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AKKUHUOLIA?
Eikö vanha akkusi pelitä? Akkukonepalvelu
auttaa akkuongelmissa!

LUE LISÄÄ SISÄSIVUILTA

Kiusaako huono akku työtäsi?
Ongelma-akku  haittaa  työtäsi?
Akku  väsyy  nopeasti  ja  hidastaa  
tekemistä?
Aikaa  kuluu  jatkuvaan  lataamiseen  ja  
akkujen  vaihtamiseen.  Tehoa  ei  ole  
riittäävästi  kun  sitä  tarvitaan.
Akun  kesto  ei  vastaa  tämän  päivän  
tarpeita?  Työkalu  vie  huomion  itse  
tekemiseltä.
Runko  ja  laturi  ovat  vielä  kunnossa  
mutta  joudut  akun  hajoamisen/väsymi-
sen  takia  hankkimaan  kokonaan  
uuden  laitteen?  Hyvä  laite,  huono  
akku?

Miten  toimin?
Akkupalvelumme  osaa  akut  ja  päivit-
tää  akkusi  vastamaan  käyttötarkoitus-
taan.  Lähetä  akku  meille  uudistetta-
vaksi.  Seuraavalla  sivulla  ohje  
nopeaan  lähettämiseen.  Hinnasto  
takasivulla.
Akku  tulee  vastaamaan  uutta  ja  on  
useimmiten  tehokkaampi  kuin  alkupe-
räinen  akku.  Valmistamallamme  akulla  
on  aina  takuu.  Takuu  riippuu  käyttötar-
koituksesta  –  Se  katsotaan  reilusti  
tapauskohtaisesti.

Valmistamme  uuden  korkealuok-
kaisen  akun  akkukoneeseesi
Takaamme,  että  olet  tyytyväinen  akun  
tehoon  ja  kestoon.  Ikä  ei  ole  este  akun  
uudistamiselle.  Jos  sinulla  on  hyvä  
mutta  iäkäs  akkukone,  sen  akun  
uudistaminen  on  mahdollista  ja  
kannattaa!
Minkä  valmistajan  johdottomien  
työkalujen  akkuja  voi  uudelleenken-
nottaa?  Lähes  kaikkia  merkkejä  ja  
malleja.    Myös  ruuvittomat  akut.
Palvelemme  sinua  myös  kaikissa  
muissa  johdottomien  työkalujen  
akkutarpeissa,  kuten  esim.  ladattavat  
valaisimet,  robottiakut,  imuriakut,  
hengityssuojainakut,  tietokoneet  jne.  
Pyydä  niistä  tarjous  ilmoittamalla  akun  
tyyppi  ja  mallitiedot  tarjousta  varten  
sähköpostilla:  info@akkukonepalvelu.fi  
tai  soittamalla  040  707  2667.
Vanhat  akkukennot  päätyvät  teollisuu-
den  raaka-aineeksi.  Säästät  samalla  
ympäristöä.  Tuet  myös  Suomalaista  
työtä.

Katso myös: www.akkukonepalvelu.fi
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Toimi näin:
1

TARKISTA  AKKUTYYPPI.  Vaihtoehtoja  on  kolme.  Ni-Cd,  Ni-MH  tai  
Li-Ion.  Merkintä  löytyy  joko  akun  tyyppitarrasta  tai  akun  muovisesta  
kuorirakenteesta.
Kun  akku  on  joko  Ni-Cd  tai  Ni-MH,  jatka  lukemista  kohdasta  2.  
Merkintä  Li-Ion,  pyydä  tarjous!
Mikäli  akusta  löytyi  merkintä  Li-Ion,  pyydä  tarjous  uudesta  akusta  
sähköpostilla  osoitteesta:  info@akkukonepalvelu.fi  tai  soittamalla  
040  707  2667.  Ilmoita  akun  merkki  ja  mallitiedot  tarkasti.  

2

KATSO  HINTA  viimeisen  sivun  hinnastosta.  Joko  Ni-Cd  tai  Ni-MH  
sarakkeesta.  Esim.  Ni-Cd,  12V,  yht.  63€,  sisältää  Alv.  24%.

3

PAKKAA  JA  LÄHETÄ  akku/akut:  
Postilla:    
  
  

Kavanik  Oy,  akkukonepalvelu.fi,  Korkeakankaantie  578,  ‘
41710  Rutalahti.  Puh.  040  707  2667

Pakettiautom.:    Valitse  Vaajakoski,  040  707  2667
Matkahuolto:     MH  Leivonmäki,  sama  osoite  ja  puhelin  kuin  yllä

4

LIITÄ  MUKAAN  palautus-  /  laskutusosoite,  nimesi  ja  puhelinnumerosi.
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Akkutyökalujen kennotushinnasto:
Alta löytyvät hinnat sekä Ni-Cd ja Ni-MH kennotuksille kennon ollessa
kokoa CS (Hinnat kattavat noin 90 % ammattilaisten akkukoneista.)
Li-ion-akkujen hinnat sopimuksen mukaan. Kysy!

Ni-MH akkujen
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