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معادن تا پایان آذر ماه براى ثبت درخواست واردات ماشین آالت فرصت 
دارند.

سرپرست دفتر بهره بردارى معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
درخواست  ثبت  ضرورت  و  معدنى  ماشین آالت  واردات  مجوز  نامه اى 

واردات در سامانه جامع تجارت تا پایان آذر ماه را ابالغ کرد.
بهره بردارى معادن  ایسنا، حمید حمیدى (سرپرست دفتر  به گزارش 
ماشین آالت  واردات  مجوز  موضوع  جارى  ماه  ابتداى  صمت)،  وزارت 
و جنوب  استان  روساى سازمان صمت 31  مدیران کل  به  را  معدنى 
بخشنامه  به  به  اشاره  ضمن  ابالغیه،  این  در  وى  کرد.  ابالغ  کرمان 

شهریور ماه، به جزئیات ثبت درخواست براى واردات پرداخته است. 
پس از آن، این مقام مسئول، در نامه اى خطاب به رئیس اتاق بازرگانى، 
صنایع و معادن ایران و رئیس خانه معدن ایران، موضوع مجوز واردات 
ماشین آالت معدنى و ثبت درخواست در موعد مقرر را ابالغ کرده است.  
در این ابالغیه آمده است که "با عنایت به ضرورت تامین ماشین آالت 
از صدور بخشنامه  تقاضاهایى که بیش  نیاز بخش معدن، کلیه  مورد 
شماره 60/154911  تاریخ 22 شهریور 1401 معاونت متبوع، توسط 
سازمان هاى استانى به این اداره کل ارجاع شد، به منظور تسریع در 
روند صدور مجور، وفق فرآیند سابق مورد بررسى و تصمیم گیرى قرار 

گرفته است؛ لذا مراتب در قالب لیستى شامل معادن و میزان مجور 
واردات تخصیص یافته به ایشان طى نامه شماره  60/186161 تاریخ 
به  اطالع رسانى  هدف  با  شده،  ایفاد  پیوست  به  که   1401 آبان  دوم 
متقاضیان به اداره کل صمت استانى ابالغ شده است. معادن فرصت 
سامانه  در  واردات  درخواست  ثبت  به  نسبت  ماه  آذر  انتهاى  تا  دارند 
جامع تجارت اقدام کنند. در غیر اینصورت این مجوز کان لم یکن تلقى 

را  تقاضاى خود  باید وفق شرابط بخشنامه مذکور،  متقاضیان  و  شده 
از طریق اداره کل استانى دنبال کنند. با عنایت به موارد مطروحه و 
فوریت موضوع، خواهشمند است اطالع رسانى الزم به واحدهاى معدنى 

عضو آن مجموعه صورت گیرد. "
از  این حوزه،  فعاالن  و  این بخش معدن  از  تا پیش  است که  گفتنى 
آن ها  مشکالت  و  داشته  گالیه  معدنى  ماشین آالت  ناوگان  فرسودگى 
به سبب عدم  تامین نیاز معادن به ماشین آالت طى سال هاى گذشته، 
انباشت شده و به مرحله هشدار رسیده است؛ لذا به مراتب خواستار 
رفع موانع وارادت در این بخش بوده اند و معتقدند که تولیدکنندگان 

داخلى توان کافى براى تامین نیاز داخل را ندارند.
 34.5 حدود  مجموع  در   1401 نخست  چهارماهه  طى  آمار،  طبق 
میلیون دالر ماشین آالت معدنى تحت تعرفه از هشت کشور وارد شده 
که بیشترین واردات با سهم حدود 67 درصدى از مبدا امارات متحده 

عربى، صورت گرفته است.
یادآورى مى شود که اردیبهشت ماه سال جارى، معاون معادن و فرآورى 
مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزایش قیمت ماشین آالت معدنى 
را تایید و علت آن را ممنوعیت واردات این ماشین آالت و مشکالت در 
حوزه تامین آن ها عنوان و تاکید کرد که تسهیل در تأمین ماشین آالت 

معدنى بسیارى از مسائل این حوزه را حل خواهد کرد.

معادن تا پایان آذر ماه براى ثبت درخواست واردات ماشین آالت فرصت دارند
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و  قاب  باالبر 85 تن است. جک هاى نصب شده در  با ظرفیت  تلسکوپى GHC85 مدل جدید  جرثقیل 
سیلندرهاى باالبر وزنه، جرثقیل را قادر مى سازد تا خود مونتاژ شود. چرثقیل مى تواند از طریق یک کنترل 
از راه دور بى سیم کنترل شود. مى توان آن را تنها با سه بار حرکت به محل کار حمل کرد، یا زمانى که 
کراولرهاى آن جداگانه حمل شوند، چهار بار. این مى تواند 100 درصد قابلیت برداشت و حمل را در شیب 
هاى تا 4 درجه حفظ کند. این جرثقیل داراى کفشک هاى 36 اینچى سه گانه است که فشار تحمل زمین 
 CUMMINS B6,7L TIER با بار تولید مى کند. یک موتور دیزلى PSI 24,9 بدون بار و تا PSI 13,2 تا
F-4 با قدرت 249 اسب بخار، درایو هیدرواستاتیک دو سرعته را تامین مى کند و به GHC85 حداکثر 
سرعت 1,43 مایل در ساعت را در محدوده دور باال مى دهد، در حالى که سرعت خزش در محدوده دور 

پایین به 0,55 مایل در ساعت مى رسد.

کامیون سنگین مدل 57X براى تکمیل خط تولید به 47X و 49X مى پیوندد. 
سوخت  مصرف  درصد   5,8   5700XE یعنى  خود  قبلى  مدل  به  نسبت   57X
 ،5 GEN DD13 بیشترى دارد. کاربران مى توانند بین مدل هاى موتور دیترویت
GEN DD15 5 و DD16 یکى را انتخاب کنند. اجزاى پیشرانه دیترویت شامل 
گیربکس هاى DIRECT DETROIT DT12 یا OVERDRIVE AMT هستند 
که مصرف سوخت را کاهش مى دهند و بازده را افزایش مى دهند و در عین حال 
تعویض دنده را بهبود مى بخشند و سایش را کاهش مى دهند. مدیریت هوشمند 
پیشرانه زمین را پیش بینى مى کند و با شرایط جاده تنظیم مى کند تا کارایى را بیشتر کند. فرمان جلوى دیترویت و محورهاى پشت سر هم 

با نسبت سرعت باال نیز به بازده سوخت و عملکرد کمک مى کنند و در عین حال تعمیر و نگهدارى را کاهش مى دهند.

بیل مکانیکى UHD 340 با تخریب فوق العاده، داراى ارتفاع پین 13 درصدى باالتر از مدل قبلى خود است 
و مى تواند تا سازه هاى هشت طبقه نیز برسد. این واحد 122400 پوندى داراى یک سنجاق با ارتفاع 82 
فوت است و مى تواند تا 24 فوت و 3 اینچ حفارى کند. زیرانداز با گیج متغیر هیدرولیکى تا 13 فوت 4 اینچ 
گسترش مى یابد و با شنى 24 اینچى براى حمل و نقل تا 9 فوت و 10 اینچ جمع مى شود. قسمت جلویى 
72 فوتى 2 اینچى حداکثر وزن 8160 پوندى را در پین دکل و حداکثر دسترسى افقى 44 فوت و 5 اینچى 
در دماغه دکل روى جلو و کنار دستگاه ارائه مى کند. قسمت جلویى 82 فوتى مى تواند تا 7280 پوند با پین 

دکل کار کند و حداکثر 43 فوت و 9 اینچ در دماغه دکل روى جلو و کنار دستگاه است.

رونمایی کاترپیالر از بیل مکانیکی تخریبگرچرثقیل تلسکوپی جدید GROVE با سرعت باال

تکمیل خط تولید کامیون 
 57X

  WESTERNSTAR
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اولین  که   (VOLVO CE) ولوو  ساختمانى  تجهیزات 
 لودر باالبر خود را در سال 1974 به بازار عرضه کرد، 
باالبر L200H را در آمریکاى شمالى راه اندازى کرد که 

و  باالبرى  ظرفیت  در  افزایش  درصد   27 داراى 
 L180H 13 درصد گیرش بزرگ تر از مدل

است که جایگزین آن مى شود. این 
فوق  لودر  که  مى گوید  شرکت 
همراه با یک واحد پایه قوى تر، به 

 L200H HIGH این معنى است که
ساعت  در  را  بیشترى  مواد  مى تواند   LIFT

حمل کند.
بارگیرى  واحد  یک 
سیستم  داراى  جدید 
تقویت  باالبر  بازوى 

شده، پرتو 

حداکثر  این  است.  روتاتور  واحد  و  متقاطع 
 L180H ظرفیت باالبرى دستگاه را از 19401 پوند در
مى دهد.  افزایش  پوند   24600 به   HIGH LIFT

چنگک هاى طراحى شده توسط ولوو در طیف وسیعى 
از اشکال و اندازه ها مطابق با نیازهاى سایت هستند. 
براى تطبیق این ظرفیت اضافى و اطمینان از پایدارى 
لودر، تایرهاى بزرگ تر L4 کم پروفایل 875 به صورت 

استاندارد عرضه مى شوند.

 HIGH LIFT به گفته این شرکت، طراحى بازوى ولوو
با قابلیت روى هم قرار گرفتن تا ارتفاع تقریباً 23 فوت 
از  معمولى،  چرخدار  لودر  یک  از  بیشتر  درصد   60  -
 L200H .حداکثر ظرفیت ذخیره سازى استفاده مى کند
HIGH LIFT همچنین داراى چرخش 360 درجه و 

قوى تر  و  روتاتور جدید  واحد  است.  قابلیت کج شدن 
یک  داراى  و  است  نگهدارى  و  تعمیر  به  نیاز  بدون 
را  پایدارى  که  است  یکپارچه  کننده  مرطوب  سیستم 

نیز بهبود مى بخشد.

را  ناهموار  امکان سفر در زمین هاى  این دستگاه 
با سرعت فراهم مى کند، مى تواند به راحتى در 
زمین ناهموار کار کند و به دلیل چهار الستیک 
پهن و فرمان مفصلى که دارد، کمترین استرس 

را بر روى سطوح هموار وارد مى کند.
خارجى  محور  روغن  کننده  خنک  سیستم 
دهد  مى  کاهش  را  محورها  دماى  جدید 
که به نوبه خود باعث افزایش طول 
عمر آنها و همچنین ترمزها 
شرکت  این  شود.  مى 
گوید  مى  همچنین 
که داراى یک فیلتر 
که  است  روغن 
روغن محور را براى 
ترى  طوالنى  مدت 
تمیز نگه مى دارد و 
فاصله تعویض روغن را 
(یا 18  به 4000 ساعت 

ماه) افزایش مى دهد.
ولوو مى گوید تعویض دنده 
متناسب با افزایش بار کارى 
جدید بهینه سازى شده است که منجر به شتاب گیرى 
سریع و عملکرد روان مى شود. فن آورى هاى اثبات شده 
REVERSEBY- که عملکرد ،OPTISHIFT مانند 
ادغام  شدن  قفل  با  را  گشتاور  مبدل  و   BRAKING

مى کند، به منظور پشتیبانى بیشتر از بهره ورى سوخت 
است.

