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2 Szerviz

Sokféle és különböző évjáratú gépet vagy komplex és speci-
ális berendezéseket üzemeltet? A hidraulikus, elektromos 
és mechanikus modulok karbantartására, javítására és 
átalakítására keres olyan szervizpartnert, aki ismeri az Ön 
iparágának egyedi követelményeit? A Rexroth az Ön teljes 
körű szervizpartnere! Sőt mi több: a szakképzett és tapasz-
talt szakemberek tanácsadóként támogatják a végfelhaszná-
lókat és a gépgyártókat a nagyobb energiahatékonyság és 
gépbiztonság érdekében.

Komplex rendszerek költségeinek csökkentése
Moduláris szervizportfóliónk célja, hogy gyártóberendezése 
karbantartásának és javításának összetettségét és költségeit 
csökkentse. Szakképzett technikusok és szervizmérnökök 
gyors elérését biztosítjuk, akik a hajtás- és vezérléstechnoló-
giák területén felmerülő problémákat átfogó tudásuknak 
köszönhetően már a forrásuknál megoldják. Gyors diagnoszti-
kát és a pótalkatrészek rövid időn belül történő kiszállítását 
biztosítjuk a költségek minimalizálása mellett, melyet magasan 
képzett személyzetünk által elvégzett egységesített folyamatok 
és teszteljárások, illetve az immár több mint 80 országot 
lefedő hálózatunk garantálnak.

Ezen felül, a gépeit teljes életciklusuk alatt üzemkészen tartjuk, 
többek között állapotfelmérésekkel és olajelemzéssel. A gépek 
hatékonyságát az elérhető legmagasabb szintre emeljük. Az 
átalakítási műveletek előnyeit kielemezzük és azokat gyakorlati 
szemlélettel hajtjuk végre – Önnel együttműködve. Nagyobb 
termelékenység, jobb energiahatékonyság és biztonsági szabvá-
nyoknak való megfelelés: ezek kombinációjával a teljes bekerü-
lési költség jelentős mértékben csökkenthető.

Rexroth szerviz:
a nagyobb termelékenység
kulcsa

A Rexroth a gépek rendelkezésre állását maximalizáló szolgál-
tatások széles skáláját kínálja. Az Ön előnye: nagyobb termelé-
kenység.
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Gépeinek és berendezéseinek
szervizpartnereként a Rexrothtal tartósan
növelheti termelékenységét.

Gépek szervizelése és mérnöki szolgáltatások – portfóliónk

Pótalkatrészek Javítások Helyszíni 
szerviz

Retrofi tREMAN Tanácsadás
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Pótalkatrészek:
az egész világra kiterjedő
szállítás

Amikor gyártóberendezésének karbantartására van szükség, 
akkor a megfelelő pótalkatrészek  időben történő beszerzése 
rendkívül fontos. A világ bármely pontján lévő gyártóhelyén és 
gépei teljes életciklusa alatt a Rexroth szervizcsapatainak 
támogatását tudhatja maga mögött.

Pótalkatrészek



 5

Elérhetőség és gyorsaság
Rexroth szervizcsapataink a világ minden táján a pótalkatré-
szek széles körű elérhetőségének és gyors kiszállításának 
biztosítására törekednek. Kiváló logisztikai hátterünknek 
köszönhetően mind a tervezett karbantartásoknál, mind a 
vészhelyzetben szükségessé váló pótalkatrészek beszerzé-
sében segíteni tudunk.

Egyszerű és „elsőre megfelelő” – pótalkatrészek
a Rexrothtól
Milyen szintű rutinnal rendelkeznek technikusai a tömítések 
vagy a hidraulikus rendszerek egyéb összetevőinek cseréje 
terén? Optimalizált készleteink egyértelmű dokumentációval 
és védőcsomagolással rendelkeznek, ezáltal biztosítva a 
Rexroth-rendszerek tömítései és/vagy más kopóalkatrészei 
cseréjének egyszerű és „elsőre megfelelő” végrehajtását.  

A kockázatok elkerülése – eredeti Rexroth pótalkatrészekkel
A Rexroth által szállított eredeti pótalkatrészek használatával 
elkerülhetők a géphibák és hosszú távon költségek takarítha-
tók meg. A Rexroth eredeti pótalkatrészei minden esetben 
megfelelnek a legmagasabb követelményeknek is. Globális 
piaci szereplőként gyártási módszerünk a legszigorúbb 
minőségi szabványoknak is megfelel, melynek eredménye-
képp pótalkatrészeink meghosszabbítják gépei élettartamát.

