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امور معادن و صنایع  ایجاد تحول در معاونت  بر ضرورت  تاکید  با  وزیر صمت 
معدنى، گفت: چهار مأموریت تمرکز بر مواد پیشرفته، صنایع منبع پایه، فناورى 
هاى نوین و بازار، مأموریت هاى جدید این معاونت را در قالب معاونت معادن و 
فراورى مواد تشکیل مى دهند. سیدرضا فاطمى امین در مراسم تکریم و معارفه 
مدیران جدید وزارت صمت ضمن گرامیداشت هفته بسیج، تصریح کرد: رهبر 
معظم انقالب بسیج را حضور بهترین و بانشاط ترین و باایمان ترین نیروهاى 
عظیم ملت در میدان هایى که براى منافع ملى، براى اهداف باال، کشورشان به 
بنیانگذار  به همراه توصیف ماندگار  این توصیف  تعریف کردند؛  نیاز دارد،  آنها 
کبیر انقالب اسالمى یعنى بسیج شجره طیبه و درخت تناور و پرثمرى است که 
شکوفه هاى آن بوى بهار وصل وطراوت تعیین و حدیث عشق مى دهد، شامل 

بهترین معانى ممکن براى وصف فرهنگ و هویت بسیج و بسیجى است.

وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه با اشاره بر اهمیت حوزه معادن و صنایع 
معدنى، ضمن تقدیراز اقدامات انجام شده در این معاونت گفت: چهار مأموریت 
تمرکز بر مواد پیشرفته، صنایع منبع پایه، فناورى هاى نوین و بازار، مأموریت 
مواد» تشکیل  فراورى  و  معادن  قالب «معاونت  در  را  معاونت  این  هاى جدید 

مى دهند.

وى با تاکید بر ضرورت ارتباط مستمر شرکت هاى دانش بنیان با صنعت تصریح 
کرد: واحدهاى صنعتى مى توانند با تعریف پروژه مبتنى بر نیاز خود، تقاضا براى 
ایجاد نموده و حوزه معدن را به لوکوموتیو فناورى  شرکت هاى دانش بنیان را 

کشور تبدیل نمایند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت توجه به بازار را از دیگر تغییرات تعریف شده در 
باید یک  با تعریف قواعد و سازوکار در این بخش  این معاونت خواند و افزود: 
بازار خود تنظیم و با حداقل مداخله بیرونى ایجاد کنیم و این مأموریت جدید 

با تمرکز ویژه بر سازوکار بورس و مدیریت کنترل بازار مبتنى بر بورس است.

اساسى  اولویت هاى  از  را  و تسهیل گرى  تنظیم گرى  پایان  در  امین  فاطمى 
وزارت صمت عنوان کرد که مى بایست با حضور مدیران و کارشناسان اثربخش 
و توانمند تحقق یابد؛ به همین منظور تمرکز بر موضوع سرمایه انسانى در قالب 

پروژه بازآفرینى این وزارتخانه در دستور کار قرار گرفته است.

گفتنى است در این مراسم وزیر صمت طى احکام جداگانه اى رضا محتشمى 
پور را به عنوان «معاون معادن و فراورى مواد» و محمدرضا زین الدینى را به 
با اهداى لوح  این وزارتخانه منصوب و  انسانى و رفاه»  عنوان «مدیرکل منابع 
تقدیر از زحمات و خدمات اسداهللا کشاورز، معاون پیشین امور معادن و صنایع 
وزارتخانه  این  رفاه  و  انسانى  منابع  سابق  مدیرکل  بیرانوند  خداداد  و  معدنى 

قدردانى کرد.

و  عملیات  معاون  ایران،  کاالى  بورس  مدیرعامل  مقام  قائم  است  ذکر  شایان 
نظارت بر بازار بورس کاالى ایران، مشاور مرکز همکاریهاى فناورى و نوآورى 
نهاد ریاست جمهورى، مشاور مرکز پژوهشهاى مجلس، مشاور  معاونت علمى 
پروژه  شرکت  مقام  قائم  و  ارزش  زنجیره  توسعه  امور  در  نفت  وزیر  معاون 
پتروشیمى سلمان از جمله سوابق اجرایى مهندس رضا محتشمى پور مى باشد.

منبع: شاتا

فاطمى امین در مراسم معارفه مدیران وزارت صمت تشریح کرد:

مدیرعامل ایمپاسکو خبر داد:

ها،  طرح  اندازى  راه  و  گذارى  سرمایه 
اکتشاف، فعال سازى معادن، تنوع سازى در 
تامین مالى و هدایت نقدینگى، بومى سازى، 
تقویت زیرساخت ها و جایگاه صندوق بیمه 
هاى  برنامه  توسعه  معدنى،  هاى  فعالیت 
آموزشى و... از جمله راهبردى ترین اقدامات 
ایمیدرو طى هفت ماهه نخست سال 1400

به شمار مى رود.

به گزارش روابط عمومى ایمیدرو، سازمان 
توسعه و نوسازى معادن و صنایع معدنى 
وزارت  اى  توسعه  بازوى  عنوان  به  ایران 
معدنى،  صنایع  و  معدن  حوزه  در  صمت 
رونق  بر  متمرکز  را  خود  هاى  استراتژى 
توسعه زیرساخت، تولید و اشتغالزایى تعریف 

کرده است.

افزایش تولید به رغم تحریم ها و 
شیوع بیماری کرونا

آمارها حاکى است شرکت هاى بزرگ این 
حوزه با راهبرى ایمیدرو، رشد تولید را در 
به رغم  سال جارى رقم زدند بطورى که 
میزان  کرونا،  بحران  و  ها  تحریم  تشدید 
تولید کنسانتره آهن شرکت هاى بزرگ طى 
نیمه نخست سال 1400، حدود 3,6 درصد 
از 25,5 میلیون  افزایش یافت و به بیش 
تن رسید. شمش آلومینیوم کشور طى این 

مدت نیز حدود 23 درصد افزایش یافت.

مس  صنایع  ملى  شرکت   مس،  حوزه  در 
هزار   143 امسال  نخست  شش  ماهه  در 
در  که  کرد  تولید  کاتد  مس  تن  و 328 
مقایسه با سال گذشته رشد دو درصدى را 
نشان مى دهد. از سوى دیگر میزان تولید 
زیر  هاى  شرکت  سنگ  زغال  کنسانتره 
مجموعه ایمیدرو در نیمه نخست 1400، 
بیش از 8 درصد افزایش یافته است و دو 
شرکت البرز مرکزى و طبس طى مدت یاد 
شده، 732 هزار و 54 تن کنسانتره زغال 

سنگ تولید کردند.

ارزآوری
و  ها  تحریم  تشدید  رغم  به  سال 99  در 
بحران کرونا، این حوزه با راهبرى ایمیدرو 
از  حاصل  ارزآورى،  دالر  میلیارد   7,2
صادرات براى کشور داشت. این در حالى 
است که - به سبب مساعد بودن شرایط 
این  آن،  از  پیش  هاى  سال  المللى-  بین 
حوزه توانسته بود حدود 10 میلیارد دالر 
ارزآورى براى کشور رقم بزند. این امر عالوه 
بر ورود ارز به کشور، کاهش وابستگى به 

درآمدهاى نفتى را نیز در پى داشته است.
بنابر این گزارش، در حوزه فوالد، مجموع 
وزنى صادرات شرکت هاى بزرگ در نیمه 
نخست امسال با متوسط رشد نزدیک به 
50 درصدى همراه شد. طى این مدت 3,8

میلیون تن فوالد به بازارهاى هدف صادر 
شد.

سرمایه گذاری و اشتغال
امسال برنامه راه اندازى بیش از 1,9 میلیارد 
این سازمان  برنامه راهبرى  دالر پروژه در 
قرار دارد که اشتغال مستقیم آن از 5 هزار 

نفر عبور مى کند.
یکى از طرح هایى که در آستانه افتتاح قرار 
دارد آهن اسفنجى فوالد قائنات است. این 
طرح در حال حاضر با اشتغالزایى براى 900
نفر، به زودى با حضور مقامات عالى افتتاح 
مى شود. به گفته استاندار خراسان جنوبى؛ 

فوالد قائنات که منجر به انقالب صنعتى در 
استان شده، یک اقدام توسعه اى در اقتصاد 

ملى است.

جذب سرمایه از بخش خصوصی
منظور  به  ایمیدرو  سیاست  راستاى  در 
هدایت منابع به سوى تولید و توسعه، بیش 
از 1700 میلیارد تومان منابع جهت تکمیل 
طرح هاى توسعه طى سال گذشته از بخش 
خصوصى جذب شده است و این استراتژى 

در سال 1400 ادامه دارد.

اکتشاف
عنوان  به  اکتشافى  هاى  فعالیت  انجام 
خوراك  تامین  منظور  به  اى  پایه  اقدامى 
واحدهاى صنایع معدنى از جمله اقدامات 
اصلى ایمیدرو در حوزه «توسعه» بوده است. 
و  شناسایى  فازهاى  در  ها  پهنه  اکتشاف 
پى جویى در 30 استان شامل 104 پهنه 
در بیش از 680 هزارکیلومتر مربع گستره 
از 80 بیش  که  اجراست  حال  در  کشور 

درصد آن تکمیل شده است.
بین  اکتشاف  جانبه  نامه سه  توافق  طبق 
معاونت امور معادن و صنایع معدنى وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، ایمیدرو و سازمان 
از 25 اکتشافات معدنى  و  زمین شناسى 
مهرماه امسال، فاز جدید عملیات اکتشاف از 
بیرجند آغاز شده است. در این طرح استان 
هاى کم برخوردار در اولویت قرار دارند. به 
تا پایان سال  همین دلیل در فاز نخست 
جارى (1400) فعالیت هاى اکتشافى در 
استان خراسان جنوبى و کردستان (پهنه 
دیواندره) آغاز خواهد شد. در حال حاضر 
60 اکیپ در استان خراسان جنوبى فعالیت 
اتمام  برنامه به  خود را آغاز کرده و طبق 
خواهد رسید. مدت زمان انجام این طرح 5
سال بوده و اعتبار در نظرگرفته شده تا پایان 

سال جارى 250میلیارد تومان است.

احیای 500 معدن کوچک
طرح فعال سازى معادن کوچک و متوسط 
در نقاط مختلف کشور که ایمیدرو عهده 
دار آن است و اجراى آن از سوى شرکت 
معدنى  مواد  تولید  و  تهیه  (زیرمجموعه) 
بخش  معادن  سازى  فعال  با هدف  ایران، 
یا  داخلى  شرایط  دلیل  به  که  خصوصى 
بین المللى نیمه فعال و یا تعطیل شده اند، 
تعریف و عملیاتى شده است. در حال حاضر 
طرح فوق در حال پیگیرى است و تا نیمه 
از طریق این  نخست امسال، 271 معدن 

طرح، احیا شده است.
راهبرى شرکت هاى بزرگ و سرمایه گذارى
همچنین طراحى نظام کنترل مدیریتى بر 
شرکت هاى بزرگ با هدف اولویت بندى 
در سرمایه گذارى و جهت دهى استراتژى 
هاى آنها، از سوى ایمیدرو در حال اجراست.

شناسایی طرح های سرمایه گذاری
تامین  به  بخشى  تنوع  هدف  با  ایمیدرو 
مالى طرح ها، اقدام به شناسایى 215 هزار 
طرح  دالر)  میلیارد   10) تومان  میلیارد 
بزرگ و متوسط مقیاس در حوزه معدن و 
صنایع معدنى (عموما واحدهاى تابعه) کرده 
که به منظور تامین مالى بخش ریالى آن از 
روش تاسیس و راه اندازى»شرکت سهامى 

عام پروژه» استفاده مى کند.
طبق همکارى هایى که با سازمان بورس 
شرکت  نخستین  تازگى  به  شده،  انجام 

سهامى عام پروژه با نام «تجلى» در بورس 
پذیرش شده است. با این اقدام گامى نو در 
جهت استفاده از توان سرمایه هاى جامعه به 
منظور تامین مالى طرح هاى توسعه، رشد 

تولید و اشتغال صورت مى گیرد.

