bernfixx® jako usługi Berndorfa

Państwa globalny partner usługowy w zakresie
różnorodnych potrzeb taśm stalowych

Ciagłe usługi
W celu zapewnienia klientom produktywności, Berndorf Band Group oferuje szeroki wachlarz
usług jak również pionierski sprzęt i urządzenia związane z taśmami stalowymi jako część
marki jakości bernfixx®. Działając na rynku globalnym, sieć placówek usługowych firmy
wykonuje takie zadania jak instalowanie taśm stalowych, naprawy, inspekcje, utrzymanie
oraz szkolenia dla wszystkich typów taśm.

“Nasi wspaniale wykwalifikowani technicy świadczący usługi dla klientów
i innowacyjne metody sprawiły, że gwarantujemy satysfakcję klientów na
całym świecie.”

NAJWAŻNIEJSZE
INFORMACJE

Dietmar Hödl
Dyrektor Działu Usług dla Klientów

n

Zminimalizowane czasy zamykania produkcji

n

Optymalizacja kosztów

n Elastyczne
n Praktyczne

planowanie napraw
pozyskiwanie eksperckiej wiedzy

Wysokiej klasy sprzęt do usług dla klientów firmy Berndorf
W celu wykonania instalacji i napraw taśm stalowych na miejscu u klienta, firma stosuje
innowacyjny i specjalnie zaprojektowany sprzęt, który oddaje wieloletnie doświadczenie
wykwalifikowanych inżynierów i techników pracujących dla Berndorf Band Group. Głównym
celem przyświecającym firmie jest wykonywanie najwyższej jakości instalacji i napraw na
czas, zapewniając przy tym optymalną produktywność.

Magnetyczne urządzenia zaciskające
Berndorf Band Group wdrożył specjalne magnetyczne
urządzenia

zaciskające

jako

środek

produkcji

wysokiej jakości taśm stalowych bez jakichkolwiek
odstępów i przerw, spawając ze sobą końce na
grubość 3,5 mm - są one używane w przemyśle
drzewnym. Skuteczny system zaciskania pozwala
nawet na spawanie bez odstępów nieznacznie
zdeformowanych taśm stalowych.

Narzędzie łatające
Narzędzie

łatające

może

odcinania

uszkodzonych

być

używane

fragmentów

do

taśm

stalowych o średnicy do 400 mm w szybki i
prosty sposób. Wstawiane, okrągłe kawałki, tak
zwane łaty, są z najwyższą jakością oraz poprzez
stosowanie innowacyjnych procesów spawania
wkomponowywane w taśmy stalowe. Narzędzie
łatające

opracowane

przez

firmę

Berndorf

Band Gropu zrewolucjonizowało opcje napraw
taśm stalowych, w szczególności w przemyśle
drzewnym.

Mechaniczne urządzenie zaciskające
To

wypróbowane

i

przetestowane

mechaniczne

urządzenie zaciskające pozwala na spawanie - z
łączeniem końców o grubości 2,3 mm - bez jakichkolwiek
przerw lub odstępów, oferując rozwiązania odpowiednie
we wszystkich branżach przemysłowych. Odchyłki
płaszczyznowości i grubości mogą zostać zredukowane
do minimum przy zachowaniu maksimum stabilności.

Narzędzie do serwisowania i napraw krawędzi taśmy
Narzędzie do serwisowania i napraw krawędzi taśmy jest
wykorzystywane do przywracania zdefiniowanej geometrii
krawędzi taśmy, aby zapobiec wszelkim pęknięciom krawędzi
taśm stalowych. Narzędzie to pomaga w wydłużeniu trwałości
taśmy stalowej.

Urządzenie do łączenia na gorąco
Narzędziem

rekomendowanym

dla

napraw

zniszczonych lub zużytych klinów prowadzących
na miejscu u klienta jest urządzenie do łączenia
na gorąco firmy Berndorf Band Group. Stosujące
specjalne, własne kleje firmowe urządzenie wytwarza
na taśmie stalowej wyjątkowo silne spoiny.

Śrutowanie wysokiej wydajności
Krzywizny poprzeczne na taśmach stalowych stwarzają
szczególne wyzwania ze względu na wysokie naprężenia
w obszarze krawędzi taśm. Odpowiedzią na te wyzwania
są

jednak

cokoły

śrutowanie

wysokiej

wydajności

opracowane przez Berndorf Band Group, które pozwala
na znaczącą redukcję deformacji w tych miejscach nawet, co szczególnie istotne, podczas pełnej produkcji.

