Motory
Společnost s tradicí od roku 1952 s více než sto zaměstnanci
je největší opravárenskou firmou v České republice v oboru
oprav motorů, generátorů a transformátorů. Rozsáhlé výrobní
prostory a technické vybavení podniku spolu se zkušenostmi
a zručností našich zaměstnanců dovoluje provádět opravy
strojů v rozsahu od pouhých revizí až po generální opravu
celého stroje. Provádíme též diagnostiku elektrických strojů.
Specializujeme se na kompletní služby v oblasti oprav
elektrických točivých strojů, motorů, generátorů a frekvenčních
měničů různých typů, výkonů a výrobců. Naše zkušebna je
schopna provést kompletní kusové zkoušky synchronních,
asynchronních, případně stejnosměrných strojů včetně zkoušky
magnetického obvodu, zkoušky přiloženým napětím, zkoušky
naprázdno a nakrátko, frekvenční analýzy chvění a diagnostiky
ložisek. V případě, že to umožňuje rozsah prací, provádíme
generální opravy a revize též u zákazníka.
V areálu firmy realizujeme revize a opravy elektrických strojů
točivých do napěťové hladiny 13,5 kV a hmotnosti do 70 tun.
Jsme držiteli certifikátů ČSN EN ISO 9001:2009, ISO 14001:2005,
ČSN OHSAS 18001:2008.
Jsme členem International BEZ Group.
Provádíme opravy a revize točivých strojů:
• synchronní alternátory do výkonu 60 MW, chlazené
vzduchem
• asynchronní motory s kotvou kroužkovou a nakrátko,
od 50 kW výše
• synchronní motory všech výkonů a napětí
• budiče všech typů
• motorgenerátory
• měření mechanických charakteristik a elektrických
parametrů na strojích a zařízeních, posuzování jejich stavu
a provozuschopnosti
• uvádění zařízení do provozu

Motory
Související činnosti:
• dynamické vyvažování rotorů do 14 tun a délky 5 m,
maximální otáčky vyvažovacího stroje 3 600 ot/min
• přesné řezání vodním paprskem měkkých a tvrdých
materiálů i složitějších tvarů pod úhlem
• výroba náhradních vinutí a cívek
• rozbory a měření vlastností turbínového oleje, možnost
vystavení protokolu o zkouškách a stavu olejové náplně
• zkoušky strojů ve vlastní zkušebně se zdrojem 1 MW, kusové
zkoušky dle ČSN či požadavku zákazníka, magnetizační
zkoušky, měření oteplení a měření vibrací, vysokofrekvenční
zkouška cívek na mezi-závitový zkrat.
• filtrace a sušení turbínových olejů mobilním zařízením
u zákazníka
Používáme tyto technologie:
• hydraulické lisy pro vytvrzení izolace cívek v teplené třídě F
• bandážovací stroj Schuman
• vakuová impregnace v impregnačním kotli, hmotnost
zakládky až do 5 tun
• skříňová sušárna s plynulou regulací teploty až do 140° C
• lakovna s filtrací odpadních látek
• vertikální lis 70 tun
• horizontální stahovací lis 500 tun
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