
Terex Cranes’in yenilikçi Bom Güçlendirici Kiti 2015 Swedish
Steel Prize (İsveç Çelik Ödülünde) finalisti oldu
Global vinç üreticisi Terex Cranes, yenilikçi Bom Güçlendirici (Boom Booster) Kiti sayesinde mevcut vinçlerinin performansını
önemli ölçüde artırabilir. bom güçlendirici Kiti, vinç yükü kapasitesini yüzde 90’ın üzerinde artıran, montajı ve taşıması kolay bir
bom sistemidir. Terex Cranes Germany, bu yılın Swedish Steel Prize’ın dört finalistinden birisidir.

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.

Terex Cranes Germany, mevcut vinç modellerine tadilat yolu ile takılabilecek yeni bir bom sistemi oluşturmak istemiştir. Bu, tamamen yeni, daha
büyük bir vinç satın alma ihtiyacını ortadan kaldıracaktır. Bom güçlendirici, piyasadaki diğer bom sistemlerinden farklı olarak son derece
yenilikçi bir tasarımdır. Temel vinçte ilave takviyeler gerekmeyecek şekilde geliştirilmiştir ve montajı kolaydır. Bu tür bir sistemi kurmak yaklaşık
iki gün sürmektedir. Ayrıca taşıması da kolaydır.

“Bunu bir arabayı ayarlayarak anında performansı artıran bir çip gibi düşünün,” diyor Terex Cranes Group Teknoloji ve İnovasyon Direktörü
Harald Riedinger ve ekliyor. “Terex Boom Booster, CC 8800-1 vinç modelimizin dik ve uzun bom konfigürasyonlarında verimliliği neredeyse ikiye
katlayabilen bir ilave bom yapısıdır.”

Bom güçlendirici, pim cıvata yapısı sayesinde, belirli karayolu taşıma yönetmeliklerine bağlı olarak kısmen veya tamamen sökülebilir. Üstü açık
standart 40 fit konteynere sığar. Bu, daha az kamyona ihtiyaç olacak şekilde standart taşıma yöntemlerini daha iyi kullanan gelişmiş bir taşıma
ve nakliye işlevine yol açmakta ve bu da yakıt tüketimini azaltmaktadır.

Bom güçlendirici, kirişler, boru elemanlar ve cıvatalı ekler gibi bileşenler için Strenx 700MC, 770QL ve 960QL, Strenx 700 profiller ve SSAB
Domex 460NL dâhil olmak üzere çok çeşitli yüksek mukavemetli çelikler kullanır.

Bom güçlendirici iki adet 11 m’lik adaptör ve 10 m uzunluğunda beş adet kesişme parçasından oluşur. Tamamen monte edildiği zaman ek bom
uzunluğu 72 m olur. Bom güçlendirici ataşmanı ile 156 m’lik toplam yüksekliğe ve bir bom konfigürasyonu ile 234 m’ye kolaylıkla ulaşılabilir. Bom
güçlendiricinin üretimi Almanya Zweibrücken’de yapılmaktadır.

Swedish Steel Prize jürisi:
Terex, kendi CC 8800-1 vinç modelinin yük performansını önemli ölçüde artıran adapte edilebilir bir vinç bölümü Bom güçlendirici (Boom
booster) geliştirmiştir. Bunun alternatifin tüm vinci değiştirmek olduğu için bu maliyet bakımından çok verimli bir çözümdür. Güçlendirici kiriş için
boru elemanları ve cıvatalı bağlantı ile yüksek mukavemetli çelik kullanılmıştır. Bileşenlerin standart konteynerlerde taşınması sayesinde montaj
kolaylığı arttırılır ve bu sayede optimum bir taşıma sağlandığı gibi hem yakıt tüketimi hem emisyon oranları daha az olur. Güçlendirici kirişin
kesit boyutlarının daha büyük olması flambaj mukavemetini ve bükülme sertliğini artırır.
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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. 

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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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