Zestawy do napraw
Zaleca się, aby wszyscy klienci przechowywali w pełni zaopatrzony zapas narzędzi na miejscu
prac, który pozwoli im wykonywać ręcznie proste naprawy. Zestaw do napraw zawiera
urządzenia i narzędzia niezbędne do wykonania wszystkich powszechnych, ręcznych napraw
na taśmach stalowych. Jako dodatkowa zaleta, zestaw może być łączony z innym sprzętem
dostarczanym przez Berndorf Band Gropu - takim jak urządzenia zaciskające, narzędzie
łatające czy też urządzenia tnące i spawające.

Urządzenie tnące i spawające
Berndorf Band Group opracował urządzenie specjalnie
dla taśm stalowych wykorzystywanych przy produkcji
czekolady. Małe i lekkie, to urządzenie tnące i spawające
jest zdolne do tworzenia taśm stalowych o maksymalnej
szerokości i grubości odpowiednio 500 i 0,8 mm, co jest
osiągiem godnym szacunku. Wykorzystywane wysoko
precyzyjne koło tnące eliminuje potrzebę przerabiania
spawanych krawędzi. Co więcej, zatrzymania minimalizują
ryzyko błędów cięcia. Wiodący producenci czekolady od wielu
lat polegają na tym urządzeniu firmy Berndof Band Group.

Pomiary 3D o wysokiej precyzji
Wykwalifikowany personel Berndorf Band Group wykorzystuje
FARO®

Vantage

Laser

Tracker

do

sporządzania

dokładnych

pomiarów maszyn i ich części. Dostarczając dokładność pomiaru
do 15 μm (0,0006"), ten precyzyjny przyrząd pomiarowy może
skanować obiekty z odległości do 80 metrów. Ta metoda pomiaru
umożliwia szybkie wykrycie wszelkich problemów spowodowanych
nieprawidłowo wyregulowanymi maszynami lub zużyciem części
maszyn, które mogą mieć negatywny wpływ na taśmę stalową. Jeśli
w rezultacie zastosowane zostaną odpowiednie środki zaradcze,
pomiary te mają pozytywny wpływ na trwałość taśmy stalowej.
FARO® oraz logo FARO są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy FARO Technologies Inc.

*

Seminariumszkoleniowe:
Know-how taśm stalowych prosto od producenta
W większości przypadków, szybkie naprawy szkód na taśmach stalowych są szczególnie
istotne. Aby w pełni wykorzystać czas przed przyjazdem naszych wysoko wykwalifikowanych
techników,

Berndorf

Band

Group

oferuje

seminaria

szkoleniowe

dostosowane

do

specyficznych potrzeb klienta i wymagań wykorzystywanych przez nich taśm stalowych.
Klienci zainteresowani tymi szkoleniami mogą w nich uczestniczyć w naszych centrach
szkoleniowych w Austrii, Tajlandii i Brazylii oraz korzystać z naszych praktycznych instruktaży
w rzeczywistych warunkach. Sesje szkoleniowe - jakkolwiek głównie koncentrują się na
prostych ręcznych naprawach - obejmują również prezentację sprzętu do usług dla klientów,
oferowanego przez firmę Berndorf Band Group. Uczestnicy, którzy z sukcesem ukończą te
sesję, otrzymają na końcu szkolenia stosowny certyfikat.

Mobilne centrum szkoleniowe dla jeszcze większej elastyczności
Klienci, którzy preferują sesje szkoleniowe organizowane w miejscu ich firmy, korzystają z
mobilnego centrum szkoleniowego naszej firmy. Oferuje ono trzy w pełni wyposażone stacje
robocze i możliwość zamocowania sekcji pasa. Ten sprzęt zapewnia szkolenie uczestników
w warunkach rzeczywistych. Nie ma różnic w jakości między tymi mobilnymi seminariami
szkoleniowymi a szkoleniami oferowanymi w naszym centrum szkoleniowym.

“Zdecydowanie najlepsze praktyczne szkolenie
jakie kiedykolwiek otrzymałem. Moje gratulacje
dla firmy Berndorf i całego zespołu ekspertów ds.
szkolenia”

Najważniejsze
informacje

Vital Braekers
Kierownik inżynierii, Norbord NV
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