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Kogu Sweconi meeskond on teinud

viimase aasta jooksul märkimisväärset

tööd, kohandudes meie ümber kiiresti

muutuvate oludega ja näidates üles

paindlikkust ning loovust, et pakkuda

tooteid ja teenuseid, mis võimaldavad

meie klientidel oma äritegevusele

keskenduda. 

Sweconi kolm olulist tegevuspõhimõtet on

usaldus, vastutustundlikkus ja

vastastikune austus - nii ettevõtte sees

kui ka kõigi koostööpartnerite suunal.

Oleme oma klientidele äripartnerid,

tutvustades valdkondade suundumusi, 
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Hoides olemasolevat tuleviku poole

Vastutustundliku ettevõttena usume

jätkusuutlikku tulevikku ja püüdleme selle poole.

Koostöös otsime lahendusi, et arendada kõige

kestvamaid tööviise keskkonnahoidlikemate

standardite tagamiseks. Varuosade

taastamisele ja renoveerimisele fookuse

seadmine Haapsalu osakonnas käib selle

eesmärgiga käsikäes. Tegevus, mille tulemusest

saavad kasu kõik kolm osapoolt: ostja, müüja ja

keskkond meie ümber. 

Ehitustehnika CO2 jalajälje vähendamine ja

muutused, mida see ambitsioonikas eesmärk

kogu sektori arengule kaasa toob, lubab

huvitavaid väljakutseid tootjatele,

edasimüüjatele ja klientidele.

Eessõna

Meie ettevõtte vastutustundlikkus on meie jaoks oluline.

See on meie äritegevuse kasvu eeldus ja usaldusväärset

tegutsemist peame oluliseks kõikides väärtusahela

etappides. Tervisele ja kindlustundele väljakutseid esitavas

olukorras oleme viimasel aastal ettevõtte sees pööranud

süvendatud tähelepanu tööohutusele ning kasvatanud

üldist tööprotsessidega kaasnevat ohutuskultuuri. Läbi

Safe@Swecon programmi märkame,  parendame ja

osutame riskidele mis nii klientide kui ka meie töötajate

igapäevatöös masinaid käideldes valitsevad. See on

projekt, millel on algus ja millel ei ole lõppu. 

Ohutus meie ümber on ja jääb oluliseks meie ja kõigi

koostööpartnerite vajadusi silmas pidades.

Merle Kurvits
 Swecon AS tegevjuht

kuulates vajadusi ning tihtipeale jagades ideid ettevõtmiste

arendamiseks. Koostöös ja teineteisele tuginedes on

võimalik saavutada sünergia, mis toob kasu mõlemale

poolele.

On selge, et masinatööstuse täielikuks ümberlülituseks

elektri- ja muudele energiaallikatele võtab aega ning

paralleelsus, kus kasutusel on sisepõlemismootorid ning

uued energiaallikad, lubab jätkuvalt huvitavaid aegu meie

ümber. 

Volvo CE kirjeldab seda arenguetappi inglisekeelsete

sõnadega “Perform and Transform”. Hoides olemasolevat

vaatame koos tulevikku! 

Ikka koos teiega head kliendid ja koostööpartnerid!
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Volvo täiendab ja laiendab
hübriidekskavaatorite valikut
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Volvo on turule toonud täiesti uue jõuülekandega

revolutsioonilise hübriidekskavaatori EC300E, milles on

kütusesäästlikkust võrreldes varasemate masinatega 17%

võrra suurendatud. Seda tehnoloogiat on rakendatud

kahes uues 25- ja 35-tonnise ekskavaatoriklassi mudelis.

Kasutades täiesti uut baasmasinat, mis juba iseenesest

tagab 10% võrra suurema kütusesäästu võrreldes

asendatava mudeliga, esitleb Volvo Construction

Equipment (Volvo CE) kolme uut hübriidekskavaatorit, mis

tagavad tavapäraste masinatega võrreldes kuni 17%-se

kütusesäästu. Uus seeria on 30-tonniste klassi täiustatud

hübriidekskavaator EC300E ja lisaks on seda tehnoloogiat

rakendatud ka kahes uues masinas – 25-tonniste klassi

masinas EC250E Hybrid ja 35-tonniste klassi masinas

EC350E Hybrid.

