DESEC
TRACKLAYER
DESEC
1200/2000
TRACKLAYER

1200/2000

M

A
ST
A

L

MASZYNY DO WYMIANY
ROZJAZDÓW,
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DESEC TRACKLAYER

DESEC TRACKLAYER

RUTYNA CODZIENNEJ PRACY
NA KOLEJI

JEDEN OPERATOR MOŻE WYKONAĆ
WYMIANĘ ZA POMOCĄ TEJ POTĘŻNEJ I
WYSOCE MANEWROWEJ MASZYNY, W
KAŻDYM TERENIE
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Precyzja pracy zwrotnicy, po jej
montażu, jest niezbędna przez cały
okres użytkowania i obniża związane z
tym koszty utrzymania. Związana z tym
konieczność na starannej obróbki
części torów i rozjazdów oraz
dokładność, zwłaszcza podczas ich
montażu, jest niezbędna.
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Sieci kolejowe zyskują na znaczeniu
na całym świecie . Są katalizatorem
rozwoju zarówno kraju, jak i regionu.
Duże inwestycje w infrastrukturę
kolejową są podejmowane przez
rządy i prywatne firmy w celu
zwiększenia zdolności przewozowej i
utrzymania istniejących sieci
kolejowych.

M

Rozjazdy są istotną częścią toru i ich
instalacja wymaga niestandardowych
procesów i urządzeń. W zależności
od środowiska kolejowego i
dostępnych możliwości
transportowych zostały opracowane
różne metody do obsługi tego
zadania .

W mocno rozbudowanej infrastrukturze
kolejowej transportu pasażerskiego, w
dużych miastach, można
wykorzystywać tradycyjne metody
montażu. Jednak w trudnych
warunkach, z dala od obszarów
miejskich, przy liniach jednotorowych,
maszyna szynowa do układania torów
musi szybko opuścić tor, aby umożliwić
przejazd pociągu. Na liniach
dwutorowych, w miejscach odległych
od dużych węzłów kolejowych,
maszyna powinna pracować tylko na
jednym torze, bez zachodzenia na
sąsiedni. Maszyna powinna również
być w stanie podnieść części
rozjazdów i zwrotnic umieszczone na
poboczu toru w miejscu montażu.

INFO

DESEC Tracklayer został zaprojektowany i opracowany specjalnie,
aby umożliwić operatorowi:
- dużą wydajność pracy
- wysokie bezpieczeństwo pracy
- łatwy dostęp do miejsca pracy
- doskonałą zwrotność w każdym środowisku, dzięki gąsienicom
- brak zachodzenia na sąsiedni tor
- precyzję wszystkich ruchów
- ostrożne obchodzenie się z częściami torowisk i zwrotnic
- bezpieczną i prostą obsługę urządzenia
- szybki i bezpieczny transport po szynach lub po drogach
- wysoką niezawodność
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DESEC Tracklayer jest zdolny do
przenoszenia i ustawiania paneli torów
w dowolnym kierunku, na dowolne
odległości, z doskonałą precyzją. Jego
możliwości łatwo dopasować do miejsca
pracy, manewrowanie z panelami
torowisk wokół przeszkód, przesuwanie,
przechylanie paneli w dowolnym
kierunku jest wyjątkową zaletą maszyny.
W ograniczonych przestrzennie
miejscach pracy, wielkość urządzenia
może być szybko zmieniona i
dostosowana, przy wykorzystaniu
ramion teleskopowych, sterowanych
oddzielnie lub jednocześnie i ustawiona
na dowolną pożądaną szerokość i
długość. Przy zastosowaniu tej maszyny
brak jest konieczności montażu
dodatkowych, czasowych lub
prowadzących instalacji szynowych, czy
konieczności wspomagania
dodatkowym sprzętem.

L

PODSTAWOWA ZALETA UKŁADARKI
DESEC TRACKLAYER:
PERFEKCYJNA ZDOLNOŚĆ MANEWROWA.
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DESEC Tracklayer może skręcać
gąsienice do 90° i może jechać w
dowolnym kierunku, w linii torów, pod
kątem 90° lub 45° w bok. Możliwość
jazdy na boki jest bardzo ważna, gdyż
pozwala w razie potrzeby opuścić linię
toru, szczególnie, gdy istnieje
konieczność odłożenia starego odcinka
z boku toru i pobrania nowego.

