Wheelabrator Plus
Części zamienne, serwis, konserwacja, wsparcie techniczne
i aktualizacje maszyn dla branży przygotowania powierzchni

Czym jest Wheelabrator Plus?
Jako wiodąca na świecie firmy
do przygotowania powierzchni,
Wheelabrator oferuje pełną gamę
urządzeń, części zamiennych, pakietów
serwisowych i usług podwykonawczych.
Z liczbą ponad 15 000 aktywnych
klientów w prawie 100 krajach
i szacunkowo 25 000 maszyn na rynku,
Wheelabrator nadal wykorzystuje
doświadczenie posiadania największej
zainstalowanej bazy w branży, aby
dostarczać najlepsze rozwiązania swoim
klientom.
Z pięcioma globalnymi centrami
technologicznymi i wglądem do
tysięcy różnych zastosowań w bardzo
różnorodnej gamie branż, eksperci
techniczni Wheelebrator rozwijają
indywidualne rozwiązania do różnych
zastosowań.

Wheelabrator Plus oferuje największy
serwis dostaw części posprzedażowych
i globalne wsparcie techniczne dla
branży przygotowania powierzchni,
oferując jedno przystankową
kompleksową obsługę z szerokiej gamy
rozwiązań dla swoich klientów. Od
przeglądu i unowocześnienia urządzeń
po podwykonawstwo wibracyjnej
obróbki końcowej i usługi śrutowania,
naszym celem jest zaspokojenie potrzeb
naszych klientów.

Wheelabrator Plus oferuje serwis
maszyn i pakiety serwisowe,
które mogą być rozwijane wokół
konkretnych potrzeb Klienta, aby
zapewnić minimum przestojów w pracy
osiągając maksymalną wydajność.
Dokładamy wszelkich starań, aby
zapewnić najwyższą jakość zarówno
części zamiennych, jak i usług, w jak
najkrótszym czasie i po najbardziej
konkurencyjnych cenach.

Z możliwością konserwacji
i modernizacji urządzeń do
przygotowania powierzchni, zarówno
marki Wheelabrator jak i większości
innych marek z branży, Wheelabrator
Plus nieustannie stara się być
pomocnym w zyskownym podejściu,
a nawet wykraczać poza wymagania
klientów.

Kluczowe fakty Wheelabrator Plus
• Ponad 30 globalnie
rozmieszczonych centrów
sprzedaży i usług
• Obsługuje klientów w ponad
100 krajach
• Ponad 22 000 linii produktowych
na magazynie
• Ponad 400 ekspertów
technicznych na całym świecie
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Urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej

Urządzenia do czyszczenia pneumatycznego

Serwis, konserwacja i części zamienne do wszystkich technologii obróbki strumieniowo-ściernej
Jako eksperci do usług i wsparcia
przygotowywania powierzchni w zakresie
technologii obróbki strumieniowo-ściernej,
nasi specjaliści pomogą zapewnić, aby
urządzenia pracowały z optymalną
wydajnością dla zaspokojenia wszystkich
wymagań. Naszym celem jest ochrona
i maksymalizacja inwestycji początkowej
w Państwa urządzenia do przygotowania
powierzchni. Z największą na świecie ilością
zainstalowanych maszyn, Wheelabrator
Plus skutecznie utrzymuje i serwisuje
wiele marek urządzeń do przygotowania
powierzchni dla m. in. przemysłu
odlewniczego, motoryzacyjnego, lotniczego,
energetycznego, medycznego, morskiego,
kolejowego i konstrukcji stalowych.
Koncentrując się na dostarczeniu klientowi
pełnej satysfakcji, staramy się zapewnić
najwyższą jakość zarówno części
zamiennych, jak i usług, w najkrótszym
czasie, po najbardziej konkurencyjnych
cenach, co pozwala ograniczyć przestoje,
a zwiększyć wydajność i prowadzić Państwa
firmę do przodu.
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Przeglądy urządzeń
Inżynierowie techniczni Wheelabrator Plus
odwiedzą Państwa w zakładzie w celu kontroli
sprzętu do obróbki strumieniowo-ściernej dla
Państwa wygody, zapewniając, że zakłócenia
w harmonogramie produkcji będą utrzymane
na minimalnym poziomie.
Pełny przegląd urządzeń będzie zawierał
szczegółowy raport z zaleceniami
i sugestiami, jak poprawić kondycję
i wydajność Państwa urządzeń.
Ulepszenia te mają na celu:
• Obniżenie kosztów eksploatacji
• Zwiększenie produkcji
• Minimalizację przeróbek i przestojów
• Redukcję całkowitego kosztu produkcji
każdej części

