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eni Global Asfalt ve Yol
Ekipmanları Ziyaretçi
Merkezindeki ofisimden
(bkz. hikaye sayfa 11), birkaç
adım yürüyerek Cat® Asfalt ve
Yol Ekipmanları ailesinin tüm
modellerinin örneklerini görebilirsiniz.
Birkaç adım daha giderseniz Çözüm
& Öğrenme Merkezine girerek
kapsamlı uygulamalar ve teknik
uzmanlıklar hakkında bilgi sahibi
olabilirsiniz. Eğitmenlerimizin,
proje danışmanlarımızın ve işletme
mühendislerimizin çoğunu orada
bulabilirsiniz. Söylemeliyim ki,
yeni bir makinenin kullanımı
için çalışanlara dışarıda eğitim
vermiyorlarsa veya sorun
çözme teknikleri hakkında bayi
teknisyenlerini eğitmiyorlarsa veya
bir projeden daha fazla kar sağlamak
isteyen ürün kullanıcılarımızdan biri
için çözüm üretmiyorlarsa onları
burada bulabilirsiniz.
16-19. sayfalardaki makalede bazı
işletme mühendislerimiz hakkında
bilgi alabilirsiniz . Bunlar Caterpillar
Asfalt ve Yol Ürünleri firmasının
sektör uzmanlığında yaptığı yatırımın
yalnızca bir parçasını oluşturuyor.
Asfalt serme sektöründe çalışan
müteahhitlerin ve kamu görevlilerinin
büyük zorluklarla karşılaştıklarını
ve sektördeki özel uzmanlara ihtiyaç

duyduklarını biliyoruz. Teknik eğitim,
çalışan eğitimi ve proje danışmanlığı
taleplerini karşılamak için tüm
dünyada sektördeki en iyi asfalt ve
yol profesyonellerini görevlendirdik.
Hepsi yerel bölgeye özgü deneyim
ve bilgiye sahipler. Birçoğunun
müteahhitlik veya kamu görevi alt
yapısı var ve bu nedenle anladığınız
dilden konuşuyorlar ve sorunlarınızı
nasıl çözeceklerini biliyorlar.
Desteğinizin ilk hattı olan bölgedeki
Cat distribütörü personeliyle yan
yana çalışıyorlar, bu personli her
tür ekipman tamiri ve bakımı; ve
ekipmanların doğru kurulumu ve
kullanımı konusunda eğitiyorlar.
Distribütörlerin asfalt/yol ürün
desteğine ihtiyaçları olması halinde
stratejik olarak yerleştirmiş
olduğumuz çalışanlarımız her zaman
yakınlardadır.
Böylece yeni ziyaretçi merkezimiz
asfaltlama ve yol bakımı
uzmanlığındaki birçok merkezden
yalnızca biridir. Buna dört kıtadaki
fabrikalarımızı, diğer Caterpillar
eğitim tesislerindeki varlığımızı, çeşitli
Caterpillar bölge ofislerindeki işletme
mühendislerimizi ve distribütörlerimizi
ekleyin—dünya çapında bir ağa
sahipsiniz. Daha üretken ve daha karlı
olmanıza yardımcı olmak için bir
uzmanlık ağı. ■
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Cat® Kontrol Paneli
Teknolojiyi karlı ve kullanışlı bir hale getirir.

Kaplama Özelliği:

Yeni Asfalt Sericisi Karlılığı Arttırır
AP1055E düzgünlük ve verimlilik sağlar.

Yeni Ziyaretçi Merkezi
Konfor, rahatlık ve 'İnanılmaz!'

Testleri Geçme
Asfalt sericisi dar alanların ve sık sık durma
durumlarının üstesinden gelir

Sahadan İpuçları
İşletme mühendislerinin deneyimleri dünya çapında
müşterilerin yararınadır.
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Cat® kontrol paneli yenilikçi ve kullanımı kolay bir arayüzdür.
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Cat Kontrol
paneli
®

Teknolojiyi kazançlı ve
kullanışlı yapar

A

sfalt makinesi operatörleri her zamankinden
daha çok taleple karşı karşıyalar: Üretim
hedefleri ve güvenlik yönetmelikleri. Hedeflerin
başarılması ve teknik koşullar.
Üreticiler aşırı iş yükünün altındaki operatörlere
yardımcı olması için aletler geliştirdiler. Teoride
iyiydi, ama işin doğrusu bu teknolojiler çoğunlukla
işe yaramadı. Tam aksine, kullandıkları aletlere dikkat
etmeleri gerektiği için en iyimser görüşle operatörün
ilgilenmesi gereken işlere yenilerini eklediler, en
kötüsü de pahalıya mal olan hatalara neden oldular.
Şimdi de iyi haberi verelim: Cat® asfalt
makinelerinde kilit bir özellik, Kontrol Paneli.
Üreticiler tipik olarak asfalt makinelerinde en
azından bazı bilgisayarlı işlemciler sunarlar. Cat
kontrol panelini farklı kılan ise sezgisel ve kullanışlı
ince arayüzüdür. Asfalt makinesinin operatörle
“konuşmasını” sağlar ve bu iletişim, başarılı—ve
kazançlı—bir şantiye ortaya çıkarır.
Standart donanım
Kontrol paneli Cat 2.5-3metre tablalı asfalt
sericilerinde standart bir donanımdır. Bu panel,
operatör istasyonunun sol tarafında—veya bazı
modellerde, tek kızaklı operatör konsolunda bulunur.
Dolayısıyla operatörün tam önünde ve parmaklarının
ucuyla kolayca erişebileceği bir konumdadır.
Hepsi Tek Bir Yerde
Operatörler zaman zaman birçok işi aynı anda
idare ettikleri için çok önemli görevlerde dikkatleri
dağılabilir. Kontrol Paneli:
• Operatörün makinenin işleyişine ve bilgilerine
parmak ucuyla erişimini sağlar
• Operatörlerin tüm dikkatlerini detaylarla uğraşmak
yerine matı yerleştirmeye vermelerini sağlar
• Verimliliği arttırır, sürekliliğin sağlanmasına
PAVING NEWS | SAYI 1 2011
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Kontrol paneli, calışma
maliyetlerini önemli
ölçüde azaltan yakıt
tasarrufu sağlar.

