NÁHRADNÍ DÍLY PRO MOSTOVÉ JEŘÁBY

Náhradní díly pro
všechny značky a
modely
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Nezáleží na tom, kdo váš
jeřáb vyrobil.
Vždy vám můžeme dodat díly, které potřebujete.
Pokud jde o náhradní díly a servis, nezáleží na tom, kdo váš
jeřáb vyrobil. Nabízíme originální náhradní díly Konecranes a také
náhradní díly všech ostatních značek a modelů.
Díky téměř stoleté zkušenosti s jeřáby a kladkostroji všech typů a

značek jsme se stali předním dodavatelem v oblasti poskytování
údržby mostových jeřábů. Naše servisní týmy jsou vyškoleny
tak, aby porozuměly jedinečným požadavkům každé značky a
poskytly profesionální služby v souladu s doporučením výrobců a
v souladu s osvědčenou praxí.

Originální náhradní
díly Konecranes

Díly pro jakoukoli značku

V případě potřeby originálních
náhradních dílů Konecranes
nás kontaktujte. Jsme rovněž
originálním výrobcem záměnných
součástí a poskytovatelem služeb
pro desítky značek, které se staly
součástí rodiny Konecranes.

Jsme odborníky na všechny značky,
nejen na svou vlastní. Společnost
Konecranes je obvykle schopna
zajistit originální náhradní díly
původního výrobce zařízení.

Ekvivaletní náhradní
díly

Konstrukční díly jeřábů

Jako alternativu dílů originálních
výrobců nabízíme funkčně podobné
náhrady vyráběné společností
Konecranes nebo jinými
dodavateli namísto původního
výrobce. Díly jsou nabízeny za
konkurenceschopné ceny a stojí za
nimi záruka Konecranes.

Konstrukční díly jeřábů jsou
technicky přizpůsobeny
náročnějšímu prostředí, než jaké
bylo zamýšleno pro originální díl.
Nabízejí tak vyšší odolnost na
jeřábech v klíčových procesních
aplikacích.
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Návrh dílů a výrobní
schopnosti
Naši všestranní a vysoce kvalifikovaní mechanici v závodech na výrobu dílů ve Finsku a USA vyrábí náhradní
díly pro všechny značky jeřábů. Jsme pyšní na to, že realizujeme a udržujeme četná opatření pro kontrolu
kvality, která nám pomáhají zajistit spolehlivé a vysoce kvalitní díly, jaké naši zákazníci očekávají.

Generální opravy
Nové zařízení nemusí být vždy tím nejlepším
řešením. Urgentní opravy mohou být někdy
realizovány generální opravou nebo repasí. Trvá
to kratší dobu, než jaká by byla zapotřebí k
objednání nového zařízení nebo součásti, zejména v
případě zboží s dlouhou dodací lhůtou. Skladování
náhradních nebo záložních upravených motorů,
převodovek a brzd je možnost, která může snížit
investiční náklady.

Zpětná analýza
Díky metodě zpětné analýzy můžeme vyrobit
požadované náhradní díly pro mostové jeřáby
jakékoliv značky a jakéhokoli modelu. Zpětná
analýza může pomoci vyřešit problém v případě,
že jsou součásti jeřábu již zastaralé nebo když
původní výrobce již neexistuje. Umožňuje dokonce
zkvalitnění materiálu a zlepšení konstrukčního řešení
nebo procesu výroby a přispívá tak ke zlepšení
celkové funkčnosti a prodloužení životnosti dílu.

ODBORNÉ ZNALOSTI DÍLŮ
JEŘÁBŮ VYCHÁZEJÍCÍ ZE
ZKUŠENOSTÍ SE SERVISEM A
ÚDRŽBOU
Na základě našich zkušeností s více
než 600 000 položkami, ke kterým se
váže servisní smlouva, vám můžeme
pomáhat s výběrem náhradních
dílů do skladových zásob. V rámci
distribučních center po celém světě
vedeme skladem desítky tisíc
náhradních dílů.

Díly vyrobené na zakázku
Můžeme vyrobit díly podle vašich specifikací. Tato
možnost je k dispozici pouze na vybraných trzích.
Kontaktujte nás pro další podrobnosti.

Modernizace dílů a sestav
Kromě nabídky nových dílů a sestav se společnost
Konecranes specializuje také na technická vylepšení
a modernizaci dílů a sestav, které jsou náhradou za
ty, které jsou zastaralé nebo již nesplňují výrobní a
průmyslové normy.
Když potřebujete vyměnit kladkostroje, kočky nebo
ovládací prvky nebo když potřebujete integrovat
moderní technologie, může být modernizace jeřábu
schůdnou alternativou ke zdokonalení vaší původní
investice.