Rendeljen szabványos pótalkatrészeket kényelmesen, 
az interneten keresztül. Az interneten valamennyi 
hajtás- és vezérléstechnológiához megtalálhatja pótal-
katrész-katalógusunkat:
www.boschrexroth.com/eshop

Telefonos ügyfélszolgálataink és helyszíni szervizszak-
embereink választ adnak kérdéseire.

Pótalkatrészek a Rexrothtól
 Eredeti Rexroth garanciális pótalkatrészek
 Optimalizált szervizalkatrész-választék (készletek)
  A pótalkatrészek garantált rendelkezésre állása a 

teljes élettartam alatt
  A pótalkatrészek központi és helyi rendelkezésre 

állása
  Munkaidőn kívüli szerviz (telefonos ügyfélszolgálat)
  Ügyfélspecifi kus logisztikai szolgáltatások (vagyis a 

legfontosabb alkatrészek készleten tartása)

Pótalkatrészek
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Javítási szolgáltatások:
kiváló minőség és teljes körű 
garanciavállalás

Az Ön gépeinek meghibásodott elemeit eredeti alkatrészek fel-
használásával javítjuk a Rexroth műszaki előírásai és minőségi 
szabványai szerint – megbízhatóan és professzionálisan.

Javítási szolgáltatások
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Nem minden esetben az alkatrészcsere az egyetlen megol-
dás. Különösen a drágább alkatrészek és modulok esetén
a költséghatékony javítás gyakorta gazdaságosabb, ha a 
Rexrothot választja partnerének. Szervizközpontunk rövid
idő alatt újszerűvé alakítja alkatrészeit.

Az újragyárthatóság és a megbízhatóság kulcsfontosságú 
ipari szempontok. Gépei meghibásodott elemeit eredeti 
alkatrészek felhasználásával javítjuk globális érvényű műszaki 
előírások és minőségi szabványok szerint – megbízhatóan és 
professzionálisan.

Javítóműhelyeink az ipari folyamatokat és a legszigorúbb 
minőségi szabványokat követik a világ minden pontján. Kizá-
rólag gyári pótalkatrészeket használunk, hogy Ön soha ne 
találkozhasson nem a gyártótól származó alkatrészekkel, 
melyek teljesítménye gyakran jóval a gyártó által meghatáro-
zott szint alatt van. Szakképzett és tapasztalt technikusaink 
és mérnökeink professzio nális munkavégzéssel hajtják végre 
a szükséges javításokat, melynek köszönhetően új garanciát 
is tudunk vállalni.

A másik jelentős előnyt az biztosítja, hogy vállaljuk gépei 
össze tevőinek és moduljainak a legújabb gyártási szintre 
történő felújítását, mely könnyebben megfi zethető megoldás 
mint egy teljesen új berendezés telepítése. Az Ön előnye: 
nagyobb gyártókapacitás, jobb energiahatékonyság, valamint 
a vonatkozó biztonsági szabványoknak való mindenkori 
garantált megfelelés.

Javítási szolgáltatások:
  Újragyártott alkatrészek teljes körű garanciaválla-

lással – az újjal megegyező minőségben
  Gyors javítás – gyári újraépítés kiemelt prioritással
  Vészhelyzeti javítás

Javítási szolgáltatások
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Helyszíni szerviz:
közeli segítség és
gyors válasz

Gépének alkatrészcserére vagy karbantartásra van szüksége?
A Rexroth helyszíni szerviztechnikusai mindig telephelye közelé-
ben vannak, így biztosítják a folyamatos gyártáshoz szükséges 
gyors diagnosztikát és az egyéb szükséges lépések megtételét. 
Célunk gépei és berendezései üzemidejének optimalizálása.

Helyszíni szerviz
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A gépek megfelelő karbantartásához és javításához a hajtás- 
és vezérléstechnológiák terén átfogó szakértelem szükséges. 
Minél több géppel rendelkezik, gépparkja annál sokrétűbb és 
annál nehezebb e feladat teljesítése kizárólag belső erőforrá-
sok igénybevételével. Másfelől, a különböző gépek és techno-
lógiák esetén külön külső partnerek megbízásával csak 
növelné az összetettséget. A megoldást a Rexroth helyszíni 
szervizszolgáltatása jelenti.

