BAŞARI ÖYKÜSÜ
KIZEI®

MÜŞTERİNİN PROBLEMİNE İLİŞKİN DETAYLAR
Konum: İtalya
Uygulama: Otomatik dikey depolama sistemi üretimi
Çalışma koşulları: Dünyanın dört bir yanına gönderilen sistemler, toza maruz kalan iç mekanlarda kurulum
Müşterinin ihtiyaçları: Sistemlerin güvenilirliğini ve dayanıklılığını artırmak, bakım işlemlerini azaltmak :
• Üst kasnak rulmanlarına zor erişim «karmaşık rulman değiştirme ve yeniden yağlama koşulları»
Kullanılmakta olan ürün: Standart açık oynak makaralı rulmanlar

• KIZEI®, piyasadaki standart açık rulmanlar ile %100 değiştirilebilir niteliktedir
• Metal kapaklar toza karşı koruma sağlar
• Rulmandan gres sızıntısını önler

SONUÇLAR
 Üretici firma açısından:
• KIZEI® çözümünün entegre edilmesinin üzerinden iki yıl geçti; gönderilen sistemlerin hiç birinde herhangi bir rulman
arızası gözlemlenmedi.
• Daha önceden açık rulman için kullanılan otomatik yağlama sistemi kaldırıldı. KIZEI®, mevcut uygulama koşullarında
gresi rulmanın içinde tutmakta.
 Son kullanıcı açısından:
• Depolama ekipmanlarının ömrü uzadı, dolayısıyla yatırımların karlılık oranı artmış oldu
• Yeniden yağlama ve yağlayıcı kartuşu kullanma gereksinimlerinin ortadan kalkması sonucunda bakım faaliyetlerinde
tasarruf sağlandı

NTN ÇÖZÜMÜNÜN SAĞLADIĞI FAYDALAR
Standart Açık Rulman

KIZEI® çözümü

Bakım sıklığı

Ortalama yılda 1 kez

2 yıllık çalışmanın ardından hiç

Otomatik yağlama sistemi

Zorunlu

Gerek yok

Her yıl dünyanın her yanına sevk edilen 100’den fazla dikey depolama sistemi için
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