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АРБИКАС – СЕРВИЗ ПРИНТЕРИ И КОНСУМАТИВИ
Инструменти и материали
за ремонт на машини и презареждане на тонер касети
/Кратко описание на продуктите и тяхното приложение/

Основана 1992 година, АРБИКАС е сред водещите
компании в сферата на сервизиране на принтери, копирни
машини и многофункционални устройства. От своето създаване
АРБИКАС се занимава и със зареждане /наричано още пълнене,
презареждане/ и рециклиране на тонер касети.
Богатият опит на нашите сервизни техници и инженери в
тези две взаимно свързани дейности ни дава ясен поглед върху
устройствата
които
поддържаме,
техните
слаби
места,
необходимите компоненти, материали и инструменти за ремонт –
както на самите устройства, така и на техните консумативи.
По-долу ще ви насочим към някои качествени и проверени решения, които бихте
могли да използвате и във вашата дейност по зареждане на тонер касети и сервизиране на
машини.
1. Инструменти
1.1. Пинцета, 18 см, наребрена, неръждаема стомана
1.2. Пинцета, 26 см, наребрена, неръждаема стомана, пинцети
1.3. Пинцета, 17 см, закривена, наребрена, неръждаема стомана, пинцети
1.4. Инструмент за премахване на щифтове, HP12PRTOOL, Static Control
1.5. Инструмент - кука за труднодостъпни места, HTOOL-2
1.6. Кука за коротрони и пружинки, KATUN, 12845, (дължина 20.3 см)
1.7. Специализиран скалпел със сменяеми остриета, Stanley 0-10-401
1.8. Фунийка за насипване на тонер Static Control - широка, TPS
1.9. Фунийка за насипване на тонер Static Control - тясна, TPS-90
1.10. Прахосмукачка за тонер, преносима, 220V/450W, model 600012
1.11. Филтър за преносима прахосмукачка Atrix Omega,Static Control 3M,Delacamp
1.12. Прахосмукачка за тонер, за високо натоварване, HCTV5
1.13. Филтър за прахосмукачка за високо натоварване - HCTVE-5
1.14. Ръчна помпа за въздух, въздуходувка
1.15. Комплект шила 4 бр.
1.16. Комплект специализирани инструменти, Pro's Kit DP-3616
1.17. Скалпел със сменяеми остриета, технически скалпел, Pros-Kit 8PK-394B
1.18. Антистатична гривна, pro's kit 908-611-6
1.19. Клещи, резачки, къси, криви, 45 градуса, Pro's kit 1PK-291
1.20. Клещи Комбинирани Мини 125 мм TOPMASTER
1.21. Клещи Правоусти Мини 125 мм TOPMASTER
1.22. Клещи Резачки Мини 125 мм TOPMASTER
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