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Ви впізнали, що зображено на обкладинці? На фотографії
представлений вид зсередини 5-осьового фрезерного верстата
з числовим програмним керуванням (ЧПК) на заводі HANSAFLEX у Дрезден-Вайксдорфі. На ньому виготовляють особливо
відповідальні деталі складної геометричної форми, наприклад,
блоки клапанів або гідроциліндри з інтегрованими системами
вимірювання переміщення, як індивідуального, так і серійного
виробництва. Рідина, показана в центрі рисунка, виконує
одразу два завдання — охолоджує та змащує інструмент
і заготовку. Цей фрезерний верстат з ЧПК використовує
40 різних фрезерних головок і свердел, які працюють
з точністю до сотих часток міліметра, а їх
заміна здійснюється автоматично.
Додаткову інформацію та відео можна
переглянути за посиланням:
www.hansa-flex.com/
engineering_unit_manufacture
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ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
Це був важкий рік, і його буде нелегко забути. І все
ж, доклавши величезних зусиль, люди — не тільки в
HANSA-FLEX, а й у всьому світі — зробили все можливе
і продемонстрували свою велич.
Величезне досягнення: коли шість років тому був
запущений клієнтський портал My.HANSA-FLEX, це стало
знаковою подією в управлінні шланговими лініями. Зараз
настає час його наступного покоління. Ми переробили
цей портал з нуля на основі останніх рекомендацій
користувачів. Що це конкретно означає, можна дізнатись,
починаючи зі сторінки 20.
Чудова національна філія: HANSA-FLEX Poland — це одна
з наших найбільших та найуспішніших національних філій.
Тут 28-річна випускниця школи управління бізнесом
Ада Зданович опікується централізованими закупівлями
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для восьми філій. Дізнатися більше про її повсякденну
роботу можна на сторінці 24.
Чудова подорож: Хеннінг Ян — капітан судна
внутрішнього водного шляху. Він перевозить контейнери
між Гамбургом та Брауншвейгом на судні «MS Hanse».
Ми супроводжували його у подорожі повз концертний
зал Ельбської філармонії, в суднопідйомнику Люнебурга
та вздовж каналу Ельбе-Зайтенканаль. Про проблеми,
з якими він стикається, можна прочитати на сторінці 38.
Ми маємо не лише великі досягнення, а також
і грандіозні плани. Тому ми бажаємо всім оптимізму,
нової енергії та, насамперед, міцного здоров’я
у 2021 році.
Правління компанії
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14 Великі сподівання — HANSA-FLEX активізує партнерство з Siemens Energy
 4IVJIOXI4SWMXMSRMIVYRKEYJ/RSTJHVYGOƁ(VILXMWGLIYRH1ERMTYPEXSVIR
18 Ідеальне позиціонування одним натисканням кнопки — поворотні столи та
маніпулятори
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40 Від концертного залу Ельбської філармонії до Люнебургської Пустощі — на
«MS Hanse»
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Foto/Фото: istock – Squaredpixels

HANSA-FLEX SPONSORT MANNSCHAFTEN IM NACHWUCHSSPORT
HANSA-FLEX — СПОНСОР ЮНАЦЬКИХ СПОРТИВНИХ КОМАНД
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В

рамках спонсорської підтримки
свого клубу HANSA-FLEX цього
року вкотре підтримує 30 спортивних
команд з усього світу. Можна виграти
набори футболок або спортивного
одягу на загальну суму 1000 євро
для кожного клубу. Дитячі та юнацькі
команди з усіх видів спорту можуть
до 30 квітня подати заявку на сайті
www. your-new-jersey.com і взяти участь
у розіграші призів.

KURZE WEGE IN LETTLAND
КОРОТКІ ВІДСТАНІ В ЛАТВІЇ
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ростання Hansa-Flex
продовжується в Латвії, де
нещодавно відкрита філія в Лімбажі.
Нове розташування в колишньому
ганзейському місті Лімбажі на півночі
Латвії знаходиться приблизно в 90 км
від столиці Латвії Риги та в 20 км
від узбережжя. Загалом компанія
HANSA-FLEX зараз представлена
в Латвії 21 філією у 18 містах. Клієнти,
що займаються різними видами
діяльності, отримують вигоду завдяки
тому, що перебувають на короткій

Foto/Фото: Internationale Hydraulik Akademie
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NEUES SCHULUNGSZENTRUM DER IHA IM COREUM
НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЇ ГІДРАВЛІКИ НА COREUM
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М

іжнародна академія гідравліки
(International Hydraulics Academy,

IHA) відкрила нову навчальну локацію
на форумі інновацій та технологій
Coreum. Це доповнює навчальні
центри в Дрездені та Лінці. HANSAFLEX відповідає за будівництво трьох
гідравлічних навчальних стендів
вартістю 300 000 євро, на яких до
дванадцяти учасників курсів можуть
на практичних заняттях розширити
свої знання з промислової та мобільної
гідравліки, а також технології
гідравлічних ліній. На навчальних
стендах можуть бути випробувані та
відпрацьовані наживо різні сценарії
рідинних технологій з імітаційним
моделюванням таких сил, як негативні
навантаження, а також інших факторів.
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NEUBAU IN BREMEN: EIN STAHLSKELETT WÄCHST IN DIE HÖHE
НОВЕ БУДІВНИЦТВО В БРЕМЕНІ: СТАЛЕВИЙ КАРКАС ПІДНІМАЄТЬСЯ ВГОРУ
додаватися збірні залізобетонні
елементи. Наразі будується сталевий
каркас складських відсіків для
майбутнього висотного складу 28 м
заввишки. Після його завершення на
опорних стовпах будуть встановлені
елементи даху та фасаду. Близько
60 кваліфікованих робітників
одночасно виконують такі роботи,
як заливка залізобетону, зведення
сталевих конструкцій, виїмка ґрунту
для каналізації, а також покрівельні та
фасадні роботи. Починаючи з червня,
Беккер планує встановити конвеєрну
техніку на багатоярусному складі, а
внутрішні роботи в адміністративній
будівлі розпочнуться в травні.
У ситуації, що склалася, завершення
будівництва за графіком очікується
на кінець року.

I

RHIV:SR8LʳRIR7XVE IMR

)VHEVFIMXIRJʳVHMI/EREPMWEXMSRWS[MI

&VIQIRYR[IMXHIW,%27%*0)<

(EGLYRH*EWWEHIREVFIMXIR%F.YRM
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JIVXMKXIMPIRHIV6SLFEYJSVXKIWIX^X
:SQWTʞXIVQLSLIR,SGLVIKEPPEKIV
IRXWXILXHIV^IMXHEW7XELPWOIPIXXJʳV
HMI0EKIVTPʞX^I2EGL*IVXMKWXIPPYRK
[IVHIRERHIR0EKIVFʯGOIRHMI(EGL
YRH*EWWEHIRIPIQIRXIQSRXMIVX6YRH
*EGLEVFIMXIVVIEPMWMIVIRKPIMGL^IMXMK
+I[IVOI[MI7XELPFIXSRFEY7XELPFEY
06

З

липня 2020 року на вулиці ФонТюнен-Штрасе в Бремені, неподалік
від штаб-квартири HANSA-FLEX,
будується вражаюча будівля. Компанія
інвестує близько 20 мільйонів євро
у розширення своєї корпоративної
штаб-квартири з багатоярусним
складом, логістичним та виробничим
комплексом та офісною будівлею.
Описуючи стан реалізації цього
проекту, Вольфганг Беккер, керівник
проекту побудови і представник
власника, каже: «У мене немає
приводу для занепокоєння, все йде за
графіком».
Будівництво остову логістичновиробничого залу завершено,
а покрівельні та фасадні
роботи розпочато. Фундамент
адміністративної будівлі залито,
а незабаром до конструкції будуть
1|2021 HYDRAULIKPRESSE
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UMWELTZERTIFIZIERTE ALTSCHLAUCHENTSORGUNG
ЕКОЛОГІЧНА СЕРТИФІКАЦІЯ УТИЛІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАНИХ ШЛАНГІВ
YRWIVIQ0IMXFMPHZIVEROIVXƈWS'LVMW
XMER,IVQ9Q[IPXQEREKIQIRXFIEYJ
XVEKXIVFIM,%27%*0)<KMRK
,%27%*0)<IMRI/SSTIVEXMSRQMXHIQ
)RXWSVKYRKWHMIRWXPIMWXIV-RXIVWIVSLIMR
HIVWMGLFYRHIW[IMXYQHMIJEGLKIVIGL
XI)RXWSVKYRKOʳQQIVX

H

%27%*0)<RMQQXFIVIMXWWIMX
9RXIVRILQIRWKVʳRHYRK%PXWGLPʞY

GLIZSR/YRHIRER(IV7SRHIVEFJEPP
WXIPPXIMRIIVLIFPMGLI+IJELVJʳV9Q[IPX
WS[MI+IWYRHLIMXHEVYRHYRXIVPMIKX
WXVIRKIRVIGLXPMGLIR%YJPEKIRƊ(IV

9Q[IPXWGLYX^MWXWIMX.ELVIRJIWXMR

З

в заяві про місію нашої компанії
протягом багатьох років», — пояснює
Крістіан Герм, директор з питань
навколишнього середовища
в HANSA- FLEX. У 2018 році HANSAFLEX розпочала співпрацю з
оператором з утилізації відходів
Interseroh, який надає професійні
послуги з утилізації по всій Німеччині.

моменту свого заснування
компанія HANSA-FLEX забирає
у споживачів використані шланги.
Небезпечні відходи становлять
значний ризик для навколишнього
середовища та здоров’я людей
і підпадають під суворе законодавче
регулювання. «Охорона навколишнього
середовища міцно закріплена

RÜCKBLICK AUF DAS GESCHÄFTSJAHR 2020
ОГЛЯД ДІЛОВОГО 2020 РОКУ

I

Q[MVXWGLEJXPMGLWGL[MIVMKWXIR.ELV

VIPERKNʞLVMKIR/YRHIR[IMXIVLMRWMGLIV

WIMXHIVKPSFEPIR*MRER^OVMWIOSRRXI

YRHZIVIMRFEVYRKWKIQʞ FIPMIJIVRƈ

HMI,%27%*0)<%+^YQIVWXIR1EP
WIMXOIMRTSWMXMZIW;EGLWXYQ
IV[MVXWGLEJXIR(IVZSVPʞYJMKI.ELVIW
EFWGLPYWW[IMWXIMRIR/SR^IVRYQWEX^
ZSR1MPPMSRIR)YVS 
1MPPMSRIR)YVS YRHHEQMXIMRIRPIMGLXIR
9QWEX^VʳGOKERKZSRIX[EŻ EYW
8VSX^HMIWIV)RX[MGOPYRKYRHHIVKVS IR
)MRWGLVʞROYRKIRMRZMIPIR1ʞVOXIRLEX
HMI9RXIVRILQIRWKVYTTIEYGL
IMRTSWMXMZIW)VKIFRMWIV^MIPXYRHHMI
+IWGLʞJXWXʞXMKOIMXMRFIMRELIEPPIR&I
VIMGLIRSLRIKVʯ IVI9RXIVFVIGLYRKIR
EYJVIGLXIVLEPXIR
-R%RFIXVEGLXHIV9QWXʞRHI^IMKXWMGL
HIV:SVWXERHWZSVWMX^IRHI8LSQEW
%VQIVHMRKQMXHIQ:IVPEYJHIW+I
WGLʞJXWNELVIW^YJVMIHIRƊ;MVQʯGLXIR
YRWLIV^PMGLFIMEPPIR1MXEVFIMXIVMRRIR
YRH1MXEVFIMXIVRJʳVMLVIR)MRWEX^FI
HEROIR7MILEFIR[MVOPMGL+VS EVXMKIW
KIPIMWXIX2YVWSOSRRXIR[MVYRWIVI
1EVOXWXIPPYRK[IMXIVJIWXMKIRYRHYRWI

HYDRAULIKPRESSE 1|2021

більше закріпити свої позиції на ринку
та зберегти надійне та узгоджене
постачання наших давніх клієнтів».

У

цей найскладніший для економіки
рік після світової фінансової кризи
компанія HANSA-FLEX AG вперше
з 2010 року не змогла забезпечити
позитивного зростання. Попередні
результати річної фінансової звітності
показують консолідований товарообіг
у розмірі 445 млн євро (у 2019 році —
469 млн євро) та відповідно незначне
зниження товарообігу приблизно на
п’ять відсотків. Незважаючи на такий
розвиток подій та основні обмеження,
що існують на багатьох ринках, групі
компаній ще раз вдалося досягти
позитивного результату в 2020 році та
підтримувати ділові операції майже
у всіх сферах без значних перебоїв.
З огляду на ці обставини, Томас
Армердінг, голова Ради директорів,
задоволений результатами діяльності
протягом робочого року. «Ми хотіли
б подякувати усім нашим колегам
за самовіддану працю: ви дійсно
виконали величезну роботу! Ваша
наполеглива робота дозволила нам ще
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Foto/Фото: Coreum

HANSA-FLEX WIRD TEIL DER MARKENWELT IM COREUM
HANSA-FLEX СТАЄ ЧАСТИНОЮ СВІТУ БРЕНДУ COREUM
KIR(EWTIVJIOXI6ELQIRTVSKVEQQ
JʳVIMRIR&IWYGLMQ7LS[VSSQZSR
,%27%*0)<FMPHIR:IVERWXEPXYR
KIR[MI/SRJIVIR^IR4VE\MWXEKIYRH
7GLYPYRKIR[MIZSRHIV-,%FIMHIRIR
;MWWIRYRH)VJELVYRKIRMROSR^IRXVMIV
XIV*SVQ[IMXIVKIKIFIR[IVHIR

Р

I

Q,IV^IRHIW6LIMR1EMR+IFMIXW

WTI^MEPMWXIR9RXIVRILQIRHIVZIVWGLMI

KIPIKIRMWXHEW'SVIYQIMRIIYVS

HIRWXIR&VERGLIRFIMEPPIR*VEKIRZSR

TE[IMXIMRQEPMKI4PEXXJSVQQMX6EYQ

HIV-RWXERHLEPXYRKFMWLMR^YV4PERYRK

JʳV*EGLXEKYRKIRYRH7IQMREVIWS[MI

RIYIV%RPEKIR^YV7IMXI-Q6ELQIR

8VEMRMRKWQʯKPMGLOIMXIRJʳVTVE\MWRELI

IMRIVOSQTIXIRXIRYRHYQJEWWIRHIR

%YWYRH;IMXIVFMPHYRKIRMQ&IVIMGL

&IVEXYRKMRJSVQMIVIRHMI)\TIVXIRZSV

&EY9QWGLPEKYRH6IG]GPMRK)VKʞR^IRH

3VXRMGLXRYVʳFIVHMIRIYIWXIR8VIRHW

FMIXIXHEW'SVIYQIMRIZMIPJʞPXMKI1EV

YRH8IGLRSPSKMIRMQ&IVIMGL,]HVEYPMO

OIR[IPXMRHIV1EWGLMRIR%RFEYKIVʞXI

WSRHIVRHMWOYXMIVIRYRHIRX[MGOIPR

YRH8IGLRSPSKMIREYWHIV&EYYRH9Q

EYGLMRHMZMHYIPPI7]WXIQPʯWYRKIRJʳV

WGLPEKQEWGLMRIRFVERGLITVʞWIRXMIVXYRH

HMIZIVWGLMIHIRWXIR4VSFPIQWXIPPYR

озташована у самому центрі
регіону Рейн-Майн компанія
Coreum пропонує унікальну в Європі
платформу, що створює простір
для спеціалізованих конференцій
та семінарів, а також навчальні
засоби для практичного базового
та вдосконаленого навчання в галузі
будівництва, обробки матеріалів та
переробки. Крім того, Coreum пропонує
світ різноманітних брендів, в якому
представлені та продемонстровані
машини, навісне обладнання та
технології з сектору будівельної
та конвеєрної техніки. Опробування
та тестування продукції — центральна
частина концепції набуття досвіду.
Більше 20 000 відвідувачів на рік
користуються можливостями площі
розміром 120 000 м², щоб дізнатися
про останні інновації, розширити свої
ноу-хау та встановити нові контакти.

ZSVKIJʳLVX[IVHIR(EW%YWTVSFMIVIRYRH
&IWXERHXIMPHIW)VPIFRMWOSR^ITXWʘFIV
&IWYGLIVTVS.ELVRYX^IRHMI
1ʯKPMGLOIMXIRHIWQsKVS IR

Foto/Фото:
Coreum
*SXS4LSXS'SVIYQ

8IWXIRHIV4VSHYOXIMWXHEFIM^IRXVEPIV

%VIEPWYQHMIRIYIWXIR-RRSZEXMSRIR^Y
IRXHIGOIRWMGL[IMXIV^YFMPHIRYRHRIYI
/SRXEOXI^YORʳTJIR
7IMX%RJERK.ERYEVMWX,%27%*0)<
4EVXRIVHIW-RRSZEXMSRYRH8IGLRSPS
KMIJSVYQWMR7XSGOWXEHXEQ6LIMR%PW
)YVSTEWJʳLVIRHIR7]WXIQERFMIXIVJʳV
*PYMHXIGLRMOQEGLX,%27%*0)<HMI
7GLPʳWWIPXIGLRSPSKMI,]HVEYPMOJʳV&I
WYGLIVHIW'SVIYQIVPIFFEV2IFIRHIV
4VʞWIRXEXMSRHIWFVIMXIR4VSHYOXYRH
7IVZMGITSVXJSPMSWMROPYWMZI:SVJʳLVYRK
MQ7LS[VSSQWXILIRHMI*PYMHXIGLRMO
08
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Foto/Фото: Coreum

Вдосконалена програма підтримки
відвідування виставкового залу
HANSA-FLEX забезпечується такими
заходами, як конференції, практичні

заняття та курси підготовки, подібні
до тих, що пропонуються IHA, в яких
знання та досвід передаються у
концентрованому вигляді.

Foto/Фото: istock – Michal Rojek

HANSA-FLEX є партнером інноваційнотехнологічного форуму у Стокштадтіна-Рейні з початку січня. Як провідний
європейський постачальник систем
у галузі рідинних технологій HANSAFLEX втілює в життя основні
технології гідравліки для відвідувачів
Coreum. Окрім презентації широкого
спектру продукції та послуг,
у тому числі з демонстрацією
у виставковому залі, спеціалісти
з рідинних технологій готові
підтримати компанії з різних галузей
промисловості у вирішенні будь-яких
питань від технічного обслуговування
до планування нових систем.
В рамках експертної та всебічної
консультації фахівці не лише прямо
на місці надають інформацію про
останні тенденції та технології в галузі
гідравліки, але також обговорюють
та розробляють окремі системні
рішення для широкого кола задач.

ОНЛАЙН-МАГАЗИН — ЗРУЧНЕ ЦІЛОДОБОВЕ ЗДІЙСНЕННЯ
ПОКУПОК
ГІДРАВЛІКА ЦІЛОДОБОВО
Наш інтернет-магазин пропонує такий самий рівень якості та різноманіття продукції, якими
користуються клієнти наших філій: від гідравлічних шлангів до муфт, кульових кранів та циліндрів —
все це отримується з одного джерела через нашу зручну цілодобову систему онлайн-замовлення:
80 000 видів товарів на складі з безкоштовною доставкою при замовленні на суму понад 50 євро.

[[[LERWEJPI\GSQ

%R^IMKI%H

;JSYNQJ
0ZLJQMईMSJ
)WZHPRNSIJWJW
;JWXHMWFZGZSLJS
,FX[JWXTWLZSLXX^XYJRJ
5WTGJSFMRJX^XYJRJ
&SQFLJSGFZ
2FSTRJYJW
+NQYJW

)JW8^XYJRUFWYSJWKझWINJ,FXJZSI+QZNIYJHMSNP
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SPENDEN STATT SCHENKEN 2020: DAS ABSTIMMUNGSERGEBNIS

WGLIROIRƈWXIPPXI,%27%*0)<

EYGLMRWKIWEQX)YVSJʳV

,MPJWTVSNIOXIMR%JVMOEYRH%WMIRFIVIMX
;MIMRHIRZIVKERKIRIR.ELVIRIVLMIP
XIR&SVHEIŽ:-RKIRMIYVISLRI+VIR^IR
IŽ:YRH:MZEGSR%KYEIŽ:IMRIRJM\IR
7TIRHIRFIXVEKZSR)YVS(IR
6IWXHIV7YQQIZIVXIMPXIR1MXEVFIM
XIV/YRHIRYRH+IWGLʞJXWTEVXRIVMR
IMRIV3RPMRI%FWXMQQYRK(MIQIMWXIR
7XMQQIRYRHHEQMX[IMXIVI)YVS
IVLMIPX-RKIRMIYVISLRI+VIR^IRIŽ:
JʳVHIR%YJFEYIMRIW;EWWIVZIVWSV
KYRKWW]WXIQWMR+YMRIE(EQMXWSPPIR
1IRWGLIRMRIMRIQEFKIPIKIRIR
&IVKHSVJQMXWEYFIVIQ8VMRO[EWWIV
ZIVWSVKX[IVHIR(IR^[IMXIR4PEX^
FIPIKXI&SVHEIŽ:YRHHYVJXIWMGLʳFIV
^YWʞX^PMGLI)YVSJVIYIR7MI
YRXIVWXʳX^IRIMR4VSNIOXMRHIVMRHMWGLIR
,MQEPENE7XEHX0IL>MIPMWXIWHSVXHMI

була розподілена співробітниками
HANSA-FLEX, клієнтами та діловими
партнерами шляхом онлайнголосування. Найбільшу кількість
голосів, а отже, ще 25 000 євро на
будівництво системи водопостачання
в Гвінеї отримала організація
«Ingenieure ohne Grenzen» (Інженери
без кордонів). Це забезпечить
чистою питною водою 500 людей
QMXIMRIVQSFMPIR&VYRRIRFSLVERPEKI
у віддаленому гірському селі. Друге
HMI8VMRO[EWWIVZIVWSVKYRKMQPʞRHPM
місце посіла компанія Borda e.V.,
GLIR6EYQʃXLMSTMIRWZIVFIWWIVX[MVH
якій було присуджено додаткові
,%27%*0)<HEROXEPPIR%FWXMQQIR
10 000 євро. Вона підтримує проект,
HIRJʳVMLVI8IMPRELQIYRH[ʳRWGLXHIR
що реалізується в містечку Лех
(Leh) в індійських Гімалаях. Його
,MPJWSVKERMWEXMSRIRYRHHIRKIJʯVHIV
мета — покращити гігієнічні умови
XIR4VSNIOXIRZMIP)VJSPK
при загрозі замерзання водопроводу
взимку. Ще 5000 євро за третє місце
ідповідно до принципу «Благодійні
отримала компанія Viva con Agua.
внески замість подарунків», HANSA- Ця пожертва буде спрямована на
FLEX в 2020 році ще раз пожертвувала проект покращення постачання
загалом 55 000 євро на проекти
питної води в сільській місцевості
допомоги країнам Азії та Африки.
Ефіопії з використанням мобільної
Як і в попередні роки, організації
бурової установки. HANSA-FLEX дякує
Borda e.V., Ingenieure ohne Grenzen
всім, хто взяв участь у голосуванні,
e.V. та Viva con Agua e.V. отримали
та бажає успіхів організаціям, що
фіксовану суму 5000 євро. Решта
надають допомогу, та проектам, які
загальної суми благодійного внеску
вони підтримують.