Hübriidekskavaator
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 10% võrra väiksem kütusekulu tänu nutikale

elektrohüdraulikale ja uuele Volvo mootorile D8M, kus on

pöördeid vähendatud 1800-lt 1600-le, samas on võimsust

suurendatud 5% võrra

700 kg võrra suurem vastukaal, mis tagab suurema stabiilsuse

ja 5% võrra suurema tõstejõu

uued prioriteetfunktsioonid – võimaldavad kasutajal eelistada

ühte funktsioonidest teisele, st kas  Boom/Swing või

Boom/Travel kombinatsiooni

uudne masti kiiruse reguleeritav juhtimine – ideaalne täpsust

nõudvate tööülesannete täitmiseks,

lühendatud reageerimisaeg – tänu elektrilisele juhthoovale ja

täiselektrilistele sõidupedaalidele.

Mastilangetusenergia salvestamine

Kõik kolm masinat kasutavad Volvo uudset hüdraulilis-

hübriidtehnoloogiat, mis võimaldab salvestada ekskavaatori masti

langetamisel vabanevat „tasuta“ energiat. Võimsad ja

korrapärased mastilangetused laadivad hüdroakut, mis seejärel

salvestab ja vajaduse korral väljastab energia, et käitada

hüdraulilise abimootori, mis toetab baasmootori toitesüsteemi.

Hübriidmudelid ei tööta võimekuse arvelt, kuna need ekskavaatorid

pakuvad juhitavust ja jõudlust tavaliste masinatega samal tasemel,

sealhulgas võivad töötada samaaegselt nii ECO- kui ka Hybrid-

režiimis.

Erinevalt teistest hübriidsüsteemidest on nende masinate

komponendid suhteliselt lihtsad, koosnedes minimaalsest arvust

lisakomponentidest, mida on lihtne hooldada. Täiendav lisaenergia,

mida hübriidsüsteem suudab pakkuda, aitab vähendada mootori

koormust ning säästab tänu sellele kütust kuni 17% ja vähendab

kuni 15% võrra CO2 emissiooni, mis on eriti oluline

linnapiirkondades töötamisel. Kui uuendatud ekskavaatoreid

kasutada „lihtkaevetöödel“ (eriti 90° pöörde ulatuses), tagavad

need masinad töö kiire tasuvuse.

Fookuses: EC300E Hybrid

Kui EC250E Hybrid ja EC350E Hybrid on täiesti uued masinad, siis

EC300E Hybrid on põhjalikult uuendatud masin, mille uued

tõhususnäitajad on järgmised:

Hübriidekskavaator
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Juhi mugavust on suurendatud, sealhulgas on rakendatud uudset tehnoloogiat Boom-Arm löögist

tuleneva mõju neutraliseerimiseks (vähendab masina rappumisest tekitatud vibratsiooni). Uus valikuline

Comfort Drive Control on valikuvõimalus, mis aitab vähendada väsimust, võimaldades juhil masinat

juhtida pedaalide asemel juhthoova rullidega. Hoolduse lihtsustamisel on parendatud ligipääsu ülemisele

platvormile tänu uue parempoolse kolme-punkti tekitamisele. Samuti lihtsustab Ad-Blue paagi uus

pritsmekaitse selle täitmist ja vähendab lekkeohtu. Mootoriõli ja filtrite vahetusvälbad on

kahekordistunud ja on nüüd 1000 töötundi. Uued masinad EC250E Hybrid, EC300E Hybrid ja EC350E

Hybrid põhinevad uusimal tehnoloogial, mis säästab kütust, vähendab heitmeid ja suurendab projekti

kasumlikkust.

3 2Täiendavad mugavused operaatoritele ja lihtsam hooldus

Esimesed hübriidseeria ekskavaatorid jõuavad Swecon AS lattu  2022 aasta esimestel kuudel!