Szervizhálózatunk több mint 80 országra terjed ki, ami csök-
kenti a távolságot és gyors válaszidőt tesz lehetővé. Hiszen 
minden óra, sőt, egyes esetekben minden perc számít, ha 
gépe meghibásodott. Egy kulcsfontosságú feldolgozóállomá-
son meghibásodott összetevő a teljes gyártósor leállásához 
vezethet. Amikor az idő ilyen fontos szerepet játszik, akkor 
képzett tanácsadókkal dolgozó telefonos ügyfélszolgálataink 
a kérdések megválaszolásával értékes időt takaríthatnak 
meg. Hibaelhárítást, illetve elemek és modulok összeszerelé-
sét, továbbá üzembe helyezését nyújtjuk.

Az üzembe helyezés során, alkalmazási problémák előfordu-
lása esetén tapasztalt mérnökeinken keresztül helyszíni 
támogatást biztosítunk a hibák pontos azonosítása és elhárí-
tása érdekében. Szakértőink tanácsadással és segítségnyúj-
tással szolgálnak, amennyiben új gyártási folyamatokat kíván 
bevezetni. Ezzel csökkenthető az üzemindításhoz szükséges 
idő, és a megbízható folyamatok hamarabb bevezethetők.

Hasonlóképpen elvégzünk minden folyadékkezelési folyama-
tot is. A folyamatos elemzések és az alkalmazásspecifi kus 
szűrő- és kondícionálórendszerek jelentős mértékben növelik 
a folyadékközeg élettartamát, és minimális szintre csökkentik 
az üzemkieséseket.

A gépállapot fi gyelemmel kísérésével megelőzhetők a megle-
petések, és a gyártási ütemtervek alapján szervizidőpontok 
tervezhetők be.  

Helyszíni szerviz:
  Helyszíni szervizműveletek:

- Üzembe helyezés
- Alkalmazási problémák
- Hibaelhárítás
- Rendszeres diagnosztika és karbantartás

 Ügyfélszolgálat
 Telefonos szervizszolgálat
 Átalakítás
 Helyi szervizközpont

Helyszíni szerviz
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Retrofi t:
a gyártósorok meghosszabbí-
tott élettartama

Termelékenysége, rendelkezésre állása és hatékonyságának 
növelése érdekében gépeit és berendezéseit a legmagasabb 
műszaki színvonalra javítjuk fel. E célt az alkatrészek jelenlegi 
Rexroth termékekre való cseréjével, valamint gépei és alkalma-
zásai átalakításával érjük el.

Retrofi t
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A berendezések generáljavítása és rendszeres karbantartása 
ellenére minden gép és berendezés előbb-utóbb eléri azt a 
pontot, amikor termelékenysége nem tudja felvenni a ver-
senyt a modern gépekével. Ebben az esetben a teljesen új 
berendezés vásárlásának kivitelezhető és gazdaságos alterna-
tívája, ha megbízza a Rexrothot, hogy gépét átalakítsa vagy 
felújítsa.

A teljes generáljavítás különösen előnyös lehet nagyméretű 
berendezések és speciális gépek esetén. Egy ilyen megközelí-
téshez a gép egészének, valamint a vezérlőrendszer és a 
különböző hajtástechnológiák közötti kapcsolatnak a fi gye-
lembe vétele szükséges, ami pontosan a mi szakterületünk. 
Önnel szoros együttműködésben egyedi, személyre szabott 
megoldást dolgozunk ki és a kivitelezést zökkenőmentesen 
hajtjuk végre a teljes projekt esetén.

Támaszkodjon a gép- és rendszertervezés gyakorlatilag 
minden területét átfogó szakmai tapasztalatunkra! Szakértő-
ink minden esetben tudatában vannak a projektekben rejlő 
egyedi kihívásoknak. Legyen szó pl. présgépekről, hengermű-
vekről vagy automatizálási technológiáról, illetve vízgépészeti 
szerkezetekről – mi minden esetben biztosítjuk a szükséges 
szakértelmet.

Retrofi t:
  Személyre szabott mérnöki munkavégzés szer-

vizszakemberek segítségével
  Gépek generáljavítása
  Megelőző jellegű alkatrészcsere

Retrofi t
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REMAN:
gyors, hatékony, akár az új

Miért várná meg, míg egy gép meghibásodik? Gyakran cél-
szerű a kopó- vagy a meghibásodott alkatrészeket megelőzés-
ként, a gyártás ütemezett leállása idején kicserélni. Ezzel mini-
mális költség mellett növelheti gépei rendelkezésre állását.

