Grupa Airbus: Swiatowy partner

RDZWIAZANIA SZYTE NA MIAR�
,

DOSWIADCZENIE

ZINTEGROWANE ROZWl�ZANIA

Firma GH posiada ogromne doswiadczenie w tworzeniu
optymalnych rozwi¡¡zañ dla przemystu lotniczego.
Wykwalifikowany zespól GH dostarcza kompetentne
rozwi¡¡zania, pomagajqc naszym klientom w doborze
odpowiednich urz¡¡dzelÍ dzwignicowych dla sektora
lotniczego.

Pocz¡¡wszy od procesu projektowania, oferujemy rozwi¡¡zania dopasowane do wymagalÍ klienta.
Jestesmy w stanie dostarczyé wszystkie rodzaje suwnic, niezbedne dla typowych instalacji w tym
sektorze.
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KOMPETENCJE
Marka GH w przemysle lotniczym to zaufany partner dla glównych graczy w tym
sektorze. Usatysfakcjonowani klienci wspierajéJ rozwiqzania GH. Kompetencje
zdobyte na przestrzeni wielu lat. pozwalaj¡¡ nam na poprawe wydajnosci procesów, w
których bioré) udziat.

1
Szeroka gama rozwi¡¡zarí GH, pozwal¡¡ oszcz�dzié koszty konstrukcyjne:
- Zoptymalizowana konstrukcja belek pozwala na uzyskanie optymalnej wysokosci
podnoszenia
- Kompaktowe rozwié)zania pozwalajé)ce na osi¡¡gniecie optymalnych dojazdów
bocznych

AIRBUS (FRANCJA)

AIRBUS MILITARY (HISZPANIA)

�-----

Skracane cykle pracy poprzez uiycie suwnic automatycznych i pótautomatycznych
kontrolowanych sterownikiem PLC, co zwi�ksza produktywnosé naszych klientów.

-------

, Suwnice w pelni alltomatyczne i pót-alltomatyczne. Suwnice kontrolowane
sterownikiem PLC zapewniajq niezb�dne skrócone cykle pracy, unikajqc
nieskutecznej kontroli manualnej.
· lgraniczenie strefy: Sythronizacja podnoszeaia: Enkoder podnoszenia
zabezpiecza przed osuni�ciem ladunku i zapewnia precyzyjny i bezpieczny transport
w przypadku wystepowania dwóch lub wiekszej ilosci punktów transportu ladunku.
· Suwnice podwieszane, o wi,caj nii dwóch czotownicach: jedno i
dwudzwigarowe suwnice z moiliwosciq podwieszenia na 3 lub wiekszej ilosci
czotownic.

· Ogranicznik udiwigu w slandardzie:

• Wahliwe polijczenie sworzniowe na jednej z czotownic pozwala na
wyeliminowanie sil statycznych na konstrukcj�.
• Rolki boczne na jezdzie suwnicy zapewniajij ptynnq jazd� suwnicy.

• Czarna skrzynka: zapis tadunków i przeci¡¡zerí urzqdzenia dzwignicowego

• System kontroli jazdy oraz falownik na jeídz'1e pozwala na unikanie bocznego
ukosowania suwnicy.

,Aktywacja alarmu przeglqdu

•Kontrola okresu bezpiecznej pracy urz¡¡dzenia dzwignicowego

•Kon1rola przegrzania silnika na podnoszeniu
· Transfer na belkach suwnic sterowanych przez WIFI pozwala na przeprowadzenie
ladunku w bardzo precyzyjny stabilny i bezpieczny sposób.

· losttpna sztroka gama pr,dkosc:i: wysoka pr�dkosé podnoszenia (do
15m/min we wciqgnikach standardowych) i pr�dkosé jazdy suwnicy (do 100-120
mlmin) do obslugi dui:ych powierzchni magazynowych. Pr�dkosé mikro (jednostajna)
dla precyzyjnego pozycjonowania.

