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Publicație a Caterpillar pentru construcția de drumuri

Navigare ușoară

Pregătirea unei șosele pentru Cupa America

O piesă mică, un
câștig mare
Mărirea duratei de viață a dintelui
de frezare are un impact semnificativ
asupra producției.
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EDITORIAL

Genul meu de
tehnologie

Î

Lieven Van Broekhoven
Worldwide Sales
and Marketing Manager

mi place progresul tehnologic,
în special atunci când acesta este
atât de bine integrat în produs,
încât să nu fiu nevoit să merg la
vreo specializare pentru a învăţa
să-l folosesc. Doresc acest tip de
tehnologie care mă ajută să fac o
treabă mai bună și să fiu mai eficient,
fără complexitate.
Prezenta ediție a revistei Paving
News conține câteva exemple
remarcabile despre cum folosește
Caterpillar tehnologia pentru a
crea produse mai productive și mai
sigure. Sistemul electric CAN-bus,
folosit în prezent la cele mai multe
dintre grinzile Cat, este practic
invizibil pentru utilizatori. Cu toate
acestea, CAN-bus simplifică întregul
circuit electric și comunicarea pe
placa de rețea. Este incredibil, însă
numărul de cabluri de pe grinzile
Cat® a fost redus cu peste 50 de
procente datorită noii tehnologii.
Astfel, componentele de pe grindă
comunică mai eficient cu cele de pe
finisor .
De exemplu, controlul pantei la
finisoarele de asfalt folosește sistemul
CAN-bus. Deoarece interfața
electrică dintre modulul electronic
de control al grinzii și comutatoarele

de control pentru finisarea în rampă
este mai bună, controlul general
al utilajului este mai sigur și mai
receptiv. În plus, noua tehnologie
oferă o platformă mai bună pentru
asfaltarea tridimensională, dacă
acesta este curentul pe care doriți să
îl urmați.
De asemenea, doresc să menționez
tehnologia de fabricare folosită
pentru dinții de frezare Cat. Am
avut întotdeauna un design deosebit
al rotorului și o bună reputație
pentru ușurința întreținerii.
Procesul de fabricație a dinților de
frezare încorporează tehnologie
de ultimă generație. Rezultatul
constă în produse cu o durată
de viață îmbunătățită cu până la
50%. Din perspectiva echipei, nu
se schimbă nimic. Nu este nevoie
de niciun training de specializare.
Echipamentul funcționează în
același mod. Întreținerea părților
active este efectuată la fel – dar mai
rar, astfel încât freza va câștiga în
productivitate.
Caterpillar face tranziția către
noua tehnologie fără efort. Acesta
este tipul de tehnologie pe care
doresc sa îl cumpăr. ■
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Durata de viață a dinților de frezare - factor major
în stabilirea prețului per tonă.
Durabilitatea pieselor active poate asigura anual
sute de ore de productivitate crescută
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Datorită importanței turistice, strada din Cascais a rămas deschisă pe durata lucrărilor
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Navigare ușoară
Pregătirea unei șosele pentru
Cupa America

S

atul Cascais din Portugalia are suficiente
puncte de atracție - inclusiv vederi
magnifice către Oceanul Atlantic - pentru
a-l transforma într-un obiectiv turistic. Hotelurile
istorice și drumurile șerpuite, care aproape ating
oceanul, au fost folosite ca fundal pentru filme,
inclusiv pentru seria James Bond. În plus, orașul
are o istorie bogată în raliuri, găzduind FI Grand
Prix Portugalia și numeroase evenimente de
motociclism.
Atenția a fost și mai mare anul acesta, odată
cu sosirea în luna august a uneia dintre cele mai
vechi și vestite curse de navigație din lume, Cupa
America.
Cu previziunea unei veri încărcate,
municipalitatea din Cascais a conștientizat faptul
că este necesar să aducă îmbunătățiri la Avenida
Marginal, magistrala de pe faleză care duce către
sat și principalele atracții.
Principala problemă a drumului era scurgerea.
„În perioadele cu multe ploi, afluenții se
acumulează, formând un râu, și pun în pericol

atât circulația mașinilor cât și a pietonilor”, a
notat în raport un inginer al orașului Cascais.
Era important ca strada să fie finalizată
înainte ca mulțimea să sosească pentru Cupa
America. Cu toate acestea, drumul trebuia să
rămână circulabil pe toată durata lucrărilor,
pentru turiștii sezonieri.
Sanestradas, o companie specializată în
lucrări de asfaltare, a fost selectată pentru a
efectua lucrarea în baza termenului scurt și a
calității înalte solicitate.
Proiectul
Proiectul municipalității din Cascais
cuprindea o secțiune de 1 km (0.62 mile) din
Avenida Marginal. O mare parte din suprafața
drumului era în stare bună, cu excepția a
aproximativ 65 m (213’). Acea secțiune de drum a
fost distrusă în timpul unui proiect de construcție.
Cei 65 m (213’) reprezenta totodată locația pentru
noul sistem de colectare a apelor pluviale
provenite de la rigolele aflate de-a lungul șoselei.

