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F
irma Konecranes od wielu lat pro-
dukuje suwnice oraz inne rozwiąza-
nia podnoszenia i  przenoszenia dla 

branży energetycznej. Przeznaczone są do 
wszystkich rodzajów elektrowni, od trady-
cyjnych węglowych poprzez nowoczesne 
bloki gazowo-parowe, aż po farmy wiatro-
we i elektronie jądrowe.
Oferta Konecranes obejmuje szereg suw-
nic specjalnych, które są dostosowywane 
do indywidualnych potrzeb. Można np. 
zamówić suwnicę do przeładunku węgla 
wyposażoną w  chwytak łupinowy. Z  kolei 
suwnica bramowa może być używana do 
podnoszenia stawideł w zaporze hydroelek-
trycznej, czy do rur ssących, a w elektrow-
niach cieplnych do poboru wody chłodzą-
cej. Suwnice bramowe mogą mieć udźwig 
od 100 do 1000 t.
Do obsługi turbin wiatrowych Konecra-
nes zaprojektował elektryczny wciągnik 

łańcuchowy wXN. Jest lekki i  kompakto-
wy, przeznaczony do montażu na żurawiu 
wewnątrz gondoli. Umożliwia bezpieczne 
podnoszenie i opuszczanie elementów tur-
biny przez piastę.
Do innych prac wykonywanych w  elek-
trowniach fi rma Konecranes przewidzia-
ła standardowe suwnice. Tzw. suwnice do 
hali turbin ułatwiają precyzyjne instalo-
wanie i  regulowanie turbin, generatorów 
i  podzespołów pomocniczych. Suwnice 
do hali turbin cenione są w elektrowniach 
na całym świecie. Firma dostarczyła już 
kilkaset takich rozwiązań dla elektrow-
ni konwencjonalnych oraz ponad 100 dla 
elektrowni jądrowych. Każda suwnica do 
hali turbin jest wykonana z wysokiej jako-
ści stali oraz wyposażona w zabezpieczenie 
przed przeciążeniem i odporne na awarię 
urządzenia sterujące. W przypadku turbin 
napędzanych parą skażoną stosowana jest 

opatentowana technologia Supersafe, któ-
ra całkowicie eliminuje ryzyko przypadko-
wego upuszczenia ładunku, nawet po cał-
kowitej utracie zasilania. Do rutynowych 
zadań podnoszenia używany jest wciągnik 
pomocniczy, co pozwala „oszczędzić” wcią-
gnik główny. Minimalizacja ciężaru oznacza 
mniejsze obciążenie podpór i niższy koszt 
suwnicy. Cała konstrukcja jest pokryta far-
bą dopuszczoną do stosowania w elektrow-
niach jądrowych. Suwnice Konecranes do 
elektrowni jądrowych mają atest amery-
kańskiej Komisji Energetyki Jądrowej oraz 
spełniają wymagania norm 10CFR50 za-
łącznik B  i NQA-1, a także rygorystyczne 
międzynarodowe wymogi bezpieczeństwa, 
w tym NUREG-0554 i NUREG-0612.
Dobrym wyborem w przypadku prac kon-
serwacyjnych jest inteligentna suwni-
ca Smarton, a  w  przypadku warsztatów 
wszechstronna suwnica CXT, oraz mniejsze 

Specjalistyczne suwnice 
do elektrowni

Firma Konecranes dostarczyła już ponad 1000 suwnic dla elektrowni na całym świecie. Na zdjęciu wnętrze elektrowni w Karlsruhe 
(Niemcy) i suwnica o udźwigu 250 t

