Dvojkolí

Wheelsets

Radsätze

VYVÍJÍME A VYRÁBÍME
KOMPLETNÍ SORTIMENT DVOJKOLÍ
	Dvojkolí pro nákladní vozy (BA004, BA303,
BA314, Evolution), včetně montáže ložisek
a ložiskových komor
	Hnaná dvojkolí pro osobní vozy s nalisovanými
brzdovými kotouči
	Hnací dvojkolí pro osobní vozy včetně
lisování převodovky
	Hnací dvojkolí pro lokomotivy
	Opravy dvojkolí, včetně posouzení stavu
dvojkolí a revize ložiskových systémů

WE DEVELOP AND MANUFACTURE
A COMPLETE RANGE OF WHEELSETS

WIR ENTWICKELN UND FERTIGEN
KOMPLETTES SORTIMENT VON RADSÄTZEN

	Wheelsets for freight wagons (BA004, BA303, BA314, Evolution),
including the assembly of bearings and axle boxes

	Radsätze für Güterwagen (BA004, BA303, BA314, Evolution),
einschließlich Anbau von Lagern und Lagergehäusen

	Driven wheelsets for passenger carriages with pressed
brake discs

	Angetriebene Radsätze für Personenwagen mit
aufgepressten Bremsscheiben

	Driving wheelsets for passenger carriages, including
the pressing of gear boxes

	Treibradsätze für Personenwagen einschl. Pressen des Getriebes

	Driving wheelsets for locomotives

	Instandsetzung der Radsätze, einschl. der Zustandsbeurteilung von Radsätzen und der Überholung
der Lagersysteme

	Maintenance of wheelsets, including wheelset condition
assessment and bearing system overhaul

	Treibradsätze für Lokomotiven

Dvojkolí

Wheelsets

Výrobní linka je vybavena lisem
firmy MAE s automatickým měřícím
zařízením, dynamickou vyvažovačkou,
přístrojem na měření elektrického
odporu dvojkolí a lakovací kabinou.
Vysoce kvalitní vybavení linky spolu
s dlouholetými zkušenostmi našich
pracovníků garantují vysokou kvalitu
námi vyráběných dvojkolí.

WALBO RAILWAY s.r.o.
Vítězná 1271/20, 702 00 Ostrava, Czech Republic,
mob.: +420 601 281 615, e-mail: sales@walbo.cz

The production line is equipped
with a MAE press with an automatic
measuring unit, a dynamic wheel
balancer, a device for measuring
the wheelset electrical resistance,
and with a paint spraying booth.
The high quality equipment
of the line along with many years
of our staff´s experience guarantee
the high quality of the wheelsets
we produce.

Radsätze
Die Produktionslinie ist mit einer
Presse von MAE mit automatischer
Messeinrichtung, einer dynamischen
Auswuchtmaschine, einem Gerät
zur Messung des elektrischen
Widerstands des Radsatzes und
einer Lackierkabine ausgestattet.
Die hochwertige Ausstattung der
Produktionslinie in Verbindung mit
der langjährigen Erfahrung unserer
Mitarbeiter garantiert die hohe
Qualität der von uns produzierten
Radsätze.