yardımcı olur ve performansı optimize
eder
• Dikkat edilmesi gereken makine
performansı konularında operatörü
uyarır
• Sorunların çözümlerini
kolaylaştırır
• Makineyi kullanan her operatör
için uyarlanabilen bir arayüze sahiptir
• Sürtünme yönlendirme
gerilimi gibi makine ayarlarının
değiştirilebilmesini sağlar
• Tabla kümelerinden sistem
bilgilerine kadar çok çeşitli bilgiler
sunar
• Operatörler aşağıdaki dillerden
istediklerini seçebilirler: İngilizce,
İtalyanca, Almanca, İspanyolca,
Fransızca ve Portekizce
Kolaylaştıran İşlemler
Kontrol paneli, operatörün işlemler
için başvurabileceği ve belirli işlem
görevlerini yürütebileceği tek bir
arayüz sağlar. Örneğin, operatör
makinenin düzgün olarak çalıştığından
emin olmasını sağlayan adımlar
sunan bir başlangıç kontrol listesini
kullanabilir.
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Operatör aynı zamanda düzgün bir
şekilde enine derzleme yapabilmek
için “Numaralı Asfaltlama”
tekniklerine başvurabilir. Operatör
bu işlemleri kullanarak, ürünü daha
tahmin edilebilir ve verimli hale
getiren tutarlı teknik ve performansı
garanti eder.
Operatörler ayrıca kamyonları,
asfalt makinelerini ve sıkıştırıcıları
maksimum verimlilik için koordine
etmeye yardım eden bir iş planlama
aracı olan asfaltlama hesaplayıcısını
da kullanabilirler; böylece, daha
yüksek mat kalitesi elde edilebilir.
Asfaltlama hesaplayıcısı en çok
projenin planlama aşamasında işe
yarar, ama doğru kullanıldığında
çalışma sırasında da verimliliği
arttırmaya yardımcı olabilir.
Yeniden ayarlama durumunda,
kontrol paneli operatörlerin hatalı
yeniden ayarlama işleminden
doğabilecek büyük masrafları
önlemelerine yardım edebilir.
Yeniden ayarlama işlemi takip
etmesi kolay, adım-adım ilerleyen bir
formatla sağlanır. Sistem daha sonra,
eğer yeniden ayarlama işlemi doğru

ULUSLARARASI HİKAYE
yapılmadıysa önceki ayarlara dönerek
çok büyük hataların yapılmasının
engellenmesine yardımcı olur. Bu
şekilde asfalt makinesinin çalışmaya
giderken hatalı veriler kullanması
önlenir.
Hatalı veriler büyük masraflar
çıkartarak işin yeniden yapılmasını
gerektirecek kalite sorunlarına yol
açabilir.
Yakıt Kullanımını Azaltmaya
Yardımcı Olur
Verimlilik de kazanç getirir. Kontrol
paneli, yakıt kullanımını azaltarak
işletim masraflarını büyük oranda
düşürebilir.
Operatörler otomatik motor kontrolü
için parametreler ayarlayabilirler.
Bu fonksiyon makine durduğunda
önceden belirlenmiş bir zamanda
motor devrini yüksek rölantiden düşük
rölantiye indirir.
Bu özellik, operatörlerin zamanın
uzunluğunu ayarlamalarına izin
vererek özelleştirilebilir. Örneğin, bir
operatör kontrol panelini otomatik
motor kontrolünün 30 saniye sonra
düşük rölantiye geçmesini ayarlamak

için kullanabilir. Otomatik motor
kontrolü operatör makineyi durdurmak
için ilerleme kolunu eski yerine
getirdiğinde önceden belirlenmiş
30 saniye boyunca bekler. Motor
daha sonra yüksek rölantiden düşük
rölantiye geçer. Operatör ilerleme
kolunu tekrar hareket ettirene kadar
o rölantide kalır. Bu noktada tekrar
yüksek rölantiye geçer ve çalışmaya
devam eder.
Bu kadar basit görünen bir
adım—perdenin arkasında sessizce
çalışan teknoloji tarafından mümkün
kılınmıştır —çarpıcı ölçüde yakıt
tasarrufu sağlayabilir.
Daha Çok Yakıt Tasarrufu
Yeni AP1055E ve AP1000E asfalt
makineleri kontrol paneli tarafından
kontrol edilen ilave bir yakıt
tasarrufu özelliğine sahiptir: Ecomod (ekonomik mod). Bu özellik,
operatörün motor devrini varsayılan
2,200 devir/dakikadan 1,650 devir/
dakikaya indirmesini sağlar.
Bunun yapılabilmesinin sebebi,
motorun normal çalışma sırasında
ihtiyaç duyulandan daha fazla güç

üretmek üzere tasarlanmış olmasıdır;
1650 devir/dakika oranı genel olarak
fazlasıyla yeterlidir. Sonuç olarak
önemli ölçüde az yakıt harcayarak
gereken güç elde edilir.
Servis Yararları
Kontrol paneli ayrıca değerli
servis bilgileri sağlar. Sistem
işlevlerini gösteren elektronik kontrol
modülleriyle bağlantı kurar.
• Sistem normal olmayan bir
çalışma algılarsa operatörü uyarır.
• Aynı zamanda, sorunların
teşhis edilmesine ve çözümlerin
kolaylaştırılmasına yardımcı olan
servis kodları formunda tanılar sunar.
• Kontrol paneli çoğu zaman
daha büyük, daha masraflı sorunlar
oluşmadan önce—gelişmiş uyarılar
sağlar.
Kontrol paneliyle ilgili olarak
kullanılan en önemli kelime
“sezgisel”dir. Caterpillar mühendisleri
teknolojinin anlaşılmaz değil
erişilebilir olması gerektiğini bilirler.
Böyle olunca da, operatörler daha
üretken ve verimli, şantiyeler daha
kazançlı olur. ■
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Yeni Asfalt Sericisi
Verimliliği Artırıyor

