ОД НАЈПОЗНАТИОТ СВЕТСКИ ЕКСПЕРТ ЗА
КЛИНОВИ НА ОСКА

Оските на машините се трошат со време и колку
потешко е работењето, толку побрзо се трошат.
Истрошеноста на оската може да доведе до
дефекти на опремата, предизвикувајќи прекин и
доцнења на производството. Поправките често
бараат заварување и линиско дупчење – скапо и
привремено решение.

• Оскини склопови со клин за поправка на
постоечка изабеност на оска или како
компоненти за нова опрема

Системот со експандер има капацитет да создаде
совршена оска која ќе одговара на вашите потреби,
без оглед на опремата. Нашите сеопфатни производи
вклучуваат структурни пресметки на силата со
прецизно димензионирање и производство на
комплетни оскини системи.

• Голема брзина на производство со изработка
и испорака на целосен оскин систем од нашата
стандардна лепеза во рок од 48 часа, директно
од фабрика

Решението е ефективно и
сигурно, со документиран
успех во многу индустрии,
вклучувајќи градежништво и
изградба на мостови, шумарство
и земјоделство, рударство и
каменоломи, производство
и обработка, нафта и гас и
бродоградба и поморство.
Системот со експандер доаѓа
со ексклузивна гаранција од 10
години или 10,000 работни часови.

СИСТЕМ СО ЕКСПАНДЕР
Постојано решение за абење на оска

• Систем за 3D инженерство развиен во
компанијата обезбедува ефективна евалуација,
дизајн и производство

• Овозможува инсталација на самото место без
заварување и линиско дупчење
• Академија за експандери – квалитетна обука и
образование за инженери проектанти, услужен
и персонал за одржување
• Ваш единствен извор за речиси секакво барање
за дизајн на оска
• 10 години или 10,000 часа работна гаранција

Повеќе информации на:

www.expandersystem.com
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ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА МОЖНОСТИТЕ НА
ВАШИТЕ ОСКИНИ СКЛОПОВИ

СИСТЕМ СО ЕКСПАНДЕР
– ТРАЈНО РЕШЕНИЕ

КАКО РАБОТИ СИСТЕМОТ
СО ЕКСПАНДЕР?

Системот со експандер нуди напредно, рентабилно
решение кое спречува абење на оската еднаш и
засекогаш. Со Системот со експандер, поправката
може да се изврши директно со монтирање врз
изабените основи без заварување и линиско
дупчење.

Со Системот со експандер вие правите гарантирана
и вредна инвестиција во супериорно решение.
СИСТЕМ СО ЕКСПАНДЕР КАКО РЕЗЕРВЕН ДЕЛ
При првата поправка, Системот со експандер веќе се докажува дека
е поефтин отколку традиционалната поправка. Идните проблеми и
скапите поправки се елиминирани.

Traditional Axle
Temporary Solution

Avoided
Cost

Permanent Pivot Pin Solution by
4000 часа
1-ва поправка

A.

Системот со експандер се инсталира директно
врз постоечката основа без скапо заварување и
линиско дупчење

B.

По затегнувањето на прицврстувачите,
подлошката го притиска вдлабениот експандиран
продолжеток на стеснетите краеви на оската

C.

Продолжетоците се шират, се прилагодуваат на
истрошената структура и го заклучуваат системот
во отворите на навртката

D.

E.

Штом ќе се наврти според упатствата што се
обезбедени, системот ќе заклучи од двете страни
и значително ќе ја зголеми стабилноста
Лесен за вадење и преинсталирање во споредба
со вообичаените прави клинови

6500 часа
2-ра поправка

9000 часа
3-та поправка

ВРЕМЕ

СИСТЕМ СО ЕКСПАНДЕР КАКО ОРИГИНАЛЕН
ДЕЛ ОД ОПРЕМА
Почетната цена на Системот со експандер може да биде малку
повисока од конвенционална оска, но тој ќе биде порентабилен
долгорочно.
Accumulated Cost

Стандардната оска има само аксијално заклучување,
но Системот со експандер има и радијално и аксијално
заклучување. Ова и овозможува посилна правоаголна
конструкција на оската на машината. Продолжетоците се
шират преку двата краеви на стеснатата оска и сигурно
го прицврстуваат дури и во изабените влечни отвори.
Ако отворот е овално изабен, Системот со експандер ја
пополнува овалноста и обезбедува безбедно решение
без никаква претходна машинска обработка.

Accumulated Cost

Нашите производи се тестирани на терен на повеќе
од 50,000 часа без дефект. Секој Систем е тестиран и
одобрен за неговата конкретна примена. Со нашиот
патентиран систем со експандер за 3D инженерство
онлајн, евалуации и дизајни за нови примени може
да се направат веднаш.
Системот со експандер е достапен во големини и
верзии за сите типови на оски. Развиени се повеќе
од 60,000 различни решенија на Систем со експандер
за преку 10,000 типови на машини. Нашето искуство
и знаење ни овозможува да понудиме кориснички
прилагодени решенија дури и ако истрошената
структура е прилично поголема од стандардната
големина на оска.

КОМПОНЕНТА ШТО ЈА ЗГОЛЕМУВА
ВРЕДНОСТА И КОНКУРЕНТНОСТА

Traditional Axle
Temporary Solution

Trad. axle

Avoided
Cost

Permanent Pivot Pin Solution by
4000 часа
1-ва поправка

6500 часа
2-ра поправка

9000 часа
3-та поправка

ВРЕМЕ

