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AKILLI SEÇİMİ YAPIN, 
HOVE SMART LUBE ALIN

Hove Smart Lube hakkında daha fazla 
bilgiyi hove-as.com/tr/smart-lube 
adresinden edinin veya buradan bir  
tanıtım rezervasyonu yaptırın:

hove@hove-as.dk
+45 7022 1022

HOVE HAKKINDA

Hove A/S, başta rüzgar türbini endüstrisi 
olmak üzere mekanik rulmanların 
yağlanmasına yönelik gelişmiş çözümlerin 
önde gelen geliştiricisi ve üreticisidir. 

Hove Smart Lube, çözümün amacına 
hizmet etmesini ve her koşulda çalışmasını 
sağlamak için rüzgar çiftliklerinde ve rüzgar 
çiftlikleriyle birlikte geliştirilmiştir.



Hove Smart Lube, sahada kendini 
kanıtlamış dijital bir çözümdür. 
İşlemlerinize entegre ederek eksiksiz 
izlenebilirlik elde edin ve yağlama ile ilgili 
tüm süreçlerin kontrolünü elinize alın.

GERÇEK ZAMANLI TAKİP VE EKSİKSİZ 
İZLENEBİLİRLİK
Evrak işlerini azaltın ve erişmesi kolay 
verilerle analitik, veri odaklı bakımı 
destekleyin.

DOĞRU YAĞLAMA VE AZALTILMIŞ AYAK İZİ
Daha hassas bir yağlama hizmeti ile 
yağlama kullanımını en aza indirin ve 
rulman kullanım ömrünü artırın.

NET GENEL BAKIŞ VE BELGELEME
Tüm belgelerin tek bir genel bakışta 
eksiksiz, doğru ve bütün halde olduğundan
emin olun.

KOLAY UYGULAMA VE KULLANIM
Teknisyenler ve yöneticiler için 
uygulaması, entegrasyonu ve kullanımı 
kolay bir çözüm elde edin. 

HOVE SMART LUBE 
İLE TANIŞIN

Hove Smart Lube’u uygulamak dört 
kolay adımdan oluşur. Tipik 200 türbinli 
bir rüzgâr santrali genellikle birkaç haft a 
içinde çözümle birlikte hazırlanır ve çalışır 
hâle gelir.

1. YAĞLAMA NOKTALARINA QR KODLARI 
YERLEŞTİRİN (İSTEĞE BAĞLI)
Teknisyenler bunu normal görevlerini 
yerine getirirken yapabilirler. Hove Smart 
Lube hem QR kodları ile hem de QR kodları 
olmadan çalışır.

2. WEB UYGULAMASI ÇÖZÜMÜNÜ 
AYARLAYIN
Platformun kurulumu kolaydır: Büyük 
rüzgar türbini şirketlerinin tüm modelleri 
sistemde önceden yapılandırılmıştır. Hove 
her adımı yönetir ve personelinizi çözümü 
kullanma konusunda eğitir.

3. CİHAZLARI KURUN VE TEKNİSYENLER 
EĞİTİN (ÇEVRİM İÇİ VEYA ÇEVRİM DIŞI)
Hove Smart Lube cihazının kullanımı 
sezgiseldir. Teknisyenlerin BT kullanımı 
için eğitilmesi iki saatten fazla 
sürmez ve bu işlem çevrim içi olarak 
gerçekleştirilebilir.

4. MEVCUT SİSTEMLERİNİZLE ENTEGRE 
EDİN (İSTEĞE BAĞLI)
Hove Smart Lube diğer sistemlere 
entegrasyon gerektirmez. Ancak 
entegrasyonun avantajlarından 
yararlanmak isterseniz size yardımcı 
olabiliriz.

UYGULAMASI KOLAY, 
KULLANIMI KOLAY
UYGULAMASI KOLAY, 
KULLANIMI KOLAY