PE SCURT
Compania: Sanestradas
Proprietar și Director General:
Daniel A. Gonçalves
Sediu: São Domingos de Rana, Portugalia
Anul înființării: 1966
Servicii oferite: inginerie, fabricarea
asfaltului, lucrări de asfaltare
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Direcționarea apei către acele
scurgeri a constituit o nouă
provocare. Aproximativ 300 m (984’)
de drum era atât de plat, încât apa
nu se scurgea.
O soluție simplă ar fi fost
aplicarea unei suprafețe noi cu un
mic grad de înclinare. Însă această
soluție a fost abandonată datorită
bordurilor mici – având înălțimea
medie de doar 100 mm (4”).
Aplicarea unui nou strat bituminos
pentru a crea inclinația ar fi dus la
scurgerea apei peste borduri. Astfel,
inundațiile ar fi continuat.
Oficialii municipalității Cascais
au dezvoltat o strategie. Prima dată,
au pornit cu noul sistem de
canalizare. 65 de metri liniari (213’)
de bordură au fost scoși iar zona
șanțului a fost înlocuită cu două
straturi de 200 mm (7.8”) de piatră
concasată. Acea bază conținea
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bitum fluid pentru irigație MC70, cu
o rată de impregnare de 1kg/m2.
Un strat de legătură cu o grosime
11 cm (4.3”) a fost pus deasupra,
urmat de statul de uzură cu o
grosime medie de 6 cm (2.3”).
Restul drumului nu necesita noi
straturi sau alte îmbunătățiri. Astfel,
echipele de frezat au decopertat 6
cm (2.3”) de material. Apoi, echipele
un așternut un strat de asfalt de
uzură AC 14 Surf 35/50 (BB), atât
peste porțiunile refăcute cat si peste
cele decopertate.
Program strict
Echipelor le-au fost date doar
două săptămâni pentru a finaliza
lucrarea, însă, în realitate, timpul a
fost considerabil mai scurt, datorită
faptului că s-a lucra doar noaptea.
Echipele începeau lucrul la ora 8
p.m. sau 9 p.m. și terminau la ora 7

dimineața următoare.
În plus, Avenida Marginal
trebuia să rămână deschisă
traficului, fără restricții, în zilele de
vineri, sâmbătă și duminică, pentru
a permite turiștilor să vină și să
plece nestingheriți. Acest lucru a
însemnat că cele două săptămâni au
fost de fapt 8 zile.
Proiectul a fost complicat,
deoarece traficul trebuia să rămână
deschis, chiar dacă într-o manieră
limitată. Acest fapt a dus la un
proces de frezare a unei benzi două
nopți consecutive, apoi asfaltarea în
tandem cu compactarea în
următoarea noapte. După aceste
etape, banda era finalizată.
Frezarea
O freză de asfalt Cat® PM102 a
îndepărtat 6 cm (2.3”) de asfalt din
zonele necesare. A fost ales modelul

Lucrul în tandem a facilitat finalizarea la termen a lucrării

9/19/2011 2:18:56 PM

POVESTE INTERNAŢIONALĂ

PM102, mai mic decât PM200,
deoarece dimensiunile sale l-au
făcut potrivit pentru drumul îngust.
Cu toate acestea, utilajul a realizat
productivitatea dorită, trebuind să
frezeze o bandă întreagă în doar
două nopți.
Intervalul limitat nu a permis
niciun fel de erori. Din acest motiv,
doi tehnicieni de service de la STET,
dealerul Cat din Portugalia, au
rămas pe șantier pe timpul nopții în
caz că era nevoie de ei. Din fericire,
nu au existat probleme.

lucrează în tandem am reușit să
finalizăm lucrul mult mai repede
decât am anticipat și cu rezultate
excelente în ceea ce privește
suprafața finală,” a afirmat acesta.
Caterpillar a avut la fața locului
un tehnician specializat în utilizarea
finisoarelor, pentru a asigura
integrarea fără probleme a noului
AP555E. Acesta a urmărit
îndeaproape atât performanțele
ambelor utilaje, cât și echipa,
oferind sugestii pentru
îmbunătățirea lucrului.

