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نکات ضروری که برای خریداری انواع جک باید به آن توجه کرد

برآن شدیم تا نکات اولیه و ضروری برای خرید و نگهداری انواع جک را معرفی کنیم.
 - ۱تعداد دفعات کار با جک از جمله مواردی است که باید دقت زیادی به آن شود
اگر شما از آن دسته تعمیرکارانی هستید که دارای تعمیرگاه شلوغ بوده ویا به خودروهای
متنوع ،سرویس های مختلف ارائه می دهید ،برای انتخاب جک بایستی به تعداد دفعات استفاده
از جک توجه کنید .اگر تعداد دفعات مصرف جک در ساعت بیش از  ۵بار بوده و یا نیازمند به
استفاده مکرر در زمان کوتاه هستید حتما بایستی جکهایی خریداری نمائید که از سیستم
هیدرولیک بهره میبرند .اگر شما در منطقه ای با آلودگی بالا مانند گردوخاک و آلودگی
محیطی هستید نباید از جکهای ماردونی استفاده نمائید.

 - ۲سیستم ایمنی نکته قابل توجه دیگری درانتخاب جکها است
جکهای خریداری شده حتما بایستی دارای ایمنی مکانیکی و یا هیدرولیکی باشند.
-۳فضای درونی تعمیرگاه نیز یکی دیگر از مواردی است که در خریداری جک بایستی با
مشاوره متخصصین فروش نیازمندیهای خود و فضای موجود محل نصب جکها را انتخاب و
فواصل آن را نسبت به دیوارها و محل عبور و مرورکنترل نمود.

- ۳قیمت وهزینه های نگهداری جک ها که مهمترین پارامتر محسوب می شود
برند ج ک ارائه شده  ،انواع سیستم های ایمنی ،نوع قطعات و مجموعه های مهم بکارگرفته
شده در جک و کیفیت وکارایی جک از عوامل موثر در قیمت جک هستند .نکته مهم
وتاثیرگذار دیگردر تصمیم گیری برای خرید بحث قدمت و دوام شرکت فروشنده کالا می باشد
اما به تعمیرکاران توصیه می شود ملاک خرید را پایین ترین قیمت قرار ندهند چون بعد از بروز
مشکل علاوه بر پاسخگویی به مشتری ممکن است تلفات جانی را نیز در بگیرد.

 - ۴نصب و راه اندازی
جک خریداری شده حتما حتما توسط نماینده شرکت نصب ،تست و آزمون عملیاتی گرفته
شود
قبل از نصب لیست منابع مورد نیاز مانند برق ،باد  ،یا هر منابع دیگر را ( نقشه و مدارک فنی )
آماده کنید
ضرورت و نیاز به فونداسیون ،محل نصب وشرایط نصب قبل از خرید جک ،بایستی توسط
فروشنده بصورت شفاف و واضح بیان شود و شما نیز کاملاً واضح و روشن این شرایط را درک
نموده و قادر به انجام آن باشید.
کلیه جکها بایستی در فضای سربسته نصب شوند .در صورتی که شما دارای این
شرایط نیستید حتما فروشنده را مطلع نمائید و با مجوز کتبی خرید انجام دهید.

- ۵گارانتی وخدمات پس از فروش
یکی از نکات مهم خرید ،میزان عمل به تعهدات گارانتی است.
حتما از شرکتهایی خرید نمائید که دارای واحد خدمات پس از فروش باشند و بتوانند حداقل
 ۱۱سال خدمات و قطعات به شما ارائه دهند .چون جکها از دستگاههایی هستندکه علاوه بر
خرابی نیاز به مراقبت ویژه و تعمیرات دارند.

درصورت امکان برای دوران نصب وبهره برداری با شرکت فروشنده قرارداد  pmمنعقد نمائید،
هرچند در نظر اول این هزینه اضافه به نظر می رسد ولی در دراز مدت به علت سلامت جکها ،
تعدد نیاز به سرویس کمتر ودر نتیجه هزینه تعمیرات کاهش مییابد که به این ترتیب ،هزینه
تعمیرات  pmجبران خواهدشد.