Lisaküsimuste ja huvi korral võta julgelt ühendust Swecon AS müügimeeskonnaga:

Edgar Suislepp 

Müügijuht

Telefon: +372 504 7427

E-mail: edgar@swecon.ee

Maanus Mäesalu 

Müügijuht

Telefon: +372 506 1005

E-mail: maanus@swecon.ee

Hübriidekskavaator
Swecon AS uudiskiri 2/2021



VOLVO
EWR150E
Silmapaistva stabiilsusega

ratasekskavaator 

FOOKUS

Ratasekskavaator EWR150E on masin, mis sobitub

14-tonnise ja 16-tonnise masinate kaaluklasside

vahele.

See võimaldab kõike ja pisut enamgi, mida 15-

tonniselt ekskavaatorilt ootaksite.

EWR150E on loodud töötamiseks kitsastes

töötingimustes, sest Volvo uue lühikese

pöörderaadiusega ratasekskavaator on väikseima

pöörderaadiusega masin turul.

Töömass:            15 400 - 17 900kg

Koguvõimsus:    105kW

Kopa maht:         0,73m3  

Swecon AS uudiskiri 2/2021
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Lai valik lihtsasti kinnitatavaid tööseadmeid

hoiavad teie aega kokku ja  vähendavad kulusid

ning loovad multifunktsionaalse masina. 

Steelwrist®-i pöördpea, kergesti ühenduvate 

 kiirliitmike, vastupidavate koppade ja purustiga

saab EWR150E lisaks kitsastes oludes

töötamisele ka kaevata, laadida, purustada ja

teisaldada materjali kõige tõhusamalt ning

ohutumalt.

Disainitud, valmistatud ja testitud Saksamaal.

EWR150E ratasalusel ekskavaator sobib suurepäraselt

kasutamiseks erinevates oludes.

PÖÖRDPEA

VALMISTATUD SAKSAMAAL

PASSIIVNE REGENERATSIOON 

Passiivne regenereerimissüsteem töötab

vaikimisi, et saaksite muretsemata masinaga

töötamist jätkata.

Fookus: 
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Võtke kõik tööks vajalikud tööriistad

järelkäruga kaasa ja vältige tarbetut

sõitmist.

EWR150E-l on valdkonna tipptaseme Volvo kabiin, mis pakub ohutuks

tööks suurepärast nähtavust. Kabiin, kasutajaliidese funktsioonid ja

kliimaseadmed panustavad kõik sellesse, et juhil oleks mõnusam ning

mugavam ja töövõime püsiks kauem.

HAAKEKONKS

NÄHTAVUS

Väikese pöörderaadiusega ratasekskavaator

(1720 mm) tagab mugava töötamise ka

kitsastes oludes.

VÄIKE PÖÖRDERAADIUS

Võimalus valida kolmele küljele(ette, külgedele ja taha)

kinnitatavaid kaameraid, et võimaldada operaatorile

hinnata olukorda pealtvaates ja erinevate nurkade alt.

VOLVO SMART VIEW

Fookus: 
EWR150E Swecon AS uudiskiri 2/2021



VOLVO CE EHITUSJÄRGUS DEMOALA

Valmimas on testimis- ja esitlusala jätkusuutlike

ehitus- ning mullatöömasinate käitlemislahenduste 

 jaoks

Volvo CE on ehitamas maailmas esimest
omalaadset testimis- ja esitluspolügoni
elektritoiteliste ja autonoomsete ehitus- ning
mullatöömasinate käitlemis- ning
transpordilahenduste jaoks. Uus
innovatsiooniala võtab enda alla 66 000

ruutmeetrit ja asub Volvo Eskilstuna
kliendikeskuses.

„Meil on Eskilstunas tööstusharu parim

kliendikeskus, kus pakutakse ainulaadseid

võimalusi koolituste, kliendiesitluste ja

testimissõitude läbiviimiseks masinatele

tavapärases keskkonnas. Uute lahenduste ja

tehnoloogiate koondamine ühte keskusesse on

täiesti loomulik areng,“ ütleb Anne Bast, Volvo CE

turundus- ja kommunikatsiooniosakonna tootejuht.

