Scania Słupsk – najnowsze
technologie w produkcji
autobusów
Scania w Słupsku, jako pierwszy producent w Polsce, wprowadziła do swojej produkcji bezprzewodowe
klucze elektryczne. Ta sama technologia, która jest stosowana przez producentów samochodów osobowych
i ciężarówek, przyniosła firmie Scania poprawę ergonomii oraz oszczędność czasu. Dzięki wykorzystaniu bardzo
wysokiej dokładności kluczy elektrycznych pojawiła się możliwość zmniejszenia rozmiaru śrub, co pozwoli
w przyszłości zmniejszyć znacznie ciężar autobusu.
w produkcji samochodów osobowych i ciężarówek, jest rzadko spotykane w polskich fabrykach autobusów – z wyjątkiem Scanii w Słupsku.
W fabryce tej już w 1999 r. stosowano kilka zestawów kluczy elektrycznych do wykonywania najważniejszych połączeń. Dzisiaj w fabryce pracuje
ponad 12 systemów, a kiedy współpracująca ze
Scanią firma Atlas Copco wprowadziła bezprzewodowy klucz elektryczny Tensor STB, Scania od
razu dostrzegła zalety nowej technologii i stała się
Scania Słupsk

pierwszym stosującym ten system producentem
autobusów w Polsce.
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- Korzystając z nowego bezprzewodowego
narzędzia mogę skrócić czas procesu o połowę -

Scania przechodzi na technologię
bezprzewodową
Stosowanie kluczy elektrycznych, takich jak

mówi Robert Tyrka, operator w firmie Scania. Korzysta z nowego bezprzewodowego narzędzia do
montażu elementów podsufitowych i akcesoriów

wewnątrz autobusu. Razem wkręca ponad 100
śrub w każdym, a w nowym modelu dwupoziomowym nowe narzędzie stosowane jest również do
montażu ramy na górnym poziomie. - Wcześniej
potrzebowaliśmy dwóch narzędzi, każdego po
jednej stronie autobusu. Ale ponieważ to narzędzie jest bezprzewodowe i nie musimy zajmować
się przenoszeniem kabla, teraz wystarcza jedno
narzędzie - kontynuuje Robert Tyrka.

Projekt obniżenia hałasu
Scania nie tylko pracuje nad podnoszeniem
jakości swoich produktów, ale chce również podnosić komfort pracy dla pracowników. W branży
Scania ma opinię firmy nieprzerwanie pracującej
nad poprawą ergonomii podczas produkcji. Korzystanie z bezprzewodowych kluczy elektrycznych
eliminuje konieczność radzenia sobie z kablami
lub wężami. Kolejną innowację stanowi projekt redukcji hałasu, obecnie wdrażany w firmie Scania,
którego celem jest obniżenie ogólnego poziomu
hałasu podczas produkcji. Do uczestnictwa w projekcie zaproszone zostały wszystkie działy, które
przeanalizowały operacje i procesy produkcyjne.
Niektóre przykłady sposobów na zmniejszenie
hałasu to wykonywanie zadań w innej kolejności,
wymiana narzędzi pneumatycznych na elektryczne, czy też szkolenie operatorów tak, aby unikali
hałasowania. Pierwsza faza projektu zakończy
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* Ny Teknik, opublikowano 13 maja 2009 r.

Nowość: bezprzewodowy klucz elektryczny z pełną kontrolą procesu
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nologii akumulatorowej i rozwiązań komunikacji bezprzewodowej,

Copco, wszystkie doskonałe cechy, takie jak programowany prze-

można teraz korzystać z bezprzewodowego klucza elektrycznego,

bieg dokręcania, kontrola momentu obrotowego/kąta dokręcania

oferującego sterowanie procesem, zapewniające śledzenie oper-

i

acji i eliminację wad wraz z wszystkimi ergonomicznymi zaletami

możliwość

śledzenia

rezultatów,

zostały

zachowane,

ale

pozbyliśmy się kabla! Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej tech-

narzędzia bezprzewodowego.

kwiecień - czerwiec 2011

23

