
More Than Productivity

More Than Productivity

www.desouttertools.com

Tool Care
Váš úspěch je 

naším závazkem

Čeština
© Copyright 2015

December 2015 - Issue 1

Industrial To
ol

s



Celková doba 

dostupnosti (TAT)

Plán preventivní 

údržby

Doba do opravy

Střední doba mezi 
poruchami (MTBF)

32

Bez řešení údržby…

• … se převody opotřebují předčasně, pokud nebudou pravidelně 
promazávány

• … opotřebené komponenty významně ovlivní přesnost nářadí

• …je ztraceno zabezpečení kvality montážního procesu

• … se rozhodnutí investovat do nejmodernější technologie utahování 
stává neefektivní volbou

Řešení v oblasti údržby
Zaměřte se na spolehlivost nářadí

Snímač

Hlavice 
šnekového 
převodu 

Celkové náklady na investici a její provoz (TCO) Servis řízený podle klíčových 
ukazatelů výkonnosti

Podpora výroby
Zvyšuje výkon montážního procesu

Chcete-li získat více informací, obraťte se na svého místního obchodního zástupce

Visit us at www.desoutter tools.com/tools/service

Basic Care
Zvyšte výkon svého 
nářadí

Smart Care
Zjednodušte svůj 
proces oprav

Peace Of Mind
Zaměřte se na podstatu 
svého podnikání

Pracovníci preventivní údržby Pracovníci preventivní údržby Pracovníci preventivní údržby

Náhradní díly podléhající 
provoznímu opotřebení 
zahrnuty do preventivní údržby

Náhradní díly podléhající 
provoznímu opotřebení 
zahrnuty do preventivní údržby

Náhradní díly podléhající 
provoznímu opotřebení 
zahrnuty do preventivní údržby

Kalibrace Kalibrace Kalibrace

Oprava v dílně společnosti 
Desoutter

_ Oprava v dílně společnosti 
Desoutter

Oprava v dílně společnosti 
Desoutter

Včetně náhradních dílů pro 
opravy*

_ Včetně náhradních dílů pro 
opravy*

Včetně náhradních dílů pro 
opravy*

Telefonická podpora _ Telefonická podpora Telefonická podpora

Opravy na místě _ Opravy na místě _ Opravy na místě

Klíčové ukazatele výkonnosti 
pro údržbu

_ Klíčové ukazatele výkonnosti 
pro údržbu

_ Klíčové ukazatele výkonnosti 
pro údržbu

Podpora výroby na místě _ Podpora výroby na místě _ Podpora výroby na místě

BENEFITY
 Benefi ty Basic Care

•  Předvídatelný rozpočet na údržbu

• Celková péče o zařízení

• Efektivnější průběh oprav

Fixní cena BENEFITY
 Benefi ty Smart Care

• Optimalizace doby provozuschopnosti

• Kratší doba obratu oprav

• Rychlá reakce na potřebu provedení opravy
•  Zákazník se tak může zaměřit na podstatu 

svého podnikání

Fixní cenaBENEFITY
• Zaručení spolehlivosti nářadí a kvality montáže
•  Snížení poruchovosti nářadí (vyšší provozní 

připravenost)
• Minimalizace rizika zastavení výroby
•  Delší životnost nářadí při nižších nákladech

na opravy
• Snížení celkových nákladů na investici a její provoz

Fixní cena

*Včetně všech náhradních dílů (kromě případů zneužití nebo nesprávného použití nářadí)

Čas

Oblast potencionálního 
snížení nákladů

Náklady

Cena služby Smart Care

TCO pokud pečujete o nářadí 

Náklady na investici 
a její provoz 
• Neplánované prostoje
• Výrobní ztráty
• Přesčasy
• Problémy s kvalitou
• Záruka
• Předělávky
• Stažení zpět 
• Vyšší náklady na opravy
• Neefektivní průběh oprav

TCO bez péče o nářadí 

Desoutter Tool Care

Terénní technici  
Naši certifi kovaní terénní technici jsou 
vám k dispozici k řešení problémů na 
místě nebo ke zlepšení vašeho 
montážního procesu

Ověření výkonnosti PV
Má za cíl identifi kovat příležitosti 
ke zlepšení a předvídat případné 
problémy, zajištění výkonu 
montážního systému v podmínkách 
plného provozu

Certifi kační školení
Prohlubujte znalosti svých techniků v 
oblasti identifi kace/řešení problémů a 
montážních postupů; zlepšujte 
spolupráci s našimi techniky při 
využívání služeb poskytovaných na 
dálku

Zpráva o ověření výkonnosti

PRODUCTS

Results collected between 2015/10/01 and 2015/11/30

EAD32-900
CVI3 Vision

587462564
15AB15429

Customer: XylFex Station #1

Gaussovo rozdělení

Reject Reports Trend

Informace o uživatelích - Paretův graf

Effi ciency Gap Analysis

Conclusion

práva o ověření výkonnosti

Remote Service

Servisní služby společnosti Desoutter 
poskytované na dálku (telefonicky nebo 
prostřednictvím řídící jednotky CVI3) umožňují 
rychlejší diagnostiku problémů a efektivnější 
podporu

•  Optimalizuje programování (vyšší produktivita)

• Zavádí prediktivní údržbu 

•  Podporuje analýzu kořenových příčin

•  Identifi kuje kompetenční nedostatky (mezery)

BENEFITY
• Rychlá reakce na potřebu technické podpory
•  Řešení problémů na místě

(minimalizace odesílání nářadí)
• Prodloužení doby provozuschopnosti

• Snížení celkových nákladů na investici a její provoz

• Rozpoznání příležitostí ke zlepšení procesu

BENEFITY BENEFITY
•  Prohloubení znalostí zákazníků o řešení problémů
•  Soběstačnost při řešení méně složitých 

technických problémů
•  Rychlejší obnova výroby (prodloužení doby 

provozuschopnosti)
•  Ověření každého řešení na dálku před provedením

•  Lepší technická komunikace s našimi techniky