B

irçok asfalt yüklenicisi için
karlılığı artırma kabiliyeti
pürüzsüzlük, düzgünlük ve
verimlilik iyileştirmeleriyle yakından
bağlantılıdır. Yeni Cat® AP1055E
Mobil-trac™ asfalt sericisi her ikisini
de sunarak yapılan yatırımın karşılığını
kısa sürede verir.
Pürüzsüzlük/düzgünlük
iyileştirmeleri haznenin
doldurulmasından malzemenin
serilmesine kadar çalışmanın her
aşamasında sağlanır. Denenerek
kanıtlanmış performans özelliklerine
eklenen birçok yeni teknoloji
hep birlikte olağanüstü verimlilik
kazanımları sunar.
Yeni Pürüzsüzlük/Düzgünlük Seviyeleri
Cat AP1055E pürüzsüzlüğü yeni
seviyelere taşıyor. Asfalt sericisi, ister
standart genişliklerdeki çalışmalarda,
ister otoyollarda ve havayollarında
genişleticilerle üretim asfaltlama
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YENİ ÜRÜNLER
SUSTAINABILITY

çalışmalarında olsun, pürüzsüzlük ve
düzgünlük sağlar.
AP1055E'nin pürüzsüzlük ve düzgünlük
artırıcı özellikleri aşağıdaki gibi
sıralanabilir:
• Otomatik kontroller ve sağlam
tasarımlı parçalar ayrışma potansiyelini
azaltır, verimliliği azami düzeye çıkarır
ve daha iyi bir serme kalitesi yaratacak
şekilde tutarlı bir malzeme yükü sağlar.
• Dört konumlu, ayarlanabilir itici
silindir yük kamyonlarına ve transfer
birimlerine daha iyi uyum göstererek
daha gelişmiş değişimlere olanak tanır.
• Geniş tünel ve 215 mm'lik (8.5")
dar boşluklu konveyör çubukları burgu
haznesine düzgün akış sağlar.
• Dört pompa her burgunun ve
her konveyörün ayrı ayrı denetimine
ve dolayısıyla tablanın önündeki
malzemenin hassas kontrolüne olanak
tanır.
• Çift yönlü burgular ve
konveyörler asfalt pasosunun ucundaki
dökülmeyi asgariye indirir.
• Sürtünme dümeni direksiyon
simidini dönüşlerde tutarak
düzgünlüğün tutarlı şekilde
korunmasına yardımcı olur.
• Mobil-trac şasi çekme noktası
hareketini asgariye indirerek daha düz
bir döşemeye olanak tanır.
• Şasinin mükemmel çekme gücü
olağanüstü bir hakimiyet sunarak asfalt
makinesinin ağır yüklerle uğraşırken
dengesini korumasını sağlar.
• Düzgün kayış daha az taban
düzensizliğine yol açarak el işi
miktarını azaltır.
• Fabrikada entegre edilen Cat
Eğim ve Yokuş Kontrol sistemi
kullanışlıdır ve hassaslık derecesinde
artış sağlar.
Teknoloji Verimliliği Artırır
İleri teknoloji özellikleri
AP1055E'nin daha sıkı emisyon
standartlarını karşılarken aynı zamanda
performans ve verimlilik sunmasını da
sağlar. Teknolojik özellikler aşağıdaki

gibi sıralanabilir:
• Kontrol paneli görsel referans ve
planlama araçları sunar ve böylece
operatörün sürekli bilgilendirilmesine
olanak tanıyarak daha iyi bir genel
şantiye performansı sağlar. Çoklu dil
seçimleri mümkündür.
• Mobil-trac şasisinin salınımlı alt
düzen tasarımı engelleri minimum
çekme noktası hareketiyle ve
kayışlarda minimum baskıyla aşar.
• Otomatik motor hızı kontrol
sistemi, tıpkı ekonomi modu gibi, yakıt
tasarrufu sağlar.
• Hız kontrol sistemi operatörlerin
sürekli olarak asfaltlama takımının
hızına uyum sağlamasına ve böylece
daha düzgün serimler yaratılmasına,
yakıt tasarrufu sağlanmasına ve
verimliliğin artırılmasına olanak tanır.
• Güç Yönetim özelliği değişken
yüklerde de tutarlı bir motor hızı
korunmasını sağlar.
• Fabrikada takılan Cat Eğim
ve Yokuş Kontrol sistemi ayrıca
sürekli gerçek ortalama sağlayarak
düzgünlüğü artırır, malzeme
kullanımını azaltır ve ekiplerin sürekli
hareket halinde olmasını sağlar.
Azalan Emisyonlar
AP10055E asfalt makinesi, ABD
EPA Seviye 4/Avrupa Evresi IIIB
ara emisyon standartlarını karşılayan
Cat C7.1 motoruyla donatılmıştır.
Makine ayrıca emisyon değerlerini
Seviye 3/Evre IIIA'ya göre yüzde 50
azaltır. Bu arada partikül sorunu da
Seviye 3/Evre IIIA'ya göre yüzde 90
düşmüştür. Sülfür artık 15 ppm (mg/
kg) seviyesindedir.
Çalışma sırasında ya da rölantide
koşullar optimum olduğunda
devreye giren bir yenileme sistemi
emisyonların azaltılmasına yardımcı
olur. Operatör çalışmaya geri dönerek
otomatik olarak yenileme sürecini
durdurabilir.
Görüş ve Diğer Temel Özellikler
İyi görüş yük kamyonlarıyla iletişim

