MOBILNY SERWIS

Po gwarancji
Każda nieszczelność w hydraulice maszyn budowlanych wymaga szybkiej interwencji.
Pół biedy, jeśli maszyna jest na gwarancji – jeden telefon i autoryzowany serwis przyjeżdża
w przeciągu 3 godzin. A co jeśli maszyna jest po gwarancji, a my nie chcemy ponosić
wysokich kosztów serwisu firmowego?

W

yposażony w komplet materiałów i nowoczesne urządzenia do
zakuwania przewodów hydraulicznych, czyli szybki serwis hydrauliki
siłowej grupy Hansa-Flex eliminuje skomplikowane procedury zamawiania części
zamiennych i oznacza krótkie przestoje.
Jest jednocześnie bardziej konkurencyjnym rozwiązaniem od autoryzowanych
serwisów maszyn budowlanych.

System bott vario łączy różne materiały: wytrzymałą stal, perforowane blachy stalowe,
eloksalowane aluminium, wysokiej jakości tworzywa z PCV i poliamidu oraz podłogę
wykonywaną z płyt MDF. Niezawodność produktu i perfekcja wykonania pozwala zaoferować
użytkownikowi 3-letnią gwarancję.

Minimum 8000 pozycji
Hansa-Flex jest wiodącym dostawcą
części zamiennych i producentem elementów przyłączeniowych hydrauliki siłowej.
395 punktów sprzedaży wspieranych jest
przez serwisy mobilne. Każdy punkt sprzedaży wyposażony jest w magazyn z ponad
8000 pozycjami różnego rodzaju produktów i zestawem maszyn do produkcji
przewodów hydrauliki siłowej. Centralny
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magazyn Hansa-Flex z ponad 40 000 pozycjami artykułów znajduje się w Niemczech
w Bremen.
Od 1 czerwca 1994 r. firma działa także
na polskim rynku, dysponując centralnym
magazynem oraz centrum szkoleniowym
w Poznaniu. Uruchomiono tu m.in. centrum gięcia rur precyzyjnych w Złotoryi
oraz usługi mobilne na potrzeby kontrahentów i partnerów.

Pod okiem centrali
Hansa-Flex chce być bliżej klienta, by
lepiej znać jego problemy i jak najszybciej
reagować na zmieniające się oczekiwania i
potrzeby ograniczania przestojów maszyn
w przypadku awarii czy wymaganych przeglądów. W chwili obecnej firma dysponuje flotą 295 samochodów serwisowych
(169 samochodów na terenie Niemiec,
126 samochodów w pozostałych krajach
świata). W Polsce pracuje 5 pojazdów w
rejonach Warszawy, Poznania, Krakowa,
Katowic oraz Wrocławia. Zakres działania poszczególnych mobilnych warsztatów
jest uwarunkowany zleceniami klientów.
Koncern nadzoruje pracę wszystkich 295
samochodów serwisowych poprzez centrum dowodzenia w Bremen. Połączony
jest z poszczególnymi krajami za pomocą
programu SAP.
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Już samo wyposażenie w regały i szafki, stanowi
podstawę zorganizowanej i efektywnej pracy
w terenie. Profesjonalny osprzęt i użyteczne
akcesoria dają możliwość przejrzystego,
kompaktowego, pewnego i bezpiecznego
przechowywania narzędzi i materiałów
roboczych. W taki sposób samochód staje się
wszechstronnym pojazdem serwisowym.

Własny projekt
Cechą dobrej zabudowy warsztatowej
jest doskonała organizacja przestrzeni
użytkowej wewnątrz pojazdu. Na niewiel-

System bott vario łączy w sobie funkcjonalność i bezpieczeństwo potwierdzone licznymi testami. Na przykład
krawędzie i narożniki są osłonięte plastikami, co
chroni użytkowników przed niepotrzebnymi otarciami.
Pomysłowym rozwiązaniem są też aluminiowe klapy
przy podłodze. Ich wysokość jest mniejsza niż wysokość
schowka – ładunek jest widoczny po ich zamknięciu.
Jest ponadto możliwość zamykania klap obuwiem.

kiej powierzchni trzeba pomieścić wszystko to, co jest potrzebne do pracy w terenie.
Aby to zrobić, trzeba „uszyć” pojazd pod
swoje indywidualne potrzeby. Kluczem do
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Zaciskarka do węży Uniflex S7 zasilana jest silnikiem 0,55 kW 400 V. Taka moc
potrzebna jest do wygenerowania siły docisku na poziomie 2400 kN. Ma układ szybkiej
wymiany oraz szczęki zaciskające (O 17 - 20 - 24 - 28 - 32 - 40 - 44 - 50 - 57 - 71).