Fot. Konecranes



forum budowlane | ENERGETYKA

15

suwnice i wciągniki o udźwigu od 1 do 100 t.
Suwnice Smarton wykonywane są ze stan-
dardowych komponentów opracowanych 
przez Konecranes. W  wersji z  pojedyn-
czym wózkiem dysponują udźwigiem od 
6,3 do 250 t, a z dwoma wózkami do 500 t.
W  zależności od modelu suwnice CXT 
z wciągarkami linowymi mają udźwig do 
80 t. W  przypadku przenoszenia małych 
ładunków – do 20 t dobrym wyborem bę-
dzie model CXT Compact. Suwnice CXT 

sprawdzają się szczególnie w  przypadku 
utrudnionego dostępu do przestrzeni ła-
dunkowej. Inteligentne funkcje sterowania 
falownikowego, w tym układ antywahanio-
wy Sway Control i automatyczne pozycjo-
nowanie, ułatwiają obsługę. Połączenie 
wydajnych hamulców, elastycznych lin 
i zdalnego sterowania zapewnia niezbędne 
bezpieczeństwo. Zaś, zastosowanie adapta-
cyjnego zakresu prędkości zapewnia opty-
malną prędkość przenoszenia ładunków. 

Powyższe rozwiązania sprawiają, że suwni-
ce CXT są nie tylko wydajne, ale również 
tańsze w eksploatacji i co obecnie nie jest 
bez znaczenia, bardziej ekologiczne.
Dzięki tzw. serwisowaniu prewencyjnemu 
suwnice Konecranes rzadko wymagają na-
praw. Stan bieżący jest zawsze dokładnie 
znany za sprawą usługi zdalnego monito-
rowania i  raportowania danych Trucon-
nect. Odpowiada ona za zbieranie infor-
macji, które pomagają podjąć właściwe 
decyzje w zakresie inwestycji dotyczących 
konserwacji. Informacje wykorzystywane 
są do szacowania pozostałego teoretycz-
nego okresu eksploatacji oraz żywotno-
ści wybranych komponentów suwnicy. 
Funkcja Alarmów pozwala na przesyłanie 
zawiadomień za pośrednictwem pocz-
ty elektronicznej lub SMS o  wybranych 
zdarzeniach, w tym przegrzaniu, próbach 
nadmiernego obciążenia i awaryjnego za-
trzymania. Mechanizm połączenia zdal-
nego jest wbudowany w nowe urządzenia 
Konecranes, a  jako modyfi kacja możne 
być również wprowadzona w  posiada-
nych suwnicach. Funkcja Truconnect 
jest obecnie dostępna w suwnicach CXT, 
w suwnicach Smarton oraz suwnicach do 
hali turbin i bramowych. 

SUWNICE · WCIĄGARKI · ŻURAWIE · SPRZEDAŻ · SERWIS · MODERNIZACJA

Ponad 620 lokalizacji biur handlowych i serwisowych na świecie w tym 5 w Polsce.

Zadzwoń +48 32 205 42 95 lub odwiedź nas na www.konecranes.pl

Grupa Konecranes Lifting BusinessesTM jest światowym liderem w produkcji 

urządzeń transportu bliskiego. Nasi klienci pochodzą z różnych sektorów przemysłu, 

w tym wytwórczego, przetwórczego i stoczniowego, jak również z branży 

portowej i przeładunkowej. Oferujemy wszystkie rozwiązania od lekkich systemów 

podnośnikowych o udźwigu od 100 kg do dźwigów przemysłowych i portowych.

Dział serwisu Konecranes wykorzystuje globalną sieć serwisową, aby oferować pełną 

gamę rozwiązań serwisowych oraz usług specjalistycznej konserwacji i modernizacji dla 

wszystkich typów suwnic przemysłowych, urządzeń portowych i obrabiarek. Oferujemy 

programy zapobiegawcze, naprawy, modernizacje, dostawy części zamiennych, instalacje 

oraz specjalistyczne pomiary (geometrii suwnicy, geometrii torowisk RailQ, badania 

nieniszczące lin RopeQ).”.

Usługi zdalnego monitorowania pracy suwnicy TRUCONNECT® to najnowocześniejsze 

rozwiązania Konecranes.

