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مدیر اجرایى طرح احیا، فعال سازى و توسعه معادن کوچک مقیاس اعالم کرد: 
از ابتداى اجراى طرح احیا، فعال سازى و توسعه معادن کوچک مقیاس تا پایان 

شهریور امسال، 670 معدن کوچک احیا و به چرخه تولید بازگشت. 
به گزارش روابط عمومى ایمیدرو، سیدرضا عظیمى با بیان این مطلب گفت: از 
ابتداى آغاز طرح (اواخر سال 96) تا پایان شهریور امسال، شناسایى، پایش و 
اولویت بندى 7 هزار معدن، محدوده هاى معدنى (اعم از پروانه اکتشاف و گواهى 

کشف) و نیز محدوده هاى مزایده اى براساس مزیت نسبى هر استان انجام شد.
وى افزود: از این تعداد، بر روى یک هزار و 713 معدن اقدام کلینیکى انجام و 
ارائه شد. همچنین، 15 واحد فرآورى در سطح کشور مورد حمایت و  راه حل 

توسعه قرار گرفت.
مدیر اجرایى طرح احیا، فعال سازى و توسعه معادن کوچک مقیاس با اشاره به 
اجراى اقدامات زیرساختى این معادن کوچک، تصریح کرد: انعقاد 37 تفاهم نامه 
استارتاپ   8 از  حمایت  نیز  و  دانش بنیان  و  پژوهشى  علمى-  سرمایه گذارى، 
معدنى، با حمایت طرح زیربناهاى الزم در معادن بزرگ و مناطق معدنى انجام 
فعالیت  بیمه سرمایه گذارى  به صندوق  پرونده  داد: معرفى 62  ادامه  شد. وى 
هاى معدنى براى دریافت تسهیالت -که 23 طرح در حال پیگیرى و صدور بیمه 
براى توسعه زیرساختى معادن کوچک  این طرح  اقدامات  از دیگر  نامه است- 

بوده است.
عظیمى با اشاره به گزارش عملکرد طرح احیا، فعال سازى و توسعه معادن کوچک 
مقیاس طى6 ماهه 1400، گفت: طى این مدت، بیش از 4 هزار محدوده معدنى 
در 21 استان هدف براساس آمار و اطالعات اخذ شده از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت پایش شد. وى افزود: با همکارى کارگروه استانى طرح احیا، بر روى 
بیش از 250 معدن اقدامات کلینیکى شامل رفع موانع ادارى، سرمایه گذارى، 
معارضان محلى و غیره انجام شد که بر این اساس در مجموع 271 معدن (با 
احتساب معادن بازمانده از پارسال) احیا شده و توسعه یافتند. اظهارات کارگروه 
استانى سازمان هاى صنعت، معدن و تجارت نیز حاکى از بازگشت این معادن به 

چرخه تولید است.
منبع: روابط عمومى شرکت تهیه و تولید مواد معدنى ایران

 مدیر اجرایی طرح احیای معادن کوچک مقیاس اعالم کرد: 

رئیس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد: در 
حال حاضر یکى از وظایف دولت به ویژه 
ایمیدرو  مثل  ایى  توسعه  هاى  سازمان 
حمایت از شکل گیرى کسب و کار دانش 
است؛  فناورى  بر  مبتنى  نوظهور  بنیان 
بتوانند بیشترین نرخ رشد را به خود  که 
بازار  از  بیشترى  سهم  و  داده  اختصاص 

اقتصادى کشور را تصاحب کنند. 
به گزارش روابط عمومى ایمیدرو، وجیه اهللا 
جعفرى در آیین افتتاح جشنواره و نمایشگاه 
ایده هاى ارزش آفرین(اینوماین 3) افزود: 
امروز احساس نیاز براى گذر از اقتصاد منبع 
تمامى  در  بنیان  دانش  اقتصاد  به  محور 
و  مى شود  احساس  پیش  از  بیش  جوامع 
در این راستا باید زمینه تولید محصوالت 
دانش بنیان را از طریق شکل گیرى کسب 
و کار دانش بنیان کوچک و متوسط فراهم 

کرد تا از دایره رقابت جا نمانیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 
ما بر این باوریم که سرمایه  هاى اقتصادى 
کشورمان تنها محدود به منابع زیرزمینى 
نیروى  بلکه  نیست  معادن  و  نفت  مانند 
مى آید؛  حساب  به  اصلى  سرمایه  انسانى 
در واقع اصول بنیادى اقتصاد دانش بنیان 
بر نیروى انسانى خالق و متخصص استوار 

شده است.
جعفرى افزود: بر این اساس، کشور ما با در 
پتانسیل  و  داشتن جمعیت جوان  اختیار 
هاى باال در زمینه هاى فناورى، چند سالى 
است که در این مسیر حرکت خود را آغاز 
کرده است و با وجود تحریم هاى ظالمانه، 
از  شکل  تغییر  حال  در  کشور  اقتصاد 

منبع محورى به دانش بنیانى است.

نگاهی به نتایج دو دوره قبل جشنواره 
و اطالعات جشنواره اینوماین 3

خصوص  در  ایمیدرو  عامل  هیات  رئیس 
دستاوردهاى جشنواره اینوماین 1 و 2 گفت: 

در اینوماین یک، 113 ایده به جشنواره ارایه 
شد و در نهایت 10 ایده برتر انتخاب شد.

به  ایده  دو، 123  اینوماین  در  افزود:  وى 
جشنواره ارایه شد که 2 ایده منتخب تجارى 

سازى شده است.
جعفرى عنوان کرد: تعداد ایده هاى دریافتى 
این  از  اینوماین سه، 150 مورد است که 

تعداد 60 ایده پذیرفته شده است.

ارتقاء  حوزه  در  ایمیدرو  اقدامات 
نوآوری و حمایت از مولفه های مرتبط 

با آن
رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به مهم 
ارتقا  در حوزه  سازمان  این  اقدامات  ترین 
مولفه  از  حمایت  و  نوآورى  سیستم  اکو 
هاى مرتبط با آن، گفت: تاسیس موسسه 
و  تهران  دانشگاه  آموزشى  و  پژوهشى 
نوآورى  مرکز  تاسیس  (یونیدرو)،  ایمیدرو 
و توسعه کسب و کارهاى نوین در حوزه 
معدن و صنایع معدنى (ایمینو)، ایجاد مرکز 
نوآورى  و  فناورى  هوشمندى و رصدخانه 
صنایع معدنى و اجراى پرو ژه هاى پژوهشى، 
اقدامات  از جمله  تقاضا محور  و  کاربردى 

ایمیدرو در این بخش است.

وى گفت: معدن و صنایع معدنى با سهم 23 
درصد ارزش بورس و ظرفیت هاى بالقوه 
شرکت هاى این حوزه، شرایط همکارى هم 

افزا با دانشگاه و مراکز علمى را دارا است.
جعفرى افزود: امیدواریم با کمک و حمایت 
شرکت ها و مجموعه دانشگاهى در بخش 
معدن و صنایع معدنى بتوانیم نوآورى و ارایه 
ایده براى حل مسائل مرتبط با تولید را بیش 

از پیش شاهد باشیم.

کاهش ضایعات و کربن در بخش تولید
جعفرى در بخش دیگرى از سخنانش گفت: 
«کاهش  دانش  کسب  براى  ریزى  برنامه 

ضایعات و کربن در بخش تولید» از طریق 
توجه  مورد  اینوماین  جشنواره  برگزارى 
است. امروز بحث کربن و ضایعات صفر در 
صنعت در شمار الزامات شرکت هاى جهانى 

قرار گرفته است.
وى گفت: به طور حتم استفاده از ظرفیت 
استخراج  اکتشاف،  مراحل  از  علمى  هاى 
و در بخش نهایى(تولید محصول) ما را به 

ضایعات صفر نزدیک خواهد کرد.

برنامه تعریف ۱۲ میلیارد دالر طرح تا 
سال ۱۴۰۴

در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
کرد:  اعالم  سخنانش  از  دیگرى  بخش 
ایمیدرو از آغاز به کار خود، 23 میلیارد دالر 
سرمایه گذارى با بخش خصوصى تعریف 
کرد و تا سال 1404 این رقم تا 35 میلیارد 

دالر افزایش خواهد یافت.
سال  چند  طول  در  ایمیدرو  افزود:  وى 
گذشته تالش کرده تا در حوزه تنظیم و 
براى  بسترسازى  ویژه  به  و  گرى  تسهیل 
را  اى  توسعه  اقدامات  خصوصى  بخش 

عملیاتى کند.

 7.6 راستا  این  در  کرد:  عنوان  جعفرى 
بخش  توسط  ها  طرح  از  دالر  میلیارد 
ایمیدرو  حمایت  و  هدایت  با  و  خصوصى 
تعریف شد که 2.7 میلیارد دالر آن در سال 

گذشته افتتاح شد.
بخش  داریم حضور  اعتقاد  داد:  ادامه  وى 
و  شده  پررنگ  اجرا  در  باید  خصوصى 
ایمیدرو عملکرد حمایتى و توسعه اى خود 

را دنبال کند.

در جشنواره اینوماین 3 مطرح شد:

تجاری سازی 2 ایده برتر جشنواره اینوماین 2 ورود 670 معدن غیرفعال و نیمه فعال به چرخه تولید
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پارسیان پیشرو صنعت
نماینده انحصارى فروش و خدمات پس از فروش ولوو کانستراکشن و ولوو پنتا در ایران

Deere و Hitachi به سرمایه گذاری 
مشترك پایان مى دهند

OEM هاى بزرگ به سرمایه گذارى مشترك پایان مى دهند که براى دهه ها وجود 
داشته است. Deere مستقر در ایاالت متحده و ماشین آالت ساختمانى هیتاچى 
مشترك  بازاریابى  و  تولید  مدت  طوالنى  قراردادهاى  به  که  اند  کرده  اعالم  ژاپن 
خود پایان مى دهند. بخشى از سرمایه گذارى مشترك چند دهه اى براى ساخت 
بود.   Deere تجارى  نام  با  آمریکا  قاره  در  هیتاچى  تجهیزات ساختمانى  فروش  و 
سازندگان قراردادهاى مجوز و عرضه جدیدى را وارد خواهند کرد که طبق گفته 

شرکت ها از 28 فوریه 2022 - در انتظار تایید نظارتى - قابل اجرا خواهد بود.

