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جعفری اعالم کرد:

 رئیس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد: این سازمان تا پایان اسفند امسال، 12 
طرح نیمه تمام را در بخش معدن و صنایع معدنى تکمیل مى کند. به گزارش 
روابط عمومى ایمیدرو، وجیه ا... جعفرى ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: 
ایمیدرو تا پایان سال جارى، طرح هایى را در زمینه مس، فوالد، سرب و روى، 
بردارى  بهره  به  فسفات  و  هیدراته  آهک  سنگ،  زغال  زیرساختى،  فروکروم، 
براى طرح  بینى شده  پیش  گذارى  میزان سرمایه  داد:  ادامه  وى  رساند.  مى 
هاى مذکور، یک میلیارد و 403 میلیون دالر است و براى 2877 نفر، اشتغال 

مستقیم و براى بیش از 7500 نفر، اشتغال غیر مستقیم ایجاد مى شود.
جزئیات طرح های قابل راه اندازی 1401

رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به جزئیات طرح هاى قابل راه اندازى در 
سال 1401 تصریح کرد: 4 طرح در زنجیره مس شامل «تجهیز و بهره بردارى 
عیار 39 صدم  با  میلیون تن خاك سولفورى  به ظرفیت 7  آلو  از معدن دره 
درصد و تولید 110 هزار تن کنسانتره مس با متوسط عیار ساالنه 25 درصد»، 
«احداث کارخانه لیچینگ به ظرفیت ساالنه 3 هزارتن مس کاتدى»، بخشى از 
طرح هاى قابل راه اندازى امسال است. وى ادامه داد: «کارخانه فلوتاسیون مس 
با تولید 70 هزار تن کنسانتره مس و عیار 24 درصد» و «تجهیز  سرچشمه 
و بهره بردارى از معدن دره زار به ظرفیت 11 میلیون تن خاك سولفورى با 
عیار 38 صدم درصد و تولید 150 هزار تن کنسانتره مس با متوسط عیار 26 

درصد»، از دیگر طرح هاى قابل راه اندازى در حوزه مس است.

جعفرى با بیان اینکه امسال 2 طرح در زنجیره فوالد تکمیل مى شود، گفت: 
این طرح ها شامل «واحد فوالدسازى استانى سفیددشت با ظرفیت تولید 800 
هزارتن اسلب» و «پرعیارسازى باطله چهاربوق چادرملو با ظرفیت 500 هزار 

تن سنگ آهن فرآورى شده و عیار آهن حداقل 45 درصد» است.
وى ادامه داد: «فازیک تجهیز معدن و احداث کارخانه سرب و روى مهدى آباد 
با ظرفیت 200 هزار تن» و «احداث کارخانه تولید آهک هیدراته کوه الر با 

تولید 30 هزار تن» بخش دیگرى از طرح هاى قابل راه اندازى امسال است.
رئیس هیات عامل ایمیدرو خاطرنشان کرد: طرح هاى دیگر قابل بهره بردارى 
تا پایان اسفند امسال، مشتمل بر « احداث یک پست اسکله بندر پارسیان » و 
«طرح احداث کارخانجات تولید کود فسفاته با ظرفیت 6000 و20000 تن» 

است.
«نیروگاه  جغتاى»،  فروکروم  مجتمع  سیلیکومتال  تولید  «طرح  افزود:  وى 
360 مگاوات برق در استان سمنان» و نیز تعدادى طرح هاى هاى احداث راه 
دسترسى و تامین برق معادن در مناطق مختلف، در برنامه راه اندازى امسال 
قائنات»  استانى  ایمیدرو است. همچنین 3 طرح شامل « واحد احیاى فوالد 
و «احداث کارخانه طالى هیرد» و «2 پست اسکله بندر پارسیان» با مجموع 
رقم سرمایه گذارى 208,3 میلیون دالر و اشتغال مسقیم 600 و غیر مستقیم 
افتتاح  آماده  جارى  سال  در  که  تکمیل شده  سال 1400  در  نیز  نفر   4050

هستند.

به  امسال  نخست  ماه  در سه  معدنى  و صنایع  معدن  ارزش صادرات بخش 
3,27 میلیارد دالر رسید. رقم فوق بیش از 3,3 برابر واردات این حوزه بوده 
است. به گزارش روابط عمومى ایمیدرو، عملکرد تجارت خارجى حوزه معدن 
این  بهار امسال نشان مى دهد که صادرات محصوالت  و صنایع معدنى در 

حوزه رشد 7,6درصدى را کسب کرده است.
بیشترین سهم صادرات

و  فوالد  زنجیره  به  مربوط  بیشترین سهم صادرات محصوالت  میان  این  در 
محصوالت مرتبط(1,58 میلیون دالر)، مس و محصوالت (515 میلیون دالر) 

و زنجیره آلومینیوم و محصوالت(251 میلیون دالر) است.
بر این اساس طى مدت یاد شده ارزش صادرات سیمان 146 میلیون دالر، 
روى 145 میلیون دالر، گندله آهن 140 میلیون دالر و فروسیلیس 19,4 

میلیون دالر بوده است.
و  روى  آهن، سیمان،  گندله  آلومینیوم، مس،  صادرات محصوالتى همچون 
فروسیلیس رشد قابل توجهى یافته است. طبق گزارش تجارت خارجى این 
برق  قطعى  از  ناشى  هاى  محدودیت  دلیل  به  فوالد  صادرات  میزان  حوزه، 

کاهش یافته است.
از سوى دیگر ارزش واردات محصوالت معدنى در مدت یاد شده 979 میلیون 
دالر بوده است که حاکى از کاهش 2,7 درصدى نسبت به مدت مشابه سال 

قبل است.

تکمیل 12 طرح نیمه تمام معدنی و صنایع معدنی تا اسفند
صادرات 3,2 میلیارد دالرى بخش 
معدن و صنایع معدنی در بهار 1401
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گروه ولوو یکى از برجسته ترین تولید کنندگان کامیون، اتوبوس، ماشین آالت 
راهسازى و معدنى و موتورهاى دریایى و صنعتى در جهان است.

کارخانجات  از  یکى   VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT

ماشین آالت  و عرضه  تولید  زمینه  در  این گروه مى باشد که  زیرمجموعه 
شرکت  این  محصوالت  مهم ترین  مى نماید.  فعالیت  معدنى  و  راهسازى 
لوله  آالت  ماشین  آسفالت،  ماشین آالت  لودر،  مکانیکى،  بیل  دامپ تراك، 

گذار و چکش هاى هیدرولیکى مى باشد.
از   EC220E زنجیرى  چرخ  مکانیکى  بیل  بررسى  به  گزارش  این  در 

جدیدترین محصوالت این شرکت، مى پردازیم:

بیل مکانیکى EC220E با اطمینان حاصل کردن از کارکرد همه اجزا با 
یکدیگر و همچنین تکمیل همدیگر، بر پایه شهرت کارایى خود از سرى 
D ساخته شده است. این پیشرفت ها بهترین راندمان سوخت را در میان 
مصرف  و  آالیندگى  کاهش  دستگاه  این  مى کند.  ارائه  مشابه  دستگاه هاى 
ارمغان  به  توان  کاهش  بدون  را  بهره ورى  افزایش  درعین حال  و  سوخت 

مى آورد.
 D6 STAGE IVدستگاه با وزن کارى بیش از 22 تن از یک موتور قوى
ولوو با فناورى پیشرفته بهره مى برد. این موتور در حالى که مصرف سوخت 
تا کیفیت،  تولید مى نماید  بیشترى  قدرت  را کاهش مى دهد  آالیندگى  و 
استاندارد دستگاه  باکت  دهد. حجم  ارائه  را  برتر  دوام  و  اطمینان  قابلیت 
m3 1,1 بوده و ظرفیت مناسبى را حتى براى باربردارى در شرایط سخت 

ایجاد مى نماید.
ساخته شده براى تداوم

دوام  و  اطمینان  قابلیت  با  و  است  ولوو  اصلى  ارزش هاى  از  یکى  کیفیت 
همراه مى باشد. بیل مکانیکى EC220E توجه ویژه اى به این امر دارد که 
تمام اجزاى آن در سطح باالیى از ظرفیت خود کار کنند، اما درعین حال به 
گونه اى ساخته شده اند که براى دوره اى طوالنى عملکردى بى نظیر داشته 

باشد و آرامش خاطر را براى مشترى و اپراتور فراهم مى کند.
هر یک از اجزاء نقش جدایى ناپذیرى در قوى ساختن این دستگاه براى 
عایق بندى  دارد.  نامساعد  آب وهواى  و  چالش برانگیز  زمین هاى  با  مقابله 
 HEAVY-DUTY سیلیکونى آن از زنگ زدگى جلوگیرى مى کند و لوالهاى
تداوم  براى  بادوام  گونه اى  به  که  مى کنند  محافظت  چراغ ها  از  نیز  درب 

طوالنى طراحى شده اند.
سیستم هیدرولیک بهینه شده

کنترل پذیرى این دستگاه به دلیل استفاده از سیستم هیدرولیکى که در 
با موتور D6 کار مى کند بهبود چشمگیرى داشته است.  هماهنگى کامل 
این سیستم به صورت نرم، کارآمد و موثر انرژى را براى حداکثر بهره ورى 
را  بهترى  عملکرد  پمپ،  ورودى  قدرت  افزایش  همچنین  مى آورد.  فراهم 
ایجاد مى کند که منجر به بهره ورى بیشتر و چرخه کارى سریع تر مى شود. 

بوم و آرم
از  وسیعى  در طیف  که  نقاطى  در  تا  است  گونه اى  به  آرم  و  بوم  طراحى 
کاربردها تحت فشار مى باشند، صفحات داخلى جهت استحکام بیشتر قرار 
گیرد. این امر به پراکندگى تنش از نواحى پرفشار بوم و آرم کمک مى کند تا 
از حداکثر بهره ورى در زمان هاى مختلف، در سخت ترین کاربردها اطمینان 
حاصل شود. همچنین با عملکرد شناور بوم، توان پمپ براى پایین آوردن 
منجر  امر  این  که  استفاده مى شود  دیگر  عملکردهاى  براى  یا  بوم ذخیره 
این قابلیت عملیات تسطیح را نیز  به کاهش زمان چرخه کارى مى شود. 