KIEROWANIE GĄSIENICAMI

ZALETY TECHNICZNE

DESEC TRACKLAYER

Sekwencej przesuwubocznego
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S łupki, sygnalizatory i inne przeszkod y
obok torowiska
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DESEC Tracklayer może podnieść się sam i
ładunek, zarówno przez podniesienie na
gąsienicach, jak i na podporach. Dzięki temu
może przesuwać się w bok (side- stepping) z
podwieszonym ładunkiem. Ta zdolność ma
decydujące znaczenie przy pobieraniu
odcinka torów z wagonów na równoległym
torze lub z miejsca składowania obok toru.
Wielokrotne odkładanie ładunku na podłoże
w trakcie omijania przeszkody z boku toru
jest, przy standardowych operacjach,
procesem czasochłonnym, wymagającym
dużo miejsca, a czasami usuwania
przeszkód, takich jak urządzenia
sygnalizacyjne, itp. Strome nasypy lub
nierówny teren, często całkowicie
uniemożliwiają odłożenie odcinka torów na
grunt. DESEC Tracklayer z łatwością
obsługuje takie obszary za pomocą funkcji
bocznego przesuwu z uniesionym ładunkiem.
W ten sposób można zaoszczędzić czas i
zmniejszyć koszty.

Zmiana toru jazdy gąsienic

J
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Ominięcie przeszkody bez odkładania ładunku
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Jazda po nierównym terenie obok torowiska

DOSKONAŁA MANEWROWOŚĆ W KAŻDYCH
WARUNKACH

Pochyły i trudny teren , krzyżówki torów:
zakres roboczy DESEC Tracklayer jest
nieograniczony, dzięki swobodnemu
przemieszczaniu się na gąsienicach .
Podpory umożliwiają sterowanie
gąsienicami i przesuw boczny, w każdej
chwili, przy podwieszonym obciążeniu.
Tylko jeden operator jest potrzebny do
obsługi DESEC Tracklayer za pomocą
zdalnego sterowania radiowego. Operator
może pozostać w bezpiecznym miejscu, z
optymalnymi wglądem na obszar roboczy.
Płynne ruchy robocze maszyny
zapewniają, że umieszczenie odcinka
torów jest operacją jednorazową, z
prawidłową lokalizacją i precyzją.
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DESEC TRACKLAYER

Rozstaw maszyny można precyzyjnie dopasować do rozmiaru ładunku

DESEC TRACKLAYER

KOLEJNA ZALETA UKŁADARKI
DESEC TRACKLAYER:
NAJWYŻSZEJ KLASY PRZEŁADUNKI
CAŁYCH ODCINKÓW TOROWISK.

Najbardziej skomplikowane odcinki
mogą być bez problemu płynnie
przenoszone.
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Odcinek torowiska jest zamocowany Odcinek torowiska jest chwytany za
solidnie do maszyny DESEC.
pomocą specjalnych haków i łatwo
Gąsienice, z ruchomymi przegubami, podnoszony powyżej podłoża.
pozwalają na przemieszczanie się,
nawet w trudnym terenie, bez zmiany
geometrii maszyny - odcinek toru jest
trzymany prosto, bez wahnięć,
skręcania lub wyginania. Zapewniony
jest brak jakiejkolwiek zmiany
geometrii przenoszonego odcinka
torowiska.

ZALETY TECHNICZNE
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Ładunek jest podnoszony za pomocą haków
wsuwanych pod szyny

.

Mocowanie haków może odbywać się
~
z poziomu gruntu

Nawet skomplikowane odcinki torowisk
są możliwe do przemieszczenia
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DESEC TRACKLAYER
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Przesuwanie w bok, kierowanie i zmiana kierunku ruchu
odbywa się bez opuszczania ładunku

Operator może precyzyjnie ulokować
panel, stojąc tuż obok niego

Ogniwa gąsienic są pokryte gumą, w celu ułatwienia przejazdu przez szyny

Operator może wykonać wszystkie
operacje stojąc bezpośrednio przy
torach, za pomocą zdalnego
sterowania. Operator może
działać i reagować stosownie do
aktualnych warunków.

