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Efektivní využívání technologických zařízení, jako prostředek k vyšší ziskovosti a konkurenceschopnosti, 
je běžným cílem managementu ve většině dnešních průmyslových organizací. Koncept Asset
Efficiency OptimizationTM (AEO) společnosti SKF začíná tam, kde tradiční programy správy 
technologických aktiv závodu běžně končí.

Jednoduše řečeno, programy v rámci konceptu AEO umožňují závodu produkovat stejné množství 
s nižšími náklady, a nebo vyrábět vyšší množství se stejnými náklady.

Tyto programy společnosti SKF se zaměřují na zvyšování efektivnosti využívání strojních zařízení a
vybavení závodu, která představují skutečné srdce výrobního procesu. 

Jaké výhody přináší tento program našim zákazníkům:

Zvýšení produktivity. Lepší využívání zdrojů. 
Lepší spolehlivostní a údržbové postupy. 
Opakovatelné výsledky.

Snížení celkových nákladů na údržbu. Snížení 
neplánovaných odstávek. Snížení hladiny vibrací 
a opotřebení, prodlužující životnost strojů. Snížení 
administrativních nákladů. Snížení celkových nákladů 
spojených s vlastnictvím technologických zařízení.

Prodloužení střední doby mezi poruchami (MTBF).
Prodloužení intervalů plánované údržby.

Žádné zvýšení kapitálových výdajů. 
Žádné zvýšení počtu pracovních sil.

Společnost SKF vám může pomoci 
optimalizovat efektivnost technologických 
zařízení pro zvýšení ziskovosti vašeho závodu



Minimální výkonnost

Spolehlivost řízená operátorem

Společnost SKF modifikuje program AEO pro konkrétní potřeby vašeho závodu - dle provozu, závodu 
či stroje. Naším cílem je zjistit, v jakém stavu jsou vaše spolehlivostní a údržbové systémy a pomoci
vám, na stupnici efektivního využívání strojního zařízení, posunout vaše stávající postupy vzhůru, 
směrem k optimu. Níže znázorněný graf ilustruje rozsah v současné době používaných systémů 
efektivního využívání strojních zařízení.

Modifikace programu AEO 
přesně dle vašich potřeb

Optimální výkonnost

Výrobní operátoři se stanou „vlastníky“
provozovaného zařízení. Identifikují,

popisují a hodnotí jeho stav. Informace 
o strojích předávají celopodnikovému týmu

za účelem udržení provozuschopnosti strojů.

Využívání prediktivní údržby pro identifikaci
hlavních příčin strojních a procesních potíží. 

Stroje pracují takřka bez neplánovaných odstávek.
U strojů a součástí je výrazně zvýšena střední doba

mezi poruchami (MTBF).

Stav strojů je hodnocen během provozu pomocí technologií
sledování stavu. Odstávky jsou plánovány na základě poruch

strojů, které jsou stanoveny pomocí sofistikovaného zařízení 
pro sledování vibrací a aktuálního stavu stroje. Je podstatně

sníženo množství neplánovaných odstávek.

V předem daných intervalech jsou prováděny odstávky, během kterých
jsou prováděny generální opravy zařízení. Údržba není založena na hod−

nocení stavu strojů během provozu.

Oprava při poškození. Neplánovaná odstávky nastávají při poruše stroje.

Pro−aktivní údržba spolehlivosti

Prediktivní údržba

Preventivní údržba

Re−aktivní / nápravná údržba



Prvním krokem k dosažení optima je posouzení
současné účinnosti programu údržby ve vašem
závodě. 

Tým odborníků společnosti SKF pracuje 
s vaším personálem údržby na identifikaci 
procesů, při jejichž optimalizaci by došlo 
k nejvyššímu nárůstu zisku. 

Výsledkem je obsáhlá zpráva, která stanoví
příležitosti ke zlepšení.

Poté je na základě této zprávy vyvinuta
podrobná strategie. Tato strategie je určena 
pro vytvoření konkrétních zlepšení, čerpajících
ze zkušeností společnosti SKF a výběrové 
kombinace technologií.

Zhodnocení může zahrnovat následující
položky: 

Údržba a technologické zařízení
Obsahuje zevrubné hodnocení vašich 
současných údržbových strategií, celkové
aktuální efektivnosti strojních zařízení a
finanční dopad prostojů.

Prediktivní údržba a personál
Zaměřuje se na celkovou efektivnost vašeho
stávajícího programu prediktivní údržby.
Posuzuje vše od hardware a software, sledování
stavu, až po úroveň dovedností personálu
údržby a výroby.

Dodávka a sklady
Odhaluje nadbytečnost zásob, duplicitu 
a zastaralost. Jsou stanoveny transakční náklady
na zakoupenou položku, náklady vztahující se 
k vícenásobným dodavatelům a další skryté
náklady, dále jsou stanoveny přesné požadavky
na inventář.