, Ogra1iczenie strefy: ochrona powierzchni (wyizolowanie strefy ochrony
powierzchnil. wyeliminowanie ludzkich bl�dów i unikanie uszkodzelÍ maszyn
urz¡¡dzerí czy sprz�tów, czy urazów personelu.

• Kontrola startu i zatrzymania podnoszenia ladunku, pozwalaj¡¡ca na
wyeliminowanie gwaltownych ruchów co wydtuza zywotnosé silnika i hamulców.

, ,

WYDAJNOSC PROCESU

• Panel sterowniczy wyposazony jest w ekran, na którym pokazane s¡¡ informacje z
czarnej skrzynki.

· System zwrotu entrgii pozwala na zaoszcz�dzenie do 5% energii zasilania
zwracanej z powrotem do sieci energetycznej.
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AIRBUS CASA (HISZPANIA)-

2014 6H · SUW�ICE W PRZEMYSLE LOTNICZYM

- - --

-- -AIRBUS-HAFEI

(HAERBIN-CHINY)-

- --

W sektorze lotniczym uzywane s¡¡ wszelkiego rodzaju procesy w trakcie wytwarzania i montaiu cz�sci. Produkty i us!ugi GH zapewniaj¡¡ peln¡¡
optymalizacj� tych procesów. Klienci w tym wymagaj¡¡cym sektorze maj¡¡ jeden priorytet: WYDAJNOSé. GH moie zapewnié rozwi¡¡zania w petni
dostosowane do potrzeb klienta, zaprojektowane zgodnie z wymaganiami procesów produkcji klientów w sektorze lotniczym. Zastosowanie
kompleksowych kluczowych rozwi¡¡zarí pozwala wydluzyé czas pracy suwnic.

2014 GH · SUWNICE W PRZEMYSLE LOTNIClYM

•• 05

2014 GH · SUWNICE W PRZEMYSLE LOTNIClYM

r

t

f

·�

Grupa Airbus: Swiatowy partner

RDZWIAZANIA SZYTE NA MIAR�
,

DOSWIADCZENIE

ZINTEGROWANE ROZWl�ZANIA

Firma GH posiada ogromne doswiadczenie w tworzeniu
optymalnych rozwi¡¡zañ dla przemystu lotniczego.
Wykwalifikowany zespól GH dostarcza kompetentne
rozwi¡¡zania, pomagajqc naszym klientom w doborze
odpowiednich urz¡¡dzelÍ dzwignicowych dla sektora
lotniczego.

Pocz¡¡wszy od procesu projektowania, oferujemy rozwi¡¡zania dopasowane do wymagalÍ klienta.
Jestesmy w stanie dostarczyé wszystkie rodzaje suwnic, niezbedne dla typowych instalacji w tym
sektorze.

RDZWIAZANIA SZYTE NA MIAR�

i

j_J

KOMPETENCJE
Marka GH w przemysle lotniczym to zaufany partner dla glównych graczy w tym
sektorze. Usatysfakcjonowani klienci wspierajéJ rozwiqzania GH. Kompetencje
zdobyte na przestrzeni wielu lat. pozwalaj¡¡ nam na poprawe wydajnosci procesów, w
których bioré) udziat.

1
Szeroka gama rozwi¡¡zarí GH, pozwal¡¡ oszcz�dzié koszty konstrukcyjne:
- Zoptymalizowana konstrukcja belek pozwala na uzyskanie optymalnej wysokosci
podnoszenia
- Kompaktowe rozwié)zania pozwalajé)ce na osi¡¡gniecie optymalnych dojazdów
bocznych

AIRBUS (FRANCJA)

AIRBUS MILITARY (HISZPANIA)

�-----

Skracane cykle pracy poprzez uiycie suwnic automatycznych i pótautomatycznych
kontrolowanych sterownikiem PLC, co zwi�ksza produktywnosé naszych klientów.