آسان تر مى نماید.
شیر کنترل اصلى و نرم افزار مربوطه

این شیر با نرم افزار موجود در دستگاه سازگار است تا با ارائه عملکرد روان 
و آسان به قابلیت کنترل کمک نماید. عالوه بر افزایش نیروى چرخش، این 
دستگاه داراى یک شیر اولویت نوسان بوم است؛ این تجهیز کنترل پذیرى 
بارگیرى کامیون  افزایش مى دهد و آن را براى  چرخش و عملکرد بوم را 

ایده آل مى سازد.
(HEAVY-DUTY NH) زیر بندى باریک و

زیر بندى HEAVY-DUTY و بزرگ دستگاه، نیروى کششى عالى را براى 
بهبود دوام و افزایش قابلیت اطمینان در زمین هاى سخت ایجاد مى کند. 

زیر بندى مستحکم این دستگاه، عمر مفید آن را افزایش مى دهد.
سیستم خنک کننده تک الیه

رادیاتور، هواى خنک کننده شارژ شده و خنک کننده روغن هیدرولیک در 
کنار هم بر روى یک الیه قرار گرفته اند تا بهره ورى را به حداکثر برسانند، 
به  دسترسى  کنند.  کمک  کردن  تمیز  به  و  دهند  کاهش  را  گرفتگى ها 

سیستم از زمین به سادگى با باز کردن درب کنارى امکان پذیر است.
برترین حامل تجهیزات

دستگاهى که بتواند با شمارى از متعلقات سازگار شود، بهره ورى را افزایش 
نه تنها   EC220E مکانیکى  بیل  مى دهد.  کاهش  را  کارى  چرخه  زمان  و 
موفق به دستیابى به این تطبیق پذیرى مى شود، بلکه دستگاهى است که 
همان عملکرد را با باالترین کیفیت در تمام منوى برنامه هاى خود به کار 
 VOLVO از دستگاه اینکه  از  با آگاهى  اپراتور  مى گیرد؛ به این معنى که 
روى  بر  اضافى  لوله کشى  راهکار  است.  ایمن  ندارد،  وجود  بهترى  گزینه 
لوله کشى BREAKER و (SHEAR X1) موجود شده که براى استفاده از 
اکثر متعلقات سازگار است. ساختار حفاظت کابین در هنگام واژگون کابین 
این دستگاه داراى قابلیت ROPS است. این ساختار فوالدى تقویت شده 
تضمین مى کند که اپراتور در صورت واژگونى ماشین محافظت مى شود و 

درعین حال استانداردهاى ایمنى ISO را نیز رعایت مى کند.
توانمند به واسطه فناورى

قاعده  این  از  نیز  دستگاه  این  و  است  مهم  بسیار  امور  داشتن  نگه  ساده 
مستثنى نیست. این دستگاه پیشرفته داراى یک رابط با طراحى ارگونومیک 
براى افزایش کنترل و بهره ورى است. با سوئیچ هاى ساده شده و سیستم 

و  اپراتور   (HMI) انسان-ماشین  رابط  کلید،  صفحه  در  شده  ادغام  تهویه 
تشکیل  را  منسجم  کارى  و یک محیط  نزدیک مى کند  به هم  را  فناورى 

مى دهد.
دوربین دید جانبى

براى  جانبى  دید  دوربین  گزینه  یک  اکنون  عقب،  دید  دوربین  بر  عالوه 
پوشش نقطه کور وجود دارد. هر دو تصویر بر روى مانیتور رنگى نمایش 
داده مى شوند و محیط کار ایمن ترى ایجاد و از اپراتور و کارکنان روى زمین 

محافظت مى کنند.
پدال برقى

پدال برقى کنترل دقیقى را ارائه مى دهد تا به اپراتور امکان استفاده از انواع 
گسترده ترى از متعلقات را بدهد.

هشدارهاى دوره سرویس
هشدارهاى سرویس به صورت لحظه اى بر روى مانیتور رنگى نمایش داده 
مى شود تا بررسى هاى الزم صورت گیرد. دوره هاى سرویس جداگانه شامل 
روغن موتور، روغن هیدرولیک، فیلترهاى روغن، روغن هیدرولیک، سوخت 
و جداکننده آب است. این امر آرامش خاطر و حداکثر زمان کار را به ارمغان 

مى آورد.
مشخصات فنى

تعمیرات و نگهدارى
وقتى بر روى یک بیل مکانیکى سرمایه گذارى مى کنید در اختیار گذاشتن 
یک سرویس و نگهدارى خوب و دسترسى به قطعات اصلى به اندازه خود 
ماشین اهمیت دارد. همه این موارد منافع مشترى را تضمین و هزینه هاى 

عملیات را کنترل مى کنند.
انحصارى  و   رسمى  نماینده  عنوان  به  صنعت  پیشرو  پارسیان  شرکت 
بر  عالوه  ایران  در   VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT

خدمات  گارانتى،  خدمات  قطعات،  تأمین  ولوو،  مکانیکى هاى  بیل  فروش 
پس از فروش و آموزش را فراهم آورده است. 

این شرکت بزرگترین انبار قطعات یدکى و حرفه اى ترین تیم هاى سرویس و 
تعمیرات ولوو را در خاورمیانه و آسیاى میانه در اختیار دارد تا در هر زمان 
و در هر کجا به رفع نیاز مشتریان بپردازد. پشتیبانى سرویس هاى ویژه در 
این منطقه جغرافیایى، از افتخارات شرکت پارسیان پیشرو صنعت مى باشد 

که شاهدى بر توانایى و قابلیت اعتماد گروه ایرانى است.

توانمند مشهورتوانمند مشهور   ECEC220220EE معرفی بیل مکانیکی معرفی بیل مکانیکی
VOLVOVOLVO شرکت شرکت
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گریدر GC 120  با قدرت 171 اسب بخارى داراى وزن عملیاتى 35494 پوند است و هزینه هاى مالکیت را تا 20 
درصد در مقایسه با نسخه استاندارد 120 کاهش مى دهد. عالوه بر قیمت خرید پایین تر CAT 120 GC مصرف 
سوخت کمترى نیز دارد. کنترل الکترونیکى دریچه گاز قدرت و گشتاور موتور را با نیازهاى کاربردى تطبیق مى دهد. 
محدوده قدرت موتور براى دیفرانسیل عقب استاندارد و چهار چرخ محرك اختیارى مطابقت دارد و عملکرد استاندارد 

حالت ECO باعث افزایش مصرف سوخت تا 5 درصد مى شود. 
قالب دایره میله کشى استاندارد داراى دندانه هاى دایره اى سفت شده و درج هاى سایش قابل تعویض است و در 
صورت برخورد دستگاه با شى غیر متحرك، یک کالچ لغزنده درایو دایره اى اختیارى از میله کششى، صفحه دایره و 
قالب محافظت مى کند. گزینه CIRCLE SAVER نیاز روزانه به گریس را در صفحه دایره و پینیون کاهش مى دهد.

دستگاه کراشر ( سنگ شکن) MOBICAT MC 110(I) EVO2 قادر به تولید ساعتى تا 400 تن در ساعت است. 
ارتفاع حمل و نقل 3,4 مترى 20 سانتى متر کمتر از مدل قبلى است. سیستم اضافه بار چند مرحله اى موقعیت هاى 
اضافه بار را در نقاط انتخاب شده شناسایى مى کند که ناشى از مواد بسیار سخت و غیرقابل خرد شدن است. اگر 
چنین ماده اى وارد فرآیند خرد کردن شود، شکاف خرد کردن (CSS) دو برابر سریعتر از مدل قبلى باز مى شود. 
سیستم تغذیه پیوسته (CFS) استفاده مداوم از کراشر را براى خروجى هاى روزانه تا 10 درصد بیشتر از سیستم 
قبلى تضمین مى کند. پیش نمایش مستقل دوطبقه به طور موثر ریزدانه ها را قبل از رسیدن به فرآیند خرد کردن 

جدا مى کند که باعث افزایش توان کل دستگاه مى شود.

لودرهاى DL200-7، DL220-7 و DL250-7 داراى به روز رسانى DASH 7 هستند که شامل کابین هاى بازطراحى 
 DASH شده، افزایش ظرفیت پاکت و فناورى هاى جدید صرفه جویى در مصرف سوخت است و جایگزین مدل هاى
5 مى شوند. سیستم راهنمایى هوشمند عادات رانندگى اپراتور را تجزیه و تحلیل مى کند و نکاتى را در مورد صفحه 
نمایش لمسى هوشمند DOOSAN در حین کار براى افزایش کارایى ارائه مى دهد. سیستم جداسازى بار ارتقا یافته، 
پایدارى لودر چرخ را در حین حرکت بهبود مى بخشد که مى تواند زمان چرخه را کاهش دهد، بهره ورى را باال برده 
و راندمان سوخت را افزایش دهد. سیستم توزین SMART LOAD وزن مواد موجود در پاکت را به اپراتور مى گوید. 

تمام منوها و تنظیمات در صفحه نمایش لمسى هوشمند DOOSAN یکپارچه شده است.

سیستم بهره ورى جابه جایى زمین »جان دیر» به گونه اى طراحى شده است که اندازه گیرى دقیق حجم بارگذارى 
شده در یک اسکراپر را در زمان واقعى به مشتریان اسکراپر و خاکى ارائه مى دهد. به گفته این شرکت، این سیستم 
داده هاى حیاتى را مستقیماً به داشبورد JDLINK منتقل مى کند و دقت بیشترى را براى مناقصه و صورت حساب کار 
فراهم مى کند. فناورى سیستم بهره ورى زمین حرکت تصاویر را از داخل اسکراپر مى گیرد و آنها را به اپراتور نمایش 
مى دهد، همه اینها در حالى است که بارگیرى در زمان واقعى را محاسبه مى کند. یارد محاسبه شده در طول هر پاس 
به اپراتور نشان داده مى شود، پس از هر چرخه جمع مى شود، و براى نشان دادن بهره ورى روزانه ذخیره مى شود تا 
به بهبود عملکرد اپراتور و افزایش کارایى کمک کند. نمایش بصرى این سیستم همچنین به اپراتورها اجازه مى دهد 
تا محصوالت بارگیرى شده در اسکراپر را مشاهده کنند، حتى زمانى که دید ممکن است در غیر این صورت مسدود 
شود و آنها را قادر مى سازد تا تمرکز خود را بر روى آنچه در مقابل آنها قرار دارد حفظ کنند و ایمنى محل کار را 

افزایش دهند.
جاستین استگر؛ مدیر بازاریابى راه حل ها، در بیانیه اى گفت: «مشتریان در توسعه سایت اکنون مى توانند هزینه هاى 
هر یارد خود را مدیریت کنند و به ویژه از طریق به حداکثر رساندن ظرفیت سفر و جلوگیرى از اضافه کارى، سود 
بیشترى ببرند.» راه حل هاى یکپارچه سیستم داده هاى پیشرفته اى مانند سوخت و لغزش چرخ را بر روى دستگاه ارائه 
مى کنند. عالوه بر این، یک دوربین سه بعدى مستقیماً در داخل تشتک اسکراپر خوراك ویدئویى را فراهم مى کند 
و دید اپراتور را نسبت به مواد بارگذارى شده در اسکراپر افزایش مى دهد. سیستم بهره ورى زمین حرکتى که براى 
نصب بر روى سیستم هاى تک، دو یا سه اسکراپر موجود است، مى تواند بر روى تمام اسکراپرهاى سرى D نصب شود. 
 9R (2015 یا جدیدتر) از جمله مدل هاى JOHN DEERE SCRAPER این سیستم همچنین با تراکتورهاى ویژه

9RT و 9RX سازگار است.