با  که  است  باالبر  نوع  اولین   L200H HIGH LIFT

که  ولوو  هاى  برنامه  مجموعه   ،LOAD ASSIST

قابل  کابین  داخل   CO-PILOT نمایش  صفحه  از 

دسترسى است و براى افزایش بهره ورى و سودآورى 
طراحى شده است، سازگار است.

برنامه توزین ON-BOARD بینش هاى بى درنگى را در 
مورد محموله گرپل ارائه مى کند تا به حذف اضافه بار، 
کم بارگیرى، وزن زنى مجدد و زمان انتظار کمک کند. 
اپلیکیشن اپراتور کوچینگ پیشرفته به اپراتورها کمک 
مى کند تا با ارائه اطالعات و راهنمایى هاى بى درنگ از 

لودر تا حد امکان استفاده کنند.
LOAD ASSIST همچنین شامل یک سیستم نظارت 

فشار  بررسى  توانایى  که  است  الستیک  باد  فشار  بر 
از داخل  را  باد  و  با هوا  بادشده  و دماى الستیک هاى 
کابین فراهم مى کند. L200H HIGH LIFT با انتخابى 

از صندلى ها ارائه مى شود.
یک اهرم چند منظوره طراحى شده ویژه کنترل دقیق 
توانند  مى  اپراتورها  و  کند  مى  تضمین  را  هیدرولیک 
تنظیمات را از تلفن هوشمند خود شخصى سازى کنند.
بهره ورى،  بهبود  و  اپراتور  خستگى  کاهش  براى 
به  اختیارى   COMFORT DRIVE CONTROL

اپراتورها این فرصت را مى دهد که ماشین را با استفاده 
از یک اهرم به جاى فرمان هدایت کنند و کارایى را در 

تخلیه سریع کامیون افزایش مى دهد.
اتفاقاتى که در  از  دائماً  باید  اپراتورها  آنجایى که  از  و 
اطراف دستگاه هایشان مى افتد آگاه باشند، یک دوربین 
دید جلوى اختیارى جدید، دید بیشترى را در جلوى 
دستگاه و باالى پشته فراهم مى کند و نماى آن روى 
داده  نمایش  کابین  داخل  اختصاصى  مانیتور  یک 

مى شود.
داراى  خود  قبلى  مدل  مانند   L200H HIGH LIFT

کابینى است که مى تواند تا 30 یا 70 درجه خم شود.

  L200HL200H ولوو لودر باالبر ولوو لودر باالبر
را راه اندازى کردرا راه اندازى کرد
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مشخص کردن بولدوزر مناسب
مى گوید  کیس،  ساخت  تجهیزات  بولدوزر،  محصول،  مدیر  دوالك،  جرمى 
کار  اصول  با  دستگاه  تطبیق  معناى  به  همچنان  مناسب  بولدوزر  انتخاب 

مشترى است.
چه نوع کارى مى کنى؟

محل شغل معمولى شما چقدر بزرگ است؟
چه تجهیزات دیگرى دارید و چگونه عملکرد این بولدوزر با آن ماشین هاى 

دیگر مطابقت دارد؟
تعادل بین تسطیح خوب و برش چیست؟

پیشرفته ترین بولدوزر، اگر با مشخصات کارى مشترى مطابقت نداشته باشد، 
بولدوزر اشتباهى است.

تطبیق  اهمیت  بر   CAT محصول  کاربرد  متخصص   DEREK FURR

بولدوزر شما با کارکنان خود تأکید مى کند.
تا بتوانید ارزش ویژگى  ارزیابى کنید  اپراتورهاى خود را  «صادقانه مهارت 
از  را  بولدوزرها   CAT مى گوید  او  کنید.»  ارزیابى  دقت  به  را  کمکى  هاى 
ارائه  شده  پیکربندى  کامًال  ماشین هاى  تا  گرفته  پایه  سایبان  مدل هاى 
مى کند، بنابراین دریافت مجموعه مناسبى از ویژگى هاى کمکى اپراتور پس 

از ایجاد یک پایه مهارت اپراتور ساده است.

در مورد تیغه ها چطور؟
سبک هاى زیادى از تیغه ها براى مطابقت با انواع مختلف برنامه هاى دوزینگ 
وجود دارد. برخى از تولیدکنندگان انتخاب تیغه را به عنوان بخشى از فرآیند 
مشخصات به مشترى واگذار مى کنند. دیگران با یک تیغه استاندارد دریافت 
کردند و مشتریانى که چیز دیگرى مى خواهند باید سفارش ویژه اى انجام 

دهند.
و  بولدوزرها  براى   DEERE راه حل هاى  بازاریابى  مدیر  گودرت،  مت 
موتورگریدرها، مى گوید که 850K ،750K و 950K این شرکت داراى دو 
شش   PAT یک  هستند:  مختلف  اندازه هاى  با  اصلى  تیغه هاى  پیکربندى 
 OSD و  است.  دو  این  از  تطبیق پذیرتر  که  قدرت)،  زاویه  (شیب  طرفه 

(بولدوزر بیرونى) با تیرهاى فشارى که بار را به عقب مسیرها منتقل مى کند 
و براى دوزینگ سنگین و بارهاى نقطه اى مانند برداشتن کنده خوب است.
گودرت مى گوید: «در پیکربندى OSD، یک تیغه نیمه U رایج ترین تیغه 

است، و هم درجه بندى خوب و هم ظرفیت حمل خوبى را ارائه مى کند.»
را در  برش کمترى  و  نفوذ  نیروى  اما  بیشتر حمل مى کند   U تمام  تیغه 
مواد سخت ایجاد مى کند و بیشتر براى کار با مواد فرآورى شده استفاده 

مى شود. 
یک پیکربندى PAT تطبیق پذیرى را اضافه مى کند، با توانایى زاویه دادن 
به تیغه براى مدیریت مواد و تکمیل وظایف درجه بندى دقیق، در حالى که 

هنوز ظرفیت دوزینگ سنگین را دارد.
او مى گوید از آنجایى که زیربندى بخش بزرگى از هزینه هاى اولیه و مداوم 
است، DEERE سه انتخاب براى مطابقت با نیازهاى مشترى ارائه مى دهد. 
طراحى استاندارد مهر و موم شده و روغن کارى شده براى دوزینگ عمومى 

مناسب است. 
از مواد سخت تر  با پوشش اضافى  از بوش هایى  با عمر طوالنى  زیربندى 

استفاده مى کند. زیرشاخه MAXIMUM LIFE از بوش هاى روکش دار 
و همچنین چرخ دنده ها، غلطک ها و چرخ هاى هرزگرد سنگین تر براى 

سخت ترین شرایط استفاده مى کند. 
«هدف این است که سایش متعادل داشته باشیم به طورى که بولدوزر یک 
بار براى سرویس زیربندى از سرویس خارج شود، زمانى که همه اجزا سایش 
قابل مقایسه اى را نشان مى دهند، بنابراین مشتریان حداکثر عمر را از همه 

قطعات دریافت مى کنند.»
 HST بولدوزرهاى  کوماتسو،  محصوالت  متخصص  بوکوفسکى،  رافال 
 ،D71 تا D37 ،مى گوید: تمام مدل هاى درایو هیدرواستاتیک از کوماتسو
به صورت استاندارد با تیغه هاى PAT شش جهته عرضه مى شوند، زیرا آنها 

«بیشترین تطبیق پذیرى و کنترل را ارائه مى دهند.»
کوماتسو D65، مدل مبدل گشتاور، داراى تیغه سیگما یا نیمه یو است که 

بر روى مدل ضایعات تیغه PAT قرار دارد.

از بولدوزر کوچک غافل نشوید
IMC 2,0 کوماتسو، مدل هاى  در دسترس بودن فناورى پیشرفته، مانند 

کوچکتر را توانمندتر مى کند.
بزرگتر همیشه  رایج است که  بوکوفسکى مى گوید: «این یک تصور غلط 
و  هستند  توانمندتر  گذشته  به  نسبت  کوچک تر  مدل هاى  اما  است.  بهتر 
و  مناسب هستند  کامًال  دوزینگ  کاربردهاى سنتى  از  بزرگى  بخش  براى 
در عین حال هزینه هاى عملیاتى کمتر و حمل و نقل آسان ترى نسبت به 

ماشین هاى بزرگ تر دارند.»
 ،D39 و D37 .او اشاره مى کند که «کوچکتر» به معناى «کوچک» نیست
و  پوند   22817 تا  عملیاتى  وزن  داراى  کوماتسو،  مدل هاى  کوچک ترین 

ظرفیت تیغه ها تا 3,14 یارد مکعب هستند.

CASE کنترل ماشین و مینوتور

 750M کیس اکنون کنترل ماشینى نصب شده در کارخانه را در مدل هاى
تا 2050M ارائه مى دهد. ماشین ها کالیبره شده و آماده کار به نمایندگى ها 

بولدوزرهاى مدرنبولدوزرهاى مدرن
اخیر  اما مدل های  نمی آیند،  به چشم  می کنند  استفاده  فناوری ها  از جدیدترین  احتماالً  که  ماشین هایی  به عنوان  بولدوزرها 
دارای ویژگی های پیشرفته هستند. چندین تولید کننده می گویند آخرین بولدوزرهای آنها بهترین هستند و از فناوری هایی 
مانند ویژگی های کمک اپراتور، کنترل ماشین یکپارچه کارخانه و حتی عملکرد کنترل از راه دور استفاده می کنند.اما قبل از 
اینکه وارد فناوری جدید شویم و نگاهی به آخرین مدل های موجود در بازار بیندازیم، با برخی از اصول اولیه شروع می کنیم 

تا به شما در تعیین بولدوزر بعدی خود کمک کنیم.        
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مى رسند. به عنوان یک گزینه کارخانه، این امر خرید را ساده مى کند و 
مالى  تامین  و  پرداخت  بسته  در یک  را  اولیه  گذارى  عناصر سرمایه  تمام 
جمع مى کند. با بزرگ تر شدن و قدرتمندتر شدن لودرهاى کامپکت، این 
 OEM .نگرانى وجود داشت که سهم بازار را از بولدوزرهاى کوچک ربوده اند
ها موافق هستند که اگر مشتریان براى کاربردهاى بولدوزر به ماشین نیاز 
دارند، بولدوزر هنوز هم انتخاب درستى است. اما براى مشتریانى که خواهان 

تطبیق پذیرى بیشتر هستند، یک CTL با تیغه بولدوزر منطقى است.
JEFF JACOBSMEYER مدیر محصول DL550 مى گوید که کیس 

است.  مشتریان ساخته  این  گرفتن  نظر  در  با  را   MINOTAUR DL550
 C به نظر مى رسد، داراى یک قاب CTL شبیه یک DL550 در حالى که
گوید:  مى   JACOBSMEYER است.  بولدوزر  یک  مانند  یکپارچه  کامًال 
«DL550 یک پلت فرم واحد است که مى تواند چندین کار را انجام دهد و 

همه آنها را به خوبى انجام دهد.»
 650M  CASE بولدوزر  مشابه  اى  تیغه  از  بخارى  اسب   114   DL550
استفاده مى کند. تجهیزات اختیارى شامل میله کششى و چاك دهنده پنج 
حالته با سه ساقه است. دستگاه باالبر عمودى داراى هفت پاکت و سه گزینه 
از ترکیب خوبى از حالت بولدوزر، حالت لودر  شنى است. اگر قصد دارید 

و پیوست استفاده کنید، MINOTAUR DL550 یک گزینه عالى است.