توانمندسازی و طریق هدایت منابع 
مالی به بانک های توسعه ای

ایمیدرو در نظر دارد با همکارى بنگاه ها و 
بانک ها، بخشى از منابع حاصل از فروش 
را به سمت بانک هاى توسعه اى هدایت 
و منابع حاصله را صرف تامین منابع مالى 
مورد نیاز تکمیل طرح هاى نیمه تمام کشور 

کند.
در این باره، نخستین تفاهم نامه بهمن ماه 
با بانک صنعت و معدن به  سال گذشته، 
ارزش 12 هزار میلیارد تومان (در قالب 3
فاز) منعقد شد و طى 22 جلسه با بانک ها، 
تفاهم نامه هاى جدیدى در حال تهیه است.
به  تجارت  بانک  با  نامه  تفاهم  همچنین 
ارزش 15 هزار میلیارد تومان نیز مبادله و 

عملیاتى شد. 
در این زمینه بانک تجارت اعالم آمادگى 
این  در  مندرج  تعهدات  کنار  در  تا  کرد 
تامین  نوین  طریق خدمات  از  تفاهم نامه، 
مالى در راستاى کاهش هزینه هاى تامین 
اولویت  داراى  پروژه هاى  و  طرح ها  مالى 
این  حامى  و  پشتیبان  ایمیدرو،  مجموعه 
دسته از شرکت هاى معدن و صنایع معدنى 

باشد.
تام»  قالب «طرح  در  فوق  اجراى طرح  با 
طى سال گذشته که با مشارکت بانک هاى 
و معدن صورت گرفت؛  و صنعت  تجارت 

9000 میلیارد تومان به صنایع تزریق شد.
امید است تا سقف 200 هزار میلیارد تومان 
نیمه  براى تکمیل طرح هاى  منابع مالى 

تمام توسعه کشور تجهیز شود.

صندوق بیمه فعالیت های معدنی
یکى دیگر از ابزارهاى ایمیدرو براى حمایت 
و  معدن  توسعه  در  خصوصى  بخش  از 
صنایع معدنى، صندوق بیمه سرمایه گذارى 
راستا  این  در  است.  معدنى  هاى  فعالیت 
طى سال گذشته سرمایه صندوق از 350
میلیارد به 500 میلیارد تومان افزایش یافت 
و در سال جارى، قرار است سرمایه صندوق 
بیمه با رشد 500 میلیارد تومانى به 1600

میلیارد تومان، افزایش یابد.
در همین حال باید یادآور شد؛ صندوق بیمه 
سرمایه گذارى فعالیت هاى معدنى، تحت 
راهبرى ایمیدرو طى هفت ماه امسال بیش 
از دو برابر رقم کل سال گذشته بیمه نامه 
صادر کرد. از ابتداى سال 1400 تا پایان 
مهر ماه جارى، ارزش بیمه نامه هاى صادره 
به 955 میلیارد تومان رسید در حالى که در 
کل 12 ماه سال قبل، 475 میلیارد تومان 

بیمه نامه صادر شده بود.
همچنین با توجه به بیمه نامه هاى آماده 
در  کل  رقم  شود  مى  بینى  پیش  صدور، 
پایان امسال به مرز 2هزار میلیارد تومان 
برسد. ارزش این بیمه نامه ها که مصوبات 
بانک (عامل) و هیات مدیره صندوق را دارد 

به 1820 میلیارد تومان مى رسد.

بومی سازی
سیاست  گذشته،  سال  ابتداى  از  ایمیدرو 
بومى سازى و توسعه ساخت داخل را بر 
مبناى اهداف کالن وزارت صنعت معدن و 

تجارت ابالغ و بر اساس آن عملکرد شرکت 
مى  پایش  و  دریافت  را  زیرمجموعه  هاى 
سازى  بومى  از  ناشى  جویى  صرفه  کند. 
شرکت هاى بزرگ بخش معدن و صنایع 
معدنى وابسته به ایمیدرو، از ابتداى سال 
99 تا پایان سال1400، به مرز 1,3 میلیارد 

دالر مى رسد.

زیربناها
تامین امور زیربناها براى بخش خصوصى 
از جمله آب، جاده، خط ریلى و برق، در 
ایمیدرو  راستاى سیاست هاى توسعه اى 
انجام مى شود. در این میان تامین پایدار 
جمله  از  معدنى،  صنایع  و  معدن  آب 
اقدامات اساسى است که راهبرى این مهم 
از  آن  گذارى  سرمایه  و  ایمیدرو  سوى  از 
سوى شرکت هاى بزرگ و همکارى بانک 
ها صورت گرفت. در سال گذشته قطعات 
یک تا سه خط انتقال آب از خلیج فارس 
به فالت مرکزى ایران (سیرجان، سرچشمه 
و اردکان) افتتاح و سپس عملیات اجرایى 
3 خط انتقال آب از خلیج فارس به استان 
هاى خراسان رضوى و اصفهان و همچنین 
از دریاى عمان به سیستان و بلوچستان آغاز 

شد.
راهبری برای تامین انرژی پایدار

ایمیدرو  با  تابعه  و  وابسته  هاى  شرکت 
مهرماه امسال در قالب تفاهم نامه همکارى 
وزارت  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
نیرو، ایجاد حداقل 10 هزار مگاوات ظرفیت 
جدید نیروگاهى از طریق احداث نیروگاه 
جدید و تکمیل سیکل نیروگاه هاى موجود 
را کلید زدند که این اقدام در راستاى تامین 
انرژى پایدار، گامى توسعه اى به شمار مى 

رود.

گوهرسنگ ها
این سازمان حمایت از توسعه گوهرسنگ 
ها و حمایت از ایجاد بازارچه و فرآورى این 
نوع سنگ ها را نیز به عنوانى اقدامى جدید 
از دو سال  اى،  توسعه  اهداف  راستاى  در 
گذشته آغاز کرده است. سند توسعه صنعت 
و  عملیاتى  هاى  برنامه  ها،  گوهرسنگ 
اصالحات و الزامات مورد نیاز آن با همکارى 
ذینفعان بخش خصوصى و نهادهاى دولتى 
وزارت  تایید  مورد  و  شده  تهیه  مرتبط، 
صنعت معدن و تجارت نیز قرار گرفته است. 
تاکنون با هدف توسعه این صنعت، بازارچه 
راه  هاى گوهرسنگ در اصفهان و مشهد 

اندازى شده است.

همکاری با دانشگاه ها
بخشى از استراتژى «توانمندسازى» ایمیدرو 
در قالب همکارى با دانشگاه ها و مراکز علمى 
و نیز برگزارى دوره هاى آموزش تخصصى 
جشنواره  برگزارى  است.  شده  اجرایى 
اینوماین از رویکردهاى ایمیدرو در راستاى 
پیوند صنعت و دانشگاه است و در جشنواره 
و  تجارى سازى شد  ایده  دو  اینوماین 2، 
در اینوماین 3 که پاییز امسال برگزار شد؛ 
130 ایده به جشنواره ارسال و در نهایت 
21 ایده برتر معرفى شد. در این جشنواره، 
49 تفاهم نامه بین استارت اپ ها، نوآوران، 
شرکت هاى دانش بنیان و شرکت هاى بزرگ 
و صنعتى به امضا رسید. در این جشنواره، 
نوآوران،  استارتاپ ها،  بین  تفاهم نامه   49
شرکت هاى دانش بنیان و شرکت هاى بزرگ 

و صنعتى امضا شد.

نگاهی کالن به عملکرد ایمیدرو طی یکسال اخیر

راهبرى ایمیدرو براى تامین انرژى پایدار شرکت هاى بزرگ  تشکیل «معاونت معادن و فراورى مواد» وزارت صمت

10 هزار میلیارد تومان جذب سرمایه در هفت ماهه 
نخست سال جارى

به گزارش روابط عمومى ایمیدرو ، امیرعلى طاهرزاده با اشاره به انجام بیش از 
40 هزار متر عملیات حفارى اکتشافى در بخش هاى پلى متال، سنگ آهن و 

ذغالسنگ ، رشد 7 درصدى نسبت به برنامه را اعالم کرد.
وى در ادامه افزود: ایمپاسکو موفق به دریافت 11 فقره پروانه اکتشاف و یک 
فقره گواهى کشف شده است و پیش بینى مى شود عملیات اکتشاف این شرکت 

در پهنه هاى مربوطه تا پایان سال جارى خاتمه یابد.
طاهرزاده در بخش عملیات معدنى نیز به استخراج حدود 49 میلیون تن انواع 
مواد معدنى از قبیل سنگ آهن، سرب و روى، شورابه و... در معادن تحت پوشش 
ایمیدرو و ایمپاسکو که نظارت برخى از آنها به ایمپاسکو واگذار شده است، اشاره 
کرد و گفت: عملکرد استخراج ماده معدنى 11 درصد فراتر از برنامه ها محقق 

شده است.
وى خاطر نشان کرد: در بخش طرح هاى توسعه پیش بینى مى شود در سال 
جارى 7 طرح با برآورد سرمایه گذارى 34 میلیون یورو و اشتغال مستقیم 294

نفر افتتاح شود.
در  را  این شرکت  ایران سیاست  معدنى  مواد  تولید  و  تهیه  مدیرعامل شرکت 
راستاى اصل 44 قانون اساسى استفاده حداکثرى از توان بخش خصوصى اعالم 
کرد و افزود: طى 7 ماهه سال جارى میزان جذب سرمایه از طریق واگذارى طرح 

ها و مجتمع ها حدود 10 هزار میلیار تومان برآورد مى شود.
طاهرزاده انعقاد 7 قرارداد پژوهشى، 2 تفاهم نامه با دانشگاه ها و بومى سازى 8

قطعه اصلى در مجتمع هاى تابعه ایمپاسکو را از جمله دستاوردهاى پژوهشى 
شرکت در 7 ماهه نخست سال عنوان کرد.
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پارسیان پیشرو صنعت
نماینده انحصاری فروش و خدمات پس از فروش ولوو کانستراکشن و ولوو پنتا در ایران

شرکت پارسیان پیشرو صنعت از شرکت هاى پیشگام در عرصه ارائه ماشین آالت راهسازى و معدنى و دیزل ژنراتور در ایران 
مى باشد.  این شرکت به عنوان نماینده انحصارى فروش، خدمات پس از فروش، گارانتى و تأمین قطعات یدکى شرکت هاى          
Volvo Penta و Volvo Construction Equipment سوئد در ایران مى باشد. محصوالت این شرکت عبارتند از ماشین آالت 

(Volvo Construction Equipment سوئد) شامل: بیل مکانیکى چرخ زنجیرى و الستیکى، لودر، دامپتراك کمر شکن، ماشین 
آالت آسفالت، غلتک سنگین و دیزل ژنراتورهاى Volvo Penta با توان 75 کیلووات تا 3 مگاوات (تأمین تابلو اضطرارى، سنکرون، 

پارالل و...).

شرکت پارسیان پیشرو صنعت با توجه به شرایط موجود و در راستاى بهبود و گسترش فعالیت هاى خود، تصمیم به ورود به عرصه 
تولید و مونتاژ ماشین آالت راهسازى گرفته و در گام اول از طریق همکارى با برند Ensign اقدام به تولید و مونتاژ لودر چرخ 
الستیکى نموده است. صنایع سنگین Ensign که با سرمایه گذارى گروه هولدینگ Ensign تأسیس شده است، از شرکت هاى با 

سابقه در زمینه تولید ماشین آالت راهسازى، باالخص لودرچرخ الستیکى، در مقیاس بزرگ است.

صنایع سنگین Ensign در شهر Weifang یک مجموعه صنعتى ساخت ماشین آالت راهسازى و مرکز خدمات پس از فروش آن 
را با حداکثر امکانات تاسیس نموده است که داراى "گواهى کیفیت براى مشاغل در زمینه صادرات و واردات" مى باشد. صنایع 
سنگین Ensign، با حمایت از مأموریت سازمانى "دوراندیشى در خصوص خواسته هاى مشتریان، روحیه بلند پروازى مدیران 
و پذیرش مسئولیت هاى اجتماعى"، با درکى عمیق از بازار و تجزیه و تحلیل علمى دقیق، تولید، تحقیق و توسعه را مطابق با 
استانداردهاى روز دنیا انجام مى دهد.  محصوالت اصلى این شرکت لودر بوده که شامل چهار سرى و در مجموع بیش از 50 

نوع مى باشد.

چین"،       ملى  راهسازى  آالت  ماشین  کیفیت  بر  نظارت  و  آزمایش  "مرکز  از  گواهینامه  داراى  شرکت  این  تولیدى  لودرهاى 
"گواهینامه CE"، "گواهینامه GHOST" و "گواهینامه CQC Mark" مى باشد. با در نظر گرفتن روحیه سازمانى "تالش مستمر 
براى بهبود، تعهد به تعالى"، صنایع سنگین Ensign در راستاى بهبود توانایى تحقیق و توسعه، "ایجاد نوآورى هاى تکنولوژیکى" 
و همزمان "معرفى استعدادهاى فناورى پیشرفته" و "تقویت استعدادها" را دنبال مى کند. صنایع سنگین Ensign در تالش است 
تا قابل اعتمادترین برند در زمینه تولید لودر با بهترین محصوالت باشد. این شرکت هدف تبدیل به یک تولید کننده لودر با 
شهرت جهانى ایجاد یک زنجیره صنعتى کامل با ادغام "تحقیق، توسعه و تولید"، "فروش داخلى و خارجى" و "خدمات پس از 

فروش" را در خط مشى خود دارد. 