جامبودریل  BOOMER M20 داراى هیدرولیک داخلى است که از شیلنگ ها، سنسورها و کابل ها محافظت مى کند. 
راه دور و طرح هاى دیجیتال است. توسعه  از  قابلیت هاى ریموت  اتوماسیون داخلى،  این مته داراى ویژگى هاى 
عملکرد باال به اپراتور اجازه مى دهد تا نقشه هاى مته را مستقیماً در صورت تنظیم و دانلود کند که نیاز به تنظیمات 

روى سطح را از بین مى برد.
با استفاده از ریموت از راه دور، اپراتورها مى توانند از فاصله ایمن و دور از مناطق خطرناك در سطح تونل حفارى کنند 
و تولید را با تغییرات شیفت ادامه دهند. جوى استیک هاى چند منظوره به اپراتورها این امکان را مى دهد که همیشه 
چشمان خود را روى کار نگه دارند. کابین به گونه اى طراحى شده است که دید بهینه را ارائه مى کند، و نویز و ارتعاش 

سطح نویز را تا 65 دسى بل پایین نگه مى دارند.

 JOHN DEER سیستم جدید بهره ورى

گریدر CAT با مصرف سوخت کمتر

سنگ شکن KLEEMAN با بهره ورى باال

DOOSAN لودرهاى به روزرسانی شده

EPIROC دریل جدید
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     مرضیه احمدی صالح

راه اندازى  با   (HCE) هیونداى  ساختمانى  تجهیزات 
 DOOSAN ماشین هاى بزرگ تر خود و با خرید اخیر
به  دسترسى  امکان  شرکت  به  که   INFRACORE

طیف گسترده اى از تجهیزات خاك بردارى را مى دهد، 
به سمت پایان سنگین تر تجارت ساخت وساز و معدن 

پیش مى رود.
این شرکت در حال حاضر 10 لودر چرخدار در سرى 
 ،HL980A تا  تنى   11,5  HL930A از  دارد  A خود 

که وزن آن به 30,8 تن مى رسد. این مدل پرطرفدار 
است  گرفته  قرار  بلژیک  در  آزمایشى  سایت  یک  در 
ایستادگى  رقبا  مقابل  HL980A چگونه در  ببینیم  تا 

مى کند.
تحویل درایو

نیرو  هیونداى،  بزرگ تر  مدل هاى  از  بسیارى  همانند 
براى  تامین مى شود.  اثبات شده کامینز  توسط موتور 
 X12 این شرکت موتور دیزلى شش سیلندر HL980A

است که 380  انتخاب کرده  را  آمریکایى  غول قدرت 
اسب بخار (283 کیلووات) را از 1700 تا 1800 دور در 
دقیقه ارائه مى دهد. این با گشتاور سالم 1857 نیوتن 
متر پشتیبانى مى شود که فقط از 1400 دور در دقیقه 
در دسترس است. این افزایش 5 درصدى در گشتاور 

در مقایسه با دستگاه نسل قبلى است و هیونداى ادعا 
باید در  تا 8 درصد  بازده سوخت  افزایش  مى کند که 

کاربردهاى دنده چهارم امکان پذیر باشد.
موتور X12 به لطف سیستم اگزوز همه کاره که داراى 
ذرات  فیلتر   ،(DOC) دیزل  اکسیداسیون  کاتالیزور 
انتخابى  کاتالیزورى  کاهش  سیستم  و   (DPF) دیزل 
(SCR) است، مقررات آالیندگى مرحله V اتحادیه اروپا 
را رعایت مى کند. این ترکیب با مرحله V بدون نیاز به 
گردش مجدد گازهاى خروجى (EGR) مطابقت دارد 

و نیازهاى تعمیر و نگهدارى منظم را کاهش مى دهد.
کنار  در   SMART POWER حالت  به  دستگاه  این 

است.  مجهز   POWER و   ECO معمولى  تنظیمات 
SMART POWER به طور خودکار دور موتور را در 

سوخت  مصرف  تا  مى کند  تنظیم  سنگین  برنامه هاى 
شدن  خاموش  دهد.  کاهش  عملکرد  کاهش  بدون  را 
که  است  استاندارد  ویژگى  یک  نیز  موتور  خودکار 
استفاده  عدم  زمان  در  ماشین ها  که  مى کند  تضمین 
مولد در حالت بیکار رها نمى شوند. نیرو از طریق یک 
گیربکس پنج سرعته با کالچ قفل کننده گرفته مى شود 

تا تلفات در عملیات سفر با سرعت باالتر کاهش یابد.
وجود   (ICCO) هوشمند  کالچ  قطع  یک  همچنین 
بدون  ترمز،  هنگام  در  رانندگى  کاهش  براى  که  دارد 
مبدل گشتاور طراحى شده  در  قدرت  دادن  از دست 
درایو  دادن  دست  از  بدون  را  جهت  تغییر  این  است. 

آسان تر مى کند و باعث کاهش گرما و سایش بیش از 
حد دیسک هاى ترمز در عملکرد ثابت رو به جلو و عقب 
مى شود. این دستگاه همچنین از یک ترموستات براى 
سیستم خنک کننده انتقال بهره مى برد که تضمین 
مى کند گیربکس به سرعت پس از راه اندازى به دماى 
عملیاتى مطلوب خود برسد و براى محافظت از قطعات 

در حین کار آن دما را حفظ کند.
درایو از گیربکس به محورهاى جدید منتقل مى شود، 
دوام. یک سیستم  افزایش  براى  اضافى  بار  با ظرفیت 
عنوان  به  محورها  براى  جداگانه  روغن  کننده  خنک 
یک گزینه در دسترس است، براى آن دسته از عملیاتى 
که نیاز به ترمزهاى مکرر یا بارهاى زیاد بر روى خط 
محرکه دارند. دیفرانسیل قفل کننده روى محور جلو 
و  بارگیرى  حین  در  را  کشش  حداکثر  که  دارد  قرار 

حفارى تضمین مى کند.
راحتی و کنترل

آب  کنترل  با   ROPS/FOPS HL980A کابین 
داخلى  صداى  سطح  با  را  راحت  کارى  محیط  هوا  و 
تنها 72 دسى بل ارائه مى دهد که گفته مى شود در 
میان پایین ترین ها در این کالس است. صندلى اپراتور 
و  مى شود  گرم  استاندارد  طور  به  هوا  تعلیق  سیستم 
اهرم  و یک  تنظیم است  قابل  کامًال  داراى دسته هاى 
در  سطل  و  بوم  کنترل  براى  الکتروهیدرولیک  سروو 
قسمت سمت راست تعبیه شده است. لودر آزمایشى ما 
به کنترل هاى نوك انگشتى الکتروهیدرولیک اختیارى 
مجهز شده بود که اهرم هاى جداگانه براى عملکرد بوم 

و سطل را به همراه یک اهرم کمکى ارائه مى کرد.
اپراتور،  صندلى  چپ  سمت  در  ترتیب،  همین  به 
استیک  جوى  فرمان  سیستم  یک  به   HL980A

فرمان  کنترل  تواند  مى  که  بود  شده  مجهز  اختیارى 
را از روى فرمان براى عملیات بارگیرى مکرر به دست 
بگیرد. کنترل هاى گیربکس در سر اهرم سروو گنجانده 
شده است که به اپراتور اجازه مى دهد بدون برداشتن 

دست هاى خود از روى اهرم ها رانندگى کند.
فرمان جوى استیک واقعاً خوب کار مى کند و هیچ کدام 
از ایراداتى که در سیستم هاى قبلى برخى از رقبا یافت 
نمى شوند. فرمان به آرامى به ورودى هاى اهرم بدون 
پاسخگویى بیش از حد پاسخ مى دهد و امکان حفارى 
و بارگیرى با حداقل تالش وجود دارد. حتى مى توان 
با استفاده از جوى استیک با دنده هاى باالتر رانندگى 
به  بازگشت  طوالنى تر  مسافت هاى  براى  اگرچه  کرد، 

فرمان آسان تر است.
یک سوئیچ کنترلى در سمت راست اپراتور وجود دارد 
 A ستون  روى  هیونداى  اینچى   7 لمسى  نمایشگر  و 
کابین سمت راست قرار دارد. مشابه صفحه نمایش 8 
مانیتور  شرکت،  این  مکانیکى  بیل  در  موجود  اینچى 
دسترسى به مجموعه اى از منوها را فراهم مى کند تا 
اپراتور بتواند دستگاه را مطابق با اولویت شخصى خود 
تنظیم کند. این صفحه همچنین دسترسى به عملکرد 
اجازه  اپراتور  به  که  مى کند  فراهم  را   ECO گزارش 
مى دهد تا ببیند عملکرد رانندگى آنها چگونه بر مصرف 
سوخت و بهره ورى در زمان واقعى تأثیر مى گذارد. این 

تجربه فوق العاده کار با لودرتجربه فوق العاده کار با لودر
     HYUNDAI  HLHYUNDAI  HL980980AA  
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را  بیکارى  زمان  جمله  از  عملیاتى،  اطالعات  سیستم 
ثبت مى کند تا به اپراتور کمک کند تا در حال حرکت، 

بهبودهایى را انجام دهد.
به  بازگشت  و  هستند  استاندارد  پاکت  ضربه  و  بوم 
مى کنند.  آسان  ورودى  حداقل  با  را  حفارى  موقعیت 
استاندارد  تریم  از  بخشى  نیز  سوارى  کنترل  سیستم 
است که در طول سفر سریع تر به بازوهاى لودر کمک 
کابین  در  پرش  از  و  شود  شناور  پاکت  تا  مى کند 
جلوگیرى کند. این نیز به خوبى کار مى کند، با سرعت 
باالتر در جاده هاى حمل و نقل با سطح متوسط، حتى 
را   HL980A که  است  پذیر  امکان  پاکت  کامل  بار  با 
براى عملیات بارگیرى و حمل و نقل یا زمانى که سطح 