sukcesu zabudowy jest odpowiedni wybór
pojazdu bazowego oraz wyposażenia, które będzie przygotowane na każdą ewentualność.
W przypadku firmy Hansa-Flex projektowaniem wnętrz samochodów zajmuje się specjalny dział w Niemczech
w Bremen, który opracowuje bieżące wymagania dla rynku europejskiego. Jest
to proces długotrwały, który wymaga laboratoryjnych badań (m.in. sprawdzanie
konstrukcji samochodów) i dobierania
wielu elementów. Badania od kliku lat
wykonuje Laboratorium IHA w Dreźnie.
Laboratorium to działa w ramach Akademii Hydraulicznej, szkolącej pracowników wewnętrznych i zewnętrznych.
Ważnym elementem szkoleń są ćwicze-

nia i poglądowe jazdy samochodem serwisowym.
Dostosowanie samochodów do warunków, w jakich pracują, wymaga dużej
uwagi pod kątem bezpieczeństwa i komfortu pracy mechanika. Zwraca się też
uwagę na to, by samochód z wyposażeniem nie był zbyt ciężki, co w ostatnim
czasie staje się głównym problemem pogotowia technicznego zbudowanego na
aucie o dmc 3,5 tony. Jeżeli samochód jest
zbyt duży, wtedy mechanik ma tendencję do upychania w nim wszystkiego, co
„może się przydać” i w rezultacie pojazd
taki może ważyć dużo więcej. Dlatego
z dostępnej na rynku oferty wybrano
możliwie najlepsze rozwiązanie pod
względem masy i jakości.

Agregat prądotwórczy Fogo typ FH8000 z wyjściem spalin
pod podłogę pojazdu. Zapewnia zasilanie urządzeń serwisowych
z napięcia 400 V, o mocy do 7,7 kVA i poborze prądu do 10,1 A.
Oczywiście jest też zasilanie sieciowe 230 V.
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Bezpieczny
Bott
Hansa-Flex wybrała zabudowę Bott,
ponieważ firma przeprowadza we współpracy z przemysłem motoryzacyjnym,
TÜV i innymi niezależnymi instytucjami
badawczymi regularne crash-testy swoich
zabudów zgodne z ECE R44. Niezależni
eksperci sporządzają wówczas ocenę bezpieczeństwa przy pełnym załadunku. Testy te pozwalają na zbadanie zachowania
poszczególnych elementów, ich połączeń
i wytrzymałości punktów przyłączenia
w razie wypadku.
Zabudowę prezentowanego serwisu powierzono firmie PHU Pronar z Kamieńca
Wrocławskiego, przedstawiciela niemiec-

Mobilny serwis hydrauliki siłowej Hansa-Flex zbudowała firma
Pronar. Bazuje on na samochodzie Iveco Daily 35C15 z 3-litrowym
silnikiem – średnim furgonie z podwyższonym dachem.
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kiej firmy Bott. W prezentowanym pojeździe zainstalowano zabudowę serii vario.
Cechą wspólną produktu bott vario jest
koncepcja systemowa. W celu optymalnego wykorzystania przedziału bagażowego
dla każdego zastosowania przewidziane
jest 6 głębokości montażowych oraz bardzo duża liczba szerokości i wysokości
– są one indywidualnie dopasowywane do
każdego pojazdu. System bott vario można
łatwo zmieniać i rozszerzać. Łączy on trzy
różne materiały: wytrzymałą i lakierowaną
proszkowo stal, perforowane blachy stalowe, eloksalowane aluminium i wysokiej
jakości tworzywa z PCV i poliamidu. Filozofia taka pozwala na zredukowanie masy
zabudowy, utrzymanie jej niezbędnej wytrzymałości oraz zredukowanie poziomu
hałasu.
Stabilność każdej zabudowy warsztatowej zależy w znacznej mierze od konstrukcji jej elementów bocznych. Na nich
bowiem zawieszony jest cały ciężar półek,
szuflad i długich wanien. Stanowią one
element łączący z pojazdem i przenoszą
ciężar na karoserię. W przypadku tych
elementów bott vario postawił na wytrzymałą stal i solidny szkielet konstrukcji.
Drzwi i fronty szuflad wykonywane są
z aluminium, natomiast uchwyty i ochrona krawędzi metalowych z PCV i PA.
Szuflady mają funkcję hamowania po
otwarciu, tj. zabezpieczenie przed ruchem
wstecznym, np. gdy pojazd jest zaparkowany na nierównym podłożu. Szuflady
poruszają się na łożyskach kulkowych
stąd ich wysoka nośność 40 lub 70 kg.
Co ciekawe każdą z tych szuflad, także tą
najmniejszą można podświetlić niezależną lampką. Praca po zmroku jest wtedy
znacznie łatwiejsza.