Asfaltarea
În momentul în care a fost
finalizată frezarea unei benzi,
echipamentele de asfaltare au
început munca. Camioanele de
livrare au descărcat materialul în
finisoare.
Sanestradas a ales noul finisor
Cat AP555E cu grindă AS4252C. La
câțiva metri în fața acestuia,
funcționa un finisor Cat AP655D.
Pedro Santos, şeful de proiect de
la Sanestradas, a fost mulțumit de
ambele finisoare. Motivul cheie:
productivitatea lor a permis
finalizarea lucrării într-un timp
scurt. „Cu două finisoare care

Compactare
Trei compactoare Cat - CB434D,
PS300B și CB34 - au ținut cu
ușurință pasul cu cele două finisoare
și au îndeplinit specificațiile legate
de densitate.
PS300B a lucrat în modul de
străpungere și a fost în urma celui
de-al doilea finisor, AP555E.
Legătura longitudinală a fost
realizată „fierbinte”, fiind ușor
compactată, deoarece primul finisor
a lucrat la doar câțiva zeci de metri
în fața celui de-al doilea.
Compactoarele au lucrat la o
distanță care permitea menținerea
ritmului cu grinda de asfaltare și

totodată compactarea. Numărul
trecerilor a depins de pașii realizați
de finisor și camioanele de livrare.
Compactoarele au considerat cele
două suprafețe proaspăt puse ca
fiind una singură și au lucrat de-a
lungul întregii lățimi a benzii.
Finalizare
Domnul Santos și alți
reprezentanți de la Sanestradas au
fost mulțumiți de performanțele
frezelor, finisoarelor și
compactoarelor Cat, precum și de
dealerul Caterpillar. Mai mulți
oficiali de la Caterpillar și de la
STET au fost la fața locului pentru a
se asigura că acest proiect este un
succes.
Niciun spectator nu a fost mai
important ca autoritățile
municipalității din Cascais, care au
supravegheat de asemenea șantierul.
Au văzut echipamentele frezând,
asfaltând şi compactând repede și au
fost mulțumiți de faptul că drumul a
fost finalizat la timp pentru Cupa
America - deservind în același timp
toți turiștii, atât de importanți
pentru economia locală. ■
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Îmbunătățiri aduse M
grinzilor Cat
Profitabilitate sporită
®

Tehnologia, avantaj încorporat în noile modele.

ulte aspecte ale ecuației
procesului de asfaltare
trebuie să se potrivească
pentru a crea o suprafață netedă.
Deși toate aceste elemente sunt
cruciale pentru proces, niciunul nu
este mai important decât grinda.
De fapt, o grindă specificată și
executată corespunzător poate face
diferența dintre un client mulțumit
și unul nemulțumit. De asemenea,
o grindă aleasă și operată corect
elimină posibilitatea apariției
costurilor suplimentare de refacere
a suprafeței executate.
Chiar dacă grinzile Cat®
sunt deja recunoscute ca fiind
unele dintre cele mai avansate
din industrie, proiectanții de la
Caterpillar Paving Products sunt
conștienți de nevoia permanentă
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PRODUSE NOI
SUSTAINABILITY
de îmbunătățire. Pe măsură ce sunt
făcute aceste îmbunătățiri, se ține
cont și de caracteristicile și beneficiile
modelelor anterioare. Acestea includ:
•

•

•
•
•

Control eficient pentru
aplicații urbane și
comerciale, minimizând
lucrul manual.
Cadre rigide, de capacitate
mare, care permit
materialului să aibă un flux
ușor către extensii, atunci
când crește lățimea de
asfaltare.
Rezultate superioare cu
privire la densitatea și
netezimea stratului așternut
Plăci de repartizare ușor de
manevrat și cu întreținere
minimă.
Service ușor de realizat

Clienții au furnizat informații
cheie despre modalitățile de
îmbunătățire a liniei de produse
existente. Inginerii au preluat aceste
sugestii și împreună cu cercetările
făcute de experți în domeniu au creat
patru îmbunătățiri cheie care vor fi
introduse treptat la întreaga linie de
repartizoare de asfalt. Acestea sunt:
1.
			
2.
			
			
3.		
			
4.		

Folosirea unui sistem CANbus
Integrarea unui sistem 		
îmbunătățit de control al 		
pantei și înclinației
Îmbunătățiri la sistemul 		
electric de încălzire
O trusă de scule

Sistemul CAN-bus
Aceasta este o îmbunătățire
esențială, care a fost deja
implementată la multe dintre grinzile
Cat și va fi introdusă în curând și la
celelalte. Sistemul CAN-bus reduce
substanțial cantitatea de cabluri
între comutatoarele de control
ale operatorului și componente.
La unele dintre noile modele s-a
înregistrat o reducere a cantității de
cabluri cu până la 50%.

Sistemul electric de încălzire a fost actualizat pentru a prelungi durata de viață a elemenților de încălzire.

