Aanpassing
van een pers

• Pers ombouwen
in plaats van vervangen
Verhoog uw productiviteit
Voldoet de output van uw pers nog aan uw eisen? Na jaren gebruik,
soms met verouderde techniek, halen persen vaak niet meer de
gewenste productiviteit. Een te weinig nauwkeurige inpersweg en
inpersdruk en onnauwkeurige druksturing veroorzaken vaak een te
hoog percentage afkeur. Een ombouw maakt uw pers technologisch
up-to-date en verhoogt uw productiviteit dienovereenkomstig.
Vergroot uw veiligheid
Is uw pers nog veilig? Bij oudere persen is vaak sprake van gebrekkige veiligheid, doordat de veiligheidsmaatregelen verouderd zijn,
of vanwege hun bewerkelijkheid worden omzeild. De mechanische
onderdelen werken nog naar behoren, maar de besturings- en
aandrijftechniek zijn achterhaald. Soms is het bovendien niet meer
mogelijk bepaalde reserveonderdelen te verkrijgen.
Door retrofit maakt u uw pers niet alleen weer veilig, maar profiteert
u ook van alle besparingsmogelijkheden. Een ombouw kan in korte
tijd worden afgeschreven, omdat uw productie er weer rationeel en
storingsvrij door verloopt. En de investering is aanzienlijk kleiner dan
die voor een vervanging.

Pilz voert de volledige engineering uit
voor de ombouw van uw oude pers –
van het opstellen van de schakelschema’s
en het besturingsprogramma tot de inwerkingstelling en de goedkeuring. Wij maken
uw pers veilig volgens de geldende
internationale normen en brengen uw
besturings- een aandrijftechniek
up-to-date.
Na ombouw van een pers zijn doorgaans een nieuwe risicoanalyse en een
CE-markering noodzakelijk. Pilz begeleidt
u hierbij en handelt voor u de formaliteiten
voor de goedkeuring af.

Pilz biedt een uitgebreide service en
beschikt over de noodzakelijke kennis
om uw pers absoluut veilig en efficiënt te
maken. Profiteer van onze diensten:
• Uitgebreid advies
• Professionele engineering
• Speciale gebruikerstrainingen
Wat kunnen wij voor u doen?
Neem contact met ons op!
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Uw voordelen in
één oogopslag
• Verhoog uw productiviteit
door gebruik van de nieuwste
techniek
• Reduceer stilstands- en
uitvaltijd
• Vertrouw op bewezen veiligheidsconcepten die voldoen
aan internationale normen en
standaarden
• Realiseer een snelle
ombouw, zonder lange
uitvaltijden van uw pers
• Voer de ombouw zelf uit,
of profiteer van de kennis
en de jarenlange ervaring
van Pilz

Meer informatie over
onze diensten:

Een persombouw maakt veiligheids- en besturingstechniek up-to-date.
U heeft daardoor veel minder ruimte in de schakelkast nodig.
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Profiteer van de besparingsmogelijkheden die de nieuwste techniek biedt.
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Profiteer van een
sterke partner

CMSE®, InduraNET p®, PAS4000®, PAScal®, PASconfig®, Pilz®, PIT®, PLID®, PMCprotego®, PMD®, PMI®, PNOZ®, Primo®, PSEN®, PSS®, PVIS®, SafetyBUS p®, SafetyEYE®, SafetyNET p®, the spirit of safety®zijn in sommige landen
geregistreerde en beschermde merken van Pilz GmbH & Co. KG. Wij wijzen u erop dat de producteigenschappen kunnen afwijken van de gegevens in dit document, afhankelijk van de stand van de techniek bij het ter perse gaan en de
uitvoering van de installatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de in de tekst en afbeeldingen vermelde informatie. Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met onze technische ondersteuning.

Wij doen het graag voor u!