Piła, model EM2 marki Uniflex, to profesjonalna
przecinarka do węży hydraulicznych i przemysłowych.
Dzięki optymalnej mocy silnika, umożliwia
przecinanie węży 4-oplotowych o średnicy do 2”.
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Na tylnych drzwiach pogotowia technicznego podwieszono zbiornik wody
z dozownikiem mydła i ręcznikami papierowymi.

Michał Misiorny,

prezes zarządu Hansa-Flex Polska
W czasach, w których słowa „serwis”, „usługa” i „czas” odgrywają wielką
rolę, nieodzowne jest zapewnianie klientom szybkiej pomocy dokładnie
w miejscu, w którym się znajdują. W sukurs takim sytuacjom przyjść
powinien odpowiednio przygotowany pojazd warsztatowy, a jego wyposażenie powinno stanowić gwarancję efektywnie i dobrze wykonanej usługi. W naszym szybkim serwisie hydrauliki siłowej narzędzia
i materiały robocze są rozmieszczone w sposób przejrzysty, oszczędny
i kompaktowy, bo wysokiej jakości stanowisko pracy stanowi dodatkową motywację dla pracowników. W efekcie mamy skrócenie czasu obsługi klienta i eliminację napraw w serwisie
stacjonarnym, co wpływa na cenę usługi. Dlatego zabudowę prezentowanego serwisu zakuwania przewodów hydraulicznych powierzyliśmy firmie PHU Pronar z Kamieńca Wrocławskiego, przedstawiciela niemieckiej firmy Bott.

Dobry każdy
furgon
Hansa-Flex dysponuje serwisami mobilnymi bazującymi na różnych samochodach. W Niemczech posiada samochody
marki Mercedes, w Polsce Iveco, tak samo
jak w Austrii. Każdy samochód jest dostosowywany indywidualnie do charakteru
wykonywanych usług.
Najnowszym krajowym nabytkiem firmy jest Iveco Daily 35C15 na bliźniakach
z 3-litrowym silnikiem o mocy 146 KM
stacjonujący w oddziale katowickim. Ma
zabudowę niemieckiej firmy Bott, sprzęt
do zakuwania węży firmy Uniflex: piłę
do cięcia węży model EM2, zakuwarkę
S7 – wszystko zasilane agregatem FOGO
FH8000 lub innym źródłem zewnętrznym po podłączeniu zasilania. Całe auto
uzbrojone zostało w instalację 230/400 V.
Dodatkowo jest możliwość mobilnego gięcia rur na centrum obróbczym do
rur Tubomat 6-42, ale taką usługę trzeba wcześniej zgłosić, ponieważ ta maszyna jest oddzielnie ładowana do auta.

Auto wyposażone jest też w podręczny
kompresor Stanley o pojemności 6 l do
przedmuchiwania węży oraz rur. Wśród
dodatkowego wyposażenia należy zwrócić uwagę na pistolet do przestrzeliwania
wacikami przewodów oraz rur czy skórowarkę do przewodów (własnej produkcji).
Na aucie znajdują się też części potrzebne
do wykonywania przewodów (końcówki,
tulejki) różnego rodzaju nyple, przewody,
dwuzłącza oraz narzędzia (klucze, wiertarka, piła kątowa). Ciekawym rozwiązaniem jest firmowy pomysł znakowania
przewodów X-codami, które zakładane są
na przewody przy ich wykonaniu. W ten
sposób przewody wpisywane są do systemu, by łatwo ustalać, jaki przewód był
robiony, kiedy i dla kogo.
Takie samochody jak prezentowane Iveco Daily dziś uchodzą za wizytówkę nowoczesnej i profesjonalnej firmy. Cechuje
je przede wszystkim funkcjonalność i gotowość do podejmowania niezliczonych
zadań serwisowych. ▐
Michał Mariański
Fot. Hansa-Flex, M. Mariański
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