Servis a školení

Servis – podpora prodeje …
HEIDENHAIN s.r.o. disponuje zkušenými servisními pracovníky s dlouholetou praxí, vyškolenými přímo
mateřskou firmou v SRN. Servis je
vybaven veškerou potřebnou technikou a diagnostickými přístroji pro
opravy ve vlastní dílně nebo diagnostiku závad přímo u zákazníka.
K opravám se používají výhradně jen
originální náhradní díly přímo z výrobního závodu.
Vybrané produkty je možné opravovat také výměnným způsobem.
Výhodou tohoto řešeni je:
 rychlost dodávky náhradního dílu
(díly skladem v Praze nebo
letecká dodávka z mateřské
firmy do cca 3 pracovních dnů)
 minimalizace
času odstávky
stroje a tím finančních ztrát
zákazníka.
 zákazník obdrží náhradní přístroj
se zárukou – tento přístroj si již
ponechá. Původní vadný přístroj
po opravě zůstává k dalšímu
využití firmě HEIDENHAIN.

… na internetu
O servisu HEIDENHAIN se také více dozvíte online na
http://www.heidenhain.cz/cs_CZ/technicky-servis

Hotline pro technology a NC programátory
Pro technology a NC programátory
TNC i soustružnických systémů jsou
k dispozici naši lektoři (NC programátoři), kteří také vedou kurzy
programování.

.

HEIDENHAIN
ve světě

Náročná technologie vyžaduje kvalifikovaný
servis a zákazníci právem očekávají
bezpečné, spolehlivé a vysoce produktivní
systémy. Zvláště důležité jsou pak dobře
strukturované servisní organizace po celém
světě pro poradenství a servis.

HEIDENHAIN je zastoupen v 50 zemích,
většinou prostřednictvím svých poboček. Tím
je k dispozici efektivní síť zastoupení
a servisních organizací.

Technici podpory prodeje i zkušení servisní
technici se starají o služby zaměřené na
řešení problémů. Bez ohledu na to, zda se
jedná o výrobce stroje, nebo koncového
zákazníka – chceme nabídnout nejlepší
poradenství a servis. To vše v globálně
sestavené servisní síti.

Zaměření na zákazníka

Spolehlivý servis
Servisní podpora na všechny produkty HEIDENHAIN je
nabízena na vyžádání nebo v podobě servisních smluv.
Právě servisní smlouva – upravená na přání zákazníka
podle rozsahu předplacených
služeb – Vám zajistí maximální
využití zařízení s minimem
prostojů. Servisní smlouva
umožňuje nastavit optimálně
sklad dílů a tím zkrátit reakční
dobu opravy.

Vysoká dostupnost
Dostupnost dílů i datových záloh
umožní vyřešit většinu poruch
jedinou servisní návštěvou či na
dálku. Servisní zásahy u
zákazníků provádí buď
specialista HEIDENHAIN nebo
partnerská organizace, která
k tomu má oprávnění a jejíž
technici procházejí pravidelným
školením. Sklad v ČR zkracuje
dodací lhůty výrobcům
i koncovým uživatelům.

Technické zázemí
CNC produkty HEIDENHAIN
včetně celých řídicích systémů
jsou opravovány buď výměnným
způsobem nebo repasovány
v dílně HEIDENHAIN. Některé díly
se opravují přímo v ČR – bez
nutnosti posílat je do výrobního
závodu.

Testování a seřízení
Dílna v Praze je vybavena
pro opravy, testování a seřízení
měřicích sond a snímačů
polohy. Rotační a úhlové
snímače přijaté k opravě od
zákazníků specialisté pečlivě
čistí, opravují a testují na
profesionálním vybavení. Dílna
je vybavena také k čištění
a opravám řídící elektroniky
včetně
zesilovačů
servo
pohonů.

Nástrojový Presetter DMG
VIO 210
slouží k přesnému
seřízení
a
kontrole
3D
dotykových sond HEIDENHAIN
po opravě. Seřízení se provádí
při upnutí kuželu reálnou
upínací silou. S opravou je
vydán protokol o seřízení.

