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Ankieta EOS Sleeves
Firma: ……………………………………………………………………..…

Stanowisko: …………………………………………………

Powłoki walców, z których korzystacie Państwo w procesie produkcyjnym to powłoki:
Gumowe 

Silikonowe 

Gąbczaste 

Poliuretanowe 

Inne, Jakie? …………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
-) Wykorzystuję następujące typy walców w produkcji:
Klejowe
Gąbczaste
Dozujące
(z ebonitu)





Lakiernicze gładkie
Olejowe
Walce do szlifierek
szerokotaśmowych




Lakiernicze OPTI (RYLI)
Podporowe






Inne , Jakie? ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..………..
-) Nakładarki walcowe pracujące w Państwa firmie to:
Producent: …………………………………………………..………… Typ maszyny: ………………………….………………….…….. Rok produkcji: ………………
Typ walca, twardość ShA

Wymiary walców
średnica rdzenia / średnica gumy / długość gumy

Ilość walców w użyciu
/szt.

Ilość walców w zapasie
/szt.

Ilość walców wysyłanych
do regeneracji / rok

Producent: …………………………………………………..………… Typ maszyny: ………………………….………………….…….. Rok produkcji: ………………
Typ walca, twardość ShA

Wymiary walców
średnica rdzenia / średnica gumy / długość gumy

Ilość walców w użyciu
/szt.

Ilość walców w zapasie
/szt.

Ilość walców wysyłanych
do regeneracji / rok

Producent: …………………………………………………..………… Typ maszyny: ………………………….………………….…….. Rok produkcji: ………………
Typ walca, twardość ShA

Wymiary walców
średnica rdzenia / średnica gumy / długość gumy

Ilość walców w użyciu
/szt.

Ilość walców w zapasie
/szt.

Ilość walców wysyłanych
do regeneracji / rok
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-) Proszę określić przewidywany rozwój Państwa linii produkcyjnych:
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
zwiększenie / zmniejszenie ilości maszyn / utrzymanie posiadanego stanu

……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………

-) Rodzaj aplikacji do której wykorzystywane są walce: …………………………………………………………………………………..…………………………………
Stosowane media: ………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
typ nakładanej chemii, producent, ilość g/m2, jaka jest temperatura ich nakładania

……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
-) Procentowy udział walców LIGUM w Państwa produkcji:
100%



75% 

50% 

25% 

0% 

W przypadku wybrania 0% prosimy dokończenie zdania: Nie korzystam z walców Ligum ponieważ:
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………

-) Dodatkowe usługi, jakich oczekuję podczas zlecenia regeneracji walców gumowych to:
Nacinanie rowków
Naprawa czopów
Produkcja walca





Szlifowanie walców
Grawerowanie
Naprawa rdzenia





Wyważanie dynamiczne
Wymiana łożysk
Transport





-) Ogólna opinia nt. współpracy z LIGUM:

-) Czy wg. Państwa w usługach wykonywanych dla Was powinniśmy coś zmienić, ulepszyć, itd.?
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
-) Jaką prasę branżową prenumeruje Wasza Firma, lub po jaką sięgacie: ……………………………………………………………………………………………
-) W poniższym zestawieniu prosimy Państwa o odpowiedź na pytanie jakimi kryteriami kierujecie się Państwo przy wyborze
dostawcy walców. Prosimy o zaznaczenie danego kryterium wg. jego ważności od bardzo istotnego do nieistotnego.
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Istotne

Neutralne

Mało istotne

Gama produktów











Cena











Jakość











Doradztwo techniczne











Termin dostawy











Elastyczność











Wsparcie techniczne











Logistyka











System Zarządzania Jakością ISO











Marka Firmy











Nieistotne

Bardzo istotne
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System EOS Sleeves
-) Czy jesteście zainteresowani systemem wymiany powłoki gumowej w systemie EOS Sleeves

TAK 

NIE 

-) Jaką ilość stanowisk do montażu / demontażu tulei przewidujecie ………………… ?
-) Czy posiadacie instalację sprężonego powietrza (min. 0,6 MpA)?

TAK  NIE 

-) Jaką ilość cylindrów powietrznych chcielibyście wdrożyć (przerobić / zamówić): …………………………………………………………………..…..?
-) Jaką ilość walców planujecie zastąpić systemem EOS Sleeves /rok: …………………………………………………………………………..………………..?
-) Czy jesteście zainteresowani przetestowaniem Systemu EOS Sleeves w praktyce?
TAK  NIE 
 w centrum Technologicznym SHERWIN-WILLIAMS POLSKA k/Poznania -pokaz kompletnego Systemu i praca na linii Burkle
 dostarczenie przez LIGUM cylindra powietrznego z założoną i ogumowaną tuleją z wybraną przez klienta okładziną gumową
 zakup kompletnego Systemu (stojak, cylinder powietrzny, tuleja EOS) –pełny test u klienta

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie powyższego kwestionariusza. Informacje przekazane przez Państwa zostaną
przez nas wykorzystane do zoptymalizowania naszej oferty w zakresie proponowanych produktów i świadczonych przez LIGUM
usług.
mgr inż. Karol Adamczuk
Specjalista Obsługi Kluczowych Klientów
Key Account Specialist
6064 54 486 (6064 LIGUM)
+48/606 446 453
k.adamczuk@ligum.home.pl