جان استون، رئیس بخش ساخت و ساز و سیستم هاى قدرت  Deere گفت: »براى 
سال ها، Deere و هیتاچى از یک مشارکت موفق متقابل در قاره آمریکا برخوردار 
Deere بودند.« همانطور که صفحه جدیدى از بیل مکانیکى طراحى شده توسط

را ورق مى زنیم، همچنان متعهد به حمایت از مشتریان امروز و فردا خود هستیم. 
جان دیر و هیتاچى هر دو در ده جدول زرد بین المللى ساخت و ساز قرار دارند، 
فهرستى که بزرگترین OEM هاى جهان را بر اساس میزان فروش رتبه بندى مى 
کند. همچنین اعالم شد که Deere سه کارخانه موجود Deere - Hitachi در قاره 
آمریکا و موافقت نامه هاى مجوز براى مالکیت معنوى الزم براى ادامه تولید ماشین 

ها را خریدارى خواهد کرد.

HCM آینده،  اینترنشنال کانستراکشن گفت: »در  به  از سخنگویان هیتاچى  یکى 
پایگاه هاى  ایجاد پیوسته قطعات و  با  تلفیقى  را به صورت  قصد دارد تجارت خود 
خدمات، گسترش کسب وکارهاى اجاره و تجهیزات مستعمل خود، و سرمایه گذارى 
در فروش نمایندگى ها، گسترش دهد.« تجهیزات طراحى شده هیتاچى در جوینت 
ونچر این شرکت ها، از جمله طیف وسیعى از بیل هاى هیدرولیک متوسط   و بزرگ، 
حداقل تا سال 2022 توسط Deere تولید مى شود و از طریق شبکه موجود آن 

پشتیبانى و سرویس مى شود.

Kobelco تغییر سیاست توزیع

 (Kobelco Construction Machinery Co., Ltd. KCM) اعالم کرده است که 
توزیع تجارى بیل مکانیکى هیدرولیک در آمریکاى التین را از شرکت تابعه آمریکایى 

خود، Kobelco Construction Machinery U.S.A. Inc. متوقف خواهد کرد.

KCM گفت که در حال حاضر در حال پیشبرد رویه هاى الزم با نمایندگى هاى 
فروش در آمریکاى التین است. انتظار مى رود این انتقال تا پایان سپتامبر 2021

»افزایش  براى  اقدام  این  که  گفت   KCM مطبوعاتى  بیانیه  یک  در  شود.  تکمیل 
کارایى عملیاتى و تقویت فروش و قابلیت هاى محصول ما در بازار آمریکاى التین 
است. عالوه بر این، KCMU به ارائه قطعات به منظور حفظ سیستم تامین قطعات 

سریع ما ادامه خواهد داد.

Epiroc قرارداد چینى برای
Epiroc اکثر تجهیزات در قرارداد جدید آماده براى اتوماسیون و کنترل از راه دور
Da zhong شرکت  از  معدن  خدمات  و  تجهیزات  براى  بزرگ  سفارش  یک  برنده 

معدن  دو  گسترش  براى  ماشین ها  این  است.  شده  چین  در   Mining Co. Ltd
زیرزمینى سنگ آهن به ایمن ترین و پربازده ترین شکل ممکن استفاده خواهند شد.

ماینینگ داژونگ دکل هاى مختلفى را براى حفارى دیواره، به عالوه تولید و تقویت 
آنهویى  استان  در   Zhongxinji و   Zhouyoufang معادن  در  استفاده  براى  سنگ 
سفارش داده است. ماینینگ داژونگ به عنوان یک شرکت ملى معدن سبز رتبه بندى 
مى شود، به این معنى که به دلیل روش استخراج معدنى پایدار شناخته شده است. 
اپیروك، مى گوید: »اپى راك خوشحال است که  هلنا هدبلوم، رئیس و مدیرعامل 
ایمنى،  تقویت  با  همزمان  بتواند  تا  مى کند  همکارى  ماینینگ  داژونگ  با  دوباره 

پایدارى و بهره ورى، فعالیت هاى خود را بیشتر گسترش دهد.

ماشین هاى سفارش داده شده شامل دکل هاى حفارى بومر، دکل هاى حفارى تولید 
سیمبا و دکل هاى تقویت کننده سنگ Boltec و Cabletec هستند. این ماشین ها 
بر  هوشمند  نظارت  امکان  که  شد  خواهند  مجهز   Epiroc تله ماتیک  سیستم  به 
داراى  واحدها  اکثر  مى کند.  فراهم  واقعى  زمان  در  را  ماشین  بهره ورى  و  عملکرد 
سیستم کنترل ریگ Epiroc هستند که آنها را براى اتوماسیون و کنترل از راه دور 

آماده مى کند.
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به جز چند شکست دراماتیک (به  غیر از تسال) این روزها 
چیز زیادى در مورد آنها نمى شنوید. اما در واقع، پیشرفت 
زیربنایى   (AI) مصنوعى  هوش  فناورى  توسعه  در  زیادى 

براى آنها صورت گرفته است.

یکى از افرادى که تقریبا از ابتدا در تحقیق و توسعه هوش 
است.   Bibhrajit Halder است  داشته  شرکت  مصنوعى 
پروژه هاى تحقیقاتى  آژانس  با  اوایل دهه 2000 هالدر  از 
اولین  در  کاترپیالر  سپس  و  (دارپا)  دفاعى  پیشرفته 
کامیون هاى معدنى خود کار کرد و در نهایت به سیلیکون 
پروژه هاى  در  دیگران  و  اپل  با  تا  کرد  مکان  نقل  ولى 

خودروهاى خودران کار کند. 

 SafeAI شرکت  عامل  مدیر  و  بنیانگذار  »هالدر«  امروزه 
کامیون  مانند  سنگینى  تجهیزات  که  شرکتى  است، 
کمپرسى، وانت و فرمان را با فناورى خودمختار بهسازى 
مى کند. عالوه بر این، این شرکت با Obayashi (یکى از 
پنج شرکت ساختمانى برتر ژاپن) در یک سایت ساخت وساز 
 Goodyear خودمختار شریک شده است و در حال کار با
براى ادغام هوشمندى تایرها در خودروهاى خودران است.

در مورد خودروهاى خودران، هالدر مى گوید: »این خیلى 
کار  است.«  برانگیز  چالش  به شدت  مشکل  است.  سخت 
در حال انجام است و در 10 سال گذشته پیشرفت زیادى 

داشته است. اما باید کارهاى بیشترى انجام شود.

 شرکت هایى مانند Waymo در حال نزدیک شدن هستند 
و هنگامى که آن را دریافت کنند، دریچه هاى سیل باز مى 

شوند. ما فقط نمى دانیم که چه زمانى خواهد بود.«

نظر  از  معدن،  ویژه  به  سنگین  تجهیزات  دیگر،  سوى  از 
پذیرش بسیار جلوتر است. هالدر مى گوید: »صنعت معدن 
تاکنون بیش از 5 میلیارد تن مواد را با کامیون هاى خودران 

جابه جا کرده است. 

اکثر  که  است  واقعیت  این  مهم تر  حتى  مى گوید  او 
و  مى کنند  کار  قدیمى  فناورى  با  ماینینگ  کامیون هاى 
فناورى جدید که براى حل مشکالت در کاربردهاى خودرو 
تفاوت  ایجاد  به  یافته است، در حال حاضر شروع  توسعه 
براى  است.  کرده  تجهیزات سنگین  استقالل  و  معدن  در 
 1,0 AI سادگى، هالدر از فناورى قدیمى و جدید به عنوان

و AI 2,0 یاد مى کند.«

هوش مصنوعى جدید

هوش مصنوعى نسخه 1,0 که در اوایل دهه گذشته وارد 
هاى  دستگاه  روى  بر  شد،  استخراج  هاى  کامیون  بازار 
LiDAR ،GPS و CPU متکى بود. اینها کار را بسیار خوب 
اطالعاتى  میزان  و  توانایى  میزان  نظر  از  اما  دادند،  انجام 
که مى توانستند جمع آورى و پردازش کنند، محدود بودند.

هالدر مى گوید، تفاوت بزرگى که اکنون با AI 2,0 وجود 
واحدهاى   ،CPU بر  عالوه  مهندسان  که  است  این  دارد 
پردازش گرافیکى (GPU) نیز دارند. پردازنده هاى گرافیکى 
مى کنند.  ارائه  محاسباتى  قدرت  قبل  از  بیشتر  برابر  صد 
الگوریتم هاى خود  با  این بدان معناست که ما مى توانیم 
کارهاى بیشترى انجام دهیم. فناورى GPU بالغ تر است و 

مى تواند موارد استفاده بیشترى را مدیریت کند.

بازى هاى  صنعت  براى  ابتدا  در  گرافیکى  پردازنده هاى 
ویدیویى  بازى هاى  در  زیرا  شدند،  داده  توسعه  ویدیویى 
و  مى کنند  تغییر  سریع  خیلى  پیکسل ها  از  بسیارى 
ندارند.  مهارت  اطالعات  پردازش  نوع  این  در  پردازنده ها 
هالدر مى گوید: »GPU ها در پردازش موازى بهتر هستند 
انجام  بهترى  بسیار  مقیاس  در  را  کار  این  توانند  مى  و 
دهند، و این به هوش مصنوعى کمک مى کند، زیرا هوش 

مصنوعى به پردازش موازى نیاز دارد.«

شبکه هاى عصبى

هالدر مثالى از کامیونى که روى یک اسکله باال مى آید به 
عنوان مثالى از نحوه کار این کار مى آورد. با سیستم هاى 
قدیمى تر 1,0، اگر مى خواهید سیستم ادراك دستگاه شما 
مشکل  کند،  شناسایى  را  برم  یک   LiDAR از  استفاده  با 
ممکن  برم  یک   ،LiDAR سیستم  یک  براى  بود.  خواهد 
است یک ساختمان نیز باشد. تنها چیزى که مى بیند یک 

شى با اندازه و شکل خاصى است.