CAT بهبود نسل بعدى
مدل هاى نسل بعدى بولدوزرهاى CAT در آگوست 2020 عرضه شدند. در 
آگوست 2022، تعدادى بهبود قابل توجه انجام شد که مى توان آنها را به 
 CAT طور کلى به دو نوع دسته بندى کرد: کمک اپراتور و کنترل از راه دور

.COMMAND

ویژگى هاى کمک اپراتور مبتنى بر نرم افزار است و شامل مواردى مانند 
SMART BLADE و کنترل کشش پیشرفته مى شود. با میرایى حرکت 

تیغه، STABLE BLADE به اپراتورها این امکان را مى دهد که در زمانى 
پیشرفته  پایدار  تیغه  کنند.  تولید  صاف ترى  سطح  است،  پایین  تیغه  که 

کنترل میرایى قابل مقایسه با تیغه در موقعیت هاى دیگر را فراهم مى کند.
ARO (گزینه آماده براى پیوست) شامل تیغه پایدار پیشرفته و آماده سازى 

مانیتور  3D است. یک   CAT GRADE یا   CAT اضافه کردن گرید  براى 
جدید با بار تیغه همراه با AUTO CARRY از لغزش مسیر جلوگیرى مى 
کند، همانطور که کنترل کشش کم لغزش براى عملیات با سرعت پایین 

نیز انجام مى شود.
کنترل از راه دور CAT COMMAND به صورت خط دید (LOS) و غیر 
LOS ارائه مى شود. یک کنترلر بسته به شرایط، کنترل LOS را تا حدود 

75 فوت فراهم مى کند. کنترلر یک پیکربندى «بلى باکس» است.
کنترل  براى   WI-FI طریق  از  که  است  کامل  ایستگاه  یک   NON-LOS

چندین ماشین با برد تقریبا نامحدود ارتباط برقرار مى کند. کنترل مى تواند 
دستى یا با 3D CAT GRADE باشد. ماشین آالت آماده کنترل از راه دور. 

کنترل از راه دور واقعى توسط فروشنده نصب شده است.

DD100 اولین بولدوزر دوسان
هیونداى دوسان INFRACORE اولین بولدوزر خود را در ماه مى عرضه 
کرد. فروشنده DOOSAN BEST LINE EQUIPMENT آن را در ماه 
اوت به مشترى در پنسیلوانیا تحویل داد. DD100  9 تنى در بازار آمریکاى 
شمالى هدف گذارى شده است. تولید در ژوئن 2022 آغاز شد. دو دستگاه 
دیگر براى آزمایش نهایى و نمایش محصول به ایاالت متحده ارسال شده 
است. تولید مدل دوم، DD130 جدید 13 تنى، حدود فوریه 2023 انتظار 
مى رود. از ویژگى هاى استاندارد DD100 مى توان به صفحه نمایش 8 
تیغه هاى  و   LED نورپردازى  دید عقب،  دوربین  لمسى هوشمند،  اینچى 
برف پاك کن جلو، عقب و کنارى اشاره کرد. راهنماى ماشین سه بعدى و 

کنترل ماشین سه بعدى گزینه هایى هستند.
مدل هاى 15M-DRESSTA TD و 25M-TD به روز رسانى هاى گسترده 
اى براى 15M-DRESSTA TD و 25M-TD انجام شده است. اسب بخار 
در 15M-TD به 232 و در 25M-TD به 375 افزایش یافته است. هر دو 
با سطح FINAL 4 و EUROPEAN STAGE V سازگار هستند و داراى 
موتورهاى کامینز با گیربکس هاى انتقال قدرت DRESSTA هستند که 

شش سرعت جلو و شش سرعت عقب را ارائه مى دهند.
ساقه  با  ها  دهنده  یا طوالنى، چاك  عریض  مسیرهاى  با  توان  مى  را  آنها 
هاى تک یا چندگانه، پیکربندى محل دفن زباله و تیغه هاى صلب یا زاویه 
دار مشخص کرد. هر دو مدل داراى کابین هاى جدید با 33 درصد شیشه 
بیشتر، جوى استیک هاى ارگونومیک چپ و راست، مانیتور تمام رنگى 7 

اینچى و صندلى تعلیق بادى با کارایى باال هستند.
سازى،  محوطه  ها،  جاده  در  که  مشتریانى  براى  متوسط  سایز   TD15M

 TD25M .جنگلدارى و دفن زباله کار مى کنند در نظر گرفته شده است
بزرگ براى کاربردهاى سنگین مانند معدن در نظر گرفته شده است.

جان دیر با استفاده از بازخورد
طیف  از  ورودى  دریافت  براى  یافته  ساختار  بسیار  برنامه  یک   DEERE

گسترده اى از سهامداران و ایجاد پیشرفت هاى فنى و ویژگى ها با هدایت 
بازخورد دریافت مى کند، که  از گروه هاى حامى مشترى  آن ورودى دارد. 
براى یک یا دو هفته براى کار و ارزیابى ماشین ها در محل آورده مى شوند. 

یک گروه مدافع فروشنده به طور مشابه عمل مى کند.
DEERE همچنین زمانى را در زمینه جمع آورى اطالعات از مشتریان و 

فروشندگان صرف مى کند. گودرت مى گوید: «در برخى موارد یک مشترى 
تا تولید مشارکت داشته  از مفهوم  یا گروه مشترى در توسعه یک ویژگى 
از فرآیند توسعه، پرسیدن سؤاالت سخت  است. گودرت مى گوید بخشى 

است. 
«آیا ویژگى ارزش ارائه مى کند؟ آیا به آموزش اپراتور نیاز دارد؟ آیا آشکار 
خواهد شد؟ یعنى آیا اپراتور حتى از وجود این ویژگى براى استفاده آگاه 
است؟ او مى گوید که این فرآیند در توسعه SLOPE CONTROL یک 
 SMARTGRADE همچنین  و  ورودى،  سطح  یکپارچه  درجه  کنترل 

سیستم کنترل درجه سه بعدى کامًال یکپارچه کلیدى بود.

KOMATSU IMC 2.0 اینجاست
فناورى کنترل ماشین هوشمند کوماتسو یا IMC که در سال 2013 معرفى 
شد، تعدادى ویژگى پیشرفته را به بازار آورد. این شرکت مى گوید از سال 
IMC ،2019 2,0 ویژگى ها و ارزش هاى بیشترى را ارائه کرده است. تمام 
به عنوان مدل هاى   (D37) به جز کوچکترین مدل هاى هیدرواستاتیک 

«I» موجود هستند.
ماشین  است.   2,0  IMC هاى  ویژگى  از  یکى  دوزینگ  پیشگیرانه  کنترل 
در حین کار یاد مى گیرد و داده ها را از هر پاس جمع آورى مى کند تا 
این رویکرد  بینى کند.  را پیش  بعدى  پاس هاى  کارآمدترین  و  موثرترین 

نقشه بردارى مسیر مى تواند تا 60 درصد بهره ورى بیشتر را ارائه دهد.
ویژگى دیگر، کنترل الیه باالبر مسیر، براى حفظ ثبات در حین پخش پر 
استفاده مى شود، که کوماتسو ادعا مى کند مى تواند تولید را دو برابر کند.

D71 جدید کوماتسو 47 درصد دید بهتر در جلوى تیغه، 9 درصد قدرت 
موتور بیشتر و 13 درصد ظرفیت تیغه بیشتر از D65 دارد. D71I-24 با 
تمام ویژگى هاى IMC 2,0 از جمله دوزینگ پیشگیرانه، کنترل الیه باالبر 

و کنترل شیب فرمان ارائه مى شود.

LIEBHERR GENERATION 8 براى درجه بندى بیشتر
 PR766 تا PR716 شامل مدل هایى از LIEBHERR نسل 8 بولدوزرهاى
 FREE .است. سیستم هاى یکپارچه کمک اپراتور در سه سطح موجود است
کند.  مى  فراهم  خوب  بندى  درجه  هنگام  در  را  تیغه  تثبیت   GRADE

DEFINITION GRADE موقعیت یابى خودکار تیغه ها را در گریدهاى 

2 بعدى فراهم مى کند. 3D MC MAX TOPCON یک سیستم کنترل 
دستگاه GPS/GNSS اختیارى است.

کنترل سنسور فعال LIEBHERR استاندارد است و تثبیت تیغه را در تمام 
محورها فراهم مى کند. دو مدار مجتمع مستقل از حسگرهاى ژیروسکوپى 
و گشتاور اینرسى براى سرعت هاى درجه بندى باالتر و درجه بندى دقیق 
کنترل  سیستم هاى  نصب  تسریع  براى  مى کنند.کیت هایى  استفاده  دقیق 

و   (TRIMBLE EARTHWORKS) از  بعدى  سه  و  بعدى  دو  ماشین 
بهبودهایى  داراى  نیز   8 نسل  بولدوزرهاى  هستند.  دسترس  در   LEICA

است  دستگاه جدا شده  پایه  از  کامل  به طور  کابین  اپراتور هستند.  براى 
تا نویز و لرزش بسیار کمترى داشته باشد. کنترل تهویه مطبوع استاندارد 
است. روشنایى دسترسى و فرود با تاخیر ایمنى بیشترى را در شرایط کم 

نور ایجاد مى کند. صفحه نمایش 9 اینچى استاندارد است.
در مورد زمان هاى تحویل چطور؟

منابع موافق هستند که مسائل زنجیره تامین همچنان در دسترس بودن 
محصول را مختل مى کند.