kurarken, burgu haznesinde karışım
yüksekliğini ayarlarken ve hazneyi
boşaltmadan çalışma süresini optimum
düzeye çıkarırken hayati önem taşır.
AP1055E makinesi optimum
performans için açık görüş hatları
sağlar. Operatörler her iki yanda şasiyi
aşan bağımsız istasyonların yanı sıra
bunların hareketli kontrollerini çok
beğenmektedir.
Asfalt sericisi daha birçok dikkat
çekici özellik taşır. Bunlar arasında
özellikle aşağıdakiler sıralanabilir:
• Soğutma sistemi sıcak havayı
ekipten uzağa yönlendirir.
• Kalın zemin levhaları, ağır
iş zincirleri ve sağlam konveyör
çubukları belirgin şekilde dayanıklıdır.
Sonuçta kalıcı bir performansın yanı
sıra kullanım ömrü boyunca daha
düşük işletme maliyetleri elde edilir.
• Uzak donanımlı yağlanabilir
yataklar contalardaki kirleri
temizleyerek daha uzun bir kullanım
ömrü sağlar.
• Şasinin ortalama kayış kullanım
ömrü 4.000 saattir. Kendinden
gerilimli akümülatörler, orta kılavuz
blokları ve pürüzlü iç kayış kabloları
dayanıklılık sağlar. Kauçuk kaplamalı
parçalar asfaltı sızdırmayarak birikim
oluşumunu önler.
• Servis noktalarına kolay erişim ve
önleyici bakım dönemleri arasındaki
uzun aralıklar maliyetleri düşürür.
Yüksek üretim uygulamaları,
düzgünlüğü ve yüksek tonajlı iş
randımanına olanak tanıyan kullanışlı
özelliklere sahip, güçlü, güvenilir
ve yakıt tasarruflu asfalt sericileri
gerektirir. Yeni AP1055E sericisinin
bu hedefleri ve daha fazlasını sizin
uygulamalarınızda nasıl karşıladığını
sorabilirsiniz. ■
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Asfalt Sericisi
Yeni Emisyon
Standartlarını Karşılıyor

A

Çevresel geliştirmelere ek olarak, yeni
emisyon standartları daha fazla makine ve
parça ömrü gibi yararlar sağladı.
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zalan emisyonlar Cat®
AP1055E Mobil-trac™
asfalt sericisinin en temel
özelliklerinden birini oluşturuyor.
Asfalt sericisi, ACERT™ teknolojisine
sahip Cat C7.1 motorundaki
ilerlemeler sayesinde, ABD EPA
Seviye 4 Ara/Avrupa Evresi IIIB ara
emisyon standartlarını karşılıyor.
Bu yıl yürürlüğe giren yeni Seviye
4/Evre IIIB standartları bir önceki
standartlardan çok daha yüksek.
Emisyonlar Seviye 3/Evre IIIA'ya
göre %50 azaltıldı. Bu arada partikül
sorunu önceki seviyelere göre yüzde
90 düştü. Sülfür artık 15 ppm (mg/
kg) seviyesinde.
Çevresel iyileştirmelere ek olarak,
yeni emisyon standartları maliyet
tasarrufunun yanı sıra başka şantiye
avantajları da sağladı:
• Tüm uygulamalarda gücü ve
performansı artıran entegre bir
tasarım.
• Bu tasarım aynı zamanda
güvenilirliği de artırıyor; makinelerin
ve parçalarının kullanım ömrünü
uzatıyor; bakım ve servis
ihtiyaçlarının yanı sıra işletme
maliyetlerini de asgariye indiriyor.
Yeni standartları karşılamak için
Cat C7.1 motoru, çalışma sırasında

ya da rölantide, koşullar optimum
olduğunda devreye giren bir yenileme
sistemiyle donatıldı. Normal yük
koşullarının ve egzoz sıcaklıklarının
mevcut olduğu çoğu çalışma
koşulunda pasif yenileme meydana
gelecektir. Aktif yenilemeyse dizel
partikül filtresinde (DPF) yüksek
bir kurum seviyesine ulaşıldığına
başlayacaktır. Sistem şeffaftır ve
operatör müdahalesi gerektirmez.
AP1055E'de, operatör işe geri
dönerek yenileme sürecini otomatik
olarak durdurabilir.
Caterpillar ve Cat Bayileri
sorunsuz bir geçiş süreci sağlamak
için birçok adım attılar. Dünya
çapındaki Cat saha teknisyenleri,
Seviye 4/Evre IIIB motorlarının
teknolojilerini desteklemek üzere
büyük bir uzmanlıkla eğitildiler.
Ayrıca motorlar ve asfalt
sericileri Caterpillar müşterileriyle
saha testlerine tabi tutuldu. Bu
çalışmalarla makinelerin sadece
yeni emisyon standartlarını
değil, müşterilerin performans
ve verimlilik beklentilerini de
karşılaması sağlandı. Sonuçta daha
düşük emisyon değerleriyle birlikte
gerçek, ölçülebilir ve sürekli çalışma
üstünlükleri elde edildi. ■

Konfor, Uygun
Koşullar ve ‘Vay!’
Caterpillar Asfalt ve Yol Ekipmanları Yönetim
Merkezine gelen misafirler konfor, uygun koşullar —ve
biraz da, “Vaay!” bulacaklar.
Caterpillar Asfalt ve Yol Ekipmanları Global Satış ve
Pazarlama Müdürü Lieven Van Broekhoven “Yatırım
yapmaya ve asfaltlama işinde ciddi ve kalıcı olduğumuzu
göstermeye devam ediyoruz” diye konuştu.
Amerika'nın Minn. Maple Grove şehrindeki ziyaretçi
merkezi görenlerde büyük bir etki bırakıyor. Ziyaretçileri
girer girmez asfaltlama şantiyelerinden devasa fotoğraflar
karşılıyor. Binlerce metrekarelik bir alana yayılan galeri
Cat® asfaltlama ürünlerini barındırıyor. Bu arada, yerden
tavana kadar olan pencerelerden içeri gün ışığı doluyor.
Misafirler ziyaretlerine devam ettikçe ve işleriyle
ilgilendikçe —ister ekipmanları incelemek, yönetimle
görüşmek, fabrikayı gezmek veya deneme yapmak olsun—
merkezin konforunu ve uygun koşullarını gittikçe daha çok
beğeneceklerdir. Bunların arasında:
• Özel olarak ziyaretçiler için büyük ekranlı bir 		
televizyona sahip bir dinlenme alanı
• İnternet erişimi

