نقل و باربري به عهده مشتري مي باشد.

هر گونه كمكي از طرف متخصصين ما از جمله معاینه فني  ،دمونتاژ و مونتاژ جهت راه اندازي شمامل گمارانتي
نمي شود.
گارانتي شامل آسيبهاي مستقيم و یا غير مستقيم به افراد و یا اشيا كه ناشي از عدم رعایت نكات قيد شمده
باشد و یا عيوب كمپرسور و تجهيزات كه از طرف توليد كننده نيست  ،نمي شود.
هر آسيب در حين حمل باید به شركت حمل و نقل فورا اطالع داده شود در غير این صورت گارانتي آن باطمل
خواهد شد.
برگه ضمانت نامه كه به طور صحيح وكامل پر شده كمپرسور و ابزارهاي مورد درخواست باید هميشه بوسيله
به فاكتور خرید پيش فاكتور و یا هر مدرك قابل اعتباري ) الصاق شود.

