OPRAVY A SERVIS A REKONSTRUKCE
JEDNOÚČELOVÉ STROJE
RETROFIT
VZDUCHOTECHNIKA

OPRAVY A SERVIS A REKONSTRUKCE
OPRAVY A SERVIS PRŮMYSLOVÉ AUTOMATIZACE
Poskytujeme servisní činnost, diagnostiku a opravy
související s odstraňováním závad na řídicích
systémech a točivých částech. Diagnostiku, konzultaci
a návrh řešení při předpokládané opravě nabízíme buď
přímo u „stroje“ nebo na základě vypracování nabídky
dle konkrétního požadavku zákazníka.
SIEMENS SIMATIC S5, S7.
SIEMENS HMI, operátorské a touch panely.
SINUMERIK a SIMODRIVE.
SIEMENS Simovert, Simotion.
BECKHOFF CP71xx-xxxx, CP61, CP68, CP99,
BK2000, CP69, C9900, BK1120.
SEW, LENZE, BALDOR, REXROTH BOSCH,
DYNISCO, ELCOTEC a jiné.

OPRAVY MOTORŮ A TOČIVÝCH STROJŮ
Opravy a servis motorů ABB, BOSCH, MEZ,
LENZE, SIEMENS, SEW a jiné.
Opravy vinutí a převíjení, výměny ložisek.
Osazení inkrementálních čidel a enkodérů.
Přesoustružení a výměny komutátoru.
Vyvažování a opravy štítů.
Opravy stejnosměrných el.motorů do 250 kW.
Opravy SS elektromotorů a brzd elektromotorů.
Vyvažování a měření vibrací u zákazníka.
Testování na zkušebně.
Záruční i pozáruční opravy elektromotorů.

V případě přesného popisu projevu závady je oprava cílená,
bez výměny celých subsystémů na úkor ceny opravy.

JEDNOÚČELOVÉ STROJE
Jednoúčelové výrobní tvoří nedílnou součást
našeho portfolia. Mezi našimi produkty naleznete
jednoúčelové stroje zejména pro automobilový a
strojírenský průmysl.
Naše znalosti a zkušenosti s návrhem a vývojem
jednoúčelových strojů nám dovolují vyvíjet a
vyrábět také technologicky a technicky složité
automatické výrobní linky nebo zařízení pro těžké
strojírenství.
Kvalifikovaní pracovníci, kteří zajišťují výrobu mají
několikaletou praxi v oboru výroby a montáže
jednoúčelových strojů.
Pro starší stroje nabízíme výrobu náhradních dílů. V
některých případech je možné nabídnout i výměnu
části sestavy tak, aby čas odstávky stroje byl co
nejkratší a eliminovaly se tak pracovní prostoje.

REKONSTRUKCE
Realizace projektu je z velké části uskutečněna
vlastními výrobními prostředky. Provozovna pro
výrobu je rozdělena na sekci obrábění,
zámečnických prací, montáže a elektro dílny.
Zajišťujeme generální opravy a modernizaci strojů
vlastní i cizí konstrukce. Spolu s opravou je
přehodnocena bezpečnost stroje a jsou navrženy
nové bezpečnostní prvky dle harmonizovaných
norem a právních předpisů.

Po ukončení smluvně stanovené záruční doby můžeme nabídnout pozáruční servis
s reakcí na požadovanou úpravu stroje nebo zařízení do 48 hodin.

RETROFIT
Výměnou mechanických komponent, změnou a modernizací
řídícího systému zvyšujete kvalitu a spolehlivost zařízení,
snižujete náklady na údržbu, eliminujete náklady a čas na
dodávky dílů, které již nejsou podporovány výrobcem a
rozšiřujete schopnosti technologie o nové funkce a možnosti
připojení do stávajícího systému.
PŘÍNOSY RETROFITU (MODERNIZACE)
Zvýšení produktivity a efektivity stroje
Zvýšení spolehlivosti.
Prodloužení životnosti stroje.
Omezení nákladů pro novou investici.
Zlepšení výkonnosti i bezpečnosti stroje.

VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE
Zajišťujeme výrobu a dodávku vzduchotechnických a
klimatizačních zařízení, včetně projektové dokumentace.
Předprojektové studie a komplexní projektová činnost.
Kompletní dodávky vzduchotechnických zařízení.
Rekonstrukce vzduchotechnických zařízení.
Revize a zprovoznění protipožárních klapek.
Dodávku a montáž vzduchotechnického potrubí.
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