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Z myślą o klientach
Od początku 2018 roku producenci przek adni

Pekrun Getriebebau GmbH oraz Dr. Walter

Ostermann DOB Getriebebau GmbH & Co. KG

podążają wspólną drogą. Ta strategiczna

wspó praca pozwoli a nam na po ączenie

naszych kompetencji i mocnych stron. Jedną z

naszych szczególnych zalet jest bez wątpienia

opieka serwisowa w postaci naszego obecnego

na ca ym świecie i niezależnego od producenta

serwisu dostępnego przez ca y cykl życia

maszyn i urządzeń: począwszy od etapu

planowania i konstruowania poprzez

uruchomienia aż po modernizację.

Wspólnie możemy pochwalić się prawe 200-

letnią historią naszych firm. To w aśnie na niej

opiera się nasze bogate doświadczenie i wiedza

na temat przek adni: począwszy od projektu,

poprzez produkcję na serwisie i transferze

wiedzy kończąc.
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One face to the customer



Przek adnie turbo

Przek adnie m yna

Przek adnie walcownicze

Przek adnie do techniki transportowej

Przek adnie do techniki mieszania

Przek adnie specjalne

Masa jednostki do 150 t

Części zamienne do przek adni

Inżynieria

Transfer wiedzy

Dostępny na ca ym świecie serwis:

Infolinia 24h

Przeglądy i konserwacja

Naprawy

Uruchomienie

Części zamienne

Modernizacja

Serwis na miejscu

PRODUKTY
SERWIS

Produkty i serwis

Produkty

Serwis
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Przek adnia walca zębatego
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Przemys  naftowy i gazowy

Przemys  gumowy i tworzyw sztucznych

Przemys  opakowaniowy

Przemys  cementowy

Technika dźwigowa i podnośnikowa

Przemys  chemiczny

Wytwarzanie energii

Marynarka i budowa okrętów

Obrabiarki

Górnictwo wydobywcze i odkrywkowe

Przemys  portowy

Stanowiska kontrolne

Produkcja i obróbka metali

Budowa urządzeń i maszyn specjalnych

Przemys  nawozów

Przemys  farmaceutyczny

Przemys  papierniczy

Branża teatralna

Przemys  spożywczy

Przemys  uzdatniania wody

itp.

Wybrane branze

BRANŻE I
RYNKI

Branże



Jakość i serwis na
najwyższym poziomie

Partnerstwo i
przejrzystość

Mamy przekonanie do tego, czym się
zajmujemy. I robimy to z przyjemnością i

pasją. Klienci na ca ym świecie korzystają
codziennie z naszych przek adni i dlatego

również pod względem obs ugi serwisowej

pragniemy być „najlepsi w swojej klasie”.

Znajdując w możliwie jak najszybszy i

najtańszy sposób optymalne rozwiązanie

dla naszych klientów. I to jest serwis.

Serwis na najwyższym poziomie oparty na

pasji.

Przyk adamy niezwyk ą wagę do dobrych

relacji i należytego szacunku. Dlatego

naszym priorytetem jest utrzymywanie

partnerskich i uczciwych relacji z naszymi

klientami. Zanim jeszcze przystąpimy do

naprawy przek adni, informujemy klienta o

zakresie i kosztach naprawy, aby proces

naprawy by  dla wszystkich jasny i

przejrzysty.
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Nasz cel

Obudowa przek adni zębatej czo owej

PARTNERSTWO



Podstawą postępu są pomys y i to w aśnie one są
si ą napędową naszego dzia ania. Nieustannie

szukamy nowych, kompleksowych rozwiązań
niezależnie od tego, czy dotyczą one serwisu

naszych przek adni, czy też serwisu produktów

innych producentów.

Podstawią sukcesu jest jasne określenie celów i

dążenie do nich. Dok adnie wiemy, jak chcemy

być odbierani i czym się chcemy wyróżniać:
partnerskim podejściem, zaangażowaniem,

innowacyjnością i jakością. Na ca ym świecie i ze

wszystkich si  staramy się postępować wed ug tych

zasad i standardów.

10 11

Innowacyjność,
wszechstronność i

zaangażowanie

Wartości są fundamentem
naszego dzia ania

Nasza

Przek adnia walcarki wyd użającej i redukcyjnej

Przek adnia ślimakowa
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Przek adnia mieszalnika

Serwis to dla nas ni mniej ni więcej, jak zapobieganie a w razie potrzeby szybkie

reagowanie w celu zapewnienia sprawności przek adni.

