Warunki i stawki serwisowe DCPL/SVC
Ważne od stycznia 2019
1. Stawki serwisowe dotyczą czynności serwisowych, dojazdu oraz czasu przestoju i
przygotowań.

Rodzaje aktywności:

1.

2.

3.

4.

Technik serwisu

Inżynier serwisu

Test MFU

Audyt modułów liniowych

Eur/1h

Eur/1h

Eur/ Wkrętarkę

Eur/moduł liniowy

53,00 €

75,00 €

260,00 €

100,00 €

79,50 €

112,50 €

390,00 €

150,00 €

106,00 €

150,00 €

520,00 €

200,00 €

Na zapytanie

Na zapytanie

Na zapytanie

Na zapytanie

1.1 Praca w dni robocze
Pon.. – Pt. 8h dziennie
1.2 Nadgodziny i praca w
nocy
Powyżej 8h oraz 22.00-06.00
1.3 Dni wolne i święta
Sobota, Niedziela, święta
1.4 Dodatkowe nadgodziny
Nadgodziny oraz praca w
nocy w dni wolne i święta
2.1 Czas jazdy/h (dojazd, powrót)

25,00 €
50 € / dzień

2.2 Hotele
2.3 Przejechany dystans/km (dojazd, powrót)

0,25 €

3. Dopłata za ekspres

50%

4. Dopłata za serwis elementów spoza aktualnego programu produkcyjnego

15%

5. Godziny przygotowania i oczekiwania ze względu na postój maszyny będą naliczane wg
standardowych stawek.
Ceny w EUR Netto

2. Rodzaje aktywności.
Prace montażowe, naprawy, dopasowanie standardowych elementów oraz wymiana elementów
uszkodzonych.
1. Technik serwisu

Przesmarowanie elementów.
Naciąg lub weryfikacja naciągu paska w systemach techniki przemieszczeń liniowych. Diagnostyka
elementów mechanicznych.
Inwentaryzacja elementów na linii.
Diagnostyka, parametryzacja, regulacja i optymalizacja napędów elektrycznych i hydraulicznych
Diagnostyka i weryfikacja systemów mechatronicznych oraz hydraulicznych.

2. Inżynier serwisu

Diagnostyka, parametryzacja i optymalizacja procesu dokręcania oraz zgrzewania.
Analiza aplikacji oraz programowanie sterowników PLC/Motion.
Analiza aplikacji oraz programowanie sterowników hydraulicznych.
Modyfikacje, dostrojenie, szkolenia specjalne itp.

3. Test MFU wkrętarek
elektrycznych

Testowanie wkrętarek elektrycznych (MFU Test).

4. Audyt modułów liniowych

Audyt poprawności parametryzacji systemu mechatronicznego wraz z raportem.

Wystawienie raportu z testu.

Standardowe godziny pracy pracowników Bosch Rexroth Polska to 800- 1600, 8 godzin dziennie,
maksymalnie 40 godzin tygodniowo
Ze względu na prawo pracy pracownicy muszą mieć możliwość 11 godzinnego odpoczynku w ciągu doby
przed rozpoczęciem kolejnej zmiany.