هالدر مى گوید: »اکنون مى توانیم صدها و صدها عکس از 
برم ها بگیریم و آن را به این شبکه عصبى عمیق وارد کنیم 
و آن یک برم را تشخیص مى دهد و مى آموزد که چیست« 
و هر چه داده هاى بیشترى به آن بدهید، بهتر کار مى کند. 

این کیفیت با گذشت زمان بهتر و بهتر مى شود، این یک 
پیشرفت عظیم است.

بین  مى گیرد  یاد  ماشین  که  همانطور  مى گوید  هالدر 
شود،  قائل  تمایز  انبار  یک  یا  ساختمان  یک  برم،  یک 
مهندسان  بگیرد.  بهترى  تصمیمات  تنهایى  به  مى تواند 
شما مجبور نیستند هر بار که کامیون با موقعیت جدیدى 
مواجه مى شود، الگوریتم را تغییر دهند. این قدرت هوش 
مصنوعى است. شبکه هوش مصنوعى هر چیزى را که شما 

به آن تغذیه کنید تشخیص مى دهد.«

استفاده  گرافیکى  پردازنده هاى  از  نیز  خودرو  صنعت 
مى کند، اما پیچیدگى بزرگ بزرگراه ها، اندازه وسایل نقلیه، 
عالئم جاده و مشکالت عابران پیاده هنوز بیش از آن چیزى 
است که سیستم هاى AI 2,0 مى توانند از عهده آن برآیند 
و اطمینان و ایمنى 100درصد را تضمین کنند. اما سایت 
هاى ساخت و ساز و استخراج با ترافیک محدود و محیط 
هاى کنترل شده، به راحتى توسط GPU ها و شبکه هاى 
عصبى هوش مصنوعى مدیریت مى شوند. به گفته هالدر، 
هوش مصنوعى نسخه 2,0 به تازگى شروع به تأثیرگذارى 
در معدن و چند سایت بزرگ ساخت و ساز کرده است، 
اما این تغییر خواهد کرد. »با هر پروژه، ما مقادیر عظیمى 
آن  آوردن  به دست  با  و  آوریم.  به دست مى  را  دانش  از 
این  دانش، بهتر مى دانیم که چگونه آن را کاهش دهیم. 

یک فرآیند یادگیرى مداوم است.«

آموزش و پشتیبانى

مزیت دیگر براى صنعت معدن و ساخت و ساز این واقعیت 
است که شرکت هاى درگیر در اجراى AI 1,0 فرآیندهاى 
فناورى  کارگیرى  به  و  کارگران  آموزش  براى  را  خوبى 

توسعه داده اند.

هالدر مى گوید که ناظران ساخت و ساز از قبل مى دانند 
را هماهنگ  و کار  برنامه ریزى کنند  را  که چگونه کارها 
کنند. فقط در حال حاضر، با ماشین هاى مستقل و هوش 
اپراتورها  به  شفاهى  صورت  به  اینکه  به جاى  مصنوعى، 
بگویند چه کارى انجام دهند، همان دستورالعمل ها را به 
ارسال  مستقل  ماشین هاى  به  دیجیتال  فایل  یک  عنوان 

مى کنند.

به  راننده  به  از ماشین هاى محتاج  انتقال  هالدر مى گوید: 
فکر  آنچه  از  راه دور خیلى سریع تر  از  ماشین ها  مدیریت 
مى کنید اتفاق مى افتد. »بر اساس تجربه من، اپراتورها و 
که  کردند  دریافت  را  آن  سریع  آنقدر  ها  سایت  در  افراد 
شگفت زده خواهید شد. آنها در واقع آن را دوست دارند. با 
نشستن در دفتر و نگاه کردن به صفحه نمایش یا بیرون از 
پنجره، کار آنها بسیار ایمن تر شده است. و این چشم انداز 
است: هیچ کس در مناطق ناامن نیست.« هالدر مى گوید 
آموزش در سایت هاى معدن با رویکردى مرحله اى انجام 
مى شود. »ارائه دهنده فناورى به طور مداوم اپراتور معدن 
پشتیبانى  و  داده  آموزش  عملى  و  روزانه  صورت  به  را 
مى کند و سپس به آرامى عقب نشینى مى کند. پشتیبانى 
فنى، کسى که با او شریک هستیم، گاهى براى سال ها در 

سایت باقى مى ماند.«

اتفاق بزرگ بعدى

هالدر مى گوید: »استقالل چیزى است که هر OEM دنبال 
تا به آنجا برسند. همه  مى کند. »همه در تالش هستند 
مى دانند که سایت مستقل و متصل آینده است. همه یا در 
داخل با استقالل کارى انجام مى دهند یا با ارائه دهندگان 
ارائه  این مسابقه،  برندگان در  اما  فناورى شریک هستند. 
دهندگان هوش مصنوعى که فقط بهترین فناورى را دارند، 

نخواهند بود.

نیست.  خالص  فناورى  بازى  یک  »این  مى گوید:  هالدر 
نیست، حتى یک صندلى پشت  فناورى شما خوب  »اگر 
میز هم نمى گیرید. شما در سمت مردم آن برنده خواهید 
شد. شما باید گردش کار مشترى را درك کنید. شما باید 
زندگى آنها را آسان تر کنید. خدمات، پشتیبانى، آموزش 
و آموزش، این چیزى است که برنده خواهد شد. این نیاز 
به صبر دارد و این نیز کار سختى است. هر کسى که براى 
نخواهد  برنده  باشد،  نداشته  حضور  آن  در  طوالنى  مدت 
شد.« هالدر مى گوید: ما همچنین در آستانه نسل جدیدى 
باز  را  بیشترى  فرصت هاى  که  هستیم  خودرو  فناورى  از 
از  بیشترى  به چیزهاى  نهایت  در  مى کند. »خودمختارى 
خودروهاى خودران وارد خواهد شد. هر چیزى که حرکت 
مصنوعى  هوش  کاندیداى  دارد،  ایمنى  پیامد  یا  مى کند 

است.«

ماشین های خودران را ماشین های خودران را 
به خاطر دارید؟به خاطر دارید؟

SafeAI: تجهیزات خودران بسیار قوی تر مى شوند
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و  ورى  بهره  مزایاى  داراى   SV لودرهاى جدید سرى  بکهو 
Case Con- آالیندگى هستند. در یک رویداد مجازى زنده
SV مجموعه جدید بکهو لودرهاى struction Equipment

خود را به بازار اروپا معرفى کرد. کیس بیش از 60 سال است 
که این اسب هاى کار ساختمانى را تولید مى کند و مدل هاى 

خود را »پادشاهان« بکهولودر مى نامد.

و   590SV  ،580SV ماشین هاى  که  گفت  شرکت  این 
695SV در حال حاضر در بازارهاى منتخب موجود هستند، 

اما به زودى در سراسر اروپا در دسترس خواهد بود.

این رویداد شامل توصیفاتى از متخصصان ساخت و ساز در 
آزمایش  را  لودرها  جداگانه  صورت  به  که  بود  اروپا  سراسر 
و  شکست  و  حفارى  نیروى  آنها  از  بسیارى  بودند،  کرده 
همچنین افزایش دید در امتداد بوم که از طریق استفاده از 
سیلندرهاى درون خطى به دست آمده بود را ستایش کردند.

ST ماشین هاى  گشتاور  و  قدرت  همان  جدید  لودرهاى 
پتانسیل  و  آالینده ها  کاهش  با  اما  مى دهند،  وعده  را  قبلى 
صرفه جویى در مصرف سوخت تا 10درصد در هنگام استفاده 
از حالت جدید Eco و همچنین از طریق ویژگى هایى مانند 

خاموش شدن خودکار موتور.

بررسى ماشین

مدیر محصول Umberto Celestini در یک بررسى گسترده 
ماشینى، موتور 3,6 لیترى لودرهاى سازگار با Stage V را 
برجسته کرد که عملکردى تا 82 کیلووات و 460 نیوتن متر 
را به عالوه یک سیستم افتر تریتمنت بدون نیاز به تعمیر و 
نگهدارى ارائه مى کند. او گفت این موتور تکامل یافته مدل 
F36 است که توسط متخصص موتور و پیشرانه FPT طراحى 
شده است. سیستم پس از تصفیه موتور به طور خاص براى 

کاربردهایى

ایجاد  پایین  اگزوز  دماى  معموالً  که  کارى  هاى  چرخه  با   
مى کنند و شامل چرخه هاى توقف و حرکت مکرر هستند 
پایین  سرعت  با  خروجى  گاز  چرخش  است.  شده  طراحى 
(EGR) کاهش NOx را با ابعاد کاهش کاتالیزورى انتخابى 
فشرده (SCR) امکان پذیر مى کند در حالى که فناورى فیلتر 
را در   (PM) باالى ذرات  (DPF) حذف  بهینه  دیزلى  ذرات 

دماى عملیاتى پایین تضمین مى کند.

راحتى اپراتور و بهره ورى

شاید بزرگترین تغییر نسبت به لودرهاى قبلى در کابین تازه 
طراحى شده با 10 درصد فضاى داخلى بیشتر، بهبود فضاى 

فضاى  برابر  چهار  و  راحت تر  صندلى  چرخش  امکان  که  پا 
را فراهم مى  کند، دیده شده  ذخیره سازى مدل هاى قبلى 
است. با ستون هاى بازطراحى شده که هم راحتى و هم ایمنى 

به عالوه  است،  یافته  افزایش  نیز  دید  مى بخشد،  بهبود  را 
یک صندلى جدید کالس کینگ و تعدادى از پیشرفت هاى 

کنترل ارگونومیک اپراتور نیز اضافه گشته است.

