
Kód Cena (EUR bez DPH)

YVE004 12,00 €

YVE011 14,00 €

YVE011 14,00 €

YVE001 10,00 €

YVE003 3,00 €

YVE003B 5,00 €

YVE002 15,00 €

YVE008 8,00 €

YVE005 6,00 €

YVE006 10,00 €

YVE007 15,00 €

YVE014 60,00 €

Kód Cena (EUR bez DPH)

inšpekcia/revízia PROTECTOR TETRA (+ABS)

inšpekcia/revízia PROTECTOR METAL

inšpekcia/revízia PROTECTOR ELEVATOR

Cenník revízií bezpečnostných postrojov, pracovných pomôcok a 
zariadení na zabezpečenie proti pádu 04/2015

Vizuálna inšpekcia bezpečnostných postrojov a spojovacích elementov

inšpekcia/revízia - kotviace lano krátke (<2,5m) 

inšpekcia/revízia - kotviace lano pre zachytávače pádu

inšpekcia/revízia - Bezpečnostný postroj vo veste

inšpekcia/revízia - Pozičný opasok 

inšpekcia/revízia - karabína, spojovací element veľký

inšpekcia/revízia - pohyblivy zachytávač pádu s lanom

inšpekcia/revízia - tlmič pádu s absorbérom energie

inšpekcia/revízia - malý samonavíjací tlmič pádu (<5m)

štandardne sa vykonáva každých 12 mesiacov

inšpekcia/revízia - Evakuačná trojnožka

Popis

štandardne sa vykonáva každých 12 mesiacov

inšpekcia/revízia - Bezpečnostný postroj s pozičným opaskom

inšpekcia/revízia - karabína ELARA01/AN001 

Revízia zahŕňa vizuálnu kontrolu bezpečnostných prostriedkov, vystavenie certifikátu k danému výrobku, identifikačnú 
kartu a inšpekčný záznam.

 Cenu inšpekcie je objednávateľ povinný uhradiť aj v prípade, že daný výrobok nebude spĺňať podmienky pre 
bezpečné používanie - t.z. bude počas inšpekcie kvôli poškodeniam vyradený.

Popis

inšpekcia/revízia - Bezpečnostný postroj 

modely

revízie a servis vykonáva: a-max sk, s.r.o. Pasienkova 2/H 82106 Bratislava Slovensko

Revízia zahŕňa demontáž , čistenie od konzervačných a lubrikačných mazív, dôkladnú kontrolu poškodenia/opotrebenia 
všetkých pohyblivých, trecích a pevných časti samonavíjacieho zariadenia, výmenu mazív, opätovné zmontovanie, 
kontrolu mechanickej funkčnosti a vystavenie certifikátu k danému výrobku, identifikačnú kartu a inšpekčný záznam.

 Cenu inšpekcie je objednávateľ povinný uhradiť aj v prípade, že daný výrobok nebude spĺňať podmienky pre 
bezpečné používanie - t.z. bude počas inšpekcie kvôli poškodeniam vyradený.

Dôležitá informácia:  Pre samonavíjacie zariadenia na zachytenie pádu je potrebné vykonávať hĺbkovú inšpekciu s 
demontážou, čistením a výmenou mazív. Vizuálna kontrola a kontrola mechanickej funkčnosti bez demontáže a 

kontroly interných dielov je nedostatočná. Vyhľadávajte len certifikované servisné strediská zaškolené výrobcom 
zariadení Delta-Plus Fr

V cene inšpekcie nie sú zahrnuté náhradné diely, ktoré bude potrebné vymeniť v prípade poškodenia / opotrebenia. 
Objednávateľ bude po demontáži oboznámený s cenami náhradných dielov, ktoré je potrebné vymeniť pre bezpečné 

fungovanie zariadenia. V prípade že si objednávateľ neželá vykonať opravu zariadenia za daných podmienok, bude toto 
zariadenie zaslané v demontovanom stave späť na adresu objednávateľa spolu s išpekčným záznamom o nespôsobilosti 

zariadenia pre bezpečné použitie.

e-mail: a-max@a-max.sk            kontakt: 
Peter Šubert +421 907 684 573       tel.: 
+421 2 321 443 17 

YDEABS

YDEACIE

YDEELEV

69,00 €

87,00 €

92,00 €

modely: AN152, AN153, AN154, AN152F, AN153F, AN154F, AN152T, AN153T, 

AN154T, AN141F, AN141F, AN141T, AN142T, MIMAS07, MIMAS08, AN122, 

AN123, AN122T, AN123T, AN123T/1395, AN124, AN124T

modely: MIMAS09, AN115, AN115T, AN116, AN116T, AN117, AN117T

Inšpekcia samonavíjacích zariadení na zachytenie pádu