Taraga piiratud testimisrada ja oma 5G-võrk

Uuele alale ehitatakse ohutu ja taraga piiratud

testimisrada elektri-, automatiseeritud ja 

kaugjuhitavatele masinatele koos juurdekuuluva

laadimistaristu ja 5G-võrguga, millest viimati

mainitu on eriti oluline stabiilsuse ja võimsuse

optimeerimise seisukohast. Selle jaoks ehitatakse

eraldi mahukas hoone, kust leiab muuhulgas

juhtimiskeskuse, simulaatorid ja õppeklassid.

Õuealale on planeeritud tribüün ja õppeala.

„Kui kõik on valmis, loodetavasti juba enne aasta

lõppu, saame hakata katsetama uusi,

verifitseerimisjärgus olevaid kontseptsioone enne

lõppkliendile tarnimist, tutvustama uusi tootlus- ja

terviklahendusi ning pakkuda jätkusuutlike

käitlemislahendustega seotud koolitusi. Mõte on

võimaldada klientidel tutvuda meie teenustega

reaalajas – kas füüsiliselt kohapeal või siis

võrguühenduse kaudu. Lisaks suuname pilgu

tulevikku seoses taristute infrastruktuuridega,

mida vajame uute toodete ja tehnoloogiate

elektrivarustuse tagamiseks,“ räägib Anne.
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Loomulik areng jätkusuutlike eesmärkide suunas

Selle uue valdkonna arendamine on loomulik jätk

klientide ootustele vastutulemisel ja meie

tööstusharus praegu aset leidvale

tehnoloogiahüppele digitaalsete lahenduste, võrku

ühendatud ning autonoomsete ja elektrisõidukite alal. 

See on hüpe, millest leidsime end pandeemia tõttu

ühtäkki palju kiiremini kui arvata oskasime. Uuel

testimis- ja esitluspolügonil on loomulik seos Volvo

kindla suunaga laiendada oma tegevust pinnase- ja

ehitusmaterjalide käitlemis- ja kaasaegsete

taristulahenduste valdkonnas ning kontserni

jätkusuutlike eesmärkide saavutamiseks 

vajalikul elektrifitseerimise alal – muuhulgas on

eesmärgiks seatud, et 2030. aastaks peavad 35%

Volvo CE müüdavatest masinatest olema elektrijõul

töötavad.

Välja töötatamisel olevad digitaalsed lahendused

koolituste ja esitluste pakkumiseks distantsilt ei ole

siiski mõeldud kasutamiseks ainult autonoomsete ja

elektrisõidukite jaoks. 

„Keegi ei tea, milliseks kujunevad inimeste

reisiharjumused tulevikus ja seetõttu on meil kavas

kasutada neid digitaalseid tööriistu ka

traditsiooniliste masinate tutvustamiseks,“ ütleb

lõpetuseks Anne Bast.

Innovatsiooniala detailides

• ~2 km pikkune ja 7–14 m laiune
testimisrada

• Materjali käitlemisala

• Laadimisjaam

• Ilmamõjude eest kaitstud asfalteeritud
ala

• Juhtimiskeskuse ja õppeklassidega
hoone

• Tribüün

• Vaateplatvorm

• Õppeala
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Hooaja lõpp ei ole enam kaugel ja seoses

sellega ootame kõiki Volvo laotureid Sweconi

peakontorisse talvepuhkusele.

Puhkust siin veetvad masinad saavad osa

järgmisel leheküljel välja toodud privileegidest

ja soodustustest!

Lisainfo saamiseks palume ühendust võtta:

Margo Mägi

Ehitus- ja teedeehitusmasinate tehniline tugi

Telefon: +372 505 3970

E-mail: margo@swecon.ee

Asfa ld i laoturid
Sweconisse
ta lvepuhkuse le

"Sweconi
teenindusmeeskond
hoiab teie laoturid korras"

Margo Mägi
Ehitus- ja teedeehitusmasinate tehniline tugi 
 

Swecon AS uudiskiri 2/2021
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Järgmise hooaja
ettevalmistustööd

erihinnaga!

Hooaja ettevalmistus- ja
remondiöödele kehtivad

kampaania raames erihinnad!

Varuosade allahindlus

Kampaania raames tellitud
varuosadele pakume kuni

35% allahindlust!