В

Foto/Фото: Borda e. V.

U

RXIVHIQ1SXXSƊ7TIRHIRWXEXX

Foto/Фото: Viva con Aqua e. V.

Foto/Фото: Ingenieure ohne Grenzen e. V.

БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ ЗАМІСТЬ ПОДАРУНКІВ У 2020 РОЦІ: РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

,]KMIRIFIHMRKYRKIR^YZIVFIWWIVR
[IRRMQ;MRXIVHMI;EWWIVPIMXYRKIR
IMR^YJVMIVIRHVSLIR:MZEGSR%KYEIŽ:
IVLMIPXEPW(VMXXIV[IMXIVI)YVS
(MI7TIRHIJPMI XMRIMR4VSNIOXFIMHIQ
HYDRAULIKPRESSE 1|2021

11

PRAXISПРАКТИЧНІ ПРИКЛАДИ

Foto/Фото: Siemens Energy

MIT HOCHSPANNUNG ERWARTET
HANSA-FLEX VERTIEFT PARTNERSCHAFT
MIT SIEMENS ENERGY
)WMWXIMRIWHIVKVʯ XIR&IVPMRIV>YOYRJXWTVSNIOXI1MXHIV7MIQIRWWXEHXIRXWXILXEYJHIQVYRHLEKVS IR7MIQIRW
-RHYWXVMIKIPʞRHIMR&IVPMR7TERHEYIMRQSHIVRIW7XEHXUYEVXMIVHEW%VFIMXIR*SVWGLIRYRH0IFIRZIVIMRX+ITPERX
WMRHRIFIRYVFERIR4VSHYOXMSRWWXʞXXIR*SVWGLYRKW^IRXVIRYRH&ʳVSJPʞGLIRJʳV9RXIVRILQIRWS[MI7XEVXYTWEYGL
;SLRYRKIR7XYHIRXIRETTEVXIQIRXWWS[MIWS^MEPI)MRVMGLXYRKIR)MR8IMPHIW+IFʞYHIFIWXERHIWFPIMFXIVLEPXIRIMRMKI
4VSHYOXMSRWWXERHSVXIQʳWWIR[IMGLIR,%27%*0)<[YVHIMQ>YKIHIV7ERMIVYRKWEVFIMXIRZSR7MIQIRW)RIVK]QMXHIV
6SLVJIVXMKYRKJʳVHMIIPIOXVMWGLIR7GLEPXERPEKIRFIEYJXVEKX

E

MRKIWIX^X[IVHIR7GLEPXERPEKIRFIMWTMIPW[IMWIMR9Q

YRHFMPHIRIMRIRHYVGLKILIRHIR+EWVEYQMRHIQWMGLHEW

WTERR[IVOIR[S,SGL^Y2MIHIVWTERRYRKXVERWJSVQMIVX

7GLYX^KEW7GL[IJIPLI\EJPYSVMH 7* FIJMRHIXƊ%YJKVYRH

[MVHƊ(MIWI9Q[ERHPYRKMWXRSX[IRHMK[IMP7XVSQ[IKIR

HIVLSLIRIPIOXVMWGLIR*IWXMKOIMXYRHKVS IR;ʞVQIPIMX

HIVKIVMRKIVIR:IVPYWXPIMWXYRKEYJPERKIR8VERWTSVXWXVIGOIR

JʞLMKOIMXMWXIWFIWXIRW^YV-WSPMIVYRKHIVIPIOXVMWGLIR

QMX,SGLWTERRYRKʳFIVXVEKIR[MVH)RHZIVFVEYGLIVEFIV2MI

0IMXIVKIIMKRIXƈJʳLVX;EWWIVQERREYW>YHIQIVJʳPPXHEW

HIVWTERRYRKFIRʯXMKIRƈIVOPʞVX0EVW;EWWIVQERR4VSHYGX

+EWIMRI^IRXVEPI6SPPIFIMHIV0ʯWGLYRKHIW0MGLXFSKIRW

)RKMRIIVYRH4VSNIOXPIMXIVFIM7MIQIRW)RIVK]%YJKEFIHIV

HIVFIMHIV9RXIVFVIGLYRKHIW7XVSQJPYWWIWIRXWXILX(E

0IMWXYRKWWGLEPXIVMWXIWHEW2IX^FIM*ILPIVR[MIʘFIVPEWX

HIV%FWXERH^[MWGLIRHIR7GLEPXOSRXEOXIR[ʞLVIRHHIW

SHIV/YV^WGLPYWWWTERRYRKWJVIM^YWGLEPXIR*ʳVQILVEPW

8VIRRZSVKERKIW^YV-WSPEXMSRRSGLRMGLXEYWVIMGLXOSQQX

&EYKVYTTIRHMIMRHIR0IMWXYRKWWGLEPXIVRIMRKIWIX^X[IVHIR

IWOYV^^IMXMK^YIMRIQ7TERRYRKWʳFIVWGLPEKHIQWSKI

WS[MIOYRHIRMRHMZMHYIPPI0ʯWYRKIRPMIJIVX,%27%*0)<EF

RERRXIR0MGLXFSKIRƊ(YVGLHEW7IPFWXOSQTVIWWMSRWTVMR^MT

HMIWIQ.ELV+EWVSLVPIMXYRKIREYW/YTJIV1IWWMRKYRH)HIP

[MVHFIMQʔJJRIRHIV/SRXEOXIIMRI+EWWXVʯQYRKMRHIR

WXELPZSRFMWQQ%Y IRHYVGLQIWWIVWS[MITEWWIRHI

9RXIVFVIGLIVIMRLIMXIRIV^IYKXƈJEWWX;EWWIVQERRHEW

%VQEXYVIR

ZSR7MIQIRWMQ.ELVTEXIRXMIVXI:IVJELVIR^YWEQ
QIRƊ(EHYVGL[MVHMQ&IVIMGLHIV/SRXEOXʯJJRYRKHMI

MIT GAS ISOLIERT

(YVGLWGLPEKWJIWXMKOIMXIVLʯLXWSHEWWHIV0MGLXFSKIRFIM

(MI6SLVPIMXYRKIRZSR,%27%*0)<WMRHMQ&EWMWXVʞKIVHIV

KIVMRKIVIR%FWXʞRHIREPWFIMWTMIPW[IMWIFIMPYJXMWSPMIVXIR

IMRSHIVHVIMTSPMKKIOETWIPXIR0IMWXYRKWWGLEPXIVZIVFEYX

7GLEPXIVRKIPʯWGLX[MVHƈ
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AUF SICHERHEIT GEPRÜFT

7MIQIRW>[MWGLIRPEKIVMR*EPOIRWIIFIM&IVPMRFIWXIRW

&IM7TERRYRKIRZSRFMWO:MWX7MGLIVLIMX

KIWGLʳX^XWMRHZIVTEGOX,%27%*0)<HMIWITPEX^WTEVIRHMR

SFIVWXIW+IFSX(ELIVJʳLVX7MIQIRW)RIVK]YQJEWWIRHI

I\XVEHEJʳVERKIJIVXMKXIR&ILʞPXRMWWIR(EWWZSRHIV%YJXVEKW

8]TTVʳJYRKIRHYVGLFIMHIRIRHMI7GLEPXIVYRXIVERHIVIQ

IVJEWWYRKFMW^YQ;EVIREYWKERKEPPI4VS^IWWIVIMFYRKWPSW

QEPHEYIVKIWGLEPXIXZIVIMWXSHIVHYVGL>YJʳLVIRZSR

PEYJIRFI[IMWXIMRIVJSPKVIMGLHYVGLKIJʳLVXIW%YHMX

7XVSQIV[ʞVQX[IVHIR-Q6ELQIRHIVLYRHIVXTVS^IRXMKIR
7XʳGOTVʳJYRKIVJSPKXEFWGLPMI IRHHMIJMREPI5YEPMXʞXWOSRXVSPPI

INNOVATIONEN IN SICHT

NIHIW7GLEPXIVW%YGLHMI6SLVI[IVHIRYQJEWWIRHKITVʳJXƊ;MV

Ɗ,%27%*0)<MWXIMR[MGLXMKIV)RX[MGOPYRKWTEVXRIVƈFIVMGLXIX

JʳLVIRVIKIPQʞ MK7XʳGOTVʳJYRKIRHYVGLYQHMI(MGLXMKOIMX

;EWWIVQERR-R^ELPVIMGLIR;SVOWLSTWLEFIRWMGLHMI8IGL

WMGLIV^YWXIPPIRƈJʳLVX6EPTL&IVKIEYW0IMXIV4VSNIOXI4VSHYO

RMOIVFIMHIV9RXIVRILQIR^YWEQQIRKIWIX^XYQKIQIMRWEQ

XMSRWFIVIMGLIFIM,%27%*0)<;IMPHEWZIV[IRHIXI7*+EW

-RRSZEXMSRIRZSVER^YXVIMFIR(MIWIW:SVKILIR^ELPXWMGLEYW

IMRIRWILVLSLIR8VIMFLEYWIJJIOXLEXYRXIVPMIKIR,IVWXIPPIV[MI

Ɗ(YVGLHEW7GL[IM IRHIV)HIPWXELPVSLVIHMIFMWLIVKIPʯXIX

EYGL&IXVIMFIVZSR0IMWXYRKWWGLEPXIVRWXVIRKIR:IVSVHRYRKIR

[YVHIROSRRXIR[MVHMI5YEPMXʞXZIVFIWWIVRƈJVIYXWMGL&IVKI

Ɗ1MXIMRIV+EWZIVPYWXVEXIZSRŻ TVS.ELVPMIKX7MIQIRW)RIV

Ɗ(IRRHEWFIMHIV0ʯXYRKIMRKIWIX^XI*PYWWQMXXIP[MVOXOSVVS

K][IMXYRXIVHIQZSVKIWGLVMIFIRIR+VIR^[IVXHIV-RXIVREXMSREP

WMZHMI6IMRMKYRKMWX^YHIQEYJ[IRHMKƈ%YGLFIM;IMXIVIRX

)PIGXVSXIGLRMGEP'SQQMWWMSRƈFIVMGLXIX;EWWIVQERR

[MGOPYRKIR[MIHIR0IMWXYRKWWGLEPXIVRQMX'PIER%MVIMRIQ
REXʳVPMGLIR-WSPMIVQIHMYQSLRI7*+EWMWXHEW/RS[LS[

AUF DEN WEG GEBRACHT

HIW*PYMHWTI^MEPMWXIRKIJVEKX

&IMHIV&IHEVJWTPERYRKPIKX7MIQIRW)RIVK]MQ:SVJIPHJIWX
[ERR[IPGLI6SLVFEYKVYTTIRFIRʯXMKX[IVHIR(MI+Vʯ I

PERFEKT GEPLANT

HIV6SLVFEYKVYTTIRWOEPMIVXHEFIMQMXHIV+Vʯ IHIV7GLEP

(MI/SSVHMREXMSRMWXFIMIMRIQ4VSNIOXHMIWIV+Vʯ IRSVHRYRK

XIVHMI[MIHIVYQEFLʞRKMKZSRHIV7TERRYRKMWX&IMIMRIQ

MQQIVIMRIKVS I,IVEYWJSVHIVYRKHIVIRKI>IMXVELQIR

0IMWXYRKWWGLEPXIVJʳVO:OERRHIV&EWMWXVʞKIVFMW^Y

IMRI[IMXIVIƊ,IVV&IVKIYRHMGLLEFIREPW(STTIPWTMX^I

QPERKWIMRƊ-RIMRIQ0IMWXYRKWWGLEPXIVWMRHFMW^YWMIFIR

HMI%YJKEFIROSSVHMRMIVXYRHYRWQMXEPPIR&IXIMPMKXIRIRK

6SLVPIMXYRKIRZIVFEYXƈ[IM &IVKIƊ,MR^YOSQQIROYRHIR

EFKIWXMQQXƁMRHIVLIM IR4LEWIWSKEVXʞKPMGLƈFIVMGLXIX

MRHMZMHYIPPI0ʯWYRKIRJʳVHMI[MVEYGLOYV^JVMWXMKREGL1E 

;EWWIVQERR9RHEYGL'SVSREOSRRXIHEW4VSNIOXRMGLX

JIVXMKIRƈ(EQMXHMI6SLVPIMXYRKIRJʳVHIROQPERKIR

EYWFVIQWIRƊ%F1MXXI1ʞV^LEFIR[MVYRWRYVRSGLZMVXYIPP

8VERWTSVX[IKZSRHIV7SRHIVVSLVJIVXMKYRKMR(VIWHIR^YQ

KIXVSJJIRƈWS;EWWIVQERRƊ(EWLEX[YRHIVFEVJYROXMSRMIVXƈ

*ʳVQILVEPW&EYKVYTTIRHMIMR0IMWXYRKWWGLEPXIVRIMRKIWIX^X[IVHIRPMIJIVX,%27%*0)<+EWVSLVPIMXYRKIREYW/YTJIV1IWWMRKYRH)HIPWXELPZSRFMWQQ
%Y IRHYVGLQIWWIVWS[MITEWWIRHI%VQEXYVIR
HANSA-FLEX постачатиме газопроводи, виготовлені з міді, латуні та нержавіючої сталі із зовнішнім діаметром від 6 до 22 мм, та відповідні фітинги для
більш ніж 100 груп компонентів, що використовуються в автоматичних вимикачах.

HYDRAULIKPRESSE 1|2021

13

PRAXIS ПРАКТИЧНІ ПРИКЛАДИ

ВЕЛИКІ ОЧІКУВАННЯ
HANSA-FLEX ІНТЕНСИФІКУЄ ПАРТНЕРСТВО
З SIEMENS ENERGY
Це один з найбільших майбутніх проектів Берліна: у формі Siemensstadt 2.0 приблизно на 70 га промислового
майданчика Siemens у Берліні-Шпандау створюється сучасний містобудівний комплекс, що поєднує робочі,
дослідницькі та житлові приміщення. Окрім міських виробничих потужностей, дослідницьких центрів та офісних
приміщень для створених компаній та стартапів, плануються квартири, житлові приміщення для студентів
та комунальні заклади. Деякі з існуючих будівель будуть збережені, у той час як цілу низку виробничих об’єктів
доведеться посунути. В рамках цього проекту компанія Siemens Energy передала в аутсорсінг компанії HANSA-FLEX
виробництво труб для своїх електричних розподільних пристроїв.

Р

озподільні пристрої використовуються, наприклад,
на трансформаторних станціях, де висока напруга
трансформується в низьку. «Ця трансформація необхідна,
оскільки електроенергія передається на далекі відстані
під високою напругою через менші втрати потужності,
а кінцеві споживачі отримують низьку напругу», —
пояснює Ларс Вассерманн, інженер-розробник та керівник
проектів у Siemens Energy. Завдання автоматичних
вимикачів — відключити мережу від напруги в разі
виникнення таких несправностей, як перевантаження
або коротке замикання. Починаючи з цього року, HANSAFLEX буде поставляти газопроводи з міді, латуні та
нержавіючої сталі із зовнішнім діаметром від 6 до 22 мм
та відповідні фітинги більш ніж для 100 груп компонентів,
що використовуються в автоматичних вимикачах, а також
для індивідуальних рішень.
ІЗОЛЮВАННЯ ГАЗОМ
Трубопровід HANSA-FLEX встановлюється на опорній
основі одно- або триполюсних розміщених у герметичній
оболонці автоматичних вимикачів і утворює
14

суцільну газову камеру, наповнену інертним газом —
гексафторидом сірки (SF6). «Завдяки високій електричній
стабільності та високій теплопровідності він ідеально
підходить для ізоляції електричних провідників», —
пояснює Вассерманн. Крім того, цей газ грає головну
роль у гасінні дуги, яка створюється при перериванні
протікання електричного струму. Оскільки відстань між
контактами, що перемикаються під час процесу розподілу,
недостатня для ізоляції, на нетривалий час виникає
спалах напруги, так звана «дуга». «Завдяки принципу
самостискання при розмиканні контактів між елементами
автоматичних вимикачах утворюється потік газу», —
так Вассерманн підсумовує процес, запатентований
компанією Siemens в 1973 році. «Це збільшує діелектричну
міцність в області контактного отвору, тому дуга гасне на
меншій відстані, ніж, наприклад, у випадку з вимикачами,
ізольованими повітрям».
ПЕРЕВІРЕНО ЩОДО БЕЗПЕКИ
При напрузі від 72,5 до 1200 кВ головним пріоритетом
є безпека. Тому компанія Siemens Energy проводить
1|2021 HYDRAULIKPRESSE
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комплексні типові випробування, в ході яких вимикачі
безперервно перемикаються 10 000 разів в умовах
обмерзання або нагрівання при подачі електроенергії.
Остаточний контроль якості для кожного вимикача
проводиться в рамках всебічних приймальноздавальних випробувань. Труби також піддаються
всебічним випробуванням: «Ми проводимо періодичні
випробування, щоб переконатися, що вони герметичні»,
— пояснює Ральф Берге, керівник виробничих проектів
компанії HANSA-FLEX. Оскільки використовуваний газ
SF6 створює дуже інтенсивний парниковий ефект, як
виробники, так і оператори автоматичних вимикачів
підпадають під суворе регулювання. «Втрати газу
на рівні 0,1% на рік, що забезпечуються компанією
Siemens Energy, значно нижче границі, встановленої
Міжнародною електротехнічною комісією», —
повідомляє Вассерманн.
СУЧАСНИЙ СУПРОВІД
Плануючи свої вимоги, Siemens Energy заздалегідь
визначає, коли будуть потрібні окремі трубні вузли.
Розміри трубних вузлів пов’язані з розмірами
розподільного пристрою, який, в свою чергу, залежить
від напруги: для автоматичного вимикача на 145 кВ
опорна основа може мати довжину до 4 м. «В одному
автоматичному вимикачі встановлюється до семи
трубопроводів», — пояснює Берге. «Крім того, є системи,
спеціально розроблені для замовника, для яких ми
також розробляємо індивідуальні рішення в короткі
терміни». HANSA-FLEX пакує труби для перевезення
на 230 км від спеціалізованого цеху з виробництва
труб у Дрездені до тимчасового сховища Siemens

у Берліні Фалькензеє в спеціально призначені для цього
контейнери для економії місця. Позитивні результати
аудиту доводять, що всі процеси протікають безперебійно
— від отримання замовлення до відправлення товару.
ПЕРСПЕКТИВНІ ІННОВАЦІЇ
«HANSA-FLEX є важливим партнером для подальшого
розвитку», — повідомляє Вассерманн. Технічні спеціалісти
обох компаній проводять численні семінари для спільного
впровадження новітніх рішень. Цей підхід дає свої
результати: «Ми змогли підвищити якість, зварюючи
труби з нержавіючої сталі, замість того щоб їх паяти, —
задоволено говорить Берге. — Це пов’язано з тим, що
флюс, який використовується для пайки, має корозійну
дію, а очищення від нього також є трудомістким».
Для подальшого розвитку також є потреба в ноу-хау
фахівців з використання рідин, наприклад, у створенні
автоматичних вимикачів з чистим повітрям, природним
ізолюючим середовищем без використання газу SF6.
ВДОСКОНАЛЕНЕ ПЛАНУВАННЯ
Координація робіт завжди є головним викликом
для проекту такого розміру, а стислі часові рамки —
додатковим. «Ми з містером Берге координували
завдання як команда близнюків і працювали в тісному
співробітництві з усіма причетними — навіть щодня
під час найбільшого навантаження», — повідомляє
Вассерманн. І навіть пандемія Covid-19 не змогла
уповільнити виконання проекту. «З середини березня ми
зустрічались лише віртуально», — говорить Вассерманн,
додаючи: «Але це було цілком виправдано».

