Sulzer Pumps

Sulzer serviceverktyg för BE-processpumpar
Specialverktyg för snabb och enkel
underhållsservice
Ett bruks prestanda och tillförlitlighet blir
allt mer beroende av ett snabbt, säkert
och väl utfört underhåll. Det gäller för
både din utrustning och din personal.
Sulzers skräddarsydda verktygslösningar med fokus på service- och
underhållsbehov kan göra det möjligt.
Sulzer tillhandahåller ett brett sortiment
av specialverktyg för BE-processpumpar. Verktygen är utvecklade för
att underlätta det dagliga arbetet för
underhållspersonal. Med våra verktyg
minskar dessutom risken för materialskador, samtidigt som de bidrar till
bättre personsäkerhet.

Bland verktygen hittar du Sulzer lyftarmar, hjulavdragare och patronverktyg som underlättar och snabbar på
servicearbetet.
Genom att använda Sulzer lyftarm och
lyftblock kan en person snabbt och
enkelt lyfta ur och sätta tillbaka rotorenheten i pumpar med lagringsstorlek 3,
4 och 5. Lyftarmen består av två delar
och väger bara 17 kg vilket gör den
lätt att bära och stuva undan. Nållagret
säkerställer enkel manövrering, även
om lasten väger 500 kg.

Med hjälp av specialverktygen är det
enkelt att demontera och montera
pumphjul, tätningspatron och axelfoder.
Med rätt verktyg till hands blir driftstoppen kortare och därmed underhållskostnaderna lägre.

Fördelar
• Snabbar på underhållsarbetet
och minskar stilleståndstiden
• Enklare service innebär mindre
risk för fel
• De specialutformade verktygen
leder till ökad personsäkerhet
• Med rätt verktyg minskar risken
för materialskador

Exempel på vårt utbud av specialverktyg. I vårt sortiment hittar du också verktyg
anpassade för andra pumpserier.

Sulzer hjulavdragare
anpassad för BE-serien

Sulzer patronverktyg
anpassad för BE-serien

Sulzer lyftarm
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