
Servisní centra  
pro akumulátory
Rychle. Snadno. Bezpečně.



Hlavní přednosti
Jistíme váš provoz, kdykoli a kdekoli

Servisní centra pro akumulátory 
společnosti Parker zakládají 
certifikovaní distributoři značky 
Parker s cílem optimalizovat 
systémy zákazníků pomocí 
špičkových produktů a kvalitních 
služeb, zajistit bezproblémovou 
správu akumulátorů 
a maximalizovat jejich výkonnost, 
efektivitu a bezpečnost.

Na řadě míst v celé Evropě nabízejí 
servisní centra Parker integrovaná 
řešení, která kombinují produkty, 
služby a technologie, a umožňují 
jejich využití přímo v servisním 
centru, v provozu zákazníka nebo 
ve formě mobilní služby. 

Použití originálních náhradních 
dílů při servisu s sebou nese 
zřejmé výhody v podobě kratšího 
trvání kontrol, snížení náročnosti 
logistických procesů (sledovací 
systémy, monitoring dat a vedení 
záznamů) a zjednodušení 
dokumentace, což přispívá 
k finančním i časovým úsporám. 

Bezpečnost především – nižšího rizika úrazů a lepší 
ochrany vašich zaměstnanců dosahujeme díky
• vysoké úrovni odborných znalostí našich techniků 

o produktech, technologii akumulátorů a regulačních 
požadavcích.

Kratší odstávky a zvýšení produktivity zajišťujeme 
prostřednictvím
• záručních kontrol a preventivní údržby s cílem zvýšení 

spolehlivosti a lepší ochrany hydraulické soustavy před 
poklesem výkonu

• kratšího trvání kontrol
• zavedení preventivní údržby

Úsporu času a peněz umožňuje
• jednodušší logistika a dokumentace
• jednodušší administrativa spojená s plněním regulačních/

zákonných požadavků

Servisní centra mohou využít 
Parker Tracking System – PTS 
(Sledovací systém Parker), který 
pomáhá při plánování údržby 
akumulátorů a automaticky 
upozorňuje na nutnost provedení 
kontroly a výměny dílů.



Služby

Servisní centrum Parker poskytuje 
služby, jako jsou opravy systémů, 
údržba akumulátorů, recertifikace 
a předplnění, včetně auditů, 
plánovaných kontrol a výměn dílů. 

Služby v servisním centru – 
(na našem pracovišti)

Mobilní služby – 
(technik k vám přiveze plně 
vybavené vozidlo, náhradní díly 
a zkušební zařízení)

V provozu zákazníka – 
(technik zajistí odborné služby 
i v těch nejodlehlejších místech)

Servisní centra pro akumulátory společnosti Parker disponují potřebnými 
znalostmi, odborností a schopnostmi a poskytují komplexní služby 
v následujících oblastech:

Splnění regulačních 
požadavků a certifikace 
všech součástí systému

• Recertifikace hydraulických akumulátorů
• Provoz sledovacích systémů, monitoring dat a vedení záznamů
• Optimalizace dokumentačních postupů zákazníka za účelem splnění 

regulačních požadavků
• Audity, plánované kontroly a výměna dílů

Údržba a předplnění 
hydraulických akumulátorů

• Kompletní služby v oblasti just-in-time řešení a specifických oprav
• Kompletní služby při opravě dílů a plánované/preventivní údržbě
• Uvedení do provozu/zkoušky (v provozu zákazníka)
• Výměna membrán a těsnění pístů

Optimalizace systému
• Návrh a vylepšení systému (včetně hydraulických agregátů a držáků 

akumulátorů, kalkulace, školení a měření)
• Výměna akumulátorů

Správa aktiv

• Audity spotřeby energie a energetické účinnosti
• Hodnocení rizik a servis bezpečnostních zařízení
• Dohled nad stavem aktiv a prognostika (senzory)
• Shoda se zákonnými požadavky a pojistné krytí
• Podpora zákazníků při využití potenciálu monitorování stavu, technologií 

Průmyslu 4.0 a IoT

V mobilní formě nebo přímo 
v provozu zákazníka tyto 
služby zajišťuje plně vybavené 
výjezdové vozidlo ve spolupráci 
se skladem náhradních dílů. 
Při údržbě, servisu a opravách 
používají naši profesionální 
technici v terénu speciální 
nástroje a zkušební zařízení.

v servisním centru mobilní služby 
v provozu zákazníka
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CHVALIS s.r.o.
Velešická 54
411 72 Hoštka
tel.: 416 857 711
fax: 416 814 198

info@chvalis.cz

Pobočka LIBEREC
CHVALIS s.r.o.
České mládeže 708/108
460 08 Liberec VIII – Dolní Hanychov
tel.: 482 400 013, 724 483 329
fax: 482 312 463
e-mail: liberec@chvalis.cz

Pobočka ROKYCANY
CHVALIS s.r.o.
Arbesova 820/III
337 01 Rokycany
tel.: 371 720 461, 725 118 017
fax: 371 785 620
e-mail: rokycany@chvalis.cz

Pobočka SUŠICE
CHVALIS s.r.o.
T. G. Masaryka  151/II
342 01 Sušice
tel.: 376 523 342, 725 393 251
e-mail: susice@chvalis.cz

Pobočka Č. BUDĚJOVICE
CHVALIS s.r.o.
Pražská 497/62
370 04 České Budějovice
tel.: 387 310 135, 725 516 066
fax: 387 203 173
e-mail: c.budejovice@chvalis.cz    

Pobočka PROSTĚJOV
CHVALIS s.r.o.
Za Olomouckou 5033/3
796 01 Prostějov
tel.: 725 577 097

725 577 095
e-mail: prostejov@chvalis.cz

www.chvalis.cz
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