Cum a fost posibilă eliminarea
unei asemenea cantități de cabluri?
Înainte, un cablu trecea de la fiecare
comutator de control prin cablajul
grinzii către sistemul de control
al finisorului. Informația era apoi
direcționată de la finisor înapoi la
repartizor, de-a lungul unui cablu
separat, către motorul corespunzător
sau grindă, pentru a performa
comanda. Acum, grinzile procesează
intern aceste funcții, comunicând cu
finisorul doar în cazul informațiilor
relevante prin intermediul cablurilor
special destinate.
Reducerea cablurilor are două
beneficii esențiale pentru client.
Primul, micșorează posibilitatea
apariției problemelor legate de
cabluri. Cel de-al doilea, dacă se
ivește o problemă, aceasta este mult
mai ușor de rezolvat. Tehnicienii,
chiar și operatorii vor reuși să
remedieze situația fără dificultate.

Grinzile Cat continuă să
răspundă prompt la comenzi.
Sistemul CAN-bus reprezintă doar
o metodă îmbunătățită pentru
intercomunicarea diferitelor
componente. Aceste modificări
la nivelul comunicației permit
îmbunătățirea produsului fără
înlocuiri costisitoare de cabluri.
Sistem Cat de control al pantei și
înclinației
Introducerea acestui sistem
la modelele noi de grinzi
reduce dependența de operator.
Antreprenorii vor remarca un
control mai eficient al randamentului
și o reducere de costuri pe măsură ce
utilajele devin tot mai automatizate.
Automatizarea adusă de acest sistem
ajută la obținerea suprafețelor
netede.
În plus, implementarea acestui
sistem permite antreprenorilor
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să beneficieze de îmbunătățirile
calitative asociate cu tehnicile de
asfaltare 3D și de informațiile vaste
și variate pe care acestea le oferă.
Îmbunătățiri aduse sistemului electric
de încălzire
Antreprenorii au adoptat
de-a lungul ultimilor ani sistemul
electric de încălzire datorită căldurii
consistente și omogene pe care
acesta o furnizează – de la un capăt
la celălalt al grinzii. Inginerii de la

Caterpilar au dezvoltat acest sistem
electric pentru a prelungi durata de
viață a elemenților de încălzire.
Trusă de scule
Uneori, îmbunătățirile sunt legate
de confortul operatorului și mai
puțin de tehnologie. Acesta este și
cazul introducerii trusei de scule pe
noile grinzi.
Clienții au solicitat includerea
truselor de scule. Acestea sunt
amplasate astfel încât operatorii

să poată depozita uneltele de lucru
direct pe utilaj.
Obiectivul central al
angajamentului Caterpillar de
îmbunătățire continuă este să venim
în ajutorul dumneavoastră pentru
a găsi noi metode de sporire a
productivității și a profitabilității
pe șantierele unde vă desfășurați
activitatea. Solicitați dealerului
dumneavoastră Cat informații
suplimentare. ■

CELE MAI RECENTE DIN GAMĂ

Grinda de asfalt Caterpillar AS3301C este
cel mai recent echipament din gama pentru
asfaltare Caterpillar. Înlocuiește Extend-AMat 10-20B.
La fel ca celelalte grinzi Cat® produse
recent – sau încă în lucru – în toată lumea,
AS3301C va oferi îmbunătățiri în patru
zone cheie: la cabluri, mulțumită sistemului
CAN-bus, integrarea unui sistem opțional
de control al pantei și înclinației,
îmbunătățiri la sistemul electric de
încălzire și adăugarea unei truse de scule.
Alte modificări aduse la AS3301C sunt:
O elice pentru manivela de adâncime.
Elicea face mai ușoară rotirea manivelei,
economisind energia operatorului pe

durata programului de lucru.
Comutatoare încastrate. Previn
acționarea nedorită de către operator.
Un panou de control îmbunătățit și
ergonomic. Poziționarea panoului a fost
ajustată pe baza sugestiilor primite din
partea operatorilor.
Un cablu bobinat integrat. Cablul, aflat
lângă senzorul sonic de alimentare, trecea
inițial de la senzor către colțul din spate a
grinzii. Era astfel expus deteriorării în
timpul lucrărilor normale de asfaltare sau
chiar în timpul transportului. Cablul este
acum integrat în rama grinzii, fiind mai bine
protejat.

Un suport pentru pahar. Noul model de
grindă include un loc în care se poate pune
un pahar sau o cană. Suportul poate fi pliat
atunci când se lucrează într-o zonă limitată
sau când sunt întâmpinate obstacole.
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Un an de manifestări
expoziționale
Utilajele Caterpillar au fost reprezentate cu succes în ultimul an la expozițiile din
întreaga lume. Caterpillar și dealerii săi și-au demonstrat angajamentul global prin
participarea la zeci de evenimente.