Nikt nie staje się ekspertem z dnia na dzień. Wręcz przeciwnie: każde wyzwanie,

sukces, ale także niepowodzenie w ostatnich dziesięcioleciach sprawi o, że dziś
jesteśmy prawdziwymi ekspertami w naszej dziedzinie, którzy wyprzedzają
konkurencję. Od samego początku naszą ambicją jest być najlepszym producentem

przek adni na świecie. Naszą mocną stroną jest kompleksowy serwis klienta:

niezależnie od tego, czy chodzi o zaplanowane dzia ania czy sytuacje awaryjne –

jesteśmy specjalistami oferującymi na ca ym świecie i niezależnie od producenta

serwis przek adni przemys owych.

Czym jest dla nas serwis

Serwis

SERWIS
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Przek adnia do przenośnika okrężnego

Gdy trzeba, dzia amy naprawdę szybko.

Każdy dzień przestoju z powodu usterki oznacza dla klienta ogromne koszty.

Nasz serwis us ug w zakresie przeglądów i konserwacji pozwala zapobiec awariom

i zoptymalizować dzia ania w zakresie utrzymania sprawności.

OBECNO
Przegląd naszych niezależnych od

producenta us ug serwisowych

Infolinia 24h

Przeglądy i konserwacje

Naprawy

Uruchomienie

Części zamienne

Modernizacja

Serwis na miejscu

Us ugi
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PRZEGLĄDY

Przek adnia walca zębatego

Kontrola części zębatych, obudów przek adni,  ożysk i ustawień  ożysk, nagrzewania, szczelności, objawów

zużycia, usterek itp.

Pomiar drgań i poziomu ha asu, badanie oleju, endoskopia itp.

Indywidualne umowy serwisowe, przeglądy i konserwacja również produktów innych producentów, itp.

Wczesne rozpoznanie uszkodzeń przek adni i zapobieżenie awariom

Lepsze planowanie kosztów

Zapewnienie sprawności urządzeń

Przeglądy i konserwacja
Nasz serwis

Państwa korzyści

KONSERWACJA
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Zapewniamy najlepszy i niezależny od producenta serwis.

Zwiększamy bezpieczeństwo procesu i zapobiegamy

awariom. Niezależnie od tego, czy dosz o do pęknięcia

zęba, uszkodzenia  ożysk, zużycia uzębienia, czy też
pojawi y się nietypowe odg osy pracy lub drgania: nasz

zespó  ekspertów w dziedzinie przek adni znajdzie

kompleksowe rozwiązanie Państwa problemu.

Analiza uszkodzeń z późniejszym serwisem doradczym

Ocena: czy regeneracja będzie tańszą alternatywą dla

nowych części? Przywrócenie sprawności poprzez

wymianę/regenerację uszkodzonych części przek adni,

b yskawiczne naprawy i w asna produkcja części

zamiennych, pierwszy montaż przek adni w urządzeniu

 ącznie z wypoziomowaniem laserem, wyrównoważenie w

urządzeniu, protoko y z kontroli, sprawozdania z kontroli,

itp.

Naprawa również produktów innych producentów itp.

Krótkie czasy napraw i przestojów

Dostępny na ca ym świecie serwis naprawczy

Nasz serwis

Państwa korzyści

Naprawy

NAPRAWY 18 19

Części do turboprzek adni planetarnej
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Przek adnie walcownicze

Czas to pieniądz.

Im szybciej i taniej odbędzie się uruchomienie, tym lepiej dla

klienta.

Szybkie i niedrogie doradztwo w zakresie uruchomienia przez

naszych specjalistów na miejscu

Pierwszy montaż przek adni w urządzeniu  ącznie z

wypoziomowaniem laserem

Wyrównoważenie w urządzeniu

Uruchomienie próbne w warunkach testowych i produkcyjnych

Wsparcie i monitorowanie produkcji

Sporządzenie indywidualnej dokumentacji, itp.

Obniżenie kosztów uruchomienia

Oszczędność na kosztach eksploatacji

Wzrost wydajność dzięki indywidualnemu dopasowaniu do

urządzenia

Nasz serwis

Państwa korzyści

Uruchomienie

URUCHO
MIENIE
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Przek adnie walcownicze

MODERNIZACJA

Optymalne bezpieczeństwo eksploatacji i procesu

Najlepszą możliwą wydajność osiągają instalacje spe niające

najnowsze standardy techniczne. Nasz serwis modernizacyjny

pozwala zwiększyć dostępność i bezpieczeństwo procesu w

istniejącej instalacji.