Tasuta põhjalik 
ülevaatus

Ostes varuosad meilt, teeb
Sweconi spetsialistidest

koosnev meeskond põhjaliku
masina ülevaatuse ja raporti
tehnilise seisukorra kohta

täiesti TASUTA!

Masina talvine
hoiustamine tasuta

Hoiustame asfaldilaotureid
talveperioodil Sweconi

teeninduskeskuste valvega
territooriumil tasuta!

Swecon AS uudiskiri 2/2021



Viimased paar-kolm aastat oleme meeskonnaga töötanud

täiendava kontseptsiooni kallal: kasutatud varuosasid mitte

ainult ei remondita, vaid need saavad renoveerimistöö

käigus ka uuele tootele ligilähedase väljanägemise. Seega

näeb renoveerimisprotsessi  läbinud toode välja nagu uus.

Remondiprotsessi käigus kasutatakse Volvo

originaalvaruosasid ja sellest lähtuvalt annab Swecon

kõigile renoveeritud osadele  üheaastase garantii. 

Meie tänases valikus on mootorid, jõuülekanded,

käigukastid, vahekastid, erinevad liigendid, laadurite

kiirühendused, jagajad ja ka piduri komponendid.

Varuosade renoveerimine on osa meie kui ettevõtte

panusest keskkonnahoidu ja rohelisse jalajälje

suurendamisse. 

Swecon´i kasutatud varuosade renoveerimise projektijuht

Tarmo Talismaa toob näite: "Kui võtta kokku ühe uue A25

tüüpi masina veosilla valmistamiseks ja materjali käitluseks

kuluv energia maagist kuni valmistooteni, siis näiteks ühe

sellise renoveerimise ja taaskasutusse võtmisega

vähendame Skandinaavia kohal lendavate lennukite arvu 45

ühiku võrra päevas."

 

Renoveeritud toodete valik annab vabaduse neile

klientidele, kes hindavad Volvo varuosade kvaliteeti vajades

samal ajal hinnaklassilt pisut soodsamat alternatiivi. Lisaks

näevad meie renoveeritud varuosad välja peaaegu nagu

uued.

Paljud meie kliendid, nii Rootsis kui ka kohalikul turul

hindavad Sweconi poolt renoveeritud varuosi ja on toote

kvaliteedi ja hinnasuhtega seni väga rahule jäänud.

 

Renoveeritud 

varuosad

Sweconist
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"Kui võtta kokku ühe

uue A25 tüüpi masina

veosilla valmistamiseks

ja materjali käitluseks

kuluv energia maagist

kuni valmistooteni,  siis

ühe  sellise

renoveerimise ja

taaskasutusse

võtmisega vähendame

Skandinaavia kohal

lendavate lennukite

arvu 45 ühiku võrra

päevas."

Swecon AS on juba aastast 2016 teostanud 

 Haapsalu töökojas kasutatud varuosade

renoveerimist.  Meie suurimaks

koostööpartneriks on  aegade jooksul olnud

emaettevõte Swecon Anläggningsmaskiner

AB, kuid järjest rohkem täheldame huvi kasvu

ka kohalike klientide seas.

Tarmo Talismaa,
Kasutatud varuosade renoveerimise
projektijuht

Swecon AS uudiskiri 2/2021



Restaureeritud

detaili töökindlus

on samaväärne

uue detailiga, kuid

maksumus on

oluliselt soodsam

Igal detailil on oma kasulik tööiga. Detailide sage kulumine üle

lubatud vahemike lisab palju koormust eelnevatele ja järgnevatele

sõlmedele.

Mida teha liialt kulunud avadega? 

Kulukale uue detaili soetamisele on heaks alternatiiviks Sweconi

pakutav avade taastamine, kus ennistatakse detailide kulunud

metallavad, laagri- ning puksipesad koos pealekeevitus- ja

treimistööga. Meie kogenud mehaanik-keevitajad omavad oskusi, et  

uuendada liigendeid, tapi- ja puksipesasid, laagripesasid, võlle ja

keskliigendeid ning muid erinevaid konstruktsiooni osi.