فضاى  برابر  چهار  و  راحت تر  صندلى  چرخش  امکان  که  به عالوه پا  است،  یافته  افزایش  نیز  دید  مى بخشد،  بهبود  را 

!CASE پادشاهان جدید

Bauer دستگاه حفاری برقى جدید
شرکت آلمانى Bauer از اولین دستگاه حفارى الکتریکى 

تولید شده توسط این شرکت با نام eBG رونمایى کرد.

از آنجایى که دستگاه حفارى به جاى موتور دیزل از نیروى 
الکتریکى استفاده مى کند، نیازى به سوخت فسیلى ندارد 
و بى سر و صدا کار مى کند. این شرکت مى گوید که این 

باعث مى شود براى استفاده در محیط هاى شهرى مناسب 
باشد.

Bauer کریستین هاینکر، رئیس بخش تجهیزات حفارى در
Maschinen GmbH گفت: »ما مدتى است که روى 

الکتریکى کردن سیستم ها کار مى کنیم.

با این حال، در گذشته، این براى درخواست ها یا پروژه هاى 
مشترى خاص طراحى مى شد.

پیش از این، برقى سازى تجهیزات بائر فقط در موارد 
خاص مانند Dive Drill، یک دکل حفارى که از کشتى ها 
براى حفارى زیر آب کار مى کند و در آن بسته هاى برق 

هیدرولیک با هدایت الکتریکى نصب مى شد، استفاده 
مى شد.

eBG 33 جدید در بخش میان رده سرى دکل حفارى با 
قدرت محرکه بیش از 400 کیلووات قرار مى گیرد.



مرکز تعمیرات و خدمات 
پس ازفروش بخش دیزلى 
بوش                 در ایران بوش                 در ایرانکلینیک دیزل

تعمیر و بازسازی انواع پمپ و انژکتور طبق استاندارد های شرکت بوش 
بازیابی و سرویس سیستم سوخت رسانی و عیب یابی کامپیوتری ماشین آالت دیزل

مدیریت: ویلیام کشیشیان
آدرس: تهران، کیلومتر 27 جاده ساوه، سه راه آدران به سمت رباط کریم، ابتدای نصیر شهر، کلینیک  دیزل

همراه: 0912-1542203 تلفن: 56861586-021 و 021-56862971   
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DCF و AREMBURG  در ایران•   نماینده رسمی شرکت های
امارات در ایران•  KOMATSU INTERNATIONAL نماینده رسمی شرکت
بیش از3 دهه سابقه فعالیت در فروش لوازم یدکی ماشین آالت راهسازی و معدنی• 
 دارای بیش از ۱۰,۰۰۰ قلم قطعه آماده ی تحویل• 
 کیفیت باال، محصوالت متنوع و قیمت مناسب، با گارانتی تعمیر و تعویض• 
 فروش قطعات به صورت عمده و جزئی با شرایط ویژه• 
 واردات قطعات به صورت ۱۰۰٪ تضمینی• 
 واردات مستقیم قطعات با سرمایه گذاری مشترك و انفرادی• 
 عرضه قطعات با قیمت رقابتی نسبت به بازار به خصوص قطعات کوماتسو• 

 عرضه قطعات با شرایط متنوع، خرید های ویژه و کالسیک• 
 عرضه جدیدترین محصوالت قطعات یدکی ماشین آالت راهسازی و معدنی موجود در ایران• 
 تحویل رایگان و فوری قطعات و محصوالت در تهران• 
 امکان عودت قطعه خریداری شده تا یک هفته• 
 ارائه محصوالت با گارانتی• 
 امکان تحویل فوری قطعه مورد نیاز شما در امارات• 
 برگزاری گردهمایی وتوسعه ارتباطات باهمکاران• 
 عقد قرارداد نمایندگی وعاملیت فروش قطعات یدکی ماشین آالت راهسازی و معدنی• 
 حضور فعال در نمایشگاه های داخلی و خارجی• 
 سرمایه گذاری در مزایده و مناقصه های مربوطه در سراسر کشور • 
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دستگاه کانسپت آسفالت ولوو
تجهیزات ساختمانى ولوو  (Volvo CE) از  مفهوم کمپکتور آسفالت تک درام CX01 جدید خود در نمایشگاه Utility در لوئیزویل، 
کنتاکى، ایاالت متحده رونمایى کرد. کانسپت CX01 از یک درام متراکم کننده آسفالت ارتعاشى استفاده مى کند که در واقع دو 

نیمه مستقل (به نام اسپلیت درام) است که توسط یک سیستم کنترل خود متعادل نگه داشته مى شود.

این دستگاه که مى تواند با کنترل از راه دور یا کامًال مستقل کار کند، همچنین به موتور دیزلى و سیستم ذخیره سازى انرژى 
نیز مجهز است که آن را به یک راه حل هیبریدى الکتریکى انعطاف پذیر تبدیل مى کند. این مى تواند در حالت هاى فقط دیزلى، 
هیبریدى یا تمام الکتریکى کار کند. جاستین زوپانک، رئیس تیم توسعه تراکم آسفالت، ولوو CE، گفت: »در حالى که CX01 یک 

محصول مفهومى است، تحقیق و توسعه اى که براى آن انجام شده است، از راه هاى دیگرى به نفع مشتریان خواهد بود.

ولوو CE مى گوید که با طراحى مجدد خود کمپکتورها، اپراتور از واحد حذف مى شود - با کاهش قرار گرفتن در معرض لرزش، سر 
و صدا، گرد و غبار و سایر شرایط محیطى مرتبط - و آزاد مى شود تا ناوگانى از واحدهاى CX را که با یکدیگر براى فشرده سازى 

سطوح آسفالتى کار مى کنند، به طور مستقل کنترل کند.

متخصص راه حل هاى کیفیت هوا Air Spectrum Environmental سیستم مه پاشى ضد گرد و غبار کارآمد و بدون 
آالیندگى خود را به نام اتم ساز چرخشى (RA) معرفى کرده است. این سیستم براى پاسخگویى به تقاضاى بیشتر مشتریان 

براى راه حل هاى پایدار طراحى شده است.

 به جاى استفاده از گازوئیل، با باترى کار مى کند. Air Spectrum Environmental مى گوید در نتیجه هیچ گونه انتشار 
مضر یا آلودگى صوتى ایجاد نمى کند و مى تواند تقریبا هشت ساعت با یک بار شارژ کار کند.

با استفاده از انرژى گریز از مرکز چرخشى ecotech RA را مى توان طورى برنامه ریزى کرد که بیش از 15 متر (49 
فوت) مه پاش را در اندازه هاى مختلف قطرات، بسته به نیاز کاربر، ارائه دهد. این براى کار با طیف وسیعى از افزودنى هاى 

شیمیایى غیر سمى براى کنترل بو و ضد عفونى و همچنین کنترل گرد و غبار طراحى شده است.

Ecotech RA براى پاسخگویى به تقاضاى مشتریان بیشتر براى راه حل هاى پایدار و براى تحقق دستور کار مسئولیت 
محیطى خود Air Spectrum توسعه یافته است. 

این شرکت قصد دارد به زنجیره تامین سبز در صنایع مربوطه مانند زباله، بازیافت، ساخت و ساز و تخریب تبدیل شود. 
استیو هانت، مدیرعامل Air Spectrum گفت: »اتمایزر روتارى اکوتک نتیجه سه سال توسعه همه جانبه است و براى 

کاهش انتشار کربن در طى فرآیند سرکوب گرد و غبار طراحى شده است. این نشان دهنده تعهد ما به مشتریان، محیط 
زیست و اولویت دادن به کیفیت هوا در همه راه حل هاى ما است.«

بروك گفت: طیف ماشین هاى جدید به تولیدکنندگان این امکان را مى دهد تا قدرت و دقت ربات هاى تخریب بروك را براى کارهاى 
شکستن اولیه که سنگ شکن هاى متحرك، سنگ شکن هاى فکى، سنگ شکن هاى چرخشى و گریزلى ها را تغذیه مى کنند، به کار 

ببرند. 

دستگاه را مى توان با کنترل از راه دور یا از اتاق کنترل کار کرد. بسته به پیکربندى شبکه، دستگاه را مى توان از فاصله 2000 مترى 
(6500 فوت) یا بیشتر با استفاده از نظارت تصویرى و عملکرد براى افزایش ایمنى و کارایى مانور داد. مارتین کروپیکا؛ رئیس و مدیر 
عامل Brokk Group گفت: »بروك فرصتى را دید تا به مشتریان خود راه حل بهترى براى شکستن سنگ هاى بزرگ در کاربردهاى 

خرد کردن و گریزلى ارائه دهد. ما فناورى اى را توسعه داده ایم که قدرتمند، فشرده، انعطاف پذیر و آسان براى نصب است.«

Brokk Pedestal Boom بر اساس سیستم بازوى اثبات شده و بسته قدرت ربات هاى تخریب Brokk است. سپس بدنه دستگاه به 
جاى مسیر، روى یک پایه نصب مى شود. این اجازه مى دهد تا دستگاه در یک موقعیت ثابت در کنار سنگ شکن یا هر منطقه اى که 

نیاز به شکستن اولیه است نصب شود. 

سایزهاى مدل براى این محدوده شامل Brokk 500 ،Brokk 300 ،Brokk 200 و Boom Brokk 900 پایه است که مى تواند 3050 
J/Nm را با سرعت 330 تا 680 ضربه در دقیقه با شکن BHB 1500 ایجاد کند تا حتى از سخت ترین سنگ ها عبور کند. همه سیستم 

ها از فناورى SmartRemote Brokk بهره مى برند.

Manitou تله هندلر برقى جدید خود را به نمایش مى گذارد
Manitou براى اولین بار تله هندلر چرخان تمام الکتریکى جدید خود را در معرض دید عموم قرار داده است. مدل 

Vision+ Man- و MRT Vision که در آوریل 2021 به عنوان بخشى از محدوده MRT 2260 كلیفترا تلسکوپى دوار
itou به صورت آنالین راه اندازى شد، براى اولین بار در سى و نهمین نمایشگاه تجارى صنعت ساختمان Matexpo در 

کورتریجک، بگلیوم به نمایش درآمد.