Części do obrobki strumieniowo-ściernej
Wheelabrator Plus, jako specjalista w
przygotowaniu powierzchni, zapewni Państwu
najwyższą jakość części potrzebnych do
urządzeń do obróbki strumieniowo-ściernej,
w jak najkrótszym czasie, w ramach
największych zapasów posiadanych w branży
lub, w przypadku specjalnego jednorazowego
wymogu, pozyska części specjalne tak
szybko, jak to tylko możliwe, bez potrzeby
straty na jakości.
Kompleksowe rozwiązania serwisowe
Dla zapewnienia spokoju, Wheelabrator
Plus może odwiedzać Państwa regularnie
przez cały rok, aby podtrzymywać działające
urządzenia w maksymalnej wydajności,
co pozwoli skoncentrować się Państwu na
opiece nad swoimi klientami.
Skontaktuj się z członkiem zespołu
Wheelabrator Plus w temacie, jak regularne
przeglądy mogłyby przyczynić się do poprawy
efektywności.

Serwis, konserwacja i części zamienne do wszystkich technologii czyszczenia pneumatycznego
Wheelabrator ma ponad 100 lat wiedzy
technicznej, którą nasi inżynierowie używają
podczas przeglądów Państwa maszyn. Nasz
doświadczony zespół będzie sprawdzał
Państwa urządzenia, identyfikował problemy
i podpowiadał rozwiązania, aby poprawić
wydajność bez względu na wiek lub stan
danego urządzenia.

Wheelabrator Plus dostarcza oryginalne
części do czyszczenia strumieniem powietrza
i akcesoria do wszystkich obecnych i byłych
marek Wheelabrator, a także duży wybór
części wysokiego zużycia do innych marek
maszyn z użyciem strumienia powietrza.
Aby zapewnić Państwu możliwość jednego
źródła dostaw dla Państwa części zamiennych
i modernizacji sprzętu, możemy uprościć

podejście do naprawy i konserwacji Państwa
maszyn do czyszczenia pneumatycznego
w sposób najbardziej efektywny kosztowo.
Częśći Wheelabrator Plus do czyszczenia
strumieniem powietrza są dostępne na
magazynie, niezależnie czy pochodzą
z urządzeń do ręcznego lub automatycznego
czyszczenia strumieniem powietrza.
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Ścierniwa

Modernizacja urządzeń

Wheelabrator Plus zapewnia odpowiednie materiały ścierne do Państwa zastosowań

Dzisiejsza technologia modernizacji wczorajszych maszyn

Wheelabrator Plus oferuje szeroką
i zróżnicowaną gamę ścierniw, które
umożliwiają naszym klientom wykonanie
każdego zadania, na które może pojawić się
zapotrzebowanie. Określenie odpowiedniego
rodzaju ścierniwa nie jest łatwym zadaniem
ze względu na liczbę możliwych zastosowań
i specyficznych wymagań dla każdego z nich.
Dlatego Wheelabrator Plus współpracuje
ze swoimi klientami, nad uzyskaniem
prawidłowego wyboru ścierniw w celu
zapewnienia pożądanego wykończenia
powierzchni.