Avade vahemik on 23-400mm

Avade taastamine toimub spetsiaalse masinaga, mis garanteerib

töö täpsuse. Restaureeritud detaili töökindlus on samaväärne uue

detailiga, kuid maksumus on oluliselt soodsam.

Töid teostame Sweconi Haapsalu töökojas, kuid klientide soovil

omame valmisolekut pakkuda teenust kliendile sobivas asukohas.

Avade taastamine 

on odavam kui uue

detaili soetamine



Silikaat AS 

Sweconi pikaaegne koostööpartner 

F o t o :  A n d r e  A n n i

AS Silikaat - 

ettevõte, kes on olnud

juba rohkem kui 15

aastat Sweconi ja Volvo

CE koostööpartner. 

Silikaat AS toodab ehitusmaterjale ning teostab maapealset
ja veealust liiva kaevandamist neljas Eesti erineva
piirkonna karjääris. 

Ehitusmaterjalidest toodab AS Silikaat ehitusplokke, telliseid,

kuivsegusid ning kuivliiva. Lisaks pika ajalooga

siledapinnalistele silikaattellistele toodetakse ka käsitööna

klombitud ja lõhestatud pinnastruktuuriga silikaatkive ning

ehitusplokke. Kivide ladumiseks ja müüritise viimistlemiseks

toodab Silikaat erinevaid ehitussegusid ja oluline on märkida,

et Silikaat on ainuke tehas Eestis, mis toodab silikaattelliseid

ja -plokke.

Koostöö
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Sweconi ja Silikaat AS vaheline koostöö 

..algas 2005.aastal, mil karjääri müüdi esimene Volvo E-

seeria rataslaadur. 

Silikaadi peamehaanik Hardi Heinman meenutab, et viimased

10 aastat, mil tema ettevõttes on töötanud on Volvo laadurid

seal kogu aeg esindatud olnud. Küsimusele, mis on olnud

põhiline argument, et ettevõte on otsustanud osta Volvo CE

ehitustehnika teeb Hardi lühida ja konkreetse kokkuvõtte: 

"Ainuke masin mis tuleb meie igapäevaste tööoludega toime.

Oleme proovinud ka teisi, kuid paraku meie liivadel ei ole

Volvole konkurente", tõdeb Hardi Heinman.

Silikaadis esimesena kasutusele võetud masin oli E- seeriast.

Tänaseks on Volvo CE rataslaadurid jõudnud H-seeriani ning

vahepealsel ajal on toimunud olulised uuendused ja

parendused masinate tehnilistes spetsifikatsioonides.

Operatiivne järelteenindus

Töötavad masinad vajavad alati head teeninduse tuge ja

järjepidevust tehnika tervise jälgimisel. Sweconi meeskonnas

on täna 20 hooldustehnikut, kes igapäevaselt klientide

masinate heaolu ja jätkusuutlikkuse eest hoolt kannavad. 

"Meie ettevõtte eesmärkide saavutamiseks on oluline, et

koostööpartner oleks kiire reageerimiskiirusega, omaks

piisavat vajalikku varuosade puhvrit kohalikus laos ja leiaks

võimaluse pakkuda parimat teenindust võimalikult paindlikult

meie jaoks. Kommunikatsioon ja koostöö käivad siinjuures

käsikäes. Sweconiga tunneme, et oleme nende jaoks

prioriteetne ja sellest tulenevalt oleme ka neile lojaalsed",

nendib Hardi Heinman.

Väärtustades töötamise kvaliteeti

Silikaadi  visiooniks on väärtustada elu elamise ja töötamise

kvaliteeti. Ettevõtte kvaliteedipoliitikas on lisaks  üheks

paljudest eesmärkidest seatud  töötajate kõrgel taseme

kutseoskused, kasutades ainult usaldusväärseid allhankijaid

ja töövõtjaid, kelle teenuse tulemuses saame kindlad olla. 

Volvo CE frontaallaadurid toetavad operaatorite

ergonoomikat.  Ruumikas ROPS / FOPS sertifikaadiga kabiin

pakub mugavat töökeskkonda koos ergonoomiliselt

paigutatud juhtnuppudega, rohkelt hoiuruumi ja mugavat

istet, millel on kolmepunktiline turvavöö ja turvavöö hoiatus.

