OPRAVY A SERVIS
PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE
MOTORY A TOČIVÉ STROJE
VÝBĚR SORTIMENTU

HOT TRADE s.r.o.
Servis a opravy průmyslové automatizace řešíme
výhradně v České republice, a můžeme tak
nabídnout zpětnou vazbu v mateřském jazyce.
Řešíme servis, opravy a upgrade komponent
průmyslové automatizace, elektroniky, točivých a
pevných částí elektrických strojů.
Špičkové vybavené opravárenské pracoviště je
určené nejen pro opravy řídicích systémů, ale také
pro servis a opravy průmyslových monitorů, panelů
a
touch
panelů,
dotykových
obrazovek,
frekvenčních měničů, CNC výkonových a řídících
karet a mnoho jiných.
Ve spolupráci se servisem, nabízíme zákazníkům
nejen opravu jejich zařízení, upgrade firmware
systému, zálohu a aktualizaci programů, ale v
neposlední řadě jsme schopni nabídnout
vypracování nového projektu při rekonstrukci
stávajících automatizovaných linek včetně výroby a
kompletaci rozváděčů.
Realizace projektu je z velké části uskutečňována
vlastními výrobními prostředky.
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.
Díky individuálnímu přístupu k zákazníkovi hledáme
nejoptimálnější
řešení
opravy.
Vzájemnou
spolupráci se tak dá docílit nejen perfektního
výsledku, ale i významné úspory času a ceny
opravy.

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

OPRAVY A SERVIS PRŮMYSLOVÉ AUTOMATIZACE
Poskytujeme servisní činnost, diagnostiku a opravy
související s odstraňováním závad na řídicích systémech
a točivých částech elektrických strojích.
Diagnostiku, konzultaci a návrh řešení při předpokládané
opravě nabízíme buď přímo u „stroje“ nebo na základě
vypracování nabídky dle popisu závady koncovým
zákazníkem.
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 EURODRIVE, LENZE, BALDOR, REXROTH
BOSCH, DYNISCO, ELCOTEC, SAMSON, ABB a jiné.

OPRAVY MOTORŮ A TOČIVÝCH STROJŮ
Opravy a servis motorů ABB, BOSCH, MEZ, LENZE,
SIEMENS, SEW, BINDER 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.
Vyvažování a měření vibrací u zákazníka.
Testování na zkušebně.
Vlastní lakovna a pískování.
Záruční i pozáruční opravy elektromotorů.

Zajišťujeme logistiku a dopravu vadných dílů, tam i zpět.
Od drobných karet, panelů, řídících systémů až po měniče a velké motory.
Součástí nabídky je protokol, výpis vadných dílů, předpokládaný termín opravy a cena.
Na námi provedené opravy poskytujeme záruku 12 měsíců.

http://www.hottrade.cz

Sídlo firmy
Holečkova 789/49
150 00 Praha 5
Česká republika

Tel.: +420 734 488 699

Velkoobchod, opravy a servis
Dukelská 1820
755 01 Vsetín 1
Česká republika
Tel.: +420 734 488 699

E-mail: obchod@hottrade.cz