مسائل مى توانند غیرقابل پیش بینى باشند و هیچ پایان مشخصى در چشم 
انداز نیست.

با  نزدیک  همکارى  مشتریان  گزینه  بهترین  که  هستند  موافق  همه 
فروشندگان و ایجاد یک برنامه فعال براى مدیریت ناوگان است.
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حال  در  دهه  چندین  براى  که  غیرانتفاعى  تحقیقاتى  موسسه  یک 
صنعت  به  را  خود  توجه  است،  بوده  رباتیک  هاى  دستگاه  توسعه 

ساخت و ساز معطوف کرده است.
SRI INTERNATIONAL ویدئویى منتشر  اوایل سال جارى،  در 
کرد که نمونه اولیه بیل مکانیکى رباتیک خود را نشان مى داد که 
یک سرى کارها و ترفندها را با موج بازو، حرکت جوى استیک یا با 

خودکار انجام مى دهد. 
 SRI INTERNATIONAL رباتیک در  ارشد  بروئر، مهندس  روبن 

مى گوید: «ما آن را «کیت رباتیک سازى» مى نامیم.
اساساً، محققان SRI یک بیل مکانیکى هیدرولیک با موتور دیزلى را 

برداشتند و آن را به یک ربات تبدیل کردند.
مکانیکى  بیل  روى  که  داریم  الکتریکى  موتورهاى  «ما  مى گوید:  او 
حرکت  مانند  درست  را  پدال  و  اهرم ها  واقع  در  که  مى دهیم  قرار 
انسان حرکت مى دهند. ما رایانه ها و حسگرهایى داریم که مى توانید 
روى آن بچسبانید. و سپس اساساً آن را به اینترنت متصل مى کند. 
بنابراین اکنون، این فقط یک بیل مکانیکى نیست، بلکه اساساً فقط 

یک بازوى رباتى است که اتفاقاً یک بیل مکانیکى است.»

یادگیری آسان تر
از راه دور به یکى از سه روش زیر  ربات بیل مکانیکى را مى توان 

کار کرد:
عینک هاى واقعیت مجازى و کنترل هاى دستى - اپراتور یک نماى 
سه بعدى از محیط اطراف بیل مکانیکى، از جمله درك عمق، دریافت 
مى کند و مى تواند دستان خود را حرکت دهد تا پاکت را هدایت کند 
که چه کارى انجام دهد، به نوعى مانند یک بازى ویدیویى WII. به 
جاى کنترل مفصل بیل مکانیکى، که نسبتاً دشوار است، آنها موقعیت 

و جهت پاکت را کنترل مى کنند. 
اگر  بنابراین  است.  شهودى تر  بسیار  این  که  مى دهد  توضیح  بروور 
حرکت  قاشق  شکل  به  را  خود  دست  بگیرید،  اسکوپ  مى خواهید 
مى دهید و پاکت به سادگى آن را دنبال مى کند. از آنجا که بسیار 
شهودى تر است، یادگیرى آن آسان تر است.» با عینک مى توانید 
عمق حفارى و طول آن را ببینید البته تا زمانى که مى توانید ببینید 
با فید دوربین چه مى کنید، این تنها چیزى است که من براى حفر 

چاله الزم دیدم.

نیمه خودکار - اپراتور به ربات آموزش مى دهد که چگونه حرکات 
که  مى گویید  ربات  به  «شما  مى گوید:  او  دهد.  انجام  خودکار  نیمه 

مى خواهید چه کارى انجام دهد و سپس به بازى ضربه مى زنید.
جوى استیک بى سیم - اپراتور مى تواند دستگاه را با یک مهار بپوشد 
یا آن را روى میز جلوى خود قرار دهد. جوى استیک ها پدال ها و 
اهرم ها را مانند اپراتور در کابین کار مى کنند. بیشتر براى اپراتور 

کهنه کار طراحى شده است.
که  فعلى  کارگران  براى  این  که  مى کردیم  فکر  «ما  مى گوید:  بروئر 
دهه ها این کار را انجام مى دهند و ممکن است نخواهند مجبور شوند 
روش انجام همه کارها را یک شبه تغییر دهند، مهم است. «آنها مى 

توانند دقیقاً با دسته جوى استیک بى سیم ما کار کنند.»

خیلی راحت تر
SRI به دنبال دستیابى به دو هدف اصلى با ربات بیل مکانیکى بود: 
بهبود شرایط شغلى کارگران ساختمانى و کمک به صنعت براى پر 

کردن کمبود نیروى کار.
بخصوص با استفاده از راه دور، مى توانید تصور کنید که فردى را که 
معموالً باید در کابین بنشیند در گرما، بیرون در گرد و غبار بیرون 
بیاورید و او را در یک محل کار با تهویه مطبوع قرار دهید، شاید در 
یک ساختمان ادارى باشد که تعداد کمى است. مایل ها دورتر، شاید 
آن طرف شهر باشد. اگر کسى را در آنجا قرار دهید، خیلى راحت تر 
بنابراین گردش  مانند.  مى  باقى  کار  در  زیاد  احتمال  به  آنها  است. 

شغلى کمترى وجود دارد و امن تر است.»

بهره ورى  توانند  اپراتورها همچنین مى  او خاطرنشان مى کند که 
بیشترى داشته باشند و به طور بالقوه در چندین محل کار مختلف 
کار کنند. هنگامى که با زمان انتظار در یک سایت مواجه مى شوید، 
اپراتور مى تواند با یک بیل مکانیکى رباتیک در یک سایت دیگر کار 

کند.
براى  راهى  را  رباتیک  تجهیزات  بروئر  کار،  نیروى  کمبود  مورد  در 
جذب نسل جدیدى از کارگران و همچنین آموزش سریع تر و آسان تر 
مى داند. او مى گوید: «شما مى توانید سیستم SRI را در 20 دقیقه 
آنجایى که کنترل ها بسیار  از  باشید.  بگیرید و در حال حفارى  یاد 
شهودى تر هستند، براى اجراى آن تقریباً به حافظه ماهیچه اى نیاز 

ندارد.»

دیگر نقاط کور وجود ندارد
سخت افزار کیت روبیتیفیکیشن همگى روى بیل مکانیکى پیچ شده 
دارد  وجود  نورانى  یک چراغ  مکانیکى  بیل  سایبان  باالى  در  است. 
که به اطرافیانش اجازه مى دهد تا بدانند روشن است. دوربین هاى 
استریو در باالى سایبان قرار دارند. آنها ضد گرد و غبار و آب هستند 

و دید 360 درجه را به سیستم هاى عملیاتى و ایمنى مى دهند.
بروئر مى گوید: «براى سیستم ایمنى، این بدان معناست که دیگر 
نقطه کورى براى دستگاه وجود ندارد. همچنین به اپراتور نوعى دید 
اشعه ایکس مى دهد که مى تواند افرادى را ببیند که معموالً ممکن 
است توسط دستگاه بلوکه شوند. دوربین ها نماهاى سه بعدى را با 

درك عمق ارائه مى دهند. 
بیل  اطراف  توانید  مى  مجازى،  واقعیت  عینک  از  استفاده  هنگام 
هندسه  دهید،  مى  حرکت  را  خود  سر  وقتى  و  ببینید  را  مکانیکى 
واقعى آنچه در اطراف شما است را نشان مى دهد. این سخت افزار، 
که شامل سنسورها نیز مى شود، باترى بیل مکانیکى را خالى مى 

کند و با کار بیل مکانیکى، خود را دوباره شارژ مى کند.
SRI هنوز تست فاصله را با عملکرد از راه دور کامل نکرده است، اما 
کنترل هاى جوى استیک بى سیم حداقل در حدود 100 یارد دورتر 
استفاده مى کند، در  اینترنت  از  VR که  راه اندازى  و  کار مى کردند، 

حدود 20 مایلى آزمایش شد.

بیل مکانیکی ها تبدیل به ربات  می شوند!بیل مکانیکی ها تبدیل به ربات  می شوند!

که  باشد  داشته  وجود  ماشینی  »اگر 
به صورت دستی توسط انسان هدایت 
پدال ها،  اهرم ها،  می شود،دستگیره ها، 
ربات  به  می توان  را  آن ها  از  یک  هر  فرمان، 
تبدیل کرد.آنچه ما در اینجا نشان داده ایم مربوط 
به حفاری نیست. هیچ چیز جادویی در مورد بیل 
مکانیکی وجود ندارد که آن را به یک کاندیدای 

خوب تبدیل کند. اتفاقاً از اینجا شروع کردیم.«

تکنولوژی
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موضوعات علمی تخیلی
سایت هاى  در  ربات  از  بیشترى  آزمایش هاى  مى خواهد   SRI
ساخت وساز واقعى انجام دهد. بروئر مى گوید: «ما واقعاً از بازخوردى 
که در مورد فیلم YOUTUBE و آزمایش هاى اولیه خود با اپراتورهاى 

واقعى بیل مکانیکى داشته ایم تشویق مى شویم.
 BUILT .تنها بازیکن در تجهیزات ساخت و ساز روباتیک نیست SRI
ROBOTICS یک کیت پس از فروش براى بیل هاى مکانیکى ایجاد 
کرده است که آنها را قادر مى سازد به طور مستقل ترانشه ها را حفر 
کنند. از آنجا که SRI یک سازمان غیرانتفاعى است، تجارى سازى 

مفهوم را به یک شرکت خارجى واگذار مى کند.
بروئر نمى داند چه زمانى ربات ها به مناظر روزمره در مشاغل ساخت 
تبدیل  زمان  مرور  به  که  است  معتقد  اما  شوند،  مى  تبدیل  ساز  و 
خواهد شد. اگر قبل از پروژه ربات بیل مکانیکى در این مورد از او 
مى پرسیدید، ممکن بود پاسخ متفاوتى بدهد. او مى گوید: «احتماالً 
به شما مى خندیدم، یا مى گفتم: «آه، آره، شاید یک روز عالى باشد».
اما این واقعیت که شما مى توانید هدست OCULUS را قرار دهید و 

احساس کنید که واقعاً در کابین یک بیل مکانیکى هستید. 
هنگامى که دست خود را حرکت مى دهید، پاکت حرکت مى کند. 

