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TOTAL FLUID MANAGMENT - TFM 
Je služba, která představuje v oblasti procesních kapalin, provozních olejů a maziv komplexní řešení 
přímo ve výrobním procesu u zákazníka. V praxi to znamená převzetí správy externí firmou. Její následná 
role je optimalizace produktů a procesů s cílem snižovat náklady v oblasti olejového hospodářství 
společnosti. Z mnoha výhod systému TFM je fakturace 1x za měsíc, online sledování spotřeb a dalších 
záznamů spojených s činnostmi TFM

KOMPLEXNÍ SLUŽBA SESTAVENÁ PODLE POTŘEB ZÁKAZNÍKA Z JEDNOTLIVÝCH 
PODDODÁVEK

• vedení skladu - příjem, výdej

• emulze - plnění a doplňování nádrží, kontrola, měření a korektura hodnot

• oleje - plnění a doplňování

• monitoring - pravidelné analýzy a rozbory produktů a následné vyhodnocení

• evidence - prostřednictvím softwaru SDC - evidence naměřených hodnot a provedených úprav, každodenní 

evidence spotřeby pro jedntolové provozy, střediska, jednotlivé stroje a produkty

• filtry, filtrační materiály - dodávky, skladování, výměna

• pračky - plnění, kontrola, doplňování, výměny

• optimalizace - sjednocení produktů, výběr, návrh a zavedení optimálních produktů

• recyklace - pravidelná filtrace emulzí a olejových náplní

• přístroje - vybavení provozů potřebným technických vybavením

• management - pravidelná koordinace a vzájemná konzultace prováděných činností

• likvidace - zajištění likvidace odpadů prostřednictvím smluvních partnerů

• fakturace - 1x měsíčně

PŘÍMÉ PŘÍNOSY SLUŽBY TFM

• snížení nákladů na údržbu

• odborná péče důkladně vyškoleného personálu

• komplexní zajištění dodávek produktů jedním dodavatelem

• žádné vlastní skladové zásoby

• měsíční fakturace pouze za skutečně spotřebované produkty

• možná kontrola spotřeby na společnost / středisko / stroj / produkt

• optimalizace životnosti provozních olejových náplní a procesních kapalin

• využití vlastního personálu pro vlastní výrobní proces

• online kontrola spotřeb prostřednictvím internetu



• databáze produktů celkově: firma / středisko

• veškeré náplně na jednotlivý stroj

• skladový příjem + výdej

• stav skladových zásob

• minimální nastavení skladových zásob

• denní údržba mazacího produktu na stroj

• údržba filtru na stroj

• údržba náhradního dílu na stroj

• spotřeba produktů celkově: firma / středisko

• spotřeba produktů jednotlivě: firmy / středisko

• spotřeba produktů na jednotlivý stroj

• spotřeba produktů pro vybrané stroje

• vlastní zobrazení

MOBILNÍ APLIKACE - SDC

STATISTIKY MĚSÍC / ROK

TOTAL FLUID MANAGMENT - SECURE DATA CONTROL

SDC, neboli Secure Data Control systém je online systém, který je používán pro potřeby TFM jako jsou 
evidence strojů, skladové zásoby, záznamy výdejů a záznamy provedených opatření. Součástí je report 
spotřeb, který je využíván pro hodnocení ekonomických ukazatelů. Náhled do online mobilní aplikace 
lze okamžitě využít k operativnímu nastavení procesů

POPIS ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ
• přesná evidence skladování

• online přístup

• možnost propojení s telefonem

• dokumentace a vyhodnocení

• pravidelné aktualizace softwaru
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ČIŠTĚNÍ STROJŮ A OLEJOVÝ SERVIS
Je velmi důležitou součástí služby TFM, neboť firmy, které provádí pravidelné a kvalitní čištění strojů ve 
svých provozech, dnes vykazují značné úspory na opravách a údržbách strojů oproti době, kdy se čištění 
strojů nevěnovala dostatečná pozornost. Samotné čištění strojů provádíme v součinnosti se strojní 
údržbou nebo obsluhou zařízení. K čištění pak využíváme vysokolakou techniku s využitím horké vody 
nebo páry a vysoce výkonné vysavače

• čištění nádrží strojů a zařízení

• čištění pracovních prostorů obráběcích strojů

• čištění dopravníků a podavačů

• příprava nádrží před výměnou provozních náplní

• následné plnění nádrží provozními kapalinami

• úklid kolem stroje po čištění

ČIŠTĚNÍ STROJŮ - PŘEHLED

FILTRACE OLEJŮ

• odstranění mechanický nečistot

• odstranění vody

• odběr vzorků ke stanovení základních parametrů

• filtrace olejů na místě

• filtrování pomocí patronových filtrů

• filtrování kapalin / olejů
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