


Шановні партнери!

Компанія «Котлозавод «КРІГЕР» щиро вдячна за те, що Ваш вибір зупинився
саме на нашому котельному обладнанні.

Нашими спеціалістами було створено безліч унікальних об’єктів на території
всієї України та за її межами, призначенням яких є якісне та екологічно чисте спалювання
з високим рівнем автоматизації, в подальшому утворення і передавання теплової енергії
яка в свою чергу забезпечує майже всі ланки виробничих процесів, потреби населення
тощо.

Наша мета – забезпечити Вас обладнанням та послугами найвищої якості та
постійно підтримувати об’єкти в найкращому стані.

Належне забезпечення сервісного обслуговування дозволяє гарантувати
довговічність робити котельного обладнання та Вашого бізнесу цілому. Відповідний
догляд можна забезпечити самостійно, керуючись рекомендаціями журналу «Сервісного
обслуговування», що надається разом з котлом, або інформації згідно інструкцій з
експлуатації.

Зі своєї сторони пропонуємо розглянути перелік робіт з обслуговування
котельного обладнання, які ми раді запропонувати Вам для регулярного чи одноразового
виконання нашими спеціалістами.



Один раз на рік

№ Роботи Опис
Орієнтовна вартість необхідних

матеріалів

Вартість

робіт грн

1

Огляд стану антикорозійних покриттів

та їх відновлення в межах необхідності

Огляд стану та відновлення захисних

покриттів обладнання

Фарба 46 грн/кг; 

Пензлі 20 грн/шт; Розчинник 45 

грн/шт ;Валик 20грн/шт;

2 000

Один раз на шість місяців

№ Роботи Опис
Орієнтовна вартість необхідних

матеріалів

Вартість

робіт грн

1 Зовнішній огляд
Зовнішній огляд та перевірка

герметичності котельного обладнання
2 000

2 Внутрішній огляд

Діагностика внутрішнього стану

поверхонь нагріву котельного

обладнання

3 000

3

Сервісне обслуговування димососів та

вентиляторів.

очищення, зовнішня і внутрішня

діагностика

Вартість комплектуючих

обраховується під час діагностики
2 000

4

Перевірка якості мастила в мотор-

редукторах, при необхідності заміна

мастила в мотор-редукторах.

Злив та контроль стану мастили 1 000

5

Перевірка або відновлення

герметичності закриття усіх

технологічних дверей та люків

при необхідності заміна шнурів на

дверях
Шнур - 62 грн/м2 1 000

6

Ручне очищення поверхонь нагріву від

налипання золи
Механічне очищення поверхонь 10 000

Один раз на два роки

№ Роботи Опис
Орієнтовна вартість необхідних

матеріалів

Вартість

робіт грн

1 Заміна мастила в мотор-редукторах Mobil Gear 600XP220 Мастило- 100грн/л 1 000



Період виконання раз на 6 місяців

№ Роботи Опис
Орієнтовна вартість

необхідних матеріалів*

Вартість

робіт, грн

7
Повний огляд футерування та теплової ізоляції усіх

елементів

Технічний огляд внутрішньої поверхні

котла виявлення, діагностика та

обрахування зносу футерування

1 000

8

Перевірка запобіжної, запірної та регулюючої

арматури та, функціональності та герметичності

шлюзових дозаторів

Тестування працездатності. За

необхідності розбирання, перевірка

та очищення
1 000

9 Очищення та огляд конструкцій зольників котла
Ручне очищення та огляд стану

конструкцій та їх компонентів 1 000

10 Перевірка стану та функціональності шнеків Очищення, огляд перевірка в роботі 1 000

11
Контроль стану та обтяжка усіх електричних

приєднань

Очищення, огляд, обтяжка та

діагностика приеднаннь
2 000

12
Діагностика стану колосників та елементів кріплення

решітки

Очищення, огляд, діагностика та

обрахування зношених частин 2 000

Вартість комплектуючих та матеріалів виставляється по факту використання.

Вартість комплектуючих та робіт, що можуть бути виявлені при сервісному обслуговуванні
– будуть обраховані та нaдані Вам у сервісному звіті.

Також пропонуємо Вам усі інші види ремонту та обслуговування котельного
обладнання за Вашим запитом.

Будемо раді надати Вам усі необхідні роз’яснення щодо послідовності та умов
виконання робіт.

Впевнені у плідній співпраці,

Командна Kriger


