
SPECIALISTISCH GEREEDSCHAPEXPERTISETECHNISCHE OPLOSSINGEN

Service tarieven Novopress en Geberit

Persgereedschap van Novopress en Geberit 
Huyg bv montagesystemen is het officiële servicecentrum van Novopress en Geberit persgereedschap.  
Voor deze persmachines, persbekken en adapters is regelmatig onderhoud van groot belang. Zij slijten in het  
gebruik en hebben een begrensde levensduur. 

Onderhoud Persgereedschap 
De beste waarborg voor de veiligheid van de installateur bestaat uit regelmatig onderhoud en keuring van uw  
machines. Onze technische dienst keurt en certificeert uw elektrisch gereedschap volgens de fabrieksstandaard. 
Uw goedgekeurde machine wordt voorzien van een sticker. Op verzoek kunt u een uitgebreid keuringsrapport  
krijgen. Daarnaast beschikken wij over de kunde en kennis om volgens de NEN 3140 normen te keuren. Vraag ons 
hiernaar wanneer u dit wilt.

Accu persmachines Kosten

AFP101 - ACO102 - ACO103 € 39,95
ACO1 - ACO201 - ACO202 - ACO203 € 39,95
ACO202XL - ACO203XL € 39,95
ACO401 - ACO403 € 52,54

Omschrijving van het onderhoud

Controleren van het laadapparaat, elektrische controle,  
visuele controle, elektrische veiligheid, elektromechanische 
controle van het persapparaat, functioneringscontrole,  
uitlezen van het machine geheugen, drukcontrole,  
mechanische controle en machine registratie.

HP perskettingen Kosten

HP 35, 42 en 54 mm € 13,35
HP 76,1 mm € 26,65
HP 88,9 mm € 26,65
HP 108 mm € 26,65

€ 1,50

Omschrijving van het onderhoud

Reinigen van de persketting, visuele controle op  
beschadigingen, controleren van stoot-contactafstand van 
de schroeven, behandelen van de persketting met grafietolie, 
controleren van de schroefverbindingen en slinger sluiting, 
controle van de glij-elementen op soepel functioneren. 
Keuringsrapport

Diverse perskettingen Kosten

42 en 54 mm € 13,35
64 en 67 mm € 26,65
76,1 mm € 26,65
88,9 mm € 26,65
108 mm € 26,65

Omschrijving van het onderhoud

Reinigen van de persketting, visuele controle op  
beschadigingen, controleren van stoot-contactafstand van 
de schroeven, behandelen van de persketting met grafietolie, 
controleren van de schroefverbindingen en slinger sluiting, 
controle van de glij-elementen op soepel functioneren.

Diverse adapters Kosten

ZB 201 - ZB 203 € 13,35
ZB 221 - ZB 222 € 26,65
ZB 323 - ZB324 € 26,65
ZB 321* € 26,65
ZB322* € 26,65

Omschrijving van het onderhoud

Reinigen van de adapter, visuele controle op  
beschadigingen, functioneringscontrole sensoren van de  
sluitbekken, behandelen van de adapter met grafietolie,  
controleren van de schroefverbindingen, controle op het  
soepel functioneren van de hevelbek. 
* extra controle op de afstand van de contactplaten.

Persbekken Kosten

12 t/m 35 mm €   6,75

12 t/m 35 mm M/V € 13,35
16 t/m 63 mm Mepla € 13,35
12 t/m 35 mm overige systemen € 13,35

Omschrijving van het onderhoud

Alleen visuele controle op beschadiging, keuring.
 
Reinigen van de persbekken voor controle, visuele controle 
op beschadigingen en slijtage, reinigen van de persomgeving, 
behandelen van de persbekken met grafietolie, controleren 
van de schroefverbindingen, controle op het soepel  
functioneren van de hevelbek.

Persmachines 230 V Kosten

EFP 2 - EFP201 € 39,95
ECO 1 - ECO201 - ECO202 - ECO203 € 39,95
ECO301 € 39,95

Omschrijving van het onderhoud

Elektrische controle, visuele controle, elektrische veiligheid, 
elektromechanische controle van het persapparaat, 
functioneringscontrole, uitlezen van het machine geheugen, 
drukcontrole, mechanische controle en machine registratie.
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