حفارى دورتر از قیف بارگیرى است، ایده آل مى کند.
در داخل  را مى توان  اختیارى  یک خط هواى فشرده 
کابین نصب کرد که به اپراتور آسان تر مى کند تا گرد 
و غبار و مواد خشک شده را خارج کند. همانطور که 
گفته شد، کف کابین نسبتاً همسطح با قسمت پایینى 
دریچه است و در صورت نیاز به راحتى مى توان زباله 

ها را جارو کرد.
زیاد  با دستگیره هاى  است،  کابین خوب  به  دسترسى 
شدن،  داخل  از  پس  و  مناسب  فاصله  با  پله هاى  و 
دستگاه  اطراف  به  را  خوبى  دید  قد،  تمام  شیشه هاى 
امکان  شونده  گرم  جانبى  هاى  آینه  مى دهند.  ارائه 

یا سرد  مرطوب  روزهاى  در  را حتى  دیدن پشت سر 
دید  پیشرفته  مانیتورینگ  سیستم  و  مى کنند  میسر 
اطراف هیونداى با دوربین هایى در سراسر دستگاه که 
دید 360 درجه را روى صفحه نمایش در کابین ایجاد 
مى کند، به عنوان یک آپشن ارائه مى شود. شما حتى 
مى توانید یک سیستم رادار اختیارى را براى شناسایى 
مى کند،  کار  شب  یا  روز  در  که  دستگاه  پشت  موانع 
یک  داراى  همچنین  دستگاه  این  کنید.  مشخص 
سیستم توزین تجمعى است که به اپراتور کمک مى کند 
تا عملیات بارگیرى کامیون را از کابین مدیریت کند و 

بارگیرى را در معدن براى مشترى سرعت بخشد.
خدمات و نگهداری

معمول  بزرگتر  چرخ دار  لودر  بخش  در  که  همانطور 
است، مى توانید براى دسترسى سریع به بررسى و پر 
در سایبان  را  درهاى دسترسى سرویس  نقاط،  کردن 
توان کل سایبان  باز کنید. همچنین مى  موتور عقب 
کنار  در  الکتریکى  کلید  یک  از  استفاده  با  را  موتور 
بسیار  دسترسى  امکان  این  کرد.  کج  کابین  پله هاى 

بهبود یافته به تمام نقاط سرویس و سیستم اگزوز را 
 HI-MATE فراهم مى کند. سیستم مدیریت از راه دور
 ENGINE) با HL980A هیونداى در دسترس است و
 (CONNECTED DIAGNOSTICS ECD

در  نگرانى  هرگونه  به طور خودکار  که  ارائه مى شود 

 HI-MATE اجزاى موتور را به سیستم هاى تلماتیک
کاهش  و  پاسخ سریع  از  تا  گزارش مى دهد  کامینز  و 
به   HI-MATE کند.  حاصل  اطمینان  خرابى  زمان 
آالت  ماشین  دور  راه  از  تا  مى دهد  اجازه  مشتریان 
برنامه  یک  یا  اختصاصى  سایت  وب  یک  طریق  از  را 
تلفن همراه نظارت کنند. اطالعات تشخیصى را همراه 
و  بیکارى  زمان  کار،  ساعات  مانند  کارى  داده هاى  با 
همچنین  سیستم  این  مى دهد.  ارائه  سوخت  مصرف 
مى تواند GEOFENCING را براى کمک به محافظت 
از ماشین آالت در برابر سرقت و استفاده غیرمجاز ارائه 

دهد.
لودر کار

HL980A که براى حفارى صورت و براى انبار کردن 

طرح  داراى  است،  شده  طراحى  بزرگ تر  پروژه هاى 
 XT است و یک بوم لودر بلند Z بازوى بارگیرى با نوار
استاندارد  دستگاه  است.  موجود  گزینه  یک  عنوان  به 
داراى فاصله تخلیه در حداکثر ارتفاع باالبر و با زاویه 
تخلیه 45 درجه 3300 میلى متر است، در حالى که 
است.  متر  میلى   3620 فاصله  داراى  بلند  بوم  مدل 
ظرفیت پاکت حفارى استاندارد از ظرفیت انبوه 5,0 تا 
6,3 متر مکعب متغیر است و دستگاه نیروى شکست 
پاکت تا 24670 کیلوگرم را براى مدل بازوى استاندارد 

ارائه مى دهد. بار واژگونى مستقیم 23100 کیلوگرم و 
بار واژگونى کامل 20100 کیلوگرم است.

نتیجه
لودرهاى چرخدار سرى A هیونداى یک گام بزرگ رو 
مشتریان  بدون شک  و  بود  شرکت  این  براى  جلو  به 
ماشین ها  است.  کرده  برند  این  جذب  را  جدیدى 
مورد  مستحکم  طراحى  و  استحکام  و  مدرن  ظاهرى 
پشتیبان گیرى  براى  عملکردى  و  دارند  مشتریان  نیاز 
لودر  از مشتریان  تعداد کمى  دارند. مطمئناً،  از ظاهر 
ارائه  کابین  در  که خدمات ضعیفى  احساس مى کنند 
کار  براى  را  راحت  عملیاتى  محیط  یک  که  مى شود، 

طوالنى مدت در محل ارائه مى کند.
تولیدکنندگان  از  اثبات شده،  قطعات  با  ماشین ها  این 
نیاز  جهانى عرضه مى شوند، که سطح پشتیبان مورد 
براى کسب و کار معدن را ارائه مى دهند. فناورى هاى 
زیادى نیز در حال نمایش است، با تشخیص از راه دور 

و تله ماتیک که همه بخشى از معامله هستند.
باالى  سطح  به  تا  مى کند  کار  سخت  هیونداى 
تولیدکنندگان تجهیزات برسد و مدل هاى سرى A این 
لودر چرخ  بازار  مى دهند.  نشان  را  جلو  به  رو  حرکت 
دار همچنان بخش بسیار محافظه کارانه اى است، اما 

HL980A شایسته بازرسى دقیق تر است.
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انتظار براى BAUMA ممکن است طوالنى تر از حد معمول بوده باشد، اما این 
تنها به افزایش انتظار براى آنچه در بزرگترین نمایشگاه تجارى جهان خواهد 
آمد کمک کرد. به نظر مى رسد همه چیزهایى که قبل از کووید اتفاق افتاده، 
خیلى وقت ها پیش بوده است، ما نمى دانیم که آیا چیزى دوباره همان خواهد 
شد، اما همه نشانه ها وجود دارد که BAUMA MUNICH اکتبر، موضوعاتى را 
 MESSE MUNCHEN مدیرعامل ،KLAUS DITRRICH که اخیراً توسط
اخیر  رویداد  ارائه خواهد کرد. دیتریچ در یک سخنرانى در  بیان شده است، 
گفتگوى رسانه اى باوما، بازنشستگى قریب الوقوع خود را پس از بیش از 20 
که  داد  توضیح  او  کرد.  اعالم  بائوما  نمایشگاه  برگزارکننده  با  همکارى  سال 
کنترل را به دکتر راینهارد فایفر و استفان رومل که به عنوان مدیران عامل 
مشترك فعالیت خواهند کرد، واگذار خواهد کرد، اما ابتدا موضوعات داغى را 

که BAUMA 2022 در چند ماه آینده به آن ها خواهد پرداخت:

• روش هاى ساخت و مصالح فردا
• مسیر ماشین هاى خودمختار

• استخراج - پایدار، کارآمد، قابل اعتماد

• سایت ساخت و ساز دیجیتال

• جاده به سمت آالیندگى صفر 

این موضوعات به وضوح نشان دهنده نیروهاى قدرتمند در صنعت ساخت و ساز 
امروزى است و غرفه دارانى که در رویداد گفتگوى رسانه اى حضور داشتند، 
بیشتر آنها را لمس کردند، زیرا محصوالت، خدمات و راه حل هایى را که در 
غرفه مربوطه خود در نمایشگاه ارائه خواهند کرد، توصیف کردند.  در حالى که 
غیبت هاى قابل توجهى در رویداد امسال وجود خواهد داشت، برگزارکنندگان 
با افتخار اعالم کرده اند که یک نمایشگاه دیگر فروش رفته است و اکثر بزرگ 
ترین نام ها در دنیاى ساخت و ساز در آن حضور خواهند داشت. البته، بیشتر 
شرکت هایى که در «پیش نمایش مخفیانه» گفتگوى BAUMA حضور داشتند، 
فقط مى خواهند آنچه را که براى رویداد اصلى برنامه ریزى شده است، به ما 
بچشند، اما در اینجا کمى از آنچه تاکنون از برخى از بازى کنندگان سنگین 

BAUMA 2022دیده ایم، آورده شده است. 

KOMATSU

مى  وعده  را  دستگاه   27 از  کمتر  خود  مترمربعى   4550 غرفه  در  کوماتسو 
دهد که برخى از آنها براى اولین بار دیده مى شوند، و همچنین محصوالت 
و خدماتى را براى افزایش کارایى محل کار و همچنین کاهش ردپاى کربن 
از  تعدادى  این شرکت  منظور،  این  براى  دهد.  وعده مى  امروزى  هاى  پروژه 
ماشین هاى برق دار را در نمایشگاه به نمایش مى گذارد، از جمله بیل مکانیکى 
PC4000-11الکتریکى ماموت. غرفه هاى KOMTRAX GENERATION و 
KOMTRAX DATA ANALYTICS نیز تعهد کوماتسو به دیجیتالى شدن را 

با نظارت بى سیم تجهیزاتى که مى تواند به بهره ورى سوخت و افزایش بهره ورى 
این شرکت حتى قول  کمک کند، نشان مى دهد. در غرفه مجازى کوماتسو، 
داده است که بازدیدکنندگان را با نمایش نوآورى هاى آینده در نسل بعدى 

لودرهاى چرخدار خود به آینده نزدیک ساخت و ساز منتقل کند.