مى توانید به سمت چپ خود نگاه کنید و مردى را ببینید که در کنار 
بیل مکانیکى پنهان شده است که معموالً نمى توانید آن را ببینید. 
این چیزهاى علمى تخیلى است. اما ما ثابت کرده ایم که این امکان 

پذیر است.
«چه کسى محصوالت را مى سازد؟ من نمى دانم. اما من مى دانم که 
کسى اکنون این کار را انجام خواهد داد، زیرا SRI در واقع ثابت کرده 
است که این امکان پذیر است و نشان داده است که چگونه این کار 
را انجام دهد. با توسعه ربات بیل مکانیکى، سایر تجهیزات به راحتى 

مى توانند در ردیف بعدى قرار گیرند.
دستى  به صورت  که  باشد  داشته  وجود  ماشینى  «اگر  مى گوید:  او 
فرمان،  پدال ها،  اهرم ها،  انسان هدایت مى شود، دستگیره ها،  توسط 
هر یک از آن ها را مى توان به ربات تبدیل کرد. «...آنچه ما در اینجا 
نشان داده ایم مربوط به حفارى نیست. هیچ چیز جادویى در مورد 
بیل مکانیکى وجود ندارد که آن را به یک کاندیداى خوب تبدیل 
کند. اتفاقاً از اینجا شروع کردیم.» توسعه نمونه اولیه کیت رباتیک 
سازى بیل مکانیکى یک فرآیند چند ساله بود که برخى از آن ها را 
به دلیل همه گیرى کند کرد. پیکربندى آن بر روى سایر تجهیزات 
ساختمانى فرآیند بسیار کوتاه ترى خواهد بود - چند ماه، نه سال. 

او مى گوید: «زیبایى سیستم، انعطاف پذیرى است. هنگامى که یک 
دستگاه را انجام دادید، مى توانید همه آنها را انجام دهید.

گرفتن شغل از انسان؟
بروور قاطعانه مى گوید که براى اپراتورهاى بیل مکانیکى، ربات هاى 

ترسناك کارشان را مى گیرند، این اتفاق با ربات SRI نمى افتد.
از خودم پرسیدم، آیا مى خواهم یک ربات شغل من را بگیرد؟

«و پاسخ منفى است، به این معنى که من نمى خواهم شغل دیگرى 
این  انجام دهیم  با یک ربات قبول کنم. آنچه که ما مى خواهیم  را 
است که مى خواهیم تعداد مشاغل را براى انسان ها افزایش دهیم. 
این شامل تسهیل یادگیرى براى افراد مى شود تا بتوانند راحت تر 
وارد صنعت ساخت و ساز شوند. و براى کسانى که قبًال شغل دارند، 

مى خواهیم آن کار را آسان تر کنیم.»
او خاطرنشان مى کند که تابستان ها براى کارگران گرم تر و خطرناك تر 
مى شود و با کمبود روزافزون نیروى کار، پر کردن موقعیت ها به طور 

فزاینده اى دشوار مى شود.
او مى گوید: «این تالش مى کند این مشاغل را آسان تر و راحت تر و 
و  اپراتورها  به  پایان روز، همه چیز  انسان ها کند. «در  براى  مولدتر 

چگونگى بهتر کردن زندگى آنها مربوط مى شود.»

تکنولوژی
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جرثقیل زمینى LTM 1300-6,3 داراى بوم تلسکوپى 295 فوتى و ظرفیت باالبر 330 تن است. به گفته این 
شرکت، قطعاتى مانند بوم تلسکوپى و پایه هاى بیرونى را مى توان براى دستیابى به بار محورى کمتر از 13 
تن نصب و جدا کرد. جداسازى به منظور آماده سازى جرثقیل براى جاده با وزن ناخالص کمتر از 66 تن و 
بار محورى کمتر از 11 تن، بخش هاى تلسکوپى جداگانه را قادر مى سازد تا سریعاً جدا شوند. بوم تلسکوپى 
8 بخش شامل بخش محورى به عالوه هفت بخش تلسکوپى است. LTM 1300-6,3 داراى طیف وسیعى 
از بازوهاى مشبک در دسترس است: بازوى تاشو دوبل 38 فوت تا 66 فوت، دو بخش شبکه 23 فوتى براى 
گسترش بوم تلسکوپى، یک بازوى ثابت 128 فوتى و یک بازوى ثابت 141 فوتى قابل تنظیم هیدرولیکى. 

طبق گفته این شرکت، لودر 43 اسب بخارى G-TIER 184 یک مدل جدید است و G-TIER 204 و 304 
G-TIER نسخه هاى «عمًال مجهز و اقتصادى» لودرهاى چرخ دار 204L و 304L هستند. وزن عملیاتى به 

ترتیب 10670 پوند 11541 پوند و 13294 پوند است. لودرهاى G-TIER استاندارد با دیفرانسیل لغزش 
محدود عرضه مى شوند و کنترل سوارى اختیارى است. کابین محصور بازطراحى شده داراى یک درب بدون 
قاب، کامال شیشه اى، شیشه جلویى از کف تا سقف، و نمایشگر دستگاه نصب شده است که یک خط دید 

واضح را براى محیط اطراف دستگاه فراهم مى کند.

بیل مکانیکى CAT 350 مدل جدیدى است که 13 درصد سوخت کمترى نسبت به CAT 349 مصرف مى کند.
وزن عملیاتى بیل مکانیکى 413 اسب بخارى 105100 پوند است. حداکثر عمق حفارى 26 فوت 11 اینچ و 
 CAT .حداکثر ارتفاع بارگیرى 24 فوت و 3 اینچ است. مى توان آن را با پاکت هایى تا 4,2 یارد مکعب مجهز کرد
 CAT PAYLOAD و GRADE ASSIST، SWING ASSIST، LIFT ASSIST 2 ، همراه باD GRADE

روى این ماشین استاندارد است. تقویت خودکار حفارى، افزایش راندمان 8 درصدى را به همراه دارد. باالبرهاى 
سنگین خودکار 8 درصد افزایش قدرت باالبرى را در صورت نیاز و تا زمانى که الزم است ارائه مى دهند.

لیبهر

جان دیر

کاترپیالر
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TRIMBLE VENTURES صندوق سرمایه گذارى 

 CIV ROBOTICS در   TRIMBLE شرکتى 
در  مستقر  ساز  و  ساخت  فناورى  آپ  استارت  یک 
بردارى  نقشه  هاى  طرح  تغییر  بر  که  سانفرانسیسکو 
براى پروژه هاى مهندسى عمران و زیرساخت متمرکز 
است، سرمایه گذارى کرده است. البته شرایط سرمایه 

گذارى فاش نشده است.
کاربران  کنفرانس  طول  در   CIV ROBOTICS

TRIMBLE DIMENSIONS+ که از 7 تا 9 نوامبر در 

الس وگاس برگزار شد به نمایش گذاشته خواهد شد.
 CIV در  سرمایه گذارى   TRIMBLE گفته  به 
 TRIMBLE ماموریت  از   ROBOTICS

در شرکت هایى  گذارى  سرمایه  براى   VENTURES

در مراحل اولیه و رشدى که در حال تسریع نوآورى، 
که  هستند  صنایعى  در  پایدارى  و  دیجیتال  تحول 
TRIMBLE به آنها خدمت مى کند از جمله کشاورزى، 

ساخت و ساز، زمین فضایى و حمل و نقل که آنها را 
پشتیبانى مى کند.

«ما بر سرمایه گذارى در شرکت هایى متمرکز شده ایم 
که به دنبال رفع چالش هاى مهم در بازارهایى هستند 
که با مأموریت تریمبل در تغییر شیوه کار جهان همسو 

هستند. فناورى CIV ROBOTICS از نقشه برداران 
و کارگران میدانى پشتیبانى مى کند و به برداشتن بار 
کارهاى تکرارى و پرخطر کمک مى کند.» این مطلب را 
 TRIMBLE آویاد آلماگور؛ معاون نوآورى فناورى در
گفت.   TRIMBLE VENTURES فناورى  مشاور  و 
وى همچنین افزود: «CIV ROBOTICS از فناورى 
موقعیت یابى GNSS و نرم افزار نقشه بردارى با دقت 
باال TRIMBLE براى بهبود بهره ورى و افزایش ایمنى 
براى  انگیز  این یک فرصت هیجان  استفاده مى کند. 
کمک به تسریع نوآورى در استقالل، نقشه بردارى و 

ساخت و ساز است.»
چالش مداوم کمبود کارگران ماهر در صنعت ساخت 
ایمنى و  بیشترى در زمینه  به مشکالت  و ساز منجر 
بهره ورى مى شود. CIV ROBOTICS تالش مى کند 
راه حل  CIVDOT، یک  با  را  ها  این چالش  از  برخى 

جدید نقشه بردارى مستقل، برطرف کند.
سرنشین  بدون  زمینى  نقلیه  وسیله  یک   CIVDOT

عمران  مهندسى  هاى  پروژه  براى  که  است   (UGV)
مانند مزارع خورشیدى، جاده ها، مراکز  و زیرساخت 
داده، نیروگاه ها و غیره طراحى شده است. این وسیله 
هزاران  مى کند،  تقویت  را  برداران  نقشه  کار  نقلیه 

مختصات را عالمت گذارى مى کند و طرح بندى ها را 
سریعتر از روش هاى سنتى ارائه مى دهد. این شرکت 
در  مختصات   3000 تا  مى تواند   CIVDOT مى گوید 
روز را با دقت 4 اینچى تنظیم کند. CIVDOT+ مى 
تواند تا 2000 مختصات در روز را با دقت - اینچ نشان 
دهد. هر دو خودرو قادر به حرکت در مناطق ناهموار 

هستند. گزینه هاى مختلف تایر در دسترس است.
تام یشورون، یکى از بنیانگذاران و مدیر عامل شرکت 
CIV ROBOTICS که هفته گذشته دور بودجه اولیه 

 TRIMBLE» :5 میلیون دالرى خود را اعالم کرد گفت
و دیدگاه ما به سمت اتوماسیون ساخت و ساز با تمرکز 
در  کیفیت  و  ایمنى  استانداردهاى  باالترین  بر  دقیق 
 GNSS فناورى  آخرین  طریق  از  است.  حال حرکت 
ما،  مستقل  بردارى  نقشه  در محصوالت   TRIMBLE

مشتریان ما مى توانند از یک گردش کار انتها به انتها 
بهره مند شوند.»

یکی از بنیانگذاران اپل به
 TRIMBLE DIMENSIONS+ 

KEYNOTE می پیوندد

ارائه  براى  اپل،  بنیانگذاران  از  یکى  وزنیاك،  استیو 
اصلى TRIMBLE DIMENSIONS+ به راب پینتر، 

مدیرعامل TRIMBLE در صحنه خواهد پیوست.
شبکه  و  نوآورى  آموزش،  روز  سه  که  کنفرانس  این 
محصوالت  کارشناسان  و  مشتریان  کاربران،  با 
TRIMBLE از سراسر جهان است، براى اولین بار از 

از  و  برگزار مى شود  به صورت حضورى  سال 2018 
7 تا 9 نوامبر 2022 در THE VENECIA در الس 
با  را  کنفرانس   PAINTER شود.  مى  برگزار  وگاس 
 CONNECT استراتژى  چگونگى  به  درونى  نگاهى 
SCALE TRIMBLE - آغاز خواهد کرد. انتظار مى 

رود او برخى از فناورى هاى TRIMBLE را به نمایش 
بگذارد تا تأثیرات مثبت آنها را بر صنایع، پروژه ها و 
افرادى که شرکت به آنها خدمات مى دهد نشان دهد.
وزنیاك به PAINTER روى صحنه مى پیوندد و سفر 
خود را از حرفه اى کامپیوتر تا کارآفرین و بشردوست 

به اشتراك مى گذارد.+
سخنرانى اصلى با اظهارات آلماگور به پایان مى رسد 
نوظهور  هاى  فناورى  از  برخى  به  گذرا  نگاهى  که 
روباتیک،  جمله  از   TRIMBLE در  توسعه  حال  در 

خودمختارى و هوش مصنوعى ارائه مى دهد.