Máte zájem o technické
školení?
HEIDENHAIN pro vás zajistí
školení
ve
své
učebně
vybavené nejen simulátory,
ale i skutečnými stroji.

Servisní smlouvy a záruční lhůty


Sklad dílů v České republice










Zásah na stroji














HEIDENHAIN celosvětově organizuje účinný logistický řetězec tak, aby se výrobcům strojů dostalo rychlé
podpory. To zajišťuje vysokou dostupnost dílů HEIDENHAIN po celém světě.
Díly HEIDENHAIN budou skladem pro servisní potřeby do 6 týdnů po podepsání smlouvy (s výjimkou těch
vyžadujících exportní licenci).
Bude-li nutné doplnění, díly budou dodány max. do 4 týdnů.
Díly budou k dispozici v rámci pracovních hodin centrály nebo budou dodány třetí stranou.
Náklady na expedici budou fakturovány zvlášť.
Vrácení je možné pouze v případě nepoužitých dílů v původním stavu.
HEIDENHAIN bude fakturovat za služby v souladu s touto smlouvou. Konečná částka bude obsahovat
dodávku, balení, přepravu, skladování. Splatnost je 30 dnů od podpisu smlouvy.

Servis HEIDENHAIN nabízí celosvětovou podporu pro náhradní díly výrobcům strojů, dealerům
a provozovatelům strojů.
Tyto služby jsou poskytovány kvalifikovanými techniky v naší servisní síti a prostřednictvím našich externích
partnerů. Tato podpora zahrnuje konzultaci a diagnostiku chyb zdarma. Pokud je to vyžadováno, může
HEIDENHAIN poskytnout podporu na stroji nebo pomocí Teleservisu.
Díly lze vyměnit v omezeném rozsahu. Technická podpora pro vyřešení problému vyžaduje přítomnost
technika výrobce stroje. Tato smlouva nezahrnuje přípravu materiálů na místě. Pokud je to vyžadováno,
doporučujeme podpis smlouvy Sklad dílů v České republice.
Na základě této smlouvy HEIDENHAIN opraví poruchy na stroji. Musí být však provedena výměna dílů.
Poskytované služby: Diagnostika chyby pomocí Teleservisu, poskytnutí služeb techniků, výměna na místě a
potvrzení o opatření na stroji.
Služby nebudou poskytnuty na následující komponenty: Motory, kabely a vedení, speciální verze či prototypy
a jiné přizpůsobené sestavy či díly. Služby také nebudou poskytnuty v případech mechanického opotřebení,
PLC softwarové chyby, v případě problémů s konfigurací apod.
HEIDENHAIN provede diagnostiku pouze v případě, že stroj již prohlédl kvalifikovaný technik OEM/OEI.
Budou vyžadovány následující informace: chybová hlášení, údaje o řízení, sériová čísla dílů a číslo smlouvy.
Objednávka musí být předložena na servisní oddělení HEIDENHAIN s následujícími informacemi: adresa
umístění stroje u zákazníka, kontaktní osoba OEM/OEI u koncového zákazníka a diagnostikovaná chyba.
Smlouva bude platná po dobu jednoho roku ode dne podpisu všech smluvních stran.

Prodloužení záruky



Kromě zákonem stanovených záručních lhůt nabízí HEIDENHAIN dvouletou záruku na výměnu nebo opravu
dílů. Rozsah záruky je upravený ve Všeobecných obchodních podmínkách.
Tato záruka platí 24 měsíců od data expedice. V některých případech výrobci strojů nebo dovozci požadují
prodloužení záruční lhůty v níž HEIDENHAIN opraví nebo vymění díly bez poplatku. Pro tyto případy nabízí
smlouva možnost rozšíření těchto garantovaných služeb na určitém stroji o 12 či 24 měsíců, tj. na celkem 36
nebo 48 měsíců, po zaplacení příplatku.