-R^ELPVIMGLIR;SVOWLSTWLEFIRWMGLHMI8IGLRMOIVZSR7MIQIRW)RIVK]YRH,%27%*0)<^YWEQQIRKIWIX^XYQKIQIMRWEQ-RRSZEXMSRIRZSVER^YXVIMFIR(MIWIW
:SVKILIR^ELPXWMGLEYW(YVGLHEW7GL[IM IRHIV)HIPWXELPVSLVIIX[EHMIFMWLIVKIPʯXIX[YVHIROSRRXIHMI5YEPMXʞXZIVFIWWIVX[IVHIR
Технічні спеціалісти Siemens Energy та HANSA-FLEX зустрічалися на численних семінарах для спільного впровадження новітніх рішень. Такий підхід
окупається. Якість можна покращити, наприклад, зварюванням труб з нержавіючої сталі замість їх паяння.
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PERFEKTE POSITIONIERUNG AUF KNOPFDRUCK
STANDARD IN DER INDUSTRIELLEN METALLVERARBEITUNG: DREHTISCHE UND MANIPULATOREN
(VILIR7GLPIMJIR*VʞWIR&SLVIR(MI7GL[IM YRH;IVOWXʳGOWTERRZSVVMGLXYRKIRHIV(IQQIPIV1EWGLMRIRFEY
+QF, 'S/+LEFIRHMI1IXEPPZIVEVFIMXYRKVIZSPYXMSRMIVXYRH^ʞLPIRLIYXI^YQMRXIVREXMSREPIR-RHYWXVMIWXERHEVH
-Q4SVXJSPMSHIWWʳHHIYXWGLIR9RXIVRILQIRW(VIL2IMKIYRH/EVYWWIPPHVILXMWGLIWS[MI%GLW1ERMTYPEXSVIRHMI
;IVOWXʳGOIFMWEYJHIR1MOVSQIXIVI\EOXTSWMXMSRMIVIR1MXIMRIVFIHEVJWKIVIGLXIR&IZSVVEXYRKMQ/ERFER0EKIVWSVKX
,%27%*0)<JʳVSTXMQEPI%FPʞYJIMQ0EKIVƁYRHWSEYGLJʳVIJJM^MIRXI4VS^IWWIMRHIV4VSHYOXMSR

A

Q7ITXIQFIVWXEVXIXIZSQIYVSTʞMWGLIR

IN DER SCHWEBE

;IPXVEYQFELRLSJ+YE]ERERELIHIVWʳHEQIVMOERMWGLIR

1ʯKPMGLQEGLXHEWHMIL]HVSWXEXMWGLKIPEKIVXI0MRIEVEGLWI

%XPERXMOOʳWXIIMRI6EOIXIYQ^[IM/SQQYRMOEXMSRWWEXIPPMXIR

HIV(VILXMWGLIFIMHIVHMI0EKIVJPʞGLIRHYVGLIMRIRHʳRRIR

MRW%PP^YFIJʯVHIVRƁYRH+IWGLMGLXI^YWGLVIMFIR(IRRIW

7GLQMIVJMPQZSRIMRERHIVKIXVIRRXWMRH(IVJPʳWWMKI7GLQMIV

[EVHIV*PYKIMRIV%VMERI6EOIXIHMIQMXHYVGLWGLRMXX

WXSJJ[MVHQMXOSRWXERXIQ(VYGOMRHMI/EQQIVR^[MWGLIRHIR

PMGLWIGLW7XEVXWTVS.ELVEPWHEW^YZIVPʞWWMKWXI8VʞKIVW]W

0EKIVJPʞGLIRKITVIWWXWSHEWWHEW0EKIVQMX:SPPWGLQMIVYRK

XIQHIV;IPXKMPX&IVIMXWHVIM.ELVI^YZSV[YVHIHIV&EYMLVIV

EVFIMXIXƊ7SWGL[IFXHEW;IVOWXʳGOUYEWMEYJHIQ(VILXMWGLƈ

2EGLJSPKIVMR%VMERIFIWGLPSWWIR7MIOERRFMW^YX

IVOPʞVX.SLERRIW(IQQIPIVKIWGLʞJXWJʳLVIRHIV+IWIPPWGLEJ

WGL[IVI2YX^PEWXIRMRHMIKISWXEXMSRʞVI)VHYQPEYJFELR

XIVHIV(IQQIPIV+QF,Ɗ(EHYVGL[IMWIRYRWIVI(VILYRH

XVERWTSVXMIVIRYRHMLVI7XEVXW[IVHIRQMXŻ HIV/SWXIRMQ

(VILZIVWGLMIFIXMWGLIFIWXI(ʞQTJYRKWIMKIRWGLEJXIREYJƈ

:IVKPIMGL^YV%VMERIZIVERWGLPEKX1ʯKPMGLQEGLXHEWYRXIV

(EWMWXFIMHIV&IEVFIMXYRK^ʞLIV;IVOWXSJJI[MI8MXERYRH

ERHIVIQQSHIVRWXIW)UYMTQIRX[MIHMI/EVYWWIPPHVILXMWGLI

RMGOIPFEWMIVXIV0IKMIVYRKIRHMIMRHIV0YJXYRH6EYQJELVX

HIV(IQQIPIV1EWGLMRIRFEY+QF, 'S/+HMI;IVOWXʳGOI

IMRKIWIX^X[IVHIRFIWSRHIVW[MGLXMKƊ(IRRNILʞVXIVHEW

FMW^YXWGLIMRFEVQʳLIPSWFI[IKIRYRHWSIMRISTXM

1EXIVMEPHIWXSWXʞVOIVWMRH:MFVEXMSRIRYRH7GL[MRKYRKIRƈ

QMIVXI&IEVFIMXYRKHIVKVS IR6YQTJXIMPIQMXIMRIQ(YVGL

JʳLVX(IQQIPIVEYW(MIMRRSZEXMZI7TERRXIGLRMOLʞPXHEFIM

QIWWIVZSRQIVPEYFIR

HMIHʳRR[ERHMKIR8VEKPEWXIRER3VXYRH7XIPPIƊ(EW7TERR
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W]WXIQOERRIFIRJEPPWL]HVEYPMWGLYQKIWIX^X[IVHIRƈ[IM 

EYWKI^ELPXƊ>IMXVEYFIRHI/PIMRFIWXIPPYRKIRWMRH[IKKIJEPPIR

8LSQEW/SNMGHIVEPW:IVXVMIFWPIMXIVFIM,%27%*0)<HMI

YRH[MVOSRRXIRHMI/ETMXEPFMRHYRKMQ0EKIVWIROIRƈFPMGOX

>YWEQQIREVFIMXOSSVHMRMIVX&MW^Y/SQTSRIRXIRZSR

,IGOIPWQMPPIV^YVʳGO)MR%YWFEYHIW0EKIVWMWXEYGLFIVIMXW

,%27%*0)<OʯRRIRHELIVMRHIR(VILXMWGLIRZIVFEYXWIMR

MR4PERYRKƊ%OXYIPPMHIRXMJM^MIVIR[MV[IMXIVI7IVMIRXIMPIHMI

(E^YKILʯVIRRIFIR:IVWGLVEYFYRKIREYGL7GLPEYGLPIMXYR

^YOʳRJXMKMRHEW/ERFER0EKIVEYJKIRSQQIR[IVHIRWSPPIRƈ

KIRHIV,(7IVMIHMIJʳV(VʳGOIZSRFMW^YFEVEYWKIPIKX

KMFX/SNMGIMR&IMWTMIP

WMRH(SGLRMGLXRYVMRHIV0YJXYRH6EYQJELVXQʳWWIRWGL[I
VI;IVOWXʳGOIFI[IKX[IVHIREYGL;IVO^IYKQEWGLMRIRLIV
WXIPPIVWS[MI9RXIVRILQIREYWHIQ3JJWLSVI&IVIMGLYRHHIV
;MRHOVEJXZIVXVEYIREYJHMI5YEPMXʞXWTVSHYOXIEYWHIQ%PPKʞY
Ɗ(MI2EFIRZSR;MRHVʞHIVROʯRRIRFMW^YX[MIKIRƈ
FIVMGLXIX(IQQIPIV
UM 180° GENEIGT
9RHEYGLJʳVHEW/MTTIR,IFIRYRH(VILIRZSR;IVOWXʳGOIR
FMW^YXFMIXIX(IQQIPIVHMITEWWIRHI0ʯWYRK1ERMTYPE
XSVIRHMIQMX(VIL2IMKIYRH,ʯLIVIKPIVREYWKIWXEXXIXWMRH
YRHWSEPPI7XIPPIRJʳVHEW7GL[IM IR*VʞWIR1IWWIRYRH
1SRXMIVIR^YKʞRKPMGLQEGLIR(EW^IMXEYJ[IRHMKI(VILIRHIW
;IVOWXʳGOWQMXXIPW/VERIRXJʞPPX;EWFIMHIQKIPFIR(VILYRH
/MTTXMWGL)VKSRSQM\1WTMIPIRHPIMGLXEYWWMILXWXIPPXLSLI%R
WTVʳGLIERHMI8IGLRMOƊ,]HVEYPMOYRH)PIOXVMOQʳWWIR,ERHMR
,ERHEVFIMXIRƈIVOPʞVX(IQQIPIVƊ(IRRRYVWSWMRHWGLRIPPI
OVEJXZSPPIYRHKPIMGL^IMXMKLSGLTVʞ^MWI&I[IKYRKWEFPʞYJIEYGL
MRIMRIQ7GL[IROFIVIMGLFMWqQʯKPMGLƈ

%YGLJʳVHEW/MTTIR,IFIRYRH(VILIRZSR;IVOWXʳGOIRFMW^YXFMIXIX
(IQQIPIVHMITEWWIRHI0ʯWYRK(EWWXIPPXLSLI%RWTVʳGLIERHMI8IGLRMO
,]HVEYPMOYRH)PIOXVMOQʳWWIR,ERHMR,ERHEVFIMXIR

EFFIZIENT PRODUZIERT
)MRILSLI*IVXMKYRKWXMIJI^IMGLRIXHEW1EWGLMRIRFEYYR
XIVRILQIREYWHEWHMIWIW.ELVNʞLVMKIW.YFMPʞYQJIMIVX
Ɗ1MX%YWRELQIZSR^YKIOEYJXIR2SVQXIMPIRJIVXMKIR[MV

Компанія Demmeler також пропонує надійні рішення для забезпечення
нахилу, підйому та повороту заготовок вагою до 40 т. Це висуває жорсткі
вимоги до обладнання, оскільки гідравлічні та електричні системи повинні
працювати поруч.

EYWWGLPMI PMGLMR,IMQIVXMRKIRƈFIVMGLXIX+ISVK,IGOIPWQMP
PIV0IMXIV)MROEYJFIM(IQQIPIV%YJHIQQsKVS IR
&IXVMIFWKIPʞRHIWMRHZSRHIV4VSHYOXMSRFMWLMR^YQ:IVWERH
EPPI%FXIMPYRKIRYRXIVKIFVEGLX(MIOYV^IR;IKIQEGLIRWMGL
FI^ELPX/YRHIRWTI^MJMWGLI0ʯWYRKIRWMRHMRRIVLEPFZSR^[IM
FMWHVIM1SREXIRFIMQ/YRHIR7IVMIRTVSHYOXIEQRʞGLWXIR
8EK)RXWGLIMHIRHHEJʳVMWXHMILSLI%YXSQEXMWMIVYRKHIV*IV
XMKYRK[MIEYGLHIVQSHYPEVI%YJFEYHIV4VSHYOXIƊ%YJKVYRH
YRWIVIW&EYOEWXIRTVMR^MTWOʯRRIR[MVHMIYRXIVWGLMIHPMGLWXIR
/YRHIR[ʳRWGLI^IMXRELVIEPMWMIVIRƈFIVMGLXIX,IGOIPWQMPPIV
JEDERZEIT VERFÜGBAR
(EQMXIW[ʞLVIRHHIWIRKKIXEOXIXIR*IVXMKYRKWTVS^IWWIW
RMGLX^YYRZSVLIVKIWILIRIR7XMPPWXʞRHIROSQQXWIX^X(IQ
QIPIVEYJHEW/RS[LS[ZSR,%27%*0)<MRHIV0SKMWXMO
Ɗ(MI8IMPIZIVJʳKFEVOIMXMWXJʳVYRWWILV[MGLXMKƈIVOPʞVX
,IGOIPWQMPPIVƊ;MV[SPPIRZIVQIMHIRHEWWRMGLXZIVJʳKFEVI
'8IMPIHIR4VSHYOXMSRWJPYWWFILMRHIVRƈ1MXIMRIQ>[IM

(EW7TERRW]WXIQOERRIFIRJEPPWL]HVEYPMWGLYQKIWIX^X[IVHIR&MW^Y

&ILʞPXIV/ERFER7]WXIQWSVKX,%27%*0)<JʳVIMRISTXMQEPI

/SQTSRIRXIRZSR,%27%*0)<OʯRRIRHELIVMRHIR(VILXMWGLIRZIVFEYXWIMR

8IMPIZIVJʳKFEVOIMX)MRIHIVEYJ[IRHMKWXIR%VFIMXIRHEFIM[EV

Затискна система також може бути гідравлічною. Отже, поворотні столи

HMI*ʳPPQIRKIR^YSTXMQMIVIR(SGLHMI1ʳLIRLEFIRWMGL

можуть містити до 50 компонентів компанії HANSA-FLEX.
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ІДЕАЛЬНЕ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ОДНИМ
НАТИСКАННЯМ КНОПКИ
ОРІЄНТИРИ В ПРОМИСЛОВІЙ МЕТАЛООБРОБЦІ:
ПОВОРОТНІ СТОЛИ ТА МАНІПУЛЯТОРИ
Точіння, шліфування, фрезерування, свердління: Пристрої для зварювання та затискання заготовок компанії Demmeler
Maschinenbau GmbH & Co. KG зробили революцію в обробці металів і стали міжнародним галузевим стандартом.
Портфоліо цієї південно-німецької компанії включає поворотні столи, нахиляючи столи та карусельні поворотні столи,
а також трьохосьові маніпулятори, які розташовують заготовки з точністю до мікрометра. Завдяки запасам, що
створюються на базі потреби на складі системи Канбан, HANSA-FLEX забезпечує оптимізацію складських процесів
і відповідну ефективність виробничих процесів.
25 вересня 2018 року з європейського космодрому Куру
(Французька Гвіана) поблизу атлантичного узбережжя
Південної Америки стартувала ракета, яка запустила
в космос два супутники зв’язку і увійшла в історію. Тому
що це був 100-й політ ракети Ariane 5, яка, забезпечуючи
в середньому шість запусків на рік, вважається
найнадійнішою системою запуску в світі. Рішення про
будівництво його її наступниці, Ariane 6, вже було прийнято
три роки тому. Вона може виводити на геостаціонарну
орбіту корисні вантажі вагою до 11,5 тон, при цьому
підрахунки показують, що її запуск буде коштувати на
50% дешевше, ніж запуск Ariane 5. Для обробки деталей
фюзеляжу діаметром 5,4 м потрібне таке сучасне
обладнання, як карусельні поворотні столи компанії
Demmeler Maschinenbau GmbH & Co. KG, які можуть
невимушено пересувати заготовки вагою до 150 т.
ІДЕАЛЬНЕ БАЛАНСУВАННЯ
Воно стає можливим завдяки гідростатичному
встановленню лінійної осі поворотних столів, у яких
несучі поверхні відокремлені одна від одної тонкою
плівкою мастила. Рідке мастило подається в камери
18

між опорними поверхнями під постійним тиском таким
чином, що опора працює з максимальним змащенням.
«Таким чином, заготовка фактично плаває на поворотному
столі», — пояснює Йоганнес Деммелер, керуючий партнер
компанії Demmeler GmbH. «В результаті наші поворотні та
регульовані поворотні столи мають ідеальні демпфуючі
властивості». Це вкрай важливо при обробці таких
міцних матеріалів, як сплави на основі титану та нікелю,
що використовуються в аерокосмічній промисловості.
«Чим твердіший матеріал, тим сильніші вібрації та
коливання», — пояснює Деммелер. Інноваційна технологія
затискання, що використовується його компанією,
утримує тонкостінні вантажі на місці. «Затискна система
також може бути гідравлічною», — пояснює Томас
Кожич, який, як менеджер з продажів в HANSA-FLEX,
координує спільну роботу. Поворотні столи можуть
містити до 50 компонентів компанії HANSA-FLEX. Окрім
гвинтових фітингів, сюди входять шлангові лінії серії HD,
які розраховані на тиск до 500 бар. Але пересувати важкі
заготовки доводиться не лише в аерокосмічній галузі.
Виробники верстатів, а також компанії з сектору морських
споруд та вітроенергетики, також покладаються на якісну
1|2021 HYDRAULIKPRESSE

ПРАКТИЧНІ ПРИКЛАДИ PRAXIS

продукцію з регіону Алльгой. «Ступиці вітрогенераторів
можуть важити до 150 тон», — повідомляє Деммелер.
НАХИЛ НА 180°
Компанія Demmeler також пропонує надійні рішення для
нахилу, підйому та повороту заготовок вагою до 40 т:
маніпулятори, оснащені регуляторами обертання, нахилу
та висоти, які забезпечують доступ до будь-яких точок
під час зварювання, фрезерування, вимірювання та
складання. Тривале обертання заготовок за допомогою
крана більше не потрібно. Те, що виглядає грайливо просто
на жовтому поворотно-нахильному столі Ergonomix M,
насправді висуває високі вимоги до цього обладнання:
«Гідравлічна та електрична системи повинні працювати
поруч», — пояснює Деммелер, додаючи: «Це єдиний
спосіб, за допомогою якого можливі потужні та одночасно
надзвичайно точні послідовні рухи, особливо в діапазоні
кутів повороту до 180°».
ЕФЕКТИВНЕ ВИРОБНИЦТВО
Машинобудівну компанію, яка цього року святкує своє
60-річчя, характеризує високий ступінь вертикальної
інтеграції. «За винятком деяких стандартних покупних
деталей все наше виробництво відбувається
в Хаймертінгені», — повідомляє Георг Хекельсміллер,
керівник відділу закупівель компанії Demmeler.
Усі підрозділи, від виробничих до відвантажувальних,
розташовані на території площею 40 000 м². Короткі
відстані виправдовують себе: рішення, виготовлені на
замовлення, поставляються клієнту протягом двох-трьох
місяців, серійна продукція — наступного дня. Вирішальним

фактором для цього є високий рівень автоматизації на
виробничій лінії, а також модульна конструкція виробів.
«Завдяки модульному принципу ми можемо задовольняти
найрізноманітніші побажання клієнтів у дуже короткий
термін», — повідомляє Хекельсміллер.
ЛЕГКИЙ ДОСТУП
Компанія Demmeler, покладаючись на логістичний досвід
HANSA-FLEX, гарантує відсутність непередбачених зупинок
під час суворо синхронізованого виробничого процесу.
«Наявність деталей дуже важлива для нас, — пояснює
Хекельсміллер. — Ми хочемо бути впевнені, що виробничий
процес не стримує відсутність комплектуючих».
Для забезпечення наявності оптимальної кількості деталей
HANSA-FLEX використовує двоконтейнерну систему
Канбан. Одним із найбільш трудомістких завдань була
оптимізація кількості запасів, але докладені зусилля
виправдали себе. «Дрібні трудомісткі замовлення були
ліквідовані, при цьому ми змогли зменшити витрати
капіталу, пов’язані зі зберіганням на складі», — каже
Хекельсміллер, згадуючи минуле. Також вже планується
розширення складу. Як приклад, Кожич додає: «Зараз ми
визначаємо інші серії деталей, які в майбутньому можуть
бути включені до списку деталей, що зберігаються на
складі Канбан».

(EQMXIW[ʞLVIRHHIWIRKKIXEOXIXIR*IVXMKYRKWTVS^IWWIWRMGLX^YYRZSVLIVKIWILIRIR7XMPPWXʞRHIROSQQXWIX^X(IQQIPIVEYJHEW/RS[LS[ZSR,%27%*0)<MR
HIV0SKMWXMO1MXIMRIQ>[IM&ILʞPXIV/ERFER7]WXIQWSVKX,%27%*0)<JʳVIMRISTXMQEPI8IMPIZIVJʳKFEVOIMX
Компанія Demmeler, покладаючись на логістичний досвід HANSA-FLEX, гарантує відсутність непередбачених зупинок під час суворо синхронізованого
виробничого процесу. Для забезпечення наявності оптимальної кількості деталей HANSA-FLEX використовує двоконтейнерну систему Канбан.
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EIN QUANTENSPRUNG IM SCHLAUCHMANAGEMENT
DAS SCHLAUCHMANAGEMENT-PORTAL
MY.HANSA-FLEX GEHT KOMPLETT ERNEUERT
IN DEN ECHTBETRIEB
)WMWXIMR1IMPIRWXIMRMQ7GLPEYGLQEREKIQIRXHEW4SVXEP1],%27%*0)<)WYRXIVWXʳX^X/YRHIRHEFIMHIRʘFIVFPMGO
ʳFIVMLVI7GLPEYGLPIMXYRKIR^YFILEPXIRYRHHMIZSVKIWGLVMIFIRIR4VʳJMRXIVZEPPIIMR^YLEPXIR.IX^X[YVHI1],%27%*0)<
ZSR+VYRHEYJRIYIRX[MGOIPXYQ&IHMIRYRKWOSQJSVX6IGLXWWMGLIVLIMXYRH4IVJSVQERGIRSGL[IMXIV^YZIVFIWWIVR
%F1ʞV^WXILXHMIRIYI:IVWMSREPPIR/YRHIR^YV:IVJʳKYRK

S

IMXVYRHWIGLW.ELVIRMWX1],%27%*0)<EQ7XEVXYRH[MVH

FRÜHE TESTS MIT KUNDEN

ZSRVYRH/YRHIRKIRYX^X%FIVHIV)VJSPKHIW4SVXEPW

9QIMRSTXMQEPIW)VKIFRMW^YIV^MIPIRWIX^XI,%27%*0)<

LEXXIEYGLWIMRI/ILVWIMXI(E2YX^IV^ELPYRH*YROXMSREPMXʞXIR

RMGLXRYVEYJMRXIVRI*EGLOIRRXRMW)\XIVRI(IWMKRIVMRRIRYRH

KIWXMIKIRWMRHOSVVIWTSRHMIVXIRQERGLI1SHYPIRMGLXQILV

9WIV)\TIVMIRGI)\TIVXIRWXMI IR^YQ8IEQ+IQIMRWEQ

STXMQEPQMXIMRERHIV>YHIQ[EVHEWYVWTVʳRKPMGLI&IHMIROSR

IRX[MGOIPXIRWMIIMR&IHMIRYRH2EZMKEXMSRWOSR^ITXHEWEYJ

^ITXRMGLXJʳVHMI[EGLWIRHI>ELPER*YROXMSRIRIRX[MGOIPX

RIYIWXIR)VOIRRXRMWWIRHIV&IRYX^IVJʳLVYRKFIVYLX2SGLFI

[SVHIRƊ(EWQEGLXIIWJʳVYRWIVI/YRHIRYRRʯXMKOSQTPM^MIVXƈ

ZSVHMIIVWXI>IMPI'SHIKIWGLVMIFIR[YVHIWXERHIR9WIV8IWXW

FIVMGLXIX6MOE7XIPPNIW^YWXʞRHMKJʳV9<(IWMKRYRH/SR^ITXMSR

FIM/YRHIRQMX4VSXSX]TIRER(EW*IIHFEGORYX^XIHEW8IEQ

HMIKIQIMRWEQQMX(MIXFIVX/I PIV3RPMRI1EVOIXMRK1EREKIV

EYGLYQRIYI*YROXMSREPMXʞXIR^YJMRHIRHMIJʳVHMI4VE\MW

HEW4VSNIOXʳFIVRSQQIRLEXXI(IWLEPFFIWGLPSWWIRWMIHEW

WMRRZSPPWMRH)MRIHEZSRMWXHIV7GLVSXXTPEX^)WLERHIPXWMGL

4SVXEPZSR+VYRHEYJRIY^YIRX[MGOIPR+PIMGLKIFPMIFIRMWXRYV

HEFIMYQIMRIR&IVIMGLMRHIRHIEOXMZMIVXI1EWGLMRIRSHIV

HMI(VIMXIMPYRKMRHMI&IVIMGLI1EWGLMRIR7IVZMGIEYJXVʞKIYRH

7GLPEYGLPIMXYRKIRZIVWGLSFIR[IVHIR7SWXILIRWMIRMGLX

<'3()W%RWSRWXIRLEXWMGLEPPIWKIʞRHIVX9RHHEWQMX)VJSPK

QILVKIQMWGLXQMXHIREOXMZIR%WWIXWYRHOʯRRIRFIM&IHEVJ

[MIHEW*IIHFEGOHIV/YRHIRFIWXʞXMKXƊ-Q+IKIRWEX^^YQ

EYGL[MIHIVEOXMZMIVX[IVHIR&IMWTMIPW[IMWIFIM1EWGLMRIR

EPXIR1EREKIVMWXHMIWIMR5YERXIRWTVYRKƈPSFX6EMRIV;MPLIPQ

HMIRYVWEMWSREP^YQ)MRWEX^OSQQIRWSVKXHMIWJʳVʘFIVWMGLX

-RWXERHLEPXYRKWTPERIV6SFIVX&SWGL+QF,,SQFYVK

PMGLOIMXYRH)JJM^MIR^

20

1|2021 HYDRAULIKPRESSE

НОВИНИ
AKTUELLES

(MI<'3()1EREKIV%TTFVMRKXJEWXEPPI*YROXMSRIREYJHEW7QEVXTLSRI7SOʯRRIR7IVZMGIXIGLRMOIVIMRI4VʳJYRKHYVGLJʳLVIRYRHWTʞXIVHMI(EXIRMRW7]WXIQʳFIVXVEKIR
Додаток X-CODE Manager забезпечує виконання майже всіх функцій смартфона. Це дозволяє технічним спеціалістам проводити перевірки та передавати
дані в систему пізніше.

