
ZNANJE ZA KURATIVNO VZDRŽEVANJE -
POTREBA PO DVIGU KAKOVOSTI VZDRŽEVALNIH DEL V ČASU ZAOSTRENIH GOSP. RAZMER

Vzdrževanje strojev in naprav je ena pomembnejših funkcij v podjetju. 
Zadnja leta smo se ob gospodarskem razcvetu trudili vzdrževati stroje 
tako, da smo s čimmanj zastoji pomagali k dvigu produktivnosti. Delo je bilo načrtno in 
sistemsko. S preventivnim vzdrževanjem smo dosegali maksimalni učinek vsake naprave in 
dvig konkurenčnosti podjetja na trgu.

Čas, ki je pred nami, obeta manjšo gospodarsko rast. Obdobje recesije zahteva drugačen 
način poslovanja podjetij. Iskanje notranjih rezerv in varčevalni ukrepi bodo pogojevali tudi 
drugačen pristop k vzdrževalnim delom. Poskušali bomo strojne elemente izkoristiti do konca. 
Zaradi manjšega obsega dela, si bomo privoščili tudi dan ali dva neplaniranega zastoja.
Takšno kurativno vzdrževanje zahteva hitrejši odziv in učinkovite rešitve. Vzdrževalci bodo 
morali z veliko znanja in veščine najti vzroke okvar in jih hitro sanirati. V ospredje prihaja še 
bolj kot prej znanje in strokovnost. Večletne izkušnje pri delu s stroji in poznavanje specifik
proizvodnje bodo ključne. 

Tudi mi, podjetje Bell Miklavž, bomo kot dobavitelj komponent strojev, poskušali znanje in 
informacije posredovati v čim večji meri. V ta namen nameravamo v tem letu organizirati kar 
nekaj seminarjev z različnimi vsebinami. Upamo seveda na vaš odziv in udeležbo.

Ob tej priložnosti želimo predstaviti našo novo pridobitev – predavalnico. Prostrana in prijetno 
obarvana mansarda, opremljena s sodobno avdio vizualno opremo, kar vabi po druženju. 
Seveda pa lahko izobraževalne aktivnosti, z vso potrebno opremo, vršimo tudi pri vas. 

Ob ponujenih brezplačnih udeležbah seminarjev pa vam ponujamo še veliko več:
- kontrolo stanja strojev in naprav, merjenje vibracij vležajenj, analizo konstrukcij
- asistenco ob zahtevnih montažah, nastavitvah in rekonstrukcijah 
- preračune jermenskih prenosnikov, izbiro elastičnih sklopk, smernice pri konstruiranju
- analizo poškodb, svetovanje pri izbiri strojnih elementov, 
- hiter odziv in pomoč ob večjih havarijah in podobno.

Skupaj z vami želimo preživeti tudi to obdobje, ga oplemenititi z novimi znanji in iskati poti,       
ki bodo - skozi za vsako podjetje specifične razmere - vodile k ponovni revitalizaciji 

poslovanja in boljšim časom.
Bell d.o.o.
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