این ماشین داراى یک باترى لیتیوم یونى است که به کاربران اجازه مى دهد تا چهار ساعت کار کنند و حداکثر ظرفیت 
بارگیرى 6 تن و ارتفاع کارى 22 متر را دارد. دستگاه جدید داراى حداکثر ارتفاع 21,8 متر و حداکثر دسترسى 18,2 متر 

است. طبق گفته سازنده، ماشین 100درصد الکتریکى در دو پیکربندى دیگر نیز موجود است.

 در حالى که دومین مدل کامًال الکتریکى مجهز به دو باترى لیتیوم یونى براى دو برابر زمان کار است، مانیتو گفت که در 
نسخه هیبریدى »گسترش دهنده برد« نیز موجود است.

MRT 2260 هیبریدى مجهز به یک موتور دیزلى است که یک باترى را شارژ مى کند و »استفاده مداوم« را براى کاربران 
فراهم مى کند.

Manitou مى گوید که با ارائه یک کابین واحد در همه مدل ها، با ایستگاه هاى کنترل معادل، تالش کرده است تا محدوده 
تله هندلرهاى چرخشى خود را هماهنگ کند.

سیستم مه پاشى ضد گرد و غبار

Brokk pedestal boom فناوری ربات در
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دامپتراك L iebherr T 274 داراى ظرفیت 336 تن 
است. این یک مدل جدید براى Liebherr است که 
T و کامیون 400 تنى T 264 بین کامیون 265 تنى

284 قرار مى گیرد.

MTU 20V4000 بخارى  اسب   3650 موتور  یک 
C22 کامیون حمل و نقل T 274 را تامین مى کند 
که با سیستم درایو AC Liebherr Litronic Plus که 
نیازى به تعویض دنده اپراتور ندارد جفت شده است. 
این سیستم سرعت مداوم در سرباالیى را فراهم مى 
کند و قدرت ترمز دینامیکى 6035 اسب بخار براى 

مسیرهاى سراشیبى دارد

قاب  با  نقل  و  حمل  کامیون  شرکت،  این  گفته  به 
Li- و Liebherr R 9800 سخت با بیل هاى معدنى
R 9800 Liebherr .مطابقت دارد ebherr R 9600

T 274 را با چهار بار حرکت پاکت بارگیرى مى کند.

قاب و اجزاى آن بین کامیون جدید T 274 و کامیون 
حمل و نقل T 284 شرکت مشترك است که مى گوید 
بیش از 20 میلیون ساعت کار در این زمینه داشته 
است. اجزاى بهینه سازى شده براى کامیون معدنى 
توسط Liebherr توسعه، تولید و کنترل مى شوند که 
از یک مدل یکپارچه سازى عمودى براى اطمینان از 
عملکرد و قابلیت اطمینان براى کل دستگاه استفاده 

مى کند.

را  دید  رنگى  ایمنى  شیشه هاى  از  استفاده  با  کابین 
برابر  در  حفاظت  گواهینامه  داراى  و  مى کند  فراهم 
غلتیدن و سقوط است و داراى دو مسیر خروج ایمنى 
از کابین به زمین است. سیستم HVAC در ایستگاه 

عملیاتى یکپارچه شده است.

ایمن  خروج  امکان  اپراتورها  به  خروجى  مسیر  دو 
این شرکت،  به گفته  به زمین را مى دهد.  از کابین 
نردبان ها و سکوها دسترسى به موتور را فراهم مى 
اى  گونه  به  زمین  سطح  نگهدارى  مناطق  و  کنند 

طراحى شده اند که ایمن و کارآمد باشند.

سیستم تعلیق دوگانه A-Arm تماس بهینه الستیک 
با  و  تعلیق حفظ مى کند  در کل حرکت  را  زمین  با 
مى دهد.  کاهش  را  سایش  تامب،  زاویه  بهینه سازى 
همچنین قرار گرفتن اپراتور در معرض لرزش بدن را 

کاهش مى دهد.

برقى  ترولى  کمکى  سیستم  شرکت،  این  گفته  به 
رسیدن  راه  در  موثر  گام  اولین  عنوان  به   Liebherr
عنوان یک  به  آالیندگى  بدون  معدن  به سایت هاى 
گزینه در دسترس است. با استفاده از پانتوگراف باالى 

به شبکه  الکتریکى  محرك  اتصال سیستم  براى  سر 
بهره ورى  مى تواند  ترولى  کمکى  سیستم  الکتریکى، 
با  مقایسه  در  یا  دهد  افزایش  را  کامیون  ناوگان 
کامیون هاى استاندارد، اندازه ناوگان را با حفظ تولید 

ساالنه کاهش دهد.

سوخت  مصرف  توجه  قابل  کاهش  اصلى  مزیت 
گزینه ها  است.  کامیون  ناوگان   CO2 انتشار و  دیزل 
براى  و  دسترس هستند  در  محیط هاى سخت  براى 
دماهاى  در  عملکرد  از  اطمینان  و  اجزا  از  محافظت 
این  دیگر  حل  راه  شده اند.  طراحى   40F- تا  پایین 
کامیون را قادر مى سازد تا در ارتفاعات بین 11500

پکیج  کند.  کار  دریا  از سطح  باالتر  فوت  تا 16500 
تضعیف صدا انتشار صداى کامیون را کاهش مى دهد 
به طورى که کامیون ها مى توانند در روز یا شب کار 

کنند.

معدنی

با این مدل جدید، ناوگان تکمیل مى شود

 در حالى که تجهیزات دیزلى مدرن به سطوحى 
رسیده اند،  آالینده ها  کاهش  از  باورنکردنى 
تجهیزات  صفر  محلى  آالیندگى هاى  با  نمى توانند 
الکتریکى برابرى کنند. مشکل تجهیزات الکتریکى 
سنگین که در کارگاه هاى ساختمانى کار مى کنند، 
اندازه باترى هاى مورد نیاز براى تامین انرژى آنها 
متحرك  نیمه  یا  سیار  شارژ  زیرساخت  به  نیاز  و 
است. در دنیاى پایاى معدن و استخراج معادن که 
تجهیزات الکتریکى بعد جدیدى به عملیات اضافه 

کرده اند، اوضاع کمى متفاوت است.

R - اخیرا دو بیل مکانیکى خزنده جدید Liebherr

100 تنى -  R 980 SME-E 90 تنى و 976-E

نه ماشین هاى دیزلى تبدیل شده، بلکه ماشین هایى 
که براى الکتریکى طراحى شده اند، راه اندازى کرده 
سیستم هاى  هم  و  ماشین ها  هم  واقع،  در  است. 
Liebherr-France توسط  آنها  الکتریکى  قدرت 
در کارخانه تولیدى این شرکت در کولمار طراحى 

شده اند.

با برق 6000 ولتى که از یک اتصال کابلى مى آید 
که مى توان آن را به مرکز زیرشاخه یا کنار دستگاه 

ثابت،  سرعت  دلیل  به  دستگاه ها  این  کرد،  وصل 
عمر طوالنى ترى را وعده مى دهند.

قدرت  مکانیکى  بیل هاى  که  مى گوید   Liebherr

فراهم  ماشین  پیچیده  حرکات  براى  را  گذرا 
مى کنند و بهره ورى را افزایش مى دهند.

محیط هاى  برابر  در  مقاومت  براى  ماشین ها  این 
کارى ناهموار طراحى شده اند و داراى دو کابینت 
مونتاژ  جوشکارى  با  که  هستند  مقاوم  الکتریکى 
مى شوند تا ساختارى خاص تقویت شده را تشکیل 

دهند.

الکتریکى،  مزایاى یک ماشین  به  افزودن  با  لیبهر 
با  مانند کاهش قابل توجه نویز و طبیعت سازگار 
محیط زیست، هزینه هاى عملیاتى کمترى را براى 
دو ماشین جدید ذکر مى کند که مى گوید آنها را 
مقرون به صرفه تر از همتایان دیزلى خود مى کند.

از منظر اپراتور، بیل مکانیکى داراى کابین مجهز به 
سیستم تهویه مطبوع و گرمایش خودکار و سیستم 
دوربین 270 درجه و همچنین شیشه جلو زرهى و 

پنجره سقف است.

بیل معدنى برقى لیبهر؛کاراتر از گذشته
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صنعت معدن به اندازه بسیارى از صنایع دیگر تحت تأثیر 
همه گیرى کووید-19 قرار نگرفت و به گفته بسیارى از 
تولیدکنندگان، تقاضا براى تجهیزات باال بوده است. در 

واقع، یکى از بزرگترین مشکالتى که در حال حاضر این 
بخش با آن مواجه است، این است که بتواند با تقاضاى 
مشترى همگام باشد، زیرا مشکالت زنجیره تامین باعث 

ایجاد برخى مشکالت و تاخیر در خطوط تولید در سراسر 
جهان مى شود.

 Bell در ADT نیک کیریاکوس؛ مدیر بازاریابى محصول
Equipment، مى گوید که صنعت در حال حاضر در 

وضعیت سالمى قرار دارد و اظهار داشت: »کسب و کار 
کامًال باورنکردنى بوده است، حجم کار ما واقعاً در حال 

افزایش است. تقریباً این بوده است که بازار، با قرنطینه هاى 
کووید، به حدى بیش از حد واکنش نشان داده است که 

موج تالش براى جبران آن زیاد بوده است.