Zhodnocení situace:



SKUTEČNÉ PODMÍNKY. SKUTEČNÁ ŘEŠENÍ.

Řešení:
Jakmile je stanovena jasně definovaná strategie,
pracuje společnost SKF s vaším týmem 
na realizaci plánu a dle potřeby poskytuje 
podporu. Můžeme vám „ušít na míru“ program
pro doplnění stávajících kompetencí ve vašem
závodu.

Společnost SKF nabízí pružnou alternativu 
k současným údržbovým systémům nebo úplný
outsourcing. 

Naše schopnosti zahrnují mimo jiné:

● Konzultace strategie a správy technologických
zařízení

● Řešení údržbových systémů a servis 

● Mechanické údržbové služby

● Služby instalace a správy systémů

Naším cílem je, pomoci vám doladit vaše 
systémy údržby a zajistit spolehlivou podporu
pro dosahování obchodních cílů vaší 
společnosti.

Největší užitek pro podnik přináší využití celého programu AEO. I program zaměřující se
na jednotlivá aktiva však může mít výrazný dopad na celkový výsledek.



Společnost SKF je již od roku 1907 vedoucím
představitelem a inovátorem ve vývoji řešení
pro zlepšování průmyslových procesů. 
První naklápěcí kuličkové ložisko - vyvinuté
společností SKF - pomohlo zabránit 
neplánovaným odstávkám v ranných dobách
textilního průmyslu. Dnes, s téměř 100 lety
zkušeností s aplikacemi ve všech oborech
průmyslové výroby, začíná odbornost
společnosti SKF na úrovni nejdrobnějších
součástí a  sahá až po vynikající znalost 
komplikovaných strojních zařízení a procesů.

Proč SKF?
Velké investice do výzkumu a vývoje, spolu 
se zaměřením na špičkovou technologii, učinily
společnost SKF vedoucím představitelem ve
strojírenství, monitoringu, údržbové diagnostice
a v systémech podpory rozhodování.

Pomocí  systémů spolehlivosti je nyní SKF 
jediným zdrojem, poskytující kompletní řešení.
Naším cílem je uplatnit naše zkušenosti a
odbornost přímo ve vašem podniku. Pomoci
snížit celkové náklady spojené se strojním
vybavením, zvýšit produktivitu a ziskovost.



GENERÁTORY ●● PRŮMYSL
PAPÍRU A CELULÓZY ●●

ČERPADLA ●● KOMPRESORY
●● PŘEVODOVKY ●● ROPA
●● OBRÁBĚCÍ STROJE ●●

VYBAVENÍ ●● STROJE ●● TĚŽBA
DRTIČE ●● ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN

●● AUTOMOBILOVÁ VÝROBA 
A MONTÁŽ ●● ENERGETIKA

KONTINUÁLNÍ LITÍ ●● MANIPULACE
S MATERIÁLEM ●● TISK ●● LODĚ

VĚTRNÁ ENERGIE ●● KOVY
TEXTIL ●● ÚPRAVA VODY

LESNICTVÍ ●● PETROCHEMIE ●●

VENTILÁTORY ●● MOTORY A
GENERÁTORY ●● CELULÓZA 

A PAPÍR ●● ČERPADLA ●●

KOMPRESORY ●● PŘEVODOVKY
ROPA ●● STROJE ●● OBRÁBĚCÍ

SKUTEČNÉ PODMÍNKY. SKUTEČNÁ ŘEŠENÍ.

Nechte odborníky SKF optimalizovat
efektivnost vašich technologických zařízení.

Pro více informací nebo pro sjednání zhodnocení
AEO kontaktujte vašeho místního zástupce
společnosti SKF nebo navštivte 
internetové stránky

www.skfreliability.com
www.skf.cz



„Skutečné podmínky. Skutečná řešení.“

Pro průmyslové zákazníky, využívající produkty a služby 
společnosti SKF neznamená slogan „Skutečné podmínky, 
skutečná řešení“ pouze frázi.  SKF je partner, který rozumí 
svému řemeslu. Jsme připraveni nabízet realizovatelná řešení
skutečných problémů nad rámec tradičních 
dodavatelsko-odběratelských vztahů, abychom pomohli 
našim zákazníkům dosáhnout lepší produktivity a ziskovosti.

Zákazníci společnosti SKF mají přístup k bezkonkurenčnímu
množství znalostí a zkušeností s konkrétními aplikacemi. 
SKF dnes není zdrojem know- how  pouze pro ložiskové 
a s ložisky související aplikace. Společnost SKF je bohatým 
a tvořivým zdrojem nových technologií, pokročilého strojírenství 
a řešení efektivního využívání technologického zařízení.

„Skutečné podmínky, skutečná řešení“ - to je přidaná hodnota 
pro naše zákazníky, získaná řešením praktických 
a skutečných problémů.
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