Lyftsystem för tåg och spårvagn.

Produktivitetshöjande säkra
lyftsystem för spårbunden trafik.
Mobila eller förankrade lyftsystem, försänkta i spårgravar eller
lätt-tillgängliga på verkstads- golvet? Beroende på just era lyftbehov
hjälper vi och vårt team av specialister er att välja den mest effektiva
lösningen just för era behov.

Lyftsystem för tåg och spårvagn.

Lyftsystem för tåg och spårvagn.

OHT Verkstadsteknik har lösningen.
Oavsett om det gäller lyftsystem med fyra lyftcylindrar eller 48st fullt
synkroniserade elektrohydrauliska lyftcylindrar för att lyfta ett helt tågset
så har OHT Verkstadsteknik en lösning för Er. Med lång erfarenhet inom
lyftsystem, både väg- och spårbunden, har vi kunskap om den spårbundna sektorn med dess unika och specifika krav och förväntningar.

Mobila eller stationära lyftsystem, golvförsänkta eller flyttbara på verkstadsgolvet?
Beroende på just era lyftbehov hjälper vi och vårt team av specialister
er att välja den mest effektiva lösningen just för era behov. Oberoende
utav vilken lösning ni väljer, kan vi leverera den mest kostnadseffektiva
lösningen med hög säkerhet för era tekniker.

Golvförsänkta lyftsystem
•
•
•
•
•
•
•
•

Enkel eller teleskopisk kolv
Lyftkapacitet per lyftcylinder valbart 8 t, 14 t, 22 t eller 35 t
Hårdförkromad kolv
Högt böjmoment
Vridsäkring
Täckplattor som klarar överkörning.
Nödsänkningssystem
Förenklat underhåll

Mobila lyftsystem
•
•
•
•
•
•
•
•

Enkel eller teleskopisk kolv
Lyftkapacitet per lyftcylinder valbart 8 t, 14 t, 22 t eller 35 t
Hårdförkromad kolv
Högt böjmoment
Vridsäkring
Täckplattor som klarar överkörning.
Nödsänkningssystem
Förenklat underhåll

Lyftsystem för spårbunden trafik är allt för specialiserad och komplex att
redovisa i en folder, om ni vill veta mer kontakta oss gärna genom att gå till
vår hemsida på www.oht.se, maila oss på info@oht.se eller ring oss på
+46 [0] 150-48 54 00.

Lyftsystem för tåg och spårvagn.

Service och support.
Vi utför service och support på all levererad utrustning. Vi ser till helheten och studerar varje aspekt av er verksamhet och eftersom vi inte
är bundna till särskild leverantör kan vi erbjuda er den lösning som är
effektivast och säkrast för just er så att ni kan arbeta mer produktivt än
någonsin.

Jourservice
Oplanerade reparationer och produktions stopp är mycket kostsamma.
Om någon komponent i er verkstadslösning skulle behöva service och
eller reparation har vi ett supportnät till ert förfogande som får er produktion tillbaka i drift på nolltid. OHT Verkstadsteknik är er säkra resurs
för full support av produkter och lösningar både under försäljning och
montage men även efter leverans och driftsättning.

Utbildning
Rätt handhavande och rätt underhåll ger många års problemfri användning och hög utnyttjandegrad. Vi utbildar självklart alla användare att
bättre handha utrustningen, säkert och effektivt. Vi visar er även hur den
okulära service inspektionen går till.
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