bernfixx® - service de la Berndorf

Partenerul dvs. pentru servicii adresate
benzilor de oțel

Service continuu
Pentru a asigura productivitatea clienților, Berndorf Band Group oferă servicii extinse, cât
și echipament de service de pionierat și dispozitive centrate pe banda de oțel ca parte a
brandului lor de calitate bernfixx® . Operând la nivel global, rețeaua de service a companiei
efectuează, de exemplu, instalații, reparații, inspecții, mentenanță și training pentru toate
tipurile de benzi de oțel.

„Tehnicienii noștri de service foarte calificați și metodele inovatoare ne-au
pus în poziția de a garanta satisfacția clienților din întreaga lume.”
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pe loc a cunoștințelor experte

Echipament de service de primă mână pentru
Berndorf
Cu scopul de a efectua instalații și reparații ale benzilor de oțel în locațiile clienților, compania
folosește echipament de service inovator și special creat, care reflectă experiența cumulată
a inginerilor și tehnicienilor care lucrează pentru Berndorf Band Group. Obiectivul principal
din spatele acestei abordări este completarea instalațiilor și reparațiilor la timp, oferind cea
mai înaltă calitate și asigurând o productivitate optimă.

Dispozitive de prindere magnetice
Berndorf Band Group a dezvoltat un dispozitiv de
prindere magnetic special, ca metodă de a produce
benzi de oțel de înaltă calitate fără spații și offset în
cazul sudării infinite, care au o grosime de 3,5 mm
și se folosesc în industria prelucrării lemnului. Acest
sistem de prindere puternic permite chiar și sudarea
cu offset zero a benzilor de oțel ușor deformate.

Unealtă de peticire
Unealta de peticire poate fi folosită pentru
tăierea porțiunilor deteriorate ale benzilor de oțel
cu diametre de până la 400 mm, într-un mod
rapid și ușor. Piesele de inserție circulare, așanumitele petice, sunt încorporate în banda de
oțel la o calitate superioară și aplicând procese
de sudare inovatoare. Unealta de peticire creată
de Berndorf Band Group a revoluționat opțiunile
de reparații pentru benzile de oțel, în special în
industria prelucrării lemnului.

Dispozitiv de prindere mecanic
Acest dispozitiv de prindere mecanic, testat, permite
sudarea infinită a benzilor de oțel cu o grosime de
2,3 mm - cu zero spații și offset, fiind adecvat pentru
toate domeniile. Deviațiile de platitudine și grosime pot
fi reduse la minim, păstrându-se totodată stabilitatea
maximă.

Unealtă de mentenanță și reparații margine bandă
Unealta pentru mentenanța și reparația marginilor de bandă
se folosește pentru a restructura o geometrie definită a
marginii benzii, pentru a prevenit posibile viitoare crăpături
în benzile de oțel. Această unealtă ajută deci la prelungirea
duratei de viață a benzii de oțel.

Dispozitiv de lipire la cald
Unealta recomandată pentru reparațiile frânghiilor
deteriorate sau uzate în locațiile clienților este
dispozitivul de lipire la cald făcut de Berndorf Band
Group. Când este combinat cu adezivul special al
companiei, dispozitivul produce o lipire extrem de
puternică a benzii de oțel.

Dispozitive de „împușcare” cu putere mare
Curvaturile încrucișate ale benzilor de oțel reprezintă
provocări deosebite, fiindcă se creează tensiuni ridicate
în zona marginilor. Totuși, această provocare și-a găsit
încă soluția în dispozitivul de „împușcare” cu putere mare,
creat de Berndorf Band Group, care permite reducerea
semnificativă a acestei deformări - chiar și, în majoritatea
timpului, în timp de producția este la maxim.

Kituri de reparații
Tuturor clienților li se recomandă să păstreze un inventar complet aprovizionat de unelte în
locație, care să le permită să efectueze simple reparații manuale. Kitul de reparații include
dispozitivele și uneltele necesare pentru executarea tuturor reparațiilor obișnuite, manuale,
la benzile de oțel. Ca avantaj suplimentar, kitul poate fi combinat cu alte echipamente
oferite de Berndorf Band Group, cum ar fi dispozitivele de prindere, unealta de peticire și
dispozitivele pentru sudură.

Dispozitiv de tăiere și sudare
Berndorf Band Group a dezvoltat acest dispozitiv în
mod special pentru benzile de oțel utilizate în industria
ciocolatei. Compact și ușor, acest dispozitiv de tăiere și
sudare este capabil să proceseze benzi de oțel cu lățimi
și grosimi maxime de 500 și 0,8 mm, respectiv, chiar
și la înălțimi amețitoare. Utilizarea unei roți de tăiere la
înaltă precizie elimină necesitatea reprelucrării marginilor
sudate. În plus, minimizează riscul erorilor de tăiere.
Producătorii de top din industria ciocolatei se bazează pe
acest serviciu creat de Berndorf Band Group de mulți ani.

Măsurători 3D de înaltă precizie
Personalul calificat al Berndorf Band Group utilizează FARO® Vantage
Laser Tracker pentru a lua măsurătorile exacte ale mașinilor și pieselor
de mașini. Livrând o acuitate de măsurare de până la 15 μm (0,0006“),
acest instrument de măsurare de înaltă precizie este capabil să scaneze
obiecte de la distanțe de până la 80 de metri. Această metodă de
măsurare face posibilă detectarea rapidă a oricăror probleme cauzate
de mașini ajustate necorespunzător sau de uzură a componentelor,
ceea ce ar putea avea un impact negativ asupra benzii de oțel. Dacă
rezultă în măsurile adecvate, aceste măsurători au un efect pozitiv
asupra duratei de viață a unei benzi de oțel.
FARO® și emblema FARO sunt mărci înregistrate ale FARO Technologies Inc.

*

Seminar de training: Cunoștințe la prima mână despre banda de oțel
În majoritatea cazurilor, repararea rapidă a deteriorărilor benzilor de oțel este crucială.
Pentru a profita de timpul până când sosesc tehnicienii noștri foarte calificați, Berndorf Band
Group oferă seminarii de training cu scopul de a stabili și de a întruni necesitățile specifice
ale clienților și ale benzilor de oțel utilizate. Clienții interesați de aceste traininguri pot
participa în centrele noastre din Austria, Tailanda și Brazilia, și pot beneficia de pregătire în
condiții reale. Chiar dacă se concentrează pe reparații manuale de bază, aceste sesiuni de
training includ și părți dedicate echipamentului de service oferit de Berndorf Band Group.
Participanții care încheie cu succes aceste sesiuni vor primi un certificat la final.

Centru de training mobil pentru o flexibilitate sporită
Clienții care preferă ca sesiunile de training să se țină în locațiile proprii beneficiază de centrul
de training mobil al companiei. Acesta oferă trei stații de lucru complet echipate și opțiunea
de a prinde o secțiune de bandă. Acest echipament permite pregătirea participanților în
condiții reale. Nu există diferențe de calitate între aceste seminarii de pregătire mobile și
pregătirea oferită la centrul nostru de training.

„A fost de departe cea mai bună sesiune de pregătire
la locație de care am beneficiat. Felicitările mele
pentru Berndorf și echipa de formatori experți.”
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Manager pentru departamentul de inginerie, Norbord NV
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