Madala sisemüra ja vibratsioonitaseme korral kogevad

operaatorid produktiivset töövahetust ilma liigselt väsimata.

Koostöös edasi, väärtustades töötamise kvaliteeti!

 "Ainuke masin, mis tuleb meie

igapäevaste tööoludega toime.

Oleme proovinud ka teisi, kuid

paraku meie liivadel ei ole

Volvole laadurile konkurente." 

 

Hardi Heinman, 

Silikaat AS peamehaanik



Koostöö



PAINDLIKUD HOOLDUSLEPINGUD

Hoolduslepingu eelisena saame välja tuua viis

peamist põhjust, miks see teenus on kliendile

koheselt ja ka pikas perspektiivis kasutoov.

Fikseeritud kuutasu - puuduvad "varjatud kulud". 

Kindel väärtus, mis igakuiselt makstakse tagab

Sweconi mehaanikute valmisoleku õigel ajal teie

masinat hooldada ja väldib riske, kus masina

hooldamiseks kuluvad summad kuude lõikes

varieeruvad. Kohalesõit ja masina ülevaatus

kuuluvad juba selle hinna sisse - siin ei ole

lisanduvaid kulusid.

Hinnaeelis 

Hoolduslepingus pikemaks perioodiks kokkulepitud

ja fikseeritud tasud garanteerivad teile turvalisuse

aegadeks, kus materjalide hinnad maailmaturul

mõjutavad varuosade ja teeninduse

väljamüügihindu.

Hooldusleping tagab omanikule masina
töövõimekuse pikaks perioodiks fikseeritud
hinnaga.

Ei mingeid piiranguid

Hooldusleping ei sea masinate vanusele ega

töötundidele piire. Iga masina jaoks arvutatakse

välja tema töö spetsiifikat silmas pidades parim

võimalik pakkumine.

Ennetame, et säästa remondikuludelt

Hoiame Sweconis teie masinatel silma peal -

meie hooldustehnikud jagavad infot saabuvate

hoolduste ja vajalike remontide kohta jooksvalt.

Väärtuspakkumine

Kõik hooldused ja masina kontrolltoimingud

viiakse läbi vastavalt tootja juhistele ja koolitatud

personaliga. Kasutame alati vaid Volvo

originaalvaruosi, mis tagavad masinate kestvuse

ja säilitavad masina jääkväärtust võimalikult

kõrgena.

Hooldusleping

KUIDAS SEE KÄIB?

Hoolduslepingu 

sõlmimine

Hooldusgraafiku

 planeerimine
Hoolduse kokkuleppimine

 2 nädalat enne hooldust
Masina hooldus

Kohtumiseni järgmisel 

korral!

Swecon AS uudiskiri 2/2021



Ootame hakkajaid mehaanikuid

liituma Sweconi meeskonnaga
Oleme Sweconiga kasvukursil ja sellega seoses ootame 

Haapsalu, Tartu ja Tallinna 

meeskonnaga liituma rasketehnika kogemusega mehaanikuid.

 

Pakume motiveerivat töötasu, kaasaegseid töövahendeid ja võimalust ennast erialaselt täiendada.

Tutvu vabade ametikohtadega juba täna ja huvi korral võta ühendust! 

 

https://www.swecon.ee/karjaar/vabad-ametikohad/

 

 



Swecon AS esindused

TALLINN
Õlleköögi põik 5, Kurna, Rae vald,

75307 Harjumaa

TARTU
Tähe 110, Tartu linn 51013 Tartumaa

RAKVERE
Betooni 5, Aluvere küla, Rakvere vald

44208 Lääne-Virumaa

HAAPSALU
Ehitajate tee 2, Uuemõisa alevik,

Haapsalu linn 90401 Läänemaa

PÄRNU
Savi 38A, boks 29, Pärnu linn 80047

Pärnumaa

https://www.facebook.com/sweconeesti
https://www.instagram.com/sweconestonia/
https://www.linkedin.com/company/swecon-as/
https://www.swecon.ee/