شرکت پارسیان پیشرو صنعت پس از انجام تحقیقات گسترده بازار و نیازسنجى شرکت هاى معدنى و راهسازى اقدام به تولید 
و مونتاژ لودر چرخ الستیکى 5 تن با همکارى شرکت Ensign نموده است که در ادامه به بررسى مشخصات فنى لودر مدل 

YX657 مى پردازیم.

yx657 معرفی لودر چرخ الستیکی مدل

لودر چرخ الستیکىYX657 با ظرفیت کارى 5 تن یک مدل با پیکربندى مستحکم با موتور Shanghai، گیربکس ZF و اکسل 
Meritor است. این دستگاه به صورت گسترده در معادن، پروژه هاى ساختمانى، راهسازى، اسکله و غیره استفاده مى شود. این لودر 

براى انواع شرایط کارى مانند معادن روباز، معادن زیرزمینى، خاکبردارى، کارخانه شن و ماسه و غیره کاربرد دارد.

موتور دیزلى استفاده شده در دستگاه با توان kW (217 HP) 162داراى 6 سیلندر و از نوع خطى، تزریق مستقیم، آب خنک، چهار 

زمانه و داراى توربوشارژ مى باشد. این موتور حداقل مصرف سوخت و آالیندگى صوتى و زیست محیطى را براى دستگاه به دنبال 
دارد.  گیربکس برقى ZF براى باالترین ضریب اطمینان و عملکرد آسان استفاده شده است که خستگى راننده را هنگام انجام 
کار مداوم کاهش مى دهد و در نتیجه کارایى را بهبود مى بخشد.اکسل هاى Meritor با قابلیت اطمینان و تحمل بار منحصربفرد 
براى تکمیل عملیات در شرایط کارى سخت استفاده مى شوند. تطبیق بهینه سیستم قدرت و سیستم انتقال، باعث در دسترس 
بودن حداکثر نیروى کشش مى شود. ساختار مفصلى کشیده براى فاصله بیشتر از سطح زمین به کار گرفته شده است که تردد 

راحتى را حتى در جاده هاى کوهستانى پر پیچ و خم تضمین مى کند.

ساختار مفصلى دستگاه به گونه اى طراحى شده است که باعث همپوشانى مسیر چرخ هاى عقب و جلو مى شود. این امر باعث 
کاهش اتالف نیرو و در عین حال افزایش Tipping Load و نیروى کندن مستقیم براى دستیابى به عملکرد عالى در شرایط کارى 
سخت شود. کابین به گونه اى طراحى شده است که با حداکثر زاویه دید، فضاى کافى، صداى کم، صندلى راحت، تهویه مطبوع 

و سیستم تعلیق بهینه، محیط رانندگى دلپذیرى را به عنوان کابین استاندارد براى اپراتور فراهم نماید.

مشخصات فنی

تعمیرات و نگهداری

وقتى بر روى یک لودر سرمایه گذارى مى کنید در اختیار گذاشتن یک سرویس و نگهدارى خوب و دسترسى به قطعات اصلى به 
اندازه خود ماشین اهمیت دارد. همه این موارد منافع مشترى را تضمین و هزینه هاى عملیات را کنترل مى کنند. شرکت پارسیان 
پیشرو صنعت به عنوان نماینده رسمى و  انحصارى VOLVO Construction Equipment و Ensign در ایران عالوه بر فروش 

لودر هاى Ensign، تأمین قطعات، خدمات گارانتى، خدمات پس از فروش و آموزش را فراهم آورده است.

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

افتخارات شرکت پارسیان پیشرو صنعت مى باشد که شاهدى بر توانایى و قابلیت اعتماد گروه ایرانى است.

پرچمدار قابل اعتماد

www.parsianind.com
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Metso و راه  اندازى دو سنگ شکن جدید
Metso Outotec محدوده تجهیزات سنگ شکن و غربالگرى Lokotrack خود را گسترش داده و دو سنگ شکن مخروطى سیار 

جدید را به خط تولید اضافه کرده است. سنگ شکن هاى مخروطى سیار 30 درصد ظرفیت باالترى را به پیمانکاران ارائه مى دهند.
Lokotrack LT200HPX و Lokotrack LT220GP از طریق یک رویداد زنده که صبح امروز (27 اکتبر 2021) به صورت آنالین 

پخش شد، راه اندازى شدند. ماشین هاى جدید که به عنوان «فشرده اما کارآمد» توصیف مى شوند، براى کار با مصالح ساختمانى 
220GP با  LT و LT200HPX طراحى شده اند و 30 درصد ظرفیت بیشترى نسبت به مدل هاى مشابه قبلى ارائه مى کنند. هر دو
انتقال قدرت Cat C9,3B تغذیه مى شوند و شاسى جدیدى ساخته شده اند که مشتریان را قادر مى سازد بین دو گزینه سنگ 
شکن مخروطى با ظرفیت باال یکى را انتخاب کنند. سنگ شکن مخروطى Nordberg HP200 یا GP220 - که هر دو براى خرد 

کردن سنگ سخت مناسب هستند.
Kimmo Anttila معاون Lokotrack Solutions در Metso گفت: «با این مدل هاى جدید با ظرفیت 300 تن در ساعت و وزن 

حمل و نقل 40 تن، مشتریان انتخاب و انعطاف پذیرى بیشترى براى انتخاب از میان طیف سنگ شکن هاى مخروطى ما دارند.
Lokotrack یک انتخاب پایدار و مطمئن براى آینده براى هر نوع تولید کل است.»

38,5 تن است، هر دو داراى ابعاد حمل و نقل 19 متر  LT200GP داراى وزن عملیاتى 42 تن و وزن LT200HPX در حالى که
(62 فوت) طول، 3 متر (10 فوت) عرض و 3,5 متر (11 فوت 6 اینچ) ارتفاع هستند. به گفته متسو، اندازه فشرده سنگ شکن ها، 
پیمانکاران را قادر مى سازد تا واحدها را بین سایت هاى روى تریلر جابجا کنند. عالوه بر این، هر دو مدل داراى یک صفحه پیش 
نمایش دو طبقه با دور زدن مواد ظریف هستند که به آنها امکان مى دهد مواد بیشترى را فرآورى کنند. سنگ شکن ها با نوار نقاله 
هاى اصلى H12-10 یا H12-12 در دسترس هستند که عالوه بر توان عملیاتى باال، ارتفاع تخلیه قابل تنظیمى را ارائه مى دهند 

و به آنها اجازه مى دهد با ماشین هاى دیگر ترکیب شوند.
در حالى که سنگ شکن مخروطى موبایل Lokotrack LT200HPX را مى توان با سنگ شکن هاى فکى Lokotrack LT106 و 
LT116 متسو - و همچنین صفحه هاى موبایل Lokotrack ST3,8 و ST4,8 استفاده کرد - گفته مى شود که LT220GP به 
خوبى با 20ELT/Lokotrack LT10 مطابقت دارد. تجهیزات اضافى اختیارى براى سنگ شکن هاى Lokotrack شامل سیستم 

پاشش آب با فشار باال، محصور کردن گرد و غبار براى نوار نقاله ها و پمپ سوخت با اتصال کامیون موجود است.

همکارى تریمبل و مایکروسافت براى ساخت و ساز ابرى
تریمبل و مایکروسافت یک همکارى استراتژیک را براى تسریع تحول دیجیتالى با ساخت و ساز ابرى که توسط مایکروسافت آژور 
طراحى شده است، اعالم کرده اند. با استفاده از ابر مایکروسافت، دو شرکت براى توسعه، ساخت و ارائه پلتفرم هاى ابرى صنعتى 
و راه حل هایى که افراد، فناورى، وظایف، داده ها، فرآیندها و چرخه عمر صنعت را به هم مرتبط مى کند، همکارى خواهند کرد.

براین فسبورگ، معاون ارشد TRIMBLE NAVIGATION گفت: «ما واقعاً مى خواهیم یک پلتفرم صنعتى با مجموعه اى از راه حل هاى 
نقطه اى در صنایع مختلف ایجاد کنیم. در ساخت و ساز شما برآورد خاکبردارى، مدیریت پروژه و غیره دارید.

کار  براى گردش  را  رنگ ها  آن  مى توانیم  اکنون  رنگ ها.  تمام  با  هنرمندان  پالت  مانند  است  پالت  نوعى  داده  ما  به  ابر  «آنچه 
یکپارچه تر با هم ترکیب کنیم.»

این مشارکت روابط موجود تریمبل و مایکروسافت را گسترش مى دهد - این دو با هم در هولولن کار کردند - تا ابر مایکروسافت 
را با راه حل هاى ساخت و ساز و دانش صنعت تریمبل ترکیب کنند.

قرارداد چند میلیارد یورویى JCB براى خرید هیدروژن
سازنده تجهیزات بریتانیایى با خرید یک دهم کل هیدروژن سبز ساخته شده توسط شرکت انرژى استرالیایى FFI موافقت کرد.

Fortescue Future Industries قراردادى به ارزش میلیاردها یورو براى خرید هیدروژن سبز از شرکت انرژى استرالیایى JCB

FFI)) امضا کرده است.

این خرید، FFI را به بزرگترین تامین کننده سوخت پاك در بریتانیا تبدیل مى کند، در حالى که برنامه هاى JCB براى راه اندازى 
تجهیزات ساختمانى با سوخت هیدروژن به بازار را پیش مى برد. لرد آنتونى بامفورد، رئیس JCB به بى بى سى گفت که پیگیرى 

استفاده از هیدروژن سبز در صنعت ساخت و ساز «کار درستى» است.
این شرکت با مشارکت Ryze Hydrogen، شرکتى که توسط پسر لرد بامفورد تأسیس شده است، 10 درصد از کل خروجى 
هیدروژن سبز FFI را خریدارى کرده و توزیع هیدروژن خود را به مشتریان در بریتانیا مدیریت خواهد کرد. لرد بامفورد در آنچه به 
عنوان فراخوانى از دولت بریتانیا براى توسعه زیرساخت ها براى انرژى بدون سوخت فسیلى تلقى مى شود، گفت: «داشتن موتورى 

با هیدروژن سبز خوب است، اما اگر مشتریان نتوانند هیدروژن سبز را براى سوخت مصرف کنند، فایده اى ندارد.»
JCB سرمایه گذارى هنگفتى بر روى دستگاه هاى هیدروژنى انجام مى دهد و قصد دارد اولین ماشین هاى هیدروژنى خود را تا پایان 

سال آینده در بازار عرضه کند. در مراسم راه اندازى اولین تله هندیلر هیدروژنى شرکت در اوایل ماه خود، لرد بامفورد گفت: «این 
یک پیشرفت بزرگ در مسیر رسیدن به هیدروژن سبز به عنوان یک راه حل مناسب است.»

CE راه اندازى ماشین هاى خودران و خودآموز از ولوو
Volvo Construction Equipment) توسط LX03 ،گفته مى شود که لودر چرخ دار کامًال مستقل، نمونه اولیه باترى-الکتریکى
Volvo CE) اولین نمونه واقعى از یک لودر چرخ دار مفهومى یادگیرى الف با هوش تصمیم گیرى، انجام وظایف و تعامل با انسان 

ها است.
اگرچه به صورت تجارى در دسترس نیست، مهندسان انتظار دارند که کانسپت هاى نظیر LX03 به برنامه هاى آینده وارد شود.

LX03 با الهام از مفهومى ابداع شده توسط مهندسان و طراحان Volvo CE و LEGO Technic هم مرحله بعدى در سرمایه گذارى 
ولوو CE در هوش ماشینى و هم عزم آن براى کربن زدایى صنعت ساخت و ساز را نشان مى دهد.

ملکر جرنبرگ؛ رئیس ولوو CE گفت: «ما باید صنعت ساخت و ساز را با راه حل هاى هوشمندانه تر و پایدارتر متحول کنیم که در 
مقیاس جهانى تأثیر بگذارد. رونمایى از نمونه اولیه LX03 امروز نشان دهنده همین است.»

