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Yeterli şirket içi işleme yeteneklerine sahipler mi ?

Tamir edilen silindirler test ediliyor mu ?

Alıntıları rekabetçi mi ?

Bir silindir onarımında tipik geri dönüş süresi nedir ?

Gerektiğinde hızlı yanıt teslimatı sunuyorlar mı ?

Silindir onarımları için ne tür bir garanti veriyorlar ?

Hangi onarım şirketinin kullanılacağını belirlerken göz önünde bulundurulması gereken en önemli 10 

faktörün bir listesi:

Güvenilir hizmet ve iyi müşteri desteğine sahipler mi ?

Çeşitli üreticilerin silindirleri üzerinde çalışma deneyimleri var mı ?

İlk incelemeden sonra, arızanın olası nedenleri hakkında geri bildirim sağlıyorlar mı ?

Onarımlarında OEM eşdeğeri veya daha iyi bileşenler kullanıyorlar mı ?

Hidrolik Silindir Arızasını Gerçek Değere Dönüştürme: Onarım Tesisi Seçmede 10 Anahtar Etmen
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Silindir arızası yaşadığınızda, yeni mi yoksa tamir mi satın alacağınıza karar vermelisiniz. Onarımın faydaları arasında daha 

kısa teslim süreleri, yeni silindirlere göre önemli maliyet tasarrufları ve birçok durumda arızanın nedenlerini belirleme 

yeteneği olabilir.

Yetersiz bakım ve hasar eksikliği nedeniyle hidrolik arıza meydana gelebilir. Sonuçlar pahalı olabilir ve daha da kötüsü, uzun 

süreli hasarlara ve hatta yaralanmalara neden olabilir. Hidrolik arızanın teşhisi, hangi düzeltici veya diğer önlemlerin 

alınması gerektiğini belirlemek için çok önemlidir.

ONARIMLA TASARRUF EDİN

Arızalar her an ortaya çıkabilir. Sizi değerli üretim süresinden ve kârından mahrum ederler. Bir silindiri onarmak, yeni 

maliyetten yaklaşık% 40 ila% 50 oranında tasarruf sağlayabilir. Tasarrufların büyük bir kısmı, onarım sürecinde mevcut 

parçaların kullanılmasının doğrudan bir sonucu olarak gelse de, bu, onarılan bir silindirin kalitesi veya performansından 

ödün vermeyecektir.

ARAŞTIRICI BİLGİLERLE KAYDEDİN

Firmamıza Onarım için gönderilen silindirler, onarım sürecinin başlangıcında kapsamlı bir incelemeye tabi tutulur. Bu 

aşamada teknisyenler, aşırı yan yüklerden, yanlış montajdan, sıvı kirliliğinden veya kusurlu contalardan üniteye 

yerleştirilmiş olabilecek herhangi bir gerilimi kontrol eder. İnceleme, teknisyenlerin arızanın olası nedenlerini belirlemesini 

sağlar. Muayene sırasında toplanan bilgiler, ilgili ekipmanınızla ilgili ayarlamalar yapmanıza ve sorunları düzeltmenize 

yardımcı olarak silindirlerinizin ömrünü uzatabilir. Yalnızca yeni silindir satın almak, yeni ürünün tekrar tekrar 

arızalanmasına neden olabilecek sorunları çözmeyebilir.



Kalite kontrolün önemli bir parçası, onarılan her silindiri test etmektir. Standart bir test prosedürü, silindirin tesisten 

çıktığında hemen kullanıma hazır olmasını sağlar. Onarım veya yenileme hedefi, yeniden inşa edilen ekipmanı orijinal 

özelliklerine veya daha iyisine döndürmektir .

KALİTE KONTROL VE TEST
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ASİL MAKİNA  HİDROLİK SİLİNDİR İMALAT  PROGRAMI

TORNA, CNC, KAYNAK, MONTAJ, TEST, BOYAMA

Tornalama bittiğinde silindirler kaynak için hazırdır. Yetenekli personel, mekanize kaynak robotları üzerinde çalışıyor: CNC 

makineleri olarak, bu robotlar Bicelli'deki üretimi yöneten akıllı sistem tarafından denetleniyor. Üretilen silindirler tüm 

dünyada çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır. Soğuktan kuru iklim bölgelerine, ıslak veya kalıntılarla dolu yerlerden, 

kaynaklar sızdırmazlığı sızıntıya karşı garanti etmelidir.

Parçalar kaynaklanıp işlendiği için Montaj Departmanına teslim edilir . Burada her işçi, bitmiş ürünün tüm özelliklerini tam 

olarak bilir. Bir kez monte edildiğinde, silindirlerin% 100'ü 250 bar ile test edilir . Sorun olması durumunda, arızalı silindir 

revize edilmek ve düzeltilmek üzere üretim zincirine geri dönecektir.

Boya kuruduğunda, silindirler paketleme ve nakliye için hazırdır.

 Asil, hidrolik silindirlerini her gün yurt içi ve yurt dışındaki bazı  ülkelere  üretim yaparak sevk ediyoruz.

Silindir aşınması ve yıpranması sektöre göre değişir. Yerinde sistem servis ve bakım gereksinimlerini karşılayabilecek birçok 

büyük ve küçük servis ve onarım şirketi vardır. Ancak, bazı projelerde güncelliğini yitirmiş veya arızalı bileşenin merkezi bir 

onarım tesisine gönderilmesi daha uygun olabilir. Aciliyet genellikle bir faktördür ve bir ekipmandan aşağı olmanın maliyeti 

de önemlidir. Burada hem yerinde hem de saha dışında onarım tesisi projelerine birkaç örnek verilmiştir.

BİR ÖRNEK

Büyük bir madencilik firması,  farklı firmalara onarım için hidrolik silindirleri  sürekli ve  devamlı   olarak bakım için 

gönderiyorlarmış. Ve bu firma araştırmalar üzerine bizlere ulaştı.

Onarım yapılan hidrolik silindiler bir süre sonra her beş ila altı haftada bir silindir millerini rot kısımlarının kırılmaya,

başladı belirtiler.  Bunun üzerine Teknik ekip olayı bizzat yerinde görmek için madene inerek problemleri yerinde gördü. 

Madenin yerinde sistemlerine  silindirlere bakıldı ve bazı ekipman değişiklikleri önerdiler.

 Ekipmanın çoğu 60 ila 70 yaşındaydı. Durum değerlendirildikten sonra, olukları zıplatmak yerine yükü kontrol edecek bir 

manifold bloğu yeni bağlantılar  önerildi. Maden, daha yeni teknolojilere yükseltilmesine yardımcı olabilecek bir hizmet 

tesisi olarak Asil hidroliği  seçti.
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ENDÜSTRİYEL HİDROLİK SİLİNDİR HESABI ( teknik bilgi )



Quality at every step

Tüm Ürünlerimiz Sertfkalıdır

All Products Certified
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ABS
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GERMANISCHER LLOYD

ISO 9001

Tel:(+90) 216 420 65 55  - Fax:(+90) 216 420 65 54

                                              www.asilmakina.com

Asil makina replies as soon as possible the demands of customers with high quality and 

certified products are adopting a management approach aimed at meeting the right 

price.

Asil Makina Hidrolik Pnömatik Otomasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Asil makine  müşterilerinin taleplerini en kısa zamanda 

kaliteli ve sertfkalı ürünler ile doğru fiyata karşılamayı 

amaçlayan bir yönetim anlayaşını benimsemektedir.
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