ÜVEGEK

TERMÉK-ÖSSZEHASONLÍTÁS
ÜGYFÉLINFORMÁCIÓ
ELSŐ ÉS HÁTSÓ SZÉLVÉDŐK, AJTÓÜVEGEK
Vizsgálat alá vetették a GRANIT saját márkás termékeiként elérhető, mezőgazdasági és építőipari gépekhez alkalmazható első
és hátsó szélvédőket és ajtóüveget, amelyek cikkszámai: 650886605, 650S33045R1, 650886506 és 65015S10207. Az üvegeket
összehasonlították az eredeti gyártó megfelelő termékeivel.

ISMERTETŐJEGYEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
» Az üvegek csomagolása
» Az üvegek méretei és vastagsága

Ez a termék-összehasonlítás a
GRANIT PARTS saját vállalati
laboratóriumában készült.

» Az üvegek megmunkálása és az üvegek viselkedése sérülés esetén

A VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI
AZ ÜVEGEK CSOMAGOLÁSA
A csomagolás a törékeny alkatrészek esetében rendkívül fontos tényező. Ez befolyásolja szállítás közben a sérülések, törések arányát.
Az üveg csak abban az esetben építhető be, ha az sérülés nélkül kerül az ügyfélhez.
• A csomagolás a GRANIT-nál és két mezőgazdasági gépgyártónál, amelyek termékeivel a 650886605 és a 650S33045R1 GRANIT
üvegek összehasonlításra kerültek, minden oldala védőszegéllyel és átlátszó fóliával van ellátva, így a szállítás folyamata során
könnyen felismerhető, hogy törékeny üvegről van szó, amely csökkenti a sérülések és törések arányát. Ezenkívül a sérülés már
közvetlenül az átvételnél felismerhető.
• A GRANIT 65015S10207 üvegével összevetve, az építőipari gépek gyártója szintén fakeretet használ, amelyet két darab karton zár
le, és egy „Törékeny!”jelzésű öntapadós matricával van ellátva.
• Egy másik eredeti mezőgazdasági gépgyártó üvege,- amely megfelel a GRANIT 650886506 üvegének, kartondobozos csomagolással
rendelkezik. Az üveget kartondarabok segítségével rögzítik a dobozban. A kartonpapíron egy „Törékeny!” jelzésű öntapadós
matrica található. Azonban egy ilyen öntapadós matrica a szállítás során általában nem bír túl nagy jelentőséggel.
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AZ ÜVEGEK MÉRETEI ÉS VASTAGSÁGA
Az üveg méretei meg kell egyezzenek az eredeti üveg méreteivel. Méreteltérés esetén légrések keletkezhetnek, ami a
legrosszabb esetben oda vezet, hogy az üveg már nem lesz beépíthető. Az üveg stabilitását az üveg vastagsága befolyásolja.

• A GRANIT üvegeinek méretei, és az ajtóüvegének vastagsága megegyezik az eredeti gyártó méreteivel, ennek köszönhetően
az üveg gyorsan és egyszerűen kicserélhető.
• Az eredeti gyártók üvegei a Granit üvegeivel gond nélkül helyettesíthetők.

AZ ÜVEGEK MEGMUNKÁLÁSA ÉS AZ ÜVEGEK VISELKEDÉSE SÉRÜLÉS ESETÉN
Az üvegek megmunkálása fontos minőségi jellemző. Az üvegekben nem lehetnek zárványok, amelyek korlátozhatják az üveg
stabilitását. A biztonsági üveg használata csökkenti a személyi sérülések kockázatát az üveg törése esetén.

• A Granit üvegekben nincsenek zárványok. Az üvegek szélei oly módon kerülnek megmunkálásra, hogy azok nem élesek,
ezáltal az nem roncsolja a tömítést és beépítéskor csökkenti a sérülés veszélyét.
• A biztonsági üveg használata a GRANIT és az eredeti gyártó esetében is igazolást nyert és jól megalapozott.

ÖSSZEGZÉS:

• A GRANIT üvegek minősége az eredeti gyártóéval azonosnak tekinthető.
• A központi raktárunkban lévő GRANIT saját márkás üvegek állandó készletmennyiségének köszönhetően ezen 		
termékekre rövid szállítási határidőt tudunk Önöknek biztosítani. Ezáltal a javítások gyorsan és egyszerűen 		
elvégezhetővé válnak.
• A GRANIT Quality Parts betartja, amit ígér, és ideális ár-érték arányt képvisel.
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