لودر چرخدار پنج تنى به عنوان یک مفهوم مدوالر با قابلیت بزرگتر یا کوچکتر شدن تنها با یک یا دو تغییر در فرآیند تولید توسعه 
Electric به اشتراك مى گذارد و باعث مى شود با آالیندگى صفر و صداى کم  L25 یافته است. این دستگاه خط محرکه خود را با

و بسته به کاربرد آن تا هشت ساعت کار کند.

گفته مى شود که ظرفیت سازگارى با سناریوهاى مختلف، تصمیم گیرى در زمان واقعى و همکارى با انسان ها را دارد. مى تواند 
توسط مشتریان برنامه ریزى شود تا کارهاى سنگین، تکرارى یا خطرناك را انجام دهد و نیاز به انسان در محل را کاهش دهد.

الرس استنکویست، مدیر ارشد فناورى گروه ولوو، گفت: «به عنوان رهبران حمل ونقل و زیرساخت ها، نقشى حیاتى در اقدام در 
مورد تغییرات اقلیمى و افزایش سرعت نوآورى مورد نیاز براى رسیدن به اهداف انتشار گازهاى گلخانه اى داریم.»
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ولووولوو
ولوو دو بیل مکانیکى کالس 50 تنى را به خط تولید 
با وزن عملیاتى   EC530E است:  اضافه کرده  خود 
114000 تا 126320 پوند و EC550E از 118410 
اسب   456 موتورهاى  با  دو  هر  پوند.   127870 تا 
براى  حفارى  عمق  حداکثر  کنند.  مى  کار  بخارى 
 25  EC550E 25 فوت و 8 اینچ و براى EC530E

فوت و 3 اینچ است. هر دو بیل مکانیکى مى توانند 
با کمپرسى هاى کمرشکن در کالس 30 تا 40 تن 
دستگاه  دو  هر  بازوى  و  بوم  باشند.  داشته  مطابقت 
بیشتر  استحکام  براى  بزرگتر  پین  اندازه  داراى 
فناورى  دلیل  به  الکتروهیدرولیک  سیستم  است. 
سوپاپ اندازه گیرى مستقل (IMVT) که از کنترل 
الکترونیکى هوشمند براى عملکرد دقیق استفاده مى 
راندمان سوخت کمک  درصدى  بهبود 25  به  کند، 

مى کند.

پتى بنپتى بن

 PETTIBONE TRAVERSE T1056X تله هندلر
اولین مدل تراورس با ظرفیت 10000 پوند از سرى 
بوم  کابین  داراى  تراورس  هندلرهاى  تله  است.   X
تراورس با قابلیت جابجایى بار با حرکت افقى هستند. 
T1056X داراى حداکثر ظرفیت بار 10000 پوند و 

بوم  است.  اینچ   6 و  فوت  باالبر مشخص 56  ارتفاع 
قرار  براى  تا  دهد  مى  اجازه  هندلر  تله  به  کشویى 
تا 70  تراورس  بوم  برسد.  ارتفاع  به همان  بار  دادن 
اینچ انتقال بوم افقى را فراهم مى کند که حداکثر 
دستیابى به جلو آن را تا 45 فوت و 10 اینچ افزایش 
قدرت  با   3,8 QSF کامینز  دیزلى  موتور  مى دهد. 
117 اسب بخار بر روى یک غالف جانبى نصب شده 
در  دید  همچنین  و  خدمات  به  دسترسى  که  است 

کنار خیابان را فراهم مى کند.

کاترپیالرکاترپیالر

 CAT جایگزین   D4 بخارى  اسب   130 بولدوزر 
D6K2 شده و وزن عملیاتى آن 29259 پوند است. 
کاپوت شیب دار تا 30 درصد دید بهترى نسبت به 
مدل قبلى خود در قسمت جلوى تیغه ایجاد مى کند. 
 SLOPE INDICATE، فناورى روى بولدوزر شامل
 TRACTION CONTROL و STABLE BLADE

است. گرید CAT یکپارچه کارخانه با سه بعدى در 
دسترس است. فواصل سرویس طوالنى تر تا 7 درصد 
دهد.  مى  کاهش  را  نگهدارى  و  تعمیر  هاى  هزینه 
به  موتور  روغن  موتور/فیلتر  روغن  سرویس  فاصله 
سرویس  فواصل  است.  یافته  افزایش  ساعت   1000
در پاك کننده هوا و فیلتر پمپ سیاالت اگزوز دیزل 

(DEF) نیز افزایش یافته است.

کوماتسوکوماتسو

داراى  کوماتسو   3-WE1850 هیبریدى  لودر 
کامال  که  است   SR هیبریدى  محرك  سیستم 
دهد.  مى  ارائه  نیرو  بخار  اسب   2000 و  کاراست 
 40 پاکت  ظرفیت  و  پوند   592000 عملیاتى  وزن 
یارد مکعب است. در حین ترمزگیرى یا کاهش بار، 
موتورهاى الکتریکى به ژنراتور تبدیل مى شوند و نیرو 
را به سیستم الکتریکى برمى گردانند. این کار مصرف 
سوخت را تا 45 درصد در مقایسه با لودر مکانیکى 
و همچنین انتشار کربن را کاهش مى دهد. سیستم 
 SR در هماهنگى با (KESS) ذخیره انرژى جنبشى
HYBRID DRIVE کار مى کند تا اسب بخار قابل 

توجهى را که از ترمز گرفته مى شود ذخیره کند و 
آن را براى تکمیل تقاضاى اوج قدرت هدایت نماید.
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آشنایى با جدیدترین نوع شبیه ساز در دنیاى ساخت و سازآشنایى با جدیدترین نوع شبیه ساز در دنیاى ساخت و ساز

به گفته یک شرکت فناورى مستقر در ادمونتون در کانادا، 
که  قیچى،  لیفت  مجازى  واقعیت  آموزش  ساز  یک شبیه 
و  ساخت  دستگاه هاى  اجاره  نمایشگاه  در  بار  اولین  براى 
ساز مشاهده شد، ممکن است شروع استفاده از این شبیه 

سازها براى انواع تجهیزات ساختمانى باشد.

قبل  چندى  که  مجازى  واقعیت  قیچى  لیفت  شبیه ساز 
بین المللى  جوایز  و   IPAF اجالس  در  رسمى  صورت  به 
نتیجه  شد،  راه اندازى  میامى  در   (IAPA) برقى  دسترسى 
Serious مشارکت بین ارائه دهنده آموزش واقعیت مجازى

و   (IPAF) برقى  دسترسى  بین المللى  فدراسیون   ،Labs
سازنده باالبرهاى قیچى  Skyjack است.

VR» :مى گوید  Serious Labs مدیرعامل  کالوین؛  جیم 
باالخره وارد محیط تجهیزات سنگین شد.» برد بولر؛ رئیس 
باقى  اینجا  افزوده  واقعیت  و   VR» مى افزاید:   Skyjack
مانده اند و همانطور که شبیه سازى در آموزش هواپیما به 
یک امر عادى تبدیل شده است، آموزش تجهیزات ما را نیز 

متحول خواهد کرد.»

شبیه ساز VR که ماه آینده براى فروش در دسترس است، 
آموزش  سناریو  در 18  را  اپراتورها  تا  است  طراحى شده 
Nationwide با  که  سناریوها  این  ببرد.  قیچى  لیفت 
غول  از  بخش  یک  بریتانیا،  در  مستقر   Platforms
تدریج  به  داده شده اند،  توسعه   Loxam Group اجاره اى 
رانندگى،  به  مربوط  وظایف  و  مى شوند  چالش برانگیزتر 
بلند کردن، موقعیت یابى سکو و عملیات را جدا مى کنند. 
مى دهد  را  امکان  این  کاربران  به  این شبیه ساز همچنین 
که خطرات بسیار خطرناکى را که در زندگى واقعى انجام 

نمى دهند، تجربه کرده و مدیریت کنند؛ مانند گوشه هاى 
تنگ، خطرات باالى سر و شیب هاى تند.

یک  ماژول  هر  تکمیل  براى  کار  تازه  افراد  مى رود  انتظار 
متخصصان  براى  بگذارند.  وقت  دقیقه  پانزده  و  ساعت 
باتجربه، زمان تکمیل باید حدود 45 دقیقه باشد. با وجودى 
که Skyjack یک شریک است، شبیه ساز رویکردى مبتنى 
باالبر  نوع عمومى  از دو  و  اتخاذ مى کند  را  تجارى  نام  بر 

پشتیبانى مى کند: نوع دیزلى و دال الکتریکى.

پیروى   IPAF آموزشى  برنامه  از  آموزشى  سناریوهاى 
مى کند که با استانداردهاى جدید ANSI مطابقت دارد و 
از بازخورد و تجربه بیش از 1000 مربى فعال پلت فرم کار 
باالبر موبایل (MEWP) در سراسر جهان استفاده مى کند. 
پایان رسانده  به  با موفقیت  را   IPAF (کسانى که آموزش 
اند، کارت PAL یا مجوز دسترسى Powered دریافت مى 

کنند.)

Serious Labs در حال ترکیب این شبیه ساز VR قیچى 
با شبیه ساز Boom Lift VR است که قبًال اعالم شده بود 
یک  تا   - شد  برنده  را   IAPA جایزه  گذشته  سال  که   -

شبیه ساز آموزش واقعیت مجازى هوایى ارائه دهد.

احساسى شبیه تجربه

شبیه ساز VR نه تنها از طریق عینک هاى واقعیت مجازى 
دنیاى  به  شبیه  تجربه اى  محرك،  کار  فرم  پلت  یک  و 
واقعى را به اپراتور مى دهد، بلکه حرکات اپراتور را نیز ثبت 
و  موفقیت ها  که هم  ارائه مى دهد  را  داده هایى  و  مى کند 
هم زمینه هاى بهبود را برجسته مى کند. این به نوبه خود 

به مربیان این توانایى را مى دهد که به سرعت هر منطقه 
ضعیف را ارزیابى و رسیدگى کنند.

یک  روى  بر  و  دارد  اینترنت  به  اتصال  به  نیاز  ساز  شبیه 
سیستم تحویل مبتنى بر ابر کار مى کند که در یک پریز 
فوت   2 فیزیکى  ردپاى  با  کند.  مى  کار  آمپر   15 اصلى 
تنظیم کامل 4 فوت در 8 اینچ،  اینچ در 2 فوت و 8   8
فوت است. این کیت شامل یک هدست واقعیت مجازى، 
کنترل هاى  و  قیچى،  باالبر  کنترل هاى  ایمنى،  قفس  یک 
occulus crouch است که به طور خودکار هدست را براى 

هر اپراتور کالیبره مى کند.

براى  کار  و  کسب  توسعه  مدیر  کارسون؛  وید  گفته  به 
Serious Labs، استفاده از VR یک راه عالى براى آزمایش 
مهارت هاى اپراتور است. او به Equipment World گفت: 
است،  باتجربه  اپراتور  یک  که  بگوید  کسى  اگر  «حتى 
مى توانید فوراً متوجه شوید که از بهترین شیوه ها استفاده 
مى کند یا خیر. «شما ترجیح مى دهید آن را در یک شبیه 

ساز کشف کنید.»

کارسون مى گوید: « همچنین باید دانست که مهارت هاى 
هستند،  کمکى  اپراتور  یک  واقعى  شغل  براى   MEWP
هیچ کس فقط به عنوان یک اپراتور باالبر هوایى شغلى پیدا 
را  یا جوشکارى  یا رنگ آمیزى  آنها کار شن زنى  نمى کند، 
پیدا مى کنند و باید در ارتفاع کار کنند. این ابزارى است 

که از آن استفاده مى کنند.»

آموزش شبیه ساز VR نیز راهى براى رفع گلوگاه آموزش 
توضیح  کارسون  است.  یک  به  یک  عملى  هاى  مهارت 
است،  سرعت  کاهش  نقطه  یک  عملى  «ارزیابى  مى دهد: 

آیا  که  ببینیم  مى خواهیم  ما  است.  ذهنى  همچنین  و 
پیدا  مقابل  از طرف  و  افراد  آموزش  براى  راهى  مى توانیم 

کنیم.»

استراتژى تولید

براى  اولیه  مذاکره  حال  در   Skyjack و   Serious Labs
کالوین  هستند.  ساز  شبیه  ساخت  استراتژى  توسعه 
به  جهانى  نیاز  نزدیک  آینده  در  معتقدیم  «ما  مى گوید: 
با  مرتبط  تجهیزات  از  براى طیف گسترده اى  شبیه سازها 
ساخت وساز وجود خواهد داشت و به شرکاى تولیدى براى 
نیاز خواهیم داشت. سال گذشته،  نیاز  این  به رفع  کمک 
VR براى شبیه ساز باالبر IAPA این شرکت برنده جایزه

بوم شد.