REMAN
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A csapágyak, a tömítések, de még a modulok élettartama is 
véges. Egy meghibásodás a berendezés költséges leállásához 
vezethet, ami rendszerint a lehető legrosszabbkor következik 
be. Számos előnnyel jár, ha megelőzésként kicseréli ezeket 
az alkatrészeket: új alkatrészek esetén minimálisra csökken 
az üzemkiesés kockázata, megnő a berendezés kapacitása, 
és fokozódik a gyártás biztonsága. Megkönnyíti általa
a karbantartási költségek tervezését, megelőzi továbbá
a váratlan meglepetéseket.

A REMAN program keretében szabványosított eljárást biztosí-
tunk az alkatrészek és modulok teljes választékához. Egysze-
rűen küldje el nekünk a régi modult, ezután visszaküldjük 
Önnek a teljesen felújított és helyreállított cserealkatrészt, 
amelyre teljes körű termékgaranciát vállalunk (REMAN plus), 
és amely az új termékével azonos biztonságot nyújt.

Mindez érvényes az egyre összetettebbé váló elektronikai 
alkatrészekre és a szoftverekre is egyaránt. Garantáljuk,
hogy számítógépe mindig a legújabb hardverekkel rendelke-
zik, továbbá frissítések és új funkciók telepítésével vezérlő-
programokat léptetünk életbe. Ez lehetővé teszi, hogy gépei 
és berendezései hosszú éveken át a legújabb technológiával 
rendelkezzenek, és ezáltal mindig naprakészek legyenek.

REMAN és REMAN plus: az előnyök röviden
  Hosszabb berendezés-élettartam
  Eredeti alkatrészek felhasználása
  Szakértők által végzett kivitelezés

REMAN
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Szerviztermékek:
testreszabott termékek
az összetett kihívások
megoldására
Az Ön egyéni igényeinek megfelelően növeljük gépei üzemide-
jét, csökkentjük a teljes bekerülési költséget és javítjuk az 
energiahatékonyságot. Egyszerűen igazítsa szolgáltatásainkat 
az Ön egyedi igényeihez!

Szerviztermékek
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Aki hatékonyan szeretne gyártani, annak támaszkodnia kell
a gépekre és az üzemre, valamint szervizszolgáltatójára is.
A Rexroth nemcsak önálló szervizt kínál, hanem egyben
olyan forrásként is szolgál, amely teljesíti kéréseit és igé-
nyeit. Testreszabott szerviztermékeket kínálunk: célunk, 
hogy hatékonyságot és hosszú üzemidőt biztosítsunk gépei-
nek és berendezéseinek – életciklusuk bármely
szakaszában.

Ki gondoskodik az Ön gépéről, miután a gyári garancia
lejárt? Szolgáltatások széles skáláját kínáljuk, melyek közül 
szabadon választhatja ki az Önnek megfelelőket. Teljes
kivizsgálás alá helyezzük hidraulikus és elektromos rendsze-
reit, és észleljük a mechanikai elhasználódást. Ezen kívül 
rendszere energiahatékonyságát is elemezzük. A „Rexroth
az energiahatékonyságért” rendszerszintű megközelítésünk 
révén Önnek is segíthetünk csökkenteni az energiafogyasz-
tást és ugyanakkor maximális szintre növelni a termelékeny-
séget. A teendőkre vonatkozó ajánlásokat tartalmazó részletes 
jelentések alapján eldöntheti, helyszíni szervizszolgálatunk 
mely műveleteket hajtsa végre. 

Az olajelemzéssel megelőzhető a károsodás
A hidraulikus rendszerek meghibásodásának leggyakoribb 
kiváltó oka az olajszennyezés, melyet szennyező anyagok,
víz, oxigén és egyéb vegyi anyagok okoznak. A folyadék későn 
bekövetkezett cseréje veszélyezteti a berendezést, míg korai 
cseréje felesleges költségeket jelenthet. Az olajelemzés 
révén pontosan tudni fogja, milyen állapotban van a hasz-
nált folyadék.

Karbantartási megállapodások
Számos iparágban és a világ sok helyszínén dolgozunk külön-
böző kihívások leküzdésén. Egy dolog azonban közös ben-
nünk: a megoldás a teljesítményen múlik. Ez az, amiért 
büszkén kötünk egyénre szabott karbantartási megállapodá-
sokat. Az Ön teljesítménye. Biztosítva.

