
1

Прейскурант на послуги по ремонту,
 дефектовці та запуску обладнання

Найменування робіт, послуг Артикул Вартість, грн

Дефектовка (діагностика) ВУМ та іншого обладнання 
Фуд Пак Сервіс (без розбору вузлів та агрегатів)

по Києву 010101 безкоштовно

по Україні 010102
безкоштовно 

(тільки транспорт 
та проживання)

Дефектовка (діагностика) ВУМ и іншого обладнання 
Фуд Пак Сервис (з розбором вузлів та агрегатів) 

 по Києву 010103 500 гр

по Україні 010104
1000 гр 

(+транспорт 
та проживання)

Сервісне обслуговування обладнання по Києву 010111 500 гр

Сервісне обслуговування обладнання по Києвській області 010112 1000 гр

Сервісне обслуговування ВУМ по Україні 010113 3000 гр
(+проживання)

Ремонт обладнання, заміна запасних частин та агрегатів 
на складе в м. Бориспіль 020202 350 гр в год

Дрібний ремонт ремонт (переналаштування обладнання) повтор-
ний виїзд 020203 500 гр

 

Прайс актуальний з 01.01.2021

Компанія «Фуд ПАК СЕРВІС» пропонує всі види робіт пов’язані з гарантійним і пост гарантій-
ним обслуговуванням вакуумних пакувальних машин (далі ВУМ), пакувальників лотків (трей-
сілерів) та іншого харчового обладнання. Виконання монтажних і пусконалагоджувальних 
робіт, надання кваліфікованої допомоги по експлуатації обладнання.

Дефектовка - це визначення технічного стану обладнання, його складальних одиниць і окремих 
деталей з виявленням несправностей називається дефектацией (дефектовкой, вибраковкой).
 
Попередню дефектацію проводять під час роботи обладнання на підставі його огляду, виміру про-
дуктивності, шуму, вібрації, температури і тиску, аналізу зауважень по роботі обладнання в добових 
журналах, визначення на дотик нагріву пар тертя і перевірки стану деталей при короткочасних зу-
пинках.
 
Повну (подетальную) дефектацію проводять при розбиранні обладнання та складальних одиниць 
під час ремонту для визначення можливості повторного використання деталей і характеру необхід-
ного ремонту.

Сервісне обслуговування-заміна фільтра і масла, заміна запаєчної і відрізний струни і поклейка 
тефлону. У зазначену вартість входять тільки роботи. Вартість матеріалів оплачується окремо.

Працелюбність - запорука процвітання!

Сервісна служба
067 197 99 43    

(067 197 99 43)
вул. С Овашка 8-А, м. Бориспіль
www.foodpacks.com.ua

СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР
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Додаток 1

Опис виробу для виконання ремонтних робіт

Назва компанії замовника

Представник замовника  ПІП

Контактний телефон +38 (0    ) _______________________

Назва обладнання

Серійний номер

Пошкодження (опис)

Від ПП «Фуд Пак Сервіс» 
прийняв на ремонт менеджер:

Прізвище Дата


