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Hepworth Rail International jest wiodącym na świecie dostawcą wytwarzanych na zamówienie wycieraczek dla
branży kolejowej, posiadającym ponad siedemdziesiąt lat doświadczenia i specjalizującym się w projektowaniu
i produkcji systemów wycieraczek i spryskiwaczy przeznaczonych do pracy w ciężkich warunkach.

Starając się sprostać wyzwaniom szybko rozwijającej się technologii oraz rygorystycznym wymaganiom
przemysłu kolejowego, spółka Hepworth Rail zbudowała swoją reputację w kraju i zagranicą, która stała
się synonimem jakości i niezawodności. Hepworth nieustannie pracuje nad powiększaniem 
i poszerzaniem oferty swoich produktów dostarczając systemów w pełni zgodnych z najnowszymi
normami, takimi jak IRIS, ISO9001, EN45545, EN50155, EN50121-3-2 i EN15085. Filozofia spółki
Hepworth dotycząca projektowania swoich systemów z powodzeniem znalazła zastosowanie 
w pojazdach wolno-, jak i szybkobieżnych – do 500 km/h.

Posiadając siedzibę w Worcestershire, West Midlands,
nasz specjalistyczny zespół pracowników pracuje

w trzech zakładach produkcyjnych o łącznej powierzchni 92 000 stóp
kwadratowych.

Oferowane usługi i produkty:

• Projektowanie, dostarczanie i instalacja standardowych 
i wykonywanych na zamówienie systemów wycieraczek 

dla branży kolejowej

• Renowacja, przegląd i modernizacja

• Szkolenia u klienta

• Wsparcie techniczne dla klienta

• Wsparcie posprzedażowe

• Wszechstronny serwis części 
zamiennych
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Dystrybutorzy techniczni zlokalizowani na wszystkich kontynentach zapewniają szybkie dostawy i oferują
elastyczne wsparcie odnośnie jakichkolwiek zapytań. Nasi przeszkoleni dystrybutorzy oferują swoją pomoc
w przypadku wszelkich problemów technicznych, a w razie potrzeby mogą nawet przybyć na wizytację
u klienta.

Posiadając bazę ponad 50 klientów w sektorze kolejowym, z powodzeniem dostarczyliśmy nasze systemy
wycieraczek dla ponad 300 projektów na wszystkich 6 kontynentach. Od lokomotyw do pociągów
wysokich prędkości, jesteśmy globalnie rozpoznawalni jako lider dostarczający wysokiej jakości, wydajne
systemy wycieraczek.

Dla naszych renomowanych klientów takich jak Bombardier, Alstom, Siemens, z powodzeniem
zrealizowaliśmy i w dalszym ciągu pracujemy nad wieloma międzynarodowymi projektami. Poniżej
przedstawiamy niektóre przykłady zastosowań naszych produktów:

Kolej podziemna London Underground S Stock
191 pojazdów wyprodukowanych przez Bombardier (Derby)

Tramwaj San Francisco S200 Tram
150+ tramwajów wyprodukowanych przez Siemens (Sacramento)

Coradia Nordic X60, X61
150+ pojazdów wyprodukowanych przez Alstom (Salzgitter)
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produkty
• Każde napięcie zapewniające zgodność ze wszystkimi pojazdami

i eliminujące potrzebę stosowania konwerterów DC/DC

• Silniki dla systemów wycieraczek 30Nm, 50Nm, 80Nm i 120Nm
nadające się do wszystkich zastosowań

• Standardowe silniki 1- lub 2-prędkościowe (2-prędkościowe
21/36 obr./min, 30/45 obr./min; - 1 prędkościowe 26 obr./min)

• Stopień ochrony silników 54 i 56

• Mechanizmy łącznikowe dla zastosowań wewnętrznych
i zewnętrznych

• Zgodność elektromagnetyczna (EMC) według normy 
EN 50121-3-2

Silniki wycieraczek i zespoły mechanizmów łącznikowych

• Ramiona wahadłowe o dowolnej długości i wygięciu
o odpowiednich parametrach roboczych

• Ramiona pantografów o dowolnej długości i wygięciu
o odpowiednich parametrach roboczych

• Rurki spryskiwaczy zasilane poprzez kanały 

• 4 dysze spryskujące dla maksymalnego pokrycia szyby

• Pióra przegubowe lub płaskie od 450 mm do 1300 mm

Układy sterowania, przełączniki operatora, zespoły przewodów elektrycznych

• Złożone funkcje przerywane dla dowolnych częstotliwości
przerywania

• Zintegrowane przełączniki obsługujące funkcje przerywania,
zwalniania, przyspieszania i spryskiwania

•Dostępne dowolne cykle spryskiwania

• Dostępne programy synchronizacji elektrycznej

• Zespoły przewodów elektrycznych o dowolnej długości
z zastosowaniem wymaganych złącz

• Zbiorniki systemów spryskiwania ze stali nierdzewnej
o dowolnej pojemności

• Zbiorniki o dowolnej objętości formowane z tworzyw sztucznych
lub fabrykowane zgodne z normami przeciwpożarowymi

•Czujniki/wskaźniki elektryczne i poziomu

•Pompy systemów spryskiwania zapewniające zgodność ze
wszystkimi pojazdami

•Filtry zabezpieczające przed zanieczyszczeniami

• Zestawy węży systemów spryskiwania wraz z adapterami
zabezpieczającymi węże

• Wewnętrzne i zewnętrzne rurki spustowe

• Czujniki deszczu dla branży kolejowej obsługujące wszystkie
napięcia i grubości szyby do 12 mm

• Zestawy złącz z wbudowanym prostownikiem

Dodatkowe produkty

• Złącza typu Bulkhead i dysze spryskujące

• Zestawy instalacyjne, w tym MCB, kable, zaciski itp.