»در صنعت ما همه چیز متوقف نمى شود – مردم همچنان 
به نیرو، منابعى براى تولید نیاز دارند و این به ماشین آالت 

و قطعات نیاز دارد. این به هزینه هاى زیرساختى اضافه مى 
شود که اگر دولت ها اجرا کنند، تغییر بزرگى در صنعت ما 
ایجاد مى کند. پونتوس اورتسسون، رئیس منطقه مدیریت 

محصول EU/INT، لودرهاى چرخدار، کمپرسى هاى کشنده 
و سخت، تجهیزات ساختمانى ولوو (Volvo CE)، این 

دیدگاه را تأیید مى کند و مى گوید: »تقاضا بسیار زیاد است 
و حفظ آن بسیار سخت است. مشکالتى در مورد قیمت ها 
و حمل و نقل وجود دارد. قطعا مشکالت و فرصت هایى را 

ایجاد مى کند.«

این افزایش تقاضا در زمانى رخ داده است که هزینه ها 
در حال افزایش است و زنجیره هاى تامین تحت فشار 

فزاینده اى قرار دارند، به این معنى که کمبود برخى از 
قطعات و مواد وجود دارد. کیریاکوس بل به ما مى گوید که: 
»مشکالتى مانند کمبود نیمه هادى ها وجود داشته است، 
اما ما خوش شانس بوده ایم که توانسته ایم به بسیارى از 

این چالش ها به خوبى پاسخ دهیم. اگر موجودى بیشترى 
در زمین داشتیم، مى توانستیم فوراً کارهاى بسیار بیشترى 
انجام دهیم، اما داشتن دفتر هاى سفارشى که پر هستند، 

فوق العاده است.«

فناورى به پیشروى استخراج معادن سریع تر از ساخت و 
ساز فناورى هاى جدید را به کار مى گیرد، با درجه اى از 

اتوماسیون در سایت هاى معدن براى دهه ها دیده مى شود. 
با توجه به اینکه معادن معموالً محیط هاى »بسته ترى« 

نسبت به کارگاه هاى ساخت وساز دارند – با افراد و 
ماشین هاى کمترى براى پیمایش – این امر منطقى است، 
اما هنوز هم فضاى قابل توجهى براى این صنعت وجود دارد 

که از نظر اتوماسیون گام هاى رو به جلو بردارد.

SafeAI بر افزایش استقالل در معدنکارى متمرکز شده 
است و راه حل هاى plug in  براى تجهیزات معدنى ارائه 

مى دهد. بنیانگذار و مدیر عامل شرکت بیبهراجیت هالدر  
مى گوید: »ما معموالً با مقاوم سازى وسایل نقلیه پرکاربرد، 

مانند کامیون کمپرسى کشنده، براى کارهاى تکرارى و 
ساده، مانند چرخه بار-حمل-بارگیرى، شروع مى کنیم.

با این حال، هرچه فناورى بیشتر عمل کند، هوشمندتر 
و موثرتر مى شود. همانطور که فناورى به پیشرفت خود 

ادامه مى دهد، مى تواند وظایف بیشتر و پیچیده ترى را در 
سراسر محل کار که قبًال دیده شده است، انجام دهد.

بهره ورى و ایمنى قطعاً دو مزیت مهم فناورى مستقل 
هستند، اما تأثیر آن فراتر از اینها است. وقتى به استقرار 
خودمختارى در محل فکر مى کنیم، آن را فقط به عنوان 
جایگزینى عملکردهاى دستى با عملکردهاى خودکار در 
نظر نمى گیریم. درعوض، ما معتقدیم تجهیزات سنگین 
خودمختار این پتانسیل را دارند که اساساً نحوه عملکرد 

صنایعى مانند ساخت و ساز را تغییر دهند.

چندین سال پیش Bell Equipment سیستم هاى 
تشخیص عابر پیاده (PDS) و سیستم هاى اجتناب از 

برخورد (CAS) خود را یکپارچه کرد. اخیراً این شرکت راه 
حل مستقل خود را براى ارائه وسیله نقلیه اى که مى تواند 
با یک سیستم راهنمایى از هر تعداد تولید کننده با ادغام 

آسان نصب و کنترل شود، گسترش داده است.

»از آنجایى که ما روى کامیون هاى مفصلى متمرکز 
شده ایم، همیشه مى دانستیم که براى اینکه مشتریان 

بخواهند محصول ما را براى یک سایت مستقل خریدارى 
کنند، باید بتوانند از کنترل مستقل شخص دیگرى استفاده 

کنند.

ما تقریباً همان سیستم PDS را ایجاد کردیم، بنابراین 
همان رابطى که بر روى یک پروتکل ISO با قسمت حسى 

ماشین ها ارتباط برقرار مى کند و مى تواند به دستگاه ما 
بگوید که چه کارى باید انجام دهد. بسیارى از ویژگى هاى 

 Bell خودکار وجود دارد که ما براى اهداف بهره ورى در
ADT استاندارد تعبیه کرده ایم که توانسته ایم از آنها 

استفاده کنیم.«

البته خودمختارى در استخراج فقط متعلق به کامیون ها 
نیست و ساندویک اخیراً اعالم کرده است که با راه اندازى 
AutoCycle حفارى سطحى AutoMine عملیات کامًال 
مستقل چندین دستگاه حفارى Leopard DI650i را از 

یک اتاق کنترل از راه دور امکان پذیر مى کند.

قابلیت هاى AutoCycle چرخه حفارى خودکار iDrill را 
با ردیابى خودکار سوراخ به سوراخ، برنامه ریزى مسیر، 

تشخیص موانع و حصار جغرافیایى گسترش مى دهد.

 Sandvik Mining دیوید هالت؛ معاون اتوماسیون در
and Rock Solutions گفت: »با تقاضاى رو به رشد براى 

اتوماسیون حفارى سطحى، ما به همراه مشتریان کلیدى 
قابلیت هاى AutoCycle جدید خود را توسعه داده ایم تا 
عملیات شناور کامًال مستقل را در طول چرخه حفارى 

فراهم کنیم.

این قابلیت ها شامل ترامینگ سوراخ به سوراخ بدون 
دخالت اپراتور براى حفارى خودکار مداوم در کل الگو 

است. از یک اتاق کنترل، یک اپراتور مى تواند بر عملکرد 
مستقل چندین دکل حفارى سطحى از راه دور نظارت کند 

و ایمنى عملیاتى را بهبود بخشد و بهره ورى و استفاده از 
ناوگان را افزایش دهد.

چرخه حفارى خودکار Leopard DI650i iDrill تمام 
مراحل از موقعیت یابى بوم، حفارى و جابجایى لوله تا 

تکمیل سوراخ را پوشش مى دهد. طبق گفته این شرکت، 
AutoMine Surface Drilling AutoCycle همراه با توالى 

هاى هوشمند iDrill بهره ورى را از طریق عملکرد دقیق و 
همچنین افزایش ایمنى و راحتى اپراتور افزایش مى دهد.

اخبار محصول 

 R100 95 تنى (105 تنى) حمل ونقل سخت CE ولوو
 Final 4 V/Tier خود را با افزودن موتور تایید شده مرحله

در بازار جهانى در دسترس قرار داده است و به آن اجازه 
مى دهد وارد شدیدترین بازارهاى تنظیم شده آالیندگى 

شود و توزیع جهانى را باز کند.

قدرت بزرگ ترین باربر در خط تولید این شرکت از یک 
موتور 783 کیلوواتى Final Stage V/Tier 4 برخوردار 

است، با پیشرانه ترکیبى که قابلیت هاى گشتاور باال، قابلیت 
کشش پیشرو در کالس را ارائه مى دهد. عملکرد پیشرانه 

توسط کنترل دنده دینامیک ولوو ارائه مى شود که به طور 
خودکار انتخاب دنده، سرعت و گشتاور بهینه را نصب مى 

کند.

مشتریان مى توانند انتظار داشته باشند که با R100 هزینه 
کمترى در هر حمل و نقل داشته باشند که داراى بدنه 

دو شیب با ظرفیت 60,4 متر مکعب براى حفظ بار بهینه 
و حداقل جابجایى بار است. خط مشى نمایه بار، اپراتور 

را قادر مى سازد تا میانگین بار هدف ثابت را برآورده کند، 
در حالى که زمان چرخه سریع واژگونى بدن، کارایى همه 

جانبه را تضمین مى کند.

اتوماسیون و سوخت هاى جایگزین
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Final R100 Stage V/Tier 4 شامل یک 

حالت تغییر اقتصادى قابل انتخاب براى 
کاربردهاى سبک تر یا برنامه هاى کاربردى 

با سرعت باال، یک ویژگى خاموش شدن 
خودکار موتور در حالت آماده به کار با زمان 

بندى قابل انطباق است که براى کاهش 
سایش موتور و هزینه هاى عملیاتى، دور آرام 

موتور را کاهش مى دهد.

Evertsson از Volvo CE در مورد ارائه 
این محصول به بازار جهانى مى گوید: 

»براى Volvo CE ما مى خواهیم مجموعه 
دامپتراك هاى خود را گسترش دهیم و در 
همه بازارها حضور داشته باشیم، بنابراین 

طبیعى است که بخواهیم وارد بازارهاى اروپا 
و آمریکاى شمالى شویم.

ما همچنین کمى بیشتر بر روى تفاوت 
تایپوگرافى در اروپا تمرکز خواهیم کرد، 
بنابراین ما حالت هاى سازگار با محیط 

زیست را خواهیم داشت تا مصرف سوخت را 
پایین نگه داریم زیرا در بازارهاى بین المللى 

و اروپایى از نظر شیب و فواصل جاده هاى 
حمل متفاوت است. در این مدل ویژگى 

هایى با تمرکز بر کاهش سوخت نیز وجود 
خواهد داشت.

در سایت هاى معدن، ماشین هاى پشتیبان، 
مانند بولدوزرها، مى توانند مستقیماً با 

تمیز نگه داشتن مناطق انفجار، بارگیرى 
و تخلیه بر بهره ورى تأثیر بگذارند و 

تجهیزات بارگیرى و حمل را قادر مى سازند 
تا کارآمدتر کار کنند، مانند کوماتسو 

D475A-8 جدید.

OEM مى گوید که فریم D475A-8 را 
دوباره مهندسى کرده است تا دوبرابر طول 

عمر مدل هاى قبلى را هدف قرار دهد و در 
چندین چرخه بازسازى/تعمیرات اساسى 

مقاومت کند.