-------

, Suwnice w pelni alltomatyczne i pót-alltomatyczne. Suwnice kontrolowane
sterownikiem PLC zapewniajq niezb�dne skrócone cykle pracy, unikajqc
nieskutecznej kontroli manualnej.
· lgraniczenie strefy: Sythronizacja podnoszeaia: Enkoder podnoszenia
zabezpiecza przed osuni�ciem ladunku i zapewnia precyzyjny i bezpieczny transport
w przypadku wystepowania dwóch lub wiekszej ilosci punktów transportu ladunku.
· Suwnice podwieszane, o wi,caj nii dwóch czotownicach: jedno i
dwudzwigarowe suwnice z moiliwosciq podwieszenia na 3 lub wiekszej ilosci
czotownic.

· Ogranicznik udiwigu w slandardzie:

• Wahliwe polijczenie sworzniowe na jednej z czotownic pozwala na
wyeliminowanie sil statycznych na konstrukcj�.
• Rolki boczne na jezdzie suwnicy zapewniajij ptynnq jazd� suwnicy.

• Czarna skrzynka: zapis tadunków i przeci¡¡zerí urzqdzenia dzwignicowego

• System kontroli jazdy oraz falownik na jeídz'1e pozwala na unikanie bocznego
ukosowania suwnicy.

,Aktywacja alarmu przeglqdu

•Kontrola okresu bezpiecznej pracy urz¡¡dzenia dzwignicowego

•Kon1rola przegrzania silnika na podnoszeniu
· Transfer na belkach suwnic sterowanych przez WIFI pozwala na przeprowadzenie
ladunku w bardzo precyzyjny stabilny i bezpieczny sposób.

· losttpna sztroka gama pr,dkosc:i: wysoka pr�dkosé podnoszenia (do
15m/min we wciqgnikach standardowych) i pr�dkosé jazdy suwnicy (do 100-120
mlmin) do obslugi dui:ych powierzchni magazynowych. Pr�dkosé mikro (jednostajna)
dla precyzyjnego pozycjonowania.

, Ogra1iczenie strefy: ochrona powierzchni (wyizolowanie strefy ochrony
powierzchnil. wyeliminowanie ludzkich bl�dów i unikanie uszkodzelÍ maszyn
urz¡¡dzerí czy sprz�tów, czy urazów personelu.

• Kontrola startu i zatrzymania podnoszenia ladunku, pozwalaj¡¡ca na
wyeliminowanie gwaltownych ruchów co wydtuza zywotnosé silnika i hamulców.

, ,

WYDAJNOSC PROCESU

• Panel sterowniczy wyposazony jest w ekran, na którym pokazane s¡¡ informacje z
czarnej skrzynki.

· System zwrotu entrgii pozwala na zaoszcz�dzenie do 5% energii zasilania
zwracanej z powrotem do sieci energetycznej.

2014 GH · SUW�ICE W PRZEMYSLE LOTNIClYM

•• 07

AIRBUS CASA (HISZPANIA)-

2014 6H · SUW�ICE W PRZEMYSLE LOTNICZYM

- - --

-- -AIRBUS-HAFEI

(HAERBIN-CHINY)-

- --

W sektorze lotniczym uzywane s¡¡ wszelkiego rodzaju procesy w trakcie wytwarzania i montaiu cz�sci. Produkty i us!ugi GH zapewniaj¡¡ peln¡¡
optymalizacj� tych procesów. Klienci w tym wymagaj¡¡cym sektorze maj¡¡ jeden priorytet: WYDAJNOSé. GH moie zapewnié rozwi¡¡zania w petni
dostosowane do potrzeb klienta, zaprojektowane zgodnie z wymaganiami procesów produkcji klientów w sektorze lotniczym. Zastosowanie
kompleksowych kluczowych rozwi¡¡zarí pozwala wydluzyé czas pracy suwnic.