Nasz Program Modernizacji Urządzeń
(EMP) został zaprojektowany, aby umożliwić
Państwu całkowicie uaktualnienie obecnych
urządzeń do obróbki strumieniowo-ściernej,
co daje wszystkie zalety, jak nowa maszyna
po niższych kosztach. Wykorzystując
najnowsze rozwiązania techniczne, w tym
technologie przedłużania żywotności celem
poprawy wydajności i zaoszczędzenia
kosztów, możemy skutecznie pozwolić
Państwu obniżyć koszty każdej produkowanej
części.

Wybierając Wheelabrator Plus jako
preferowanego dostawcę będziesz korzystać
z bezkompromisowej jakości, która zapewnia
wzorowy proces produkcyjny. Nasze media do
ścierania są zgodne z wieloma specyficznymi
akceptami produktów potrzebnymi do
przemysłu lotniczego, samochodowego,
medycznego i wojskowego, co daje Państwu
ostateczną pewność w procesie produkcji
i gotowych elementów.

Oferujemy wszystkie rodzaje środków
ściernych, w tym
• Metaliczne (kruszcowe)
• Z tworzywa sztucznego
• Z perełki szklanej
• Z korundu
• Ceramiczne

Jest to szczególnie ważne dla firm, które
potrzebują:
• Poprawić wydajność
• Zaoszczędzić koszty poprzez redukcję
przestojów • Wprowadzić nowe technologie,
mając ograniczony budżet
• Zmniejszyć zużycie ścierniwa
• Obniżyć koszty poprzez likwidację
nieefektywności
• Dostosować się do nowego prawa o ochronie
środowiska
• Unowocześnić, aby dotrzymać wymagań
bezpieczeństwa i higieny pracy
• Wprowadzić zmiany do procesu lub produktu

Istnieje wiele korzyści z posiadania zmodernizowanego aktualnego
sprzętu niż zakup nowego urządzenia:
• Niższe koszty
• Szybszy zwrot z inwestycji
• Dodatkowy zysk z inwestycji początkowej oryginalnego urządzenia
• Szybszy zwrot
• Łatwiejsze wdrożenie
• Mniej przerw w produkcji
• Wartość dodana do całego procesu
• Więcej przyjaznych dla środowiska, takich jak Państwo “recyklingujących”,
a nie zastępujących istniejące maszyny
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Przeniesienie urządzeń

Szkolenia i wsparcie

Wheelabrator Plus zapewnia, że wrócicie Państwo do produkcji, tak szybko, jak to możliwe

Nasze programy szkoleniowe prowadzone
przez naszych specjalistów od przygotowania
powierzchni, pozwalają Wheelabrator
Plus komunikować Państwu i Państwa
pracownikom nasze bogactwo wiedzy
technicznej i doświadczenie.

Jeśli planujecie Państwo przeprowadzić się,
Wheelabrator Plus pomoże bezpiecznie
i szybko przenieść, zmontować czy wyłączyć
urządzenie do przygotowania powierzchni do
nowej lokalizacji, redukując czas przestojów
i zapewniając, tak szybki powrót do produkcji,
jak to tylko będzie możliwe.
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Mając doświadczenie w przenoszeniu
pojedynczych maszyn lub bardziej
skomplikowanych projektów, takich jak
transfery całej fabryki, jesteśmy wyposażeni
w niezbędne narzędzia do zarządzania
projektem i wsparcie Państwa, w celu
zapewnienia skutecznego procesu przenosin.

Szkolenia mogą być organizowane dla
wygody w Państwa siedzibie lub w jednym
z naszych centrów technologicznych, w celu
pomocy w zrozumieniu uczestnikom zasad
i wzajemnych powiązań elementów urządzeń
do przygotowania powierzchni, stosowania
odpowiednich praktyk ochrony konserwacji
maszyn i dowiedzenia się, jak zwiększyć
wydajność przy jednoczesnej kontroli
kosztów.

Szkolenia adresowane są do:
• Operatorów maszyn i ich nadzorców
• Personelu utrzymania ruchu
(mechaników i nadzorców)
• Inżynierów przygotowania powierzchni
• Menedżerów jakości
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Obróbka wibracyjna

Śrutowanie

Wheelabrator Plus oferuje urządzenia
wibracyjne do obróbki końcowej, płyny i środki
technologiczne, które obsługują wiele sektorów
przemysłowych.