Ankara, Turcia

Indiferent de locație, clienții pot beneficia de expoziții comerciale. Aceste
evenimente oferă:
• Șansa de a compara utilajele Cat față în față cu alte utilaje
concurente
• Un prim plan asupra noilor produse
• Experți care pot să răspundă întrebărilor
• Ocazia de a discuta despre alte nevoi, cum ar fi asigurarea
asistenței tehnice pentru utilaje

Verona, Italia

Întrebați dealerul Cat din teritoriul dumneavoastră despre următoareleexpoziții
comerciale din zonă. ■

București, România

Jakarta, Indonezia

Zaragoza, Spania

Mumbai, India
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CUSTOMER
TESTIMONIAL
STORY

Închirieri
utilaje

O companie franceză închiriază finisoare de
asfalt și repartizoare, cu sau fără operator

B

eneficiile oferite de închiriere sunt multe, iar o
companie franceză le folosește pentru o afacere
rentabilă.
Compania ATPS, având sediul central la Paris, are
ca obiect de activitate închirierea de utilaje pentru
construcția și întreținerea de drumuri. Este o formulă
care a funcționat excelent până acum. Compania,
înființată în anul 2000, deține acum o flotă compusă
din 60 de finisoare de asfalt, 12 repartizoare și 12
camioane.
„Obiectivul ATPS este să atingă o flotă de 100
de finisoare și un număr de 60 de operatori, pentru
a acoperi cererea în creștere din Franța și Europa”, a

12

declarat Patrick Pichardie, fondatorul și președintele
ATPS .
Referirea la operatori nu este întâmplătoare. ATPS
nu doar închiriază utilaje, asigură și personalul care le
deservește. Operatorii sunt bine instruiți și capabili să
asigure o calitate bună a lucrării.
Companiile de construcții pot conta astfel pe cele
mai bune utilaje, deservite de personal calificat,
pentru a duce lucarea la bun sfârșit, indiferent de
complexitatea acesteia.
„Avem un personal bine calificat, instruit periodic,
care operează utilaje de bună calitate, astfel că lucrările
sunt executate respectând un standard înalt de
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calitate’’, a declarat Pichardie.
Un parteneriat pe termen lung
Afacerea a fost construită în jurul
experienței oamenilor și calității
utilajelor. Pentru finisoare a fost
aleasă marca Caterpillar. Compania
ATPS a fost și prima din Franța care
a achiziționat noul model de finisor
de asfalt Cat® AP555E.
Parteneriatul cu Caterpillar a fost
o continuare firească a relațiilor
de afaceri pe care compania le

avea cu Bitelli pentru gama de
finisoare de asfalt. Și la momentul
actual compania mai deține
echipamente marca Bitelli, companie
achiziționată de Caterpillar în anul
2000.
Relația dinte ATPS și dealerul
local Caterpillar, Bergerat
Monnoyeur, este o extensie a
acestei legături. ATPS și Bergerat
Monnoyeur lucrează împreună,
din momentul pregătiriii achiziției
și pe toată durata exploatării

utilajelor. Un exemplu recent este
și contractual semnat de cele două
companii. Chiar și dealerul Cat
închiriază ocazional finisoare de la
ATPS și le folosește la demonstrații
pentru alți clienți. Rezultatul este în
beneficiul ambelor părți, companiile
câștigând astfel noi clienți.
Investiții noi în viitor
ATPS va continua investițiile în
utilaje noi. Procesul investițional este
un rezultat al extinderii companiei.

PROFIL
Compania: ATPS
Sediul central: Paris, Franța
Acoperire: Trei sucursale – Paris,
Toulon și Bordeaux – acoperă
întreg teritoriul Franței, cât
și zone din țările vecine
Anul înființării: Iulie 2000
Flotă: 60 de finisoare de asfalt,
inclusiv Cat AP555Es și BB621s
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TESTIMONIAL
Vor fi achiziționate utilaje noi pentru
asigurarea unei disponibilități
ridicate, precum și pentru creșterea
productivității. Achiziția de noi
utilaje reflectă și un angajament față
de clienți: asigurarea unei flote tinere
de utilaje.
Închirierea de utilaje noi asigură
clienților accesul la cea mai nouă
tehnologie dezvoltată de Caterpillar,
precum și un nivel ridicat de
productivitate.
Operatorii beneficiază de asemenea
de avantajele utilizării unor
echipamente noi, mai performante,
mai confortabile și mai ușor de
operat. De exemplu, trenul de rulare
pe şenile din cauciuc Mobil-trac
combină tracţiunea şi flotaţia unui
tren de rulare pe şenile metalice cu
mobilitatea, viteza şi ţinuta de drum
a unui finisor pe roţi. De asemenea,
sunt apreciate sistemul de ventilație

Noile finisoare înglobează cea mai
recentă tehnologie
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performant și sistemul sonic de
ghidare și nivelare.
Flota de utilaje deținută de ATPS
ne înfățișează o companie care
pune calitatea pe primul plan și care
oferă clienților cele mai bune utilaje
disponibile.
Pregătite pentru orice tip de lucrări
Gama de utilaje din flota ATPS
se adaptează pe orice tip de șantier,
indiferent de tipul lucrării. Unele
lucrări presupun reabilitarea unor
străzi, șosele și autostrăzi, altele
presupun reabilitarea unor alei
sau trotuare. Flota ATPS include
atât utilaje pentru lucrări de mică
anvergură cât și pentru cele de
mare anvergură.
De exemplu, ultimul model
achiziționat, un finisor Cat AP555E,
este folosit acum la reabilitarea unei
porțiuni de autostradă.

