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DIAGNOSTYKA MOTOREDUKTORÓW  REMONTY MOTOREDUKTORÓW  PRODUKCJA SILNIKÓW SPECJALNYCH  REMONTY SILNIKÓW  

 Pełna kontrola sprawności obwodów elektrycznych silnika 
i o bwodów wyposażenia dodatkowego.  
 Sprawdzanie układu smarowania i chłodzenia, kontrola wycieków.  
 Sprawdzenie stanu łożysk.  
 Pomiary osiowości wału i poziomu drgań.  
 Pomiary luzów osiowych i promieniowych.  
 Pomiary temperatury korpusu.  
 Sprawdzenie szczelności uszczelnienia pomiędzy przekładnią,  
a  silnikiem. 
 Kontrola zużycia elementów wewnętrznych przekładni, zużycia 
kół zębatych, wałków uzębionych itp.  

 Serwis olejowy - możliwa wymiana oleju  na obiekcie  Klienta.  
 Wymiana elementów przekładni, łożysk, kół zębatych, wałków, 
uszczelnień.  
 Regeneracja wałów.  

 Owiercanie i montaż sprzęgieł.  
 Naprawa oraz czyszczenie obiegów smarowania i chłodzenia.  
 Renowacja powłoki malarskiej.  

 Dostosowanie mocowania silnika przez zmianę formy budowy 
silnika.  
 Zwiększenie stopnia ochrony do IP56, IP65 lub nawet IP 66, do 
pracy w trudnych warunkach –  wilgotnych, zapylonych itp.  
 Rozbudowa silników o enkodery, resolwery i inne urządzenia 
odwzorowania  prędkości obrotowej silnika.  
 Zabudowa hamulców lub zespołów hamulców, ewentualnie 
zabudowa urządzeń typu „back - stop”.  
 Wykonania silników o specjalnych konstrukcjach wałów pędnych 
również skróconych lub wydłużonych, wielowpustowych i inne.  

Remonty silników niskiego napięcia do wzniosu wału 400mm.  
 Renowacja węzłów łożyskowych, wymiana łożysk i punktów 
smarowania.  
 Dosmarowanie silników, wymiana smaru w węzłach łożyskowych.  
 Wymiana gumowych uszczelnień pokryw, uszczelnienie pokryw 
oraz skrzynki zaciskowej.  
 Impregnacja uzwojeń stojana i wirnika.  
 Przezwajanie stojanów.  
 Wyważanie dynamiczne części wirujących.  
 Wymiana skrzynek zaciskowych.  
 Montaż sprzęgieł, wymiana elementów elastycznych sprzęgieł.  

 

DORADZTWO I DOBÓR
 

PRODUKCJA
 

DYSTRYBUCJA
 

US£UGI I SERWIS  

napędowej dobiera optymalne rozwiązania dla 
każdej aplikacji.  

 Wiedza i doświadczenie.  

 Dostęp do materiałów technicznych.  

  Specjalistyczne szkolenia.  

Wsparcie techniczne SIEMENS i FLENDER.  

asynchronicznych w wykonaniach 
niestandardowych.  

Każdy silnik – nawet dla nietypowych  
i  wymagających aplikacji. 

 Produkcja motoreduktorów od 30 do 
19 500Nm na bazie technologicznej 
motoreduktorów SIEMENS serii 
SIMOGEAR.

 

 

 Wykonania niestandardowe.  

 Szybkie terminy, korzystne ceny.  

zespołów napędowych.  

 Silniki standardowe niskiego napięcia 2, 4 i 6 
biegunowe do wzniosu wału 315 mm.  

 Motoreduktory i sprzęgła.  

 Przemienniki częstotliwości.  

 Elementy automatyki.  

 Elementy łączeniowe oraz dystrybucji zasilania.  

 Części zamienne do silników motoreduktorów  
i  s przęgieł.

 
 Diagnostyka i remonty zespołów napędowych 

w warsztacie i na obiektach użytkownika.  

WWW.STERNET.PL 
SPECJALI�CI OD NAPÊDÓW 

®

  NASZ SPECJALISTYCZNY SERWIS TO PEWNO�Æ I BEZPIECZEÑSTWO EKSPLOATACJI.  

 

Naprawy lub wymiana silników.

nowoczesnych i energooszczêdnych  
rozwi¹zañ napêdowych  

motoreduktorów  
i silników  

elementów zespo³ów napêdowych, 
automatyki i dystrybucji zasilania  

motoreduktory, przek³adnie
i silniki

 Zespół 15 specjalistów z obszaru techniki  Produkcja silników klatkowych  Obszerny magazyn dystrybucyjny elementów Autoryzowany serwis gwarancyjny 
silników i motoreduktorów SIEMENS.

Autoryzowany serwis gwarancyjny 
przekładni FLENDER.  

Serwis pogwarancyjny silników, motoreduktorów, 
przekładni i sprzęgieł różnych producentów.

 