• Zengin bir mutfak
• Telefon görüşmeleri yapmak veya iş projeleriyle
uğraşmak için tasarlanmış özel alanlar
• Tesis içinde bir gösteri alanı
• Bir asfalt DNA laboratuvarı
Ayrıca, yönetim merkezinde ziyaretçilere Caterpillar'la
ilgili bilgilere hızlı bir şekilde erişme imkanı sağlayan bir
Çözüm & Öğrenme Merkezi bulunur. Van Broekhoven,
“Mühendisler gibi eğitim personeli de sorularınızı derhal
cevaplamak için sahadadır,” diye konuşuyor.
Fabrikaya yakın olması ise bir başka avantajı.
“Müşteriler ekipmanların nasıl yapıldığını görebilirler
ve sonrasında güvenli galeride makineyi daha yakından
inceleyebilirler,” diyor.
Diğer Global Yatırımlar
Diğer Caterpillar Asfalt ve Yol Ekipmanları tesislerinde
önemli yatırımlar da yapılmaktadır. Minerbio, İtalya'daki
fabrika modernleştirilmiş ve üretim kapasitesi arttırılmıştır.
Xuzhou, Çin'deki fabrikada da benzer iyileştirmeler
yapılmıştır.
Avrupa'da bir ziyaretçi merkezi oluşturmak ise üzerinde
düşündüğümüz bir sonraki adımımız.
Van Broekhoven yeni ziyaretçi merkezindeyken, “Bu
tesisi kurarken görenlerin ‘Vay!’ demesini istedik,” diye
konuştu. “Şimdiye kadar buraya gelenler de bunu başarmış
olduğumuzu hep doğruladılar.” ■
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Sınavların geçilmesi
Asfalt ustası, dar alanların ve sık engellerin üstesinden geliyor
12
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K

uzey İtalya'daki Merano,
gelenekler ve tarihle dolu bir
şehirdir. Sakinleri arasında
sanatçılar, entelektüeller ve saygın
bilim adamları bulunur.
Kültürü kadar dağ kasabasının
güzel havası, hem sakinlerini hem de
ziyaretçileri kendisine çeker. Zengin
tarihi halk tarafından beğenilse de
bu aynı zamanda şehrin bölgelerinin
yüzyıllar önce kurulduğu anlamına
geliyor. Şehrin caddeleri çoğunlukla dar

ve dolambaçlı.
Bu sokaklar güzel görünseler de
asfaltlama konusunda zorluk yaratıyor.
İtalyan asfaltlama yüklenicisi, Varesco
Ltd.'nin E.Toti aracılığıyla bir Cat®
AP500E Asfalt Makinesini bir proje
üzerine çalışmaya koymasında durum
buydu.
Varesco, AP500E'yi seçti çünkü
tekerlekli asfalt makinesi, çok sayıda
rögarın olduğu dar bir alana mükemmel
uyuyor. Şirket, aynı zamanda asfalt

makinesinin performansını test etmek
ve bu makinenin diğer zorlu işlerde
de kullanılıp kullanılamayacağını
değerlendirmek istedi.
Dar alan
İş, Merano'da 38.000 nüfusa sahip
bir yerleşim alanına çıkan bir bağlantı
yolunun asfaltlanmasıydı. Yol, bir
tarafta yaya kaldırımı ve diğer tarafta
bir duvar ile sınırlandırılmıştı.
Varesco, ilk önce alt temeli (20 cm
PAVING NEWS | SAYI 1 2011
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AP500E tarafından yapıldı) yeniden
inşa etmekten ve sonra 8 cm bağlayıcı
tabaka yerleştirmekten sorumluydu.
Kaynağa 3 cm aşınma tabakası eklendi.
Bu yol, 100 m uzunlukta ve sadece
4 m genişlikteydi. Asfalt makinesinin
2.55 m kadar dar asfalt genişliklerine
uyum sağlama kabiliyeti, onu dar yol
için ideal bir seçim haline getirdi. Geniş
zemin alanı, asfalt makinesinin rögar
kapaklarının üzerinden engellenmeden
geçmesini sağlayarak fayda sağladı.
Asfalt fabrikası yaklaşık 25 km
uzaklıktaki Bolzano'daydı. Üç akslı
kamyonlar, yaklaşık 180º C sıcaklığa
varan karışımı taşıdı. Römorkların
üstleri, ince dağ havasından geçerken
karışımı sıcak tutmak için kapatıldı.
Supervizörler iş günü için ihtiyaç
duyulan kamyon sayısını belirlerken
mesafeyi, işin çeşidini, asfalt
makinesinin hızını ve diğer etkenleri
hesapladı.
Asfalt yaklaşık 170º C sıcaklıkta
döküldü. Ekibin karışımın sıcaklığı
ile ilgili hiçbir sorun yaşamaması
önemliydi çünkü işin dar çalışma
alanının yanında başka zorlukları da
vardı.
Ayarlanabilen operatör istasyonları,

ekibin kaldırım kenarına ve duvara
yakın çalışmasına yardım etti. Her
istasyon, görüş mesafesini mümkün
olduğu kadar genişletmek için farklı
yerlere konumlandırılabiliyordu. Daha
geniş yan görüş mesafesine ihtiyaç
duyulduğunda, istasyonlar, makine
şasisinin ötesinde de genişletilebilir.
Rögarların neden olduğu sıklıkla
çalıştırma ve durdurma sorunları, ek
zorluklar yarattı. Sürekli hareketin