În funcție de complexitatea lucrării
și de termenul de execuție, ATPS
oferă închirierea pe termene flexibile,
pornind de la o singură zi până la
un an.
Afacerea a fost începută atunci
când dl. Pichardie a remarcat
interesul crescut pentru închirierea
de echipamente mici pe termen
scurt. El a realizat de asemenea că
cererea era orientată și către calitatea
echipamentelor, precum și către
asigurarea unui operator care să le
deservească.
Succesul afacerii i-a permis sa-și
extindă oferta cu utilaje mai mari și
să-și extindă baza de clienți chiar și
în afara Franței.
Direct la lucru
Compania COREAL este un client
tradițional al ATPS. Cu un efectiv
de 380 de angajați, COREAL este o

Finisoare de asfalt lucrând la căile de
acces către un nou depozit
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companie specializată în construcția
de locuințe și obișnuiește să
închirieze finisoare de asfalt pentru
realizarea drumurilor de acces.
În cadrul ultimului lor proiect,
construcția unui depozit, au apelat
la ATPS pentru un utilaj cu care să
asfalteze căile de acces către depozit.
Operatorul a descris utilajul ca fiind
ușor de manevrat și cu comenzi
intuitive – beneficiu important
pentru cei care închiriază.
În concordanță cu cele mai bune
practici, a fost furnizată cea mai
bună soluție pentru rezolvarea
cerințelor proiectului. „Clienții
doresc utilaje fiabile și operatori cu
experiență, astfel ca proiectul să fie
finalizat bine și la timp’’, a declarat
Pichardie. ■

CÂND APELAȚI LA UN SERVICIU DE ÎNCHIRIERI?
Achiziția unui utilaj duce la construirea unui capital propriu. Închirierea unui
utilaj poate fi o alternativă mai bună în următoarele condiții:
1. Sistemă adecvată de utilaje. Închirierea ajută un contractor să aleagă sistema
de utilaje adaptată cerințelor specifice ale aplicației (lățime de asfaltare, restricții cu
privire la masa operațională, dimensiuni de gabarit, echipamente opționale, etc.)
2. Lucrări ocazionale. Închirierea reprezintă o soluție viabilă pentru lucrări
ocazionale și sezoniere sau în situațiile în care apar vârfuri de activitate.
3. Testarea unui tip de utilaj. Închirierea reprezintă o ocazie pentru a testa și
evalua un utilaj pentru care există o intenție de achiziție. Este capabil compactorul
să realizeze comnpactarea prin mai puține treceri ? Dar finisorul să aștearnă un covor
asfaltic omogen, uniform, și cu o suprafață lină? Închirierea poate oferi răspunsul
căutat.
4. Estimarea costurilor. Costul închirierii face mai ușoară realizarea cotațiilor
viitoare.
5. Fără capital investit. Contractorul plătește numai pe durata închirierii, fără a avea
costurile specifice proprietății. Capitalul salvat poate fi folosit pentru alte aspecte ale
afacerii.
6. Costuri mai mici. Contractorul nu plătește nimic pentru operațiile de întreținere și
reparații și nici pentru stocul de siguranță de piese de schimb.
7. Fără costuri de depozitare. Transportul utilajului poate fi realizat de către dealer,
deci nu mai este nevoie de spațiu de depozitare pe perioada dintre lucrări.
8. Acces la cele mai noi modele. Utilajele noi, care beneficiază de update-uri
tehnologice, asigură o productivitate ridicată.
9. Flexibilitate. Este mult mai ușor să închiriezi un utilaj pentru o zi, o lună sau un an,
cu sau fără operator, pentru a-l folosi la lucrări ocazionale.
10. Consultanță. Companiile de închirieri pot asigura consultanța necesară pentru
alegerea corectă a echipamentelor pentru fiecare tip de lucrare.

