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МЧУ тип  Cartex-D; HR; M481, H75, всяко двойно МЧУ  на собствена втулка.    

Класове 
ремонт   

 

I  5 % от стойността на ново МЧУ  
II  35 % от стойността на ново МЧУ  
III  45 % от стойността на ново МЧУ  
IV  55 % от стойността на ново МЧУ  
V  65 % от стойността на ново МЧУ  
IV  Над  65% Оферта за ново МЧУ  

 

Класове ремонти  за двойни механични уплътнения и МЧУ cartridge 

I. Клас ремонт   II. Клас ремонт   

Разглобяване на механичното уплътнение  Разглобяване на механичното уплътнение  
Почистване с песъкоструене и ултразвук  Почистване с песъкоструене и ултразвук  
Подмяна на вторични уплътнители  Подмяна на вторични уплътнители  
Проверка на допуските, подмяна на винтове  Проверка на допуските, подмяна на винтове  
Подмяна на пружини, шайби и опорни 
пръстени  

Подмяна на пружини, шайби и опорни пръстени  

Всички триещи повърхности шлифоване и 
лепинговане  

Шлифоване и лепинговане на три триещи 
повърхности  

Сглобяване и документация  и смяна на една триеща повърност,  
Тест за херметичност  Сглобяване и документация  
 Тест за херметичност  

III. Клас ремонт   IV. Клас ремонт   

Разглобяване на механичното уплътнение  Разглобяване на механичното уплътнение  
Почистване с песъкоструене и ултразвук  Почистване с песъкоструене и ултразвук  
Подмяна на вторични уплътнители  Подмяна на вторични уплътнители  
Проверка на допуските, подмяна на винтове  Проверка на допуските, подмяна на винтове  
Подмяна на пружини, шайби и опорни 
пръстени  

Подмяна на пружини, шайби и опорни пръстени  

Шлифоване и лепинговане на две триещи 
повърхности 

Шлифоване и лепинговане на една триеща 
повърхност 

и смяна на две триещи повърности,  и смяна на три триещи повърности,  
Сглобяване и документация  Сглобяване и документация  
Тест за херметичност  Тест за херметичност  

V. Клас ремонт   VI. Клас ремонт   

Разглобяване на механичното уплътнение  Ако причинно-следствения анализ показва,  
Почистване с песъкоструене и ултразвук  че повредата не може да се причисли към   
Подмяна на вторични уплътнители  никой от определените класове ( I.,II.,III.,IV.,V )  
Проверка на допуските, подмяна на винтове  се изготвя нова оферта за ремонт .  
Подмяна на пружини, шайби и опорни 
пръстени  

Ремонтът започва   след писмено 
потвърждение от клиента 

смяна на четири триещи повърности,   
Сглобяване и документация   
Тест за херметичност   