Analiza istniejącej instalacji

Nowy projekt lub ulepszenie zgodnie z wymaganiami klienta

Realizacja wymaganych prac przezbrojeniowych

Demontaż i montaż
Uruchomienie

Reprodukcja części innych producentów, itp.

Oszczędność na kosztach eksploatacji poprzez zwiększenie

efektywności

Większa wydajność dzięki zwiększeniu sprawności instalacji

Duża dostępność instalacji

Skrojone na miarę rozwiązania pod indywidualne przypadki

zastosowania

Modernizacja

Nasz serwis

Państwa korzyści
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Dla naszych klientów w przypadku konieczności przeprowadzenia

naprawy najważniejsza jest niezawodność serwisu i jak najkrótsze

czasy przestojów. Czas jest tu decydującym czynnikiem, ponieważ
wymontowanie przek adni z urządzenia i wysy ka do serwisu często
zupe nie nie wchodzi w grę. Dlatego oferujemy naszą rozleg ą
wiedzę i umiejętności, dok adnie tam gdzie są potrzebne:

bezpośrednio u Państwa na miejscu.

Szybkie wsparcie

Krótkie czasy przestojów

Wysoka jakość
Szczegó owy raport serwisowy

Umowy serwisowe na

życzenie klienta

Nasz serwis

Państwa korzyści

Serwis na miejscu

NA MIEJSCU

24 25

Pionowa przek adnia m yna
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Wykonujemy części zamienne w bardzo krótkim czasie

Nasze przek adnie cechuje ekstremalnie d uga żywotność. Niezależnie od wieku i marki

przek adni zapewniamy nieograniczony dostęp do części zamiennych w bardzo krótkim czasie.

Dostawy części zamiennych do przek adni w każdym wieku i każdego producenta

Krótkie czasy dostaw dzięki wysokiemu udzia owi produkcji w asnej

Produkcja na zamówienie kó  czo owych, kó  stożkowych, kompletnych stopni przek adni, itp.

Produkcja zamienników

Opracowanie dokumentacji technicznej

Międzynarodowe dostawy wraz z montażem odpowiednich części

Oznakowanie części zamiennych na życzenie klienta, itp.

Indywidualne podejście

Specjalistyczne kompetencje

Indywidualne rozwiązania

Natychmiastowa gotowość, itp.

Nasz serwis

Państwa korzyści

Części zamienne

CZĘŚCI
ZAMIENNE

Turboprzek adnia planetarna
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NAPRAWY

Przek adnia walca zębatego



24 2528 29Przed i po Na kolejnych stronach zamieściliśmy przyk ady
prezentujące efekty naszych prac serwisowych.

SERWIS
Walcarka wyd użająca i redukcyjna
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Napęd do poziomego m yna
kulowego

Napęd kraty

PRZED
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PO
Przek adnia zębata czo owa

Napęd m yna kulowego

Wymieniono  ożyska i uszczelki

Wymieniono stopień napędu
Naprawiono obudowę
Przeprowadzono montaż i rozruch próbny

Obudowa lakierowana

Typ przek adni

Zastosowanie

Zakres prac

Przek adnia z ko em czo owym stożkowym

Napęd kraty (stalownia)

Wymieniono wszystkie części wewnętrzne
( ożyska, uszczelki, wa y, uzębienie)
Naprawiono obudowę
Przeprowadzono montaż i rozruch próbny

Obudowa lakierowana

Typ

przek adni

Zastosowa

nie

Zakres

prac
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Pionowa przek adnia m yna

PRZED

Pionowa przek adnia m yna
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PO
Pionowa przek adnia m yna

M yn węglowy w elektrowni węglowej

Obrobiono zęby planetarne

Obrobiono ko nierz napędowy i obudowę w obrębie
uszczelnienia labiryntowego

Wymieniono pokrywę zamykającą
Wymieniono wszystkie  ożyska i uszczelki

Przeprowadzono montaż i rozruch próbny

Obudowa lakierowana

Typ przek adni

Zastosowanie

Zakres prac

Pionowa przek adnia m yna

M yn surowca w cementowni

Remont generalny

Obrobiono obudowę
Wymieniono stopień ko a stożkowego

Wymieniono segmentowe  ożysko wzd użne
Przeszlifowano kompletne uzębienie
Wymieniono wszystkie  ożyska toczne i

uszczelki

Przeprowadzono montaż i rozruch próbny

Obudowa lakierowana

Typ

przek adni

Zastosowa

nie

Zakres

prac
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Turboprzek adnia z ko em czo owym

