
Vzduchové polštáře ve výrobě transformátorů

Výroba transformátorů je trh s potřebou obrovských 
kapitálových investic, neustále rostoucích v důsledku 
zvyšující se poptávky po energiích. Navíc zde existují 
striktní bezpečnostní požadavky a regulace, a v 
neposlední řadě také obrovská konkurence.

Z důvodu požadavků na dodržování striktních dodacích 
termínů, je pro výrobce často nepředstavitelná 
odstávka ve výrobě, například z důvodu náhle a 
nezvratně poškozené důležité součástky. Z těchto 
důvodů může být napětí mezi oddělením nákupu a 
oddělením údržby velice nepříjemné.

S naším vysoce pragmatickým přístupem jsme schopni 
Vám nabídnout kvalitní a nákladově efektivní řešení, 
jak upravit a výrazně zjednodušit Vaši intralogistiku. 
Našim smluvním partnerům jsme schopni velice 
rychle, mnohdy i do druhého pracovního dne, doručit 
požadovaný náhradní vzduchový polštář. To za ceny, 
které lze těžko překonat. Dále poskytujeme extra 
služby, jako diagnostiku Vašeho stávajícího provozu, 
s návrhy, kde lze redukovat případné opotřebení 
polštáře, nebo předejít jeho úplnému roztržení. Toto 
vše činí Aerofilm Systems jednoduchou volbou i pro 
Vaši společnost.

Kontaktujte společnost ATC Drašar a zjistěte, jak vám 
můžeme pomoci s inovací Vašeho provozu vzduchovými 
polštáři, nebo s dodávkou náhradních dílů a vzducho-
vých polštářů AS, které jsou kompatibilní s produkty 
ostatních značek a dodavatelů.
www.drasar.cz

Aerofilm Systems vám pomáhá snížit provozní 
náklady pomocí těchto 3 jednoduchých zásad:

 ► Skvělé ceny

 ► Excelentní servis 

 ► Dodávka náhradních vzduchových 
polštářů v rámci několika pracovních dnů

V rámci intralogistiky výroby transformátorů je proto 
optimální využití technologie transportních vzduchových 
polštářů. Ta se vyznačuje vysokou spolehlivostí, nízkou 
náročností na údržbu a provoz. Vysoká produktivita a 
efektivnost vzduchových polštářů významně snižuje 
náklady na výrobu transformátorů. Díky spolehlivosti 
této technologie se proto také významně snižuje počet 
případných odstávek ve výrobě.

http://www.drasar.cz 
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V mnoha případech Vám dokážeme nabídnout 
levnější alternativu k polštářům jiných výrobců – se 
srovnatelnou, nebo ještě lepší kvalitou. Zároveň Vám 
můžeme pomoci zefektivnit provoz Vašich stávajících 
vzduchových polštářů – naši odborní poradci pomohli 
velkému počtu zákazníků s optimalizací jejich provozu, 
jehož výsledkem byly významné úspory nákladů.

Je váš transportér dobře nastaven? Má dostatečný 
přísun vzduchu? Je podlaha jízdní dráhy v optimálním 
stavu? Toto vše jsou důležité faktory, které ovlivňují 
použití, opotřebení a související náklady na výměnu 
polštářů. Po optimalizaci provozu našimi specialisty 
došlo v některých případech dokonce ke snížení 
potřebného množství používaných polštářů, jejich 
menšímu opotřebení nebo poškození, a tím pádem 
kvýznamnému snížení nákladů.

Na základě dlouholetých zkušeností pomáhají naši 
odborníci získat zákazníkům vyšší užitnou hodnotu 
z jejich stávajících polštářů, nebo jim pomohou 
se zavedením této technologie do provozu výroby 
transformátorů. Stále se setkáváme s případy, kdy 
může být výroba ještě více optimalizována, a zvýšena 
efektivnost využití polštářů. Při správném fungování 
polštářů nepřesáhne hlasitost jejich provozu hodnotu 
běžné konverzace. Optimalizací podmínek ve Vašem 
podniku lze výrazně snížit spotřebu vzduchu a také 
zabránit poškození podlahy.
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