Wheelabrator Impact Finishers jest specjalistą
w podzlecaniu dostawcom, branżom
wymagającym outsourcingu czy kontroli,
zautomatyzowania usług śrutowania.

Mamy duże doświadczenie w obróbce
wibracyjnej i wykorzystujemy nasze laboratoria
testowe do zdefiniowania procesu, aby
dostosować się dokładnie do Państwa
wymagań. Jesteśmy do Państwa dyspozycji,
aby doradzić najlepszy skład, wielkość i kształt
ścierniwa oraz rodzaj obrabianej mieszaniny do
zastosowania. Wiele z naszych produktów jest
w pełni zatwierdzonych i wyszczególnionych
przez wiodące firmy branży lotniczej,
motoryzacyjnej, medycznej oraz inżynierii
precyzyjnej.

Nasza wiedza obejmuje:

Z pełną gamą maszyn do obróbki wibracyjnej,
a także procesem wody i technologii
oczyszczania ścieków można mieć pewność,
że będziemy w stanie osiągnąć pożądaną
obróbkę końcową w najbardziej efektywny i
oszczędny dla Państwa sposób w ustalonych
terminach. Dlatego, jeśli stoją przed Państwem
wyzwania w zaspokojeniu potrzeb klientów
lub rozważają Państwo outsourcing jako
alternatywę dla własnej produkcji, to prosimy
skontaktować się z Wheelabrator Plus, a
zorganizujemy dla Państwa poufną dyskusję
bez dalszych zobowiązań z Państwa strony.

• Kuleczkowanie (shot peening)
• Korektę kuleczkowania (shot peening)
• Umacnianie powierzchniowe
• Pełną gamę akcesoriów dla poprawy
zmęczenia materiału przez kuleczkowanie
(shot peening)
Inwestujemy w naszych pracowników i sprzęt
oraz posiadamy długi wykaz zatwierdzeń,
w tym NADCAP, ale też jesteśmy dumni
z wysokiego poziomu usług, który świadczymy
naszym klientom.

Specjalizujemy się w realizacji zadań
wymagających harmonogramów, właczając
awaryjne wyłączenia z cyklu; nasz
nieubłagany nacisk na jakość nie jest
zagrożony, i jest tym, co wyróżnia naszą
ofertę i pozwala naszym klientom pozostać
pewnymi zdolności do spełnienia surowych
wymagań na ich własnych specyficznych
rynkach .
Oferujemy:
• 24-godzinny serwis
• Serwis typu “”samolot uziemiony”” (AOG)
• Konserwację, naprawy i przeglądy (MRO)
załogi pomocniczej
• Usługi na 1., 2., 3. poziomie dostawców

Prosimy pamiętać, że usługi śrutowania i wibracyjnej obróbki końcowej są dostępne
na całym świecie, ale dostarczane w ograniczonych lokalizacjach. Prosimy
porozmawiać z przedstawicielem Wheelabrator Plus w celu omówienia Państwa
wymagań.
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Poniżej podajemy listę naszych głównych światowych lokalizacji, tym niemniej obsługujemy wszystkie urządzenia do przygotowania
powierzchni globalnie przy pomocy szerokiej listy akredytowanych partnerów technicznych
Chiny
Wheelabrator Group Ltd.
Room A901-903, Far East International Plaza
No.319 Xian Xia Road
Shanghai 200051 – PR China
T: +86 21 6113 1777
F: +86 21 6113 1788
E: info-china@noricangroup.com
Wheelabrator Group Ltd.
Unit 03, 11th Floor., Futura Plaza,
111-113 How Ming Street,
Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong SAR
T: +852 2827 1927
F: +852 2877 6839
E: info-china@noricangroup.com

