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Pal fin ger za wsze pla so wał się w czo łów ce firm sto su ją cych
w pro duk cji za awan so wa ne tech no lo gicz nie roz wią za nia. Wie -
le z nich za pre zen to wał pod czas tar gów Bau ma w spe cjal nie
wy dzie lo nym ob sza rze eks po zy cji. Głów nym ce lem przy świe -
ca ją cym go spo da rzom sto iska au striac kiej fir my by ło po ka za -
nie, jak du ża część roz wią zań na zy wa nych jesz cze do nie daw -
na przy szło ścio wy mi znaj du je już dziś za sto so wa nie. W Mo na -
chium za pre zen to wa no roz wią za nia z za kre su Con nec ted Te le -
ma tics słu żą ce do opty ma li za cji pra cy urzą dzeń prze ła dun ko -
wych, do pra co wa ne w naj drob niej szych szcze gó łach sys te my
ste ro wa nia plat form ro bo czych i żu ra wi oraz in no wa cyj ne na -
rzę dzia cy fro we Smart Box i Smart Eye. Bu dzi ły one ol brzy mie
za in te re so wa nie tar go wych go ści. Oba opra co wa ne zo sta ły
przez in ży nie rów fir my Pal fin ger w ce lu uła twie nia pra cy me -
cha ni kom au to ry zo wa nych ser wi sów spe cja li zu ją cych się
w na pra wie po de stów ru cho mych. 
Pal fin ger wpro wa dził cy fro we na rzę dzia dia gno stycz ne Smart
Box oraz oku la ry wir tu al nej rze czy wi sto ści Smart Eye tak że ze
wzglę du na chęć ogra ni cze nia bez pro duk tyw nych prze sto jów.
Oba na rzę dzia uspraw nia ją pra cę ser wi san tów uła twia jąc dia -
gno zo wa nie uste rek w urzą dze niach. Spra wia to, że w istot ny
spo sób przy spie szyć moż na przy wró ce nie ich do peł nej
spraw no ści tech nicz nej. Smart Box oraz Smart Eye po zwa la ją
znacz nie szyb ciej lo ka li zo wać miej sce po wsta nia uster ki, a tym
sa my skró cić czas ewen tu al nych na praw. Dzię ki te mu czas
prze sto ju ma szy ny i koszt na pra wy bę dą mniej sze.
Co kry je się pod na zwą Smart Box? Otóż jest to na pierw szy
rzut oka dość nie po zor na pod ręcz na skrzyn ka dia gno stycz na.
Moż na ją w ła twy spo sób wpiąć w łań cuch kom po nen tów po de -
stu ru cho me go i za jej po mo cą szyb ko i w spo sób ce lo wy zlo -
ka li zo wać miej sce po wsta nia uster ki. In ży nie ro wie Pal fin ge ra
pod kre śla ją, że jest to mi lo wy krok w kie run ku mak sy mal ne go
ogra ni cze nia cza su trwa nia na pra wy. Pa mię taj my, że jesz cze
do nie daw na ser wi san ci prze pro wa dza ją cy in spek cje mu sie li
spraw dzić wszyst kie czuj ni ki w po de ście. Trwa ło to dłu go, bo
w nie któ rych mo de lach mo że być na wet osiem dzie siąt sen so -
rów. Pra ca ta ka by ła za tem bar dzo mo zol na. Te raz sy tu acja
zmie ni ła się dia me tral nie. Przy po mo cy na rzę dzia Smart Box

przy czy nę uster ki zna leźć moż na nie mal na tych miast. Dzie je się
tak dla te go, że sze reg pa ra me trów, ta kich jak sen so ry ma gi stra -
li CAN bus, czuj ni ki ana lo go we i czuj ni ki opo ru mo gą zo stać
w ła twy i szyb ki spo sób prze glą da ne i pa ra me try zo wa ne. Ofe ro -
wa ne przez Pal fin ge ra na rzę dzie Smart Box wy po sa żo ne zo sta -
ło w du ży, czy tel ny wy świe tlacz i kon fi gu ro wa ny w za leż no ści
od indywidualnych pre fe ren cji sys tem ope ra cyj ny (użyt kow nik
mo że na przy kład in dy wi du al nie wy brać ję zyk). Ga ba ry ty urzą -
dze nia dia gno stycz ne go zo sta ły rów nież sta ran nie prze my śla -
ne – mie ści się ono w so lid nej wa liz ce wiel ko ści ba ga żu pod -
ręcz ne go, co spra wia że nie jest kło po tli we w trans por cie.
Pre zen to wa ne w Mo na chium na rzę dzie Smart Eye naj pro ściej
okre ślić moż na mia nem do dat ko wej pa ry oczu. W ja ki spo sób
wspo ma ga ją one ser wi san ta? W bar dzo pro sty! Wia do mo prze -
cież, że sa mo zlo ka li zo wa nie uster ki nie wy star czy. Trze ba ją
jesz cze jak naj szyb ciej na pra wić. W skró ce niu cza su bez pro -
duk tyw ne go prze sto ju po mo że wła śnie Smart Eye czy li pa ra
spe cjal nych oku la rów wir tu al nej rze czy wi sto ści z wbu do wa -
nym 16-me ga pik se lo wym apa ra tem cy fro wym. Pra cow nik usu -
wa ją cy uster kę za kła da oku la ry i łą czy się ze spe cja li stą pro -
duk tu w cen trum ser wi so wym Pal fin ger. W efek cie wi dzi on
na du żym ekra nie do kład nie to, co w da nej chwi li oglą da ser wi -
sant. Oczy wi ście bez wzglę du na to, w ja kiej od le gło ści od sie -
bie obaj się znaj du ją. Dzię ki te mu me cha nik pod czas na pra wy
li czyć mo że na zdal ne wsparcie ze stro ny cen trum ser wi so we -
go w cza sie rze czy wi stym. Głów ną za le tą te go roz wią za nia jest
to, że ser wi sant nie mu si już od cho dzić od uszko dzo ne go po -
de stu i opi sy wać pro ble mu w roz mo wie te le fo nicz nej. Nie zbęd -
ne po ra dy i in struk cje od bie ra bez po śred nio po przez oku la ry
wir tu al nej rze czy wi sto ści, któ re wy po sa żo no w słu chaw ki i mi -
kro fon. Dzię ki tak udzie lo nej po mo cy, ser wi sant mo że po mi nąć
etap żmud ne go ana li zo wa nia do ku men ta cji i in struk cji. Roz wią -
za nie to przy spie sza trud ne na pra wy i czyn no ści kon ser wa cyj -
ne lub ta kie, któ re wy ko ny wa ne są z mniej szą czę sto tli wo ścią.
W ce lu unik nię cia po my łek, oprócz ko mu ni ka cji wer bal nej, wy -
świe tla ne są tak że ko mu ni ka ty gra ficz ne. Za rów no Smart Box,
jak i Smart Eye moż na sto so wać we wszyst kich po de stach ru -
cho mych Pal fin ger. Moż na je na być od dziel nie lub w pa kie cie.
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Pal fin ger wy bie ga w przy szłość
Au striac ki Pal fin ger, je den z wio dą cych pro du cen tów sys te mów prze ła dun ko wych pod -
czas mo na chij skiej Bau my za pre zen to wał ca ły sze reg urzą dzeń znaj du ją cych za sto so wa -
nie w bran ży ko mu nal nej oraz re cy klin go wej. Fir ma po chwa li ła się też osią gnię cia mi
w dzie dzi nie di gi ta li za cji po zwa la ją cy mi w istot ny spo sób uspraw nić usłu gi ser wi so we.




