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Naprawa automatyki przemysłowej 
i regeneracja wrzecion CNC

           Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów rozszerzyliśmy zakres naszej oferty 
o usługę naprawy automatyki przemysłowej i regeneracji wrzecion CNC.
Mamy możliwość naprawy dla Państwa komponentów automatyki  przemysłowej  różnych 
producentów jak np:

• Gefran
• Siemens
• Fanuc 
• Omron
• Heidenhain
• ABB
• Yaskawa
• i wielu wielu innych.

Co naprawiamy - m. in.:
• serwonapędy
• silniki elektryczne
• falowniki
• sterowniki
• panele operatorskie
• komputery przemysłowe
• zasilacze
• soft-starty
• liniały i enkodery Heidenhain.

Przygotowanie wyceny naprawy jest bezpłatne - jedyne co muszą Państwo zrobić to   

przysłać do naszej firmy uszkodzony podzespół.

   Na naprawione części udzielana jest gwarancja od 6 do 24 miesięcy.

Dołączcie do naszych zadowolonych klientów.
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PROFESJONALNA REGENERACJA WRZECIONA NAPĘDU

NASZE USŁUGI OBEJMUJĄ

• Usługi niezależne od produkcji

• Montaż i demontaż wrzeciona w zakładzie

• Wsparcie techniczne i rozwiązywanie problemów

• Kontrola i konserwacja zapobiegawcza

• Ekspresowy serwis w awaryjnych sytuacjach

• Wrzeciona zastępcze

• Modyfikacja, renowacja lub modernizacja wrzeciona

• Produkcja replik i kompletnie nowych wrzecion

• Raport przeprowadzonych usług

• W niektórych przypadkach istnieje możliwość 

dostawy zastępczego wrzeciona na czas naprawy

Pomoc w przypadku:

• Uszkodzenia łożysk

• Problemów z temperaturą

• Uszkodzonych przegubów

• Problemów z płynami roboczymi

• Problemów z obwodami uzwojenia

• Problemów z napinaczem

Naprawiamy wrzeciona do m.in. 

CINCINNATI, DMG, MAZAK, MORI SEIKI, SEIKO, SIGMA, SKF, MIKRON, MITSUBISHI, SPL, STARRAG 
HECKERT, STEP-TEC, STUDER, RECKERTH, RENAUD, TDM, TRAUB  i wielu innych.

Proszę pamiętać, że wydajność wrzeciona napędu zależy bezpośrednio od jakości regeneracji!!!

W CELU ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNYM ASORTYMENTEM
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ:

www.transwest.pl
ZAPYTANIA OFERTOWE PROSIMY KIEROWAĆ NA:

biuro@transwest.pl
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