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Úvodní slovo
Vážení obchodní přátelé,
již šestým rokem se společně potkáváme. Ano…potkáváme. Navzdory dynamickým změnám, které
prodělává naše společnost v posledních letech, se pořád potkáváme. Na společných jednáních, různých seminářích, školeních, strojírenském veletrhu ale i na rozličných on-line setkáních. A za to vám
děkuji – samozřejmě i za vaše poptávky, společné diskuze, náměty a zejména projekty…
Vážíme si toho, že jsme spolu a na dalších řádcích vás touto formou informujeme o vývoji v naší společnosti. O tom, co jsme během uplynulých měsíců udělali, abychom vám byli ještě blíž. O tom, jak se vyvíjejí naši dodavatelé. O tom, kam směřujeme.
Děkujeme za čas, který věnujete našim SLT News a přejeme vám krásné jarní měsíce.

Ing. Zbyněk Dvořák a Petr Žemlička

Komplexní řešení
energetických řetězů
„Společně jsme silnější!“
Ano…společně jsme silnější. Ptáte se proč? Protože náš dlouhodobý
a stabilní partner, výrobce energetických řetězů, firma EKD Gelenkrohr GmbH se stala dceřinnou společností německé firmy HELUKABEL GmbH. Typickými znaky této globální společnosti je široké
portfolio kabelů, moderní logistický systém a individuální řešení
orientované na potřeby každého zákazníka. Doplněním sortimentu
o energetické řetězy vzniká jediná společnost na světě, která se řadí
mezi silné výrobce jak kabelů, tak i energetických řetězů. Společným cílem a filosofií je dodávat kompletní, předmontované systémy,
které může zákazník snadno implementovat do vlastní technologie.
A proto…společně jsme silnější…

Uzavřené troleje
„Rozsáhlé příslušenství“
Být úspěšný dnes znamená být rychlý – a to platí zejména pro montážní práce - musí proběhnout v co
nejkratším čase. Každý použitý komponent je důležitý nejenom z hlediska jeho vlastností a spolehlivosti, ale i z hlediska snadné montáže. Proto je uzavřená
trolej FELS Elite tak často využívána pro napájení mostových jeřábů a kladkostrojů. Nejenom kvůli svému mimořádně
tuhému pouzdru s dvojitým pláštěm a kvalitními sběrači, ale i pro své rozsáhlé příslušenství – montáž výrazně urychlí např. použití vypínacích tyčí pro koncové vypínače. Jejich
montáž pouhým nasunutím přímo na trolejové pouzdro, nastavení vypínacího bodu a dotažení 4 upevňovacích šroubů trvá 2-3 minuty! Není třeba pracné upevňování vodících
C-profilů, vrtání ani řezání závitů! Vodící tyč je hladká, takže nedochází k žádnému opotřebení vypínacích prvků koncových vypínačů. A navíc… tento jednoduchý a moderní systém
na jeřábu dobře vypadá. Zkuste jej i vy, vypínací tyče pro vás držíme skladem společně
s komplexním sortimentem uzavřených trolejí!

Kabelové vlečky
„Někdy to prostě spěchá“
Někdy to prostě spěchá… Najednou se zjistí, že něco chybí. Drobnost. Šroub. Držák. Kabel.
Kabelová vývodka. Nebo kabelová vlečka. Vždycky se „TO“ nějak vyřeší. Ale pokaždé
stojí hledání řešení zbytečné množství času. Proto jsme před rokem začali držet
skladem standardní komponenty pro kabelové vlečky s pojezdem v C-profilu.
A našlo se dost zákazníků, kterým jsme mohli pomoci. Rychlou dodávkou
C-profilů, držáků, kabelových vozíků nebo prostě dodávkou celé vlečky.
Osvědčilo se to…stejně jako spolupráce s polskou firmou UNILIFT, která tyto
komponenty vyrábí již od roku 1985. V náročném uplynulém roce tato firma prokázala schopnost spolehlivých dodávek a stabilní cenové politiky. To není málo, co myslíte? Proto jsme se
rozhodli naše skladové zásoby rozšířit o základní ploché kabely a vývodky. To nám umožňuje expedovat kompletní standardní kabelovou vlečku během několika dní. Máte havárii a potřebujete obratem
kabelovou vlečku? Už nehledejte. Prostě nám zavolejte…

Ocelové energetické řetězy
„Jistota dodávek“
Tak to prostě je. Některé stroje potřebují hadice … hodně hadic … pro různá média.
A k tomu kabely … pro silové napájení … datové přenosy … řídící signály… A teplota okolí?
Zvýšená, jak jinak… Takže když projektant konečně sepíše seznam potřebných kabelů
a hadic, může být ten seznam pěkně dlouhý. Pod takovým množstvím se často prohýbá
nejeden plastový řetěz. A když ho nemůžeme nikde podepřít? A teplota okolí je vyšší
jak 100°C? Potom jsme rádi, že máme ocelové řetězy od firmy EKD. Ocelové, nerezové, s tvrzeným povrchem, otevřené nebo zakrytované. S různým systémem příček.
S kluznými botkami pro snížení tření a zabránění opotřebení řetězu. A pro teploty okolí až do 600°C. A navíc...šířku vašeho řetězu přizpůsobíme přesně vašim požadavkům
na milimetr! Myslíte, že tomu tak není? Tak nám zavolejte a zeptejte se…ale neptejte se
na dodací termíny, protože ty výrobce drží pořád stejné. Už roky…

