
ONDERHOUDSERVICE & ADVIES 
VOOR UW ISRI STOEL



Preventief onderhoud aan uw stoel
ISRI Stoelen zijn zo gebouwd dat ze niet alleen voldoen 
aan de hoogste eisen qua veiligheid, comfort en 
ergonomie, maar ook een lange levensduur gegarandeerd 
kan worden. De nieuwe generatie NTS stoelen zijn dan 
ook vrijwel “onderhoudsvrij” echter bepaalde periodieke 
service is gewenst en zal bijdragen aan hoger comfort 
en verdere verlenging van de levensduur tegen lagere 
kosten.  

Een stoel heeft een zwaar leven:
• �Maakt�miljoenen�bewegingen.
• �Wordt�vaak�dagelijks�veelvuldig�versteld.
• �Wordt�blootgesteld�aan�vocht,�stof,�zand,�etc.
• �Wordt�vaak�pas�nagekeken�zodra�er�klachten�optreden.

Voorkomen is beter dan genezen
Een oud gezegde, maar in feite nog steeds de waarheid… 
Ook voor stoelen geldt dat preventief onderhoud zal 
bijdragen aan lagere kosten en verlenging van de 
levensduur. U kunt natuurlijk zelf zorgen 
dat de stoel netjes en schoon blijft. Ook 
kunnen bedrijven ervoor kiezen om zelf 
een stuk preventief onderhoud te doen. 
Andere mogelijkheid is een “all-in” service- 
contract af te sluiten. Hierin zit al het 
onderhoud tegen een vast tarief. 
Deze service is al mogelijk vanaf  
€ 0,001 per kilometer.

Dry Lube PTFE
Gebruik als smeermiddel uitsluitend Dry 
Lube PTFE (vetvrij). Deze spray trekt geen 
stof of zand en ander viezigheid aan.  
Dry Lube PTFE is bij ons verkrijgbaar 
onder bestelnummer ON.152410.

Reparatie door EBLO
Voor onderhoud, kleine of grote reparatie kunt u altijd bij 
EBLO terecht. EBLO heeft hiervoor een eigen technische 
dienst. Uiteraard kunt u ook bij ons terecht om uw stoel 
te reviseren of in het slechtste geval zelfs helemaal te 
vervangen.

Trainingen door EBLO
Tevens geven wij trainingen door onze gediplomeerde 
technische mensen bij u op locatie. Tijdens deze 
training wordt u exact verteld hoe u uw stoel zelf kunt 
onderhouden.

Verminder de kosten en verhoog de levensduur  
van uw stoel met een servicecontract

www.isri.nl
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EBLO...
...  werkt uitsluitend met originele onderdelen.
...  werkt met geschoold personeel, door ISRI getraind.
...  heeft het juiste gereedschap en middelen om de 

stoelen snel doch vakkundig te repareren of te 
reviseren.

Advies
Wij�adviseren�om�periodiek�en�na�bepaalde�
kilometerstanden uw stoel te controleren en schoon te 
maken.

Wekelijks:
• �Controleer�alle�instellingen�van�de�stoel�op�functie�en�

veiligheid.

Elke 100.000 km*:
• �Grondige�reiniging�van�het�zit-�&�rugkussen�en�

hoofdsteun.
• �Sleden�schoonmaken�en�opnieuw�smeren�met� 

Dry Lube spray. 
• �Inwendige�controle�en�reiniging�van�de�stoel.

Elke 200.000 km*:
• �Eventueel�vervangen�van�zitschuim.

Elke 300.000 km*:
• �Eventueel�vervangen�van�rugschuim.

Elke 500.000 km*:
• �Eventeel�vervangen�van�de�sleden.
• �Controle�van�de�(instelbare)�schokdemper.

*  Deze kilometerstanden zijn slechts een indicatie. 
Voorkom tijdig dat uw stoel er 
uit gaat zien zoals deze stoel.
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Uw contact:
EBLO Seating bv
Schrijnwerkersstraat 10
3334 KH Zwijndrecht, Nederland
T +31 (0) 180 - 512 866
F +31 (0) 180 - 519 782
info@isri.nl
www.isri.nl

ISRINGHAUSEN is de internationale marktleider in 

ontwikkeling en productie van innovatieve en hoog-

waardige ergonomische stoelen voor commerciële 

voertuigen. In meer dan 50 fabrieken verspreid over 

20 landen worden dagelijks diverse stoelen, voor de 

chauffeur en/of bijrijder(s), gefabriceerd die bestemd 

zijn voor onder andere vrachtwagens, bouwmachines, 

bussen, kranen en vele andere voer- of vaartuigen.

Met name voor de eerste montage klanten zoals b.v. 

CATERPILLAR, DAF, DAIMLER AG, ISUZU, IVECO, JCB, 

KOMATSU, LIEBHERR, MAN, MITSUBISHI, NAVISTAR, 

RENAULT, SCANIA, VOLKSWAGEN en VOLVO worden 

speciale stoelen gefabriceerd in een exclusief design en 

uitvoering. Een wereldwijd dealer netwerk is aangesteld 

en verantwoordelijk voor de service en levering van 

stoelen of onderdelen voor de aftermarket.

WWW.ISRI.NL
WWW.ISRINGHAUSEN.BE
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