در سال United Rentals ،2017 و شرکت سرمایه گذارى 
Brick and Mortar Ventures ساز  و  ساخت  فناورى 
Serious Labs در  را  دالرى  میلیون   5 گذارى  سرمایه 

با  ساله   5 شراکت  یک   United Rentals دادند.  انجام 
United Academy براى توسعه آموزش Serious Labs

خود دارد.

هر  -و  مجازى  واقعیت  شبیه سازهاى  مى گوید  کالوین 
نسخه اى که ممکن است شامل واقعیت افزوده و واقعیت 
او  باشد.  آگنوستیک  برند  به  نسبت  باید  باشد-  ترکیبى 
یک  شرکت  یک  که  است  اشتباه  یک  «این  مى گوید: 
ترفند  یک  عنوان  به  خود  تجهیزات  براى  فقط  شبیه ساز 
بازاریابى بسازد. «این در مورد ایمنى عملیات است، نه در 

مورد یک مدل خاص.»
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مینى لودر TV620B Case بزرگترین تولید این شرکت با 
ظرفیت عملیاتى (ROC) 6200 پوندى در بار 50 درصدى 
موتور  یک  از  و  است  پوند  آن 16100  عملیاتى  وزن  است. 

دیزلى 114 اسب بخارى نیرو مى گیرد.
اینچ  داراى 74  و  است  پوند  پاکت 12084  نیروى شکست 
و  سنگین  زیربندى  یک  است.  زمین  روى  شنى  طول  
مسیرهاى الستیکى 17,7 اینچى سنگین، امکان ایجاد رد در 

psi فراهم مى کند. زمین را به میزان 6,1
الکتروهیدرولیک  کنترل هاى  شامل  استاندارد  ویژگى هاى 
قابل تنظیم، هیدرولیک جریان باال، کنترل خودکار سوارى، 
تراز خودکار یک طرفه، جفت کننده هیدرولیک، فن معکوس 
Case ساله  یک  اشتراك  و   LED چراغ هاى  خودکار، 

یارد  استاندارد 1,25  پاکت  SiteWatch telematics است. 

مکعب را در خود جاى مى دهد.
ماژول  شامل   TV620B CTL در  فناورى  ویژگى هاى 
SiteConnect، اتصال از راه دور و به روزرسانى هاى نرم افزار 
Case از طریق برنامه مدیریت سایت و همچنین اتصال به

 ،Case براى مدیریت مشترك ناوگان بین Uptime Center

فروشنده محلى Case و صاحب تجهیزات است.
بر  این شرکت گفت: «ما  اینتایر؛ مدیر محصول  جورج مک 
که  بصرى  فناورى هاى  با  فوق العاده  عملکرد  و  قدرت  ارائه 

مالکیت و کارکرد را ساده مى کند، تمرکز کرده ایم.»

این مینى لودر داراى ویژگى هاى سرى B مانند رابط اپراتور 
8 اینچى است. LCD با عالمت تغییر رنگ، دید 360 درجه و
نماى دوربین دید عقب در یک صفحه نمایش تقسیم شده 
قابل  منظوره  چند  نمایشگر  طول  در  ماشین  هاى  داده  با 

مشاهده است.

پاکت هاى موجود شامل یک پاکت سنگین 84 اینچى 1,25
یارد مکعبى با دندانه هاى SmartFit است. این CTL براى 
مالچ  سرهاى  مانند  سنگین  هاى  ضمیمه  سایر  با  استفاده 
شده  طراحى   Case ترازبندى  تیغه  و  سرد  رنده  پاشى، 
براى  را  هیدرولیکى  کننده  خنک  ظرفیت   TV620B است. 

پشتیبانى از استفاده از چنین اتصاالت سنگین و با ظرفیت 
باال افزایش داده است.

کنترل هاى سرى B به صورت استاندارد با کنترل هاى الکترو 
هیدرولیک قابل تنظیم عرضه مى شوند. اپراتورها مى توانند 

پاسخگویى را روى کم، متوسط یا تهاجمى تنظیم کنند. 
به طور مستقل شیب، باالبر و سرعت درایو را تنظیم کنید. 
به  که  کنید  تنظیم  طورى  را  درایو  و  لودر  بازوى  کنترل  و 
بهترین شکل نیازهاى کار را برآورده کند. «سرعت خزش» به 
اپراتور اجازه مى دهد تا سرعت ماشین را روى یک «خزش» 
ثابت/آهسته تنظیم کند در حالى که به طور مستقل سرعت 
اتصال را از طریق دریچه گاز براى استفاده بهینه از ضمیمه 

هایى مانند رنده سرد و جارو تنظیم مى کند.

مى  اجازه  اپراتور  به  تقاضا»  بر حسب  «هیدرولیک  عملکرد 
دهد تا درصد جریان هیدرولیک کمکى را از طریق نمایشگر 
اجازه مى  اپراتور  به  این  انتخاب کند.  چند منظوره دستگاه 
دهد تا عملکرد پیوست را به دلخواه خود یا توصیه سازنده 

پیوست ست کند.
استاندارد  فن  یک  با  موتور  محفظه  در  آشغال  تجمع 
هیدرولیک معکوس خودکار کاهش مى یابد. اپراتور مى تواند 
تعداد دفعات کارکرد و مدت زمان فن را در صفحه نمایش 

کابین تنظیم کند.

عمرانی

تولد بزرگترین مینى لودر 
CASE



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

تعمیر و بازسازى انواع پمپ و انژکتور طبق استاندارد هاى شرکت بوش 
بازیابى و سرویس سیستم سوخت رسانى و عیب یابى کامپیوترى ماشین آالت دیزل

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

همراه: 0912-1542203 تلفن: 56861586-021 و 021-56862971   
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 عرضه کننده طیف وسیعی از قطعات یدکی ماشین آالت راهسازی و معدنی• 
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 10,000 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 100٪ 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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F-MAX که نام خود را از سرى F افسانه اى فورد گرفته است، معیار جدیدى را 
در بخش ِکشنده ها تعیین نموده و نام خود را در بین برندهاى جهانى پیشرو در 

زمینه وسایل نقلیه تجارى سنگین مطرح کرده است.

مدیرعامل فورد اتوسان آقاى «حیدر یِنیگون» ضمن ستودن موفقیت شصت ساله 
این شرکت، F-MAX را نقطه عطفى در تاریخ وسایل نقلیه سنگین و تجارى 

فورد دانسته است. وى در ادامه گفته است:

محسوب  دنیا  سراسر  در  فورد  موفقیت آمیز  همکارى  چهارمین  اتوسان  «فورد 
مى شود. امروز ما در 33 بازار مختلف فعال هستیم و خدمات پس از فروش را 
مختلف به شبکه هاى حمل ونقل بین المللى ارائه مى کنیم. هدف  در 142 نقطه

ما افزایش حضور به 51 بازار تا سال 2020 است».

نیز گفته است: «ما ِکشنده جدید خود را طبق اصول   F-MAX وى در مورد 
راحتى، قدرت، کارایى و تکنولوژى فورد توسعه داده ایم و براى اطمینان از اینکه 
طراحى ِکشنده بیشترین عمل گرایى و کارایى را تضمین کند، ما هر قسمت و 

هر جزء آن را بارها و بارها بررسى کرده ایم».

کابینى راحت تر از خانه

محور  راننده  رویکرد  و  مدرن  طراحى  با  لوکس  و  راحت  کابینى  از   F-MAX
برخوردار است. طراحى داشبورد آن که به سبک کاکپیت هواپیما شکل گرفته، 
به منظور  و  است  داده  قرار  راننده  در دسترس  را  کنترلرها  و  قسمت ها  تمامى 

افزایش لذت رانندگى حتى به جزئیات کوچک هم توجه شده است. 

عالوه بر این، کابین F-MAX با 2.5 عرض و کف کامًال مسطحى که تا سقف 
همچنین  ِکشنده  این  کابین  در  است.  جادار  بسیار  دارد،  فاصله  متر   2.16
محفظه هایى براى قرار دادن اشیاء مشابه هواپیما و همین طور یک تخت تاشو 
نوآورانه 90 درجه هم تعبیه شده است. بعالوه، به لطف صداى کم پیشرانه و 
استفاده از مواد عایق صدا، F-MAX از لحاظ سکوت و آرامش داخلى، بهترین 

ِکشنده در کالس خود محسوب مى شود. 

قسمت  از  هم  داخلى  نورپردازى  کنترل  امکان  چون  ویژگى هایى  و  تجهیزات 
قابلیت  و  اتوماتیک  تهویه  کنترل  سیستم  راننده،  قسمت  از  هم  و  تختخواب 

درحالى که  ساخته اند  راحت  بسیار  را   F-MAX کابین  فرمان،  غربیلک  تنظیم 
با قابلیت تنظیم 26 سانتیمترى، طراحى ارگونومیک و روکش  صندلى راننده 

پارچه اى با کیفیت باال، بیشترین راحتى را در این کالس فراهم کرده است.

قواى محرکه کارا و کم مصرف

فورد F-MAX به یک پیشرانه 13 لیترى عملکرد باال مجهز شده که 500 اسب 
بخار قدرت، 2500 نیوتن متر گشتاور و 400 کیلووات قدرت ترمز تولید مى کند. 
این پیشرانه که از یک توربوشارژر هندسه متغیر سود مى برد، در کنار طراحى 
ِکشنده، موجب کاهش 6 درصدى مصرف سوخت  کامًال جدید  آئرودینامیکى 
نسبت به مدل هاى قبلى شده است. این موتور به مدتى بیش از پنج سال توسط 

500 مهندس فورد اتوسان طراحى و آزمایش شده است

این آزمایش ها با استفاده از 233 پروتوتایپ در یازده کشور مختلف در چهار قاره 
صورت گرفته است. درکل این پیشرانه 15,500 ساعت تست هاى آزمایشگاهى 
را پشت سر گذاشته و در بیش از 4.8 میلیون کیلومتر مورد آزمایش هاى جاده اى 
قرار گرفته است؛ بنابراین به ادعاى فورد، این موتور حداکثر عملکرد و حداقل 

مصرف سوخت را در هر شرایط جاده اى ارائه مى کند. 

انتقال نیروى این پیشرانه نیز توسط یک گیربکس 12 سرعته اتوماتیک ZF با 
حاالت مختلفى مثل ECO صورت مى گیرد که به کاهش مصرف سوخت کمک 

مى کند.

تکنولوژى هاى پیشرو

در F-MAX هزینه هاى نگهدارى تا 7 درصد کاهش یافته و فواصل بین سرویس 
آن بیشتر شده که این ویژگى هزینه هاى کلى مالکیت ِکشنده را پایین مى آورد. 
فورد این ِکشنده جدید خود را به تکنولوژى انقالبى CONNECTRUCK هم 

مجهز کرده که مزایاى فراوانى را ارائه مى کند. 

این تکنولوژى راننده را قادر مى سازد که با ِکشنده خود ارتباط برقرار کند و با 
استفاده از نرم افزار، امکان نظارت از راه دور بر وسیله را هم فراهم مى کند. این 
تکنولوژى همچنین با نقشه توپوگرافى هم همراه شده که به F-MAX کمک 
مى کند تا شرایط جاده را تجزیه وتحلیل کند. این ویژگى، کارایى ِکشنده را بهبود 

بخشیده و مصرف سوخت آن را تا 4 درصد کاهش مى دهد.

از سیستم هاى کمک راننده هم مجهز شده که  به طیف گسترده اى   F-MAX
ازجمله آن ها مى توان به کروز کنترل تطبیقى، ترمز اضطرارى پیشرفته، سیستم 
کمکى شروع حرکت در سراشیبى ها، هشدار خروج از خط، سیستم محدودیت 
این  کرد.  اشاره  پایدارى  الکترونیکى  کنترل  سیستم  و  تنظیم  قابل  سرعت 
این  آمپر  ارزشمند هستند. در صفحه  و  کاربردى  بسیار  سیستم ها در جاده ها 
تعبیه  TFT رنگى  اینچى  نیز یک صفحه نمایش 8  آمریکایى  پیشرفته  ِکشنده 
مقابل  را  دمایى  وضعیت  تا  گرفته  تایرها  باد  فشار  از  همه چیز  که  است  شده 
راننده به نمایش درمى آورد. عالوه بر این، یک نمایشگر لمسى 7.2 اینچى هم 
براى ارائه سیستم اطالعاتى-سرگرمى در نظر گرفته شده که به اتصال بلوتوث 

و کارپلى اپل مجهز است.

