Wikov má dlouhou tradici v konstruování, výrobě
a servisu převodovek pro různé průmyslové
aplikace a to pod značkami ČKD a Škoda, které
se transformovaly v roce 2004 na značku Wikov.
Naším cílem je poskytovat profesionální servis,
který sníží prostoje vašeho zařízení a zvýší
produktivitu vašeho provozu.

Náš úspěch je založen na zkušenostech, které
si předáváme již 130 let, na mezinárodním týmu
vývojových specialistů a nejmodernější výrobní
technologii. Tyto tři hlavní pilíře umožňují Wikovu
pro vás navrhnout a vyrobit to nejlepší řešení,
které maximalizuje funkční a ekonomické
parametry vašeho provozu.

Servis převodovek
Technická podpora od A do Z napříč průmyslovými aplikacemi
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The Essence of Engineering

Servis výrobce pro dlouhou životnost
vaší převodovky

Wikov – The Essence of Engineering
Komplexní servisní služby od jednoho
poskytovatele

1/ Instalace a uvedení do provozu
našimi servisními techniky jak pro nové, tak repasované
a modernizované převodovky od vykládky až po první
zkušební provoz

Flexibilita a krátké dodací termíny díky
vlastnímu výrobnímu zázemí
Originální náhradní díly na převodovky
značek ŠKODA, ČKD a WIKOV

Školení obsluhy
zaměřeno na údržbu, drobné opravy a řešení problémů
2/ Opravy a prohlídky na místě
provádíme v rozsahu od vizuální kontroly po finální
opravu v záruční i pozáruční době
3/ Preventivní prohlídky
jsou “šité na míru” podle specifických požadavků
zákazníka a s ohledem na zajištění dlouhé životnosti
a stabilního provozu vaší převodovky

Individuální program preventivních
prohlídek a pravidelné údržby
Kvalitní měřící vybavení a moderní
metody analýzy převodovek
měření teploty

Dálková diagnostika WiGuard
Modernizace a náhrady vlastních
i cizích převodovek

4/ Diagnostika
na místě
analýza stavu nebo výkonu vaší převodovky našimi
techniky za pomoci speciálních diagnostických
zařízení a spektrální analýzy pro vyhodnocení stavu
převodovky bez nutnosti demontáže
dálková
non-stop sledování stavu převodovky pomocí
online diagnostického systému WiGuard s aktuálním
vyhodnocením provozu převodovky jako nástrojem
prevence nadměrného opotřebení vnitřních
komponentů

osové vyrovnání hřídelí

měření vibrací

Převodovka vertikálního mlýnu po repasi a upgradu

5/ Generální opravy, repase a modernizace
provádíme ve specializovaném vlastním zázemí jak
na vlastní produkty, tak na převodovky jiných výrobců.
Jsme schopni zajistit i tzv. reverzní inženýrství na vaše
stávající převodovky bez ohledu na jejich původ tak,
aby vám po opravě u nás spolehlivě sloužili další roky.
Opravy jsou prováděny s náležitou péčí a na základě
repasního nálezu
6/ Náhradní díly
Přesná výroba a průběžná kontrola kvality představuje
garanci spolehlivého provozu převodovky a její dlouhé
životnosti. Wikov jako nástupce značek ČKD a ŠKODA na
poli mechanických převodovek vyrábí originální náhradní
díly do převodovek těchto značek. Současně jsme
schopni efektivně vyrobit náhradní díly na jiné značky
převodovek

Celosvětová servisní síť

měření kvality oleje

Mobilní 3-D měřící zařízení