 TRIMBLE VENTURES سرمایه گذارى
CIV ROBOTICS روى سیستم بررسی خودکار
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فراترفراتر

وضعیت ساخت و تولید کامیون به طور کلى با مشکالت و تأخیرهاى 
جدى مواجه شده است که نور شدیدى را بر زنجیره تأمین در سراسر 
مالک- و  ناوگان  دست  از  را  جدید  تجهیزات  آنها  تاباند.  مى  جهان 

ارتقا دهند، دور  را که در حال کار هستند  آنچه  مایلند  رانندگانى که 
نگه مى دارند.

با این حال، با وجود تمام اختالالت و خاموشى ها، تحقیق و توسعه در 
مورد آنچه بسیارى از کارشناسان مى گویند پیشرانه آینده است ادامه 
یافته است: پیشرانه الکتریکى، به طور کامل یا جزئى. مقامات هواى پاك 
و بسیارى از دولت ها در سرتاسر کشور در تالش براى هواى پاك تر و 
مبارزه با تغییرات آب وهوایى، براى تحقق آن پول اختصاص مى دهند. در 
همین حال، برخى دیگر مى گویند که دیزل، آن موتور قابل اعتماد اما 
بسیار تصفیه شده با سوخت گازویل، که با گیربکس هاى خود تعویض 
روان و کارآمد مرتبط است، تا پایان این دهه بر فروش موتورها مسلط 
خواهد بود و همچنان عاملى تعیین کننده براى دهه 2040 خواهد بود. 

بسیارى از مدل هاى کامیونى که وارد مى شوند به روز شده اند.

زنجیره تامین فلج شد

کووید بیشتر از ما عقب مانده است، اما زنجیره تامین فلج شده است 
عادى  عملکرد  به  هنوز  آنها  کنندگان  تامین  و  کامیون  سازندگان  و 
یک  است  ممکن  اما  است،  گزارش شده  هایى  پیشرفت  اند.  بازنگشته 
سال دیگر یا حتى تا سال 2024 طول بکشد تا همه چیز مانند قبل 
از همه گیرى کار کند. یک آمار نشان مى دهد که ساخت کامیون هاى 

آمریکاى شمالى هنوز تا چه حد شلوغ است:

به گفته KEN VIETH، رئیس ACT RESEARCH، که بر تحوالت 
تعداد  از  دستگاه   75000 «تولیدکنندگان  مى کند،  نظارت  صنعت 
نیاز براى جابه جایى کاال عقب هستند.» «در  کامیون هاى جدید مورد 

طول هفت ماه اول سال 2019، درست قبل از کووید، تولید کالس 8 
آمریکاى شمالى به طور متوسط 1469 واحد در روز بود که به 363000 
دستگاه در سال تبدیل مى شود. در همان دوره 2022، تولید 1193 در 
روز یا 295000 ساالنه بود. این 18,7 درصد کمتر است و به شما ایده 
مى دهد که تولید چقدر پایین است.» به دلیل کمبود قطعات ، سفارشات 
بهار  اواخر  تا 24 ماه طول مى کشد. در  افتاده کامیون بین 10  عقب 
که کسرى تولید 100000 دستگاه بود و نرخ ساخت روزانه کمتر بود، 

حتى بدتر بود.

ویت گفت: «کمبود تولید از اساس داراى مشکل است و نیمه هادى ها 
آلومینیومى، الستیک ها،  قطعات  به عالوه  دارند،  قرار  فهرست  در صدر 
با نیمه رساناها، که  دسته هاى سیم کشى، و در فهرست قطعات مرتبط 
عرضه  کاهش  باعث  روسیه  تحریم هاى  هستند.  کم  عرضه  در  همگى 
یک  هفته  یک  نفت.  البته  و  فوالد  نیکل،  پاالدیوم،   - مى شود  آنجا  از 
قسمت خواهید داشت، اما هفته بعد آن را نخواهید داشت. کار، روابط 
تجارى جهانى و جمعیت شناسى مسائلى هستند. نیروى کار تنها 2,6 
صنعت  گذارد.  مى  تأثیر  دستمزدها  بر  این  و  است  کرده  رشد  درصد 
فوالد مکزیک در اواسط سال 2021 سقوط کرد، فوالد هند در اواخر 
سال 21. «زنجیره تامین جهانى بسیار شکننده است.» دان آکه، معاون 
خودروهاى تجارى در FTR ASSOCIATES، یک شرکت تحقیقاتى 
بازاریابى، گفت: کامیون هاى مستعمل نیز به طور مشابه تحت تأثیر قرار 

مى گیرند، اما کمبود آنها در حال کاهش است.

براى  تقاضا  اما  نیست،  دسترس  در  بیشترى  «کامیون هاى  گفت:  او 
کامیون هاى مستعمل [در میان باربرها] کاهش یافته است».

مالک-اپراتورهاى کمترى وارد بازار مى شوند. در واقع مالک-اپراتورها از 
بازار خارج مى شوند و براى ناوگان کار مى کنند. در کامیون هاى جدید، 

کامیون هاى ساختمانى تقریباً در یک الگوى نگه دارنده گیر کرده اند. 
فروش زیاد افزایش نیافته است، اما به این دلیل است که عرضه محدود 
شده است. آنها انتظار ندارند که زنجیره تامین تا اواخر سال 2023 یا 
حتى تا سال 2024 بهبود یابد. اما پس از آن اقتصاد به دلیل افزایش 
نرخ بهره شروع به کند شدن خواهد کرد. شما تقاضایى دارید که براى 
مدتى از شما حمایت مى کند. اگر در سال 2023 رکودى رخ دهد، این 
امکان خرید کامیون ها را فراهم مى کند، اما اینکه آیا خریداران مى توانند 

از آنها به خوبى استفاده کنند، سوال دیگرى است.

فروشندگان از کمبود عرضه و کامیون آگاه هستند

نیل فایدا، مدیر توسعه در FYDA FREIGHTLINER، که دفتر مرکزى 
زیرا  است،  بد  خیلى  «هنوز  گفت:  دارد،  قرار  اوهایو  کلمبوس،  در  آن 
همه به نوعى آماده یک رکود اقتصادى هستند.» «هزینه هاى تولید به 
یافته است. سال گذشته، ما حدود یک سوم  افزایش  طور چشمگیرى 
کامیون هایى را که به دنبال تهیه آن بودیم، در اختیار داشتیم. امسال 
کمى بیشتر است. ما اکنون در تالشیم تا بفهمیم چگونه کامیون هایى را 
که دریافت مى کنیم بین مشتریانى که در سال گذشته به اندازه کافى 

مصرف نکردند، تقسیم کنیم.

سال  دو  جدید  ساخت وساز  کامیون هاى  براى  انتظار  «زمان  گفت:  او 
است. کارخانه ها مى توانند دو برابر بیشتر بسازند، اما این تامین کنندگان 
هستند که نمیتوانند خود را برسانند. همه چیزهایى که به ما اختصاص 
داده شده، گفته شده است. ما در سال سوم یا چهارم خود در تخصیص 
هستیم. ما قبًال یک سال تخصیص داده ایم، اما این یک قلمرو جدید 
است. ما چنین چیزى ندیده ایم.» به گفته فیدا، کمبود منابع کامیون 
هاى مستعمل به اوایل سال جارى محدود نیستند و تا سال 2023 براى 
فروشندگان و مشتریان مهم باقى خواهند ماند. تحلیلگران مى گویند 

روزگار کامیون هاى حرفه اىروزگار کامیون هاى حرفه اى
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مقصر  شود.  مشاهده  آینده  سال  در  تدریجى  بهبودهاى  است  ممکن 
اصلى کمبود ریزتراشه هاى بسیار مهمى است که سیستم هاى الکتریکى 
مى کنند.  پر  را  خودرو  محصوالت  سایر  و  مدرن  سنگین  کامیون هاى 
آکه گفت، یک کامیون کالس 8 معمولى داراى 35 تا 45 تراشه است. 
که  شرکت هایى  و  است  قوى  بسیار  تراشه ها  براى  «تقاضا  گفت:  ویت 
ماشین هاى سازنده تراشه ها را مى سازند، در تامین تقاضا با مشکل مواجه 
هستند. اما تسکین در راه است: چندین کارخانه تولید تراشه در ایاالت 
متحده براى کاهش وابستگى آمریکا به منابع خارجى در حال گسترش 

هستند.

تحوالت در کامیون های برقی

پر  برقى  بر پیشرفت در کامیون هاى  با گزارش هایى مبنى  این صنعت 
است. همه سازندگان بزرگ آمریکاى شمالى - فریت الینر، پیتربیلت، 
براى  آنها  بیشتر  که  کنند  مى  کار  آنها  روى   - اینترنشنال  و  کنورث 
حمل بار هستند. دیگران شروع به تولید کامیون هاى الکترونیکى کرده 
اند: یک شاسى جمع آورى زباله سنگین از مک و کامیون هاى باربرى 
هاى  سلول  با  که  است  بخش  یک  داراى  کامینز  ولوو.  تراکتورهاى  و 
نوپا  هاى  شرکت  و  است  مرتبط  الکتریکى  محرکه  نیروى  و  سوختى 

متعددى در این بازى حضور دارند. 

کامیون ها و تراکتورهاى باترى هاى الکتریکى و پیل سوختى سنگین در 
حمل و نقل بار، تراکتورهاى دریاژ کانتینرها را از بنادر اقیانوس بیرون 
مى کشند، و وانت هاى سبک و متوسط کاالها را براى حامل هاى بزرگ 
بسته بندى مى رسانند. هر چه مسیرها طوالنى تر باشند، احتمال اینکه 
یا  سوختى  سلول هاى  از  که  برد»  «گسترش کننده  برقى  کامیون هاى 
موتورهاى احتراق داخلى براى تولید برق استفاده مى کنند، کاربردى تر 
شوند. از نظر فنى، آن ها هیبریدى هاى «سرى» هستند، اما سازندگان 

آن ها را چنین نمى نامند.

