MASZYNY

Czy dźwigniesz
ten temat?
Przechadzając się pod halach na targach Drema, natknęliśmy się na firmę
Id Lifting z Wrocławia, która specjalizuje się w doradztwie, doborze i dostarczaniu
maszyn do podnoszenia i przenoszenia różnych ładunków. Oferta tej firmy
jest ciekawa i może być bardzo pomocna w Państwa codziennej pracy, więc
długo się nie zastanawiając, zaprosiliśmy Panią Beatę Mączyńską do rozmowy.
ROZMAWIAŁ: Tomasz Pępek
ZDJĘCIA: Id Lifting, oknonet.pl

WINDOOREXPERT: Pani Beato, czym
zajmuje się dokładnie Państwa firma?
Beata Mączyńska: Id Lifting specjalizuje
się w doradztwie, doborze oraz dostarczaniu maszyn do podnoszenia i przenoszenia różnych ładunków np.: worków,
desek, kartonów i wielu innych. Współpracujemy z najlepszymi europejskimi
producentami maszyn, dzięki temu możemy zapewnić naszym klientom szeroki
wybór urządzeń, dobranych indywidualnie do ich zapotrzebowania. Ponadto
nasz zespół oferuje fachową i kompleksową obsługę klientów – pomoc w wyborze
odpowiedniej maszyny, przygotowanie
wizualizacji, pokazy danego urządzenia.
Nasz dział techniczny współdziała z klientem przy montażu i instalacji maszyny,
a także przeprowadza szkolenie dla pracowników z zakresu obsługi takiego urządzenia. Dodatkowo gwarantujemy serwis
dla naszych klientów.
Jakie macie w ofercie urządzenia/
maszyny?
- Nasza firma dostarcza maszyny z branży
transportu bliskiego, takie jak: manipulatory podciśnieniowe, manipulatory pneumatyczne oraz wózki manipulacyjne,
które służą do przenoszenia i paletyzacji

› Manipulatory pneumatyczne możliwość chwytania danego towaru
poza środkiem ciężkości oraz obracania i pochylania w różne strony
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różnego rodzaju ładunków – np.: worków,
kartonów, desek, płyt, szyb i wielu innych
nietypowych produktów. Wśród oferowanych przez nas towarów można znaleźć
także: żurawie, suwnice oraz różnego rodzaju wciągniki.
Czym się różnią poszczególne modele?
- Manipulatory podciśnieniowe to urządzenia, które przemieszczają różne ładunki (np.: płytę drewnianą) dzięki podciśnieniu generowanemu przez pompę
próżniową, służącą do trzymania i podnoszenia ładunku na wysokość do 2,5 m.
Natomiast maksymalny udźwig tego manipulatora to 315 kg. Poza tym urządzenie
może być podwieszone na żurawiu lub
suwnicach, aby zapewnić ergonomiczne
stanowiska pracy. Manipulator podciśnieniowy jest wyposażony zazwyczaj w przyssawkę dopasowaną specjalnie do ładunku, ale zdarzają się również manipulatory
posiadające chwytak mechaniczny lub
pneumatyczny.

Manipulatory pneumatyczne – podobnie jak manipulatory podciśnieniowe
– służą do przenoszenia różnorodnych
przedmiotów, ważących nawet 500 kg.
Dają one możliwość chwytania danego towaru poza środkiem ciężkości oraz
obracania i pochylania w różne strony.
Manipulator pneumatyczny wyposażony
jest w sztywne ramię zakończone chwytakiem ssawkowym lub mechanicznym
oraz w inteligentny system balansujący, pozwalający na sterowanie urządzeniem w przypadku przenoszenia ciężkich
przedmiotów. Dzięki temu rozwiązaniu
pracownik umieszcza transportowany ładunek dokładnie w miejscu przeznaczenia, zapewniając bezpieczny załadunek.
Instalacja tego manipulatora odbywa się
przez kotwienie bezpośrednio do podłogi, instalowanie na mobilnej płycie lub
suwnicy, albo do konstrukcji hali.
Wózki manipulacyjne pozwalają na
szybki transport towarów na duże odległości i są zasilane przez akumulatory.
Ich największą zaletą jest prosta i lekka