مرکز ثقل پایین آن پایدارى ماشین را فراهم 
مى کند و مسیر طوالنى و ثابت در طول 

زمین باعث کشش بیشتر، قدرت هل دادن، 
راندمان پاره شدن و لغزش شنى کمتر مى 
شود. کنترل لغزش کفش به طور خودکار 

سرعت موتور را کنترل مى کند و لغزش را 
در حین پاره شدن به حداقل مى رساند.

این دستگاه داراى وزن عملیاتى 115300 
کیلوگرم (115 تن) است و اسب بخار باالى 
آن در حالت معکوس به این معنى است که 

مبدل قفل شده بیشتر درگیر مى شود و 
سطوح تولید به طور قابل توجهى باالترى را 
امکان پذیر مى کند، به خصوص در هنگام 

فشار دادن به شیب ها.

از خیلی بزرگ تا کوچک 

(به هر حال در مقایسه با یک کامیون 100 
تنى و بولدوزر 115 تنى) با این خبر که 
BTK تایرهاى جدیدى را به طور خاص 
براى تجهیزات معدن عرضه کرده است 

گفته مى شود تایرهاى موجود در محدوده 
Earthmax BKT براى سخت ترین عملیات 

طراحى شده اند. این طیف گسترده اى از 
راه حل هاى شعاعى است که براى تسهیل 

بهترین توزیع بار زمینى ممکن براى کامیون 
هاى کمپرسى، لودر چرخ دار، بولدوزر و 

گریدر طراحى شده است.

تمام الستیک هاى Earthmax با ساختار 
تمام فوالدى خود متمایز مى شوند که 

مقاومت بدنه را در برابر ضربه ایجاد مى 
کند. اینها هنگام مواجهه با موانع خاصى 
روى زمین هستند که مى توانند الستیک 
را در معرض خطر جدى پنچرى یا آسیب 

دیدن بدنه قرار دهند.

این محدوده شامل سه مدل است که به 
دلیل اندازه بزرگ آنها براى انجام عملیات 

معدن در سخت ترین شرایط مناسب 
.SR 35 و SR 45 ،SR 46 :هستند

استخراج گازهای گلخانه ای صفر

 کاهش انتشار کربن یک روند بزرگ جهانى 
است و پیشرو OEM Caterpillar اخیراً با 
توجه به آینده بالقوه تولید گازهاى گلخانه 

اى صفر براى استخراج، اقدامات زیادى 
انجام داده است. یکى از این موارد، امضاى 

یادداشت تفاهم با گروه معدنى جهانى 
ریوتینتو براى توسعه کامیون هاى حمل و 

نقل بدون آالیندگى است.

ریوتینتو و کاترپیالر مجموعه اى از نقاط 
عطف توسعه را پیش خواهند برد که شامل 

یک برنامه آزمایشى نمونه اولیه 793، از 
جمله آزمایش هاى پیش تولید مى شود. 

پیش بینى مى شود که اولین استقرار 
عملیاتى 35 کامیون جدید کاترپیالر 793 

بدون آالیندگى در جهان پس از تکمیل 
توسعه در گوداى درى باشد. گوداى 

درى پیشرفته ترین معدن سنگ آهن 
ریوتینتو است که در غرب استرالیا واقع 
شده است. رئیس گروه کاترپیالر، دنیس 

جانسون، گفت: »ریوتینتو با استفاده از این 
فناورى ها در سایت هاى خود، مى تواند با 

خیال راحت تر بهره ورى، کارایى و پایدارى 
بیشترى را افزایش دهد. ما از اینکه بخشى 
از سفر پایدارى ریوتینتو هستیم خرسندیم 

و مشتاقانه منتظر ایجاد همکارى طوالنى 
مدت خود هستیم.«

در اوایل سال جارى Cat اعالم کرد که 
با شرکت منابع BHP مستقر در استرالیا 

براى توسعه و استقرار کامیون هاى معدنى 
بدون آالیندگى براى کاهش انتشار گازهاى 

گلخانه اى عملیاتى (GHG) همکارى 
 Nouveau مى کند. کاترپیالر همچنین با
Monde Graphite قراردادى دارد که به 

موجب آن OEM ماشین هایى با انتشار صفر 
براى معدن گرافیت Matawinie در کانادا 

توسعه، آزمایش و تولید خواهد کرد.

XCMG مستقر در چین داراى ناوگانى از 
دامپرهاى الکتریکى است که در معادن در 

مقیاس بزرگ استفاده شده و به توسعه 
صنعت معدن سبزتر کمک کرده است.

کامیون معدنى سبک خالص الکتریکى 
XDR80TE که اخیراً راه اندازى شده است، 

مزایاى فنى کامیون هاى کمپرسى صلب 
را به عاریت گرفته است. با شعاع چرخش 

کوچک، توانایى درجه باال مشخص مى شود 
و در شرایط کارى گل آلود، ناهموار و باریک 
 ،XCMG به خوبى کار مى کند. طبق گفته
عملکرد عالى در حفاظت از محیط زیست 
دارد، زیرا از باترى فسفات آهن لیتیوم با 

ظرفیت باال به عنوان منبع تغذیه استفاده 
مى کند.

با باترى جدید، مى تواند به طور اساسى 
مشکالت انتشار گازهاى خروجى و آلودگى 

صوتى کامیون هاى کمپرسى معدنى با 
سوخت فسیلى را از بین ببرد. تجهیزات 
استخراج XCMG به آفریقا، خاورمیانه، 

آسیاى جنوب شرقى و اقیانوسیه صادر مى 
شود.

با افزایش استقالل و راه حل هاى مختلف 
انرژى »جایگزین« زمان هیجان انگیزى 

براى صنعت معدن است. این بخش مى تواند 
تا سال 2030 بسیار متفاوت به نظر برسد.

Bell’s Kyriacos مى گوید که در حالى که 
این شرکت همیشه تالش کرده است تا حد 
ممکن مصرف سوخت را بهینه کند - زیرا 

سوخت کمترى مصرف مى شود و آالیندگى 
کمترى تولید مى شود - این شرکت به خوبى 

پیشرفت هاى انرژى جایگزین را زیر نظر 
دارد. حرکت به سوى آینده هیجان انگیز 

است که ببینیم اوضاع چگونه در حال 
توسعه است، اگر راه حل هاى هیبریدى یا 

موتور احتراق هیدروژنى یا باترى یا سلول 
هاى سوختى وجود داشته باشد – کدام 

مسیر را مى رویم؟

 او مى گوید: »همه چیز به اقتصاد بر 
مى گردد. اگر ماشین هاى خاصى با ارزش 

سرمایه باالترى وجود داشته باشند و تامین 
انرژى آن ها با سلول هاى سوختى ممکن 
است منطقى باشد و شما مى توانید آن 
را بخرید، زیرا ماشین هاى کوچک تر که 

ارزان تر هستند و در محیط هاى شهرى کار 
مى کنند، شارژ باترى ممکن است بهترین 

باشد. این دو طرف در طیفى هستند که در 
آن اقتصاد منطقى است. چالش این است: 

این وسط چطور؟«

وقتى صحبت از فناورى جدید برق و افزایش 
سطح اتوماسیون به میان مى آید، قطعاً 

چالش هایى براى صنعت معدن وجود دارد، 
اما این چالشى است که صنعت در حال 

افزایش است.
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معرفى جدیدترین کامیون هاى باربرى دنیا
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گالرى ما کامیون هاى حرفه اى کالس 8 از تولیدکنندگان اصلى را پوشش مى دهد. این مدل ها عمدتاً کامیون هاى مستقیم با کابین معمولى و برخى تراکتورها، به عالوه واحدهاى سنگین کم کابین جلو هستند. نمونه هاى 
معمولى را مى توان به بدنه تخلیه، میکسر، بلوك و بدنه پمپ انکریت مجهز کرد، در حالى که تراکتورها بسترهاى مسطح، زباله ها و مخازن حجیم را که اغلب تجهیزات و مصالح ساختمانى را حمل مى کنند، مى کشند.

مدل هاى Mack Granite از موتورهاى Mack  11 لیترى MP7 و 13 لیترى MP8 استفاده مى کنند که تا 
505 اسب بخار قدرت و 1860 پوند فوت گشتاور دارند. مدل هاى گرانیت با گیربکس هاى دستى خودکار 13
Mack GuardDog Con- در دسترس هستند. مدل هاى گرانیتى داراى Mack mDRIVE HD یا 14 سرعته
nect هستند، راه حل تله ماتیک یکپارچه این شرکت که کدهاى خطاى حیاتى را نظارت مى کند و هنگامى که 

با  فعاالنه  را شناسایى مى کند،  رویدادى 
عوامل Mack OneCall تماس مى گیرد. 
به گفته این شرکت، سیستم فرمان فعال 
براى  که   Mack Command Steer
مدل هاى Mack Granite موجود است، 
تالش هاى فرمان راننده را در سرعت هاى 
زمین هاى  و  مى دهد  کاهش  آهسته 
و  فرورفتگى ها  چاله ها،  مانند  ناهموار 

شیارها را سرکوب مى کند.

سرى VHD داراى تعدادى ارتقاء است، از جمله جلوپنجره به روز شده با چراغ هاى جلوى جدید 
LED با نور باال/پایین. فرمان دینامیک ولوو، کمک راننده فعال ولوو؛ ضربه گیر VHD با پین بکسل 

45 میلى مترى با وزن 80000 پوند. 