انتخاب به عنوان کامیون بین المللى

ِکشنده جدید فورد F-MAX در اولین نمایش جهانى خود در نمایشگاه وسایل 
نقلیه تجارى IAA، جایزهارزشمند و معتبر کامیون بین المللى سال 2019 را به 
دست آورده است. هیئت داوران رقابت کامیون بین المللى سال از روزنامه نگاران 
این  که  است  شده  تشکیل  مختلف  اروپایى  کشور   23 از  حرفه اى  و  برجسته 
داوران ارزیابى هاى دقیقى را براى انتخاب کامیون بین المللى سال 2019 انجام 

داده اند.                                                                       منبع: پدال

F-MAXF-MAX کشنده اى که چشم ها را خیره مى کند
فورد اتوسان (FORD OTOSAN) شرکتى است که در سال 1959 با مشارکت فورد به عنوان پشتیبان فنى و شرکت ترکیه اى کوچ هولدینگ به عنوان سرمایه گذار در ترکیه تأسیس شد 
و تا به امروز به تولید ون هاى تجارى و کامیون هاى فورد در این کشور مى پردازد. این شرکت که بزرگ ترین پایگاه تولید وسایل نقلیه تجارى فورد در اروپا محسوب مى شود، در نمایشگاه 

وسایل نقلیه تجارى IAA هانوفر، ِکشنده کامًال جدیدى بنام F-MAX را معرفى کرده است. 
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ارتقاء  یا  ریسمان  خط  حذف  آماده  که  پیمانکارانى 
دارند  جدیدى  گزینه  هستند،  دوبعدى  روسازى  از 
روسازى  بعدى  سه  کنترل  پلتفرم   TRIMBLE زیرا 
آسفالتى  هاى  روسازى  براى  را  خود   ROADWORKS

راه اندازى مى کند.

با روسازى سه بعدى، اپراتور مى تواند مشخصات طراحى 
به طور  تغذیه طرح، سیستم  از  پس  کند.  آسان  را  پروژه 
تواند  مى  این  کند.  مى  کنترل  را  روسازى  کف  خودکار 
زیرا  ببرد  بین  از  اول  الیه  در  را  پایین  و  باال  مناطق 
کند.  مى  پیروى  ضخامت  و  شیب  براى  طرح  از  سطح 
TRIMBLE مى گوید که سیستم به طور خودکار مقدار 
مناسب آسفالت را براى بهبود دقت و افزایش بهره ورى 

مى گذارد.

با اجتناب از قرار دادن آسفالت اضافى، این سیستم صافى 
منجر  مى تواند  همچنین  این  دهد.  مى  افزایش  را  جاده 

به پرداخت پاداش بالقوه براى پروژه هایى شود که چنین 
معنى  این  به  همچنین  دهند.  مى  ارائه  را  هایى  مشوق 
است که نیازى به صرف زمان براى تنظیم و گرفتن خط 

ریسمان نیست.

مشاغل  پیچیده،  پروژه هاى  در  اغلب  بعدى  سه  روسازى 
بزرگراه یا فرودگاه استفاده مى شود. با این حال، سازندگان 
ماشین  کنترل  سیستم هاى  و  روسازى  دستگاه هاى 
از سیستم ها  فزاینده اى  به طور  پیمانکاران  مى گویند که 
در بسیارى از پروژه هاى دیگر به عنوان راهى براى صرفه 
دقت  از  اطمینان  و  ورى  بهره  افزایش  زمان،  در  جویى 

استفاده مى کنند.

سازندگان نرم افزار مى گویند که اکثر پیمانکاران آسفالت 
کارى قبًال به کنترل دو بعدى روى آورده اند. سیستم هاى 
به  رسیدن  براى  را  کف  سطح  خودکار  به طور  دوبعدى 
به عنوان  زمین  از  و  تنظیم  نظر  مورد  آسفالت  همچنین ضخامت  سیستم هاى  این  مى کنند.  استفاده  مرجع 

مى کنند. محاسبه  نیز  را  روسازى  سطح  ارتفاع  میانگین 
طراحى  مدل  از  بعدى  سه  کنترل  که  مى گوید  تریمبل 
هاى  و شیب  ها  عمق  مى تواند  و  مى کند  کار  بعدى  سه 
متغیر را کنترل کند که مخصوصا هنگام کار بر روى طرح 
هاى پیچیده، مانند انتقال، منحنى هاى فوق العاده باال و 

شیب هاى متقاطع تغییر مکرر مفید است.

معرفى  دنبال  به  بعدى  سه  جدید  سیستم  اندازى  راه 
خود   2D ROADWORKS سیستم  جدیدترین 
گیرد.  مى  صورت   2020 سال  در   TRIMBLE توسط 
فرم  پلت  مشابه  اجزاى  از  برخى  از  سیستم  دو  هر 
مکانیکى،  بیل  براى   EARTHWORKS TRIMBLE
بولدوزر و گریدر استفاده مى کنند. TRIMBLE مى گوید 
که سیستم روسازى3 بعدى آن دقت سطح نهایى را در 
عرض 3 میلى متر به دست مى آورد و این امکان را فراهم 
مى کند که کل سیستم تنها توسط تنها یک کارگر کار 

کند.

CONNECTED SITE SNM941 از  استفاده  هنگام 
به  توان  مى  را  مدل طراحى   GATEWAY TRIMBLE
طور خودکار از طریق ابر از دفتر به دستگاه منتقل کرد. 
TRIMBLE مى گوید که این به اپراتور روسازى این امکان 

را مى دهد که همیشه با به روزترین طراحى کار کند.

اینچى   10 لمسى  نمایش  صفحه  از  سیستم  این 
TRIMBLE TD520 استفاده مى کند. TRIMBLE مى 
گوید این سیستم از گرافیک رنگى، یک رابط شخصى و 
نماهاى قابل تنظیم استفاده مى کند و یادگیرى آن آسان 

است.

صفحه نمایش لمسى بر روى سیستم عامل اندروید اجرا 
مى شود و به اپراتورها اجازه مى دهد تا برنامه هاى شخصى 
خد را نیز دانلود کنند تا در کابین از آن استفاده کنند. 
TRIMBLE›S SPS930 با ROADWORKS سیستم

UNIVERSAL TOTAL STATION سازگار است.

راهسازی

TRIMBLE راه اندازى پلتفرم کنترل 3 بعدى روسازى توسط

سازنده تجهیزات ساختمانى چینى GMCX گزارش مى دهد 
که با موفقیت از کامپکتورهاى آسفالت بدون سرنشین براى 
حفظ بخشى از یکى از شلوغ ترین بزرگراه هاى کشور استفاده 

کرده است.
این شرکت اعالم کرده که 10 غلتک پشت سر هم مستقل 
و دو آسفالت کار مستقل را در بخشى از بزرگراه نانجینگ-

شانگهاى مستقر کرده است. 
تجهیزات روسازى مستقل از طریق موقعیت یابى ماهواره اى 
«ناوگان  مى گوید:  شرکت  این  شد.  فرماندهى   UODIEB
تراکم  و  فرمان  رانندگى،  از جمله  برنامه ریزى شده  وظایف 

غلتشى را تکمیل کرد».

ناوگان بدون سرنشین تمام الزامات ساخت و ساز و نگهدارى 
را از طریق آزمون هاى قالب شبکه ضخامت، تراکم و ضریب 

اصطکاك برآورده کرده است.

ضخامت  گیرى  اندازه  رادار  فناورى  همچنین   XCMG
آسفالت پیوسته خود را در این پروژه به کار گرفته است که 
مى گوید ضخامت آسفالت روسازى  را بدون اندازه گیرى هاى 
سنتى هسته اندازه گیرى مى کند و مى گوید مى تواند به 
عمق 210 میلى متر برسد و خطاى اندازه گیرى آن 1 میلى 

متر است.
این شرکت مى گوید: «این فناورى مبنایى دقیق براى کنترل 
زمان واقعى ضخامت روسازى فراهم مى کند و دقت روسازى 

و کیفیت ساخت را بهبود مى بخشد».

در  این شرکت  استقرار  دنبال  به  بدون سرنشین  پروژه  این 
سال گذشته از غلتک ها و سیسم هاى روسازى مستقل براى 
نام  به  که  چین،  پانژى هوا-دالى  بزرگراه  از  بخشى  ساخت 
بزرگراه پاندا نیز شناخته مى شود، انجام مى شود. یک مرکز 
داده نظارت از راه دور دستورالعمل هایى را به سیستم کنترل 

درونى ماشین هاى خودمختار ارسال کرد.
گروه   XCMG مشارکت  با  خودران  ماشین آالت  فناورى 
AUHGNIST دانشگاه  و  سیچوان  راه آهن  سرمایه گذارى 

توسعه داده شد. XCMG همچنین در حال آزمایش ماشین 
آالت در دیگر بزرگراه هاى چین است.

سایر MEO ها که تجهیزات روسازى مستقل را 
توسعه مى دهند

در   ،SANY چینى،  تجهیزات  تولیدکنندگان  از  دیگر  یکى 
مستقل  ناوگان  یک  از  که  داد  گزارش   1202 سال  ابتداى 
متشکل از دو دستگاه روسازى، دو غلتک تک درام، دو غلتک 
الستیک و یک غلتک دودرام در یک پروژه روسازى و تراکم 

بتن در چین استفاده کرده است.

شرکت گفت که از یک ایستگاه پایه سیار و اتاق کنترل در 
از راه دور  از تجهیزات براى عملیات کنترل  فاصله کوتاهى 
استفاده کرده است. ماشین ها از پارامترهاى برنامه ریزى شده 
از قبل براى مسیر، سرعت روکش، سرعت نورد، زمان نورد و 

عرض استفاده کردند.

سایر تولیدکنندگان تجهیزات نیز در حال آزمایش تجهیزات 
را  آالت  ماشین  اولیه  نمونه  و  هستند  مستقل  روسازى 

رونمایى کرده اند.

اخیرا ولوو EC کمپکتور آسفالت مفهومى 10XC خود را که 
با کنترل از راه دور یا به صورت مستقل کار مى کند، عرضه 
کرده است. این کانسپت با هر درام به طور جداگانه و یک 

سیستم کنترل خود متعادل کننده استفاده مى کند.

XCMG و استقرار غلتک هاى خودران در پروژه بزرگراه چین
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و  بخار  اسب  قدرت 300  با  بولدوزرها 
بیشتر، اصلى ترین موارد در کاربردهاى 
که  هستند  سنگین  معدنى  و  خاکى 
مواجه  باال  تولید  انتظارات  با  معموالً 
شرایط  دلیل  به  اغلب  اما  هستند 
استهالك  دچار  اى  صخره  یا  سایشى 

اضافى مى شوند.

نیازهاى  بین  دارند  وظیفه  مدیران 
تولید و هزینه هاى عملیاتى با نیازهاى 
و  قطعات  عمر  و  نگهدارى  و  تعمیر 
سازندگان  کنند.  برقرار  تعادل  ماشین 
آنها  فروشندگان  و  بزرگ  بولدوزرهاى 
مورد  در  که  هستند  اى  آماده  منابع 
هزینه  در  جویى  صرفه  و  پیکربندى 
از طریق تعمیر و نگهدارى، فناورى و 

موارد دیگر مشاوره ارائه مى دهند.

گزینه هاى پیکربندى

این است  از واضح ترین سواالت  یکى 
نیاز  مورد  بزرگى  بولدوزر  نوع  چه  که 
عقب  و  جلو  براى  هایى  گزینه  است؟ 
دستگاه و همچنین فناورى وجود دارد 
کنندگان  تولید  از  کمى  تعداد  تنها  و 

بولدوزرهاى بزرگ را مى سازند.

اتصاالت  با  را  بولدوزر  مناسب  اندازه 
دهنده  چاك  ها،  تیغه  مانند  مناسب 
اغلب  کنید.  انتخاب  زیربندى  و 
یک  [خرید]  رسد  مى  نظر  به  اوقات 
بولدوزر جایگزین یک تمرین «کپى و 
نیازها  واقعى  درك  بدون  چسباندن» 

است.

بولدوزر  کاربرد  متخصص  کول؛  تاد 
اندازه  اگر  مى گوید.  کاترپیالر  بزرگ 
بولدوزر/تیغه/چک  ترکیب  اشتباه 
دهنده خریدارى شود، هرگز نمى توانید 

هزینه خود را بهینه کنید. 

محصول  مدیر  موراوسکى؛  چارلز 
مى گوید  کوماتسو،  براى  بولدوزر 
در  مواد  انبوه  مقادیر  جابه جایى 
را ملزم  باال، مدیران  تولید  کاربردهاى 
و  عقب  و  جلو  اتصاالت  که  مى کند 
زیربندى مناسب را متناسب با شرایط 

محل کار مشخص کنند.