2014 GH · SUWNICE W PRZEMYSLE LOTNIClYM

•• 05

2014 GH · SUWNICE W PRZEMYSLE LOTNIClYM

r

t

f

·�

Grupa Airbus: Swiatowy partner

RDZWIAZANIA SZYTE NA MIAR�
,

DOSWIADCZENIE

ZINTEGROWANE ROZWl�ZANIA

Firma GH posiada ogromne doswiadczenie w tworzeniu
optymalnych rozwi¡¡zañ dla przemystu lotniczego.
Wykwalifikowany zespól GH dostarcza kompetentne
rozwi¡¡zania, pomagajqc naszym klientom w doborze
odpowiednich urz¡¡dzelÍ dzwignicowych dla sektora
lotniczego.

Pocz¡¡wszy od procesu projektowania, oferujemy rozwi¡¡zania dopasowane do wymagalÍ klienta.
Jestesmy w stanie dostarczyé wszystkie rodzaje suwnic, niezbedne dla typowych instalacji w tym
sektorze.

RDZWIAZANIA SZYTE NA MIAR�

i

j_J

KOMPETENCJE
Marka GH w przemysle lotniczym to zaufany partner dla glównych graczy w tym
sektorze. Usatysfakcjonowani klienci wspierajéJ rozwiqzania GH. Kompetencje
zdobyte na przestrzeni wielu lat. pozwalaj¡¡ nam na poprawe wydajnosci procesów, w
których bioré) udziat.

1
Szeroka gama rozwi¡¡zarí GH, pozwal¡¡ oszcz�dzié koszty konstrukcyjne:
- Zoptymalizowana konstrukcja belek pozwala na uzyskanie optymalnej wysokosci
podnoszenia
- Kompaktowe rozwié)zania pozwalajé)ce na osi¡¡gniecie optymalnych dojazdów
bocznych

AIRBUS (FRANCJA)

AIRBUS MILITARY (HISZPANIA)

�-----

Skracane cykle pracy poprzez uiycie suwnic automatycznych i pótautomatycznych
kontrolowanych sterownikiem PLC, co zwi�ksza produktywnosé naszych klientów.

-------

, Suwnice w pelni alltomatyczne i pót-alltomatyczne. Suwnice kontrolowane
sterownikiem PLC zapewniajq niezb�dne skrócone cykle pracy, unikajqc
nieskutecznej kontroli manualnej.
· lgraniczenie strefy: Sythronizacja podnoszeaia: Enkoder podnoszenia
zabezpiecza przed osuni�ciem ladunku i zapewnia precyzyjny i bezpieczny transport
w przypadku wystepowania dwóch lub wiekszej ilosci punktów transportu ladunku.
· Suwnice podwieszane, o wi,caj nii dwóch czotownicach: jedno i
dwudzwigarowe suwnice z moiliwosciq podwieszenia na 3 lub wiekszej ilosci
czotownic.

· Ogranicznik udiwigu w slandardzie:

• Wahliwe polijczenie sworzniowe na jednej z czotownic pozwala na
wyeliminowanie sil statycznych na konstrukcj�.
• Rolki boczne na jezdzie suwnicy zapewniajij ptynnq jazd� suwnicy.

• Czarna skrzynka: zapis tadunków i przeci¡¡zerí urzqdzenia dzwignicowego

• System kontroli jazdy oraz falownik na jeídz'1e pozwala na unikanie bocznego
ukosowania suwnicy.

,Aktywacja alarmu przeglqdu

•Kontrola okresu bezpiecznej pracy urz¡¡dzenia dzwignicowego

•Kon1rola przegrzania silnika na podnoszeniu
· Transfer na belkach suwnic sterowanych przez WIFI pozwala na przeprowadzenie
ladunku w bardzo precyzyjny stabilny i bezpieczny sposób.

· losttpna sztroka gama pr,dkosc:i: wysoka pr�dkosé podnoszenia (do
15m/min we wciqgnikach standardowych) i pr�dkosé jazdy suwnicy (do 100-120
mlmin) do obslugi dui:ych powierzchni magazynowych. Pr�dkosé mikro (jednostajna)
dla precyzyjnego pozycjonowania.