WIRTGEN

در حالى که تا زمانى که بائوما درهاى خود را در ماه اکتبر باز نکند، نیروى 
کامل جان دیر دیده نمى شود، شرکت جان دیر گروه WIRTGEN - با بخش 
هایى که تجهیزات تولید مى کنند در طیف وسیعى از بخش هاى راه سازى 
- تاثیر قوى در این رویداد رسانه اى گذاشت. این گروه وعده برگزارى بیش از 
90 نمایشگاه چشمگیر در باوما را داده بود که کمتر از 33 نمایش جهانى در 

 WIRTGEN غرفه نمایشگاهى به مساحت 13000 متر مربع خواهد بود.گروه
با تمرکز محکم بر آینده پایدار ساخت و ساز جاده، یک منطقه ویژه در تراس 
هاى  نوآورى  که  جایى  کرد،  خواهد  ایجاد  خود  فناورى  منطقه  بام  پشت 
 WIRTGEN، VÖGELE، HAMM، کاهش کربن را از مارك هاى تخصصى

KLEEMANN و بنینگهوون خواهد داشت

WACKER NEUSON

خود  مربعى  متر   5000 غرفه  در   KRAMER و   WACKER NEUSON

شریک خواهند شد تا به بازدیدکنندگان نمایشگاه تجربه زنده اى با تمرکز بر 
برق رسانى، انتشار صفر، دیجیتالى شدن و نوآورى ارائه دهند. این دو شرکت 
راه حل هاى خود را در سه دسته ارائه خواهند کرد - مالقات با سبز، مالقات با 
اتصال و مالقات با نوآورى - که با شعار مشترك این رویداد، «آینده مالقات 
کنید!» گسترش مجموعه اى از آالینده هاى صفر به نمایش گذاشته مى شود، 
زیرا WACKER NEUSON و KRAMER نشان مى دهند که چگونه تغییر 
به ماشین آالت الکتریکى مى تواند جذاب و بدون پیچیدگى باشد. برقى سازى 
از  تعدادى  و  هستند  امسال  غرفه  براى  بزرگى  موضوعات  دیجیتالى سازى  و 
به   CONCRETEC و   EQUIPCARE PRO مانند  نرم افزارى  راه حل هاى 
نمایش گذاشته مى شوند تا قابلیت هاى تکنولوژیکى برندها را به بازدیدکنندگان 

نشان دهند.

BOMAG

همراه  به  بوماگ  است.   BAUMA در   BOMAG تمرکز  پایدارى  و  دیجیتال 
گروه فیات در غرفه خود قصد دارد جاده سازى و خاکریزى فردا را با نوآورى به 
 MESSE MÜNCHEN، بازدیدکنندگان نشان دهد. با هدف آوردن آینده به
BOMAG تعدادى از راه حل هاى دیجیتال خود را براى سایت ساخت و ساز 

به نمایش مى گذارد. همچنین یک ویژگى برجسته ویژه براى این نمایشگاه 
وجود خواهد داشت - دستکارى باترى BT 60 E و صفحه ارتعاشى یک جهته 
از اولین غلتک پشت سر هم مستقل  BR 95. در BAUMA 2019، بوماگ 
خود به عنوان یک مطالعه آینده رونمایى کرد و آنچه را که در پشت صحنه 

براى ارتقاى بیشتر محصول انجام داده اند، برجسته خواهد کرد.

DOOSAN

به شدت حول محور نوآورى، DOOSAN برخى از فن آورى هاى دیجیتال 
جدید خود در کنار ماشین هاى «هوشمند» آن را به نمایش خواهد گذاشت 
 ‹INNOVATION توسط  که  بود  «پاوردار» خواهد  داراى مضمون  غرفه  این 
و برخى از آنها آخرین پیشرفت هاى شرکت در ماشین را به نمایش خواهد 

گذاشت.

HIDROMEK

هیدرومک براى اولین بار در خارج از کشور، بکهو لودرهاى سرى K4 خود را در 
مونیخ به نمایش مى گذارد. مینى بکهو لودر این شرکت SS 62 HMK و بکهو 
لودر زنجیرى جدید T 62 HMK با کابین و کاپوت جدید خود در نمایشگاه به 
نمایش گذاشته خواهند شد. هیدرومک همچنین آخرین نسل ماشین هاى خود 
از جمله بیل هاى هیدرولیک، لودرهاى چرخدار، موتور گریدر و کمپکتورهاى 
خاك را به نمایش خواهد گذاشت و همچنین جدیدترین ایستگاه کارى اپراتور 

خود، HIDROMEK VISION OPERA را معرفى خواهد کرد.

HYUNDAI

از سال گذشته، تجهیزات ساختمانى هیونداى  با غرفه اى 30 درصد بزرگتر 
(HCE) 23 دستگاه را در نمایشگاه امسال به نمایش خواهد گذاشت. همانطور 
که هیونداى به آینده تجهیزات ساخت و ساز نگاه مى کند، این صفحه نمایش 

داراى یک منطقه فناورى با تمرکز ویژه بر این است که چگونه پایدارى مى 
تواند نیازهاى سایت هاى کارى دیجیتال را برآورده کند - و اطمینان حاصل 
شود که تمیزتر، ایمن تر و سازنده تر است. برخى از جدیدترین ماشین هاى 
الکتریکى هیونداى به عالوه پیش نمایشى از بیل هاى چرخدار با سلول سوختى 
تجارى  نام  تحت  آینده،  فناورى  شد.  خواهد  گذاشته  نمایش  به  هیدروژنى 
HYUNDAI CONNECT، تمرکز اصلى غرفه امسال خواهد بود، با مناطق 

اختصاصى براى نمایش فناورى اتصال HI-SITE و نقشه بردارى.

LIEBHERR

LIEBHERR یک بار دیگر بزرگترین غرفه را در نمایشگاه خواهد داشت که 

به منظور تمرکز فردى بر هر یک از پیشنهادات اصلى شرکت - ماشین آالت 
ساخت و ساز، قطعات، ضمیمه ها و البته فناورى دیجیتال، تقسیم بندى شده 
است. دو بخش از محصوالت - فناورى جابجایى و جابجایى مواد - محصوالت 
جدید، نکات برجسته و نوآورى هاى متعددى را در غرفه اصلى نمایشگاه ارائه 
مى کنند، در حالى که پیوست ها/ابزارهاى LIEBHERR در جاهاى دیگر در 
گذاشته  نمایش  به  جداگانه  فناورى  غرفه  یک  همچنین  و  نمایشگاه  سراسر 
مى شوند. با مجموع بیش از 70 نمایشگاه در محوطه بیرونى و مساحتى بیش 
از 14000 متر مربع، منصفانه است که بگوییم LIEBHERR در حال بازگشت 

پیروزمندانه به چیزى است که مطمئناً شبیه نمایش «خانه» خود است.

BOBCAT

در چند ماه گذشته، BOBCAT شروع به پرده بردارى از تعدادى از محصوالت 
و مفاهیم جدید نوآورانه کرده است - درست در زمان BAUMA 2022 این 
شرکت براى اولین بار چندین محصول جدید و پیشرفت هاى تکنولوژیکى را در 

این رویداد معرفى خواهد کرد. موضوع اصلى غرفه بابکت امسال شامل آخرین 
و گیمیفیکیشن  دیجیتالى سازى، خودمختارى  برق سازى،  در  آن  نوآورى هاى 
است. نمایش جامعى از لودرهاى چرخدار و ردیاب BOBCAT به همراه چهار 
مینى بیل مکانیکى جدید در دسته بندى 5 تا 8 تن، جدیدترین تله هندلرهاى 
سرى R، محصوالت فشرده سازى سبک و ملحقات در این نمایشگاه به نمایش 

گذاشته خواهد شد.

DOKA

مى کند،  معرفى   UMDASCH گروه  از  بخشى  عنوان  به  را  خود  که  دوکا 
گزینه هاى جدید داربست را در کنار پیشرفت هایى در مجموعه قالب بندى خود 
در غرفه 4500 متر مربعى خود در نمایشگاه به نمایش خواهد گذاشت. تعدادى 
از نکات برجسته محصول پیرامون دیجیتالى شدن و پایدارى با 110 نمایش 
 - «DOKA CONNECTS» - زنده نمایش داده مى شود که موضوع شرکت
را زنده مى کند و به شرکت کنندگان اجازه مى دهد محصوالت، نوآورى ها و 
روندهایى را که DOKA ارائه مى دهد کشف کنند. ما همچنین اکیداً توصیه 
یک  کنید،  بازدید   UMDASCH GROUP VENTURES از  که  مى کنیم 
شرکت فرعى فناورى که به دنبال راه حل هاى فناورى است و از استارت آپ هاى 
فناورى با راه حل هایى پشتیبانى مى کند که پروژه هاى ساختمانى را از اولین 

طراحى تا تحویل بهینه مى کند.

EPIROC

 EPIROC کلیدى  موضوعات  کردن،  کار  هوشمندانه تر  و  بهره ورى  افزایش 
از  استفاده  و  کردن  کار  هوشمندتر  دنبال  به  آنها  زیرا  است،  جارى  سال  در 
جدیدترین فناورى ها هستند. EPIROC در غرفه خود روش هاى جدیدى را 
براى بهبود کارایى و پایدارى در سایت هاى ساخت و ساز در سراسر جهان 

نشان خواهد داد..

  محمد زندی کریمی

  بـــــازگــــشتبـــــازگــــشت  
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پروژه هاى  با  فوراً  است  ممکن  مواد  جابجایى  ماشین هاى  سایر  و  تله هندلرها 
ساختمانى بزرگ مرتبط نباشند، اما مى توانند براى کارآمد نگه داشتن کارگاه ها 
بسیار مهم باشند. نقش جابجایى مصالح در ساخت و ساز گاهى نادیده گرفته 
مى شود و یا کمتر بها داده مى شود، اما مدیران و مدیران باتجربه مى دانند 
تنگناهاى  به  منجر  تواند  مى  پروژه  از  جنبه  این  در  ریزى ضعیف  برنامه  که 

پرهزینه شود.

 استخدام یک تیم قوى از کارگران براى یک شغل یک چیز است، اما بدون 
مواد الزم براى کار، آنها فقط افراد زیادى براى نوشیدن قهوه پول مى گیرند. 
به  مواد  مقدار صحیح  و  نوع  تحویل  به  مواد  مدیریت  تدارکات  این،  بر  عالوه 
سایت ختم نمى شود - آنها باید به شیوه اى کارآمد، ایمن، به موقع و مقرون 
به صرفه منتقل شوند. این بدان معناست که تجهیزات حمل و نقل مناسب را 

در دست داشته باشید.

و  در قلب این بخش، تله هندلر قرار دارد، یک ماشین همه کاره 
متحرك، با بوم تلسکوپى، که مى تواند هم به سمت جلو و 
هم به سمت باال گسترش یابد، داراى اتصاالت متعدد براى 
مانور دادن طیف وسیعى از مواد باشد و به طور قابل توجهى، 
مواد را سریعتر از یک دستگاه جرثقیل متحرك تحویل دهد.

مهندسى  نیز  را  اخیر، سازندگان دستگاه هایى  زمان هاى  در 
ارتفاع هاى  تا  را  چشم گیر  بارهاى  مى توانند  که  کرده اند 

بین  بارهاى  حمل  ظرفیت  ها  ماشین  این  ببرند.  باالتر 
 6 ارتفاع  تا  را  تن   4,1 تا   2,6

تا  دارند. متر  متر   18
 DOOSAN رئیس  اوترو،  گوستاوو 

دادن  نشان  با   ،BOBCAT EMEA

شرکت،  براى  ماشین ها  این  اهمیت 
«TELEHANDLERها  دارایى اساسى گفت: 

استراتژى تجارى ما و ستون اصلى ابتکار NEXT IS NOW ما هستند.»