اتصال  «براى  مى گوید:  موراوسکى 
جلویى، یک تیغه نیمه یو یا سیگمادوزر 
براى  یا  اى  بانکه  مواد  براى  باید 
بیشترین تطبیق پذیرى در کار انتخاب 

شود که مى توان آن ها را شکاف داد».

داریم،  گذارى  انباشته  که  موادى  در   
تواند  مى  سیگمادوزر  کوماتسو  تیغه 
به  نسبت  درصد   15 تا  را  ورى  بهره 
نیمه U افزایش دهد. براى مواد شلتر 
مانند شن و ماسه، یک تیغه تمام U در 

نظر گرفته شود.

چگالى  کم  مواد  با  ویژه  کاربردهاى 
و  زغال سنگ، خرده هاى چوب  مانند 
ضایعات به تیغه اى با ظرفیت فوق العاده 
- دو تا سه برابر ظرفیت استاندارد نیاز 

دارند.

بولدوزر  یک  در  عقب  اتصال  اگرچه 
است،  چاك دهنده  یک  معموالً  بزرگ 

اگر  موراوسکى خاطرنشان مى کند که 
نرم باشد و نیازى  شرایط زمین نسبتاً 
نباشد،  تسطیح  از  قبل  کردن  پاره  به 
را  بکسل  وینچ  یا  تعادل  وزنه  مى توان 

انتخاب کرد.

تا  باید  ها  شنى  «عرض  مى گوید:  او 
زمین  روى  باشد.  باریک  عملى  حد 
اینچ  تا 26  با عرض 24  محکم، شنى 
انتخاب کنید. براى شرایط زمین نرم، 
با شنى  کوماتسو   LGP 8-D155AX
با عرض 38 اینچ، شناورسازى بهینه را 

ارائه مى دهد.

آنچه در زیر نهفته است

هزینه  کاهش  در  عامل  بزرگترین 
هاى عملیاتى براى بولدوزرهاى بزرگ 
تعمیر و نگهدارى است. تولیدکنندگان 
مراقبت از زیربندى را کلید مى زنند، 
مهم ترین هزینه  زیرا زیربندى عموماً 

دوزر در نظر گرفته مى شود.

مت گودرت؛ مدیر بازاریابى راه حل هاى 
مى گوید:   JOHN DEER راه سازى 
بیشترین  مى خواهیم  که  «زمانى 
باشیم،  داشته  زیربندى  از  را  استفاده 

نادیده  را  اساسى  اصول  نمى توانیم 
بگیریم. «اول تنش مسیر است. حفظ 
کشش مناسب مسیر یک عامل مهم و 
قابل کنترل در عمر زیر شاسى است. 
یک مسیر تنگ به میزان زیادى تنش 
هاى اجزا و نرخ سایش را افزایش مى 
مسیرها  بودن  شل  حال،  این  با  دهد. 

باعث کاهش طول عمر قطعات زیرین 
و سایش ناهموار چرخ دنده ها مى شود. 
از  مناسبى  میزان  به  باید  آهنگ ها 
افتادگى تنظیم شوند. این روش بر روى 
هر بولدوزر جان دیر واقع در برگردان 
داده  نشان  اى  دوره  نگهدارى  نمودار 
«تنش  گوید:  مى  گودرت  است.  شده 
مسیر باید به طور منظم کنترل شود، 
خاك  شرایط  که  زمانى  خصوص  به 

تغییر مى کند.

افزایش رطوبت خاك مى  مثال،  براى 
تواند باعث بسته شدن چرخ دنده ها و 
تنگ تر شدن مسیر شود. مهم است که 
مطمئن شوید دستگاه شما به درستى 

براى برنامه پیکربندى شده است. 

چرخ دنده  بخش هاى  مثال،  این  در 
سوراخ هاى  با  شنى   و  فرورفته 
دو  هر  زیرا  هستند،  مفید  ذوزنقه اى 
کمک  مواد  انباشت  کاهش  به  گزینه 
مى کنند و مسیرى را براى خروج مواد 

ایجاد مى کنند.

که  است  موافق  کاترپیالر  از  کول 
تواند  مى  نامناسب  مناطق  در  کثیفى 
سایش  به  منجر  و  باشد  ساز  مشکل 

«هیچ  مى گوید:  کول  شود.  زودرس 
جایگزینى براى پیاده روى روزانه خوب 
قاب هاى  روى  از  خاك  کردن  پاك  و 

غلتکى وجود ندارد.»

دنیاى  یک  «در  مى گوید:  گودرت 
یک  به  زیربندى  اجزاى  تمام  ایده آل، 
به  بسته  مى شوند.  پوشیده  اندازه 

راه هاى کنترل هزینه 
در ابر بلدوزرها
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مغازه،  در  کار  نرخ  مانند  متغیرهایى 
هزینه قطعات، و اینکه کدام اجزاى زیر 
دارند،  را  استفاده  سریع ترین  شاسى 
ممکن است چرخاندن پین ها و بوش ها 
مقرون به صرفه تر باشد یا ممکن است 
منطقى تر باشد که دستگاه را تا زمانى 
مى کنند  کار  بوش ها  و  پین ها  که 

استفاده نمایید.»

گودرت همچنین گفته است: «دانستن 
اتخاذ  در  کارکرد  ساعت  هر  هزینه 
و  است  کلیدى  تصمیماتى  چنین 
این  در  تواند  مى  دیر  جان  فروشنده 
و  پین  چرخش  اگر  کند.  کمک  امر 
صرفه  به  مقرون  رویکرد  یک  بوش 
است، بازرسى هاى منظم براى برنامه 
بسیار  سرویس  آن  براى  زمان  ریزى 
خزنده هاى  کلى،  طور  به  است.  مهم 
به  قطعات،  هزینه  دلیل  به  بزرگتر 
براى  بهترى  کاندیدهاى  زیاد  احتمال 
براى  هستند.  بوش  و  پین  پیچ هاى 
اگر پیوندهاى مسیر حدود 50 مثال، 
درصد فرسودگى داشته باشند و بوش 
باشند،  شده  فرسوده  درصد   90 ها 
تواند  مى  بوش  و  پین  چرخش  یک 
طول عمر و بازگشت سرمایه را در آن 

زیربندى به حداکثر برساند.»

با  زیربندى   OEM بزرگ  بولدوزرهاى 
عمر طوالنى براى کاربردهاى سخت تر 

و ساینده تر ارائه مى دهند.

در  را  خود  هاى  گزینه  باید  مدیران 
«ما  مى گوید:  گودرت  بسنجند.  اینجا 
در  را  عمر طوالنى  با  زیربندى  گزینه 
1050K 950 وK ،850L بولدوزرهاى

ارائه مى کنیم.»

50 تا  را  بوش  سایش  گزینه  این 
استاندارد  بوش  یک  به  نسبت  درصد 
کاهش مى دهد که مى تواند هزینه هاى 
عملیاتى را تا حد زیادى کاهش دهد 
و به مشتریان امکان مى دهد بیشترین 
ماشین  زیربندى  اجزاى  از  را  استفاده 

خود ببرند. 

بسته به میزان سایش اجزاى مختلف، 
نیاز  که  زمانى  تا  اجرا  براى  تصمیم 
است  ممکن  دارد،  وجود  تعویض  به 

انتخاب واضح ترى باشد.

بوش  با  زیربندى  گوید  مى  کوماتسو 
چرخان PLUS مى تواند بدون نیاز به 
پیچ و چرخش بوش، عمر را تا دو برابر 

عمر معمولى افزایش دهد. 

سنگین   زیربندى هاى  مى گوید:  کول 
کاترپیالر 20 تا 40 درصد عمر سایش 
طوالنى ترى  آب بندى  عمر  و  بیشتر 
هر  براى  را  هزینه  بهترین  تا  دارند 
متر مکعب مواد جابجا شده به همراه 

داشته باشند.

 تله ماتیک و کنترل تسطیح

تله ماتیک  سیستم هاى  از  استفاده 
براى  دیگرى  راه  تولیدکنندگان 
یکى  است.  هزینه  در  صرفه جویى 
مشتریان  جدید  پورتال  ها  نمونه  از 
کوماتسو MY KOMATSU است که 
تعدادى از ابزارهاى مدیریت ناوگان را 
ارائه مى دهد که به گفته شرکت مى 
تواند به حداکثر رساندن ارزش بولدوزر 
مورد  در  بودن  فعال  حال  عین  در  و 

سالمت دستگاه کمک کند.

موراوسکى مى گوید: «[شما مى توانید] 
زمان  مورد  در  را  ایمیلى  هشدارهاى 
مصرف  موتور،  حد  از  بیش  بیکارى 
دریافت   DPF بازسازى  یا  سوخت 
عملکرد  تنظیمات  همچنین،  کنید». 
تعمیر  دستگاه،  از  استفاده  دستگاه، 
اطالعات  و  احتیاطات  نگهدارى،  و 

همچنین  کنید،  مشاهده  را  غیرعادى 
حین  در  را  ضمانت  باقیمانده  پوشش 
با  صحیح  جایگزین  قطعات  یافتن 
خاص  دستگاه  براى  گذارى  قیمت 
امکان  همچنین  کنید.  تعیین  خود 
ثبت سفارش در محل نیز وجود دارد.

استفاده  و  عملیاتى  عادات  نهایت،  در 

مى کنند،  ایفا  مهمى  نقش  فناورى  از 
زیرا سیستم هاى کنترل درجه موجود 
تا  کنند  کمک  اپراتورها  به  مى توانند 
یابند،  دست  سریع تر  بیشتر  دقت  به 
در  و  کنند  را حذف  اضافى  پاس هاى 

مصرف سوخت صرفه جویى کنند.

کنترل  پیشنهادات   LIEBHERR
کمک  «سیستم هاى  را  خود  تسطیح 
سطح  سه  در  که  مى نامد  اپراتور»  به 
موجود است: درجه رایگان براى تثبیت 
درجه بندى  هنگام  در  فعال  محافظ 
دقیق، درجه تعریف براى موقعیت یابى 
خودکار تیغه ها هنگام ایجاد سطوح دو 
بعدى و یک گزینه درجه سه بعدى که 
ارائه  را  کارخانه  در  GPS نصب شده 

مى دهد. 

کنترل ماشین از TOPCON که کامًال 
یکپارچه و کالیبره شده است حمایت 
مقاوم  براى  نیز  هایى  کیت  کند.  مى 
سازى جدیدترین سیستم هاى کنترل 
TRIMBLE و  بعدى  بعدى و سه  دو 

LEICA در دسترس هستند.

دیده  آموزش  اپراتورهاى  «داشتن 
متخصص  راجرز؛  نیک  است].  [مهم 
فروش  هماهنگ کننده  و  محصول 
ساخت وساز،  تجهیزات  بخش  داخلى 
توصیه مى کند که باید همیشه سرعت 
سفر کم باشد و سفر معکوس حداقل 

باشد.»

ماشین  هوشمند  کنترل  سیستم 
(IMC) از کوماتسو به گونه اى طراحى 
نسبتاً  اپراتور  یک  که  است  شده 
بى تجربه را قادر مى سازد تا کار دقیق 

با کیفیت باال را در محدوده  1,2 اینچ 
از هدف طراحى انجام دهد. 

را  «سیستم  مى گوید:  موراوسکى 
اولین  از  خودکار  حالت  در  مى توان 
اجرا کرد.  نهایى  تا آخرین پاس  پاس 
IMC بار تیغه به طور خودکار توسط
سایش  و  لغزش  تا  مى شود  تنظیم 

یا  آنتن  هیچ  دهد.  کاهش  را  مسیر 
تمام  ندارد.  وجود  تیغه  روى  کابلى 
نصب  پایه  دستگاه  روى   IMC اجزاى 
به خوبى محافظت مى شوند.  و  شده 
از  توان  مى  را  زیادى  جویى  صرفه 
نقشه  کاهش  ورى،  بهره  افزایش 
کمتر  تعمیرات  و  استقرار،  و  بردارى 
قطعات آسیب دیده در سیستم کنترل 

درجه پس از فروش به دست آورد.

گودرت مى گوید: «JDLINK، سیستم 
ابزارى  همچنین  دیر،  جان  تله ماتیک 
کاهش  براى  آن  از  مى توان  که  است 
از  کرد.  استفاده  عملیاتى  هزینه هاى 
مى توانند  مشتریان  تله ماتیک،  طریق 
زمان بیکارى را کنترل کنند، که سهم 

زیادى در هزینه هاى عملیاتى دارد.»

