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Dlouholetá technická kompetentnost:
základ pro rozsáhlou péči o Vaše zařízení
Jako přední světový dodavatel hightech řešení pro hnací soustavy udržuje Off-Highway Powertrain Services pohony Vašich strojů v optimální formě – bez ohledu na to, zda jsou provozovány v
průmyslové výrobě, v přístavu nebo na poli.
Jako součást Walterscheid Powertrain Group staví Off-Highway Powertrain Services na dlouholetých zkušenostech a technické kompetentnosti. S více než 20 výborně vybavenými servisními
středisky po celém světě představujeme optimálního globálního partnera.
Off-Highway Powertrain Services nabízí široké spektrum služeb pro hnací soustavy. Prostřednictvím našeho servisu 360° přispíváme k optimalizaci produktivních časů Vašich zařízení a eliminaci
neplánovaných prostojů. Od instalace přes monitorování až po opravy a případnou optimalizaci
jednotlivých komponentů hnací soustavy – nabízíme Vám komplexní péči od jednoho dodavatele.
Naši experti na servis pohonné techniky jsou zde pro Vás.
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Náš servis 360° v přehledu:
Převezmeme odpovědnost
U našeho servisu 360° jsme to my, kdo odpovídá za rozsáhlou a optimální péči o pohony Vašich
strojů.
Disponujeme experty a technickými možnostmi potřebnými pro zajištění perfektní péče o komponenty pohonů v průběhu celého jejich životního cyklu - od uvádění do provozu až po kontroly,
údržbu, opravy a optimalizaci. S námi po boku potřebujete pouze jednu kontaktní osobu pro veškerou péči o Vaše hnací soustavy.
Převezmeme celkovou odpovědnost a zbavíme Vás nutnosti časově náročného projednávání s
různými dodavateli.
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1. Instalace &
uvedení do provozu

2. Monitorování stavu /
Condition Monitoring

Od samého počátku Vám poskytneme po-

Pokud dojde k výpadku hnací soustavy, stojí i

moc - již při montáži a instalaci hnací sousta-

stroj nebo zařízení. S využitím našich

vy. Nechte svůj pohon správně seřídit již na

pokročilých metod pro monitorování stavu

začátku a přenechte zprovoznění kritických

pohonů Vás budeme při výskytu varovných

komponentů pohonu na našich expertech.

signálů neprodleně informovat, nebudou tedy
hrozit neplánované prostoje. Prostřednictvím

Díky správnému ustavení a seřízení zabrání-

našich řešení pro offline nebo online monito-

me zvýšenému opotřebení a zajistíme spo-

rování stavu budeme permanentně sledovat

lehlivý provoz.

stav Vašich hnacích soustav. Jednotlivé komponenty, jako je motor, převodovka, kloubová
hřídel a válce, budou monitorovány měřicími
snímači a data budou online přenášena do
našeho analytického centra.
převodovka

Motor

kloubové
hřídele

válce
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3. Analýzy &
doporučení

4. Údržba, opravy &
optimalizace

Data získaná z monitorování zařízení jsou v

Moderní údržbový servis musí zvládat tři vý-

našem analytickém centru důkladně analyzo-

zvy. Musí být cílený, spontánní a především

vána. Přitom využíváme analytické metody,

spolehlivý. Provedené analýzy nám poskytují

které jsou přizpůsobené Vašim potřebám.

podklad pro cílenou údržbu, opravy a případné optimalizace hnací soustavy Vašich zařízení.
Naši servisní experti jsou specialisté, kteří
mají nejenom přehled o nejmodernějších
technologiích, ale mohou těžit i z dlouholetých zkušeností s komponenty, zařízeními a
procesy. Provádíme i generální opravy všech
komponentů hnací soustavy. Pokud je to po-

Možnými metodami jsou analýza vibrací, en-

třebné, navrhneme na základě naší expertízy

doskopie, kontrola ustavení nebo termogra-

použití jiných kritických komponentů, jako

fické měření. Od nás pak obdržíte podrobnou

jsou například kloubové hřídele.

zprávu s výsledky monitorování a doporučeními od našich expertů.
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5. Komponenty & náhradní díly
V našich plně vybavených servisních střediscích po celé Evropě vyrábíme a opravujeme pod vlastní značkou Uni-Cardan agregáty, komponenty a servisní díly pro hnací soustavy.
V tomto ohledu disponujeme rozsáhlou nabídkou náhradních dílů pro hřídele, spojky a další komponenty hnací soustavy. Prostřednictvím více než 20 servisních středisek jsme Vám vždy nablízku.
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Přehled nabídky jednotlivých služeb:
} Condition Monitoring (monitorování stavu)
(Online/Offline/Hot Spot)

} monitorování vibrací v našem
analytickém centru

} měření krouticího momentu &

} opravy (hřídele, převodovky, spojky,
elektromotory)

} inspekce & endoskopie
(kloubové hřídele/převodovky/spojky)

} vyvážení za chodu (Onsite-Balancing)

analýza kmitů při otáčení

} termografie
} technické poradenství / konzultace
(při problémech s vibracemi)

} optimalizace & nové dimenzování
hnacích soustav

} měření napětí v hřídelích
} zajištění náhradních dílů
} uvádění do provozu

(hřídele, spojky, brzdy)

} ustavení/vyrovnání
(hnací soustava, hřídele, válce)
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Proč vybrat Off-Highway
Powertrain Services
} Budeme pečovat o Vaše hnací soustavy po celý jejich životní cyklus – ať již na základě objednávky při řešení konkrétního problému nebo formou úplného servisu: nenecháme Vás nikdy stát!
Æ Uvedení do provozu Æ monitorování Æ analýza Æ oprava & optimalizace

} V našem servisu 360° získáte kompletní péči od jediného dodavatele. Zbavíme Vás nutnosti
časově náročného projednávání s různými dodavateli.

} Jsme specialisté na kloubové hřídele. Ať už jde o jejich opravu, analýzu opotřebení, monitorování, nový návrh nebo výrobu: kloubové hřídele jsou u nás v těch nejlepších rukách.

} Při našich analýzách využíváme vždy ty nejvyšší technologické standardy. Naši specialisté
s certifikací ISO CAT IV jsou tu kdykoli pro Vás.
11

© WPG. All rights reserved. | OHP 03 CZ 0719 AK1 – PDF

Máte další otázky? Kontaktujte nás!
Powertrain Services Austria GmbH
Slamastrasse 32
1230 Vienna
E-mail: service.austria@walterscheid.com
Tel.:
+43 (0) 1 616 3880 0
Powertrain Services Austria GmbH,
organizační složka
Pekárenská 738/54
370 04 České Budějovice
Czech Republik
E-mail: service.czech@walterscheid.com
Tel.:
+42 (0) 387 314 125

www.powertrain-services.com