Gąsienice są pokryte gumowymi
nakładkami do jazdy w środowisku
kolejowym. Niewielki nacisk na
grunt pozwala maszynie na
bezpieczne przemieszczanie
nawet na miękkich podłożach.

DESEC TRACKLAYER

KOLEJNA ZALETA UKŁADARKI
DESEC TRACKLAYER:

ZALETY TECHNICZNE

BEZPIECZEŃSTWO

STABILNY I BEZPIECZNY W
KAŻDEJ SYTUACJI

M

Stabilna konstrukcja DESEC
Tracklayer, ze środkiem ciężkości
pomiędzy gąsienicami, gwarantuje,
że maszyna nigdy nie przewróci się.

Nowy system sterowania monitoruje
wszystkie układy i pozycje
elementów maszyny. Dzięki temu,
ruchy maszyny utrzymywane są
zawsze w dozwolonym zakresie.
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DESEC Tracklayer umożliwia, w
trakcie układania rozjazdów lub
odcinków torowisk, kontynuowanie
ruchu pociągów na sąsiednim torze.
Maszyną można bezpiecznie
sterować bez zachodzenia na
sąsiedni tor.
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DESEC TRACKLAYER

Operatorpozostaej wbezpei cznep
j ozycij
z
najlepszą możliwą widocznością miejsca pracy

DOSKONAŁA WIDOCZNOŚĆ
Dzięki pilotowi zdalnego sterowania
operator może dowolnie wybrać swoją
pozycję do pracy. Zawsze może
znajdować się w bezpiecznej pozycji z
dobrą widocznością.

SYSTEMY REZERWOWE
Aby zapewnić działanie w każdych
okolicznościach, DESEC Tracklayer
został wyposażony w kilka systemów
rezerwowych: dodatkowa jednostka
napędowa zapewnia działanie wszystkich
funkcji w przypadku awarii głównego
silnika.
Generator jest połączony z silnikiem
pomocniczym w celu zapewnienia
dodatkowego zasilania, np. dla dla
ręcznych narzędzi elektrycznych.
+

Dodatkowo, w razie niedostępności
połączenia radiowego, można nadajnik i
odbiornik połączyć kablem stałym.

Wszystkie operacje mogą być wykonane
za pomocą zdalnego sterowania

W razie potrzeby wszystkie ruchy mogą
wykonane za pomocą sterowania ręcznego

Elektrycznie sterowane zawory
hydrauliczne montowane są z
dźwigniami, aby zapewnić ręczną
obsługę wszystkich funkcji.

DESEC TRACKLAYER

ZALETY TECHNICZNE

NOWOCZESNA TECHNIKA:
DESEC TRACKLAYER SPEŁNIA WYSOKIE STANDARDY
JAKOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I MANEWROWOŚCI
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DESEC Tracklayer współpracuje perfekcyjnie z każdym rodzajem wagonów do transportu torowisk

DESEC Tracklayer został opracowany
wspólnie ze specjalistami kolejnictwa z
różnych krajów. Z tej współpracy
powstały istotne wymagania projektowe,
dzięki czemu DESEC Tracklayer to
wyjątkowa maszyna o wyjątkowej
wszechstronności i jakości.
DESEC Tracklayer:
- jest niewielki rozmiarowo do transportu
kolejowego lub drogowego i
odpowiednio duży do pracy po
rozładunku
- może pracować niezależnie na jednym
torze, pozostawiając wolne sąsiednie
tory
- jest w stanie jeździć w dowolnym

kierunku i “przechodzić” na bok z
podwieszonym ładunkiem
- ładunek jest podwieszony pod ramą
główną maszyny i przejazd gąsienic
po nierównym terenie nie powoduje
w nim naprężeń i skręcania
- jest kierowany przez jednego
operatora za pomocą zdalnego
sterowania radiowego

SYSTEM PRACY
Dzięki gąsienicom poruszającym się

wszystkich kierunkach i możliwości
przesuwu bocznego za pomocą podpór,
maszyna może poruszać się niezależnie
od torowiska. Oznacza to możliwość
przenoszenia odcinków torowiska
składowanych na poboczu szlaku
kolejowego i przenoszenia w linii torów z
wagonów przewożących odcinki.