Szerviztermékek
 Olajelemzés
 Alkalmasság ellenőrzése
 Karbantartási megállapodások
 Az energiahenger-rendszer szervizelése

Szerviztermékek
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Tanácsadás: 
szakértelem felsőfokon

Kétség sem férhet hozzá, hogy tökéletesen ismeri gyártóberen-
dezését. Mennyiben képvisel azonban csúcstechnológiát? 
Vannak területek, ahol növelhető az energiahatékonyság, 
fokozható a biztonság vagy bevezethetők állapotkövetési stra-
tégiák? Szakértőink szakszerű, gyakorlatorientált tanácsadás-
sal állnak az Ön rendelkezésére.

Tanácsadás
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Energiahatékonyság
Napjainkban a legfontosabb szempont a maximális energia-
hatékonyság.
Nem véletlenül, mivel az energiaárak folyamatosan nőnek,
és a környezettudatosság is egyre nagyobb teret hódít.
Energiahatékonysági tanácsadóink elvégzik teljes folyamatá-
nak elemzését, meghatározzák a legígéretesebb területeket, 
ahol javítható a hatékonyság, és kiszámítják az amortizációs 
időszakot. A kitűzött intézkedéseket felelősségteljesen 
hajtják végre. Az energiahatékonyság javítását célzó beruhá-
zások legtöbbször már az üzem első évében megtérülnek.

Gépbiztonság
A gép és kezelőjének védelme világszerte egyre fontosabb. 
Európában a gépekről szóló irányelvvel új előírások és 
szabványok bevezetésére került sor. Biztonsági szakértőink 
a gépgyártókkal és üzemeltetőkkel együttműködve célul 
tűzték ki a konstrukciók és alkalmazások ezen követelmé-
nyekkel összhangban történő végrehajtását, hogy Ön védel-
met nyújthasson alkalmazottainak, ne merülhessenek fel 
jogi problémák, és profi tálhasson a kevesebb munkabaleset 
miatt növekvő termelékenységből.

Állapotkövetés
Támogatjuk Önt az állapotfüggő karbantartási stratégia 
integrálásában is. E célból ágazat- és gépspecifi kus hardver- 
és szoftvermegoldásokat kínálunk az állapotkövetéshez, 
amely folyamatosan, valós időben értékeli a gép állapotát. 
Ennek révén megbízhatóan észlelheti az alkatrészek elhasz-
nálódását, és így elkerülheti a szükségtelen leállásokat. 

Tanácsadás
  Energiahatékonysági tanácsadás – 4EE rendszerünk 

maximalizálja az energiamegtakarítás potenciálját, 
akár korábban telepített berendezéseknél is

  Szabványoknak megfelelő biztonság – őrizze meg 
biztonságát a Rexroth testre szabott biztonsági 
intézkedéseivel

  Állapotkövetés – a gép megfelelőségi programja
 Gépek rendelkezésre állása

Tanácsadás
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Oktatás

A Rexroth régóta hozzáértő partnerként van jelen a piacon,
és számos vállalat és intézmény továbbképzésében vesz részt. 
A 2014. évi képzési program egyénre szabott ajánlatokat tartal-
maz szinte bármely oktatási igényhez.

A tanfolyamok az adott célcsoportnak megfelelően, gyakor-
lati módon adják át a szükséges tudást a résztvevőknek.
Ezen felül az új tanfolyamok, a meglévő tanfolyamok folya-
matos továbbfejlesztése, valamint a tapasztalt és magasan 
képzett oktatói gárda által mindenkor garantáljuk a magas 
színvonalú képzést. 

A jelenlét, a személyes kontaktus, a gyakorlati képzés,
a közvetlen kommunikáció elmélyíti az elméleti tudást.
Ez az oka, hogy a Rexroth tanfolyamainak többségén gyakor-
lati feladatok elé is állítjuk a résztvevőket. A résztvevők az 
oktatók segítségével feladatokat hajtanak végre a gyakorlati 
képzéseken.

A hagyományos és az online 
tanítási és tanulási módsze-
rek kombinációja jelenti az 
alkalmazottak képzésének 
egyénre szabott megvalósítá-
sát.

Oktatás



 19Szerviz

Az Ön előnyei:

Géphibák gyors megoldása
Nagyobb energiahatékonyság és 
gépbiztonság
Kevesebb nem tervezett leállás
Kisebb kockázat és üzemeltetési 
költség
Maximális rendelkezésre állás
Hosszabb élettartam
Nagyobb termelékenység 
Csökkentett összetettség
Hosszabb karbantartási
intervallumok
Csúcstechnológia biztosítása
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