Záruční lhůty







Nové přístroje 24 měsíců (možný kontrakt na rozšíření o 12 nebo 24 měsíců)
Možnost posunutí počátku záruky o dobu přepravy stroje (na jiný kontinent)
Přístroje pro výměnný způsob 12 měsíců
Opravené přístroje 12 měsíců
Náhradní přístroje 12 měsíců
Počátek záruky je dán datem expedice (faktura/dodací list)

Teleservis
Dálková diagnostika se softwarem TELESERVIS








Řídicí systémy HEIDENHAIN, počínaje řadou TNC 426
a TNC 430, jsou připraveny pro dálkovou diagnostiku, dálkové
ovládání a dálkovou kontrolu.
PC aplikace Teleservis firmy HEIDENHAIN poskytuje výrobci
stroje rychlou a jednoduchou možnost dálkové diagnostiky
a podpory při programování řídicích systémů TNC.
Výrobce stroje dle svého servisního konceptu připraví
odpovídající soubory masek pro zobrazení požadovaných
informací.
Obsluha je prováděna pomocí řídícího panelu Teleservisu.

Teleservis výrobce stroje




Výrobce sestaví u uživatele síť ze svých strojů vybavených
systémy TNC / iTNC. Ve svém servisním oddělení nainstaluje
síť servisních počítačů s instalovaným Teleservisem. Tyto dvě
sítě jsou propojeny pomocí Routeru a telefonní sítě nebo
internetu.
Konfiguraci Routeru provede výrobce stroje společně se
síťovým specialistou a dodavatelem Routeru. Přitom musí být
zajištěno, aby se nepřekrývaly IP adresy obou sítí.

Teleservis v podnikové síti uživatele




Teleservis
je
možno
provozovat
rovněž
v rámci
vnitropodnikové sítě. V tomto případě odpadá nutnost použití
Routeru a servisní PC je přímo součástí Ethernet sítě, do níž
jsou připojeny stroje, které mají být přístupné.
Tímto způsobem je možno provádět dálkové ovládání,
dálkovou kontrolu a diagnostiku v rámci vlastní podnikové sítě
Ethernet.

Navázání spojení


Jakmile uživatel stroje potvrdí soft-klávesu „Teleservis“, připojí
Router síť uživatele k servisní síti výrobce.

Výměna dat



Pomocí Teleservisu může servisní technik výrobce získat
všechna v řídícím systému uložená data.
Díky přenosu obrazu a simulované klávesnice je možno řídící
systém plně dálkově ovládat. Z bezpečnostních důvodů ovšem
nelze při dálkovém ovládání strojními osami pojíždět.

Technická školení
Centrála HEIDENHAIN v České republice disponuje nejen
učebnou vybavenou simulátory (programovacími stanicemi),
ale i skutečnými produkčními stroji:





Obráběcí centrum STROJTOS LIPNÍK VMC40 se systémem iTNC530
(technologie 3-osého frézování)
Obráběcí centrum TAJMAC-ZPS MCV1210 se systémem iTNC530
(technologie 5-osého frézování)
Produkční soustruh S42 k testování soustružnických aplikací na systémech
PILOT620 a MANUALplus 620 z produkce KOVOSVIT MAS, a.s.

Řídicí systémy HEIDENHAIN jsou od samého začátku, tedy již více než
20 let koncipovány pro jednoduché dílenské programování. Obráběč
pracuje s TNC v dialogu v otevřené řeči přímo u stroje.
K tomu prodává HEINDENHAIN příručku uživatele. V příručce jsou
jednotlivé funkce TNC názorně vysvětleny na příkladech
a vyobrazeních.
Dodatečně HEIDENHAIN nabízí školení pod vedením zkušených
programátorů s cílem, aby účastník:






získal přehled o TNC funkcích a jejich nasazení v praxi
ověřil obsah školení na jednoduchých příkladech a praktických
cvičeních
zvládl různé techniky programování
prohloubil znalosti o TNC
seznámil se s ostatním příslušenstvím a jeho významem pro
zvýšení produktivity práce

