
  
 

 
 

 

LỢI ÍCH CỦA VIỆC BẢO TRÌ THIẾT BỊ 
 
 

Công tác bảo trì bảo dưỡng thiết bị đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với quá trình hoạt động liên 

tục của nhà máy. Một kế hoạch bảo dưỡng có hiệu quả nhất thường dựa trên kinh nghiệm, nhân lực, thiết bị 

và qui trình bảo dưỡng sẵn có. Để hạn chế thời gian ngưng hoạt động nhà máy, phải thực hiện tất cả các 

công việc như kiểm tra, chuẩn bị bảo dưỡng có thể thực hiện khi nhà máy đang hoạt động. 

 

Để khách hàng có được cái nhìn tổng quan về lợi ích của việc thực hiện bảo dưỡng định kỳ, chúng 

tôi – Công ty CP TECOTEC GROUP hân hạnh gửi tới khách hàng bản so sánh dưới đây. 
   



  
 

 
 

STT NỘI DUNG BẢO DƯỠNG ĐỊNH KÌ KHÔNG BẢO DƯỠNG ĐỊNH KÌ 
    

1 Hỗ trợ kỹ thuật Trong vòng 24 tiếng kể từ khi nhận được Sau khi nhận được thanh toán 100% 

  thông báo chi phí dịch vụ từ phía khách hàng 
    

2 Chi phí Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trong vòng 1 Xử lý tại hiện trường: 10.000.000  - 

  năm khi có lỗi phát sinh trong quá trình 15.000.000 đồng/1 lần hỗ trợ kiểm tra. 

  sử dụng  
    

3 Thiết bị (1) Tăng khả năng sẵn sàng của máy móc (1) Giảm tuổi thọ và khả năng sẵn sàng 

  – thiết bị của thiết bị 
    

  (2) Giảm thời gian ngừng máy (2) Thời gian ngừng máy kéo dài ảnh 

  Với sự hỗ trợ từ TECOTEC, khách hàng hưởng đến sản xuất 
   

  có thể tự xử lý sự cố hoặc nhân viên hãng Thông thường thời gian từ lúc phát sinh 

  hỗ trợ khắc phục một sự cố thông thường đến lúc khắc phục một sự cố đơn giản 

  chỉ trong vòng 24 giờ mà không mất thêm của máy EDX mất khoảng 2-4 tuần, 

  chi phí. bao gồm đầy đủ các công việc: Thương 

   thảo chi phí dịch vụ, hợp đồng, trình 

   kí duyệt và thanh toán sau cùng mới 

   đến các công việc kỹ thuật. 
    

  (3) Nâng cao năng xuất (3) Giảm độ tin cậy 

  Máy hoạt động ổn định => tập trung vào Máy không được bảo dưỡng hiệu 

  sản xuất hơn là khắc phục sự cố => nâng chuẩn thường xuyên dẫn đến độ nhiễu 

  cao năng suất cao, độ tin cậy không được kiểm soát 
    

  (4) Tăng độ tin cậy và khả năng bảo trì, (4) Tăng chi phí bảo trì và sản xuất 

  giảm chi phí bảo trì Lỗi càng nhiều => chi phí càng cao 
   

  Máy  được  bảo  trì  thường  xuyên  hoạt  

  động  ổn  định  hơn  =>  công  việc  bảo  

  dưỡng dễ dàng hơn => chi phí thấp hơn  
    

  (5) Tăng độ an toàn (5) Giảm an toàn 

  Máy EDX là máy sử dụng tia X, do vậy Máy không được kiểm tra định kỳ sẽ 

  việc bảo dưỡng định kỳ sẽ kiểm soát và không kiểm soát được bức xạ rò rỉ, ảnh 

  hạn chế được độ rò rỉ của bức xạ hưởng tới sức khỏe người vận hành 
    

  (6) Vật liệu tiêu hao (6) Vật liệu tiêu hao 

  Được ưu tiên về giá và thời gian cung cấp Không được ưu tiên 
     