Contactați Bergerat Monnoyeur Închirieri (www.bm-inchirieri.ro) pentru mai
multe informații privind închirierea de utilaje.
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Investiţii semnificative realizate la fabricile Caterpillar pentru utilaje de drumuri

Unități de producție
îmbunătăţite în
beneficiul clienţilor

M

ulte dintre îmbunătăţirile realizate de Caterpillar unităților sale
de producție se vor reflecta în produsul final, care va fi apreciat de
către clienții din lumea întreagă.
„În timp ce multe dintre firmele concurente aleg să facă „reclamă” la
investiţiile în unitățile de producție, Cat® Paving face, în liniște, investiţii
majore pentru păstrarea poziţiei de lider în industria globală de utilaje pentru
construcția de drumuri,” a afirmat Jim McReynolds, Global Paving President.
Îmbunătăţirile aduse acestor unități - în Rantigny, Franţa; Minerbio,
Italia; Xuzhou, China și Minneapolis, SUA - au fost realizate pentru mărirea
capacității de producție, o calitate mai bună a produselor și promptitudine
în servirea clienților, a afirmat McReynolds.
16
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Printre modificările aduse unităţilor
amintim:
•

•

•

•

•

Zone îmbunătăţite de recepţie a
materialelor, inclusiv utilizarea
de tehnologii moderne
pentru scanarea, urmărirea
și inventarierea tuturor
materialelor sosite. Zonele de
recepţie sunt echipate cu o
linie directă către depozitul de
distribuţie. „Acest aspect ne-a
permis să accelerăm procesele
de asamblare și să respectăm
termenele de livrare,” a afirmat
Joshua Meyer, Manager
Regional Utilaje pentru
Drumuri pentru Europa, Africa
și Orientul Mijlociu.
Furnizarea doar a ce este necesar
– atunci când este necesar. „În
momentul de faţă furnizăm
către o staţie doar componentele
necesare unui anumit tip de
echipament,” a afirmat Giacomo
Minchio, manager al fabricilor
de la Minerbio și Rantigny. “
Acest procedeu îmbunătăţește
utilizarea spaţiului și permite
eficientizarea procesului de
asamblare. Este o îmbunătăţire
care permite evitarea deșeurilor.
Acest lucru îmbunătăţește
costurile pentru clienţii noştri.”
O reorganizare majoră a fluxului
de lucru. „Am reconfigurat
liniile și fluxul,” a spus Meyer.
„Eficienţa crescută permite
construcţia mai rapidă a
produselor și îmbunătăţește
calitatea, deoarece există mai
puţine porniri și opriri de-a
lungul traseului.”
O reconfigurare a staţiilor de
lucru. Volumul de lucru care
trebuie finalizat la fiecare
staţie de lucru este mai bine
echilibrat. O parte a planului
de îmbunătăţire reprezintă
asigurarea unor controale a
calităţii, a uneltelor potrivite și
a volumului corect de lucru la
fiecare staţie.
Utilizarea birourilor tip „insulă”.
Inginerii de proces și managerii
sunt acum poziţionaţi direct
pe linia de producţie. „Sunt de
fapt în sfere de sticlă poziţionate
pe linia de asamblare,” a spus

Reorganizarea fluxului de producție și a staţiilor de lucru au îmbunătăţit calitatea și au micșorat timpul de
producţie la fabricile Caterpillar de utilaje pentru drumuri, inclusiv la această fabrică din Minerbio, Italia.

Minchio. „Supraveghează de
aproape procesul. Dacă se ivesc
probleme, sunt capabili să ofere
prompt soluţii și să avanseze
producţia.”
• Inspecţii mai cuprinzătoare
înainte de livrare. Noul proces
include un număr mai mare
de inspecţii pentru fiecare
echipament. Sunt extrem de
cuprinzătoare și realizate la
diferite momente în timpul
procesului. Echipamentele sunt
de asemenea alese aleatoriu
pentru inspecții suplimentare.
De asemenea, sunt luate măsuri
pentru a elimina orice situaţie
nedorită de pe linia de producţie.
„Pentru a concluziona, ne
îmbunătăţim unitățile de producție
pentru a răspunde mai bine
cerinţelor diferitelor pieţe pe care
le deservim,” a afirmat Lieven Van

Broekhoven, Manager Vânzări
Globale și Marketing. „În ultimii
ani a avut loc o consolidare
considerabilă în industria de utilaje
pentru construcția de drumuri și
dorim să rămânem cel mai bun
partener pentru clienţii de pe pieţele
unde suntem lideri. De asemenea,
dorim să devenim adversari
redutabili în zonele geografice în
care întrevedem potenţial pentru
dezvoltare peste nivelul nostru
actual.
„Îmbunătăţirile din fabricile
noastre sunt rezultatul creșterii
noastre globale și a experienţei pe
care am dobândit-o din aceasta.
Linia noastră de produse, logistica,
echipele de achiziţii și marketing,
toate au contribuit la conceperea
și implementarea îmbunătăţirilor
menţionate”. ■
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Durata de viață a dinților
de frezare - factor major în
stabilirea prețului per tonă.