Konecranes
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PERSPEKTIVA ZÁKAZNÍKA

Společnost Konecranes nás zachránila
Transocean, největší světový dodavatel
služeb v oblasti mořských vrtů, nabízí flotilu
mnohoúčelových mobilních jednotek, které
zákazníkům pomáhají nalézt a rozšiřovat
zásoby ropy a zemního plynu.

Vyslání signálu SOS
Jedno z našich vrtných zařízení, Henry
Goodrich, je vrtná souprava třídy Arctic,
která je schopna vrtat ve vodě v hloubce 5
000 stop v nejtěžších možných podmínkách.
Protože přemísťování potrubí a materiálů
potřebných pro stěžejní část procesu vrtání
zajišťují hydraulické jeřáby na palubě, musí

být tyto jeřáby vždy v dokonalém stavu.
Můžete si tedy představit naše zděšení, když
jsme objevili praskliny v převodových skříních
kladkostroje. Ačkoli naše jeřáby používáme
jenom jednou za měsíc, je nezbytné, aby
byly udržovány v dobrém stavu — nechceme
zůstat uprostřed oceánu s porouchaným
jeřábem!

Společnost Konecranes
přispěchala na pomoc
Konecranes přispěchala pohotově na pomoc.
Odstranili jsme bubny a 12stopové převodové
skříně a dopravili jsme je do Konecranes

Konecranes

INSTALACI DÍLŮ
NECHEJTE NA NÁS

Crane Pro Parts ve Watertown, Wis. Tým společnosti Konecranes pro
zpětnou analýzu provedl důkladnou kontrolu — včetně nedestruktivních
zkoušek všech klíčových komponent.
Během celého procesu jsme úzce spolupracovali s Det Norske Veritas
(DNV), poskytovatelem služeb v oblasti bezpečnosti a regulace, a
přepracovali jsme převodová ústrojí do jednoho zařízení, které je
známé jako integrovaný pastorek a dřík. Na rozdíl od našich původních
převodových ústrojí byl tento jednodílný kus mnohem bytelnější a byl
zhotoven tak, aby vydržel neustálé pohyby moře. Po dokončení úprav
provedla společnost Konecranes úspěšně zátěžovou zkoušku při 100%
výkonu.
Od výměny převodového ústrojí jsme si jistí, že jeřáby na Henry Goodrich
budou neustále fungovat v bezvadném stavu.

Naši zkušení servisní technici
mohou nainstalovat jakýkoli díl
na jakýkoli jeřáb, ať se jedná
o plánovanou opravu nebo o
nepředvídanou situaci.
NÁHRADNÍ DÍLY A SERVIS JDOU
RUKU V RUCE
Pokud máte po ruce ty správné
náhradní díly, ať je váš jeřáb
nový nebo starý, může vám to
pomoci zkrátit prostoje během
preventivní údržby nebo oprav.
Můžeme vám poskytnout
nejenom náhradní díly, ale také
řadu služeb, od asistenční služby
v případě poruch na zavolání,
přes kontroly a plány preventivní
údržby až po kompletní
outsourcing provozu.

REPASE A VÝROBA DÍLŮ je
řešena individuální poptávkou a
nabídkou.
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Společnost Konecranes je přední světovou skupinou v oblasti Lifting
Businesses™ se širokou základnou zákazníků, včetně výrobního
a zpracovatelského průmyslu, loděnic, přístavů a terminálů.
Konecranes poskytuje zdvihací řešení zvyšující produktivitu, jakož
i servis zdvihacích zařízení všech značek. V roce 2017 dosáhly
tržby skupiny celkem 3,136 miliardy eur. Skupina zaměstnává více
než 16 000 osob na 600 místech v 50 zemích. Akcie Konecranes
jsou kótovány na burze Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).
© 2020 Konecranes. Všechna práva vyhrazena. „Konecranes“, „Lifting Businesses“ a
registrované obchodní značky nebo obchodní značky Konecranes.

jsou buď

Tento dokument je určen pouze jako zdroj všeobecných informací. Společnost Konecranes si vyhrazuje právo
kdykoliv bez předchozího upozornění změnit specifikace nebo změnit či přestat vyrábět výrobky zmíněné v
tomto dokumentu.
Tento dokument nepředstavuje ze strany skupiny Konecranes žádnou záruku, výslovnou ani implikovanou, a
to mimo jiné ani implikovanou záruku prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel.

Servis Konecranes Česká republika
Bienerova 1536
274 81 Slaný
Tel: +420 514 111
E-mail: cz.servis@demagcranes.com
konecranes.cz