OTERO گفت که محدوده جدید، و همچنین ارائه عملکرد باال، آنها را پایه 

با  کار  زمان  براى حداکثر  قوى  آالت  ماشین   ...» کرد  خواهد  ها  پروژه  ثابت 
در  کارى  هر  با  مقابله  براى  بصرى  عملیات  و  دقیق  هاى  کنترل  بر  تمرکز 
محل ساخت و ساز است. با این مدل هاى جدید و افزایش سرمایه گذارى در 
تله هندلر  دستگاه هاى  تولید  سال 2025  تا  داریم  قصد  تله هندلر،  کسب وکار 

بابکت را دوبرابر کنیم.» 

ماشین هاى جدید BOBCAT با یک سیستم انتقال جدید پیکربندى شده و 
اپراتورها  انتقال مواد را براى  ارائه مى شوند که  یک سیستم موقعیت یابى بوم 
روان تر مى کند. BOBCAT همچنین جوى استیک را با عملکرد اینچ به روز 
کرده است و همچنین دید بهترى را از داخل کابین به اپراتورها مى دهد. عالوه 
LCD 12,5 سانتى  از صفحه نمایش  اپراتورها احتماالً  بر دید مستقیم بهتر، 
مترى جدید که شامل تغذیه از دوربین عقب براى عملکرد آسان تر و دقیق تر 

است، قدردانى خواهند کرد.

باال بردن استانداردها

 MANITOU تولید کننده فرانسوى
دیگرى  که شرکت  ست 

ست مطمئن  ا
رشد  شاهد 

بازار  در  قوى 
تلفن همراه خواهد بود. با 
برگزارى نمایشگاه بزرگ 
مونیخ  در   BAUMA

آلمان، 
تنها 

چند ماه دیگر، MANITOU همچنین تایید کرده 
تله هندلر اکسیژن  است که هفت دستگاه جدید در سرى 
خود را در نمایشگاه راه اندازى خواهد کرد. تفاوت این محصوالت جدید این 
به  شرکت  تعهد  از  بخشى  آنها  شود.  مى  تامین  برق  از  آنها  انرژى  که  است 
تجهیزات الکتریکى و آالیندگى کم در سراسر تجارت را تشکیل مى دهند. به 
عنوان بخشى از تبلیغات، این شرکت شعار جدیدى را اعالم کرده است: «انتشار 

گازهاى گلخانه اى خود را کاهش دهید، استانداردهاى خود را افزایش دهید».

ARNAUD BOYER، معاون بازاریابى و توسعه محصول، گفت: «ما امیدواریم 

با راه اندازى هاى متعدد در طول سال 2022 و پس از آن، توسعه محدوده 
هاى الکتریکى خود را تسریع کنیم. این کمپین مدل هاى جدید را به نمایش 
مى گذارد و در عین حال مزایاى آن را براى مشتریانمان از نظر تطبیق پذیرى، 
TCO پایین و عملکرد برجسته مى کند. هدف ما این است که نشان دهیم این 

 CSR گروه مى تواند راه حلى مناسب براى هر نیاز مدیریتى، مطابق با نقشه راه
[مسئولیت اجتماعى شرکتى] ارائه دهد.» 

یکى دیگر از اضافه شده هاى اخیر به خانواده تله هندلر MANITOU به شکل 
و  باالبرى 1,25 تن  با ظرفیت  با دو مدل - یکى  است.   ULM بسیار فشرده 
دیگرى 1,5 تن - دستگاه فوق فشرده را مى توان به راحتى بین محل کار روى 
یک تریلر با وزن قابل حمل کمتر از 3 تن حمل کرد. این اسب کار کوچک فقط 
1,49 متر عرض و 1,92 متر ارتفاع دارد، اما حداکثر ارتفاع آن 4,30 متر است. 

برخى از ویژگى هاى نوآورانه موجود در بدنه جمع و جور دستگاه شامل گزینه 
و  کارى  دور  هزینه هاى  هم  که  مى شود  توقف/شروع 
هم هزینه هاى نگهدارى را کاهش مى دهد. یک فیلتر 
ضد هوادهى آنبرد نیز امکان کاهش 25 درصدى ظرفیت 
مخزن هیدرولیک را فراهم کرده است و جبران کننده هیدرولیک 
با جبران الکترونیکى جایگزین شده است. به همین دلیل، مانیتو 
توانست استوانه جبران کننده را حذف کند و در نتیجه عرض کلى 

ه  ستگا ا د در ر را  آن  مانور  قدرت  و  داده  کاهش 
فضاهاى محدود افزایش دهد.

ماشین هاى مطمئن

تولید کننده تجهیزات آمریکایى 
از  خوبى  به  اسنورکل 
هندلر  تله  رشد 
ساز  و  ساخت  در 
اروپایى آگاه است 
از  خطى  اخیراً  و 
هندلرهاى  تله 
را  ناهموار  زمین 
تا سنگین  فشرده  از 
راه  اروپا  بازار  براى 
باالترین  است،.  کرده  اندازى 
ظرفیت دستگاه SNORKEL در زمین ناهموار 
است.  کیلوگرم   6500 توجه  قابل  وزن  حداکثر  با   SR1065
همچنین داراى حداکثر ارتفاع باالبر 9,5 متر، دسترسى به جلو 5,4 متر، ارتفاع 

ذخیره شده تنها 2,5 متر و وزن 11090 کیلوگرم است.

SR1442 و SR1745 مدل هاى میان رده در خط تلفن SNORKEL هستند 
که به گونه اى طراحى شده اند که براى مقابله با انواع کاربردها به اندازه کافى 
 4200 ظرفیت  و  متر   13,5 ارتفاع  حداکثر  داراى   SR1442 باشند.  سخت 
کیلوگرم است، در حالى که SR1745 داراى ارتفاع 16,4 متر و ظرفیت باالبرى 
که  حالى  در  است  کیلوگرم   11150  SR1442 وزن  است.  کیلوگرم   4535

SR1745 12180 کیلوگرم است. SR626 نیروگاه جمع و جور این گروه با 
حداکثر ارتفاع باالبر 5,79 متر و ظرفیت 2600 کیلوگرم است. ارتفاع ذخیره 
شده آن تنها 1,93 متر است و وزن آن 4700 کیلوگرم است که آن را سبک 

ترین در میان خط هاى SNORKEL مى کند.

با محیط  سازگار  جایگزینى  که  است   SR626 یون لیتیوم  نسخه   SR626E

زیست و مقرون به صرفه براى ماشین هاى احتراق داخلى است. با بهره مندى از 
آالیندگى صفر، این تله هندلر استثنایى را مى توان هم براى کاربردهاى بیرونى 

و هم در محیط داخلى استفاده کرد.

رابى هاگان، معاون فروش SNORKEL NA، مى گوید: «بسیارى از مشاغل در 
فضاهاى محدود و با حداقل بودجه کار مى کنند و شرکت هاى آگاه اجتماعى 
از تجهیزات سازگار با محیط زیست بیشترى استفاده مى کنند. تمرکز بر ایمنى 
محل کار، کارایى، و مسئولیت پذیرى محیط زیست موضوع اصلى گفتگو بین 

پیمانکاران و تولیدکنندگان بوده است.

شهری

قهرمانان باالبرقهرمانان باالبر
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من مطمئن هستم که نجات دنیا چیزى است که همه ما در مقطعى از 
زندگى خود - به احتمال زیاد در دوران کودکى.در مورد آن آرزو داشته 
ایم.  اما اکنون یک چالش بسیار واقعى و فورى است که باید برطرف 
شود. و اگرچه پیمانکاران در اروپا مى خواهند سهم خود را انجام دهند، 
بسیارى در مورد چگونگى برآورده کردن خواسته هاى عملى پروژه هاى 
ساخت وساز و در عین حال کاهش آالینده ها مطمئن نیستند و تصمیم 

مى گیرند براى تغییر به گزینه هاى کم آالینده صبر کنند.

چه زمانى باید به تجهیزات کم آالینده تغییر داد

یکى از رهبران صنعت که معتقد است انتظار یک گزینه نیست، بوریس 
کوت، بنیانگذار و مدیر عامل CONMEQ است. در سال 2019 کوت 
با پیشگامى خود از ایالن ماسک، طراحى نوع جدیدى از لودر کوچک 
توسط  انحصارى  طور  به   AS15 امروزه  کرد.  آغاز  را   AS15 برقى، 
VERMEER با نام تجارى زرد خود توزیع مى شود. کوت که به طور 
انحصارى صحبت مى کند، مى گوید: «ما همه چیز را کنار زدیم، با یک 
کاغذ خالى شروع کردیم، موتورهاى الکتریکى را مستقیماً داخل چرخ ها 

از  درصد   99 دادیم.  قرار  چیز  هیچ  بدون  زنجیر،  بدون  زاویه،  بدون 
اجزاى مورد استفاده در لودر از مواد بازیافتى ساخته شده است، تقریباً 
است که مى  آن  کیلوواتى  باترى 15  بسته   AS15 تنها بخش جدید
تواند تا 30 ساعت زمان کار را هنگام استفاده براى کاربردهاى سبک 
و بین 8 تا 10 ساعت براى کارهاى متوسط ارائه دهد. به طور مشابه، 
ملکر جرنبرگ، رئیس تجهیزات ساختمانى ولوو، مى گوید: «من متقاعد 
شده ام که از این پس، انجام این کار خیلى سریع غیرممکن است - ما 
از آن نقطه گذشته ایم. بنابراین، به جاى بحث در مورد اینکه آیا باید این 
کار را در سال 2026 یا 2027 انجام دهیم، به طور کلى مى گوییم نه، 
باید آن را در سال 2025 انجام دهیم. این رویکردى است که ما داریم.

ماشین آالت کم انتشار براى ساخت و سازهاى سنگین

 VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT همین ماه گذشته
اولین مفهوم بیل مکانیکى خزنده الکتریکى خود را در کالس بزرگتر 
از اندازه جمع و جور به نمایش گذاشت. دستگاه باترى الکتریکى 22 
تنى EC230 که در حال حاضر در نروژ آزمایش مى شود، با چهار باترى 
لیتیوم یونى 66 کیلوواتى کار مى کند و ولوو انتظار دارد که این دستگاه 
نمونه هاى  به  نسبت  کمترى  جارى  هزینه هاى  درصد   70 تا   60 بین 

دیزلى خود ارائه دهد.