konstrukcja, która pozwala na łatwe operowanie ciężkimi produktami. Maksymalny udźwig tego wózka może wynosić
nawet 1000 kg. Wózek manipulacyjny
konstruowany jest na życzenie klienta –
np. wysokość masztu wózka zależy od wysokości podnoszenia ładunku, podobnie
jak wysokość nóżek dopasowana jest do
wjeżdżania pod paletę. Poszczególne elementy są ściśle dopasowane do potrzeb
odbiorcy. Chwytakiem – w zależności od
specyfiki podnoszenia – mogą być widły,
hak lub rozprężony wewnętrzny trzpień,
umożliwiający obrót. Ramiona ściskające
pozwalają na pochylanie i obrót ładunku.
Jak te urządzenia czy maszyny mogą
wykorzystać producenci stolarki?
- Producenci stolarki mogą wykorzystać manipulatory, aby przenosić tarcicę, wielkogabarytowe płyty
drewniane oraz deski. Niewątpliwie
oferowane przez nas manipulatory są
przydatne przy przenoszeniu rzeczy,
ale i podnoszeniu ich oraz obracaniu.

› Zastosowanie manipulatora

pneumatycznego w dziale
kontroli jakości okien i szyb.
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procesu produkcji maszyna pozwala w szyb› Wki trakcie
sposób przenosić przykładowo płyty czy deski
w miejsce ich obróbki. Nawet przy dużej wadze i wymiarach ładunku operację tę wykonuje jedna osoba.
Dodatkowo urządzenie pozwala transportować towar
na różne wysokości, bez obciążania pracownika.
Jakie przedmioty mogą nimi przenosić?
- Producenci stolarki mogą przenosić między innymi
ciężkie deski, płyty meblowe, płyty drewnopochodne,
palety, okna, drzwi, szyby na linii szklenia oraz tarcicę.
Co zyskuje firma korzystając z Państwa urządzeń?
- Korzystając z naszych urządzeń zwiększa się przede
wszystkim komfort i bezpieczeństwo pracy. Dodatkowo do obsługi urządzenia wystarczy jedna osoba, tym
samym przedsiębiorstwo może zatrudniać nie tylko
mężczyzn do działu produkcji, ale i kobiety. Dostarczając nasze urządzenia do klienta stwarzamy dla jego
firmy ergonomiczne stanowiska pracy, podnosząc
w ten sposób efektywność, pozwalając zaoszczędzić
czas i pieniądze. Posiadając jedną z naszych maszyn,
przedsiębiorstwo staje się bardziej innowacyjne, dzięki czemu zwiększa się jego konkurencyjność na rynku.
Nowoczesne maszyny podnoszą także prestiż danego
przedsiębiorstwa, pozwalają przyciągnąć do niego
nowych inwestorów, nie wspominając już o stałym
rozwoju firmy i większych dochodach. Na specjalne
życzenie klienta tworzymy także manipulatory w określonym kolorze, dzięki czemu zakupione urządzenie
wpasowane jest w kolorystykę linii produkcyjnej.

› Przenoszenie całego pakietu kartonów za pomocą manipulatora
pneumatycznego z odpowiednio wyprofilowanym chwytakiem.

Czy obsługa i konserwacja tych maszyn/urządzeń
może przysparzać jakichś problemów?
- Obsługa i konserwacja naszych rozwiązań nie jest
w ogóle problematyczna. Dzieje się tak nie tylko z uwagi na prostotę i ergonomię rozwiązania, ale przede
wszystkim ze względu na jego idealne dopasowanie do
potrzeb danego klienta. Już na samym początku projektu oferujemy przedsiębiorcy to, co będzie dla niego
najlepsze i będzie w 100% spełniało jego oczekiwania.
Następnym, istotnym etapem w kwestii samej obsługi
konserwacji jest szkolenie pracowników zaraz po zainstalowaniu i uruchomieniu maszyny. Takie szkolenie dostarczamy razem z urządzeniem, nawet jeżeli z jakichś
powodów manipulator odbiorca instaluje sobie sam.
Szkolenie obejmuje nie tylko obsługę, ale także konserwację rozwiązania. Do tego dostarczamy szczegółową instrukcję właściwego użytkowania maszyny oraz
zabiegów konserwacyjnych. Poza tym klient w każdej
chwili lub w razie wątpliwości może liczyć na nasz dział
techniczny, służący fachową radą i obsługą.
› Manipulator pneumatyczny do chwytania i pochylania ciężkich blach.
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› Manipulator do worków papierowych i foliowych z rączką typu trigger.
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