Ramiona i pióra wycieraczek

Pompy dla systemów spryskiwania, zbiorniki wody i zestawy systemów spryskiwania
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modernizacja
Nasze zestawy do modernizacji systemów wycieraczek zostały opracowane jako części zamienne dla
systemów pneumatycznych, starszych systemów elektrycznych i systemów nisko-wydajnych. Posiadamy
zestawy standardowe dostępne od ręki, jak również jesteśmy w stanie wykonać systemy na zamówienie
spełniające określone wymagania klienta.

Dysponujemy wiedzą i doświadczeniem pozwalającym nam
projektować standardowe systemy gotowe od ręki, które mogą być
używane na większości starszych pojazdów. Nasze systemy
o niskich wymaganiach konserwacyjnych spełniające wymagania
standardów obowiązujących w branży oferujemy po przyjaznych
cenach z równoczesnym zachowaniem wysokich poziomów
jakości. Nasze kompaktowe wycieraczki 50Nm, 80Nm, and 120Nm
obsługują każdy rodzaj wymaganego napięcia i mogą być
stosowane na wszystkich pojazdach kolejowych.

Oprócz standardowych części dostępnych od ręki oferujemy również dodatkowe produkty pozwalające na
zbudowanie kompletnie nowego systemu. Do tego typu produktów należą zbiorniki dla systemów
spryskiwania (ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego), pompy dla systemów spryskiwania, układy
sterowania, zespoły przewodów elektrycznych i jednostki interfejsu maszynisty, jak również zestawy węży 
i złącza z wbudowanymi prostownikami.

Oprócz dostarczania produktów spełniających wymagania naszych klientów dysponujemy dedykowanym
zespołem inżynierów służących wsparciem technicznym w siedzibie u klienta. Nasz zespół techniczny
przybędzie do siedziby klienta w celu zrozumienia istniejącego systemu wycieraczek i pozycji montażowych
i dostarczy informacji technicznych odnośnie tego, jaki system będzie najlepiej pasował do określonego
zastosowania. Będzie on obecny również w fazie początkowej instalacji w celu zapewnienia wszelkiego
wymaganego wsparcia. 

Każdy system powinien być jak najprostszy! 

remonty i renowacje
Nasz specjalistyczny dział serwisu i renowacji zapewnia nam przeprowadzanie czynności
remontowych na wszystkich systemach wycieraczek. Nasi wysoce wykwalifikowani
inżynierowie posiadają odpowiednie szkolenia i doświadczenie pozwalające przywrócić każdy
system do stanu nowości.

W oparciu o nasze doświadczenie i testy przeprowadzane w trakcie projektu zalecamy, aby ocena stanu
technicznego systemu była przeprowadzana po upływie około 5 lat obsługiwania systemu. Jesteśmy

w stanie ocenić stopień zużycia elementów składowych systemu 
i określić jego pozostały okres eksploatacji w określonych
warunkach roboczych.

Wyniki oceny stanu technicznego systemu pozwalają nam określić
jak długiego bezawaryjnego okresu eksploatacji systemu można się
spodziewać. Tym samym jesteśmy w stanie określić przedłużony
okres eksploatacji przed zalecanym remontem. Takie zalecenia
uwzględniają również wiele czynników, takich jak użytkowanie
systemu, warunki środowiskowe i obciążenie systemu. 

Korzyścią z remontu systemu jest przedłużony okres eksploatacji
oraz zmniejszenie ryzyka awarii podczas użytkowania systemu,

które prowadzą do opóźnień. Tym samym nasi klienci mają pewność, że ich systemy nie będą sprawiać
żadnych problemów do kolejnego okresu serwisowania systemu.

Oferujemy pełne wsparcie podczas planowania programów remontowych dopasowanych do potrzeb
naszych klientów krótkie czasy realizacji remontów. Wszystkie systemy są przywracane do stanu nowości
i poddawane testom zgodnie z pierwotnymi specyfikacjami technicznymi i objęte roczną gwarancją.

Oferujemy również szkolenia w siedzibie klienta dotyczące przeprowadzania remontów we własnym
zakresie przez klienta.
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B Hepworth & Co Ltd
4 Merse Road, North Moons Moat, 
Redditch, Worcestershire  B98 9HL,  UK

T +44 (0)1527 61243
F +44 (0)1527 66836
E rail@b-hepworth.com

...wskazując drogę

www.b-hepworth.com
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