Suwnica do hali turbin o udźwigu 175 tm zabudowana w elektrowni wodnej

Fot. Konecranes
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H
olenderski producent naczep 
– fi rma Nooteboom opracowu-
je koncepcje transportu w  ścisłej 

współpracy z producentami elektrowni wia-
trowych. Ponieważ pod koniec 1990 roku 
kubatura elementów wzrosła tak bardzo, 
że – aby utrzymać się w granicach dopusz-
czalnej wysokości transportowej, konieczne 
było zastosowanie specjalnych rozwiązań. 
Przewoźnicy stanęli więc przed nie lada 
wyzwaniem.
Nootboom był jednym z pierwszych, który 
dostarczył naczepy do transportu elemen-
tów składowych elektrowni wiatrowych. 

Obecnie oferuje szeroki zakres innowacyj-
nych i  ekonomicznych rozwiązań trans-
portowych dla przemysłu „wiatrowego”, 
tak zaprojektowanych, aby mogły służyć do 
wykonywania tych szczególnie trudnych 
zadań. Istnieją zatem naczepy do trans-
portu szerokich i ciężkich elementów, inne 
do długich oraz do dużego obciążenia.
Ponieważ Nooteboom od początku ści-
śle współpracuje z duńską fi rmą Vestas, 
opracowane rozwiązania transportowe 
są idealnie dostosowane do przewozu 
różnych elementów turbin wiatrowych. 
Dobrym przykładem jest autonomiczny, 

wsuwany pokład do naczep niskopodło-
gowych i modułowych, który umożliwia 
załadunek i rozładunek gondoli bez uży-
cia dźwigu.
W odpowiedzi na trend w kierunku coraz 
większych wiatraków, Nooteboom posze-
rzył zakres oferty o  potrójnie i  poczwór-
nie rozciągane naczepy Tele i Multi oraz 
Tele-Step i Tele-PX do przewozu długich 
łopat wirników. Do transportu fragmentów 
wieży, jak również gondoli przeznaczona 
jest naczepa typu Mega Windmill Trans-
porter. Firma opracowała również specjal-
ną naczepę o nazwie Super Wing Carrier 
do przewożenia łopat o długości 70 m. Ta 
semi naczepa została wyposażona w wózek 
osiowy na osiach Pendel, który zapewnia 
duży kąt skrętu oraz wysoką stabilność 
przy maksymalnym skręcie.
Powyższe rozwiązania dają nie tylko no-
we możliwości transportowe przewoźni-
kom, w odniesieniu do wielkości, nośności 
i  zwrotności. Głównym celem wszystkich 
koncepcji Nooteboom jest w szczególności 
minimalizacja kosztów operacyjnych.
 

Rozwiązania do transportu 
elektrowni wiatrowych

Łopata wirnika przewożona na naczepie Super Wing Carrier. Jej właściciel – firma Laso z Portugalii ceni sobie znakomitą 
zwrotność, elastyczność i stabilność

Naczepa Nooteboom Mega Windmill Transporter należąca do francuskiej firmy 
AltéAd podczas transportu fragmentu wieży elektrowni wiatrowej

Fot. N
ooteboom
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DISCOVER
THE NEXT
GENERATION
IN SPECIAL
TRANSPORTATION

WWW.MANOOVR.COM

DON’T JUST MOVE IT… LET’S MANOOVR IT

Nowoczesna Gospodarka Odpadami

  informacje o aktualnych trendach w branży

   informacje o najnowszych rozwiązaniach 
organizacyjnych, logistycznych i programistycznych

  informacje o obowiązujących przepisach prawnych

  informacje o najświeższych wydarzeniach  
w branży

Polskie Centrum Budownictwa Sp. z o.o., ul. Kostrzewskiego 1, 00-768 Warszawa

e-mail: redakcja@e-gospodarkaodpadami.pl 

tel. 22 646 75 21 do 24

Czas to pieniądz. 
Informacja to recepta na sukces.

www.e-gospodarkaodpadami.pl
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Sprawne pogotowie 
energetyczne