Sąsiednie tory kolejowe są nadal
przejezdne. Po montażu odcinka
DESEC Tracklayer może zjechać na
bok, pozwalając na ruch pociągów na
ułożonym właśnie odcinku.
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DESEC TRACKLAYER

Tylko jeden tor jest zablokowany w czasie pracy maszyny
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WSPÓŁPRACUJE Z WAGONAMI DO
PRZEWOZU ODCINKÓW TOROWISK
Największą wydajność przy układaniu
torów można osiągnąć przy współpracy
DESEC Tracklayer z wagonami do
przewozu odcinków torów. Przy tej
współpracy odcinki torowisk są
dostarczane bezpośrednio do miejsca
montażu, a ich rozładunek i instalacja
jest bardzo łatwa. Wagony do przewozu
mogą być zlokalizowane blisko miejsca
montażu, w celu zminimalizowania
dystansu dowozu.

Odcinki torowisk są podnoszone z
wagonów przez DESEC Tracklayer,
wagony wyjeżdżają spod odcinka i jest
on opuszczany nad podłoże. DESEC
Tracklayer przejeżdża z odcinkiem na
miejsce instalacji, ustawia go
precyzyjnie i powraca do wagonu w
celu rozładunku kolejnego odcinka.
Cała operacja wymaga zajęcia tylko
jednego toru. Czas montażu jest
ekstremalnie krótki.

Rozładunek i składowanie odcinków w
oczekiwaniu na instalację jest
całkowicie wyeliminowane. Odcinek
torów, zwrotnica lub rozjazd są
transportowane bezpośrednio od ich
producenta do miejsca montażu i w
związku z tym zagwarantowana jest
fabryczna jakość przy instalacji, brak
uszkodzeń transportowych i gotowość
odcinków do przejazdu pociągów
bezpośrednio po montażu.
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DESEC TRACKLAYER

Przenoszenie starego odcinka torowiska
.

PRACA OBOK TOROWISKA
DESEC Tracklayer może przenosić
odcinki torów ułożone z boku torowiska.
Jest dostosowany do jazdy terenowej i
zajmuje tylko jeden tor. Jeden odcinek
może być ułożony w mniej niż 30 minut,
zależnie od odległości przewozu
odcinka.

Dzięki gąsienicom obracanym o 45° lub
90° w stosunku do ramy, DESEC
Tracklayer może poruszać się w każdym
kierunku, niezależnie od torowiska.
Dodatkowo może omijać przeszkody
dzięki możliwości krokowego przesuwu
bocznego.

W czasie przejazdów ładunek zostaje
cały czas podwieszony do ramy
maszyny.

DESEC TRACKLAYER
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DESEC TRACKLAYER:
ŁATWY TRANSPORT, SZYBKIE ROZSTAWIANIE
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DESEC Tracklayer może hydraulicznie:
zsuwać ramę główną, ramiona gąsienic i
podpór, aby zapewnić jak najmniejsze
wymiary transportowe do przewozu
na platformach kolejowych lub drogowych.
Nie zachodzi potrzeba demontażu
elementów lub użycia dodatkowych
urządzeń podnoszących do załadunku lub
rozładunku.
Dużą przewagą układarki DESEC
Tracklayer jest transport na wagonach lub
ciężarówkach i w związku z tym brak
konieczności homologacji maszyny jako
pojazdu szynowego/kolejowego.

DESEC Tracklayer może rozładować się
sam i jest gotowy do pracy w ciągu 10
minut, oszczędzając czas i zmniejszając
koszt pracy. Niezawodność tej
kompaktowej maszyny jest dużo

i

wyższa w porównaniu do innych,
wymagających montażu zawsze i w
każdym miejscu pracy. Jakikolwiek
demontaż elementów maszyny do
transportu nie jest konieczny.

