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Неможливо уявити собі настільки потужне виробництво без ідеально налагодженої сервісної
системи. Саме її розвитку і розширенню в межах СНД приділяється зараз пильна увага.
Відкритий в 2007 році і оснащений за останнім словом техніки Сервісний центр в Києві це
перші кроки LEUCO на шляху до виробника.
Ми будемо прагнути до того, щоб повний комплекс заходів з обслуговування ріжучого
інструменту, пропонований в столиці, був доступний у всіх регіонах країни. А цільові
консультації і навчальні програми в рамках проекту "Tool Management" ( "управління
інструментальним господарством") допоможуть в повній реалізації величезного
технологічного та економічного потенціалу інструментів LEUCO.
ПОСЛУГИ СЕРВІСУ ДЕРЕВООБРОБНОГО ІНСТРУМЕНТУ З РОБОЧОЮ ЧАСТИНОЮ З
ПОЛІКРИСТАЛІЧНОГО АЛМАЗА І ТВЕРДОГО СПЛАВУ:

діагностика ступеня зносу і стану різальних крайок інструменту;
очищення інструменту ультразвуком в термованній із застосуванням
спеціальних миючих засобів;
перевірка інструменту на наявність радіального і торцевого биття;
відновлення (заміна) пошкоджених ріжучих елементів з
полікристалічного алмаза;
відновлення геометрії зубів дискової пили
заточування алмазних ріжучих граней інструменту методом ерозійної
обробки в діелектричному середовищі;
заточування дискових пил з твердосплавними зубами;
заточування свердел, кінцевих і насадних фрез, ножів Нw і HS,
твердосплавних пластин, профільних ножів, і т.д .;
проведення контролю якості заточування;
динамічне балансування інструменту і затискних патронів;
доставка інструменту кур'єрськими службами в будьяку точку України
за рахунок сервісного центру;
Устаткування, яке ми використовуємо, дозволяє нам проводити сервіс інструменту з високою
якістю і в мінімальні терміни 2472 години. Також Ви можете отримати консультації та
рекомендації фахівців з питань правильної експлуатації, підбору оптимального інструменту,
доцільності відновлення пошкоджених ріжучих граней тощо.
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