BESSERE SUCHE UND SORTIERUNG

XMSREPIR,]HVEYPMO%OEHIQMI -,% [YVHIR;SVOJPS[W'LIGO

;IMXIVI:SVXIMPIFMIXIXHMIZIVFIWWIVXI7YGLJYROXMSR2IFIR

PMWXIRYRH4VSXSOSPPIERHMIRIYIWXIR:SVKEFIRHIV&IXV7MGL:

HIVFIOERRXIR/SRXI\XWYGLIMRHIRIMR^IPRIR&IVIMGLIRKMFX

&IXVMIFWWMGLIVLIMXWZIVSVHRYRK YRHHIV(+9:ERKITEWWXYQ

IWNIX^XIMRIFIVIMGLWʳFIVKVIMJIRHI7YGLI%YGLHMI7XVYOXY

EFWSPYXI6IGLXWWMGLIVLIMX^YKI[ʞLVPIMWXIR,MR^YKIOSQQIR

VMIVYRKHIVZIV[EPXIXIR1EWGLMRIRYRH7GLPEYGLPIMXYRKIRMWX

WMRHWQEVXI*YROXMSRIR[MIHMI<'3()7YGLIMRHIV'LIGOPMW

OSQJSVXEFPIVKI[SVHIR&IMQILVIVIRMHIRXMWGLIR1EWGLMRIR

XIIMRIEYXSQEXMWGLI4PEYWMFMPMXʞXWTVʳJYRKYRHHMI1ʯKPMGLOIMX

QʳWWIRHMI1MXEVFIMXIVNIX^XRMGLXNIHIOSQTPIXXRIYERPI

2SXM^IR^YLMRXIVPIKIR)MREFWSPYXIW2SZYQMWXHMI<'3()

KIRʘFIVHMI(YTPM^MIVIR*YROXMSROʯRRIRWMIIMRI0IIVOSTMI

1EREKIV%TT7MIFVMRKXJEWXEPPI*YROXMSRIRHIW4SVXEPWEYJ

HIV7XVYOXYVQEGLIRYRHXVEKIRERWGLPMI IRHRYVRSGLHMI

HEW7QEVXTLSRIYRHPʞYJXEYGLSLRI:IVFMRHYRK^YQ-RXIVRIX

ZIVFEYXIR<'3()WIMR>YHIQKMFXIW3VHRIVYQ1EWGLMRIR

7SOʯRRIR7IVZMGIXIGLRMOIV^YQ&IMWTMIPMR/IPPIVVʞYQIRIMRI

FIMWTMIPW[IMWIREGL7XERHSVXIR,EPPIRSHIV-RWXERHLEPXYRKW

4VʳJYRKHYVGLJʳLVIR&IMHIVRʞGLWXIR:IVFMRHYRKQMXHIQ

PIMXIVR^YWSVXMIVIR7SPPXI^YQ&IMWTMIPIMRI1EWGLMRIMLVIR

-RXIVRIX[IVHIRHMIIVLSFIRIR(EXIRMRHEW7]WXIQʳFIVXVEKIR

7XERHSVXʞRHIVRPʞWWXWMIWMGLIMRJEGLMRHIV3VHRIVWXVYOXYV
ZIVWGLMIFIR(EWOEQFIMHIR&IXEXIWXIVRWILVKYXERƊ(MI

BESSERE PERFORMANCE, INTUITIVE BEDIENUNG

7SVXMIVQʯKPMGLOIMXIRWMRHNIX^XZMIPFIRYX^IVJVIYRHPMGLIVYRH

:IVFIWWIVXLEXWMGLEYGLHMI4IVJSVQERGI-RWFIWSRHIVI

OSQJSVXEFPIVKI[SVHIRƈQIMRX6EMRIV;MPLIPQ1ILV7MGLIV

/YRHIRHMI>ILRXEYWIRHI7GLPEYGLPIMXYRKIRZIV[EPXIR[IV

LIMXMRHIV&IHMIRYRKWGLEJJXHEWRIYI6IGLXIOSR^ITX&MWLIV

HIRIMRIRHIYXPMGLIR+IWGL[MRHMKOIMXW^Y[EGLWFIQIVOIR

[EVIWRYVQʯKPMGL&IRYX^IVRKPSFEP0IWIYRH7GLVIMFVIGLXI

>YHIQMWXHEWRIYI4SVXEPJʳV[IMXIVIW;EGLWXYQEYWKIPIKX

^Y^Y[IMWIR.IX^XLEFIR6MOE7XIPPNIWYRHMLV8IEQIMR6IGL

YRHOERRQILVIVI8EYWIRH/YRHIREYJRILQIR(EWTIVWʯRPM

XIOSR^ITXQMXZMIV7XERHEVHVSPPIRIRX[MGOIPX7SMWXIWNIX^X

GLI,MKLPMKLXMWXJʳV6MOE7XIPPNIWYRH(MIXFIVX/I PIVEFIVHMI

^YWʞX^PMGLQʯKPMGLHMI&IVIGLXMKYRKIREYJIMR^IPRI3VHRIV

ZIVFIWWIVXI2EZMKEXMSRƊ;MVLEFIRHMI-RJSVQEXMSRIRREGL

^YFIKVIR^IR%RHIRKPSFEPIR)MRWXIPPYRKIRLMRKIKIRHEVJ

PSKMWGLIR>YWEQQIRLʞRKIRKISVHRIXYRHWSIMRIMRXYMXMZI

OʳRJXMKRYVRSGLHIV%HQMRMWXVEXSVEVFIMXIR

&IHMIRYRKIVQʯKPMGLXƈQIMRIRWMIYRMWSRS(MI&IXEXIWXIV

SMARTE PRÜFUNG DER SCHLAUCHLEITUNGEN

KIFIRMLRIRVIGLXƊ(IV%YJFEYMWXPSKMWGLYRHHMI&IHMIRYRK

HMIWIMX%RJERK(I^IQFIVHEW7]WXIQMQ)GLXFIXVMIFRYX^IR
%YGLEQ,IV^WXʳGOHIW4SVXEPWƁHIR4VʳJTVSXSOSPPIRƁKEF

MRXYMXMZ%PPIMRHEHYVGLMWXHMI>IMXIVWTEVRMWMQ%PPXEKIRSVQƈ

IW:IVFIWWIVYRKIR-R%FWXMQQYRKQMX)\TIVXIRHIV-RXIVRE

VIWʳQMIVX6EMRIV;MPLIPQ
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ЯКІСНИЙ СТРИБОК В УПРАВЛІННІ ШЛАНГАМИ
ОНОВЛЕНИЙ ПОРТАЛ MY.HANSA-FLEX
ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ШЛАНГАМИ ВВЕДЕНО В ДІЮ
Це визначна подія в управлінні шлангами — портал My.HANSA-FLEX, який допомагає клієнтам відстежувати свої
шлангові лінії та дотримуватися встановленої періодичності огляду. Зараз My.HANSA-FLEX повністю перероблений
з метою подальшого спрощення його використання, дотримання вимог законодавства та підвищення ефективності.
Нова версія буде доступна для всіх клієнтів з березня.

П

ортал My.HANSA-FLEX введений в дію і працює
близько шести років, і ним користуються близько
800 клієнтів. Однак успіх порталу виявив його недоліки:
із збільшенням кількості користувачів та функціональних
можливостей деякі модулі перестали оптимально
взаємодіяти між собою. Крім того, початкова концепція
роботи не передбачала зростання числа його функцій.
«Це невиправдано ускладнювало можливості наших
клієнтів», — повідомляє Ріка Стельєс, відповідальна
за розробку та концепцію побудови інтерфейсу
користувача, яка взяла участь у проекті разом з Дітбертом
Кесслером, менеджером з онлайн-маркетингу. В результаті
вони вирішили переробити портал з нуля. Єдине, що
залишилося незмінним — це поділ на три секції: машини,
замовлення послуг та X-коди. Все інше було змінено.
І вдало, як підтверджують відгуки клієнтів: «На відміну від
старої версії — це якісний стрибок», — відзначає Райнер
Вільгельм, планувальник технічного обслуговування
компанії Robert Bosch GmbH Homburg.
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РАННІ ВИПРОБУВАННЯ ЗА УЧАСТІ КЛІЄНТІВ
Для досягнення оптимального результату компанія
HANSA-FLEX не покладалася лише на власний досвід.
До цієї робочої групи також приєдналися незалежні
розробники та досвідчені фахівці користувача. Разом
вони розробили концепцію роботи та навігації на базі
останніх рекомендацій користувачів. Ще до того, як був
написаний перший рядок програми, разом з клієнтами
проводились випробування з використанням прототипів.
Робоча група також використовувала зворотній зв’язок
для пошуку нових функціональних можливостей, які мають
практичний сенс. Одним з них є звалище. Це область,
в яку переміщуються деактивовані машини або шлангові
лінії. В результаті, вони більше не змішуються з активними
засобами, але також можуть бути активовані знову у разі
необхідності. Це забезпечує чіткість та ефективність,
наприклад, сезонного використання машин.
ВДОСКОНАЛЕНИЙ ПОШУК І СОРТУВАННЯ
Вдосконалена функція пошуку надає додаткові переваги.
На додаток до знайомого контекстного пошуку в окремих
1|2021 HYDRAULIKPRESSE
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розділах, зараз існує пошук за перерізом. Зручним
також стало структурування керованих машин та
шлангових ліній. При наявності кількох однакових машин
користувачам не потрібно створювати кожну з них
повністю з нуля. Використовуючи функцію дублювання,
вони можуть зробити порожню копію структури, а потім
просто ввести визначені X-коди. Крім того, існують
папки для сортування машин, наприклад, за місцем
розташування, залом або закріпленим менеджером
з технічного обслуговування. Наприклад, якщо машина
змінює своє місце розташування, її можна просто
перенести в потрібне місце в папковій структурі. Це було
дуже схвально сприйнято бета-тестувальниками: «Опції
сортування тепер набагато більш дружні та зручніші», —
говорить Райнер Вільгельм. Нова концепція надання
прав також забезпечує більшу надійність в роботі. Раніше
користувачеві можна було надавати лише глобальні
права на зчитування та запис. Зараз Ріка Стельєс та
її команда розробили концепцію надання прав із чотирма
стандартними ролями. Це означає, що тепер також можна
обмежувати авторизацію окремими папками. Надалі
лише адміністратору буде дозволено обробляти глобальні
налаштування.

ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ, ІНТУЇТИВНО
ЗРОЗУМІЛА РОБОТА
Продуктивність також підвищилася. Зокрема, клієнти, які
управляють десятками тисяч шлангових ліній, повинні
помітити значне збільшення швидкодії. Крім того,
новий портал призначений з урахуванням можливості
подальшого зростання і може обслуговувати кілька
тисяч клієнтів. Однак для Ріки Стельєс та Дітберта
Кесслера особистим вподобанням є вдосконалена
навігація: «Ми розташували інформацію відповідно до
логічних зв’язків і таким чином забезпечили інтуїтивно
зрозумілу роботу», — в один голос стверджують вони.
Бета-тестувальники, які використовують систему в режимі
реального часу з початку грудня, погоджуються з цим: «Ця
структура логічна, а робота інтуїтивно зрозуміла. Тільки
вона економить величезну кількість часу при виконанні
повсякденних операцій», — резюмує Райнер Вільгельм.

Foto/Фото: istock - gorodenkoff

РОЗУМНІ ВИПРОБУВАННЯ ШЛАНГОВИХ ЛІНІЙ
Також було вдосконалено серце порталу — протоколи
випробувань. За погодженням з експертами Міжнародної
академії гідравліки (IHA) робочі процеси, контрольні
списки та протоколи були адаптовані з останніми
специфікаціями німецького законодавства про охорону

праці та виробничу безпеку (BetrSichV) та соціальне
страхування від нещасних випадків (DGUV) з метою
забезпечення абсолютної правової визначеності. Додані
такі розумні функції, як пошук X-CODE у контрольному
списку, автоматична перевірка правдоподібності та
можливість введення нотаток. Абсолютно новою
функцією є додаток X-CODE Manager. Він передає
майже всі функції порталу смартфону, а також працює
без підключення до Інтернету. Це дозволяє технічним
спеціалістам проводити перевірки, наприклад,
у підвальних приміщеннях. При наступному підключенні
до Інтернету зібрані дані передаються в систему.

&IMHIV2IYIRX[MGOPYRKZSR1],%27%*0)<WIX^XI,%27%*0)<RMGLXRYVEYJMRXIVRI*EGLOIRRXRMW)\XIVRI(IWMKRIVMRRIRYRH9WIV)\TIVMIRGI)\TIVXIRWXMI IR
^YQ8IEQ+IQIMRWEQIRX[MGOIPXIRWMIIMR&IHMIRYRH2EZMKEXMSRWOSR^ITXHEWEYJRIYIWXIR)VOIRRXRMWWIRHIV&IRYX^IVJʳLVYRKFIVYLX
При новій розробці порталу My.HANSA-FLEX компанія HANSA-FLEX не покладалася лише на власний досвід. До цієї робочої групи також приєдналися
незалежні розробники та досвідчені фахівці користувача. Разом вони розробили концепцію роботи та навігації на базі останніх рекомендацій
користувачів.
HYDRAULIKPRESSE 1|2021

23

WAS MACHT EIGENTLICH ...? ДЕНЬ В ЖИТТІ...?

STARKES TEAMWORK IM EINKAUF
ADA ZDANOWICZ ARBEITET IM
ZENTRALEN EINKAUF VON HANSA-FLEX POLEN
-RHIV%FXIMPYRK)MROEYJYRH6IWWSYVGIRQEREKIQIRXMRHIV0ERHIW^IRXVEPIMR4S^RE˲OʳQQIVXWMGL
%HE>HERS[MG^YQHMI;EVIRZIVWSVKYRKHIV7XERHSVXIMR4SPIR*ʳVHMINʞLVMKI&IXVMIFW[MVXMRYRHMLVI/SPPIKIR
FIHIYXIXHMIWIMRI6IMLIZSRLIVEYWJSVHIVRHIR%YJKEFIRMRIMRIQH]REQMWGLIR9QJIPH

D

MIMQ.ELVKIKVʳRHIXI+IWIPPWGLEJXMR4SPIRYRXIV

(ʻFVS[WOMIKS-RHIVRIYIR,EPPIWMRHMRWKIWEQX^[ʯPJ

HIVPERKNʞLVMKIR0IMXYRKZSR1MGLE1MWMSVR]YRHWIMRIV

1MXEVFIMXIVMRRIRYRH1MXEVFIMXIVMRHIR%FXIMPYRKIR)MROEYJ

*VEY1EKHEPIRE1MWMSVREMWXIMRIHIVKVʯ XIRYRHIVJSPK

&YGLLEPXYRKYRH4VSHYOXMSRFIWGLʞJXMKX(EWZMIVOʯTJMKI

VIMGLWXIR0ERHIWKIWIPPWGLEJXIRHIV,%27%*0)<9RXIVRIL

8IEQMQ^IRXVEPIR)MROEYJXIMPXWMGLIMRKIQIMRWEQIW&ʳVS

QIRWKVYTTI1MXEVFIMXIVMRRIRYRH1MXEVFIMXIVEVFIMXIRER

,MIV[IVHIRHMI;EVIRFIWXʞRHIJʳVHEWKER^I0ERHKIWXIYIVX

EOXYIPP7XERHSVXIRJʳVREXMSREPIYRHMRXIVREXMSREPI/YRHIR

HEQMXHMI/SPPIKIRMRHIR2MIHIVPEWWYRKIRYRHHIR4VSHYO

EYWHIR&IVIMGLIR%YXSQSXMZI2YX^JELV^IYKLIVWXIPPYRKYRH

XMSRWFIXVMIFIRMLVI%YJXVʞKIIVJʳPPIROʯRRIR

ZMIPIR[IMXIVIR&VERGLIR(IV7XERHSVXHIV>IRXVEPIFIƼRHIX
WMGLMR4S^RE˲ 4SWIR HIQ)MR[SLRIVWXEVOIR

VIELE AUFGABEN UND WENIG ZEIT

-RHYWXVMIYRH(MIRWXPIMWXYRKW^IRXVYQMQ;IWXIRHIW0ERHIW

%HE>HERS[MG^MWXJʳVEGLX2MIHIVPEWWYRKIRZIVERX[SVX

HEWEYJIMRIV0MRMI^[MWGLIR;EVWGLEYYRH&IVPMRKIPIKIRMWX

PMGLYRHLEXHEFIMHMZIVWI%YJKEFIR^YIVJʳPPIR7MIFIWXIPPX
HMI;EVIFIMZIVWGLMIHIRIR,%27%*0)<7XERHSVXIRMR

-R4S^RE˲KMFXIWMRWKIWEQXZMIV,%27%*0)<7XERHSVXI

(IYXWGLPERHLSPX%RKIFSXIJʳVHMI2MIHIVPEWWYRKIRIMRJʳLVX

%HE>HERS[MG^LEXMLVIR%VFIMXWTPEX^MQ;IVOERHIV

&IWXIPPYRKIRFIMI\XIVRIR0MIJIVERXIRHYVGLYRHTJPIKXHMI
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>YOEYJXIMPIMRW7%47]WXIQIMR%Y IVHIQʳFIV[EGLXWMI

8SVXIRYRHWʳ I(IWWIVXWYRHFIWYGLI/YVWIYQQMGL^Y

HMI7MGLIVLIMXWFIWXʞRHIHIV2MIHIVPEWWYRKIRYRHFYGLXHIR

ZIVFIWWIVRƈ-LV^[IMXIWKVS IW,SFF]MWXHEW0EYJIRƊ;IRR

;EVIRIMRKERKYRH;EVIREYWKERK

MGLWSZMIP/YGLIRIWWIQYWWMGLZMIPXVEMRMIVIRƈPEGLXWMI

(EVʳFIVLMREYWMWXWMIJʳVHMIXʞKPMGLI-RZIRXYVJʳVEPPI2MIHIV

JIRYRH,EPFQEVEXLSRWXIMPKIRSQQIRLEFIMGLFIMHIV

PEWWYRKIRMR4SPIR^YWXʞRHMK1MXHMIWIV[MGLXMKIR%YJKEFI

/VSRIHIV,EPFQEVEXLSRWMR4SPIRQMXKIQEGLX-GL[EVWILV

FIKMRRXWMINIHIR%VFIMXWXEKFIZSVWMIWMGLHIQH]REQMWGLIR

WXSP^EYJQMGLƈ(EW8IEQZSR,%27%*0)<4SPIRMWXKIRIVIPP

Ɗ-GLPEYJIIMRFMW^[IMQEPTVS;SGLIYRHLEFIEROQ0ʞY

YRHEF[IGLWPYRKWVIMGLIR8EKIWKIWGLʞJXMQ)MROEYJ[MHQIR

WILVPEYJFIKIMWXIVXƊ:MIPIZSRYRWPEYJIRYRH[MVXVIXIREYGL

OERR(ERRKIFIRHMIEOXYIPPIR%RJVEKIRHIV/SPPIKIREYW

EPW8IEQKIQIMRWEQFIM;IXXFI[IVFIR[MI^YQ&IMWTMIP

HIR2MIHIVPEWWYRKIRHIR8EOXZSVYRHIMKIRXPMGLQʳWWXIR

;MRKWJSV0MJIERHEWJMRHIMGLWYTIVƈ

MQQIVKPIMGLQILVIVI(MRKIKPIMGL^IMXMKIVPIHMKX[IVHIR7MI
QEKIWWILV[IRRZMIPPSWMWXMRHIV%FXIMPYRK[IRRWGLRIPP
KILERHIPX[IVHIRQYWWYRHRIYI%YJKEFIR^YIVPIHMKIRWMRH
Ɗ.IHIV8EKMWXERHIVWHEWKIJʞPPXQMVWSKYXƈWEKXWMIƊ;MV
LEFIRLMIVIMRWYTIV8IEQYRHMQQIVZMIP/SQQYRMOEXMSR
(MI%VFIMXQMX1IRWGLIRQEGLXQMVEQQIMWXIR7TE ƈ
VIEL KONTAKT NACH DEUTSCHLAND
2IFIRHIR^ELPVIMGLIRMRPʞRHMWGLIR/SPPIKIREVFIMXIXWMIZMIP
QMXHIV>IRXVEPIMR&VIQIRHIQ>IRXVEPPEKIVMR+IMWIRJIPH
HIV(MGLXYRKWXIGLRMOMR/ʯRMKWLSJIRYRHHIQ4VSHYOXMSRW
FIVIMGL6SLVIYRH7SRHIVEVQEXYVIRMR(VIWHIR;IM\HSVJ
^YWEQQIR(MI/SQQYRMOEXMSREYJ(IYXWGLMWXIMRIKVS I
,IVEYWJSVHIVYRKWMILEXIVWXZSVHVIM.ELVIRERKIJERKIRHMI
7TVEGLI^YPIVRIRƊ%Q%RJERK[EVIWWILVWGL[MIVMKEFIV
QMXHIV>IMX[IVHIMGLMQQIVFIWWIVƈIV^ʞLPXWMIƊ(IYXWGLMWX
RMGLXIMRJEGLEFIVEYGLWILVWGLʯR-GLWEKIKIVR1SMRƄYRH
+IVRKIWGLILIRƄYRHQEK7ʞX^I[MI-GLHVʳGOIHMI(EYQIRƄƈ
VOM EINZELHANDEL ZUR HYDRAULIK
&IZSVWMIFIM,%27%*0)<IMRKIWXMIKIRMWXLEX%HE>HERS
[MG^ERHIV;MVXWGLEJXWYRMZIVWMXʞXMR4S^RE˲WXYHMIVXYRHJʳV
IMRMKI.ELVIJʳVIMRIWHIVKVʯ XIR)MR^IPLERHIPWYRXIVRILQIR
HIW0ERHIWKIEVFIMXIXƊ-GLLEFIQMGLHERRJʳV,%27%*0)<
IRXWGLMIHIR[IMPQMGLHMILSLI4VSJIWWMSREPMXʞXYRHHMIKY
XIR%VFIMXWFIHMRKYRKIRWILVFIIMRHVYGOXLEFIRƈIVMRRIVXWMI
WMGLƊ%YGLHMI^ELPVIMGLIR7GLYPYRKIRYRHHMI1ʯKPMGLOIMX
(IYXWGL^YPIVRIRLEFIRQMGLWILVKIVIM^Xƈ
&IM,%27%*0)<LEXWMI^YRʞGLWXMRHIV&YGLLEPXYRKER
KIJERKIRƊ(EW[EVEYGLIMRIWILVWGLʯRI>IMXYRHIX[EW
VYLMKIVEPWLIYXIƈIVMRRIVXWMIWMGLYRHIVOPʞVXMLVIR;IGLWIP

(MINʞLVMKI&IXVMIFW[MVXMR%HE>HERS[MG^MWXFIMMLVIV8ʞXMKOIMXMQ)MROEYJJʳV
EGLX2MIHIVPEWWYRKIRMR4SPIRZIVERX[SVXPMGL7MIFIWXIPPX;EVIFIMZIVWGLMI
HIRIR,%27%*0)<7XERHSVXIRMR(IYXWGLPERHWS[MIFIMI\XIVRIR0MIJIVERXIR

MRHIR)MROEYJƊ-RHIV&YGLLEPXYRKLEFIMGLQMGLQMXHIR

YRHLSPX%RKIFSXIJʳVHMI2MIHIVPEWWYRKIRIMR%Y IVHIQʳFIV[EGLXWMIHMI

6IGLRYRKIRHIV0MIJIVERXIRFIWGLʞJXMKXLIYXIPIVRIMGLHEW

7MGLIVLIMXWFIWXʞRHIHIV2MIHIVPEWWYRKIRYRHFYGLXHIR;EVIRIMRYRH;EVIR

0EKIVYRHHMI;EVIRMRHIV4VE\MWOIRRIR1IMRILIYXMKI%V
FIMXFI^MILXWMGLEPWSEYJHEW[EWMGLZSVLIVKIQEGLXLEFIƈ

EYWKERK(EVʳFIVLMREYWMWXWMIJʳVHMIXʞKPMGLI-RZIRXYVJʳVEPPI2MIHIVPEWWYR
KIRMR4SPIR^YWXʞRHMK
28-річна випускниця школи бізнесу Ада Зданович, що відповідає за

KUCHEN BACKEN UND LAUFEN
-LVI*VIM^IMXZIVFVMRKXHMI.ʞLVMKIQMX^[IM,SFF]WHMI
WMGLKYXIVKʞR^IRƊ1IMRIKER^KVS I0IMHIRWGLEJXMWXHEW&E
GOIRƈFIVMGLXIXWMIƊ-GLQEGLIJʳVQIMR0IFIRKIVRI/YGLIR

закупівлі для восьми філій у Польщі, має виконувати різноманітні завдання.
Вона замовляє товари в різних місцях розташування об’єктів HANSAFLEX у Німеччині та у зовнішніх постачальників, а також отримує ціни
для філій. Вона також стежить за резервними запасами філій та реєструє
надходження і видачу товарів. Крім того, вона відповідає за щоденний
аналіз і поповнення запасів усіх філій у Польщі.
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ПРОФЕСІЙНА КОМАНДНА РОБОТА
ПРИ ЗАКУПІВЛЯХ
АДА ЗДАНОВИЧ ПРАЦЮЄ В СИСТЕМІ
ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В HANSA-FLEX POLAND
У відділі закупівель та управління ресурсами в національній штаб-квартирі компанії в Познані Ада Зданович дбає про
те, щоб різні філії в Польщі були забезпечені товарами. Це ставить перед 28-річною випускницею школи бізнесу та її
колегами низку складних завдань у динамічному середовищі.

