
Finli Ponsse’den yeni nesil orman hasat makinesi 2015 The
Swedish Steel Prize (İsveç çelik ödülleri) finalisti oldu
Finli şirket Ponsse Plc, tasarımcılarına yeni nesil bir orman hasat makinesi geliştirmeleri için tam yetki verdi. Sonuçta,
operatörün etrafında şekillendirilen ergonomiye odaklanmış Ponsse Scorpion ortaya çıktı. Yüksek mukavemetli çelikler
Ponsse’nin hem hasat performansının hem kontrolünün gelişmesini sağladı. Ponsse Scorpion bu yılki Swedish Steel Prize için
dört finalistten birisi oldu.

Swedish Steel Prize, yüksek mukavemetli çelikleri kullanan en yenilikçi ve yaratıcı ürünleri ve çözümleri takdir etmek için yüksek mukavemetli
çelik ve aşınma plakası alanında global bir lider olan SSAB tarafından her yıl verilmektedir. Kazanan, 19 Kasım tarihinde Stokholm’de yapılacak
bir tören ile açıklanacak.

Orman hasat makineleri sıklıkla, öne tarafa veya operatör kabinin yan tarafına monte edilen bir vinç bomuna sahip çift gövdeli bir yapıya
sahiptir. Kabin sıklıkla statiktir ve operatörün önündeki bom operatörün görüşünü kısıtlar. Ponsse Scorpion, operatörün tüm hareketlerin
merkezinde oturduğu simetrik bir vinç bomuna sahiptir. Operatöre tam bir görüş olanağı ve rahat ve verimli bir çalışma ortamı sağlar.

“Müşterilerimizden biri döner bir operatör kabinine sahip olmak istedi,” diyor Arge Direktörü Juha Inberg ve ekliyor. “Üst yönetimdekiler dâhil
herkes tamamen yeni bir şey geliştirmek ve endüstrinin gerçekten birkaç adım önüne geçmek için motive oldu. 3D yerleşim planları geliştirdik
ve yeni makinenin döner bir kabinden çok daha fazlasına sahip olması gerektiğine karar verdik. Yeni Ponsse Scorpion’un en büyük avantajı
ergonomiyi önemli ölçüde geliştirmesidir ve bu da üretimi artırmaktadır,” diye açıklıyor Inberg.

Kabinde operasyon esnasında daha az yan salınım ile birlikte gelişmiş ergonomi ve kusursuz görünürlük, sürücünün çalışmasını esasen
kolaylaştırır, güvenli yapar ve hasat kalitesini artırır. Scorpion uzun bakım aralıkları, düşük emisyonlu motor teknolojisi ve düşük yüzey basıncı
ile daha çevre dostudur. Hasat makinesinin ağırlığı eşit biçimde dört tekerlek arasında bölünmüştür.

SSAB ve Ponsse zorlu orman makinesi uygulamalarında yüksek mukavemetli çelikler kullanılması konusunda uzun süredir birlikte çalışmaktadır.
SSAB, müşteriye teknik destek, materyal seçeneği ve atölye uzmanlığı sağlayarak katkıda bulunmuştur. Strenx 700 MC Plus yüksek
mukavemetli çelik, yenilikçi bir şekle sahip çelik dökümlerle birlikte operatör kabini üzerindeki benzersiz iki kollu kaldırma bomunda görülebilir.
Gövde için, yüksek yükler, gerilimler ve metal yorgunluğuna karşı dayanım nedeniyle Strenx 700 seçilmiştir. Benzersiz bir 3 kısımlı tasarıma
olanak veren yüksek mukavemetli çelik, örneğin Strenx 700 de gövdede kullanılmaktadır. Hasat kafası, iyi bir sürtünme dayanımı sağlayan
aşınmaya dayanıklı Hardox 500’ten yapılmıştır.

Güçlü vincin kontrol edilmesi kolaydır, kabin sessizdir ve çalışma pozisyonu rahatlık için optimize edilmiştir. Yüksek mukavemetli çelikler
kullanılarak hasat makinesinin genel ağırlığı daha düşük olmuştur ve böylece zorlu arazide manevra kabiliyetine yardımcı olmaktadır. Daha
düşük ağırlık daha fazla yatak eklenmesine olanak vermiştir ve bu özellik de Ponsse Scorpion’un eşsiz dengesini sağlamaktadır. Ayrıca, yakıt
tüketimi düşürülmüş olup, bom hareketleri daha hızlıdır. İş makinesinin düşük yüzey basıncı, yumuşak topraklarda çalışıldığında bir avantajdır.
Ponsse Scorpion 2014’ten beri üretimdedir ve neredeyse 30 ülkede arazide 200’ün üzerinde makine bulunmaktadır. Ponsse, vincin ve kabin
düzeninin, üçlü gövde yapısının, gövde dengeleme sisteminin ve kabini yatay tutma enkoder düzeninin patentini almıştır. Tüm Scorpion hasat
makineleri Ponsse’nin Finlandiya’daki üretim tesisinde üretilmektedir.

Swedish Steel Prize Jürisi:
Ponsse, hasat makinesini operatöre odaklanarak sistemli şekilde geliştirerek, hasat makineleri alanında önemli ölçüde geliştirilmiş bir operatör
ergonomisine sahip yeni bir nesil yaratmıştır. Gelişmiş işlev, daha yüksek üretkenlik ve daha az toprak hasarı herhangi bir ağırlık artışı
olmadan elde edilmiştir. Bu, gövdede, vinç kollarında, kesici başlığında ve kızak plakalarında yüksek mukavemetli çeliklerin tüm avantajlarını
kullanan eşsiz tasarım çözümleri sayesinde elde edilmiştir. Yüksek darbe tokluğuna sahip çelik, düşük sıcaklıklarda güvenli bir operasyon
sağlamaktadır.

İlki 1999 yılında verilen Swedish Steel Prize daha hafif, daha güvenli ve daha sürdürülebilir ürünler geliştirmek üzere yüksek mukavemetli çelik
kullanımı hakkındaki bilgiyi artırmak ve buna esin kaynağı olmak için vardır. 
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Swedish Steel Prize’ı kazanan, 100.000 İsveç Kronluk bir ödül ve Jörg Jeschke’nin bir hatırası ile ödüllendirilecektir. Ödül töreni, global imalat
ve çelik endüstrisinden yaklaşık 600 uluslararası temsilcinin SSAB’taki seminerlere ve saha ziyaretlerine katılacağı üç günlük bir etkinliğin bir
parçasıdır.
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Resimler için SSAB mediabank’ı ziyaret edin
Swedish Steel Prize hakkında daha fazla bilgi alın: www.steelprize.com

SSAB Nordik ve ABD merkezli bir çelik şirketidir. SSAB daha güçlü, daha hafif ve daha sürdürülebilir bir dünya oluşturmak amacıyla, müşterileri ile yakın
işbirliği içinde geliştirdiği katma değerli ürünleri ve hizmetleri müşterilerine sunmaktadır. SSAB'ın 50'den fazla ülkede çalışanları bulunmaktadır. SSAB'ın
İsveç, Finlandiya ve ABD'de üretim tesisleri bulunmaktadır. SSAB hisseleri, Stockholm'de NASDAQ OMX Nordic Borsasında  işlem görmektedir ve
Helsinki'deki NASDAQ OMX Borsasında da ikincil olarak işlem görmektedir. www.ssab.com