“Sericinin fark yaratan
tablası aynı zamanda
optimum manevra
kabiliyeti sunar ”
olmamasına rağmen düzgün, pürüzsüz
bir mat yaratılması, hazneden tabla
yoluyla karışımın hassas bir şekilde
dökülmesini gerektirdi. Bu hassaslığa
ek olarak asfalt makinesinin sıkı oran
kontrolü ve bağımsız auger tahriki
de gerekliydi. Bu ögeler, asfaltlama
yeniden başladığında karışımın
uygun bir şekilde dağıtımını ve
paylaştırılmasını mümkün kıldı.

Tabla fonksiyonları hareket halinde iken işin gerektirtiği
şekilde ayarlanabilir

14
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Aynı zamanda kusursuz bir yeniden
başlama için çok önemli olan nokta da,
tekerlekli asfalt makinesinin yüzeyi
kavrama ve çok çaba harcamadan
makineyi ve asfalt yükünün tamamını
çekebilme kabiliyetidir. Bu yetkinlik,
çalıştırma ve durdurma geçişleri
sırasında tablanın ağırlığını ve
hareketini düzenleyen ve nötralize eden
bir tabla denge sistemi ile beraber, mat
yüzeyindeki kusurları engellemeye
yardım eder.
Asfalt makinesi oldukça verimli
olduğunu kanıtladı. Rögarlar ve diğer
engeller tarafından yaratılan zorluklara
rağmen dakikada 5 m ortalamaya
ulaşmayı başardı.
Bunun yanında asfalt makinesinin
manevra kabiliyeti ve Cat AS4252C
beton dökme tablanın hızlı ayarının,
dar yollarda önemli olduğu kanıtlandı.
Asfalt makinesinin operatörü,
Bay Heinz Serra “Asfalt makinesi
optimum yönlendirme ile mükemmel
tablaya sahip,” şeklinde konuştu.
Manevralarda iç dönme yarıçapı çok
kısa ve bu da makinenin kolayca
hareket etmesini, hatta dar alanlarda
zor manevralara ihtiyaç duymadan tam
bir U-dönüşü yapmasını bile mümkün
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kılar. Bu sayede asfalt makinesi gerekli
olduğunda kolayca ve hemen yeniden
konumlandırılabildi.
Tablanın merkezi göstergesi,
materyallerin eşit akmasının
sağlanmasına yardım etti. Bu, aynı
zamanda başka iyileştirmeleri de
mümkün kıldı.
Bay Serra “Tabladaki yeni merkezi
gösterge, tüm kilit verilere tek yerden
kolayca erişilebilmesini sağlıyor,”
dedi. “Bu gösterge, operatörün tablanın
dört bölümündeki sıcaklıkları, tokmak
barındaki çarpma sayısını, matın
kalınlığına göre hangi numaranın
değiştirildiğini, titreşimli tablanın
frekansını ve tabla yardımının
barometrik ayarını kontrol etmesini
sağlar.”
Sıkıştırma
Asfalt makinesinin hemen
arkasındaki 4-tonluk yol silindiri,
döküm sıkıştırmayı gerçekleştirdi.
Titreşim modundaki kompaktör
sıkıştırmayı elde etmek için gerekli
sayıda geçiş yaptı.
Dökme yol silindiri, asfalt
makinesinin 5 m ile 20 m arkasında
durdu. Dökme süreci sırasında matın
sıcaklığı 130º C civarındaydı. Perdah
silindiri işlemi tamamladı.
Performansın değerlendirilmesi
Bay Serra, Merano projesinden
sonra asfalt makinesinin performansını
Merano'yu çevreleyen dağlarda başka
bir şantiyedeki bir test ile de yansıttı.
Bu projede Varesco, AP500E'yi
malzemenin arka kısımdan dökülmesini
engellemek için nakliye kamyonu
römorklarıyla dolu son derece dik bir
yokuşlu yolda test etti. Her iki testin
sonuçları, Varesco'nun asfalt makinesini
satın almasına neden oldu.
Bay Serra, “Yerleşim bölgelerindeki
cadde işlerinden sanayi şantiyelerine,
yerel ve mahalli caddelerden dar
dağ yollarına kadar işlerimizin
çoğunluğunu temsil eden herhangi bir
iş ortamında makinenin ihtiyaçlarınıza
göre hareket etmesi gayet kolaydır,”
dedi. “Elektronik çekiş kontrolünü,
egzozların geri kazanımını, elektrikli
tablanın mükemmel çalışmasını ve
günlük bakım için tüm önemli servis
noktalarına kolay erişimini takdir
ediyorum.” ■

Virajlı yollarda makinanın manevra
kabiliyeti çok önemliydi

FİRMA
BİLGİSİ

CAT® DISTRIBÜTÖR
İLIŞKISI

Firma Adı:
Varesco Ltd.

Caterpillar, yeni donanımı test etmeleri,
değerlendirmeleri ve Cat Asfalt
Makinelerinin tüm uygulamalarda ve
tüm koşullarda en iyi oyuncular olmasını
sağlamak ve öneriler sunmaları için
Varesco Ltd. gibi bilgi sahibi müşterilerine
güvenir.

Kurucu:
Norbert Varesco
Müdürler:
Thomas, Armine ve Karoline Varesco
Yer:
Güney Tyrol, İtalya
Kuruluş Yılı:
1980
Çalışan sayısı:
30
İş tanımı:
Altyapıların inşasında ve yol bakımında
uzmanlaşmıştır; hem küçük hem de
büyük projeleri üstlenebilir; soğuk asfaltın
kullanımı gibi yenilikçi çözümler aramaya
devam etmektedir.