З

аснована в 1994 році і впродовж багатьох років
керована Міхалом Місіорним та його дружиною
Магдаленою Місіорною, компанія в Польщі є однією
з найбільших та найуспішніших національних дочірніх
компаній групи HANSA-FLEX. Загалом у 21 філії наразі
працюють 103 працівники в інтересах національних та
міжнародних замовників в галузі автомобілебудування,
виробництва комерційних автомобілів та багатьох інших
секторів економіки. Штаб-квартира компанії в Польщі
розташована в Познані, промисловому та сервісному
центрі з населенням 540 000 жителів на заході країни на
путі між Варшавою та Берліном.
Всього в Познані є чотири філії компанії HANSA-FLEX.
Робоче місце Ади Зданович розташоване на підприємстві
4250 на вул. Домбровського, 568. У цій новій установі
загалом працює дванадцять осіб у відділі закупівель,
бухгалтерії та виробничому відділі. Команда з чотирьох
осіб служби централізованих закупівель спільно займає
26

один офіс. Саме тут здійснюється управління запасами
товарів для всієї країни, що забезпечує команди в філіях
та на виробничих об’єктах можливістю виконувати
замовлення.
БАГАТО ЗАВДАНЬ І ОБМАЛЬ ЧАСУ
Ада Зданович відповідає за роботу восьми філій, і має
виконувати різноманітні завдання. Вона замовляє товари
в різних місцях розташування об’єктів HANSA-FLEX у
Німеччині, отримує ціни для філій, оформлює замовлення
у зовнішніх постачальників та вводить інформацію про
придбані деталі в систему SAP. Вона також стежить за
резервними запасами філій та реєструє надходження
і видачу товарів.
Крім того, вона відповідає за щоденний аналіз і
поповнення запасів усіх філій у Польщі. Вона починає
кожен робочий день з цього важливого завдання, перш ніж
присвятити себе вимогливим і різноманітним щоденним
1|2021 HYDRAULIKPRESSE
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справам закупівель. Потім слід розглянути останні
заявки філій, при цьому завжди потрібно виконувати
кілька робіт одночасно. Найбільше задоволення вона
отримує, коли у відділі багато чого відбувається,
коли потрібно все робити швидко і виконувати нові
завдання. «Кожен день відрізняється від інших, і саме
це мені дійсно подобається», — каже вона. «У нас тут
чудова команда, і відмінне спілкування. Найбільше мені
подобається працювати з людьми».
ЧИСЛЕННІ КОНТАКТИ З НІМЕЧЧИНОЮ
Окрім численних польських колег, вона тісно співпрацює
з штаб-квартирою групи в Бремені, центральним складом
у Гайзенфельді, секцією ущільнювальних технологій
в Кенігсхофені та підприємством з виробництва труб та
спеціальних фітингів у Дрезден-Вайксдорфі. Спілкування
німецькою мовою є для неї великим випробуванням,
оскільки вона почала вивчати мову лише три роки
тому. «Спочатку було дуже важко, але з плином часу
стає все краще і краще», — каже вона. «Німецька мова
не є простою, але це красива мова. Мені подобається
говорити «Moin» (вітаю) та «Gern geschehen» (ласкаво
просимо), також мені подобаються такі фрази, як «Ich
drücke die Daumen» (удачі).
ВІД РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ДО ГІДРАВЛІКИ
Перш ніж приєднатися до HANSA-FLEX Ада Зданович
навчалась у Познанській школі бізнесу і кілька років
працювала в одній з найбільших компаній роздрібної
торгівлі країни. «Після цього я вирішила приєднатися

до HANSA-FLEX, тому що мене дуже вразив високий
рівень професіоналізму та сприятливі умови праці
в цій компанії», — згадує вона. «Мене також привернуло
різноманіття запропонованих навчальних курсів та
можливість вивчати німецьку мову».
В компанії HANSA-FLEX вона спочатку працювала
в бухгалтерії. «Це також було приємно, але трохи
спокійніше, ніж сьогодні», — згадує вона, пояснюючи
свій перехід до закупівель. «В бухгалтерії я мала справу
з рахунками-фактурами постачальників, а зараз я отримую
практичні знання про склад та нашу продукцію. Тож моя
сьогоднішня робота пов’язана з тим, чим я займалася
раніше».
ВИПІКАННЯ ТОРТІВ ТА БІГ
28-річна жінка присвячує свій вільний час двом хобі,
які добре доповнюють одне одного. «Моя найбільша
пристрасть — випічка», — повідомляє вона. «Я люблю
робити тістечка, пироги та солодкі десерти і відвідую
курси для вдосконалення своїх навичок». Її друге велике
захоплення — біг. «Коли я з’їдаю зайве тістечко, я вимушена
більше тренуватися», — сміється вона. «Я бігаю один-два
рази на тиждень, і брала участь у забігах на 10 км та у
півмарафоні. У 2019 році я виступала на змаганнях Crown
of Half Marathons (Корона півмарафонів) у Польщі. Я дуже
пишалася собою». Команда HANSA-FLEX Poland загалом
захоплюється бігом. «Багато хто з нас бігає, крім того наша
команда також бере участь у таких змаганнях, як Wings for
Life (Крила для життя), що, на мою думку, чудово!»

-LVI*VIM^IMXZIVFVMRKX%HE>HERS[MG^QMX^[IM,SFF]WHMIWMGLKYXIVKʞR^IR7MIQEGLXJʳVMLV0IFIRKIVRI/YGLIR8SVXIRYRHWʳ I(IWWIVXW-LV^[IMXIWKVS IW
,SFF]MWXHEW0EYJIR7MIXVEMRMIVXIMRFMW^[IMQEPTVS;SGLIYRHLEXFIVIMXWEROQ0ʞYJIRYRH,EPFQEVEXLSRWXIMPKIRSQQIR
Свій вільний час Ада Зданович присвячує двом захопленням, які добре доповнюють одне одного: вона любить робити тістечка, пироги та солодкі
десерти. Її друге велике захоплення — біг. Вона тренується один-два рази на тиждень, і вже брала участь у забігах на 10 км та у півмарафоні.
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MASCHINEN IN ZAHLEN ЗОБРАЖЕННЯ МАШИН

GIGANTISCHER SCHMIEDEMEISTER
ГІГАНТСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКИЙ МАНІПУЛЯТОР
SSM 6000
SCHLAUCHLEITUNGEN

-RWKIWEQXGE7XʳGO
(2Ɓ(2

ZANGE

7IMXIRZIVWGLMIFIRHIV>ERKIZSVR
YRHLMRXIRYQƁQQ

ГНУЧКІ ШЛАНГОВІ ЛІНІЇ
Загалом близько 240 шт
з номінальним діаметром
DN8–DN100.

КЛІЩОВИЙ ЗАХВАТ
Поперечний зсув кліщового
захвату спереду і ззаду на ±500 мм.

KLEMMFUNKTION

HIV>ERKIJʳV;IVOWXʳGOKI[MGLXI
FMWX
ФУНКЦІЯ ЗАТИСКАННЯ
кліщового захвату для заготовок
вагою до 250 т.
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ZANGENDREHANTRIEB

QMX,]HVEYPMOQSXSVIR

ПРИВІД ДЛЯ ОБЕРТАННЯ
КЛІЩОВОГО ЗАХВАТУ з 4
гідравлічними двигунами.
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ЗОБРАЖЕННЯ МАШИН MASCHINEN IN ZAHLEN

1MXIMRIQ+I[MGLXZSRGEXYRHIMRIV8VEKPEWXZSR

Наразі SSM 6000 є найбільшим у світі ковальським

XMWXHIV771HIV^YV^IMXKVʯ XI7GLQMIHIQERM

маніпулятором з масою близько 900 т та корисним

TYPEXSVHIV;IPX(MIWGLMIRIRKIFYRHIRIR7GLQMIHIQE

навантаженням 250 т. Рейкові ковальські маніпулятори

RMTYPEXSVIRHIV7717IVMIWTSWMXMSRMIVIR;IVOWXʳGOIQMX

серії SSM розташовують заготовки вагою від 10 до 3500 кН
IMRIQ+I[MGLX^[MWGLIRYRHO2WSTVʞ^MWIMRHIV у пресі настільки точно, що забезпечують оптимальну
4VIWWIHEWWWMIFIMNIHIQ,YFHMISTXMQEPI:IVJSVQYRK

деформацію на кожному ході. Побачити цю машину в дії

IV^MIPX%YJ7IMXIWILIR7MIHMI1EWGLMRIMQ)MRWEX^

можна на сторінці 49.

HAUPTSTEUERBLOCK

QMXGE,]HVEYPMOERWGLPʳWWIR
ГОЛОВНИЙ КОЛЕКТОР КЛАПАНІВ
приблизно з 60 гідравлічними
з’єднаннями.

UMWÄLZPUMPE

PQMR

ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС
1600 л/хв

RÜCKLAUFFILTER

JʳVPQMR

ФІЛЬТР ЗВОРОТНОЇ ЛІНІЇ
розрахований на витрату 9500 л/хв

HAUPTPUMPEN

PQMRFEV
&IXVMIFWHVYGO
ОСНОВНІ НАСОСИ
8×480 л/хв, робочий тиск 215 бар

FAHRANTRIEB

QMX,]HVEYPMOQSXSVIRƁSTXMSREP
QMX)RIVKMIVʳGOKI[MRRYRK

HEBEN UND SENKEN

HIV>ERKIYQQQQMX
^[IM>]PMRHIVRMROPL]HVEYPMWGLIV
*IHIVYRK
ПІДНІМАННЯ ТА ОПУСКАННЯ
кліщового захвату на 4000 мм
з двома циліндрами, включаючи
гідравлічну підвіску
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KIPPBEWEGUNG

HIV>ERKIQMXIMRIQ>]PMRHIV
(YVGLQIWWIVQQ
НАХИЛ
кліщового захвату з одним
циліндром, діаметром 500 мм

ХОДОВИЙ ПРИВІД
з чотирма гідравлічними
двигунами — варіант виконання
з рекуперацією енергії
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NATUR & TECHNIKПРИРОДА ТА ТЕХНОЛОГІЇ

HERR ÜBER MILLIONEN
EIN ARBEITSTAG IN DER WASSERAUFBEREITUNG
IM KLÄRWERK SPRINGE
)WMWXOYV^REGLWIGLW9LVQSVKIRW(MI7SRRIWXIMKXPERKWEQMQ6ʳGOIRZSR9PVMGL6MIXLQʳPPIVEYJHIVEYJIMRIQHIV
FIMHIR*EYPXʳVQIHIV;EWWIVEYJFIVIMXYRKWERPEKIMQRMIHIVWʞGLWMWGLIR7TVMRKI4SWXIRFI^SKIRLEX%PWXIGLRMWGLIV
0IMXIVSFPMIKXMLQHMI*YROXMSRWXʳGLXMKOIMXHIV/PʞVERPEKIMR7TVMRKIWS[MIHIRFIMHIR3VXWXIMPIR&IRRMKWIRYRH)PHEKWIR
WMGLIV^YWXIPPIRƊ*ʳV8IGLRMOMRXIVIWWMIVXIHIVFIWXI.SFHIV;IPXƈLIFX6MIXLQʳPPIVQMXWIMRIVWSRSVIR7XMQQIERƊ(IRR
SF)PIOXVS7XIYIVSHIV0EFSVXIGLRMO)WKMFXOIMR+I[IVOHEWIWEYJIMRIV/PʞVERPEKIRMGLXKMFXƈ%PWEYWKIFMPHIXIV
7GLPSWWIVQMXIMRIQ1EWXIVMR/PʞVERPEKIRXIGLRMOMWX6MIXLQʳPPIVKIREYHIVVMGLXMKI1ERRJʳVHMIWIR.SF

A

QWTʞXIR:SVQMXXEKJʳLVX6MIXLQʳPPIVIMRI&IWYGLIV

MRHMI/EREPMWEXMSRKIPERKIRƈ;EWRMGLXWGL[MQQX[MVH

KVYTTIʳFIVHEW+IPʞRHIHIV/PʞVERPEKI7TVMRKI)MRI

ERWGLPMI IRHMQ7ERHJERKEFKIWSRHIVX%Q&SHIRHIWQ

7XYRHIPERKHEYIVXHMI*ʳLVYRKFIMHIV7GLYPKVYTTIRYRH

PERKIR&IGOIRWWIX^IRWMGLOPIMRI7XIMRI+PEWWTPMXXIVYRH

ERHIVI-RXIVIWWMIVXIPIVRIR[MI%F[EWWIVEYJFIVIMXIX[MVH

7ERHEFƊ2EGLHIV)RXRELQI[EWGLIR[MVHEW7ERHJERKKYXƈ

Ɗ/RETT^[IM1MPPMEVHIR0MXIV7GLQYX^YRH2MIHIVWGLPEKW

IVOPʞVX6MIXLQʳPPIVƊ7SOERRIWFIMWTMIPW[IMWIMQ7XVE IRFEY

[EWWIVZSR)MR[SLRIVRVIMRMKIR[MVTVS.ELVƈFIKMRRX

[MIHIVZIV[IRHIX[IVHIRƈ1MXHIVVIGLXIR,ERH[IMWXIVEYJ

6MIXLQʳPPIV(SGLHIV4VIMWJʳVHMI;EWWIVEYJFIVIMXYRKMWX

HEWKVS IVYRHI&IGOIRRIFIRWMGLƊ,MIVZIVVMGLXIRYRWIVI

FIIMRHVYGOIRHRMIHVMK(MI6IMRMKYRKIMRIW0MXIVW%F[EWWIV

OPIMRWXIR1MXEVFIMXIVKIVEHIMLVI%VFIMXƈ+IQIMRXWMRHHEQMX

OSWXIXRYVGXƊP8VMRO[EWWIVMQ7YTIVQEVOXLMRKI

1MPPMSRIRZSR1MOVSSVKERMWQIR[IPGLIHMIMQ%F[EWWIV

KIROSWXIXGXƈZIVHIYXPMGLXIVERLERHIMRIW:IVKPIMGLW

IRXLEPXIRIRSVKERMWGLIR7XSJJIEFFEYIR

+VSFI:IVWGLQYX^YRKIR[MI0EYFYRH,]KMIRIEVXMOIP[IVHIR

ALLES WIRD VERWERTET

FIMHIVQIGLERMWGLIR:SVVIMRMKYRKIRXJIVRX(EJʳV[MVHHEW

2EGLHIQWMIMLV;IVOZIVVMGLXIXLEFIR[IVHIRHMI/PIMRWX

%F[EWWIVMRHIV6IGLIRERPEKIHYVGLIMRIRQQ*IMRVIGLIR

PIFI[IWIRMQ2EGLOPʞVFIGOIRZSQ%F[EWWIVKIXVIRRX

KIPIMXIX(EFIMXEYGLIRMQQIV[MIHIVOYVMSWI*YRHWXʳGO[MI

Ɗ(IVKVʯ XI8IMPHIV&MSQEWWI[MVHMRHEW&IPIFYRKWFIGOIR

^YQ&IMWTMIP+IFMWWIEYJƊ(EJVEKXQERWMGLWGLSR[MIHMIWI

^YVʳGOKIJʳLVXHEQMXHMI/SR^IRXVEXMSRER1MOVSSVKERMWQIR
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EYWVIMGLIRHLSGLFPIMFXƈIVOPʞVX6MIXLQʳPPIVHIV+VYTTI

MR;ʳPJMRKIRFI^ELPXƊ7SOʯRRIR[MVEYGLOQJPMIKIRHI

Ɗ(IVʳFIVWGLʳWWMKI7GLPEQQPERHIXMQ2EGLIMRHMGOIV[SIV

0IMXYRKWGLRIPPYRHYROSQTPM^MIVXMRWXEPPMIVIRƈ(SGLLIYXI

XVSGORIXYRHHEHYVGL1EWWIZIVPMIVXƈ%RWGLPMI IRH^IVWIX^IR

2EGLXFPIMFXIWLSJJIRXPMGLVYLMK

&EOXIVMIRHIR7GLPEQQMRHIRIMJʯVQMKIR*EYPXʳVQIRFIM
XVSTMWGLIRq'%PW%FFEYTVSHYOXIIRXWXILIRHEFIM/PʞV
WGLPEQQYRH*EYPKEW(IV/PʞVWGLPEQQ[MVHEPW(ʳRKIVMR
HIV0ERH[MVXWGLEJXZIV[IRHIX%YGLHEW*EYPKEW[MVH[IMXIV
KIRYX^XƊ1MXXIPWIMRIV+EWXYVFMRIIV^IYKIR[MV;ʞVQIJʳVHMI
&ILIM^YRKHIV*EYPXʳVQIWS[MI7XVSQQMXHIQ[MVIMR(VMXXIP
YRWIVIW)MKIRFIHEVJWHIGOIRƈ
DIE QUALITÄT STIMMT
(MI0IMX[EVXIMWXHEW+ILMVRHIWKVʯ XIRXIMPWEYXSQEXMWMIVXIR
/PʞV[IVOWƊ,MIVOSQQIREPPI1IWW[IVXI^YWEQQIRƈFIVMGL
XIX6MIXLQʳPPIVYRH[MVJXHEFIMMQQIV[MIHIVIMRIR&PMGOEYJ
HMI1SRMXSVI&IM%YJJʞPPMKOIMXIR[MI^Y[IRMK7EYIVWXSJJMQ
&IPIFYRKWFIGOIRMWXHEWYQJEWWIRHI;MWWIRZSR6MIXLQʳP
PIVKIJVEKXƊ;MVQʳWWIRLIVEYWJMRHIR[IPGLI/SQTSRIRXI
ZIVERX[SVXPMGLMWX0MIKXIWERHIV6IKIPXIGLRMOSHIV[YVHIR
WGL[IVEFFEYFEVI7XSJJIIMRKIPIMXIX#ƈ(IRRRYV[IRREPPI
&ILERHPYRKWWGLVMXXIIMR[ERHJVIMMRIMRERHIVKVIMJIRIVJʳPPXHEW
KIVIMRMKXI;EWWIVHMIZSVKIKIFIRIR;IVXIHIV)MRPIMXKIRIL
QMKYRKƊ(EJʳVTVʳJIR[MVMQLEYWIMKIRIR0EFSVXʞKPMGLHMI
5YEPMXʞXHIW;EWWIVWFIZSVIWQMXPWMRHMI,EPPIVJPMI X ƈ
)MRQEPMQ1SREX[IVHIRHMI%FPEYJ[IVXI^YWʞX^PMGLHYVGL
HEW;EWWIVEQXʳFIVTVʳJX
GUTE PLANUNG NOTWENDIG
(EQMXHMI%RPEKIVIMFYRKWPSWPʞYJXWMRHVIKIPQʞ MKI-RWXERH
LEPXYRKWEVFIMXIR4JPMGLXƊ(MI/PʞVERPEKI7TVMRKIMWXWIMX
MR&IXVMIFƈIVOPʞVX6MIXLQʳPPIVRMGLXSLRI7XSP^2IFIRHIV
EPXIVYRKWFIHMRKXIR)VRIYIVYRKIVJSVHIVXEYGLHMIJSVXWGLVIM
XIRHIXIGLRMWGLI)RX[MGOPYRKMQQIV[MIHIV9QFEYQE REL
QIR(SGLHEWMWXKEVRMGLXIMRJEGLHIRRHMI7GLQYX^[EWWIV
EYJFIVIMXYRKWERPEKIPʞYJXWMIFIR8EKIHMI;SGLIVYRHYQHMI
9LVƊ;IMPOSRXMRYMIVPMGL%F[EWWIVERJʞPPXOʯRRIR[MVWMIRMGLX
IMRJEGLEFWGLEPXIRƈKMFX6MIXLQʳPPIV^YFIHIROIR%YJ[ʞR
HMKI;EVXYRKWYRH9QFEYEVFIMXIRQʳWWIRHELIVPERKJVMWXMK
KITPERXYRHMRIMRIQIRKIR>IMXJIRWXIVYQKIWIX^X[IVHIR
(MIEYJ[IRHMKWXIR%VFIMXIRJMRHIRMQ7SQQIVWXEXXHIRRHEW