قرار دادن ساعات غیر کارى در لیست 
گارانتى  شود  مى  باعث  دستگاه  کار 
دستگاه سریعتر منقضى شود و ارزش 
دستگاه در طول عمر آن کاهش یابد.

از  استفاده  «با  مى گوید:  گودرت 
ویژگى هاى  مى توانید   JDLINK
جلو  به  رو  سفر  زمان  مانند  عملیاتى 
در مقابل معکوس، مسافت طى شده و 

سرعت سفر را نیز کنترل کنید.»

را  متنوعى  فناورى هاى  کاترپیالر 
مى کند:  ارائه  خود   D11 تا   D9 در 
AUTOCARRY، AUTORIP،»

دور،  راه  از  کنترل   ،3D GRADE
و   360 VISION دوربین  سیستم 
یک نردبان دسترسى برقى که همگى 
بهره ورى  و  کنترل  ایمنى،  حفظ  به 

اپراتورها کمک مى کنند». 

D9 مى گوید که تمام مدل هاى CAT
گشتاور  مبدل  زودى  به  آن   D11 تا 
کالچ استاتور را ارائه مى کنند که بیش 
را  از 5 درصد کاهش مصرف سوخت 
قابلیت  نشان مى دهد و در عین حال 
شیب  در  کار  براى  را  کنندگى  کند 

ارائه مى دهد.
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معرفى مدرن ترین دوزرهاى برندهاى معتبر

7-SAA6D140E 8 داراى وزن عملیاتى 89300 پوند، 354 اسب بخار قدرت و موتور کوماتسو-D155AX بولدوزر
است. این دستگاه مجهز به یک تیغه سیگمادوزر 12,3 یاردى است که به گونه اى طراحى شده است که ظرفیت 
تیغه باالیى را به دستگاه بدهد. این شرکت مى گوید که تیغه SIGMADOZER عملکرد برش و تسطیح را 
بهبود مى بخشد و بهره ورى را تا 15 درصد نسبت به تیغه SEMI-U معمولى افزایش مى دهد. تیغه داراى 
یک مفهوم طراحى جلویى است که براى حفارى و نورد مواد در مرکز تیغه اتخاذ شده است. شکل تیغه ظرفیت 
نگهدارى خاك را افزایش مى دهد. مقاومت حفارى براى جریان روان تر مواد کاهش مى یابد، بنابراین مى توان 

مقادیر بیشترى از خاك را با قدرت کمتر جابجا کرد.

بولدوزرهاى دیزلى-هیدرولیک نسل 8 داراى طیفى از موتورهاى دیزلى پرقدرت و معمولى هستند که توسط 
شرکت LIEBHERR طراحى و تولید شده اند. سیستم SCR یک فیلتر ذرات دیزل و یک مبدل کاتالیزورى 
SCR را براى اطمینان از انطباق با سطوح انتشار ترکیب مى کند. عالوه بر این، بهره ورى افزایش یافته از هندسه 
جدید تیغه 6 جهته است. نسخه هاى تیغه هاى اضافى عبارتند از STRAIGHT، SEMI-U، و U-BLADE، و 
همچنین طیف گسترده اى از گزینه هاى اتصال عقب که به صورت جداگانه متناسب با اندازه دستگاه و کاربرد 
مربوطه طراحى شده اند. با کنترل الکترونیکى ، پاسخ و سرعت تجهیزات جلو و عقب را مى توان با شرایط عملیاتى 

و نیازهاى اپراتور تنظیم کرد.

پیشرفت هاى 950K و 1050K بهره ورى، دوام و رضایت اپراتور را بهبود مى بخشد و شامل زیرشاخه هاى دوبل 
معلق  بوژى  دو  قاب مسیر  تیغه مى شود.  به روز  ارائه هاى  و  درزیربندى،  با عمرطوالنى جدید  آپشن هاى  معلق، 
و  جدید  هاى  جداکننده  بوژى،  دوم  الیه  داشتن  با   1050K بخشد.  مى  بهبود  را  سوارى  کیفیت   1050K در 
EXTENDED LIFE ارائه دوام بیشتر و سوارى نرم تر طراحى شده است. گزینه  براى  هندسه اصالح شده، 
UNDERCARRIAGE داراى بوش هاى زنجیره اى مسیر SC-2 با پوشش انحصارى JOHN DEERE است. 
این شرکت مى گوید که بوش هاى با روکش SC-2 که با استفاده از یک پوشش اختصاصى که یک پوسته سخت 
را تشکیل مى دهند، دو برابر عمر سایش استاندارد بوش ها را ارائه مى کنند و به طور قابل توجهى زمان کارکرد 

دستگاه را افزایش مى دهند.

D9 جایگزین D9T شده و تنظیمات قابل تغییرى را ارائه مى دهد. CAT مى گوید این واحد هزینه هاى کلى هر 
واحد مواد جابجا شده را تا 3 درصد کاهش مى دهد. بازده به دست آمده از طریق مبدل گشتاور جدید با کالچ 
استاتور مصرف سوخت را تا 5 درصد و هزینه هاى نگهدارى و تعمیر را تا 4 درصد کاهش مى دهد. یک موتور 
CAT C18 با مقررات آالیندگى مطابقت دارد. D9 همچنین داراى فرمان دیفرانسیل براى شعاع چرخش کم و 
توانایى حفظ سرعت در هنگام چرخش است. به گفته این شرکت، زیربندى معلق تماس بیشترى با زمین براى 

لغزش کمتر و بهره ورى بیشتر ایجاد مى کند.

330 اسب بخارى نسبت به مدل قبلى خود 30 درصد شیشه بیشترى در کابین دارد و شامل دوربین  25-TD
هاى عقب نیز مى شود. طراحى جدید زیربندى بوژى، راحتى را براى اپراتور، به ویژه در کاربردهاى سنگى شدید، 
فراهم مى کند، در حالى که همچنان کشش و بهره ورى میله کششى را ارائه مى دهد. محیط اپراتور داراى یک 
کابین تحت فشار و ارگونومى عملیاتى است که براى بهبود کارایى و کاهش خستگى طراحى شده است. بهبود در 

سیستم تعلیق و هیدرولیک با کاهش نویز و لرزش، تجربه اپراتور را بهبود بیشترى مى بخشد.
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آن دو مرد به نظر مى رسیدند که به لحاظ ایمنى شرایط مناسبى 
دارند، اما اینطور نبودند. وقتى به سمت سکو مى رفتند، هم یک 
سرکارگر و هم کارگر، تسمه هاى ایمنى تمام بدن تنظیمى به 
تن داشتند. اما سرکارگر از بستن بند خود به نقطه اتصالى که 
توسط سازنده و تایید شده توسط سازنده تهیه شده بود غفلت 
کرد. کارگر به اطراف نرده در محیط سکو بسته شد، اما نه به یک 

نقطه اتصال تایید شده.

کار آنها نصب میله هاى نگهدارنده جایگزین بود که لنت هاى 
مهار لرزه اى را در سطح زیرین پل آزادراه نگه مى دارند. آنها از 
باالبر بوم تلسکوپى خودکششى و سکوى کار استفاده مى کردند. 

باالبر بوم را در میانه خاکى بین دو رمپ بزرگراه قرار دادند اما 
مخروط یا هیچ وسیله هشدار دهنده یا کنترل ترافیکى را کار 
نگذاشته بودند. قبًال در این بخش از پروژه از کنترل ترافیک 
استفاده شده بود، اما طبق اعالم DOT شهر، بسته شدن رمپ در 

روزهاى کارى مجاز نبود.

پس از بارگیرى ابزارهاى خود، وارد سبد سکو شدند و آن را 
30 فوت باالتر از سطح شیب دار خروجى بلند کردند. هنگامى 
که سرکارگر مشغول قرار دادن سکو بود، یک کامیون از سطح 

شیب دار پایین آمد و با باالبر هوایى برخورد کرد، آن را 180 
درجه چرخاند و سبد را به شدت تکان داد که سرکارگر 50 
فوت به صورت افقى به سطح بعدى پیاده رو در 48 فوت پایین تر 
پرتاب شد. این اتفاق تمام استخوان هاى او را له کرد به طورى 
که ستون فقرات او از سه جا قطع شده و با وجود داشتن کاله 
ایمنى، سطح صورتش متالشى شده بود. سرکارگر در جا فوت 

شده بود.

کارگر خوش شانس اما فقط 10 فوت و به اندازه ریسمانى که از 
آن آویزان شده بود افتاد. او باالى جاده آویزان شد تا اینکه نجات 
پیدا کرد اما به دلیل جراحات شکمى ناشى از حرکت پاندولى  و 
خوردن سر و بدن او به لبه سکو در بیمارستان مدت زیادى ماند 

و البته که جان سالم به در برد.

چگونه مى توان از این حادثه جلوگیرى کرد:

- هنگام کار در سبد باالبر هوایى، همیشه از دسته بدنه یا وسیله 
حفاظت از سقوط تأیید شده استفاده کنید و بند را به نقطه 

اتصال توصیه شده سازنده وصل کنید.

- هنگام کار در مناطق ترافیکى، همیشه وسایل کنترل ترافیک 
براى  پرچمدار  فرد  از یک  را خاموش کنید.  نیاز  مورد  موقت 
روبرو در مورد کار ساخت و ساز  به خودروهاى  هشدار دادن 

پیش رو استفاده کنید.

- کارفرمایان باید نظارت کافى در محل انجام دهند تا اطمینان 
حاصل شود که کارکنان از روش هاى ایمنى پیروى مى کنند.

- کارفرمایان باید قبل از کار تجزیه و تحلیل خطرات شغلى را 
انجام دهند و نتایج آن تجزیه و تحلیل را به خدمه اطالع دهند.

- از به کارگیرى افراد افسرده و خواب آلود در کارهاى خطرناك 
پرهیز کنید. مطالعات نشان داد، سرکارگر به دلیل مشکالت 
معیشتى و خانوادگى، از قبل افسرده و دچار حواسپرتى مزمن 
بود. این اتفاق هزینه هاى روحى و مالى گزافى براى سیستم 

پیمانکارى داشت.

فراموش  ناظران  و  براى سرکارگران  را  آموزى  باز  دوره هاى   -
نکنید. آنها گاهى بخاطر انجام تکرارى کارها، دچار غرور مى شوند 

و مسائل ایمنى را رعایت نمى کنند.

حوادث کار

www.sanginonline.com

sanginonline

تأمین ماشین آالت
بانک ماشین آالت کارکرده

مشاوره خرید و فروش دستگاه
خدمات اجاره

کارشناسى فنى ماشین آالت
بازرسى فنى ادوات دستگاه
برآورد هزینه هاى تعمیرات

صدور شناسنامه سالمت

قیمت گذارى ماشین آالت
براساس:

برند دستگاه
 سال ساخت و ساعت کارکرد

 شرایط حاکم بر بازار

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

 انتخاب برند و آپشن دستگاه

تحقیقات بازار
آمار واردات ماشین آالت

 سهم بازار برند هاى مختلف
فرصت هاى سرمایه گذارى در بازار

رسانه تخصصى 
ماهنامه «ماشین سنگین»
بانک مشاغل ماشین آالت

 شبکه هاى اجتماعى فراگیر
اپلیکیشن کاربردى

01

02 04 06

03 05

مرگ دلخراش 
   در اثر غرور 

افسردگى و تنبلى



سال چهارم - شماره چهل و دوم-  آذر  1400  ماشین سنگین16
         ماهنامه تخصصی ماشین آالت سنگین ایران

صاحب امتیاز و مدیر مسوول: محمد زندی کریمی
مدیر اجرایی: مرضیه احمدی صالح

سردبیر: حبیب خلیفه
مدیر بازرگانی: احمد ترابی

مدیر هنری: مهدخت دهقان
مدیر روابط عمومی: علیرضا مفیدی 

همکاران تحریریه: امین امینی

خیابان  نبش  اشرفی اصفهانی-  تهران-بزرگراه   : نشریه   آدرس 
شهید هفت لنگ-پالک 3 -واحد 3

تلفن: 44495427 - 021
چاپ: هنر سرزمین سبز، خ هفده شهریور،خ شمشاد،پالک 23و25 

تلفن: 66818168      

Heavy Equipment
The Magazine for Iran's Heavy Equipment  Industry
License Holder & Editor : Mohammad  Zandi Karimi
Address : No.03,Haftlang Alley,North Adl blvd,Tehran,Iran
Tel : +9821-44495427
Printed at : Honar Sarzamin Sabz Co.

www.sanginonline.com

 sanginonline
سال چهارم - شماره چهل و دوم - آذر  1400 