Varesco Ltd.'nin yeni AP500E'yi test
etmiş olması, Cat Bayii CGT ile olan
ilişkilerine bir kanıttır. Devamında
Varesco’nun asfalt makinesini satın
alması, yüklenici-bayii ilişkisinin gücünü
göstermektedir.
Şirketin kurucusu, Norbert Varesco, CGT
hakkında “Onlar, güvenilir ve kaliteli
iş ortaklarıdır,” şeklinde konuştu. “Cat
ürünleri ve CGT hizmetleri, bizim gibi
beklenmeyen ve pahalı arıza sürelerini
göze alamayacağınız bir alanda çalışanlar
için güvenli bir seçimdir. Caterpillar ve
CGT bizim için bir güvencedir.”
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İşletme Mühendislerinin Deneyimleri Müşterilere Dünya Çapında Yarar Sağlıyor

Sahadan İpuçları

C

aterpillar Global Asfalt ve Yol Ekipmanları işletme mühendisleri,
müşterilere yeni makinelerindeki potansiyeli en üst düzeye
çıkarmalarına yardım etmek için tüm dünyadaki şantiyeleri
ziyaret ediyorlar.
Yere ve uygulamaya bağlı olmaksızın karşılaşılan bazı ortak konular ve
zorluklar vardır. İşte, karşılaştıkları bazı sorunlar ve ürettikleri çözümlerle
birlikte bu işletme mühendislerinin kısa öyküleri. ■

Adı: Peter Wan
Asfalt/Yol Sektörü Deneyimi: 17 yıl
Çalışma bölgesi: Singapur
Peter asphalt ve yol ekipmanları sektörünün—fabrikalar, asfalt
sericileri ve mikserler dahil olmak üzere her alanında çalışıyor.
“Müşterilerin işe başlamalarına yardım etmek yaptığım işin önemli
bir parçası,” diyor.
Peter, aynı zamanda karar alıcıların uygulamalarına en uygun
olan ekipmanı seçmelerine yardımcı oluyor. Özellikle öğütme
ve harmanlama uygulamalarıyla meşgul olan müşterilere yardım
ediyor.
Çoğu soruya cevabı tek kelimeden ibaret: gösteri. “Satın alma
sürecinde bir makineyi tanıtacağız,” diyor Peter. “Bu şekilde,
müşteri nasıl bir ürün satın aldığını tam olarak anlar ve makinenin
ihtiyaçlarına uygun olduğundan emin olur.”
Aynı zamanda, hem Cat® distribütörü hem de müşteri açısından
operatör ve çalışanların eğitimi için nelerin gerekli olduğunun
anlaşılmasına yardım eder. Sonrasında plan programlar buna göre
yapılabilir.
“Uygulama kullanımında eğitimin önemli olduğuna inanıyoruz,”
diyor Peter. “Başarılı müşteriler eğitimin önemini anlıyor ve bunu
şantiyelerde uyguluyorlar.”

Peter Wan, İşletme Mühendisi, turuncu kıyafet içinde
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Adı: Sun Debin
Asfalt/Yol Sektörü Deneyimi: 20 yıldan fazla
Çalışma bölgesi: Pekin, Çin
Sun, ürün desteği konusunda
oldukça geniş bir deneyime sahip
ve önceki görevlerinde kazandığı
bu bilgiler şimdi müşterilerle
paylaştıklarının önemli bir kısmını
oluşturuyor. “Uygulama ve servis
eğitimi, işletme, teslimat ve gerçek
zamanlı sorun çözme dahil olmak
üzere Büyük Çin'deki bayilere destek
sağladım,” diyor.
Önceki görevleri Sun'ı neredeyse
olabilecek her türlü uygulamayı ve
getirdiği zorlukları gördüğü birçok
şantiyeye götürmüş. Bu sırada,

Caterpillar'daki deneyimi kendisine
müşterilerin ihtiyaçlarını ve Cat
makinelerinin sorunları çözmek için
yeteneklerini değerlendirmesinde
yardımcı oluyor.
“Cat sistemlerini ve kültürünü iyi
anlıyorum; ilgili piyasayı, müşterileri
ve alışkanlıklarını, düşüncelerini ve
kültürlerini de anlıyorum,” diyor
Sun. “Müşterilerimin ihtiyaçlarını
karşılamak için tüm faktörleri göz
önüne alabilmemle gurur duyuyorum.”

Adı: George R. Cromwell
Asfalt/Yol Sektörü Deneyimi:
36 yıl
Çalışma bölgesi: Piracicaba,
Brezilya
George, A.B.D. sınırının güneyindeki
tüm ülkelerde çalışıyor. Seyahatleri
sonucunda yolu coğrafya, ekipman
ve uygulama açılarından çeşitli
şantiyelere düşmüş. Eğitim seviyeleri
de şantiyeden şantiyeye büyük ölçüde
değişiklik gösterebilir.
“Çalışanların gelişiminde eğitimin
çok önemli olduğu sonucuna vardım,”
diyor George. “Eğitimlere ben de
katıldım ve sağladığı yararları ilk
elden öğrendim. Ama süpervizörler
çalışanların aldıkları eğitimi
kullanmalarını sağlamazlarsa, bu
yararlardan mahrum kalırlar.”
George makinelerin—kazıcılar,
asfalt sericiler veya silindirler—
teslim edildiklerinde düzgün bir
biçimde çalıştıklarından emin oluyor.
Çalışanların makineyi tüm üretkenliği
ve verimliliğiyle kullanabildiklerinden
emin olana kadar ne kadar gerekirse