Jednotlivá témata školení přitom dostačují pro obyčejné ovládání až
programování komplikovaných tvarů při výrobě forem. Výstavba školení
zohledňuje také individuální předem získané znalosti účastníka.
Školicí středisko je vybaveno dvěma frézovacími centry, která pracují v pěti osách s řídicím systémem iTNC530
a soustruhem, který má řízení Manual Plus 620 nebo PILOT 620. Při školení programování soustruhů je předpokládána
znalost soustružení a zároveň základní znalost práce s NC technikou.
Školení je vedeno v českém jazyce. Příklady programování jsou zaměřeny na Dialog HEIDENHAIN. Předpokládáme
základní znalosti terminologie NC-programování.
Řídicí systémy pro MANUALplus 620 a CNC Pilot 620 pracují s interaktivním dialogem s grafickou podporou, využívajícím
standardní funkce podle normy DIN 62 085. NC Software je instalován a vyučován na PC. Témata obsahují prvky ovládání
stroje, které se simulují na klávesnici PC.
Zajistíme pro Vás školení obsluhy a programování, údržby a diagnostiky. Pro výrobce strojů a OEM zákazníky pak školení
na návrh stroje, aplikace, optimalizace a vývoj SW.

Více informací najdete na našem školícím portálu online,
a to na http://training.heidenhain.cz/cs_CZ/home/.

HEIDENHAIN je ten pravý
partner pro servis
HEIDENHAIN služby zákazníkům
Opravy










rotačních snímačů ROD/RON 2xx, ROD/RON 3xx, ROD/RON 4xx
lineárních snímačů LB, LS, LC
ručních koleček HR 410, HR 330
ovládacích panelů TE 4xx
monitorů a indikací polohy
dotykových sond
výkonové elektroniky
dalších přístrojů dle dohody

Opravy












Většinu přístrojů je možno opravovat také tzv. výměnným
způsobem. Výhodou je rychlost – stroj lze zprovoznit zpravidla do
3 pracovních dnů.
Zákazník zašle písemnou objednávku, na které uvede typ
přístroje, Id.Nr a S.Nr (tyto údaje jsou uvedeny na černém štítku
přímo na přístroji) a popis závady.
Firma HEIDENHAIN vystaví zákazníkovi potvrzení objednávky
s termínem, kdy přístroj bude k dispozici.
Zákazník zašle, nebo osobně předá poškozený přístroj na naši
adresu. Zde také obdrží, nebo mu bude odeslán náhradní přístroj,
který si již ponechá.
Firma HEIDENHAIN vadný přístroj buď opraví v sídle pobočky
v Praze nebo ho odešle na opravu do mateřského závodu. Po
opravě bude provedeno vyúčtování opravy.
Původní poškozený přístroj zůstane po opravě k dalšímu využití
u firmy HEIDENHAIN.

Prodej




vybraných produktů výměnným způsobem

náhradních dílů

Pro většinu výrobků dodáváme také náhradní díly.
Výjimkou jsou náhradí díly pro přístroje, které může opravovat
pouze firma HEIDENHAIN. Jde o přístroje, jejiž opravy vyžaduje
speciální vybavení a vyškolený personál - například dotykové
sondy, výkonová elektronika apod.
Kontakt:
Tel.: 420 / 272 680 792
Fax: 420 / 274 775 895
E-mail: servis@heidenhain.cz
Slovensko – Kopretina TN s.r.o.
Výjezdový servis – Kopretina CE s.r.o.

Přehled servisních výhod


Osobní kontakt



Rychlá dostupnost náhradních dílů



Originální náhradní díly



HEIDENHAIN výměnný servis



Odborně provedené opravy



12 měsíců záruka na opravené díly



Ověřená kvalita



Provozní spolehlivost



Servis na stroji

HEIDENHAIN s.r.o.
Dolnoměcholupská 12b
102 00 PRAHA 10
272 680 792
271 011 151 / 271 011 153 / 271 011 158
E-mail: servis@heidenhain.cz
www.heidenhain.cz