, Ogra1iczenie strefy: ochrona powierzchni (wyizolowanie strefy ochrony
powierzchnil. wyeliminowanie ludzkich bl�dów i unikanie uszkodzelÍ maszyn
urz¡¡dzerí czy sprz�tów, czy urazów personelu.

• Kontrola startu i zatrzymania podnoszenia ladunku, pozwalaj¡¡ca na
wyeliminowanie gwaltownych ruchów co wydtuza zywotnosé silnika i hamulców.

, ,

WYDAJNOSC PROCESU

• Panel sterowniczy wyposazony jest w ekran, na którym pokazane s¡¡ informacje z
czarnej skrzynki.

· System zwrotu entrgii pozwala na zaoszcz�dzenie do 5% energii zasilania
zwracanej z powrotem do sieci energetycznej.

2014 GH · SUW�ICE W PRZEMYSLE LOTNIClYM

•• 07

AIRBUS CASA (HISZPANIA)-

2014 6H · SUW�ICE W PRZEMYSLE LOTNICZYM

- - --

-- -AIRBUS-HAFEI

(HAERBIN-CHINY)-

- --

W sektorze lotniczym uzywane s¡¡ wszelkiego rodzaju procesy w trakcie wytwarzania i montaiu cz�sci. Produkty i us!ugi GH zapewniaj¡¡ peln¡¡
optymalizacj� tych procesów. Klienci w tym wymagaj¡¡cym sektorze maj¡¡ jeden priorytet: WYDAJNOSé. GH moie zapewnié rozwi¡¡zania w petni
dostosowane do potrzeb klienta, zaprojektowane zgodnie z wymaganiami procesów produkcji klientów w sektorze lotniczym. Zastosowanie
kompleksowych kluczowych rozwi¡¡zarí pozwala wydluzyé czas pracy suwnic.

2014 GH · SUWNICE W PRZEMYSLE LOTNIClYM

•• 05

2014 GH · SUWNICE W PRZEMYSLE LOTNIClYM

r

t

f

·�

Grupa Airbus: Swiatowy partner

RDZWIAZANIA SZYTE NA MIAR�
,

DOSWIADCZENIE

ZINTEGROWANE ROZWl�ZANIA

Firma GH posiada ogromne doswiadczenie w tworzeniu
optymalnych rozwi¡¡zañ dla przemystu lotniczego.
Wykwalifikowany zespól GH dostarcza kompetentne
rozwi¡¡zania, pomagajqc naszym klientom w doborze
odpowiednich urz¡¡dzelÍ dzwignicowych dla sektora
lotniczego.

Pocz¡¡wszy od procesu projektowania, oferujemy rozwi¡¡zania dopasowane do wymagalÍ klienta.
Jestesmy w stanie dostarczyé wszystkie rodzaje suwnic, niezbedne dla typowych instalacji w tym
sektorze.

RDZWIAZANIA SZYTE NA MIAR�

i

j_J

KOMPETENCJE
Marka GH w przemysle lotniczym to zaufany partner dla glównych graczy w tym
sektorze. Usatysfakcjonowani klienci wspierajéJ rozwiqzania GH. Kompetencje
zdobyte na przestrzeni wielu lat. pozwalaj¡¡ nam na poprawe wydajnosci procesów, w
których bioré) udziat.

1
Szeroka gama rozwi¡¡zarí GH, pozwal¡¡ oszcz�dzié koszty konstrukcyjne:
- Zoptymalizowana konstrukcja belek pozwala na uzyskanie optymalnej wysokosci
podnoszenia
- Kompaktowe rozwié)zania pozwalajé)ce na osi¡¡gniecie optymalnych dojazdów
bocznych

AIRBUS (FRANCJA)

AIRBUS MILITARY (HISZPANIA)

�-----

Skracane cykle pracy poprzez uiycie suwnic automatycznych i pótautomatycznych
kontrolowanych sterownikiem PLC, co zwi�ksza produktywnosé naszych klientów.

