SERVICE HOTLINE

SERVISNÍ TECHNICI

Bezplatná poradenská linka servisních
středisek je dostupná:
od pondělí do pátku
od 8.00 do 16.00 hodin

Praha
Ostrava

Plzeň

Brno

+420 548 422 485
+420 724 077 435

nebo

Zde je naše mediální
knihovna: obsáhlá,
vzrušující, zábavná.

ARBURG spol. s r.o.
Černovická 40
618 00 Brno
Tel.: +420 548 422 471
czech@arburg.com

BEZPEČNOST SE ZÁRUKOU
// Společnost ARBURG vám nabízí smlouvu o provádění preventivních prohlídek s cílem kontroly zařízení v intervalech 12 nebo
24 měsíců. Ověřená a certifikovaná funkčnost znamená snížení prostojů a opotřebení zařízení. Preventivní údržba a s ní
spojené zachování funkčnosti stroje umožňuje lepší plánování výroby. Výsledky a naměřené hodnoty z každé prohlídky se
elektronicky ukládají do kontrolního deníku bez možnosti následných oprav, a to na základě až pěti po sobě následujících
zkušebních cyklů. Pro vás to znamená: stroje jsou vždy dostupné a zajišťují konstantní kvalitu výroby.

\\

© 2020 ARBURG GmbH + Co KG | Sestavování všech údajů a technických informací bylo provedeno s největší pečlivostí, za správnost údajů však neposkytujeme žádnou záruku. Jednotlivé
obrázky a informace se mohou od aktuálního provedení stroje při dodání poněkud lišit. Směrodatným dokumentem pro instalaci a provoz stroje je vždy platný návod na obsluhu dodaného
stroje.

681831_CZ_072020 · Změny vyhrazeny.
Vytištěno v Německu.

České
Budějovice

SERVISNÍ SLUŽBY
ARBURG V ČESKÉ
REPUBLICE
Rozhodující přidaná hodnota pro
Vaši bezporuchovou výrobu

Service allround: Důkladně proškolení technici
zajišťují rychlou pomoc přímo na místě.

KONTAKT

service_cz@arburg.com
Pravidelné rekalibrace: Udržování přesnosti
a reprodukovatelnosti strojů ALLROUNDER.

ARBURG Service allround

Smlouva o provádění
preventivních prohlídek ARBURG

Olejové hospodářství

Doplňkové služby

Smlouvy o provádění servisních služeb lze v České a Slo-

Smlouva o provádění preventivních prohlídek ARBURG v

Hydraulické oleje mohou být kontaminovány vzduchem,

V kombinaci se základním seřízením nabízíme

venské republice poptat na obou pobočkách společnosti

12 nebo 24 měsíčním intervalu zahrnuje základní seřízení

vodou nebo pevnými částicemi. Příčinou značného poško-

další služby :

ARBURG. Všechny servisní služby jsou centrálně koordi-

parametrů, které jsou důležité pro kvalitu. Sem patří

zení povrchu hydraulických součástí je právě abraze vzniklá

novány a servisní technici jsou organizováni regionálně.

seřízení:

především z kontaminace těmito částicemi. Následkem je

V podobě služeb Service ALLROUND nabízí společnost
ARBURG komplexní služby pro své zákazníky – rychlou
přímou pomoc po telefonu, specifikaci náhradních dílů a
odborná školení přímo ve výrobních prostorách zákazníka
podle individuálních potřeb.

• čerpadla
• vstřikovacího tlaku a rychlosti
• zpětného tlaku
• měření dráhy plastifikačního šneku
• otáček dávkování
• uzavírací síly

nepřesnost regulace, úniky, snížení účinnosti nebo zkrácení životnosti komponent. Cílem správného olejového
hospodářství je zamezit takové kontaminaci a zvýšit tak
dostupnost, spolehlivost a následně i efektivitu vstřikovacího stroje. Další dotazy vám e-mailem rádi zodpoví naši
servisní pracovníci.

• seřízení měření drah
• kontrola paralelity upínacích desek formy
• kontrola systému měření teplot plastifikačního válce
• kontrola vnitřního tlaku formy
• seřízení doplňkových regulačních ventilů
• všeobecná prohlídka
• kontrola bezpečnostních obvodů
• kontrola oleje

Prohlídka je prováděna pomocí zkušebních zařízení

Společnost ARBURG po dohodě se zákazníkem zajistí

ARBURG podle normy ISO 9001. Doporučuje se kontrola

provedení i těch doplňkových služeb, které nejsou obsa-

v souladu s ISO 9000, TS 16949 příp. FDA.

ženy ve smlouvě o provádění preventivních prohlídek.