(EQMXHEW/PʞV[IVOVIMFYRKWPSWPʞYJXWMRHVIKIPQʞ MKI-RWXERHLEPXYRKWEVFIMXIR
4ƽMGLX(SGLHEWMWXKEVRMGLXIMRJEGLHIRRHMI7GLQYX^[EWWIVEYJFIVIMXYRKW
ERPEKIPʞYJXWMIFIR8EKIHMI;SGLIVYRHYQHMI9LV%YJ[IRHMKI;EVXYRKWYRH

%F[EWWIVEYWHIRPIIVKITYQTXIR&IGOIR[MVHMQ6IKIRʳFIV

9QFEYEVFIMXIRQʳWWIRHELIVPERKJVMWXMKKITPERXYRHMRIMRIQIRKIR>IMXJIRW

PEYJFIGOIR^[MWGLIRKIWTIMGLIVXƊ&IMXVSGOIRIQ;IXXIVMWX

XIVYQKIWIX^X[IVHIR(EFIMEFIVEYGLFIMYRZSVLIVKIWILIRIR7XʯVJʞPPIR[MI

HEW&IGOIRQMXWIMRIRQt*EWWYRKWZIVQʯKIRMRORETT
^[IM8EKIRZSPP;IRRIWVIKRIXLEFIR[MVHIYXPMGL[IRMKIV

HIQ%YWJEPPIMRIVHIV4YQTWXEXMSRIRQEGLXWMGLHMI2ʞLI^YV,%27%*0)<
2MIHIVPEWWYRKMR;ʳPƼRKIRFI^ELPX

>IMXƈ(EMWXIWKYX^Y[MWWIRHEWW9RXIVWXʳX^YRKRYVOQ

Регулярне технічне обслуговування має важливе значення для

IRXJIVRXMWXƊ,%27%*0)<FIPMIJIVXYRWZSR7TMVEPWGLPEYGLPIM

безперебійної роботи очисних споруд. Але це не так просто, оскільки очисні

XYRKIRʳFIV6SLVZIVXIMPIVFMWLMR^Y/YKIPLʞLRIRQMXEPPIQ
[EW[MVJʳVHIR&IXVMIFFIRʯXMKIRƈ%YGLFIMYRZSVLIVKIWI
LIRIR7XʯVJʞPPIR[MIHIQ%YWJEPPIMRIVHIV4YQTWXEXMS
RIRQEGLXWMGLHMI2ʞLI^YV,%27%*0)<2MIHIVPEWWYRK

споруди працюють цілодобово сім днів на тиждень. Отже, комплексні
роботи з технічного обслуговування та переробки повинні плануватися
на довгостроковій період та виконуватися у короткий проміжок
часу. Близькість філії HANSA-FLEX у Вюльфінгені в цьому відношенні
є виправданою, так само як у разі таких непередбачених інцидентів, як
вихід з ладу однієї з 20 насосних станцій.
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КОМАНДУВАЧ НАД МІЛЬЙОНАМИ
РОБОЧИЙ ДЕНЬ НА СТАНЦІЇ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ
НА ОЧИСНИХ СПОРУДАХ ШПРІНГЕ
Невдовзі після шостої ранку. Сонце повільно сходить за спиною Ульріха Рітмюллера, який зайняв свій пост на одній
з двох башт біологічної переробки на очисних спорудах в Шпрінге, Нижня Саксонія. Як технічний керівник, він несе
відповідальність за забезпечення належної роботи очисної станції, яка обслуговує Шпрінге та два райони Беннігсен та
Ельдагсен. «Для людей, які цікавляться технологіями, це найкраща робота у світі», — говорить Рітмюллер своїм низьким
голосом, додаючи: «Використовуються електротехнічні технології, технології управління, технології лабораторних
досліджень — немає таких видів діяльності, які б не використовувалися на очисних спорудах». Як кваліфікований
слюсар по металу, магістр технології очисних споруд, Рітмюллер є саме тією людиною, яка підходить для цієї роботи.

П

ізно вранці Рітмюллер проводить групу відвідувачів
навколо території очисних споруд Шпрінге. Екскурсія
триває одну годину, під час якої шкільні групи та всі,
кого це цікавить, дізнаються, як відбувається очищення
стічних вод. «Щороку ми очищаємо майже два мільярди
літрів стічних вод та дощової води, що надходять
від 30 000 мешканців», — пояснює Рітмюллер. Також
вражає вартість очищення води, яку він демонструє на
основі порівняння. «Очищення одного літра стічних вод
коштує всього 0,00219 цента. Натомість літр питної води
в супермаркеті коштує 15 центів».
Великі забруднювачі, такі як листя та засоби гігієни,
видаляються в процесі попередньої механічної обробки.
Для цього стічні води пропускають через сітчастий фільтр
з 3-мм комірками на відсіювальній установці. Під час
цього процесу регулярно виявляються курйозні знахідки,
наприклад, зубні протези. «Можна тільки дивуватися, як
32

вони потрапляють в каналізацію». Все, що не плаває, потім
відокремлюється у відстійнику для крупних частинок.
На дні 20-метрового басейну осідають дрібні камені,
уламки скла та пісок. «Ми промиваємо уловлювач після
відокремлення піску, — пояснює Рітмюллер, — Це означає,
що його можна буде використовувати, наприклад, у
дорожньому будівництві». Правою рукою він вказує на
великий круглий басейн, розташований поруч. «Саме
тут зараз наші найменші працівники виконують свою
роботу». Він має на увазі мільйони мікроорганізмів, які
розщеплюють органічні речовини, що містяться у стічних
водах.
ВСЕ ПЕРЕРОБЛЮЄТЬСЯ
Після виконання своєї роботи мікроорганізми
відокремлюються від стічних вод у вторинному очиснику.
«Більша частина біомаси повертається в аераційний
резервуар, при цьому концентрація мікроорганізмів
1|2021 HYDRAULIKPRESSE
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залишається достатньо високою», — пояснює групі
Рітмюллер. «Надлишок шламу потрапляє в післязгущувач,
де він висихає і таким чином втрачає масу». Потім
бактерії розкладають шлам у яйцеподібних баштах для
біологічної переробки при тропічній температурі 38 °C.
Продуктами розкладання є каналізаційний осад та біогаз.
Каналізаційний осад використовується як добриво
в сільському господарстві, а біогаз також відводиться для
подальшого використання. «Ми використовуємо газову
турбіну, щоб виробляти тепло для нагрівання біореакторів,
а також електроенергію, яка покриває третину наших
власних потреб».

ПОТРІБНЕ ЯКІСНЕ ПЛАНУВАННЯ
Для безперебійної роботи споруд необхідно регулярно
проводити роботи з технічного обслуговування. «Очисні
споруди Шпрінге працюють з 1954 року», — з гордістю
пояснює Рітмюллер. На додаток до відновлювальних
робіт внаслідок старіння, регулярних модифікацій також
вимагає технічний прогрес. Але це не так просто, оскільки
очисні споруди працюють цілодобово сім днів на тиждень.
«Оскільки стічні води надходять безперервно, ми не
можемо просто вимкнути їх», — зазначає Рітмюллер.
Отже, комплексні роботи з технічного обслуговування та
переробки повинні плануватися завчасно та виконуватися
у стислі терміни.

ЯКІСТЬ МАЄ БУТИ НАЛЕЖНОЮ
Диспетчерська — це мозок в основному автоматизованих
очисних споруд. «Тут збираються всі результати
вимірювань», — повідомляє Рітмюллер, часто поглядаючи
на монітори. У разі виникнення таких порушень, як
нестача кисню в аераційному резервуарі, потрібні
всебічні знання Рітмюллера. «Ми повинні з’ясувати, який
компонент обумовлює порушення. Що є причиною —
технологія управління чи наявність речовин, які важко
подаються розщепленню?» Зрештою, очищена вода може
відповідати вимогам, визначеним для отримання дозволу
на скидання, лише якщо всі стадії її обробки взаємодіють
ідеально. «Для цього ми щодня перевіряємо якість води
у власній лабораторії, перш ніж вона скидається в річку
Халлер зі швидкістю 192 л/с». Характеристики скидів
додатково перевіряються один раз на місяць органом
водопостачання.

Найбільш складна робота проводиться влітку, оскільки
стічні води зі спорожнілих басейнів можуть тимчасово
зберігатися в басейні переливу дощової води. «У суху
погоду наповнення басейну ємністю 1500 м³ триває трохи
менше двох діб. Коли йде дощ, у нас набагато менше
часу». Тож важливо знати, що підтримка розташована
лише за 17 км. «HANSA-FLEX поставляє нам усе необхідне
для роботи, починаючи від спіральних шлангових ліній до
трубних колекторів та кульових кранів». Близькість до філії
HANSA-FLEX у Вюльфінгені також є виправданою у випадку
таких непередбачуваних інцидентів, як вихід з ладу однієї
з 20 насосних станцій. «Це означає, що ми також можемо
швидко і без ускладнень встановити портативну лінію
1,5 км завдовжки». Але будемо сподіватися, що сьогодні
все буде спокійно.

(MI0IMX[EVXIMWXHEW+ILMVRHIWKVʯ XIRXIMPWEYXSQEXMWMIVXIR/PʞV[IVOW,MIVOSQQIREPPI1IWW[IVXI^YWEQQIR%YJJʞPPMKOIMXIR[MIIX[E^Y[IRMK7EYIVWXSJJMQ
&IPIFYRKWFIGOIRQʳWWIRWSJSVXFILSFIR[IVHIR
Диспетчерська — це мозок в основному автоматизованих очисних споруд. Тут збираються всі результати вимірювань. Будь-які відхилення від нормальної
роботи, такі як нестача кисню в аераційному резервуарі, повинні бути негайно усунені.
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AUSTAUSCHBARKEIT VON HYDRAULIKKUPPLUNGEN
AUF DIE INNEREN WERTE KOMMT ES AN
2ELI^YERF^[MREPPIR%RPEKIR1EWGLMRIRYRH+IVʞXIRJMRHIXQERLIYX^YXEKI,]HVEYPMOOYTTPYRKIRMRZIVWGLMIHIRIR
%YWJʳLVYRKIR,]HVEYPMOOYTTPYRKIROSQQIRMRHIV6IKIPHERR^YQ)MRWEX^[IRRIMR*ʳKIRSHIV8VIRRIRZSR
,]HVEYPMOPIMXYRKIRRSX[IRHMKMWXSHIVYQIMRWGLRIPPIW;IGLWIPRZSR%RFEYKIVʞXIR^YIVQʯKPMGLIR>YQ&IMWTMIPFMIXIR
1YPXMOYTTPYRKIRHYVGLMLVIROSRWXVYOXMZIR%YJFEYLMIVIMRIR^YWʞX^PMGLIR:SVXIMP(IV%R[IRHIVOERRHEFIMRELI^Y
ZIV[IGLWPYRKWWMGLIVHMIIMR^IPRIR,]HVEYPMOPIMXYRKIRQMXIMRERHIVZIVFMRHIR

W

MVFIOSQQIRMRHIR7IQMREVIRHIV-RXIVREXMSREPIR,]

:MIPI*ʞPPIEYWHIV4VE\MW^IMKIRHEWWJʳVL]HVEYPMWGLI%R[IR

HVEYPMO%OEHIQMI -,% MQQIV[MIHIVHMI*VEKIREGL

HYRKIRWILVLʞYJMKEYJOSWXIRKʳRWXMKIVI,]HVEYPMOOYTTPYRKIR

HIV/SQTEXMFMPMXʞXYRH%YWXEYWGLFEVOIMXZSR,]HVEYPMOOYTT

^YVʳGOKIKVMJJIR[MVHHELMIVIMRIZIVQIMRXPMGLI%YWXEYWGLFEV

PYRKIRKIWXIPPX4VMR^MTMIPPWSPPXIHIV%R[IRHIVWMGL^YIVWX

OIMXSHIVEYGL/SQTEXMFMPMXʞXQMXHIQVIWXPMGLIR1EWGLMRIRTEVO

ʳFIVPIKIRSFJʳVHIRNI[IMPMKIR%R[IRHYRKWJEPPʳFIVLEYTX

KIKIFIRMWX,MRWMGLXPMGLHIVYRXIVWGLMIHPMGLIRYRHXIMP[IMWI

IMR/YTTPYRKWW]WXIQZSRRʯXIRMWXYRHHMIWIWJʳVHMIWIR

WILVLSLIR:SPYQIRWXVʯQIƁʳFVMKIRWIMRIWILV[MGLXMKI

WTI^MIPPIR*EPPEYGLKIIMKRIXMWX(YVGLJEPWGLI%YW[ELPYRH

/IRRKVʯ IMRHIVL]HVEYPMWGLIR0IMXYRKWXIGLRMOƁOERRHMIW^Y

(MQIRWMSRMIVYRKHIV,]HVEYPMOOYTTPYRKIROSQQIRHMIWIXIMP

4VSFPIQIRJʳLVIR,MIVWIX^IRHMI,IVWXIPPIVZSR,]HVEYPMOOYTT

[IMWIWILVWGLRIPPERMLVI)MRWEX^F^[&IPEWXYRKWKVIR^IR

PYRKIR^YQ&IMWTMIPERYRHIRX[MGOIPR7SRHIVPʯWYRKIR(MI
(MGLXYRKIR[IVHIRFIMQ/YTTIPZSVKERKKIOEQQIVXHEWLIM X

+IRIVIPPWSPPXIRJʳVHMI%YW[ELPHIVVMGLXMKIR,]HVEYPMO

WMIFIJMRHIRWMGLRMGLX[MIFIMIMRIV7XERHEVHOYTTPYRKƊMQƈ

OYTTPYRKIMRMKI4YROXIFIEGLXIX[IVHIRYQIMRIRWMGLIVIR

:SPYQIRWXVSQ%YGLHMI1EXIVMEPMIRHMI^YV%R[IRHYRKOSQ

&IXVMIF^YKI[ʞLVPIMWXIR(MI*VEKIREGL&IXVMIFWHVYGO[MVH

QIRWMRHEYJHMIIVLʯLXIR%RJSVHIVYRKIREYWKIPIKX%PPIVHMRKW

MRHIV6IKIPQMXƊGEƈSHIVƊYRKIJʞLVƈFIERX[SVXIX,MIVMWX^Y

YRXIVPMIKIRHMIWI,]HVEYPMOOYTTPYRKIROIMRIV2SVQYRHWMRHMR

FIEGLXIRHEWWKIVEHIHMIWI%RKEFIJʳVHMIVMGLXMKI%YW[ELP

HIV6IKIPHELIVEYGLRMGLXOSQTEXMFIPF^[EYWXEYWGLFEV

HIW/YTTPYRKWW]WXIQWMQQIRW[MGLXMKMWX%YGLHMI%VXHIW
(VYGOIWMWXJʳVHMI&IWXMQQYRKHIV,]HVEYPMOOYTTPYRKRMGLX

;IMXIVLMRWMRHHMIEYJXVIXIRHIR8IQTIVEXYVIRYRHIMRKIWIX^

^YZIVREGLPʞWWMKIR7XEXMWGLI(VʳGOIWXIPPIRIMRIERHIVI

XIR1IHMIRMRHIR1EWGLMRIRSHIV%RPEKIRZSRKVS IV&IHIY
XYRK;MIERJERKWWGLSRFIXSRXWMRHEYGLLMIVHMIƊMRRIVIR
;IVXIƈIMRIV,]HVEYPMOOYTTPYRK[MIIX[EHMIIMRKIWIX^XIR

EYJXVIXIROʯRRIR,MIVOSQQIRYRXIVERHIVIQHMIMRRIVIR

(MGLXYRKWQEXIVMEPMIREYWWGLPEKKIFIRHJʳVIMRIRHEYIVLEJXIR

;IVXIIMRIV,]HVEYPMOOYTTPYRK^YQ8VEKIR

YRHWMGLIVIR&IXVMIF-RHIR(SOYQIRXEXMSRIR[MI(VYGO
Foto/Фото: Internationale Hydraulik Akademie

,IVEYWJSVHIVYRKER,]HVEYPMOOYTTPYRKIREPWH]REQMWGLI
SHIVEYGLWXEVOH]REQMWGLI[MIWMIIX[EMR%FFVYGLLʞQQIVR

ZIVPYWXHMEKVEQQIRSHIV1EXIVMEPZIVXVʞKPMGLOIMXWXEFIPPIRHIV
,]HVEYPMOOYTTPYRKWLIVWXIPPIVOERRWMGLHIV%R[IRHIVFIVIMXW
FIMHIV%YW[ELPIMRIRʘFIVFPMGOʳFIVHMI4IVJSVQERGIQE
GLIR;MVIQTJILPIRYRWIVIR8IMPRILQIVRƊ7IX^IR7MIWMGL
QMXHIQ/YTTPYRKWLIVWXIPPIVF^[0MIJIVERXIRF^KPIMRIVER
JSVHIVYRKWKIVIGLXIR%YW[ELPYRH%YWPIKYRKMR:IVFMRHYRK
YQHMI(VYGOZIVPYWXIWSKIVMRK[MIQʯKPMGL^YLEPXIRƈ
)MR[IMXIVIVIRXWGLIMHIRHIV4YROXFIMHIV:IV[IRHYRKZSR
,]HVEYPMOOYTTPYRKIRMWXHMIOSVVIOXI1SRXEKIYRH,ERHLE
FYRKWS[MIHMI:IV[IRHYRKZSR7XEYFWGLYX^OETTIR(IV
)MRWEX^IMRIW7XEYFWGLYX^IWMWXEYGLJʳVHMIMRRIRPMIKIRHIR
(MGLXYRKIR[MGLXMKHE7GLQYX^TEVXMOIP(MGLXYRKIRHYVGLHMI
LSLIR7XVʯQYRKWKIWGL[MRHMKOIMXIRVIKIPVIGLXEYWWTʳPIR
OʯRRIR>YQ8LIQEVMGLXMKI,ERHLEFYRKF^[1SRXEKIZSR
7GLVEYFOYTTPYRKIRFIOSQQIR[MVFIMQ2EGLJVEKIRMQQIV
[MIHIVIMRI%YWWEKI^YLʯVIRƊ)VWXZSPPWXʞRHMKZIVWGLVEY
FIRYRHERWGLPMI IRH[MIHIVYQGEIMRI9QHVILYRKPʯWIRƈ
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,]HVEYPMOPIMWXYRKWTVʳJWXERHREGLKIWXIPPX
(MIKVʳRI/YVZIMQ(MEKVEQQ %FF ^IMKXHIR:IVPEYJHIW
(VYGOZIVPYWXIWFIMZSPPWXʞRHMKIV1SRXEKIHEWLIM XFIMHI
7GLVEYFOYTTPYRKWLʞPJXIRFMW^YQ%RWGLPEKZIVWGLVEYFX
(MIWIVMWXWSZSPPOSQQIRRSVQEP(EREGLJSPKXIHEWʔJJRIR
HIV7GLVEYFOYTTPYRKYQIMRI:MIVXIPYQHVILYRK%RHIVVSXIR

Foto/Фото: Internationale Hydraulik Akademie

(MIWIW7^IREVMS[YVHIMRIMRIV:IVWYGLWVIMLIEYJYRWIVIQ

/YVZIOERRQERHIR%RWXMIKHIW(VYGOZIVPYWXIWKYXIVOIRRIR
(EHMI:IRXMPIRMGLXZSPPWXʞRHMKEYJ&PSGOKIʯJJRIXWMRHOERR
HEW^YIMRIQƊ*PEXXIVRƈHIV:IRXMPOʯVTIVJʳLVIR[EWFIHIYXIX
HEWWWMIWMGLWXʞRHMKʯJJRIRYRHWGLPMI IR>YHIQ[MVHHIV
5YIVWGLRMXXMRHIV/YTTPYRKOPIMRIV[EW^YIMRIQ^YWʞX^PMGLIR
%RWXMIKHIV7XVʯQYRKWKIWGL[MRHMKOIMXZIVFYRHIRQMX;ʞVQI
IRX[MGOPYRK6IMFZIVPYWXIRHIQ%YWWTʳPIRZSR(MGLXYRKIR/E
ZMXEXMSRYRHZSV^IMXMKIV%PXIVYRKHIV,]HVEYPMOJPʳWWMKOIMXJʳLVX
(MIʔJJRYRKHIV,]HVEYPMOOYTTPYRKYQIMRILEPFI9QHVILYRK
WMILIHMIFPEYI/YVZI^IMKXHMI4VSFPIQEXMOHEWWLMIVFIVIMXW
IMRKVS IV(VYGOZIVPYWXERWXMIK^YIVOIRRIRMWXYRHIW^YIMRIQ
7GLPMI IRHIV:IRXMPOʯVTIVOSQQIROERR)VJELVYRKWKIQʞ 
KIWXEPXIXWMGLHEW7YGLIRREGL*YROXMSRWWXʯVYRKIRMR%RPEKIR
SHIV1EWGLMRIRWILVWGL[MIVMKHEHIV-RWXERHLEPXIVMRHIV
6IKIPRMGLXZSRIMRIVKIʯJJRIXIR,]HVEYPMOOYTTPYRKEYWKILX

%FF4VE\MWFIMWTMIP)MRWEX^ZSR7GLVEYFOYTTPYRKIR

%YXSVIR(ERMIP;IVRIVYRH1EXXLMEW1ʳPPIV-,%

Рисунок 1. Практичний приклад — використання гвинтових муфт

SCHULUNGSTERMINE

April 2021 – Juni 2021

April 2021
12.04.2021 – 16.04.2021

Elektrohydraulik – Die Basics

12.04.2021 – 16.04.2021

Hydraulik II - Aufbauseminar

Dresden
Dresden

13.04.2021

Hydraulik-Kupplungen – Die Basics

Bielefeld

20.04.2021 – 21.04.2021

Vermittlung der Fachkunde der zur Prüfung bef. Person der hydraulischen Leitungstechnik gem. BetrSichV und TRBS 1203-2019

26.04.2021 – 29.04.2021

Hydraulik I - Die Basics

Linz (AT)

26.04.2021 – 30.04.2024

Hydraulik I - Die Basics

Dresden

Vermittlung der Fachkunde der zur Prüfung bef. Person der hydraulischen Leitungstechnik gem. BetrSichV und TRBS 1203-2019

Bremen

01.06.2021

Hydraulik-Schlauchleitungen in Theorie und Praxis

Dresden

07.06.2021 – 11.06.2021

Hydraulik I - Die Basics

Dresden

07.06.2021 – 10.06.2021

Hydraulik II - Aufbauseminar

Linz (AT)
Dresden

Geisenfeld

Mai 2021
18.05.2021 – 19.05.2021

Juni 2021

07.06.2021 – 09.06.2021

Pneumatik - Theorie und Praxis

08.06.2021 – 09.06.2021

Hydraulik-Öle in der Praxis

Bremen

10.06.2021

Jahressicherheitsunterweisung für Elektrofachkräfte für festgelegte Tätigkeiten nach DGUV Vorschrift 1

Dresden

14.06.2021 – 18.06.2021

Hydraulik I - Die Basics - im Coreum

14.06.2021 – 18.06.2021

Hydraulik – Wartung & Instandhaltung

16.06.2021

Sicherheit bei der Hydraulik-Instandhaltung - DGUV Information 209-070 (BGI 5100)

Dresden

22.06.2021 – 24.06.2021

Projektieren wie ein Hydraulik-Profi

Dresden

22.06.2021

Hydraulik-Kupplungen – Die Basics

Dresden

28.06.2021 – 01.07.2021

Hydraulik I - Die Basics

28.06.2021 – 02.07.2021

Hydraulik II - Aufbauseminar

Dresden

28.06.2021 – 02.07.2021

Mobilhydraulik I - Die Basics

Dresden

Stockstadt
Dresden

Linz

Weitere Termine zu Schulungen ab Juli 2021 finden Sie auf unserer Homepage
Fragen Sie uns auch gern nach Live-Online-Trainings oder nach Inhouse-Seminaren in Ihrem Unternehmen!
Mit einem vorhandenem & schlüssigen Hygiene-Schutz-Konzept, können wir Ihnen auch in der Corona-Pandemie zur Seite stehen!
WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF UNSERER HOMEPAGE UNTER: WWW.HYDRAULIK-AKADEMIE.DE
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ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ ГІДРАВЛІЧНИХ МУФТ
ЦЕ ВСЕ ПРО ВНУТРІШНІ ЦІННОСТІ
У наш час гідравлічні муфти різних типів можна знайти майже в усіх системах, машинах та обладнанні. Гідравлічні
муфти зазвичай використовують, коли необхідно з’єднати або розділити гідравлічні магістралі або забезпечити швидку
заміну навісного обладнання. Наприклад, мультимуфти пропонують тут додаткову перевагу завдяки своїй конструкції.
Користувач може з’єднувати окремі гідравлічні магістралі між собою майже без ризику плутанини.