-------

, Suwnice w pelni alltomatyczne i pót-alltomatyczne. Suwnice kontrolowane
sterownikiem PLC zapewniajq niezb�dne skrócone cykle pracy, unikajqc
nieskutecznej kontroli manualnej.
· lgraniczenie strefy: Sythronizacja podnoszeaia: Enkoder podnoszenia
zabezpiecza przed osuni�ciem ladunku i zapewnia precyzyjny i bezpieczny transport
w przypadku wystepowania dwóch lub wiekszej ilosci punktów transportu ladunku.
· Suwnice podwieszane, o wi,caj nii dwóch czotownicach: jedno i
dwudzwigarowe suwnice z moiliwosciq podwieszenia na 3 lub wiekszej ilosci
czotownic.

· Ogranicznik udiwigu w slandardzie:

• Wahliwe polijczenie sworzniowe na jednej z czotownic pozwala na
wyeliminowanie sil statycznych na konstrukcj�.
• Rolki boczne na jezdzie suwnicy zapewniajij ptynnq jazd� suwnicy.

• Czarna skrzynka: zapis tadunków i przeci¡¡zerí urzqdzenia dzwignicowego

• System kontroli jazdy oraz falownik na jeídz'1e pozwala na unikanie bocznego
ukosowania suwnicy.

,Aktywacja alarmu przeglqdu

•Kontrola okresu bezpiecznej pracy urz¡¡dzenia dzwignicowego

•Kon1rola przegrzania silnika na podnoszeniu
· Transfer na belkach suwnic sterowanych przez WIFI pozwala na przeprowadzenie
ladunku w bardzo precyzyjny stabilny i bezpieczny sposób.

· losttpna sztroka gama pr,dkosc:i: wysoka pr�dkosé podnoszenia (do
15m/min we wciqgnikach standardowych) i pr�dkosé jazdy suwnicy (do 100-120
mlmin) do obslugi dui:ych powierzchni magazynowych. Pr�dkosé mikro (jednostajna)
dla precyzyjnego pozycjonowania.

, Ogra1iczenie strefy: ochrona powierzchni (wyizolowanie strefy ochrony
powierzchnil. wyeliminowanie ludzkich bl�dów i unikanie uszkodzelÍ maszyn
urz¡¡dzerí czy sprz�tów, czy urazów personelu.

• Kontrola startu i zatrzymania podnoszenia ladunku, pozwalaj¡¡ca na
wyeliminowanie gwaltownych ruchów co wydtuza zywotnosé silnika i hamulców.

, ,

WYDAJNOSC PROCESU

• Panel sterowniczy wyposazony jest w ekran, na którym pokazane s¡¡ informacje z
czarnej skrzynki.

· System zwrotu entrgii pozwala na zaoszcz�dzenie do 5% energii zasilania
zwracanej z powrotem do sieci energetycznej.

2014 GH · SUW�ICE W PRZEMYSLE LOTNIClYM

•• 07

AIRBUS CASA (HISZPANIA)-

2014 6H · SUW�ICE W PRZEMYSLE LOTNICZYM

- - --

-- -AIRBUS-HAFEI

(HAERBIN-CHINY)-

- --

W sektorze lotniczym uzywane s¡¡ wszelkiego rodzaju procesy w trakcie wytwarzania i montaiu cz�sci. Produkty i us!ugi GH zapewniaj¡¡ peln¡¡
optymalizacj� tych procesów. Klienci w tym wymagaj¡¡cym sektorze maj¡¡ jeden priorytet: WYDAJNOSé. GH moie zapewnié rozwi¡¡zania w petni
dostosowane do potrzeb klienta, zaprojektowane zgodnie z wymaganiami procesów produkcji klientów w sektorze lotniczym. Zastosowanie
kompleksowych kluczowych rozwi¡¡zarí pozwala wydluzyé czas pracy suwnic.

2014 GH · SUWNICE W PRZEMYSLE LOTNIClYM

•• 05

2014 GH · SUWNICE W PRZEMYSLE LOTNIClYM

r

t

f

·�

