2.el Kantar pazarı
Esit, her alanda olduğu gibi 2.el taşıt kantarı alım satımında da alıcı ve satıcıyı bir araya getirerek kolaylıklar sunmaktadır.
2.el kantar pazarı sayfalarında satış ilanı vererek kantarınıza müşteri bulabilirsiniz. Kantar satış ilanı verebilmek için sadece
onaylı üye olmanız yeterlidir, herhangi bir ücret ödemeniz gerekmez. Üyelik başvurunuz ve ilanınız, ilgili servisimiz tarafından
onaylandıktan sonra yayınlanacaktır. Kantar satın almak isteyen kişiler bu sayfalardan kendilerine uygun ürünü bularak sizinle
temas kuracaklardır.
Esit'in önderliğinde kurulan 2.el taşıt kantarı pazarının amacı herhangi bir sebeple artık taşıt kantarını kullanmayan ve elinden
çıkartmak isteyen kantar sahiplerinin ilan vererek kantarlarını satışa sunabilmesini sağlarken, kısa süreli ihtiyaçlarına kısıtlı
bütçeyle taşıt kantarı arayan ihtiyaç sahiplerinin istiyorlarsa Esit Güvencesi altında bu kantara sahip olmasını sağlamak ve uzun
bir kullanım ömrü olan taşıt kantarlarının ekonomiye yeniden kazandırılmasıdır.
2.el kantar satın alırken sadece fiyatı değil kantarın teknik durumu, altyapı inşaat planları, sökülmesi, nakliyesi, eskimiş ve
arızalı parçaların değiştirilmesi, gerekiyorsa elektronik sisteme dönüştürülmesi, yeni yerine kurulması, kalibrasyon ayarı,
damgalanması gibi birçok konuda değerlendirme yapılması gerekir. Burada sayılan hususlar satın alacağınız kantarın maliyetini
oluşturacaktır.
Satın aldığınız kantarla ilgili en önemli konu kantarınızın damgalanmasıdır. Taşıt kantarlarının kullanıma açılması için
damgalanması yasal bir zorunluluktur. Türkiye'de bu konuda AT ile uyum çerçevesinde yeni düzenlemeler yapılmış ve 1 Ocak
2006 tarihinden itibaren 90/384/AT direktifi uygulamaya konulmuştur. Kantarınızın bu direktifteki özelliklerde olması ve yasal
yetkisi olan kişilere damgalattırılması gerekmektedir.

Esit Güvencesi
Esit Teknik Servisi, satın almayı düşündüğünüz kantarın ekspertizini yaparak kullanılabilirliği hakkında size bilgi verir, satın alma
kararınızda sizlere yardımcı olur. Satın aldığınız 2.el kantarın yerinden sökülmesinden başlayarak, revizyonu, yeni yerine
kurulması, kalibrasyon ayarı, ilk çalıştırılması ve damgalanması işlerinde sizlere hizmet verir. Bu hizmetleri Esit Teknik
Servisi'nden sağladıktan sonra kantarınızı Esit garantisi ve servis güvencesi altında içiniz rahat olarak kullanırsınız.
Esit Teknik Servisinin kullanılmış kantar satın alacak kişilere sağlayabileceği hizmetler:
Ekspertiz:Satın almayı düşündüğünüz kantarın bulunduğu yerde incelenerek teknik değerlendirmesi;
1.
2.
3.
4.

Çelik tartı köprüsünün kullanılabilirlilik durumu,
Elektronik aksamın kullanılabilirlik durumu,
Arızalı veya muhtemel arızalı parçalar,
Kantarın yeniden kullanılması için yapılması gereken işlemler.

Sökme:Ekspertiz sonucunda kullanılabilir durumda bulunan kantarın bulunduğu yerden sökülmesi. Kantar yeniden monte
edileceği için söküm işleminin uzman teknisyenler tarafından yapılması gerekmektedir.
Revizyon:Mekanik sistemle çalışan kantarların tam elektronik sisteme dönüştürülmesi için yapılacak mekanik işçilik ve
kullanılacak elektronik cihazların belirlenmesi. Elektronik sistemle çalışan kantarların günümüz yasalarına uygun tartım
yapabilecek elektronik cihazlarla donatılması.
Altyapı inşaatı:Kantarın kurulacağı yeni yerde yapılacak betonarme temel inşaatı için proje oluşturulması, revize edilerek
kullanılacak kantarlar için mevcut projelerde değişiklikler yapılması.
Montaj:Şayet varsa arızaları giderilmiş, revize edilmiş kantarın çelik tartı köprüsünün yeni yerine kurulması, yük hücrelerinin
bağlanması ve elektronik tartı terminallerinin takılarak kantarın çalışır duruma getirilmesi.
Kalibrasyon:Kantar kapasitesine uygun oranda sertifikalı ağırlıkların vinçli kamyon ile getirilerek 90384 AT direktiflerine uygun
yasal ölçme sınırları içinde tartım yapabilmesini sağlayan testlerinin ve ayarların yapılması.
Damga:Kalibrasyon işlemlerinden sonra 90384 AT direktiflerine uygunluğu belirlenen kantarın ilk kontrol ve damga işleminin
yapılması.
Esit Garantisi:Esit teknik servisi tarafından kurularak çalıştırılan 2.el kantarınızın tartı köprüsü ve revize edilen kantarlarda yeni
olarak takılan Esit yük hücreleri, montaj aksesuarları, tartı terminalleri ve indikatörler bir yıl Esit Garantisi altındadır.
Periyodik Servis:Kantarınız kurulup çalıştırıldıktan sonra istiyorsanız Esit'le Periyodik Servis Sözleşmesi yaparak kantarınızın
bundan sonraki tüm problemlerini şimdiden çözebilirsiniz.
Periyodik Muayene:Kantarınız kurulup çalıştırıldıktan sonra istiyorsanız iki yılda bir yapılması gereken damga işlemlerini Esit'e

yaptırabilirsiniz.
Sertifika:Esit'e yaptırdığınız ve Esit elektronik cihazlarıyla donattığınız kantarınızın Avrupa Standartlarına uygun ve izlenebilir
olduğunu belgeleyen “Kalibrasyon Sertifikası” alabilirsiniz.
Satın Alma:Satın almayı düşündüğünüz kantarı nasıl alacağınız, yapmanız gerekenler hakkında bilgi ve her türlü desteği almak
için ESİT 'e başvurabilirsiniz.
Satın almayı düşündüğünüz kantarın ekspertizini Esit'e yaptırmak istiyorsanız aşağıdaki email adresimize yazarak veya servis
telefonumuzdan bizi arayarak başvurabilir, bu hizmetin bedeli hakkında bilgi alabilirsiniz.
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