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AVERTISMENT
în atenția tuturor clienților KAESER
Stimați clienți,
KAESER KOMPRESSOREN (Romania) SRL, în calitate de Sucursală și unic distribuitor al
producătorului german KAESER KOMPRESSOREN SE, crede că este util să vă avertizeze
asupra practicilor tot mai frecvente ale unor entități care oferă servicii de întreținere pentru
echipamente de aer comprimat purtând brandul Kaeser dar nu doar acest brand.
Fără a avea nicio autorizație, înțelegere sau suport tehnic ori material din partea companiei
KAESER, folosind o firmă, deseori cu unul ori nici un singur angajat, sau prezentându-se ca
persoana fizică autorizată(?), diverși indivizi procedează într-una sau în mai multe dintre
manierele următoare:
-

-

-

-

-

Pretind că în calitate de foști parteneri sau angajați ai unui mare producător au avut
acces la informații și au fost școlarizați să presteze orice fel de lucrări de întreținere
și reparații la echipamentele noastre. Acest lucru este fals, noi având oameni
specializați pe tip de lucrare sau echipament. Includ in oferte lucrări specifice pe care
nu au capacitatea tehnică să le realizeze neavând dotarea necesară, pretind că
efectuează determinări pe care nu le pot face dar care nici nu pot fi verificate de
utilizator, utilizează aparate de măsură și control necalibrate, fără manuale actuale
Pretind că pot oferi piese originale sau de primă echipare, in realitate apelând la piese
de calitate slabă sau pirat. La unele echipamente pot accesa prin utilizare
frauduloasă aplicația software generând pentru viitor alarme false care să conducă
la o nouă intervenție inutilă dar plătită de posesorul echipamentului
Folosesc repetat și în mod înșelător ambalaje recuperate sau sustrase de pe piață
ce poartă însemnele KAESER pentru diverse materiale (în mod special uleiuri), după
efectuarea lucrării având grijă să le preia pentru multipla refolosire. Pentru a-și masca
scopul preiau uleiul uzat care are regim de deșeu periculos, trebuie transportat numai
de firme autorizate și trebuie raportat de către generatorul său (posesorul
echipamentului) către autorități. Deseori nu înlocuiesc întreaga cantitate de ulei ci
doar ce extrag mai ușor. Propun, de aceea, intervale mai scurte de revizie
Utilizează în mod abuziv denumiri comerciale ce ne aparțin, afișează sigle, abrevieri,
coduri de material care să sugereze apropierea de compania KAESER sau chiar
pretind că ar avea o oarecare susținere din partea noastră
Pretind că au autorizații pe care nu le au sau că nu ar avea nevoie de autorizații chiar
necesare in domeniu, ca de pildă de electrician, frigotehnist (ca operator dar și
companie), transportator de deșeuri periculoase, producător/distribuitor de baterii și
acumulatori
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Sistemele de aer astfel „întreținute’’ devin vulnerabile nu doar din punct de vedere tehnic ci
și din punct de vedere formal în situația unor controale externe ori audituri interne de calitate.
În plus față de activitatea legată de întreținerea echipamentelor, diverse persoane își arogă
competentențe în domeniul ingineriei aerului comprimat și propun adăugarea de diverse
accesorii pneumatice cel puțin inutile dar de multe ori chiar dăunătoare pentru eficiența și
fiabilitatea sistemului în general.
În mod tipic vând filtre și purjoare care conduc la pierderi de aer și căderi inutile de presiune
deci implicit la creșterea consumurilor energetice specifice. Dar frecvent fac și recomandări
incorecte în ceea ce privește adăugarea unor recipienți de mai mare capacitate,
supradimensionarea conductelor sau achizitionarea unor diverse echipamente
suplimentare, in general la mâna a doua.
Ținând cont de cele de mai sus vă îndemnăm la maximă prudență în situația în care ați fi
abordați de persoane susceptibile să aplice asemenea practici. Nu ezitați să ne contactați
pentru verificări dacă aveți cel mai mic dubiu. Oferim bonificații în diverse forme pentru orice
informații, înscrisuri sau probe materiale ce ar putea să ne ajute în mod efectiv la stoparea
și denunțarea acestor acțiuni, contravenții sau infracțiuni.
Tehnicienii KAESER și cei ai Partenerilor Oficiali KAESER sunt instruiți să nu intervină in
caz de defecțiune asupra unor echipamente neconforme. Considerăm neconforme
echipamentele pe care au fost montate alte componente decât cele de origine sau asupra
cărora s-a intervenit neautorizat in schemele electrice sau pneumatice. Orice constatare la
un asemenea echipament va putea fi făcută numai după readucerea sa la starea de
conformitate prin montarea de componente noi și de origine. Nu putem expune tehnicienii
de service Kaeser la riscuri suplimentare, de multe ori ascunse, cauzate de o practică aflată
în afara controlului nostru. În urma intervențiilor neautorizate pot fi dezafectate sisteme de
siguranță, modificate scheme electrice, etc. care pot duce la accidente de muncă sau la
deteriorarea unor componente majore ale echipamentelor în cauză.
Vă rugăm să informați în legătură cu acest avertisment toate persoanele cu responsabilități
în ceea ce privește sistemul dvs. de aer comprimat și vă mulțumim pentru înțelegere.
Cu stimă,
KAESER KOMPRESSOREN SRL

Radu Gârbea - Director General
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