DESEC TRACKLAYER
DESEC TRACKLAYER
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DESEC TRACKLAYER

BUDUJEMY ŻURAWIE OD ROKU 1880

Z dostarczonymi ponad 5000 sztuk
maszyn, Kirow jest światowym liderem
rynku żurawi kolejowych.
Od połowy lat 90-tych Kirow produkuje
maszyny transportowe dla budowy
torowisk, dla stoczni i hut. Ciągle utrwala
swoją pozycję jako specjalisty od ciężkiego
sprzętu. Produkty Kirowa, oparte na
rozwiązaniach ekologicznych, powstają w
ścisłej współpracy z klientami. DESEC
Tracklayer jest konstrukcją modułową,
wykonaną w standaryzowanych
rozmiarach, według sprawdzonej koncepcji
produktu, którą łatwo można dostosować
do specyficznych potrzeb klientów. Dzięki
temu klient może otrzymać najlepsze
rozwiązania:
- po pierwsze, sprawdzoną niezawodność
znormalizowanych elementów i reguł
projektowania
- po drugie, spełnienie indywidualnych
wymagań klienta i dostosowanie maszyny
do przepisów lokalnych, krajowych.
Opisy techniczne pokazują co możemy
dostarczyć, a na życzenie możemy
urządzić pokaz możliwości operacyjnych
maszyny.
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* JAKOŚĆ
Dla nas jakość oznacza wyrafinowaną
koncepcję produktu, dogłębną wiedzę o
projektowaniu, budowie i kontroli, jak
również najwyższą precyzję w
produkcji. Jest rzeczą oczywistą, że
nasi inżynierowie testują i sprawdzają
skrupulatnie wszystkie grupy
komponentów mechanicznych,
hydraulicznych i elektrycznych.
Podstawowe zalety to:
- maksymalna wydajność i efektywność
- niskie koszty eksploatacji
- długa żywotność (nawet w
najtrudniejszych warunkach pracy)

L

“KNOW-HOW”

·

* SERWIS
Naszym celem jest dostarczenie
doskonałych usług, oznacza to, między
innymi, stałą dostępność usług
serwisowych. Nasz zespół obsługi klienta
jest zawsze gotowy do reagowania i
wspierania swoją pracą, pomagając
uniknąć niepotrzebnych przestojów.
Zawsze możesz skontaktować się z nami,
przez 24 godziny na dobę, za pomocą
“gorącej” linii. Wysoko wykwalifikowani
inżynierowie i pracownicy serwisu
technicznego w naszym dziale obsługi
posprzedażowej oferują dodatkowe
wsparcie celem zapewnienia
bezpieczeństwa i pełnej satysfakcji
klienta. Duży nacisk kładziemy na

Sprzęt do wymiany zwrotnic, rozjazdów i
torowisk produkowany przez Kirowa jest
wiodącym i kompletnym rozwiązaniem do
tego typu prac:
- żurawie kolejowe Multi Tasker
- wagony do przewozu odcinków torowisk
Switch Tilter
- układarka torowisk DESEC Tracklayer

T

DESEC Tracklayer w hali montażowej

m

Budynek Kirowa w Lipsku

odpowiednie przeszkolenie i wspieranie
personelu technicznego klientów.
* PARTNERSKIE PODEJŚCIE DO
KLIENTA
DESEC Tracklayer to produkt o
niezwykle długiej żywotności. Decyzja
zakupu tej maszyny jest jednocześnie
początkiem kompleksowej relacji klient/
dostawca i często staje się podstawą do
powtarzanych i dodatkowych zamówień.
Przywiązujemy dużą wagę do
zapewnienia, że związek ten jest solidny i
zapewnia długotrwałe korzyści dla obu
stron. Dla nas ten związek zaczyna się
na długo przed podpisaniem umowy.
Bylibyśmy zadowoleni ze wskazówek na
temat dostępnych opcji podczas dyskusji
o projekcie, po prostu zadzwoń do nas.

DESEC TRACKLAYER

RZUT OKA NA UKŁADARKI DESEC TRACKLAYER

DESEC TRACKLAYER
- MODELE STANDARDOWE

TL 1200
TL 1200 jest standardową maszyną do
układania rozjazdów o długości odcinka
36 do 40 metrów.

struktura stalowa może być wzmocniona
w celu przenoszenia cięższych odcinków.
Oferujemy także rozwiązania dla
przenoszenia dłuższych odcinków.

Produkowana jest w dwóch typach: dla
torów szerokich i UlC Wersja dla torów

mocniejsza.