از  بتن،  و میکسرهاى  زباله ها  مانند  کامیون هاى سنگین ساختمانى، 
مجموعه خودروهاى برقى گم شده اند. کارشناسان توضیح مى دهند که 
این وسایل نقلیه در ابتدا عظیم هستند و اضافه کردن بسته هاى باترى 
بزرگ و سنگین باعث کاهش بار مى شود. شاسى چند محوره یک چالش 
بسته بندى را ارائه مى دهد: باترى ها را کجا مى توان نصب کرد؟ شاید 
در پشت کابین، اما این باعث افزایش طول فریم و وزن بیشتر مى شود. 

در همین حال، کار ساخت و ساز - سفر در زمین ناهموار. 

ضربه اى که بارگذارى خاك، سنگ، شن، و مصالح سنگفرش را مشخص 
براى شاسى و  مى کند. و چرخش درام هاى مخلوط کن - مخصوصاً 

قطعات سخت است. تولیدکنندگان در حال کسب تجربه با عملیات حمل 
تعیین کنند چه چیزى در خدمات ساخت  تا  نقل در جاده هستند  و 
و ساز زندگى مى کند. در نهایت، اپراتورهاى کامیون هاى ساختمانى 
شده  امتحان  که  را  آنچه  مى دهند  ترجیح  آن ها  هستند.  کار  محافظه 
به  نیاورند.  با چیزهاى کامًال جدید شانس  و  اجرا کنند  واقعى است  و 
همین دالیل، احتمال مشاهده کامیون هاى سنگین برقى در خیابان ها، 
بزرگراه ها و محل هاى کار بسیار اندك است و احتماالً تا پایان این دهه 
باقى خواهد ماند. سخنرانان در جلسه شوراى فناورى و  نیز همینطور 
نگهدارى در اوایل سال جارى گفتند که وسایل نقلیه الکتریکى آینده 
از اقالم تعمیر و نگهدارى موجود در کامیون هاى دیزلى عارى خواهند 
بود، اما باید توجهى را که مدیران ناوگان باید انجام دهند، جلب کنند. 
بسته باترى بزرگ یک کامیون، همراه با سیستم سرمایش و گرمایش 

آن، نگرانى اصلى خواهد بود. 

این قطعات به  این احتمال وجود دارد که 
کار بسیار کمترى نسبت به یک موتور 

شونده  خنک  داخلى  احتراق 
کامیون  یک  در  مایع  با 
باشند،  داشته  نیاز  معمولى 

دستگاه هاى  اما 
فناورى  با 

فته  پیشر
ى  ا بر

مثال،  عنوان  به  بود.  خواهند  جدید  تکنسین ها  و  رانندگان  مالکان، 
در  آتش  شعله هاى  و  بیفتد  اتفاق  است  ممکن  باترى ها  آتش سوزى 
باترى هاى لیتیوم یونى بسیار سرسخت هستند. هزینه نیز یک نگرانى 

 ،AMERICAN BATTERY SOLUTIONS است. جان وارنر، دکتراى
در  ساعت  کیلووات  هر  در  دالر  از 1000  بیش  از  ها  هزینه  که  گفت 
12 سال پیش به حدود 200 دالر در حال حاضر کاهش یافته است، 
گران  کردن  کار  براى  نیاز  مورد  کیلووات ساعت  براى صدها  هنوز  اما 
امروزه هنوز  بنابراین کامیون هاى برقى  است. کامیون هاى سنگین تر 
هم قیمتى دو برابر کامیون هاى دیزلى دارند. اما این مى تواند با کمک 
هاى مالى دولت، به ویژه در کالیفرنیا و سایر مکان هایى که استفاده 
مدیر  یک  شود.  جبران  کنند،  مى  تشویق  را  «پاك»  نقل  و  حمل  از 
اکنون  برقى که  تولیدکنندگان گفت: کامیون هاى  از  محصول در یکى 
فروخته مى شوند «به جایى مى روند که کمک هاى مالى موجود است». 
و زیرساخت شارژ باید قبل از ورود کامیون هاى الکترونیکى به ناوگان، 

برنامه ریزى، خریدارى و نصب شود.

مالکان  که  گفت  لیزینگ،  پنسکه  ناوگان  مدیر  باتیستا،  رائول 
باید وضعیت سالمت باترى هاى برقى خود را 
پیگیرى کنند، کارى که اکنون براى موتورهاى 
ساده  این  دهند.  مى  انجام  دیزلى  و  بنزینى 
تنظیم  روغن،  تغییر  زیرا هیچ  بود  تر خواهد 
نخواهد  کار سیستم سوخت وجود  و  سوپاپ 
براى  باید  رانندگان  و  ها  تکنسین  داشت. 
توجه به ولتاژ باالى باترى ها و کابل هاى 
نارنجى رنگ خود آموزش ببینند، همانطور 
هیبریدى  روى خودروهاى  که  که هر کسى 

امروزى کار مى کند مى داند.

 75 حدود  دماى  با  دارند  دوست  ها  باترى 

که  گفت  وارنر  و  کنند  کار  فارنهایت  درجه 
اکثر آنها سیستم خنک کننده مایع دارند تا سعى کنند دماى خود را 
نزدیک به آن عالمت نگه دارند. بسته هاى باترى EV باید گرم شوند 
و همچنین خنک شوند. به گفته TKT، یک تامین کننده HVAC، یک 
سیستم مدیریت گرما مناسب شامل مخزن آب/خنک کننده، پمپ آب، 
مبدل حرارتى، کمپرسور، و یک کویل کندانسور و فن خواهد بود که 
همگى براى خنک کردن مایع خنک کننده اى که یک بسته باترى را 
در بر مى گیرد، خواهد بود. یک عنصر گرمایش مایع خنک کننده را در 
هواى سرد گرم مى کند. به گفته وارنر، پس از استفاده در اولین وسیله 
استفاده  براى  را  آن  توان  مى  اما  شود،  مى  فرسوده  باترى  یک  نقلیه، 
بعدى دوباره تولید کرد، چیزى که سازندگان کامیون از قبل براى آن 
برنامه ریزى کرده اند. یک بسته باترى بازمانده مى تواند به وسیله نقلیه 
با کامًال  با قیمتى کمتر در مقایسه  امیدوارم  جدید دیگرى وارد شود، 

جدید، یا به عنوان جایگزین در یک E-RUCK دیگر فروخته شود.

در پایان عمر مفید وسایل نقلیه خود، ممکن است آنها را به برق ثابت 
براى خانه ها و مشاغل تبدیل کنند، تا به عنوان محافظى در برابر از 
باترى ها  نهایت  دست دادن برق شبکه مورد استفاده قرار بگیرند. در 
کامال فرسوده مى شوند، اما به جاى سطل زباله، به فروشنده فرستاده مى 
شوند تا به روشى ایمن دفع شوند. براى سال هاى متمادى، با باترى هاى 
اسید سرب معمولى به طور مسئوالنه برخورد مى شود، و همین طور باید 

در مورد بسته هاى باترى با فناورى پیشرفته آینده نیز چنین باشد.
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معرفی جدیدترین کامیون های کالس معرفی جدیدترین کامیون های کالس 88  

 DC اتوکار کامیون هاى ساخت و ساز زباله و خدمات پسماند مى سازد، از جمله سرى کابین هاى معمولى
 DC64M ً6 براى کاربردهاى زباله، و بعداX4 بود، یک DC64R که در سال 2019 معرفى شد. اولین نسخه
و DC64D که به طور خاص به عنوان میکسر بتن و شاسى تخلیه طراحى شدند، عرضه شدند. یک مدل با 
COE پایین به نام ACX XPEDITOR یک پلت فرم براى دستگاه پمپاژ بتن سنگین است، با یک قاب بسیار 

کارآمد و چندین محور اختیارى، از جمله فرمان دو و سه. یک شاسى متوسط/سنگین ACMD XPERT با 
کابین سه نفره بیشتر در زمینه جمع آورى زباله فعالیت مى کند، اما مى توان آن را با پمپ بتن و سایر بدنه هاى 
مربوط به ساخت و ساز نیز نصب کرد. اتوکار از محورهاى MERITOR و دیزل هاى کامینز استفاده مى کند: 
6.7 لیترى B6.7، 8.9 لیترى L9 و اولین خودرویى بود که از 11.8 لیترى X12 سبک وزن کامینز استفاده 
کرد. همچنین موتورهاى گاز طبیعى کامینز وستپورت را ارائه مى دهد. اکثر اتوکارها با گیربکس اتوماتیک 

آلیسون ساخته مى شوند.

FREIGHTLINER به روزرسانى کامیون هاى سنگین سرى SD (وظایف سنگین) خود را اعالم کرده است 

افزایش  به دلیل  بیرونى جدید است.  تغییرات داخلى و طراحى  اینها شامل  SD PLUS مى نامد.  را  آنها  و 
در   DAIMLER TRUCKS WESTERN STAR خود،  و   FREIGHTLINER برندهاى  بین  هماهنگى 
آمریکاى شمالى، 122SD پریمیوم دماغه بلند پریمیوم به زودى کنار گذاشته خواهد شد. 49X جایگزین 
122SD خواهد شد. سازنده از دیزل هاى سنگین اختصاصى DD13 و DD15 GEN 5 و DD16 از دیترویت 

حمایت مى کند، اما کامینز 14.9 لیترى X15 و 8.9 لیترى L9 را نیز ارائه مى دهد. FREIGHTLINER و 
 CUMMINS X12 تنها سازنده هاى اصلى هستند که دیزلى سبک وزن 11.8 لیترى WESTERN STAR

را ارائه مى کنند که سایر سازندگان به احترام دیزلى هاى 11 و 13 لیترى خود از آن اجتناب کرده اند. برخى 
از فریت الینرها را مى توان با موتورهاى گاز طبیعى کامینز وست پورت سفارش داد. فریت الینر استفاده 
از محورهاى اختصاصى دیترویت و گیربکس اتوماتیک دیترویت DT-12 را ترجیح مى دهد، اما محورهاى 

MERITOR و گیربکس هاى اتوماتیک و دستى EATON را نیز ارائه مى دهد.

