
48 Pośrednik Budowlany

Naj now szym pro jek tem,
nad któ rym pra cu ją obie fir -
my jest sys tem łącz no ści dla
wy bra nych mo de li dźwi gów.
Roz wią za nia te le ma tycz ne
z te go za kre su bę dą do ce lo -
wo do stęp ne dla wszyst kich
urzą dzeń mar ki Pal fin ger.
Roz wią za nia ko mu ni ka cyj ne
czwar tej ge ne ra cji Dan foss
Po wer So lu tions za pew nią
użyt kow ni kom ma szyn Pal fin -
ger po zy ska nie da nych po -
trzeb nych do po dej mo wa nia
świa do mych de cy zji biz ne so -
wych przy uży ciu naj no wo -
cze śniej szej, bez piecz nej in -
fra struk tu ry ko mu ni ka cyj nej

do prze sy ła nia da nych
do chmu ry. Hen rik V. Jørgen -
sen, pre zes Con trols Di vi sion
w Dan foss Po wer So lu tions
oświad czył, że umoż li wi to
otwar cie no we go roz dzia łu
we wdra ża niu in no wa cyj nych
spo so bów pro du ko wa nia
dźwi gów i urzą dzeń prze ła -
dun ko wych. – Na sze roz wią -
za nie zmie nia spo sób pro wa -
dze nia dzia łal no ści biz ne so -
wej, dla te go je ste śmy na -
praw dę za do wo le ni z fak tu
wy ko rzy sta nia na szej in no -
wa cyj nej tech no lo gii przez fir -
mę Pal fin ger. Szcze gól nie

na sze roz wią za nia te le ma -
tycz ne po zwo lą użyt kow ni -
kom ma szyn Pal fin ger upro -
ścić po zy ski wa nie da nych
i wska żą jak z nich ko rzy stać,
aby zwięk szyć efek tyw ność
wy ko rzy sta nia i ży wot ność
pro duk tu, zmi ni ma li zo wać
bez pro duk tyw ne prze sto je,
lo ka li zo wać sprzęt i okre ślać
je go kon dy cję tech nicz ną.
Pod pi sa nie umo wy o stra te -
gicz nym part ner stwie sta no wi
waż ny krok dla roz wo ju obu
firm. W związ ku z tym Mar tin
Ze hn der (Pal fin ger AG) i Hen -
rik V. Jørgen sen (Dan foss Po -
wer So lu tions) pod pi sa li w sie -

dzi bie Dan foss w Nord borg
w Da nii me mo ran dum. – Dan -
foss od wie lu lat jest nie za -
wod nym i cen nym part ne rem
biz ne so wym. Dla te go cie szy -
my się, że w Dan foss Po wer
So lu tions uda ło się na zna leźć
do sko na łe go stra te gicz ne go
part ne ra, co umoż li wi ło nam
dal szy roz wój po łą czo nych
roz wią zań te le ma tycz nych
– pod su mo wał Mar tin Ze hn -
der, pre zes Pal fin ger AG.
Pal fin ger, sto su ją cy kon se -
kwent nie in no wa cyj ne tech -
no lo gie, wpro wa dził do użyt -
ku dwa no we na rzę dzia dia -

gno stycz ne – Smart Box
i Smart Eye. Za da niem obu
jest uła twie nie wy kry wa nia,
iden ty fi ko wa nia przy czy ny
po wsta wa nia oraz na pra wy
uste rek w pro du ko wa nych
przez Pal fin ge ra po de stach

ru cho mych. Okre śla ne mia -
nem „ma gicz nej skrzyn ki” na -
rzę dzie dia gno stycz ne Smart
Box zo sta ło opra co wa ne
z my ślą o skró ce niu cza su
po trzeb ne go na usu wa nie
uste rek po przez ich szyb ką
lo ka li za cję i usta le nie przy -
czy ny po wsta nia. Tech nik
pod łą cza Smart Box do złą -
cza dia gno stycz ne go po de -
stu ru cho me go. Smart Box
na to miast szyb ko i do kład nie
lo ka li zu je uster kę od czy tu jąc
ko dy błę dów ze wszyst kich
czuj ni ków po de stu. Przed tem
tech ni cy mu sie li spraw dzać
je wszyst kie po ko lei, co po -
chła nia ło du żo cza su. Te raz
przy czy nę pro ble mu moż -
na usta lić po wci śnię ciu jed -
ne go przy ci sku na urzą dze -
niu. Na rzę dzie dia gno stycz ne
spraw dza po praw ność dzia -
ła nia wszyst kich new ral gicz -
nych pod ze spo łów ma szy ny.

Dru gie z na rzę dzi dia gno -
stycz nych – Smart Eye – jest
przy dat ne przy usu wa niu
uster ki. Są to w prak ty ce fu -
tu ry stycz ne oku la ry z wbu do -
wa ną 16-me ga pik se lo wą ka -
me rą. Oprócz te go Smart
Eye wy po sa żo no w wy świe -
tlacz, słu chaw ki oraz mi kro -
fon. Po zna le zie niu przy czy ny
awa rii ser wi sant za kła da oku -
la ry i łą czy się za ich po mo cą
ze in ży nie rem wspar cia Pal -
fin ge ra. Ten wi dzi na wy świe -
tla czu do kład nie to sa mo, co
znaj du ją cy się przy ma szy nie

ser wi sant. Dzię ki słu chaw -
kom i mi kro fo no wi mo że on
od bie rać wska zów ki w cza sie
rze czy wi stym. Uprzed nio roz -
wią za nie pro ble mu wy ma ga -
ło kon sul ta cji te le fo nicz nej.
Tech nik mu siał za dzwo nić
do cen trum wspar cia i moż li -
wie naj bar dziej ob ra zo wo
opi sać za ist nia łą awa rię. Ko -
rzy sta jąc ze Smart Eye ser wi -
sant nie mu si ru szać się z miej -
sca. A je śli na pra wa oka zu je
się wy jąt ko wo trud na i wy ma -
ga otrzy ma nia do dat ko wych
wska zó wek czy in struk cji, usu -
wa ją ce mu uster kę mo że zdal -
nie asy sto wać kon sul tant. 
Za rów no Smart Box, jak i Smart
Eye sto so wać moż na przy na -
pra wach wszyst kich po de stów
ru cho mych Pal fin ger. Na rzę -
dzia na być moż na ja -
ko od dziel ne pro duk -
ty lub w pa kie cie.
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Ma gicz na skrzyn ka i in ne in no wa cje Pal fin ge ra
Au striac ka fir ma Pal fin ger na le ży do gro na świa to wych li de rów wśród
pro du cen tów in no wa cyj nych roz wią zań dźwi go wych dla po jaz dów użyt -
ko wych i prze my słu mor skie go. Pal fin ger uwa ża ny za li de ra ryn ku i tech -
no lo gii na świa to wym ryn ku hy drau licz nych żu ra wi prze ła dun ko wych
od po nad de ka dy pro wa dzi współ pra cę z Dan foss Po wer So lu tions 
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Smart Eye, futurystyczne okulary z wbudowaną kamerą o dużej rozdzielczości są
niezwykle przydatne przy usuwaniu wszelkiego rodzaju usterek podestów ruchomych

Pal fin ger, sto su ją cy kon se kwent nie in no wa cyj ne tech no lo gie, wpro wa dził do
codziennego zastosowania elementy wirtualnej rzeczywistości




