Reservdelar till spårväxlar
Till den svenska marknaden tillverkar Vossloh Nordic Switch Systems alla gällande reservdelar till så många som fyra växelgenerationer SJ50, BV50, S54 och UIC60. Till detta kommer
vårt gaturälssortiment och vårt breda utbud av begagnade komponenter (främst SJ43 och
SJ50).
Med en databas på 7000 artiklar tillsammans med kompletta spårväxelstrukturer erbjuder Vossloh Nordic Switch Systems teknisk support i form av identifiering och kompabilitet.
Genom en artikelnummersättning som vi
har gemensam med Banverket görs detta snabbt och effektivt utan risk för
missförstånd.
Vi sätter våra kunders behov i fokus och
har därför storsatsat på att utveckla ett
effektivt och ansvarsfullt arbetssätt med
reservdelar till växlar under hela produktens livslängd. Reservdelar till SJ50växlar, vilka konstruerades för drygt 50
år sedan, beräknas bli aktuella i minst 30
år till. Så lång är en spårväxels livscykel i
anläggningen. Av denna anledning har
vi 3D-modelliserat alla aktuella komponenter med hjälp av avancerade CADprogram (SolidWorks och ProEngineer).
Därmed kan vi undersöka kompatibilitetsproblem mellan nya och gamla komponenter ifrån våra CAD-stationer i stället för att experimentera ut i spår med
ovisst resultat. På så sätt hjälper vi -som
en av få leverantörer i världen - våra
kunder att säkra sin reservdelsförsörjning på mycket lång sikt utan att förändrade tillverkningssätt eller den allmänna
tekniska utvecklingen blir något hinder.
Produkterna skall hållas levande så
länge behoven finns i anläggningen!

Med en total lageryta på nästan 30 000
kvm kan leveranser ske med kort ledtid
från våra fabriker i både Ystad och Örebro.

Här presenteras en del av vårt sortiment:
•
•

Vossloh Nordic administrerar även Banverket Materialservices och norska Jernbaneverkets säkerhetslager i Örebro
med jourverksamhet dygnet runt, 365
dagar om året. Ett tätt samarbete med
erfarna och flexibla transportfirmor gör
att leveranserna aldrig dröjer mer än
nödvändigt och sker senast 8 timmar
efter avrop från beredskapslager.
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Färdigmonterade korsningar av räl
och monoblock.
Spränghärdade mangankorsningar,
inklusive och exklusive underläggsplattor.
Korsningar med rörlig spets.
Tunganordningshalvor till samtliga
växeltyper.
Tungor och stödräler till alla växeltyper
Moträler inklusive eller exklusive
moträlsstolar
Stag till alla typer av äldre växlar
Underläggsplattor till samtliga växeltyper och profiler
Isoler för 50E3 (BV50), 54E2 (S54),
60E1 (UIC60) i alla längder. Lagerförda volymer av standardlängder
(6,7 respektive 8,0 m)
Övergångsräler
(SJ43/50E3/54E2/60E1). Kan även
beställas inklusive limmade isoler.
Sidorampräler
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