o kadar kalır. George, ayrıca
müşterilerin makineden tam anlamıyla
yararlanabilmeleri için ilave eğitimler
düzenliyor.
Cat makineleri ve ürün desteğinin
ünü gittikçe yayılıyor. Dört yıl önce
George'un bölgesinde silindirler
hariç yalnızca 50 Cat makinesi vardı.
George, “Bugün, yine silindirler hariç
olmak üzere 300'den fazla makine
mevcut ve üstelik piyasaya daha yeni
giriyoruz,” diyor. “Bu bölge için
Cat makineleri açık bir şekilde çok
uygun.”
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Adı: Chuck Dault
Çalışma bölgesi: Minneapolis,
ABD
Asfalt/Yol Sektörü Deneyimi: 20
yıldan fazla
Chuck Dault motorlar üzerinde
çalışarak büyüdü. Sonuç olarak, bu
altyapısını iyi kullanarak sertifikalı bir
teknisyen oldu.
Chuck, Caterpillar ile 1999 yılında
daha önce de makine tanıtımı yapmış
biri olarak asphalt kazıyıcı gösteri
uygulamaları uzmanı olarak çalışmaya
başladı. Bugün, bir yandan operatörlük
eğitimi kursuna giderken diğer yandan
tanıtım işine de devam ediyor. Aynı
zamanda yeni kazıcı makinelerinin
lansmanlarında çalışıyor ama vaktinin
çoğunu sahada, çalışanların yeni
makinelere alışmalarına yardım
etmekle geçiriyor.
İlk adım kolay: Çalışanların
kontrolleri ve düğmeleri bulmalarına
yardım etmek ve her tür yeni
yapılandırmaları ayarlamak. Chuck
ayrıca çalışanların pürüzsüz bir
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döşeme üretmeleri gerektiğini
hatırlatmak için görevini bir fırsat
olarak görüyor.
“Asfalt sericisinin pürüzsüz bir
döşeme sermesi için kazıcıların
pürüzsüz, bozulmadan öğütülmüş
yüzey bırakmaları kesinlikle çok
önemlidir,” diye konuşuyor.
Çalışma sırasında yapılan
hatırlatmalar bir başlangıçtır, fakat
farkı devamlı olarak yapılan pratikler
yaratır. “Her müşterinin makineleri
için ayrı ayrı uygulama ve servis
eğitimine katılınmasının önemini
vurguluyoruz, böylece hem müşteriler
hem de operatörler makinelerinin
performansını maksimum düzeye
çıkararak verimli olabilirler.
En iyi müşteriler aynı zamanda
güvenliğe odaklanırlar, diyor.
“Güvenlik her şeyden önce gelir”.
“Güvenli öğretin, güvenli denetin,
güvenli uygulayın, güvenli çalışın.”

Adı: Chew Keng Kok
Asfalt/Yol Sektörü Deneyimi: 14 yıl
Çalışma bölgesi: Singapur
Chew Keng Kok kariyeri boyunca
bazı kapsamlı ve zorlu yol projelerinde
bulundu. Bunların arasında:
Filipinlerde volkanik kül temel
tabakası sermek ve Tayland'da bir
baraj duvarını yalıtmak bulunuyor.
Diğerlerinin yanı sıra bu projelerden
öğrendiği dersler ona sektör ve
gerekli uygulamalar hakkında geniş
bir kavrayış kazandırmış. Bu önemli
bir şey çünkü Avustralya, Hindistan,
Orta Doğu ve Hong Kong, Kore ve
Asya'nın başka bölgelerinde çeşitli
coğrafi alanları anlamasını sağlamış.
Cat asfalt sericileri ve kazıcılar en
sık kullandığı makineler. Makinenin
sunduğu tüm avantajlardan
yararlanabilen müşterileri en başarılı
müşteriler olarak görüyor. “Asfalt
sericilerle birlikte, operatörlerin
düzleştirme sensörlerini nasıl
kullanılacaklarını öğrenmelerine
yardım ediyorum,” diyor Chew. “Bunu

öğrendiklerindeyse, yüzeyler çok daha
pürüzsüz oluyor. Ayrıca, çalışmaya
ve pratik yapmaya devam etmelerini
tavsiye ediyorum. Pratik yapmaları
çok önemli. Çünkü ancak bu şekilde
kendilerini geliştirebilirler.”

Adı: Davide Dalla
Çalışma bölgesi: Bolonya, İtalya
Asfalt/Yol Sektörü Deneyimi: 23 yıl
Davide müşterilerle tüm asfaltlama
modellerinde çalışır. Bir operatör
olarak deneyimi, yeni bir makine
teslim aldıklarında çalışanların
aklından neler geçtiğini anlamasına
yardımcı oluyor.
Operatörlerin tipik olarak öğrenmeye
hevesli olduklarını düşünüyor. “Çoğu
zaman hiç sorun yaşanmaz veya
kolayca çözülebilecek sorunlarla
karşılaşılır,” diyor. “Makineyi iş
uygulamasının özelliklerine göre veya
makinenin birlikte çalıştığı materyale
göre ayarlamalısınız.”
Davide, yeni ekipmanın doğru bir
biçimde kullanılması için operatörlerin

ve diğer çalışanların sorumluluklarını
anlamalarını sağlar. “Doğru
parametreleri kurmalarına yardımcı
oluruz ve makinelerin en iyi çalışma
koşullarında kullanıldığından emin
olmak için operatörlere yapmaları
gerekenleri öğretiriz,” diyor Davide.
Ayrıca, Cat distribütörü
operatörlerinin yeni çıkan modelleri
takip etmelerini ve bu bilgilerini
müşterilerle de paylaşmalarını sağlar.
Müşteriler de her zaman için gelişme
çabasında olmalıdırlar. “En başarılı
çalışmalar makinenin performansının
en üst düzey verimlilikte olması
için makinenin kullanımı sırasında

öğrendiklerinden yarar sağlayabilen ve
tüm parçalarını, servis gerekliliklerini
ve bakım zamanlarını öğrenmek
için özel olarak eğitilen yetenekli
operatörle yapılır,” diyor.
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