جرنبرگ در مورد اینکه آیا ماشین آالت برقى راه رو به جلو براى بخش 
ساخت و ساز است یا خیر، مى گوید: «ما معتقدیم که در حال حاضر 
سیستم [صنعت] فقط مى تواند یک سوال را در یک زمان مدیریت کند 

و ما معتقدیم که پاسخ بهتر، برق است.»

برخى ممکن است بگویند این نوع تفکر «آسمان آبى» مى تواند تأثیر 
منفى بر سود شرکت داشته باشد - مطمئناً این موضوع نگرانى عمده 
براى پیمانکاران کوچک و متوسط است. اما جرنبرگ مى گوید: «تفاهم ها 
و بحث هایى که با آن ها داریم - بدیهى است که آنها به راه حل هاى ما 
مى  نظر  به  خورد».  خواهند  شکست  صورت  این  غیر  در  دارند،  نیاز 
و   ACKER NEUSON، AMMANN مانند  تولیدکنندگانى  رسد 

LIEBHERR نیز همین نظر را داشته باشند.

در حالى که WACKER NEUSON اکنون طیف کاملى از تجهیزات 
الکتریکى فشرده دارد که کارگاه هاى بدون انتشار را به واقعیت تبدیل 
جرثقیل   LIEBHERR و   EARX 26-2 سبک  غلتک  است،  کرده 
راه  بزرگ  پروژه هاى  براى  را  LR 1250,1 خود  تنى  الکتریکى 250 
اندازى کرده است و بازار تجهیزات به زودى با گزینه هاى کم انتشار 

بیشتر براى صنایع سنگین منفجر مى شود.

پیشرفت دکل هاى حفارى الکتریکى

 (BBV) وینچى  بیتى  بالفور  مشترك  گذارى  سرمایه  پیمانکار 
 BAUER الکتریکى  تمام  حفارى  دکل  اولیه  نمونه  آزمایش  اخیراً 
MASCHINEN را در خط راه آهن جدید HS2 (سرعت باال 2) بریتانیا 
آغاز کرد. تاکنون ثابت شده است که EBG 33 100 تنى تقریباً 1292 
کیلوگرم دى اکسید کربن کمترى در روز نسبت به مدل خواهر دیزلى 

خود تولید مى کند.

آینده  سپتامبر  در   SKANSKA سوئدى  شرکت  مشابه،  طور  به 
متخصص  از  را  باترى-الکتریکى  حفارى  دکل  اولین  میدانى  آزمایش 
یک  کرد.  خواهد  آغاز  آینده  سپتامبر  در   EPIROC معدن  تجهیزات 
نسخه الکتریکى از EPIROC SMARTROC T35 با موتور دیزلى، 
E SMARTROC T35 جدید براى حفارى سطحى در معدن نزدیک 

استکهلم، سوئد استفاده خواهد شد.

قیمت برق

با این حال، علیرغم فراوانى تجهیزات الکتریکى که وارد بازار مى شوند، 

اهمیت تامین نیروهااهمیت تامین نیروها

حبیب خلیفه
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هزینه هنوز یک مانع اصلى براى پیمانکاران است. نه تنها هزینه اولیه 
براى مدل هاى الکتریکى معموالً بیشتر از یک واحد برقى سنتى است، 
لودر  مشابه  ماشین هاى  براى  مى کند،  اشاره  کوت  که  همانطور  بلکه 
CONMEQ AS15 «بسته باترى یک سوم هزینه است» و همچنین 
باعث مى شود هزینه کل آن ماشین  از استهالك است. «این  بخشى 
آالت بسیار گران باشد.» ARNAUD BOYER، معاون بازاریابى جهانى 
و توسعه محصول MANITOU، مى گوید به این ترتیب، اجاره تجهیزات 

ممکن است در دراز مدت گزینه بهترى براى پیمانکاران باشد.

قانون گذارى

بویر همچنین معتقد است که مقررات دولتى - یا بهتر بگوییم فقدان آن 
- یکى دیگر از عوامل کمک کننده است. او مى گوید: «این پیام واضحى 
به بازار نمى دهد که باید به سمت آالیندگى کم حرکت کند.در واقع، 
کمیسیون اروپا قبًال به خودروسازان گفته است که باید تا سال 2035 
فروش خودروهاى IC (احتراق داخلى) را متوقف کنند. اگر همین کار 
را براى تجهیزات ساخت و ساز آى سى انجام داد، «پس واضح است که 
الکتریکى یا کم آالیندگى  مشتریان خیلى سریع به سمت محصوالت 
حرکت خواهند کرد.» وقتى از بویر پرسیده شد که آیا ضرب االجل هاى 
مشابه دولتى براى بخش ساخت وساز چیز خوبى است، بویر استدالل 
مى کند که «انجام آن به عنوان یک انگیزه احتماالً کارآمدتر از ایجاد 
چالش هاى  با  حاضر  حال  در  که  است  شرکت هایى  براى  محدودیت» 
عظیمى روبرو هستند. او مى افزاید: «تنها نکته در مورد دولت این است 
آنها  اوقات  گاهى  زیرا  باشیم،  قوانین  نگارش  نحوه  مراقب  باید  ما  که 
متخصص نیستند. به عنوان مثال، وقتى به قانون جدید خودروها نگاه 
مى کنید، آنها در سال 2035 تصمیم گرفتند استفاده از موتورهاى آى 
سى را متوقف کنند. اما مى توانید یک موتور آى سى داشته باشید که 
روى یک دستگاه هیدروژن کار مى کند و هیچ CO2 منتشر نمى کند.» 
اگرچه تقاضا براى ماشین آالت کم آالینده وجود دارد، به ویژه در اروپاى 
شمالى، بدون راهنمایى بهتر از سوى دولت، پیمانکاران و شرکت هاى 
اجاره اى - به ویژه شرکت هاى کوچک و متوسط، احتماالً سرمایه گذارى 

در آن را متوقف خواهند کرد.

آیا ماشین هاى الکتریکى کاربردى هستند؟

بعد فقط ماشین هاى  به  اینجا  از  MANITOU که متعهد شده است 

الکتریکى را براى بازار اروپا تولید کند، از نمایشگاه BAUMA امسال 
در مونیخ آلمان از یک تله هندلر فشرده 2,5 تنى دو دستگاه تله هندلر 
دوار 6 تنى و چهار سکوى هوایى زمین ناهموار با طیف وسیعى از ارتفاع 
کار به عنوان سکوى پرتابى براى حداقل هفت ماشین الکتریکى جدید 
استفاده خواهد کرد - با این حال، یکى از نگرانى هاى کلیدى از دیدگاه 
یک پیمانکار، افزایش استقالل این ماشین ها است. بویر مى گوید: «به 
عنوان مثال. فرض کنید در یک محل کار با یک ماشین الکتریکى کار 
مى کنید، روز بعد به محل کار مى آیید و دستگاه شما شارژ نشده است. 
سپس باید سه ساعت صبر کنید تا دستگاه خود را قبل از استفاده از 
آن شارژ کنید. او مى گوید: «بنابراین ما باید خدماتى را براى کمک به 

مشتریان خود ارائه دهیم.

بیایید تمام موضوع برقى شدن را فراموش نکنیم

در حالى که سازندگان براى یافتن راه حل هایى براى این چالش ها تالش 
با  ساخت وساز  تجهیزات  به  تغییر  به  مربوط  ناشناخته هاى  مى کنند، 

فناورى جدید به این معنى است که به راحتى مى توان اجازه داد که 
بحث از نقطه انتقال انرژى به کلى دور شود. به گفته شرکت تحقیقاتى 
حاضر  حال  در  بشریت   ،GLOBAL FOOTPRINT NETWORK
75 درصد بیشتر از منابعى که اکوسیستم هاى سیاره مى توانند هر سال 

بازسازى کنند، یا «1,75 زمین» استفاده مى کند.

از حد زمین -  تا 28 ژوئیه - روز بیش  را  این منابع  تمام  ما  امسال، 
مصرف خواهیم کرد. پس از آن تاریخ، ما با کسرى زیست محیطى مواجه 
خواهیم شد. با توجه به اینکه کربن 57 درصد از ردپاى اکولوژیکى بشر 
را تشکیل مى دهد، تالش هاى بخش ساخت و ساز براى کاهش انتشار 
گازهاى گلخانه اى براى عقب انداختن تاریخ روز فرارسیدن زمین در 

سال 2023 و سال هاى آینده حیاتى خواهد بود. 

بنابراین، آیا آینده ساخت و ساز برقى است؟ شاید اکنون براى مدتى 
مناسب ترین  برقى   - نیست  مهم  واقعاً  حقیقت  در  اما  ندهیم،  جواب 

گزینه اى است که اکنون داریم و باید از آن استفاده کنیم.
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معرفی  جدیدترین تله هندلرهای دنیای صنعت  معرفی  جدیدترین تله هندلرهای دنیای صنعت  
INGERSOLL RAND

CASE

WALDON

JCB

LOAD LIFTER

XTREME

دسته  این  براى   TIER II موتورهاى  که  هنگامى 
تجهیزات در سال 2005 اجرا شدند، لیفتراك هاى 
به  ناهموار  زمین  در  رند  اینگرسول  عمودى  دکل 
سرى J منتقل شدند. هر دو مدل دو و چهار چرخ 
متحرك، مدل هاى RT706J با ظرفیت 6000 پوند 
موتور  یک  از  پوند،   8000 ظرفیت  با   RT708J و 
 4045  JOHN DEERE بخارى  اسب   80 دیزلى 

استفاده مى کنند.
تعداد مدل: 2

عمودى  دکل  لیفتراك هاى  تولید:  خط  ویژگى هاى 
 J INGERSOLL RAND در زمین ناهموار سرى
فضاى  چرخش  شعاع  و  صفر  دم  چرخش  داراى 
تنگ، کابین هاى کاربردى بزرگ با دید خوب دارند. 
طراحى بادوام مدل ها با ضمانت استاندارد سه ساله 

و 3000 ساعته پشتیبانى مى شود.

با حداکثر  لیفت هاى سریع  فندکى جدید  دکل هاى 
ظرفیت باالبر به ترتیب 6000 و 8000 پوند، مدل هاى 
دکل  و  ناهموار  زمین  با   JCB  940 و   930 لیفتراك 
خط  مى شوند.  ساخته  تکه  یک  قاب  یک  با  مستقیم 
 FREELIFT و   CLEARVIEW دکل هاى  جدید 
وزن  و  است  متغیر  فوت   30 تا   15 از  باال  سرعت  با 
دارند.  بزرگ تر  جانبى  رانش  غلتک هاى  با  سبک ترى 
در   CLEARVIEW فوتى   22 دکل  یک  که  هنگامى 
حداکثر ارتفاع مجهز شود، ظرفیت باالبر براى 930 و 

940 به ترتیب 3500 و 4400 پوند است.
تعداد مدل: 2

ویژگى هاى خط تولید: هر یک از لیفتراك هاى زمین 
با  سیلندر  چهار  دیزلى  موتور  یک  از   JCB ناهموار 
براى عملکرد  نیرو مى گیرد که  قدرت 76 اسب بخار 
 JCB سریع و روان در همه زمین ها توسط گیربکس
اندازه  دو  شود.  مى  هدایت   SYNCROSHUTTLE

موجود  متحرك  چرخ  چهار  یا  دو  در  کدام  هر  مدل 
هستند.