Н

а семінарах Міжнародної академії гідравліки (IHA) нас
часто запитують про сумісність та взаємозамінність
гідравлічних муфт. В принципі, спочатку користувач
повинен в першу чергу визначити, чи потрібна йому
сполучна система, а вже потім — чи підходить обрана
система для конкретного випадку. При неправильному
виборі типу та розміру гідравлічних муфт можуть швидко
створитися умови, що виходять за допустимі границі їх
використання та границі навантажувальної здатності.

Foto/Фото: Internationale Hydraulik Akademie

Загалом, для безпечної експлуатації при виборі
гідравлічної муфти слід розглянути кілька моментів.
На питання про те, яким є робочий тиск, зазвичай
відповідають, використовуючи слова «орієнтовно» або
«приблизно». Проте слід зазначити, що ця характеристика
надзвичайно важлива, зокрема, для правильного вибору
системи муфт. Коли йдеться про визначення гідравлічної
муфти, також не можна нехтувати типом тиску. Для
гідравлічних муфт статичний тиск становить не таку
проблему як динамічні або навіть високі динамічні
навантаження, які, наприклад, можуть виникати
у відбійних молотках. Тут, серед інших факторів, відіграють
свою роль внутрішні характеристики гідравлічної муфти.

%FF:IVWYGLWEYJFEY7YVKI*PS[8IWXKIQʞ -73EYJHIQ,]HVEYPMO

У багатьох практичних випадках виявляється, що для
застосування в гідравлічних системах дуже часто
повертаються до менш коштовних гідравлічних муфт
через їхню передбачувану взаємозамінність або
сумісність з рештою машин. Однак це може призвести
до проблем із різними, а іноді і дуже великими об’ємними
потоками, до речі, вкрай важливим параметром
у технології гідравлічних ліній. На це виробники
гідравлічних муфт реагують розробкою спеціальних
рішень, наприклад. Під час процесу зчеплення ущільнення
утворюються в камері, тобто вони не входять в об’ємний
потік, як це відбувається у випадку зі стандартною
муфтою. Використовувані матеріали також орієнтовані
на задоволення підвищених вимог. Однак ці гідравлічні
муфти не підпадають під дію жодного галузевого
стандарту і, отже, загалом несумісні або невзаємозамінні.
Крім того, велике значення мають робоча температура
і середовище, що використовується в машинах або
системах. Як уже наголошувалося раніше, визначальними
для довговічної та безпечної експлуатації також є такі
«внутрішні характеристики» гідравлічної муфти, як
використовувані ущільнювальні матеріали. В процесі
вибору така документація, як діаграми втрат тиску або
таблиці сумісності матеріалів виробників гідравлічних
муфт, надає користувачеві можливість перегляду
якісних характеристик. Щоб зменшити втрати тиску
до мінімуму, ми завжди радимо нашим партнерам
зв’язатися з виробником муфти або постачальником,
щоб переконатися, що вибір та конструкція муфти
відповідають їхнім вимогам.
Іншим важливим моментом у використанні гідравлічних
муфт є їх правильне складання та поводження з ними,
а також використання пилозахисних ковпачків.
Застосування пилозахисту також важливо для внутрішніх
ущільнень, оскільки частинки бруду можуть буквально
змити ущільнення внаслідок високої швидкості потоку.
Щодо правильного застосування або складання
гвинтових муфт є одне твердження, яке ми чуємо знову
і знову: «Спочатку закрутити їх, а потім знову послабити,
відвернувши приблизно на один оберт». Цей сценарій був
змодельований під час серії випробувань на нашій станції
випробувань гідравлічних характеристик.

PIMWXYRKWTVʳJWXERHHIV-,%
Рисунок 2. Налаштування випробування — випробування на
гідравлічний удар відповідно до ISO 7241 на станції випробувань
гідравлічних характеристик IHA
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Foto/Фото: Internationale Hydraulik Akademie

Зелена крива на графіку (рисунок 4) показує втрати
тиску при максимальному затягуванні, тобто коли обидві
половини гвинтової муфти закручені до упору. Це цілком
нормальна процедура. Після цього гвинтову муфту
відкрутили на чверть оберту. Червона крива чітко показує
збільшення втрат тиску. Оскільки клапани відкриті не
повністю, це може призвести до «тремтіння» корпусів цих
клапанів, іншими словами, вони постійно відкриваються
і закриваються. Крім того, поперечний переріз в муфті
стає меншим, що призводить до подальшого збільшення
швидкості потоку в поєднанні з генерацією тепла,
втратами на тертя, вимиванням ущільнень, кавітацією
та передчасним старінням гідравлічної рідини. Після
відкриття гідравлічної муфти на половину оберту,
як показує синя крива, вже можна виявити значне
збільшення втрат тиску, яке може спричинити закриття
корпусів клапанів. Досвід показує, що в таких випадках
дуже важко шукати несправності в окремих системах або
машинах, оскільки спеціаліст з технічного обслуговування
зазвичай працює, припускаючи, що гідравлічна муфта
відкрита.

%FF7GLRMXXFMPHƁ7GLVEYFOYTTPYRKRMGLXŻ ZIVWGLVEYFX
Рисунок 3. Вид у розрізі — гвинтова муфта не повністю прикручена

Перепад тиску [бар]

Grafik/Рисунок:
Internationale Hydraulik Akademie
+VEJMO*MKYVI-RXIVREXMSREPI,]HVEYPMO%OEHIQMI

Автори: Даніель Вернер та Маттіас Мюллер, IHA
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%FF²T:IVPEYJƁ7GLVEYFOYTTPYRKZSPPWXʞRHMKZIVWGLVEYFXZMIVXIPYRHLEPFI9QHVILYRKKIPʯWX
Рисунок 4. Процес Δp — гвинтова муфта щільно прикручена, послаблена на чверть оберту і на половину оберту.
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Foto/Фото: Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH

ZWISCHEN ELBPHILHARMONIE
UND LÜNEBURGER HEIDE
MIT DER MS HANSE AUF DEUTSCHLANDS FLÜSSEN
UND KANÄLEN UNTERWEGS
;IVWGLSRIMRQEPEYJHIV%EYWWʳHPMGLIV6MGLXYRKREGL,EQFYVKKIJELVIRMWXWMILXWMIWGLSRZSR;IMXIQHMI
KI[EPXMKIR&VʳGOIROVʞRIMQ;EPXIVWLSJIV,EJIREQ&YVGLEVHOEM7MIFIPEHIR'SRXEMRIVVMIWIREYWEPPIV;IPX>[MWGLIRHMIWIR
7XELPOSPSWWIRLEXEYGLHMI17,ERWIJIWXKIQEGLX3F[SLPWMIQMXQ0ʞRKI[ELVPMGLRMGLXOPIMRMWX[MVOXWMIHSGL
[MIIMR>[IVKYRXIV+MKERXIR(EWPMIKXZSVEPPIQERMLVIVKIVMRKIR,ʯLIZSRQƁSLRI&EPPEWX%PW&MRRIRWGLMJJ
HEVJIWRMGLXQILVWIMRƁHIVKIVMRKIR&VʳGOIRLʯLIR[IKIR

K

RMVWGLIRHƼRHIXIMR*Y 'SRXEMRIVWIMRIR4PEX^MQ0EHI

IVWMGLRMGLX/ETMXʞRƊ-RHIV&MRRIRWGLMJJJELVXLIM XHEW

VEYQ(IV+VIMJIVHIW/VERWPʯWXWMGLYRHWGL[MRKX^YVʳGO

Ɔ7GLMJJWJʳLVIVƄƁMWXEFIVIMKIRXPMGLHEW+PIMGLIƈWGLQYR^IPX

ER0ERH-Q7XIYIVLEYWHIV17,ERWIWMX^X,IRRMRK.ELRYRH

IV7IMRI'VI[PʯWXHMI0IMRIRYRHHMIFIMHIRZIVFYRHIRIR

FISFEGLXIXHIR:SVKERKKIREY7SPPXIIVERKIWTERRXWIMR

7GLMJJIWIX^IRWMGLMR&I[IKYRK%Y IVLEPFHIW'SRXEMRIV

QIVOXQERIWMLQRMGLXERƊ(IV/VERJʳLVIVWMX^XKER^SFIRYRH

LEJIRWJMRHIX.ELRIMRIKIIMKRIXI7XIPPIJʳVIMRFIWSRHIVIW

FIPʞHXYRWLMIVYRXIRƁHEWQEGLXIWKER^WGLʯRORMJJIPMKƈ

1ERʯZIV7IMR8IEQPʯWXHMI:IVFMRHYRK^[MWGLIRHIR&SS

WEKXIVRIFIRFIM%FIV.ELRZIVPʞWWXWMGLKER^EYJHEW0ERH

XIR6SYXMRMIVXWIX^XIVHMI,ERWILMRXIVHIR7GLYFPIMGLXIVYRH

XIEQHIV,EQFYVKIV,EJIRYRH0SKMWXMO%+HEWHIR/VER

XVMJJXQMXWIMRIQ&YKI\EOXHIWWIR,IGO7IMRI1ERRWGLEJX

JʳLVIVTIV*YROIMR[IMWX0ʞRKWWIMXWPMIKXQMXHIV17,ERWI

WXIPPXQMX7XELPWIMPIRIMRIWXEVVI:IVFMRHYRKLIVƁHIV7GLYF

ZIVXʞYXIMR7GLYFPIMGLXIVIMR7GLMJJQMX^YWʞX^PMGLIQ7XEYVEYQ

ZIVFERHMWXJIVXMK6YRHQPERKMWXHEW+IWTERRYRHLEX

HEWEFIVRYVʳFIVIMRIR&ILIPJWERXVMIFZIVJʳKX

7XʳGO*Y 'SRXEMRIVKIPEHIR)W[ʳVHIREYGLQILV
KILIREFIVEYJHMIWIV7XVIGOIOʯRRIR[IKIRHIVRMIHVMKIR

VORBEI AN DER ELBPHILHARMONIE

&VʳGOIRRYV^[IM0EKIRKIWXETIPX[IVHIR%FIVEYGLWS[ʳV

2SGLFIZSVHIVPIX^XI'SRXEMRIVKIPEHIRMWXPʞWWX,IRRMRK

HIQERJʳVHIR8VERWTSVX^[MWGLIRYRH0O[FIRʯXM

.ELRHMI1EWGLMRIRER3F[SLPIVHIV'LIJER&SVHMWXRIRRX

KIRƁIMRI7GLPERKIZSRVYRHOQ
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(MI17,ERWITEWWMIVXHMI)PFTLMPLEVQSRMIYRHZIVPʞWWX

FIM&VʳGOIRHYVGLJELVXIRMWX[MIHEWKER^I7GLMJJRSGLWILV

,EQFYVKIPFEYJ[ʞVXW>[MWGLIR,EQFYVKYRH&VEYRWGL[IMK

RIYƊ7SPPXI^YOʳRJXMKHSGLIX[EWYRHMGLX[IVHIROERRMGL

FI[IKX.ELREYWWGLPMI PMGL'SRXEMRIV0EHIROERRIVEFIV

HMIRʞGLWXI,%27%*0)<2MIHIVPEWWYRKOSRXEOXMIVIRYRHQMX

JEWXEPPIWƁRYVRʞWWIIQTJMRHPMGLHEVJIWRMGLXWIMRHIRRHIV

,MPJIHIW<'3()WHIR7GLPEYGL^YVRʞGLWXIR%RPIKIWXIPPIPMI

0EHIVEYQMWXSJJIR)MRQEPLEXHMI,ERWI^YQ&IMWTMIPKI[EP

JIVRPEWWIRƈWEKX.ELR&IMHIV,ERWIHIQ:SVKʞRKIVHIW

XMKI*PʳKIPIMRIV3JJWLSVI;MRHOVEJXERPEKIXVERWTSVXMIVX&IM

NIX^MKIR7GLMJJWOEQJʳVTPERQʞ MKI7GLPEYGL[IGLWIPHIV,]

WSPGLKVS IREFIVPIMGLXIR+ʳXIVRQYWW,IRRMRK.ELRRSGL

HVEYPMO7SJSVXWIVZMGIMRHIR,EJIRYRHJIVXMKXIHMI0IMXYRKIR

^YWʞX^PMGL;EWWIV^[MWGLIRHMI(STTIP[ʞRHIHIW0EHIVEYQW

HMVIOXRIFIRHIQ7GLMJJ(EWMWXFIMHIV,ERWIEFIVRSGL

TYQTIR&MW^YXOERRIVEYJRILQIRYRHHEW7GLMJJHEQMX

RMGLXRʯXMK(IWLEPFOERR,IRRMRK.ELROYV^HYVGLEXQIR

YQGQEFWIROIR&IM+IIWXLEGLXJʞLVXHMI,ERWIMRHMI

(IRRFEPHKILXIWQMXRIYIV0EHYRK^YVʳGOREGL,EQFYVK

IVWXI7GLPIYWIIMR&MWHELMRWMRH)FFIYRH*PYXHIV2SVHWII
^YWTʳVIR(EREGLMWXHMI)PFIIMR*PYWW[MINIHIVERHIVI
2IFIR,IRRMRK.ELRWMRHFIMHMIWIV*ELVXRSGL^[IM(IGOW
PIYXIER&SVH*VʳLIV[EVEYGLRSGLIMR,YRHQMXHEFIM%FIV
REGLHIWWIR8SHLEXXIIWWMGLIMRJEGLRMGLXQILVIVKIFIR
Ɗ1ERGLQEPZIVQMWWIMGLHEWWGLSRIMRIR,YRHHIVYRWIMR
FMWWGLIR+IWIPPWGLEJXPIMWXIXƈWEKXIV
IM SCHIFFSHEBEWERK AUF ANSCHLAG
&IM%VXPIRFYVKFMIKXHMI,ERWIMRHIR)PFI7IMXIROEREPEFYRH
IVVIMGLXOYV^HEREGLHEW7GLMJJWLIFI[IVO0ʳRIFYVK(EZSV
QYWW,IRRMRK.ELREFIV[EVXIRYRHERIMRIV%RPIKIWXIPPI
JIWXQEGLIR)VMWX&MRRIRWGLMJJIVWIMXIVHIROIROERR7GLSR
EPWOPIMRIV.YRKIMWXIVQMXWIMRIQ:EXIVQMXKIJELVIRƊ(EW
PMIKXFIMYRWMRHIV*EQMPMIƈWEKXIVYRHʳFIVXVIMFXRMGLX)V
JʳLVXHEW9RXIVRILQIRMRWIGLWXIV+IRIVEXMSR.IX^XMWXIVWX
QEP>IMXJʳVIMRIROPIMRIR4PEYWGLQMXHIRERHIVIR&MRRIR
WGLMJJIVRHMIIFIRJEPPW[EVXIR%PWHMI,ERWIERHIV6IMLI
MWX[MVHIWWTERRIRHƊ;MVLEFIRHMI,ERWIKIREYEYJHMI
1E IHMIWIW7GLMJJWLIFI[IVOWFEYIRPEWWIRƈIVOPʞVX.ELR
0MROWYRHVIGLXWWMRHGQ4PEX^ZSVRYRHLMRXIRKILXIWEYJ
%RWGLPEK,MIVQYWWWMGLHIV7GLMJJWJʳLVIVKER^EYJHMI/SQ
QERHSWWIMRIV0IYXIZIVPEWWIRHMIMLRQMX%YKIRQE YRH
)VJELVYRKIMR[IMWIR(EW,IFI[IVOMWXOIMRI7GLPIYWI(MI
7GLMJJIJELVIRZMIPQILVMRIMRI6MIWIRFEHI[ERRIYRH[IVHIR
WEQX;EWWIVERKILSFIR(EWMQTSWERXI&EY[IVOʳFIV[MR
HIXIMRIR,ʯLIRYRXIVWGLMIHZSRFMW^YQ(EREGLKILX
IWUYIVHYVGLHMI0ʳRIFYVKIV,IMHI%FIVSF[SLPIWQIMWX
KIVEHIEYWKILXQYWW,IRRMRK.ELRLSGLOSR^IRXVMIVXWIMR
(IRR[IRRHIV;MRHZSRHIV7IMXIOSQQXOERRIVHEW7GLMJJ
[IKHVʳGOIR2YVQMWXHIV/EREPFVIMXHEW7GLMJJQ&IM
+IKIRZIVOILVFPIMFXRMGLXZMIP4PEX^JʳV*ILPIV

(MI>IMXMQ,EJIROERRHMI1ERRWGLEJXJʳV;EVXYRKWEVFIMXIRRYX^IRʔP[IGLWIP
WXVIMGLIRTYX^IRƁMVKIRHIX[EWMWXMQQIV^YXYR(MI,]HVEYPMOERHIV6YHIVER
PEKIYRHJʳVHMI%FWIROYRKHIW7XIYIVLEYWIWFIM&VʳGOIRHYVGLJELVXIRMWX[MI

IMMER ETWAS ZU TUN
:SVHIV,EJIRIMRJELVXMR&VEYRWGL[IMKHVILX,IRRMRK.ELR
HEW7GLMJJRMQQXHIR0IMGLXIV[MIHIVPʞRKWWIMXWYRHJʞLVX
VʳGO[ʞVXW^YQ%RPIKITPEX^(MI'VI[QEGLXJIWXYRHHIV/VER
FIKMRRXHMI0EHYRK^YPʯWGLIR(MIWIW>IMXJIRWXIVOERRHMI
1ERRWGLEJXJʳV;EVXYRKWEVFIMXIRRYX^IRʔP[IGLWIPWXVIM
GLIRTYX^IRƁMVKIRHIX[EWMWXMQQIV^YXYR(MI,]HVEYPMO
ERHIV6YHIVERPEKIYRHJʳVHMI%FWIROYRKHIW7XIYIVLEYWIW

HEWKER^I7GLMJJRSGLWILVRIY;MVHHSGLQEPIX[EWYRHMGLX[MVHHIV<'3()
ERHMIRʞGLWXI,%27%*0)<2MIHIVPEWWYRKHYVGLKIKIFIRYRHHMIRIYI
7GLPEYGLPIMXYRK^YVRʞGLWXIR%RPIKIWXIPPIKIPMIJIVX
Екіпаж може використовувати час перебування в порту для проведення
технічного обслуговування. Заміна оливи, фарбування, очищення — робота
завжди є. Гідравлічні пристрої на рульовому механізмі та в системі
опускання рульової рубки для проходження під мостами, як і все судно,
ще дуже нові. При наявності будь-якого витоку X-CODE передається
в найближчу філію компанії HANSA-FLEX, а нова шлангова лінія
доставляється в пункт наступного швартування.
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ВІД КОНЦЕРТНОГО ЗАЛУ ЕЛЬБСЬКОЇ ФІЛАРМОНІЇ
ДО ЛЮНЕБУРГСЬКОЇ ПУСТОЩІ
ПОДОРОЖ РІЧКАМИ І КАНАЛАМИ НІМЕЧЧИНИ
НА СУДНІ MS HANSE
Той, хто хоч раз під’їжджав до Гамбургу з півдня по дорозі A7, міг побачити їх здалеку: величезні козлові крани в гавані
Вальтерсхоф на набережній Бурхард. Вони завантажують та розвантажують гігантські контейнеровози з усього світу.
Судно MS Hanse теж пришвартувалося серед цих сталевих бегемотів. Хоча при довжині 100 м його не можна вважати
маленьким, воно все одно виглядає тут як гном серед велетнів. Головним чином через його малу висоту — 5,35 м без
баласту. Як судно для внутрішніх водних шляхів воно не може бути вищим через низькі прольоти під мостами, де йому
доводиться проходити.
20-футовий контейнер з гуркотом розміщується
в трюмі. Захватний пристрій крана випускає контейнер
і повертається на берег. Хеннінг Ян сидить у рубці MS
Hanse і уважно спостерігає за цим процесом. Якщо він
і відчуває якусь напругу, він цього не показує. «Машиніст
крану сидить високо вгорі, а завантажує нас тут внизу
— робити це справді складно», — коротко коментує він.
Але Ян повністю покладається на берегову команду
Hamburger Hafen und Logistik AG, яка інструктує кран
щодо баржі з додатковим місцем для вантажу, але лише
з імпровізованою силовою установкою.
ПОВЗ ЕЛЬБСЬКУ ФІЛАРМОНІЮ
Хеннінг Ян запускає двигуни ще до завантаження
останнього контейнера. Незважаючи на те, що на борту
він головний, він не називає себе капітаном. «У внутрішній
навігації мене називають шкіпером, але насправді це те ж
саме», — посміхається він. Його екіпаж віддає кінці, і два
з’єднаних судна починають рух. За межами контейнерного
порту Ян вибирає зручне місце для спеціального маневру.
Його команда від’єднує троси між суднами, а він вправно
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маневрує судном Hanse за баржею, щоб підвести ніс
судна до її корми. Потім його екіпаж жорстко з’єднує їх
сталевими тросами — і караван готовий. Об’єднані судна
загальною довжиною близько 173 м мають на борту
172 20-футові контейнери. Можна було б взяти й більше,
але на цьому маршруті контейнери можна укладати лише
в два яруси через низькі мости. Незважаючи на це, для
перевезення такої кількості контейнерів знадобиться
80–100 вантажівок, що утворюють затор приблизно 1,5 км
завдовжки.
MS Hanse проходить повз Ельбську філармонію і залишає
Гамбург вище за течією. Зазвичай Ян перевозить між
Гамбургом та Брауншвейгом контейнери, але він може
перевозити будь-який вантаж, якщо на нього не впливає
волога, оскільки трюм відкритий. Одного разу, наприклад,
на Hanse транспортували величезні лопаті офшорної
вітряної турбіни. Транспортуючи такі великогабаритні,
але легкі вантажі, Хеннінг Ян повинен закачувати
баластну воду між подвійними стінками трюму. Він
може перевозити до 700 тон, при цьому осадка судна
1|2021 HYDRAULIKPRESSE
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збільшується на 70 см. Hanse входить у перший шлюз
у Геєстахті. До цього можна було відчувати припливи та
відливи Північного моря. А з цього моменту Ельба є такою
самою річкою, як і будь-яка інша. Окрім Хеннінга Яна,
на борту є два палубних матроса, що забезпечують цю
подорож. Раніше на борту також був собака, але після його
загибелі жодного нового собаки із собою не брали. «Іноді
мені не вистачає собаки, що склав би нам компанію», —
каже він.
ТОЧНО РОЗРАХОВАНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ
В СУДНОПІДЙОМНИК
В Артленбурзі Hanse повертає у бічний канал Ельби і
незабаром доходить до Люнебургського суднопідйомника.
Тут Хеннінг Ян спочатку повинен пришвартуватися до
дебаркадера і почекати. Він був шкіпером внутрішніх
водних шляхів стільки, скільки пам’ятає себе. Ще
маленьким хлопчиком він ходив на судні разом із
батьком. «Це традиція у нашій родині», — каже він, не
перебільшуючи. Він представляє шосте покоління своєї
родини, яка займається цією справою. Тепер є час трохи
поспілкуватися з іншими шкіперами внутрішніх водних
шляхів, які також чекають своєї черги. Коли настає черга
Hanse, це стає просто захоплюючим. «Ми побудували
Hanse точно за розмірами цього суднопідйомника», —
пояснює Ян. Ліворуч і праворуч зазор становить 20 см,
а ніс і корма надійно закріплені. Тут шкіпер повинен
повністю покладатися на свою команду, досвіду якої він
довіряє. Цей суднопідйомник не є шлюзом. Судна заходять
у споруду, що виглядає як гігантська ванна, і піднімаються