Coraz częściej nawiedzające nasz kraj 
anomalia pogodowe potwierdzają, że in-
westycje branży energetycznej w  pojaz-
dy pogotowia powinny być dostosowane 
do zmieniających się warunków pracy 
i spełniać najwyższe standardy. Tego typu 
pojazdy w  drodze ustaleń technicznych 
i  projektowych zakupiło PGE do oddzia-
łów na terenie całego kraju.
Na etapie projektu PGE przewidziało ta-
kie wyposażenie samochodów, aby nawet 

w  najtrudniejszych warunkach możliwe 
było szybkie i sprawne usunięcie awarii. 
Firmą zabudowującą, która podjęła się 
wyzwania jest Modesto z Góry Kalwarii.
Zabudowa pogotowia energetycznego 
powstała na bazie sprawdzonego pojazdu 
Mitsubishi L200 z napędem 4x4. Dostęp 
do przestrzeni ładunkowej został zapew-
niony z  trzech stron przy użyciu uno-
szonych klap wyposażonych w  sprężyny 
gazowe. Wnętrze w dolnej jej części, po-
niżej burty pojazdu wyposażono w wysu-
waną platformę o  udźwigu 300 kg. Po-
wyżej burty, wzdłuż pojazdu z dostępem 

od tyłu, zastosowano długie szufl ady. 
Przestrzeń od strony prawej i  lewej zo-
stała zabudowana półkami, pojemnikami 
i szufl adami optymalnie wykorzystujący-
mi przestrzeń zaprojektowaną zgodnie 
ze specyfi ką oraz ergonomią miejsca 
pracy. Na dachu zamontowano specjali-
styczny bagażnik do transportu drabiny 
z  amortyzatorami gazowymi i  funkcją 
rozładunku z  poziomu gruntu oraz tu-
bę do transportu drążków izolacyjnych 
z opcją awaryjnego rozładunku przez ru-
chome dno.
Dzięki tej adaptacji pojazdy pogotowia 
energetycznego są nie tylko odpowiednio 
wyposażone, ale zawsze gotowe do inter-
wencji przez 24 godziny na dobę. Tego ty-
pu zabudowy dostępne są zarówno w wer-
sji z pojedynczą jak i z podwójną kabiną.
Zabudowy oferowane przez fi rmę Mo-
desto są projektowane na podstawie 
indywidualnych wytycznych. Jednym 
z  podstawowych narzędzi, z  których 
korzysta kadra doradców technicznych 
jest specjalistyczne oprogramowanie 
do projektowania w  trzech wymiarach 
z  pełną wizualizacją wnętrza pojazdu. 
Dzięki współpracy z  producentami sa-
mochodów dostawczych pracownicy 
fi rmy Modesto mają pełny dostęp do in-
formacji dotyczących wprowadzanych 
zmian. W  programie do projektowania 
każdy model samochodu ma więc swoje 

Zabudowy pojazdów 
serwisowych

MODESTO

Siedem pojazdów Mitsubishi L200 z zabudową pogotowia energetycznego wykonaną 
przez firmę Modesto

Fot. M
odesto
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wierne odwzorowanie przez co zabudo-
wa warsztatowa jest do niego w optymal-
nym stopniu dopasowana. W połączeniu 
z niewyczerpanymi możliwościami kon-
fi guracji daje to gwarancję, że nabywca 
otrzymuje zawsze produkt „uszyty na 
miarę”.
Rozwiązania montowane przez Modesto 
powstały dzięki bacznym obserwacjom po-
trzeb osób, korzystających z samochodów 
dostawczych. W połączeniu z wieloletnim 
doświadczeniem w produkcji na potrzeby 
branży serwisowej i technicznej fi rma jest 
w stanie zaoferować ergonomiczne i prak-
tyczne zabudowy, tworzące z  samochodu 
nowoczesne miejsce pracy.

Bezawaryjne i bezpieczne 
użytkowanie

Modul-System to szwedzki koncern, 
który od ponad 40 lat zajmuje się pro-
dukcją oryginalnego wyposażenia do sa-
mochodów serwisowych. Firma została 
założona w 1970 roku. Siedziba znajdu-
je się w Molndal w Szwecji. Właścicie-
lem jest Grupa Carl Bennet AB. Oddział 
Modul-System Polska pracuje od 1999 
roku.

Zdobyte kilkudziesięcioletnie doświad-
czenie na rynku europejskim oraz kil-
kunastoletnie doświadczenie na rynku 
polskim pozwalają na zapewnienie kom-
pleksowości wykonywanych zleceń oraz 
podejmowanie się nietypowych zadań. 
Dzięki długoletniej praktyce fi rma może 
zaoferować sprawdzone rozwiązania, po-
twierdzone referencjami użytkowników 
z  różnych branż. Wśród odbiorców znaj-
dują się fi rmy z sektora prywatnego, mię-
dzynarodowe koncerny i  przedsiębior-
stwa publiczne.
Produkty Modul-System spełniają wymo-
gi europejskiej normy TÜV. Dzięki certy-
fi kacji ISO 9001 oraz wykwalifi kowanym 
pracownikom, którzy zdobyli wieloletnią 
praktykę, zapewnia wysoką jakość na każ-
dym etapie, od projektowania i produkcji 
począwszy a na sprzedaży i obsłudze po-
sprzedażnej zakończywszy. Dzięki temu 
Modul-System może dać 36-miesięczną 
gwarancję na wszystkie wytwarzane pro-
dukty oraz 7-dniowy termin usunięcia 
ewentualnych usterek.
Warto przy tym zaznaczyć, że Modul-
-System zapewnia elastyczność rozwią-
zań i najlepszą cenę (brak pośredników). 
Niska waga poszczególnych elementów 
przynosi korzyści w postaci dużej ładow-

ności pojazdów oraz mniejszego spalania, 
a tym samym mniejszej emisji CO2.
Duża wytrzymałość przekłada się na bez-
awaryjne użytkowanie, a  trwałość goto-
wych zabudów sprawia, że z  powodze-
niem można je wykorzystać w  kolejnym 
samochodzie.
Modul-System starannie dobiera dostaw-
ców materiałów, aby zapewnić jak naj-
wyższą jakość zabudowy. Co ważne, może 
również zapewnić bardzo szybką realiza-
cję zleceń. Wiele z  nich wykonywanych 
jest w  siedzibie klienta, jakkolwiek fi rma 
dysponuje również wyspecjalizowanym 
warsztatem z  sześcioma stanowiskami 
monterskimi oraz lokalnym magazynem. 
Posiada odpowiedni parking, mogący po-
mieścić fl otę samochodów, co daje ela-
styczność w  zakresie logistyki. W  Polsce 
Modul-System zabudowuje ponad 500 
aut rocznie.
Obok wspomnianej wyżej jakości Modul-
-System zwraca dużą uwagę na kwestie 
bezpieczeństwa. Współpracuje z  liczą-
cymi się na świecie centrami w  zakresie 
testów zderzeniowych, m.in. z Volvo Cars 
Safety Centre. Zapewnia również bez-
inwazyjną technologię montażu, autory-
zowaną przez importerów samochodów, 
nie naruszającą gwarancji na auto, oraz 

Wnętrze w dolnej części poniżej burty pojazdu, firma Modesto wyposażyła w wysuwaną platformę o udźwigu 300 kg

Fot. M
odesto
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serwis posprzedażny w  autoryzowanych 
punktach montażowych. Posiada szeroki 
wachlarz autoryzacji krajowych importe-
rów samochodów: Fiat Auto Poland, Ford 
Polska, Mercedes Benz, Renault Polska, 
Peugeot Polska, Volkswagen Group Pol-
ska, Citroen Polska, General Motors.

Ze względu na zaostrzone wymogi prze-
targowe, jakie muszą spełniać dostaw-
cy wyposażenia warsztatowego do aut, 
Modul-System jest również liczącym się 
partnerem dla importerów i  dealerów, 
biorących udział w  zamówieniach pu-
blicznych.

Idealny porządek 
w samochodzie

Spółdzielnia Inwalidów Metalowiec od po-
nad 60 lat jest wiodącym na rynku produ-
centem artykułów metalowych. Produku-
je osiowe wentylatory przemysłowe, meble 
warsztatowe, regały metalowe. Wykonuje 
specjalistyczne zabudowy samochodów 
serwisowych różnych branż zarówno dla 
odbiorców krajowych jak i zagranicznych.
Wnętrze samochodu serwisowego powin-
no być zaprojektowane z uwzględnieniem 
wymagań i  potrzeb konkretnego użyt-
kownika. W praktyce indywidualne wyko-
nawstwo zabudowy pojedynczymi i niepo-
wtarzalnymi elementami jest kosztowne, 
natomiast zabudowa typowymi szafkami 
stacjonarnymi jest nie zawsze w pełni za-
dowalająca. System SIM łączy zalety in-
dywidualnego projektowania zabudowy 
z  korzyściami, wynikającymi z  produkcji 
seryjnej. Jest to system modułowy – two-
rzy go kilkaset elementów w wielu warian-
tach wymiarowych, które można swobod-
nie ze sobą zestawiać, dostosowując ich 
konfi gurację do konkretnego pojazdu i dla 

Firma Modul-System zapewnia bezinwazyjną technologię montażu, autoryzowaną przez importerów samochodów

Ulepszone kolumny szuflad systemu Modul-System mają mniejszą o 1–2 kg wagę 
(w zależności od wielkości szuflady), bez wpływu na ich wytrzymałość i ładowność

Fot. M
odul-System
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określonego użytkownika, również z bran-
ży energetycznej. System zapewnia ide-
alny porządek w samochodzie, a co z tym 
się wiąże łatwy i zorganizowany dostęp do 
przewożonych detali i narzędzi. Samochód 
wyposażony w zabudowę umożliwia lepsze 
zabezpieczenie przewożonych ładunków 
przed przemieszczaniem się podczas jazdy 

oraz zdecydowanie zwiększa bezpieczeń-
stwo podczas ewentualnej kolizji.
W  IV kwartale tego roku SI Metalowiec 
planuje wprowadzenie na rynek nowe-
go zmodyfi kowanego systemu SIM, któ-
ry będzie spełniał w  pełni oczekiwania 
przyszłych użytkowników. Rozwiązania 
zastosowane w nowej wersji są wynikiem 

ponad 20-letniego doświadczenia w pro-
dukcji oraz wykonawstwie zabudów.
Od 2013 roku SI Metalowiec wprowadził 
na rynek nową linię mebli warsztatowych, 
obejmującą stoły warsztatowe typu SWM 
i  SWP; wózki narzędziowe oraz system 
szaf stojących i  wiszących. Linia ta ma 
za zadanie zapewnić kompleksowe wypo-
sażenie każdego warsztatu. Szeroki asor-
tyment mebli idealnie spełnia wymaga-
nia stawiane przez współczesny warsztat 
i uwzględnia wszelkie – często specyfi cz-
ne i  nietypowe – potrzeby mechaników 
w  nim pracujących. Oczywiście oferta 
SI Metalowiec nie ogranicza się tylko do 
asortymentu przedstawionego w katalogu. 
Jako producent, jest otwarty na ewentual-
ne zmiany i konieczność dokonania pew-
nych modyfi kacji technicznych lub wręcz 
wykonania wyrobów na indywidualne za-
mówienie.
Spółdzielnia Inwalidów Metalowiec posia-
da Certyfi kat ISO 9001:2008 oraz znak 
bezpieczeństwa GS nadany przez TÜV 
Nord z Essen, które są gwarancją wysokiej 
i  stabilnej jakości produkowanych wyro-
bów zgodnych z wymaganiami i oczekiwa-
niami przyszłych użytkowników.
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System SIM łączy zalety indywidualnego projektowania zabudowy z korzyściami, wynikającymi z produkcji seryjnej

System SIM zapewnia idealny porządek w samochodzie, a co z tym się wiąże łatwy 
i zorganizowany dostęp do przewożonych detali i narzędzi
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