M

ulți antreprenori
consideră puterea un
indicator cheie pentru
productivitatea frezelor de
asfalt. Puterea este cu siguranță
un factor important pentru
performanța generală.
Aceiași antreprenori pot însă
să nu ia în considerare impactul
pe care îl are durata de viață
a dinților de frezare asupra
productivității. Cu toate acestea,
durata de viață a acestora are
un impact enorm atât asupra
producției, cât și asupra
costurilor.
În primul rând, dinții mai
rezistenți maximizează timpul de
funcționare a utilajului. În decursul
unui an, dinții cu durată extinsă
de viață pot furniza sute de ore de
productivitate crescută.
Un avantaj subestimat, dar
esențial, este faptul că durata
extinsă de viață a unui dinte permite
schimbarea la momentul la care
șeful echipei consideră necesar acest
lucru. Asta înseamnă că dinții noi
pot fi adesea montați între lucrări
sau la sfârșitul unei zile de muncă,
atunci când operatorii, șoferii
camioanelor și muncitorii sunt în
afara orelor de lucru.
Această eficiență permite
economii semnificative și ar
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trebui luată în considerare la
momentul achiziției. Dinții cu
prețuri mici de achiziție se pot
dovedi extrem de costisitori atunci
când se măsoară prețul per tonă.
Acel cost final reprezintă motivul
pentru care Caterpillar pune accent
enorm pe prelungirea duratei de
viață a dinților. Trei factori cheie
ajută la prelungirea duratei de viață:
1.
2.
3.

Designul
Tehnicile de fabricație
Suporții conici Cat pentru
dinți

Designul dinților
Caterpillar produce o varietate
de dinți pentru frezare, cu diferite
caracteristici pentru a corespunde
perfect materialelor de pe șantiere.
Dinții aleși corespunzător nu oferă
doar productivitate pe șantier, ci

funcționează eficient și au durată
mare de viață.
Printre caracteristicile care
măresc durata de viață a dinților de
frezare Cat®:
•
Trunchi conic care
îndepărtează materialul 		
abraziv.
•
Șaibe pentru reducerea
uzurii.
•
Conținut de carburi pentru
rezistență mai mare la 		
uzură.
Metode de fabricație
Procesul de fabricație și
materialele folosite au de asemenea
un impact asupra duratei de viață
a dinților. Caterpillar oferă dinți
cu carburi Master Grade, care pot
mări durata de viață cu 50% față de
dinții standard. Scopul procesului
de fabricație, începând de la
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Trunchiul conic și șaibele pentru reducerea
uzurii ajută la prelungirea duratei de viață a
dinților de frezare

selectarea materiilor prime și până
la tratamentul final, este acela de a
produce dinți rezistenți.
1. Pregătirea pulberilor. Un
agent de întărire, așa cum
este carbura de tungsten, este
combinată cu un material
cobalt de legătură. Aceste
materiale sunt măcinate,
mixate, uscate și transformate
într-o pulbere pentru presare.
2. Modelarea. Prese de ultimă
generație transformă
pulberea într-o formă brută
de dinte.
3. Sinterizarea. Acest proces,
care se execută la temperaturi
înalte, realizează lipirea
pulberilor și presarea lor în
forme speciale. Sinterizarea
este atât de intensă, încât
dimensiunea dintelui brut se
micșorează cu 20 de procente
în timpul acestui procedeu
complex, rezultând un
dinte compact și întărit.
4. Suprafețe/toleranțe. Dinții
sunt atât de duri încât trebuie
folosite uneltele diamantate
pentru a-i aduce la forma
finală.

Suporți conici Cat pentru dinți
Suporții în sine sunt construiți
pentru utilizare îndelungată și
sunt prevăzuți cu un con pentru a
menține strângerea. Suporții conici
prelungesc durata de viață prin:
• Rotații îmbunătățite pentru
uzură uniformă.
• Menținerea dinților departe
de mandrina rotoare. Acest
lucru izolează dinții, menține
materialul departe de cilindru
și prelungește totodată
durata de funcționare a
cilindrului.
• Se sparg dacă se lovesc de
un obiect fix, cum ar fi o
trapă. Această caracteristică
permite prevenirea distrugerii
unor componente mai
costisitoare de la sistemul
rotor.

SFATURI PENTRU
PRELUNGIREA DURATEI
DE VIAȚĂ A DINȚILOR
1) Alegeți dinții potriviți aplicației.
2) Asigurați-vă că sistemul dvs. de
răcire și curățare este funcțional
pentru a păstra dinții reci și curați.
3) Ajustați viteza benzii transportoare
pentru a asigura curățarea
corespunzătoare a materialului și
pentru a reduce abraziunea.

Dacă evaluați dinții doar după
prețul inițial, omiteți trei elemente
esențiale ale ecuației: durata de viață,
creșterea productivității/economiilor
care rezultă din intervale mai lungi
de folosință și impactul negativ al
subactivității. Pentru a afla mai
multe informaţii, discutați cu experții
noștii în frezare și asfaltare. ■

Dinții de frezare mai rezistenți maximizează timpul de funcționare a utilajelor
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