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Service för bryggerier och livsmedelsindustrin

Ramström Premium Service
Många kunder använder Rexnord TableTop® och MatTop® produkter 
och är intresserad av att öka livslängden på kedjorna och bestämma 
när man ska byta. Ramström Premium Service hjälper våra kunder 
med att identifiera alla Rexnord produkter på varje transportör, inbe-
gripet kvantitet och tillstånd av varje kedja, band, drev eller kurva. 
Fördelen med denna tjänst är att kunna göra förebyggande under-
håll, minska underhållskostnaderna och ha rätt produkt och kvantitet i 
lager i händelse av akut produktionsstillestånd.

Undersökning för att identifiera alla transportörkomponenter
Den inledande undersökningen omfattar identifiering av alla trans-
portkedjor och kringutrustning och den installerade längden på varje 
transportör. All information är kopplad till drivmotorns serienummer 
som används som platsreferens på linjen.

Förslitningskontroll
Under anläggningsundersökningen, är slitagestatus för alla kompo-
nenter (kedjor, band, drev, vändhjul, kurvor, styrlister) kontrolleras. 

Statusrapport tillgängligt på nätet
Ramström Premium Tjänsten använder sig av online databehand-
ling. Alla produkttyper, mängder och beskrivningar görs tillgängliga 
på nätet som gör att du kan få tillgång till den linjen status från valfri 
plats. All data lagras på en säker server.
All information är kopplad till transportörmotorns nummer som 
används som platsreferensanmodan på linjen. Kedjans slitage-status 
indikeras med en synlig färgkod för varje transportörer i raden. Till 
exempel, grön - okej, gul - 1 år kvar, röd - byt nu.

Årlig uppdatering av erfarna servicetekniker
Slitage-status kan följas upp årligen. Våra erfarna applikationsingen-
jörer kommer att utvärdera statusen för alla transportörkedjorna & 
komponenter och uppgifterna kommer att uppdateras på nätet.

Premium Service

Utrustningskontroll
Förslitningsstatus
Online rapport
Årlig uppdatering

Ramström Premium Service
Utrustningskontroll & online databehandling
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Funktioner och fördelar

Kontakta oss för mer information
om Ramström Premium Service

  Inledande undersökning för att identifiera alla kedjor, 
kedjehjul, löphjul och kurvskenor m.m. för varje trans-
portör

  Fullständig identifiering av de kvantiteter av varje 
produkt per transportör

  Alla uppgifter kopplade till drivmotorns serienummer 
för enkel referens

  Analys av kedjans slitage-status för varje transportör 
med kedjor, band, drev, löphjul och styrlister

  Rapport från undersökning finns datasäkert på nätet 
för exakt underhållsbudgetering

  Årlig uppdatering av slitage-status behandlas online 
för din bekvämlighet

  Snabb line översikt som visar status för varje trans-
portkedja

  Minskat behov av reservdelslager



Smarta lösningar som flyttar stora volymer

Vi levererar smarta lösningar på våra kunders utmaningar för att bidra till deras ökade 
konkurrenskraft när det handlar om att flytta stora volymer,

Vi är specialister på alla produkter inom öppen transmission som exempelvis kedjor, 
transportörer och olika former av kopplingar,
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