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ESCO 

Lité zubové systémy 
Nemisys® 
Pro důlní rýpadla, čelní lopaty 
a vlečené lopaty.
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Snižte vaše náklady na tunu se systémem Nemisys®

Ověřené a efektivní 
S více než 750 instalacemi na celém světě bylo v praxi ověřeno, že zubový systém nástrojů pro pronikání do zeminy 
(G.E.T.) ESCO® Nemisys® snižuje náklady na tunu. 

Zvýšení využitelnosti stroje

• Prvotřídní slitiny 
a optimalizovaný profil systému 
znamenají delší  životnost 
součástí.

• Jednoduché, intuitivní zámky  
zajišťují bezpečnější a rychlejší
 výměnu součástí.

• Bezkonkurenční spolehlivost 
a životnost v průmyslovém 
odvětví  umožňují provoz strojů
 s minimálními prostoji.

Nižší náklady na údržbu 

• Patentovaná slitina, dokonalejší 
ochrana břitů a velké dosedací 
plochy prodlužují provozní 
dobu.

• Trvanlivější a spolehlivější 
nástroje pro pronikání 
do zeminy zkracují plánované
i neplánované servisní zásahy.

• Rychlá a snadná výměna 
součástí za přítomnosti 
menšího počtu pracovníků 
a bez nutnosti tepelného 
zpracování.

Nižší náklady na náhradní díly 

• Trvanlivější a spolehlivější nástroje 
pro pronikání do zeminy (G.E.T.) 
vedou k menšímu počtu 
nakupovaných součástí 
ve srovnání s konkurencí.

• Menší počet nakupovaných dílů 
znamená i menší počet 
přepravovaných, skladovaných
a kontrolovaných dílů.
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„Každoroční úspory 1,1 milionu USD odůvodnily 

přeměnu celého našeho strojního parku 

na systém Nemisys®.“
– Důl na železnou rudu, Afrika
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Případová studie: Pracovní výkonnost nástrojů pro pronikání 
do zeminy 
Na základě výrobních dat hydraulické čelní lopaty PC5500 z více než 21 mil. metrických tun vytěžených 
ve významném měděném dole v Brazílii.

Spotřeba zubů na milion metrických tun 

ESCO Nemisys® N5 

Hensley® XS 640TS1222 
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Spotřeba zubů 
Hensley® XS 640TS1222 

• 44 zubů na mil. metrických tun.

• 3 neplánované odstávky 
na závadu nástroje pro pronikání 
do zeminy na každý mil. 
metrických tun.

ESCO Nemisys® N5 

• 17 zubů na mil. metrických tun.

• Žádná neplánovaná odstávka kvůli nástroji 
pro pronikání do zeminy.

ESCO 
Nemisys® 

Dostupnost stroje 
Systém ESCO® Nemisys® 

• 1,0 mil. vyprodukovaných metrických 
tun na hodinu požadovaných 
údržbových prací.

Systém Hensley® XS 

• 0,22 mil. vyprodukovaných metrických

tun na hodinu požadovaných 

údržbových prací.
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Zvyšte bezpečnost na pracovišti pomocí systému Nemisys® 

Navržen pro snížení vystavení riziku zranění 

• Nevystavujte svůj personál nutnosti 
údržby drtiče díky vynikajícím 
uzamykacím systémům, které zajišťují 
zuby a kryty na břitech.

• Bezpečnější montáž a demontáž díky 
připraveným bodům pro páčení 

a kompatibilitě se systémem ESCO® 
SecureLift™.

• Slitina s delší životností pro méně výměn dílů a menší 

expozici pro personál údržby.

• Rychlejší   a snadnější výměna: všechny    zuby a adaptéry 

mají stejný bezkladivový zámek, který používá standardní 

ruční nářadí.

„Součásti s delší 

životností pomohly 

zvýšit bezpečnost 

snížením četnosti 

požadované údržby.“ 
– Důl na železnou rudu, Austrálie
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Více než 750 instalací na celém světě 
ZZubový systém Nemisys® pomáhá v dolech po celém světě zvyšovat produktivitu a snižovat jejich náklady 
na tunu díky nejlepšímu zajištění zubů a krytů ve svém oboru, rychlejší a bezpečnější výměně a lepšímu krytí 
břitů. Jako potvrzení své hodnoty a spolehlivosti si již více než 2 ze 3 uživatelů systému Nemisys® zvolili instalaci 
produktů Nemisys® na další stroje na svém pracovišti. 

Se systémem Nemisys® jsme 
dosáhli 80% prodloužení 
životnosti a impozantního 
snížení odpadního kovu. 

– Důl na železnou rudu, Brazílie
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„Vynikající pro zachování úhlu břitu i během opotřebování.” 
– Uhelný důl, Severní Amerika
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