مدل اصلى اینترنشنال با خدمات سنگین، سرى کامیون ها و تراکتورهاى ممتاز HX (افراطى سنگین) است 
سایر  با  همراه  آلومینیومى  پوسته  با  تقویت شده  فوالد  با  بزرگ تر  و  جدید  کابین  یک   2019 سال  در  که 
به روزرسانى ها در سال 2019 دریافت کرد. HX شامل چهار مدل فرعى با هودهاى متوسط و بلند است. دیزلى 
هاى 12.4 لیترى A26 ناویستار و X15 14.9 لیترى کامینز و محورهاى هدایت به جلو یا عقب گرد. تا پاییز 
سال A26 ،2023 با یک موتور 12.7 لیترى S13 دیزلى کامًال جدید جایگزین خواهد شد که با یک گیربکس 
اتوماتیک T14 جفت مى شود، که به یک پیشرانه یکپارچه تبدیل مى شود تا در بسیارى از مدل هاى کالس 
8 استاندارد باشد. مدل هاى متوسط و سنگین کابین فوالدى داراى ابزار، کنترل ها و تزئینات داخلى هستند. 
 B6.7 6.7 ناویستار یا A26 (حرفه اى سنگین) که با محورهاى فرمان رو به جلو یا عقب، و HV آنها عبارتند از
لیترى و L9 8.9 لیترى کامینز در دسترس است. MV (حرفه اى متوسط) از B6.7 و L9 کامینز استفاده مى 

کند. موتورهاى گاز طبیعى کامینز وست پورت نیز موجود است. 

اینچى   8 کابین  یک   T KENWORTH سرى  سنگین  متوسط  و  متوسط  معمولى  مدل هاى  گذشته،  سال 
عریض تر دریافت کردند که بر اساس کابین 2.1 مترى از سنگین تر بود. مدل ها، به عالوه فضاى داخلى جدید و 
طراحى بینى صاف تر. T-440V “LIGHT CLASS 8“ (براى حرفه اى، نشان داده شده) مى تواند تا 66000 
پوند GVW مجهز شود. آن و یک T380V کالس 7 داراى یک هود شیبدار ویژه و مجموعه هاى رادیاتور-

شبکه ثابت و پسوندهاى قاب جلو براى پشتیبانى از تجهیزات جلویى هستند. دیزل هاى ساخته شده توسط 
کامینز با نام تجارى PACCAR، 6.7 لیترى PX-7 و 8.9 لیترى PX-9، به عالوه یک موتور گاز طبیعى کامینز 
WESTPORT L9N هستند. مدل هاى T180 و T280 کالس 5 و 6 نیز بخشى از سرى ارتقا یافته هستند. 

کنورث همچنین یک گیربکس 8 سرعته اتوماتیک سبک وزن جدید به نام PACCAR TX-8 را به عنوان 
استاندارد در مدل جدید روانه بازار کرد. معمولى خودکارهاى متوسط آلیسون 2000، 3000 و 4000 اختیارى 
 KW با محور فرمان عقب نشینى، پیشنهادات سنگین اصلى ،T880 با محور هدایت به جلو، و T880S .هستند

باقى مى مانند، در حالى که سفارش ها براى T800 محترم در حال کاهش است.

مدل گرانیت چندین سال پیش با طراحى مجدد داخلى که توسط سایر مدل هاى کابین معمولى نیز استفاده 
براى  اجزاى شاسى  از  با طیف وسیعى  و  یا عقب  با یک محور فرمان جلو  تازه سازى شد. گرانیت  مى شود، 
رسیدگى به بسیارى از کاربردها عرضه مى شود. TERRAPRO پرکاربردترین شاسى براى بدنه پمپ هاى 
اغلب محورهاى متعدد  و   (MACK POWER (به معنى   MP با دیزل هاى  براى آن  بوده است، که  بتنى 
تجهیز شده است. طبق سنت دیرینه، تنها موتورهاى ماك - MP7 10.8 لیترى و MP8 12.8 لیترى - در 
 L9 (متوسط سنگین) فقط با دیزل 8.9 لیترى GRANITE MHD گرانیت هاى سنگین ارائه مى شوند، اما
کامینز عرضه مى شود. گیربکس دستى خودکار MDRIVE HD سخت شده در گرانیت استاندارد است و 
MDRIVE HD هاى 13 و 14 سرعته با دنده هاى خزنده اختیارى هستند. آلیسون تمام اتوماتیک و کتابچه 

راهنماى EATON و MACK همچنان در دسترس هستند. TERRAPRO و LE نیز به عنوان کامیون جمع 
 PINNACLE را معرفى کرد و جایگزین   MACK ANTHEM زباله عمل مى کنند. دو سال پیش،  آورى 

AXLE-BACK شد. 

AUTOCAR

 FREIGHTLINER

NAVISTAR INTERNATIONAL

KENWORTH

MACK
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به حداکثر  نکات کلیدي در  از  تایر، یکى  از  استفاده صحیح 
رساندن کارکرد تایر است. عدم استفاده صحیح از تایر، سبب 
ساییدگى سریع و کوتاه شدن عمر تایر مى شود که افزایش 
هزینه و خطر حادثه را به دنبال خواهد داشت. بنابراین جهت 

استفاده صحیح از تایر، باید به موارد زیر توجه نمایید:
1- فشار باد مناسب

2-بار مجاز

3- سرعت مجاز

فشار باد

تنظیم فشارباد استاندارد براي حفظ حداکثر عمرتایر و عملکرد 
آن، حیاتى است. فشار صحیح به عوامل زیادي از جمله نوع 
وسیله نقلیه، بار قابل حمل تایر، سرعت رانندگى و دیگر شرایط 
فشارباد  مشاهده  جهت  دارد.  وابستگى  تایر،  کار  به  مربوط 
مناسب تایر براي حداکثر سرعت و بار قابل حمل، به جداول 

فشارباد محاسبه شده توسط کارخانه سازنده مراجعه کنید.

حفظ فشار باد صحیح نتایج زیر را به دنبال دارد :

• استفاده از حداکثر پتانسیل و کارکرد تایر

• ایمنى در جاده

• کاهش هزینه در کیلومتر و کاهش مصرف سوخت

• کاهش انتشار دي اکسید کربن در محیط زیست

تاثیر فشار باد کم 

• کاهش قطر کلى تایر و افزایش انحناء دیواره کناري

• تولید حرارت بیشتر در حین حرکت

• ایجاد مشکل در هدایت وسیله نقلیه

• تخریب زودهنگام تایر

فشار باد کم سبب آسیب هاي زیر در تایر می شود :

• تخریب دیواره کناري که سبب جدا شدن دیواره الستیک 
مى گردد.

تایر که سبب ساییدگى غیر طبیعى و  موجدار شدن گل   •

نامنظم گل مى شود

• تخریب منطقه طوقه که سبب خوردگى رینگ و ساییدگى 
طوقه مى گردد.

• تولید حرارت زیاد که سبب جدا شدن گل و دیواره مى شود.

• تنش زیاد بین الیه هاي الستیک که جدا شدن الیه هاي 
الستیک را در پى خواهد داشت.

و  رینگ  خوردگى  سبب  که  طوقه  خوردن  سر  و  لغزش   •
جداشدن طوقه مى شود. 

• تنش زیاد در بخش انتهاي کمربند که در نهایت سبب جدایى 
آن مى گردد

تاثیر فشار باد زیاد

• افزایش قطر کلى تایر که سبب کاهش سطح تماس گل با 
جاده مى شود 

• کاهش انعطاف پذیري دیواره کناري

• کاهش چسبندگى و چنگ زنى تایر به زمین

• فشار باد زیاد مى تواند سبب آسیب هاي زیر در تایر شود:

• کشش زیاد سیم و در نتیجه پارگى ناگهانى گل الستیک

• قدرت پوشش کم و در نتیجه پارگى گل الستیک 

هشدارهاي مهم در هنگام باد کردن تایر

• براي رینگ کردن تایر همیشه از افراد آموزش دیده استفاده 
نمایید.

• در حد امکان از قفسه مخصوص استفاده کنید تا خطر پرتاب 
ناگهانى قطعات رینگ را در هنگام پرکردن باد تایر به حداقل 

برسانید.

• از شرایط مناسب رینگ ها و نوع و سایز صحیح آنها اطمینان 
حاصل کنید و والو و سرپوش را در صورت امکان تعویض کنید.

• در هنگام باد کردن تایر هرگز در مقابل تایر و رینگ نایستید 
و از یک شلنگ باد با طول مناسب و مجهز به آداپتور ضامن دار، 
استفاده کنید تا بتوانید درکنار تایر، باد کردن آن را انجام دهید.

• تایر را تقریبا به اندازه 53 کیلوپاسکال(ISP5) باد کنید سپس 
از قرارگیري صحیح قطعات رینگ اطمینان حاصل کرده و باد 

کردن را تا رسیدن به مقدار توصیه شده ادامه دهید. 

• به هیچ وجه رینگ تایري که روي ماشین سوار مى باشد(در 
حالتى که تایر پر از باد است) را تعمیر نکنید. جوشکاري و 

حرارت دادن به رینگ باعث بروز صدمه و بروز خطر میشود

• در مورد تایرهاي تیوبلس با استفاده ازآب و صابون از عدم 
نشت هوا، اطمینان حاصل کنید. حتى در صورت عدم مشاهده 
هرگونه نشت، فشارباد را بعد از 42 ساعت و قبل از سرویس 

کردن تایر، چک کنید.

• کمپرسور هوا (که براي بادکردن تایرها استفاده مى شود) باید 
قابلیت پر کردن فشار باد هوا را با حجم مورد نظر، داشته باشد.

بار

بار نباید از حداکثر میزان توصیه شده براي وسیله نقلیه بیشتر 
شود.براي  پخش  تایرها  روي  یکنواخت  طور  به  باید  و  باشد 
بدست آوردن حداکثر بار قابل حمل توسط تایر به جدول فشار- 
بار مراجعه کنید و میزان بار متناسب با سایز تایر و میزان الیه 
هاي الستیک را مشخص کنید. بار زیاد سبب کاهش عمر و 
کارکرد تایر مى گردد. بار بیش از حد، سبب آسیب هاي زیر 

در تایر مى شود:

بر  نتیجه جدا شدن دیواره و گل  تولید حرارت زیاد و در   •
اثرحرارت 

• تنش زیاد در کمربند فوالدي و در نتیجه جدا شدن کمربند 

• تنش زیاد روي دیواره کناري که باعث جدا شدن الیه هاي 
الستیک و گوشت دیواره مى شود.

• موجدار شدن گل و پارگى ناگهانى آن 

• تنش زیاد و آسیب در طوقه

سرعت

سرعت وسیله نقلیه باید مطابق با توصیه هاي داده شده براي 
حداکثر سرعت مجاز در هنگام حرکت بدون حمل بار و در 
هنگام کار باشد. سرعت بیش از حد مى تواند سبب آسیب هاى 

زیر به تایر شود:

• تولید حرارت زیاد در در بخشداخلى تایرکه سبب جدا شدن 
گل و دیواره مى گردد 

تایر، آسیب  ناگهانى که سبب ساییدگى  • افزایش ترمزهاي 
طوقه و کاهش عمر تایر مى گردد 

• تماس و برخورد فراوان با موانع جاده که سبب شکاف، بریدگى 
و پنچري تایر مى شود.

قطعات

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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