Professional Lubricant Service
Výběr správného maziva je přirozeně velmi důležitým krokem k
ochraně vašich hodnotných zařízení a zamezení nepředvídaných
prostojů. To je ale první krok. Stejně tak je důležité, aby bylo mazivo
přiváděno ve správném množství, na správné místo a ve správnou
dobu. Jen poté můžete věřit, že mazivo k ochraně vašich zařízení před
opotřebením
a
poškozením bude
pracovat
s maximální
efektivitou.

SYSTÉMU PLS® MŮŽETE VĚŘIT
Aby vám BLOCH SERVIS mohl poskytnout tuto důvěru, vyvinul systém PLS®
(Professional Lubricant Service). PLS®
mohou obdržet pouze zákazníci
BLOCH SERVIS. PLS® představuje výkonný pomocný prostředek k realizaci a
zlepšení účinnosti maziv na mobilních a stabilních zařízeních v každém
průmyslovém prostředí. Vybaveno rozsáhlou databankou pro hlášení o mazání
zařízení a vlastním softwarem představuje PLS® dobře organizovaný systém
realizace mazacích postupů, který je šitý na míru specifickým požadavkům
vašeho podniku. PLS® je efektivním a flexibilním pomocníkem, jenž se opírá
o Windows a lze jej snadno ovládat.
PLS® v souladu s předem nadefinovaným mazacím plánem automaticky
sestavuje seznam mazacích míst a mazání. Kromě toho může být sekvenčně
sestaven seznam podle tras mazání definovaných uživatelem. áznam a
dodatečnou kontrolu dat mazání lze v PLS® snadno provést pomocí padesáti
základních zpráv. Informace mohou být zobrazeny či vytištěny v jakémkoliv
požadovaném formátu.
PLS® přesně odpovídá vašim požadavkům. Správné mazivo na správném místě,
ve správném čase, ve správném množství znamená značnou úsporu nákladů
na
základě delší životnosti zařízení, snižuje délky prostojů a vyšuje
produktivitu. Oproti konkurenci máte rozhodující výhodu nižších nákladů.
Prokázané výsledky! Zákazníci BLOCH SERVIS v mnoha průmyslových
odvětvích, jako např. při výrobě celulózy a papíru, v lesním hospodářství,
báňském průmyslu, elektrárenském průmyslu, ve výrobě nástrojů, oceli atd, již
na základě optimalizace svých mazacích postupů profitují ze systému PLS®. V
mnoha případech zákazníci informovali o efektivních a měřitelných
přednostech.
BLOCH SERVIS vám nabízí vše, co potřebujete ke spuštění systému PLS®;
návod k obsluze jako příručku, demoverzi, podklady pro školení, rovněž i
rozsáhlá školení ve vaší firmě specialisty BLOCH SERVIS.
SOUHRN VLASTNOSTÍ A PŘEDNOSTÍ SYSTÉMU
PLS: Správa dat zpráv o mazání
Plánování mazacích činností
Plánování trasy
Zastavení provozu zařízení/strojů
Rozsáhlé možnosti vypracovávání zpráv
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