Przek adnia walca zębatego

PRZED
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Turboprzek adnia z ko em czo owym

Przek adnia sprężarki odśrodkowej w stalowni

Przeprowadzono kompletną wymianę  ożysk
ślizgowych

Wymieniono wa  zębnikowy

Wymieniono zestaw kó  pompy

Wymieniono uszczelnienia labiryntowe z kryzami

Przeszlifowano gniazda  ożysk wa u ko a

Przeszlifowano uzębienie ko a czo owego

Przeprowadzono montaż i rozruch próbny

Obudowa lakierowana

Typ przek adni

Zastosowanie

Zakres prac

Przek adnia walca zębatego
Przek adnia do linii do walcowania na zimno

Wykonano tulejowanie obudowy

Przeszlifowano dolne ko o czo owe

Przeszlifowano gniazda pasowane wa ów napędowych

Przeszlifowano gniazdo pasowane sprzęg a z zębami

 ukowymi

Przeprowadzono kompletną wymianę  ożysk i

uszczelek

Przeprowadzono montaż i rozruch próbny

Obudowa lakierowana

Typ

przek adni

Zastosowa

nie

Zakres

prac
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PRZED
Przek adnia do kratki walcowniczej

Przek adnia z ko em czo owym stożkowym
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PO

Przek adnia do kratki walcowniczej

Stalownia, produkcja drutu

Wymieniono  ożyska i uszczelki

Wymieniono wa  napędowy i wa y odbiorników

napędu
Naprawiono obudowę
Przeprowadzono montaż i rozruch próbny

Obudowa lakierowana

Typ

przek adni

Zastosowa

nie

Zakres

prac

Przek adnia z ko em czo owym stożkowym

Napęd jezdny (stalownia)

Wymieniono wszystkie części wewnętrzne
( ożyska, uszczelki, wa y, uzębienie)
Przeprowadzono montaż i rozruch próbny

Obudowa lakierowana

Typ

przek adni

Zastosowa

nie

Zakres

prac
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PRZED
Napęd kruszarki

Przek adnia Vario
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PO
Napęd kruszarki

Napęd kruszarki (stalownia)

Wymieniono  ożyska i uszczelki

Wymieniono stopień odbiornika

napędu
Naprawiono obudowę
Naprawiono wa  pośredni
Przeprowadzono montaż i rozruch

próbny

Obudowa lakierowana

Typ

przek adni

Zastosowa

nie

Zakres

prac

Przek adnia Vario

Jednostka nastawcza w silosie gipsu

Wymieniono  ożyska i uszczelki

Wymieniono parę tarcz stożkowych

Wymieniono  ańcuch
Przeprowadzono montaż i rozruch próbny

Obudowa lakierowana

Typ

przek adni

Zastosowa

nie

Zakres

prac
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Pionowa przek adnia m yna



Nowa przek adnia turbo do 6-stopniowej sprężarki
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Pekrun Getriebebau GmbH

Köbbingser Mühle 14

58640 Iserlohn

Niemcy

Telefon: 02371/945-0

Faks: 02371/945-299

E-mail: service@pekrun.de

Internet: www.pekrun.de

Dr. Walter Ostermann DOB Getriebebau GmbH & Co. KG

Gewerbeschulstr. 80-86

42289 Wuppertal

Niemcy

Telefon: 0202/25509-0

Faks: 0202/ 25509-33

E-mail: service@dob-getriebebau.de

Internet: www.dob-getriebebau.de

Infolinia serwisowa: 0800/25509112

Jak już Państwo wiedzą, oferujemy us ugi w zakresie

przeglądów i konserwacji, napraw i części

zamiennych, modernizacji oraz serwisu na miejscu.

Ale jeżeli naprawa nie będzie mia a już sensu,

poinformujemy Państwa o tym. Ponieważ nasi

klienci zas ugują na szczerość.
Powinni Państwo również wiedzieć, że oferujemy

także nowe produkty ...

Produkcja przek adni



Pekrun Getriebebau

GmbH

Köbbingser Mühle 14

58640 Iserlohn

Niemcy

www.pekrun.de

Dr. Walter Ostermann DOB Getriebebau GmbH & Co.

KG

Gewerbeschulstr. 80-86

42289 Wuppertal

Niemcy

www.dob-getriebebau.de