گیربکس ولوو I-Shift با دنده هاى 
خزنده که یک یا دو دنده را 

به گیربکس 12 سرعته اضافه 
مى کند و کامیون را قادر مى سازد 
تا در مسیرهاى شیب دار حرکت 

کند، کنترل سرعت پایین را 
فراهم کند و با نسبت هاى سریع تر 

محور عقب به حداکثر سرعت 
بزرگراه برسد و در نهایت سیستم 

.T-Ride تعلیق ولوو

Kenworth، در برنامه هاى میکسر، تخلیه، حمل و نقل سنگین، حمل  T880، گل سرسبد حرفه اى کالس 8
و نقل فله، میدان نفتى، چوب برى و زباله در دسترس است. موتور Paccar MX-13 تا 510 اسب بخار قدرت 
و 1850 پوند فوت گشتاور تولید مى کند که به صورت استاندارد وجود دارد. شرکت مى گوید که MX-13 یک 
موتور سبک وزن و کم مصرف براى کاربردهاى حرفه اى، از جمله کاربردهاى زباله و حمل و نقل سنگین بیش 

T880.دهد مى  ارائه  پوند   100000 از 
با   Paccar MX-11 موتور  با  همچنین 
حداکثر قدرت 445 اسب بخار و 1700
پوند فوت در دسترس است. موتور 10,8

لیترى 300 پوند سبک تر از موتورهاى 
و  بار  حمل  ظرفیت  و  است  لیترى   13
اپراتورهاى  براى  را  سوخت  مصرف 
کامیون فراهم مى کند. کاپوت استاندارد، 
نسخه هاى  و  تنظیم  شونده  جلو  محور 

بهینه هود در دسترس هستند.

AUTOCAR است که به DC-64 AUTOCAR DC-64D چهارمین عضو از خط 8 کامیون کمپرسى کالس 8
DC-64M براى میکسرهاى بتن و DC-64P براى پمپ ها مى پیوندد.  AUTOCAR ،براى زباله DC-64R
DC-64D تصویر با بدنه کمپرسى RS Godwin SCS مجهز شده است و داراى فوالد هاردوکس براى دوام و 

وزن سبک تر است. 

گزینه  چندین  از   DC-64D قدرت 
و   X12 ،L9 مانند سرى کامینز  موتور 
ISX12N CNG مى آید. X12 با بهره 
از  خدمات  به  دسترسى  و  بیشتر  ورى 
سوى کامینز، دسترسى به سیستم افتر 
تریتمنت Single Module را ارائه مى 
در   DC-64D در   X15 کامینز  دهد. 

سال 2022 در دسترس خواهد بود.

Freightliner مجهز به موتورهاى دیترویت  پکیج Detroit Assurance 5.0 اکنون با اسکادیاهاى کالس 8
استاندارد است. این سیستم رادار و دوربین اختصاصى داراى ایمنى فعال استاندارد و فناورى هاى کمک راننده 
از جمله  پیاده طراحى شده اند،  رانندگان و عابران  رانندگان، سایر  نگه داشتن  ایمن  براى  پیشرفته است که 
کروز کنترل تطبیقى تا سرعت صفر مایل 
ترمز  و  فعال 5,0  ترمز  در ساعت، دستیار 

کامل در عابر پیاده در حال حرکت. 

استاندارد        ویژگى هاى  این،  بر  عالوه 
برف  شامل   Detroit Assurance 5.0
نور  خودکار،  جلوى  کن/چراغ هاى  پاك 
راهنمایى  عالئم  نمایش  و  هوشمند  باالى 

و رانندگى است.

سرى HX داراى یک کابین بازطراحى شده است که داراى یک کاپوت سه تکه است که در برابر ترك مقاوم 
است و به طور خاص طراحى شده است تا دید فوق العاده اى از جلو ارائه دهد. این یک کابین بسیار کارآمد 
LineX و   ،ChemGuard از نظر ساختارى در مکان هاى کلیدى تقویت شده است و اکنون توسط  است که 
فرآیند پوشش داخلى بین المللى Truck محافظت مى شود. با نشان دادن مقاومت در برابر خوردگى کابین، سرى 
برابر  در  ضمانت  سال   10 داراى  جدید   HX
این سرى همچنین داراى  سوراخ شدن است. 
پاك کننده هاى هواى خارجى دوگانه کاربردى 
محیط  براى  را  بیشترى  فیلتراسیون  که  است 
ارائه مى دهد. همه چراغ  هاى پر گرد و غبار 
هاى نشانگر با LED براى دید در شب و ایمنى 
جایگزین شده اند. کابین توسعه یافته همچنین 
 ،Diamond Elite ،با باالترین پک این شرکت
اى  این بسته مجموعه  طراحى شده است. در 
از صندلى هاى مجهز به گرمکن و تهویه درجه 

یک وجود دارد.

به روزرسانى هاى کلیدى کامیون هاى حرفه اى مدل هاى 567 و 520 در سیستم الکتریکى جدید VMUX یافت 
مى شوند که عملکرد پیشرفته و ادغام یکپارچه با بسیارى از انواع بدنه ها را براى کاربردهاى مشتریان حرفه اى 
ارائه مى دهد. به روز رسانى هاى بیرونى مدل 567 شامل آینه جانبى تعبیه شده در کابین، گزینه قاب ورودى 
هواى روشن و افزایش حجم مخزن DEF است. در داخل، مدل 567 داراى صفحه نمایش دیجیتال 15 اینچى 
اندازى شد.  راه  با مدل جدید 579  است که 
یک رابط کاربرى کامًال قابل تنظیم اطالعات 
و یکپارچه سازى کامل PTO را ارائه مى دهد. 
نمایش  صفحه  اطالعات  توانند  مى  اپراتورها 
دیجیتال را براى مطابقت با ترجیحات فردى 
آسان  کاربرى  با  هاى  کنترل  طریق  از  خود 
موجود در فرمان هوشمند کامًال جدید تنظیم 
کنند. پنل هاى B و C کامًال قابل تنظیم طیف 
برآورده  را  اى  حرفه  نیازهاى  از  اى  گسترده 

مى کنند.

این شرکت  Detroit DT12 Vocational است.  49X داراى کابین قوى تر و سبک تر و سرى گیربکس هاى 
مى گوید طراحى تمیز آن باعث مى شود در مقایسه با WESTERN STAR 4900 فعلى، بیش از 350 پوند 
وزن کاهش یابد و این کاهش وزن با یک قاب حرفه اى کامًال جدید شروع مى شود. گزینه هاى ریل قاب تک 
کانال در ضخامت هاى مختلف موجود هستند و 
خمشى)  (مقاومت   RBM مقاومتى  رتبه  داراى 
براى تک کانال تا 3,7 میلیون اینچ پوند هستند.

قاب  تقویت کننده هاى  بیشتر،  استحکام  براى   
RBM امتیاز  به  که  است  موجود   C کانال 
5,4میلیون اینچ در پوند مى رسد. چندین گزینه 
گسترش قاب جلوى ریل اصلى براى کاربردهایى 
که به تجهیزات نصب شده در جلو مانند گاوآهن 

نیاز دارند در دسترس هستند.
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با   

 پوند سبک تر از موتورهاى 
و  بار  حمل  ظرفیت  و  است  لیترى   
اپراتورهاى  براى  را  سوخت  مصرف 
کامیون فراهم مى کند. کاپوت استاندارد، 
نسخه هاى  و  تنظیم  شونده  جلو  محور 

گزینه  چندین  از   
و   
 با بهره 
از  خدمات  به  دسترسى  و  بیشتر  ورى 
سوى کامینز، دسترسى به سیستم افتر 
 را ارائه مى 
در   
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شرح حادثه:

 یکى از کارکنان شرکت پیمانکارى آسفالت در حال انتقال 
ساز  و  ساخت  محل  به  آسفالتکارى  و  کمپکتور  دستگاه 
بود. راننده تریلر رمپ شیب دار را روى زمین هموار پارك 
کرد و آسفالتکار را تخلیه کرد، سپس با بردن دستگاه به 
پایین سطح شیب دار، شروع به تخلیه کمپکتور کرد. پس 
از حرکت تقریباً سى سانت، کمپکتور ناپایدار شد، شروع 
به سر خوردن از لبه سطح شیب دار کرد و سپس واژگون 
شد. راننده از کمپکتور پرید، اما با ROPS برخورد کرد و 
وارده  اثر شدت جراحات  بر  بعداً  او  به زمین دوخته شد. 

جان باخت.

نتیجه:

یک بررسى پس از تصادف نشان داد که اگرچه تریلر داراى 
رمپ هاى قابل تنظیم براى سازگارى با طول هاى مختلف 
محور است، حداکثر تنظیم در آن مدل خاص پشتیبانى 
کافى براى بارگیرى و تخلیه ایمن کمپکتور را فراهم نمى 

کند.

تخلیه  بدون مشکل

هنگام حمل و نقل تجهیزات به محل کار، استفاده از روش 
ایمنى  حفظ  براى  مناسب،  تجهیزات  همچنین  و  صحیح 
خود و دیگران مهم است. در اینجا نکاتى وجود دارد که 

باید رعایت کنید:

محدودیت ها را بشناسید

وزن  که  کنید  بررسى  تجهیزات،  گونه  هر  از حمل  قبل   
نباشد.  بیشتر  تریلر  حمل  ظرفیت  از  ها  ماشین  ترکیبى 
داراى  D همگى  همچنین، زنجیرها، قالب ها و حلقه هاى 
از آن تجاوز کنید.  نباید  بار کارى هستند که  محدودیت 

هاى  مجموعه  تریلر،  روى  تجهیزات  بارگیرى  از  قبل 
کنید.  محکم  را  ایمنى  کنید.کمربند  بررسى  را  اتصال 
خود  ایمنى  کمربند  تجهیزات،  تخلیه  یا  بارگیرى  هنگام 
کردن  باز  به  میل  مقابل  در  دارید.  نگه  بسته  همیشه  را 
از دستگاه مقاومت کنید؛ زیرا در صورت  تسمه و پریدن 
یا  مجروح  احتماالً  تجهیزات،  زیر  به  یا گیرکردن  برخورد 
کشته خواهید شد. تا زمانى که دستگاه متوقف شود، در 

محدودیت هاى اپراتور بمانید.

از مجموعه دوم چشم استفاده کنید

تریلر عقب مى  از روى  را  احتماال  ماشینى  آنجایى که  از 
اندازید، هرگز تجهیزات را به تنهایى تخلیه نکنید. از یک 
ناظر منصوب بخواهید که با ارائه دستورالعمل هاى شفاهى 
توافق شده یا سیگنال هاى دستى در مورد موقعیت ایمن 

روى سطح شیبدار به شما کمک کند.

ثکار
حواد

شرح حادثه:

 حادثه 
هنگام تخلیه
ماشین آالت
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