Nasz wydział projektowania może
współpracować z Waszym, w celu
dostosowania układarki TL1200 dla

TL 1200 jest maszyną dieslowską z
pompami hydraulicznymi, jest zdalnie
sterowana radiowo i posiada system
backupu dla awarii silnika.

M

specyficznych linii kolejowych,

L

transportu dłuższych odcinków i jest

TL 1200 jest transportowana na
normalnej 4 osiowej platformie kolejowej
lub w razie potrzeby, na standardowej,
niskopodwoziowej naczepie drogowej.
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szerokich ma większe możliwości

Dane podstawowe dla TL 1200:
* Ciężar transportowy: 52 - 55 ton
* Dł. transportowa: 18.5 metra
* Max. dł. robocza: 28.5 metra
* Udźwig: 36 do 40 ton
* Max. dł. odcinka torów: 36 do 40 m
* Szer. pomiędzy gąsienicami:
4.7 do 5.5 metra

I
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DESEC TRACKLAYER

TL 2000

Jest odpowiednia do szerokich torów
i linii o dopuszczalnym dużym nacisku
osi, które używają ciężkich rozjazdów.

TL 2000 jest maszyną dieslowską z
pompami hydraulicznymi o mocy o 30%
większej w porównaniu do TL1200.
Jest zdalnie sterowana radiowo i
posiada system backupu dla awarii
silnika.

M

i układania dłuższych odcinków.

Posiada szersze gąsienice, tak aby
nie przekraczać dopuszczalnego
nacisku na podłoże.

Dane podstawowe dla TL 2000:
* Ciężar transportowy: ok. 70 ton
* Dł. transportowa: 25 metrów
* Max. dł. robocza: 37 metrów
* Udźwig: 55 ton
* Max. dł. odcinka torów: 45 metrów
(może być zwiększona na życzenie)
* Szer. pomiędzy gąsienicami: 5.5 m
(może być zwiększona na życzenie)
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Nasz wydział projektowania może
współpracować z Waszym, w celu
dostosowania układarki TL2000da
l
specyficznych linii kolejowych,
struktura stalowa może być
wzmocniona w celu przenoszenia

TL 2000 jest przewożona na 8-osiowej
płaskiej platformie lub wagonie na 2
kontenery. Może być transportowana
na dużych naczepach drogowych.

L

TL 2000 jest zaprojektowana do
podnoszenia ciężkich odcinków
torowisk lub rozjazdów - do 55 ton.

—

Więcej informacji o produktach KIROW

Polska ul. Syreny 12, 01-132 Warszawa
tel/faks +48 22 6318034 do 38
www.mastal.com

KIROW
ARDELT
KOCKS
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KRANUNION łączy trzech producentów maszyn,
specjalizujących się w podnoszeniu i transporcie ciężkich
ładunków:

jest wiodącym producentem żurawi kolejowych i
wózków transportu dla szlaki, żużlu
lider produkcji żurawi z przesuwem poziomym dla
chwytaków
lider żurawi typu Goliath i pionier w dostawach
żurawi do przeładunku kontenerów

M

Podstawą dla wszystkich produktów Kranunion są koncepcje
techniczne wykreowane przez naszych ekspertów.
Oczywiście, cały czas prowadzimy optymalizację naszych
rozwiązań w połączeniu z wymaganiami naszych klientów.
Dzięki temu produkty Kranunion bazują na praktycznych
potrzebach i łączą tradycję z innowacyjnością, wypróbowane
rozwiązania z nowoczesnymi wdrożeniami.

Klienci wybierający produkty Kranunion, wybierają
równocześnie olbrzymie niemieckie doświadczenie inżynieryjne:
w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa,
nowoczesnych rozwiązań, obniżki kosztów operacyjnych,
wysokiej wydajności i niezawodności.

KIROW ARDELT GMBH
SPINNEREISTRASSE 13
04179 LEIPZIG
GERMANY
TELEFON +49 (0)341 49.53-440
FAX
E-MAIL

L

KRANUNION.
LIDERZY RYNKU ŚWIATOWEGO.

+49 (0)341 49.53-442
INFO@KIROW.DE

WWW. KIROW.DE

