RASKAAN KONEENRAKENNUKSEN TOIMITTAJA

Hentecin palvelut asiakkaan näkökulmasta
telusta ja Hentec sparraa muotoilun sovittamisessa tu-

otannolliseksi, materiaalin ja valmistustavan valinnassa,
uusien tekniikoiden hyödyntämisessä ja prototyyppien
valmistuksessa.

Hentec on järjestelmätoimittaja, joka läpinäkyvästi vas-

taa toimittajaketjun valinnasta, ohjauksesta, laadunvalvonnasta ja kokonaistoimituksista.

Patrialle on oleellista, että kumppanimme ymmärtää tuotteemme ja tarpeemme mahdollisimman hyvin sekä osaa

näin ennakoida jopa tulevat tarpeemme ja vaatimuksemme.

Kun ulkoistamme nämä toiminnot Hentecille, meille ei

myöskään koidu kiinteitä kustannuksia myyntiprojektiemme välissä.

Yhteistyön tuloksena molemmat osapuolet ovat lisän-

neet tietotaitoaan ja kustannustehokkuuttaan. Myös
lopputuotteen tekninen kilpailukyky on parantunut.”

“

”Yhteistyössämme Patria huolehtii omasta suunnit-

Olli Tiilikainen, Sourcing Manager Patria Land Systems Oy,
14.8.2014

“

Saavutamme kilpailukykyä
ja kustannustehokkuutta
optimoimalla
komponentit ja toimitusketjut
yhteistyössä
Hentecin kanssa.

kääntölaakerit, vierintälaakerit, liukulaakerit

Optimoitu ratkaisu käyttökohteeseesi
Hentec tarjoaa täydellisen valikoiman saksalaisia

ThyssenKrupp Rothe Erde kääntölaakereita,
raskaan sarjan slovakialaisia PSL vierintälaake-

reita ja vaativiin kohteisiin soveltuvia itsevoitelevia
F.M. Deva liukulaakereita.

Meiltä saatte tarpeidenne mukaisesti räätälöidyt
ja täydelliset kokonaisuudet sisältäen:

- tarvittavat laskelmat (laakeri-, hammastus- ja pulttilaskelmat)
- laakerit

- kiinnitystekniikan (ruuvilaskelmat, ruuvit, työkalut)

- laakeripesän (valmiiksi koneistettuna ja pinnoitettuna)

ruuvitekniikka
Optimoimme

asiakkaillemme

kiinnitysratkaisut

kokonaisuudessaan sisältäen suunnittelun tuen,
menetelmä- ja työkaluvalinnan, työkalut ja ruuvit,
henkilökunnan käyttökoulutuksen ja työkalujen
huollon.

Toimitamme saksalaisen ITH:n hydraulisia ja säh-

köisiä pulttityökaluja, vaarnaruuveja sekä IHF:n
taottuja pultteja. Valikoimaamme kuuluvat myös

kuusiomutterit, pyöreät mutterit sekä erikoismutterit.

Hallitsemme sekä ruuvia venyttävät me-

netelmät että momenttia käyttävät menetelmät.

valut, takeet ja valssatut renkaat
Tarjoamme
kokonaisratkaisut,
jotka
sisältävät komponenttien teknisen optimoinnin ja kustannustehokkaan toimitusketjun hallinnan.
Autamme asiakastamme:

- optimoimaan valmistusmenetelmän
- optimoimaan valut, takeet ja renkaat
- löytämään parhaiten soveltuvat valimot ja
takomot, koneistajat ja pinnoittajat
- ohjaamaan toimitusketjua, mukaan lukien

toimittajien auditoinnit, toimitusvalvonta, raportointi ja lopputarkastukset, sisältäen täydellisen
3D-mittauksen

Käyttökohteet:

- offshore- ja marinelaitteet
- propulsio- ja potkurilaitteiden osat
- raskaat ajoneuvot
- turbiinien osat

Toimitamme komponentit ja esikokoonpanot:
- teräsvalut, Duplex ja Super Duplex
- pallografiittirautavalut, Adi-rauta ja SiSSADI
- takeet 0,5 kg-100 t
- saumattomasti valssatut renkaat 300-8.000 mm
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