Niemcy
Wheelabrator Group GmbH
Ferdinand-Porsche Str. 23
D- 51149 Köln
T: +49(0) 2203 297 51 0
F: +49(0) 2203 297 51 60
E: service&teile@wheelabratorgroup.de
Wheelabrator Group GmbH
(Technology Centre)
Heinrich-Schlick-Strasse 2
D-48629 Metelen
T: +49(0) 25 5688 0
F: +49(0) 25 5688 150
E: kontakt@wheelabratorgroup.de

Kanada
Wheelabrator Group (Technology Centre)
1219 Corporate Drive
Burlington, Ontario L7L 5V5
T: +1 (800) 845 8508 • T: +1 (905) 319 7930
F: +1 (905) 319 7561
E: info@wheelabratorgroup.com

Indie
DISA India Ltd.
5TH Floor, Kushal Garden Arcade
1A Peenya Industrial Area
Peenya 2nd Phase, Bangalore 560058
T: +91 80 4020 1400 (01/02/03/04)
F: +91 80 2839 1661
E: bangalore@noricangroup.com

Republika Czeska i Słowacja
Wheelabrator Czech s.r.o.
Za Balonkou 269
CZ-260 01 Príbram 1
T: +420 318 479 111
F: +420 318 479 333
E: pribram@wheelabratorgroup.com

Japonia
Wheelabrator Group c/o DISA K.K.
4F, Sumitomo Shoji Nagoya Marunouchi Bld.,
3-5-10 Marunouchi Naka-ku Nagoya
460-0002 Japan
T: +81 52 950 7260
F: +81 52 971 9450

Francja
Wheelabrator Group
28-30 Rue de Tournenfils, BP 19
91541 Mennecy-Cedex
T: +33 (0) 1 64 57 21 21
F: +33 (0) 1 64 57 05 59
E: contact.fr@wheelabratorgroup.com

Meksyk
WG Plus de México S. de R.L. de C.V.
(Wheelabrator)
Rectángulos No. 214
Parque Industrial Arco Vial
Garcia N.L.
C.P. 66000 México
T: +52 (81) 1946-1000
E: servicioaclientes@noricangroup.com

Wheelabrator Group (Technology Centre)
24, Rue Camille Didier BP 39
F-08001 Charleville-Mézières Cédex
T: +33 (0) 324 33 63 21
F: +33 (0) 324 37 39 37
E: sav@noricangroup.com

Skontaktuj się z zespołem Wheelabrator Plus dzisiaj, sprawdź w jaki sposób możemy Ci pomóc

www.wheelabratorgroup.com/contact • www.wheelabratorplus.com
Norican Group is the parent company of DISA and Wheelabrator.

Polska
Wheelabrator Schlick Sp. Z.o.o.
Biuro Handlowe, ul. Rzymowskiego 30
lok. 225,
PL-02-697 Warszawa
T: +48 (0) 22 6 51 70 91
F: +48 (0) 22 6 51 70 92
E: info@wheelabratorgroup.pl
Rosja
Wheelabrator Group
Ul. Malakhitovaya 27, Building B
129128 Moscow
T: +7 495 1815548
F: +7 495 1815571
E: info@wheelabratorgroup.ru
Hiszpania
Wheelabrator Group S.L.U.
Gran Via de les Corts Catalanes, 133 - 8º B
E-08014 Barcelona
T: + 34 93 421 1266
F: + 34 93 422 3137
E: contact@wheelabratorgroup.es
Szwajcaria
DISA Industrie AG (Technology Centre)
Kasernenstrasse 1
CH-8184 Bachenbülach
Switzerland
T: +41 44 815 40 00
F: +41 44 815 40 01
E: zurich@wheelabratorgroup.com
Zjednoczone Królestwo
Wheelabrator Group Ltd.
41 Craven Road
Altrincham, UK
WA14 5HJ
T: +44 (0) 161 928 6388
F: +44 (0) 161 929 0381
E: uk-info@wheelabratorgroup.co.uk
Stany Zjednoczone
Wheelabrator Group
1606 Executive Drive
LaGrange, GA 30240
T: +1 (800) 544 4144 • T: +1 (706) 884 6884
F: +1 (706) 884 0568
E: info@wheelabratorgroup.com
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