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Długoletnie doświadczenie techniczne:
podstawa do szerokiej opieki nad urządzeniami klienta

Jako przodujący światowy dostawca hightech technologii dla układów napędowych Off-Highway
Powertrain Services utrzymuje napędy maszyn w optymalnej formie – bez względu na to, czy
używane są w produkcji przemysłowej, w porcie lub w rolnictwie.
Jako część Walterscheid Powertrain Group stawia Off-Highway Powertrain Services na długoletnich doświadczeniach i umiejętnościach technicznych. Z ponad 20 doskonale wyposażonymi
ośrodkami serwisowymi na całym świecie przedstawia optymalnego globalnego partnera.
Off-Highway Powertrain Services oferuje szerokie spektrum usług dla układów napędowych. Za
pośrednictwem naszego serwisu 360° pomagamy w optymalizacji produktywnych czasów urządzeń oraz eliminacji niezaplanowanych przestojów. Począwszy od instalacji, poprzez monitoring,
naprawy i ewentualną optymalizację poszczególnych komponentów układu napędowego – oferujemy klientom kompleksową opiekę od jednego dostawcy.
Nasi eksperci z serwisu techniki napędowej są tu dla klienta.
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Nasz serwis 360° przejrzyście:
Przejmujemy odpowiedzialność
W naszym serwisie 360° my jesteśmy odpowiedzialni za szeroką i optymalną opiekę nad maszynami klienta.
Dysponujemy ekspertami i możliwościami technicznymi potrzebnymi do zapewnienia doskonałej
troski o komponenty w przeciągu całego cyklu żywotności - od wprowadzenia do eksploatacji aż
do kontroli, konserwacji, naprawy i optymalizacji. Z nami klientowi potrzebna jest tylko jedna osoba
kontaktowa do całej opieki nad wszystkimi układami napędowymi.
Przejmiemy pełną odpowiedzialność i pozbawimy klienta obowiązku niezbędnej oraz czasochłonnej współpracy z różnymi dostawcami.
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1. Instalacja i wprowadzenie
do eksploatacji

2. Monitoring stanu /
Condition Monitoring

Od samego początku świadczymy pomoc

Jeżeli dojdzie do awarii układu napędowego,

- już podczas montażu i instalacji układu

zatrzyma się także maszyna albo urządzenie.

napędowego. Na początku napęd poprawnie

Z wykorzystaniem naszych zaawansowa-

ustawimy i nasi eksperci uruchomią krytycz-

nych metod do monitoringu stanu napędów

ne komponenty napędu.

będziemy bezzwłocznie informowali przy
pojawieniu się sygnałów ostrzegawczych, nie

Dzięki poprawnemu ustawieniu i regulacji

będą więc grozić nieprzewidziane przestoje.

zapobiegamy podwyższonemu zużyciu i

Za pośrednictwem naszych rozwiązań do

zapewnimy niezawodną pracę.

offline albo online monitoringu stanu, będziemy nieustannie śledzić stan układów napędowych. Poszczególne komponenty, jak silnik,
przekładnia, wałek przegubowy i cylindry
monitorowane będą czujnikami pomiarowymi
i dane będą online transmitowane do naszego
centrum analitycznego.

przekładnia

Silnik

wałki przegubowe

cylindry

3. Analizy & zalecenia
Dane uzyskane z monitoringu urządzenia są

4. Konserwacja, naprawy
& optymalizacja

w naszym systemie analitycznym dokładnie

Nowoczesny serwis konserwacyjny musi

analizowane. Jednocześnie korzystamy z

sprostać trzem wezwaniom. Musi być doce-

metod analitycznych, które dostosowane są

lowy, spontaniczny i przede wszystkim nie-

do potrzeb klienta.

zawodny. Wykonane analizy udzielają nam
podstawy do docelowej konserwacji, napraw
oraz ewentualnej optymalizacji układu napędowego urządzeń klienta.
Nasi eksperci serwisowi to specjaliści, którzy
posiadają wiedzę na temat najnowocześniejszych technologii, ale mogą także korzystać
z długoletniego doświadczenia z komponentami, urządzeniami i procesami. Wykonuje-

Możliwymi metodami są analiza drgań,

my również naprawy generalne wszystkich

endoskopia, kontrola ustawienia albo pomiar

komponentów układu napędowego. W razie

termograficzny. Od nas klient otrzymuje

potrzeby, zaprojektujemy na podstawie na-

dokładny raport z wynikami monitoringu i

szej ekspertyzy użycie innych krytycznych

zaleceniami naszych ekspertów.

komponentów, jakimi są na przykład wałki
przegubowe.
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5. Komponenty & części zamienne
W naszych w pełni wyposażonych ośrodkach serwisowych w całej Europie produkujemy i naprawiamy, pod własną marką Uni-Cardan, agregaty, komponenty i części zamienne dla układów
napędowych.
Z tego punktu widzenia dysponujemy szeroką ofertą części zamiennych dla wałków, sprzęgieł i
innych komponentów układu napędowego. Za pośrednictwem ponad 20 ośrodków serwisowych
jesteśmy zawsze w zasięgu klienta.
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Wykaz oferowanych usług:
Wykaz oferty poszczególnych usług:

} naprawy
(wałki, przekładnie, sprzęgła,

} Condition Monitoring (monitoring stanu)

silniki elektryczne)

(Online/Offline/Hot Spot)

} inspekcje & endoskopia
} monitoring drgań

(wałki przegubowe/przekładnie/sprzęgła)

w naszym centrum analitycznym

} wyważanie podczas pracy
} pomiar momentu obrotowego &

(Onsite-Balancing)

analiza drgań podczas obracania

} termografia
} doradztwo techniczne / konsultacje
(w razie problemów z drganiami)

} optymalizacja & nowe wymiarowanie
układów napędowych

} pomiar naprężeń we wałkach
} zapewnienie części zamiennych
} •wprowadzanie do eksploatacji

(wałki, sprzęgła, hamulce)

} ustawienie/wyrównanie
(układ napędowy, wałki, cylindry)
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Dlaczego wybrać Off-Highway
Powertrain Services
} Będziemy troszczyć się klientowi o układy napędowe przez cały cykl ich żywotności – czy już
na podstawie zamówienia dotyczącego rozwiązania konkretnego problemu albo formą pełnego serwisu: nasz klient nie ma przestoi!
Æ Wprowadzenie do eksploatacji Æ monitoring Æ analiza Æ naprawa & optymalizacja

} W naszym serwisie 360° klient zyskuje kompletną opiekę od jednego dostawcy. Pozbawimy
klienta obowiązku niezbędnej oraz czasochłonnej współpracy z różnymi dostawcami.

} Jesteśmy specjalistami w dziedzinie wałków przegubowych. Czy już chodzi o ich naprawę,
analizę zużycia, monitoring, nowy projekt albo produkcję: wałki przegubowe są u nas w najlepszych rękach.

} Do naszych analiz wykorzystujemy zawsze te najwyższe standardy technologiczne. Nasi specjaliści z certyfikacją ISO CAT IV są zawsze przygotowani.
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Inne pytania? Skontaktuj się z nami!
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
Przedstawicielstwo w Polsce
Aleja Krakowska 9
05-090 Sękocin Nowy
Poland
E-mail: service.austria@walterscheid.com
Mob: +48 (0) 508 1111 93

www.powertrain-services.com