با ظرفیت باالبر به ترتیب 5000، 6000 و 8000 پوند، 
شده  ارائه   G سرى  ناهموار  زمین  لیفتراك  مدل  سه 
و   15 - ارتفاع دکل  دو  به  توانند  مى   CASE توسط 
22 فوت - براى پوشش بیشتر کاربردها مجهز شوند. 
سایر ارتفاعات دکل براى کاربردهاى خاص در دسترس 
هزینه هاى  کاهش  و  آسان  کارکرد  براى  هستند. 
عملیاتى، مدل هاى 586G ،585G و 588G داراى یک 
دیسکى  ترمزهاى  با  هماهنگ  سرعته  چهار  گیربکس 

مرطوب و خودتنظیمى هستند.

تعداد مدل: 3

ناهموار  زمین  لیفتراك هاى  تولید:  خط  ویژگى هاى 
سرى G با همان موتور و سیستم قدرتى که در بکهو 
لودرهاى CASE استفاده مى شود، ساخته مى شوند و 
نیروى کششى مورد نیاز براى کار در شرایط گل آلود یا 
 CASE در مکان هاى شیب دار را فراهم مى کنند. موتور

4-390 75 اسب بخار قدرت تولید مى کند.

LOAD LIFTER سرى 4400F را شامل، یک  اخیراً 
قدرت  انتقال  با  ناهموار  زمین هاى  در  واقعى  عملکرد 
کامل، چهار چرخ محرك و محورهاى محرك سیاره اى 
بیرونى معرفى کرد. این جدیدترین لیفتراك با دید باال 
LOAD LIFTER است که قادر به بلند کردن 20000 

لیفتراك   LOAD LIFTER این،  بر  است. عالوه  پوند 
هاى سرى 4400D را با کابین جدیدى طراحى کرد که 

دید و ایمنى را براى اپراتورها ارتقا مى دهد.
تعداد مدل: 5 عدد

ناهموار  زمین  لیفتراك هاى  تولید:  خط  ویژگى هاى 
باالبرى  ظرفیت  کانادا،  در  مستقر   LOAD LIFTER

 30 تا   8 از  باالبر  ارتفاع  و  پوند   30000 تا   4000 از 
رسیدگى  براى  پذیرى  تطبیق  مى دهند.  ارائه  را  فوت 
معدن،  کشاورزى،  ساختمانى،  مختلف  کاربردهاى  به 
جنگلدارى، چوب و صنعتى با مین فریم هاى ناهموار، 
پوشش پودرى و اتصاالت سفارشى افزایش یافته است.

لیفتراك والدون که به عنوان «کوچک ترین لیفتراك 
در ظرفیت موجود در کالس خود» ستایش مى شود، در 
سه اندازه مدل موجود است. لیفت تراك هاى چهارچرخ 
و   6000C  ،5100 مدل هاى  به عنوان  که  متحرك 
8500C طراحى شده اند، داراى وزن عملیاتى از 9156 

باالبر  ارتفاع  حداکثر  در  و  مى باشند  پوند   20335 تا 
حدود 15 فوت، حداکثر ظرفیت باالبرى از 4000 پوند 

تا 120 پوند را ثبت مى کنند. .

تعداد مدل: 3
ویژگى هاى خط تولید: لیفتراك هاى 4000 و 6000 
مى  ارائه  را  موتورها  از  انتخابى   WALDON پوندى 
 DEUTZ F3L912D دهند. مدل 5100 با دیزل هاى
 LPG بنزینى یا H25 4 یا نیسانB3,9 CUMMINS یا
-DEUTZ F4 هاى  دیزل  با   6000C است.  موجود 

 HERCULES یا   4B3,9  CUMMINS یا   L912D

بزرگتر  باالبر  ارائه مى شود.   LPG با موتور   2300-G

دیزلى   4BT3,9 کامینز  توربوشارژ  موتور  از   8500C

استفاده مى کند.

 XT-B سرى  مستقیم  لیفتراك هاى  از  مدل  چهار 
ظرفیت  داراى   XTREME MANUFACTURING

 2000 افزایش  با  پوند   12000 تا   6000 از  باالبرى 
پوندى هستند. XT60B کوچکتر ارتفاع باالبر 21 فوت 
 XT80B، XT100B که  حالى  در  دهد،  مى  ارائه  را 
براى  رسند.  مى  فوت   30 به  کدام  هر   XT120B و 
ماشین ها  چرخش  شعاع  کردن  محدود   ،XTREME

گردش  شعاع  بزرگ تر  مدل  سه  و  است،  تمرکز  یک 
بیرونى 13 فوت و 7 اینچ دارند.

تعداد مدل: 4

لیفتراك  چهار  از  یک  هر  تولید:  خط  هاى  ویژگى 
در  را  هایى  گزینه   XTREME مستقیم  مستطیل 
پیکربندى دکل، بدنه و چنگال خود و همچنین گزینه 
چهارم،  عملکرد  شیرهاى  مانند  جانبى  لوازم  و  ها 
سیستم هیدرولیک بالشتک بار، پکیج سبک کار، چراغ 

گردان و آینه ها ارائه مى دهد. 

محمد زندی کریمی
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آماده سازى یک  و  - حفارى  بود  کار ساده  این یک 
سایت 51 هکتارى براى افزودن به محل دفن زباله با 
استفاده از بولدوزر، بیل مکانیکى و کامیون هاى مفصل 
دار. قربانى یک شهروند مکزیکى بود که زبان اصلى او 
اسپانیایى بود، همانطور که این شرایط براى حدود 02 

نفر دیگر از کارمندان شرکت صادق بود.

اگرچه چندین کارمند دو زبانه بودند و وظیفه انتقال 
نه  داشتند،  عهده  بر  را  زبانان  اسپانیایى  به  اطالعات 
شرکت  صاحب  نه  و  سرپرست  نه  سایت،  سرپرست 
اسپانیایى صحبت نمى کردند. این شرکت هیچ خط 

مشى ایمنى مکتوب به هر دو زبان نداشت.

مقتول وظیفه رانندگى یک کامیون مفصل دار را بر 
آموزش  روز  چند  کامیون  رانندگان  به  داشت.  عهده 
توسط یک راننده باتجربه داده شد، اما محتوا و مدت 

آموزش قربانى مستند نشد.

منطقه  سمت  به  قربانى  شیفت،  پایان  نزدیکى  در 
خدمات رفت تا کامیون را با استفاده از یک دستگاه 

گریس که با فشار هوا کار مى کرد روغنکارى کند. هیچ 
کس این تصادف را مشاهده نکرد، اما بازرسان معتقدند 
قربانى قسمت بار زباله را روى قسمت مفصلى باال برد تا 
به یک زیرك چربى که توسط بدنه بار در حالت پایین 
پوشانده شده بود دسترسى پیدا کند. در طى این روش، 
بدنه تخلیه باید توسط یک اهرم کنترل هیدرولیکى در 
کابین و یک قفل فلزى که با یک گیره چوبى در عقب 
کامیون محکم شده است، در موقعیت برآمده قفل شده 

باشد.

شواهد حاکى از آن است که راننده با دستگاه قفل عقب 
درگیر نشده و اهرم کنترل کابین یا درگیر نشده یا از 
جاى خود خارج شده است. وقتى راننده بین فریم و 
قسمت کامیون رسید، بدنه محل بار افتاد و او را روى 
بیمارستان  به  را  قربانى   SME پرسنل  کرد.  له  فریم 

اعالم شد،  آنجا مرگ وى  محلى منتقل کردند و در 
اگرچه قسمت هایى از بدن قربانى را با کاردك از روى 
فریم برداشته بودند اما به هر حال باید پروتکل ها رعایت 

مى شد.

چگونه مى توان از این حادثه جلوگیرى کرد:

* رانندگان کامیون و اپراتورهاى تجهیزات باید به زبان 
مادرى خود آموزش ببینند.

فقط  نه   - دستگاه  هاى  جنبه  تمام  باید  آموزش   *
عملکرد - بلکه تعمیر و نگهدارى معمول را نیز پوشش 

دهد.

* شرکت ها باید خط مشى هاى ایمنى مکتوب داشته 
مى  صحبت  خدمه  که  زبانى  هر  به  را  آنها  و  باشند 

از  ارائه کنند. به خاطر داشته باشید که برخى  کنند 
اعضاى خدمه ممکن است مهارت خواندن براى درك 
دستورالعمل هاى کتبى را نداشته باشند، در این صورت 
خط مشى ها و رویه ها باید به صورت شفاهى ابالغ 

شوند.

* سرپرستان باید جلسات هفتگى ایمنى را براى بررسى 
مسائل ایمنى در سایت برگزار کنند.

* ناظران باید دفترچه هاى راهنماى چاپى ارائه شده 
توسط MEO که دستورالعمل هاى عملیاتى و ایمنى 
را در هر دستگاه و تجهیزاتى به طور دقیق شرح مى 
دهد قرار دهند و اطمینان حاصل کنند که اپراتورها و 

رانندگان با دستورالعمل ها آشنا هستند.

ایمنی

تأمین ماشین آالت
بانک ماشین آالت کارکرده

مشاوره خرید و فروش دستگاه
خدمات اجاره

کارشناسی فنی ماشین آالت
بازرسی فنی ادوات دستگاه
برآورد هزینه های تعمیرات

صدور شناسنامه سالمت

قیمت گذاری ماشین آالت
براساس:

برند دستگاه
 سال ساخت و ساعت کارکرد

 شرایط حاکم بر بازار
وضعیت فنی دستگاه

خدمات انتخاب ماشین آالت پروژه ها
مشاوره محاسبه تعداد و نوع ماشین آالت

 انتخاب برند و آپشن دستگاه
بهینه سازی تولید معادن

تحقیقات بازار
آمار واردات ماشین آالت

 سهم بازار برند های مختلف
فرصت های سرمایه گذاری در بازار

رسانه تخصصی 
ماهنامه »ماشین سنگین«
بانک مشاغل ماشین آالت

 شبکه های اجتماعی فراگیر
اپلیکیشن کاربردی
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