разом з водою. Ця велична конструкція долає перепад
висот до 38 метрів. Після цього курс Hanse проходить
через Люнебурзьку пустош. Хоча цей маршрут переважно
прямий, Хеннінгу Яну доводиться зберігати концентрацію
уваги, тому що боковий вітер може зіштовхнути баржу
з курсу. Ширина каналу становить лише 50 м, а ширина
судна — 11 м, тому при проходженні зустрічних суден
місця для виправлення помилок небагато.
РОБОТА ЗАВЖДИ Є
Перш ніж зайти в порт Брауншвейга, Хеннінг Ян повертає
баржу, знову ставить ліхтер вздовж борту і повертається
до причалу. Екіпаж швартує судно, після чого кран
починає розвантаження. Екіпаж може використати
цей час для проведення технічного обслуговування.
Заміна оливи, фарбування, очищення — робота завжди є.
Гідравлічні пристрої на рульовому механізмі та в системі
опускання рульової рубки для проходження під мостами,
як і все судно, ще дуже нові. «Якщо в майбутньому
виникне будь-який витік, я можу зв’язатися з найближчою
філією HANSA-FLEX і отримати шланг в пункті наступного
швартування за допомогою X-CODE», — говорить Ян. На
судні Hanse 4, попереднику цього судна, служба швидкої
гідравлічної допомоги прибула до порту для планової
заміни шлангів і зібрала необхідні лінії прямо біля борту
судна. Але для Hanse 5 це ще не потрібно. Ось чому
Хеннінг Ян тепер може зробити невелику перерву, адже
невдовзі баржа буде повертатися до Гамбургу з новим
вантажем.

2SGLFIZSVHIVPIX^XI'SRXEMRIVKIPEHIRMWXPʞWWX,IRRMRK.ELRHMI1EWGLMRIRER3F[SLPIVHIV'LIJER&SVHMWXRIRRXIVWMGLRMGLX/ETMXʞR-RHIV&MRRIRWGLMJJ
JELVXLIM XHEWƊ7GLMJJWJʳLVIVƈ
Хеннінг Ян запускає двигуни ще до завантаження останнього контейнера. Незважаючи на те, що на борту він головний, він не називає себе капітаном.
У внутрішній навігації його називають шкіпером.
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Typisch.../Характерні риси...

USA/ США

ALLGEMEINE FAKTEN
ЗАГАЛЬНІ ФАКТИ

NPs

+IWEQXJPʞGLIHIV97%
Загальна площа США
(EW0ERHHIVYRFIKVIR^XIR1ʯKPMGLOIMXIR
:SQ8IPPIV[ʞWGLIV^YQ1MPPMSRʞVƁHMIWIR8VEYQ
LIKIRRSGLLIYXIZMIPI)MR[ERHIVIVMRHIR:IVIMRMKXIR
7XEEXIRZSR%QIVMOE 97% (EW0ERHMWXKITVʞKXZSR

0LR
)MR[SLRIV
мешканців

HIR>YKI[ERHIVXIRHMILMIVMLV+PʳGOWYGLXIR(MI
IVWXIRIYVSTʞMWGLIR7MIHPIVYRHMLVI2EGLJELVIRWGLY
JIRIMRIR7XEEXMRHIQWGLIMRFEVNIHIVIMRI'LERGI
FIOSQQX,IYXIMWXHMIZIVKPIMGLW[IMWINYRKIWIPFWX
FI[YWWXI2EXMSRIMRI;IPXQEGLXHMIEYJIMRI[IGLWIP

q&

(YVGLWGLRMXXWXIQTIVEXYV
Середня температура

ZSPPI+IWGLMGLXI^YVʳGOFPMGOX
7SZMIPJʞPXMKYRHFYRX[MIWIMRI)MR[SLRIV^IMKX
WMGLEYGLHEW0ERH6MIWMKI;IPXWXʞHXIJMRHIRWMGL
LMIVIFIRWS[MIQIRWGLIRPIIVI;ʳWXIRYRHIMRWE
QI0ERHWXVMGLIYRFIVʳLVXI7GLRIIPERHWGLEJXIR

:DVKLQJWR1'&
,EYTXWXEHX
Столиця

7ʳHWIIVSQERXMOYRHKI[EPXMKI&IVKQEWWMZI
OQIVWXVIGOIRWMGLHMI97%ZSR;IWXREGL3WX
YRHOQZSR2SVHREGL7ʳHʳFIVEPPIKVS IR
/PMQE^SRIR(MI0ERHIWJPʞGLIMWXQEPWSKVS [MI
HMI&YRHIWVITYFPMO(IYXWGLPERH2MGLXRYVMRHMIWIV
,MRWMGLXOERRQER^Y6IGLXFILEYTXIR(MI97%WMRH
IMR0ERHHIV7YTIVPEXMZI
Країна можливостей
З посудомийки в мільйонери — багато іммігрантів

Die rote Golden Gate Bridge bei San Francisco ist
eines der bekanntesten Wahrzeichen der USA. Die
Farbe stammt von einem Rostschutzmittel, das
ursprünglich mit Grau überstrichen werden sollte. /
Червоний міст «Золота Брама» (Golden Gate Bridge)
поблизу Сан-Франциско — одна з найвідоміших
визначних пам’яток США. Колір походить від
кольору антикорозійного покриття, яке спочатку
планували перефарбувати в сірий колір.

у Сполучених Штатах Америки донині плекають цю
мрію. Країна була створена іммігрантами, які шукали тут
свою долю. Перші європейські поселенці та їх нащадки
створили державу, в якій, мабуть, кожен мав можливість
процвітання. Сьогодні ця порівняно молода, впевнена
в собі нація є потужною світовою державою, яка може
озирнутися назад на насичену подіями історію.
Країна така ж різноманітна і барвиста, як і її мешканці.
Тут можна знайти величезні міста, а також безкрайні
пустелі та самотні ділянки землі, незаймані снігові
ландшафти, романтику Тихого океану та величезні гірські
хребти. США простягаються на 4500 км із заходу на схід
і на 2500 км з півночі на південь, охоплюючи всі основні
кліматичні зони. За площею країна в 26 разів більше
Федеративної Республіки Німеччини. І це не єдине, за що
США можна виправдано вважати країною, що описується
прислівниками найвищого ступеню.
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ROCKY MOUNTAINS

+Vʯ XI&IVKOIXXIWMIIVWXVIGOXWMGLFMWREGL/EREHE

СКЕЛЯСТІ ГОРИ —

ADLER PLANETARIUM IN CHICAGO

MISSOURI

 PXIWXIW4PERIXEVMYQQMXIMRIV%YWWXIPPYRK
ʃ
ZSRVYRH/EVXIRZSQ;IPXEPP

(IVPʞRKWXI*PYWWƍOQ

МІССУРІ —

найбільший гірський масив, що простягається
аж до Канади

ПЛАНЕТАРІЙ АДЛЕРА В ЧИКАГО —

найдовша річка • 4130 км

найстаріший планетарій країни з виставкою
близько 6000 карт Всесвіту

CENTRAL PARK
IN NEW YORK

IVʯJJRIXLEKVS 
YRH:SVFMPHJʳV7XEHXTEVOW
EYJHIVKER^IR;IPX

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК
У НЬЮ-ЙОРКУ

GRAND CANYON

OQPERKIYRHOQ
XMIJI7GLPYGLX

відкритий у 1873 р.,
Розміром 349 га, вважається
зразком міських парків у
всьому світі

ВЕЛИКИЙ КАНЬЙОН —

ущелина довжиною 450 км і глибиною
1,6 км

Foto/Фото: istock – David Chang

MOUNT RUSHMORE

’

’

’

KÜSTENLÄNGE

1SRYQIRXQMX4SVXVʞXWHIVZMIV
974VʞWMHIRXIR;EWLMRKXSR
.IJJIVWSR6SSWIZIPXYRH0MRGSPR

ʘFIVOQ

ГОРА РАШМОР —

більше 19 900 км

ДОВЖИНА БЕРЕГОВОЇ ЛІНІЇ

пам’ятник з портретами
чотирьох президентів США —
Вашингтону, Джефферсона,
Рузвельта та Лінкольна

DENALI
IN ALASKA

,ʯGLWXIV&IVKƍQ

5RW:HLVV%ODX

ДЕНАЛІ
В АЛЯСЦІ

ЧЕРВОНИЙ/БІЛИЙ/СИНІЙ
Das „Sternenbanner“ (Stars and Stripes) der
USA zeigt 50 weiße Sterne, die die Anzahl
der Bundesstaaten versinnbildlichen. Die
sieben roten und sechs weißen Streifen
symbolisieren die 13 Gründerstaaten, die
1776 ihre Unabhängigkeit erklärten. Weiß steht
dabei für Reinheit, Rot für Tapferkeit und Blau für
Gerechtigkeit und Beharrlichkeit. Das Wappentier
der USA ist der Weißkopfseeadler. / На
«зоряно-смугастому» державному прапорі США
відображені 50 білих зірок, що символізують
кількість штатів. 7 червоних та 6 білих смуг
символізують 13 держав-засновниць, які
проголосили незалежність у 1776 році.
У цьому сузір’ї білий колір символізує чистоту,
червоний — мужність, а синій — справедливість
та наполегливість. Геральдичний звір США —
білоголовий орлан.
HYDRAULIKPRESSE 1|2021
Landkarte/Карта: istock – Anna Toshcheva

найвища гора • 6194 м

HANSA-FLEX USA
HANSA-FLEX USA

KRXVWRQ



,EYTXWMX^
Штаб-квартира

+VʳRHYRKWNELV
Рік заснування







1MXEVFIMXIV
Кількість
співробітників

2MIHIVPEWWYRKIR 7IVZMGIJELV^IYKI
Кількість філій
Кількість
службових машин
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TYPISCH ... TYPICALLY
ХАРАКТЕРНІ... РИСИ...

Foto/Фото: istock – Lola ortega

ФЛОРА І ФАУНА

URXWH

МАРШРУТ 66

Für Naturliebhaber: Der Yosemit e-Nationalpark in
Kalifornien mit gigantischen Granitfelsen und 700 m
hohen Wasserfällen. / Для любителів природи:
Національний парк «Йосеміті» в Каліфорнії з
гігантськими гранітними скелями та водоспадами
висотою понад 700 м.



Für Abenteurer: Die 3.900 km lange Route 66 führt
von Chicago durch acht Bundesstaaten nach Santa
Monica in Kalifornien. / Для шукачів пригод: маршрут
66 протяжністю 3900 км проходить від Чикаго через
вісім штатів до Санта-Моніки в Каліфорнії.

Für Wissbegierige: Die Smithsonian Institution
in Washingto n, D. C. ist der weltgrößte Museenkomplex. / Для допитливого розуму: Смітсонівський
інститут у Вашингтоні — найбільший у світі музейний
комплекс.

der Fläche sind Naturschutzgebiete
(59 Nationalparks) / території
відведено під природні заповідники
(59 національних парків)



Millionen Bisons gab es im 18.
Jhd. – heute sind es etwa 30.000 /
мільйонів зубрів було в 18 столітті —
сьогодні їх налічується близько
30 000.

P

hoch und 1.500 Jahre alt können
Mammutbäume werden / висота
дерев секвої, вік яких може сягати
1500 років.
Foto/Фото: shutterstock – Dignity 100

SEHENSWERTES
ПАМ’ЯТКИ

Das 9/11 Memorial im Herzen von New York City
befindet sich am Ground Zero und erinnert an die
Anschläge vom 11. September 2001. / Меморіал
«11 вересня» в самому центрі Нью-Йорка
розташований у районі Ground Zero і присвячений
подіям 11 вересня 2001 року.
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ХАРАКТЕРНІ РИСИ... TYPISCH ...

KULINARISCHES GRUNDWISSEN
ОСНОВНІ КУЛІНАРНІ ВІДОМОСТІ
1MXHIVEQIVMOERMWGLIR/ʳGLI
ZIVFMRHIXQERSJX*EWX*SSHYRH
7GLRIPPVIWXEYVERXW(SGLHEW0ERHLEX
OYPMREVMWGLWILVZMIPQILV^YFMIXIR(MI
)MR[ERHIVIVEYW)YVSTE0EXIMREQIVMOE
YRH%WMIRLMRXIVPMI IRMLVIZMIPJʞPXMKIR
7TYVIRMRHIV/ʳGLI(YVGLIMRI
I\TIVMQIRXMIVJVIYHMKI/SQFMREXMSR
ZSRYRXIVWGLMIHPMGLIR0ERHIWOʳGLIR
IRXWXILIRMQQIV[MIHIVRIYIOʯWXPM
GLI+IVMGLXI
Американська кухня часто
асоціюється з фаст-фудом та
закусками. Але щодо кухні країна
може запропонувати набагато
більше. Іммігранти з Європи,
Латинської Америки та Азії залишили
в її кухні свої різноманітні та
різнобарвні сліди. Знову і знову
нові смачні страви створюються
експериментальним поєднанням
різних національних кухонь.

WESTEN / ЗАХІД
'EPMJSVRME6SPPW 7YWLM 6MRHJPIMWGL
KIVMGLXI'LMPMGSR'EVRI*MWGL;IMR
Ролли «Каліфорнія» (суші), страви
з яловичини, м’ясо з перцем чилі,
риба, вино.

NORDEN / ПІВНІЧ
Aufläufe, Hackbraten, Spare Ribs, Steaks
mit Kartoffeln / Печеня, м’ясний рулет,
свинячі ребра, стейки з картоплею.
OSTEN / СХІД
New England Boiled Dinner, Meeresfrüchte,
Bagels, Pizza, New York Cheese Cake /
Тушковані овочі з м’ясом, морепродукти,
бейгли, піца, Нью-Йоркський сирний
пудинг.
SÜDEN / ПІВДЕНЬ
Gumbo, Maisbrot, „Hushpuppies“, Fisch,
BBQ-Fleischgerichte, schwarze Bohnen,
Tacos, Enchiladas, Hamburger mit Krautund Kartoffelsalat / Гамбо, кукурудзяний
хліб, кукурудзяні хлібні палочки «Hush
Puppies», риба, барбекю, м’ясні страви,
чорна квасоля, тако, енчилада, гамбургери
з шинкованою капустою та салатом
з картоплі.

DAS WUSSTEN SIE NOCH NICHT ...
МОЖЛИВО ВИ НЕ ЗНАЄТЕ, ЩО...

NP



YRXIVHIQ1IIVIWWTMIKIPPMIKXHEW
&EH[EXIV&IGOIRMQ(IEXL:EPPI]
2EXMSREPTEVO)WMWXHIVRMIHVMKWXI
4YROX2SVHEQIVMOEW

PERKMWXHIV'LMGEKS6MZIV7IMRI*PMI 
VMGLXYRK[YVHIMQ.LHHYVGLIMR
7GLPIYWIRW]WXIQYQKIOILVXYQHMI
;EWWIVUYEPMXʞX^YZIVFIWWIVR

HIV0ERHIWJPʞGLI[MVHJʳVHMI0ERH[MVX
WGLEJXKIRYX^XHEWMWXQILVEPWHMI
KIWEQXIPERH[MVXWGLEJXPMGLKIRYX^XI
*PʞGLIHIV)9

нижче рівня моря — це глибина
западини Бедуотер в Національному
парку «Долина смерті». Це найнижча
точка в Північній Америці.

Довжина річки Чикаго. Напрямок
її течії було змінено в 19 столітті
системою шлюзів для покращення
якості води.

землі в країні використовується для
ведення сільського господарства, що
більше, ніж вся сільськогосподарська
площа ЄС.
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американців живуть у містах,
47% земель країни не заселено.

TE AUSGABE
HS
SИSЙUE
ТУПIН
НАEСXTПУСК
ВИ

Рік заснування першого і найстарішого
у світі національного парку —
Єллостонського національного парку
в Скелястих горах.

C

·N

[YVHIHIV[IPX[IMXIVWXIYRHHEQMXʞPXIWXI HIV97%QIVMOERIVPIFIRMRIMRIV
2EXMSREPTEVOKIKVʳRHIXHIV=IPPS[WXSRI
7XEHXŽ HIV0ERHIWJPʞGLIMWX
2EXMSREPTEVOMRHIR6SGO]1SYRXEMRW
YRFI[SLRX

Ä

P
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Foto/Фото: istock – fizkes

SENSIBEL UND LEISTUNGSFÄHIG: UNSERE OHREN
STRESS UND LÄRM SETZEN DEM HÖRVERMÖGEN ZU
;MVWTMX^IRHMI3LVIR[IRR[MVMQWTVMGL[ʯVXPMGLIR7MRRIHEW+VEW[EGLWIRLʯVIRSHIVKIJPʳWXIVXI;SVXIZIVWXILIR
QʯGLXIR;MVPEYWGLIR1YWMO:SKIPKI^[MXWGLIVSHIV/MRHIVPEGLIRYRH[IVHIRKI[EVRXHYVGL7MVIRIR,YTIRSHIV
*IYIVQIPHIV9RWIVI3LVIRWMRH[MGLXMKI8ʳVIR^YYRWIVIV9Q[IPX;IVWGLPIGLXSHIVKEVRMGLXLʯVIROERRWXILX
KIWIPPWGLEJXPMGLWGLRIPPMQ%FWIMXWYRHFIRʯXMKXSJX9RXIVWXʳX^YRKFIMHIV%VFIMXYRHFIMEPPXʞKPMGLIR:IVVMGLXYRKIR
(IWLEPFMWXIW[MGLXMKEYJHMI+IWYRHLIMXYRWIVIW,ʯVWMRRW^YEGLXIR

W

IRR[MVLʯVIRMWXHMIWIMROSQTPI\IV:SVKERK(EFIM

(MIWS^MEPIYRHIQSXMSREPI)RX[MGOPYRKZSR/MRHIVRHMIXEYF

KIPERKIR8ʯRIEPW0YJXHVYGOFI^MILYRKW[IMWI7GLEPP

SHIVWGL[IVLʯVMKKIFSVIR[IVHIRYRHHIVIR,ʯVWGLEHIR

[IPPIRʳFIVHMI3LVQYWGLIPMRHIR+ILʯVKERK(SVX[MVHHEW

RMGLXJVʳL^IMXMKFILERHIPX[MVHMWXLʞYƼKWXEVOFIIMRXVʞGL

8VSQQIPJIPPMR7GL[MRKYRKZIVWIX^X(MIHELMRXIVPMIKIRHIR

XMKX3JXWMRHHIV7TVEGLIV[IVFYRHHMI7TVEGLIRX[MGOPYRK

+ILʯVORʯGLIPGLIRʳFIVXVEKIRHIR7GLEPPMRW-RRIRSLV

KIWXʯVX[EWWTʞXIWXIRWMRHIV7GLYPI^Y4VSFPIQIRJʳLVX

[SHMI;IPPIRMR2IVZIRMQTYPWIʳFIVWIX^XYRHMRW+ILMVR

-Q%RJERKWWXEHMYQPEWWIRWMGL,ʯVWGLʞHIRQIMWXRSGLKYX

[IMXIVKIPIMXIX[IVHIR1IRWGLIROʯRRIR7GLEPP[IPPIRMR

FILERHIPREPPIVHMRKW[IVHIRHMI,ʯVTVSFPIQISJXIVWXMQ

IMRIQ*VIUYIR^FIVIMGLZSRGMVGEFMW,^[ELV

HVMXXIRSHIVZMIVXIR0IFIRWNELVIRXHIGOX+ILʯVPSWIR/MRHIVR

RILQIR;MVWMRHMRHIV0EKIFMW^Y8ʯRIMRIMRIV

YRHWTʞXIVXEYFXIR)V[EGLWIRIR OERRHYVGLIMRWSKIRERR

&ERHFVIMXIZSR^ILR3OXEZIR^YYRXIVWGLIMHIRYRHOʯRRIR

XIW'SGLPIE-QTPERXEXHEWMQ-RRIRSLVIMRKIWIX^X[MVHHEW

HMI6MGLXYRKEYWHIVWMIOSQQIRFIWXMQQIR(EW,ʯVIR

,ʯVZIVQʯKIR[MIHIVKIKIFIR[IVHIR

[MVHQMXHIQ%PXIVWGLPIGLXIVHEWLIM XHEWWHEW7TIOXVYQ
HIVLʯVFEVIR*VIUYIR^IROPIMRIV[MVH&IMHIV%PXIVWWGL[IV

IM DAUEREINSATZ

LʯVMKOIMXWMRHIWSJXHMILSLIR*VIUYIR^IRHMIRMGLXQILV

9RWIVI%YKIROʯRRIR[MVWGLPMI IRYRWIVI3LVIRHEKIKIR

VMGLXMK[ELVKIRSQQIR[IVHIR(YVGLKI^MIPXIW8VEMRMRKHEW

RMGLX(IV,ʯVWMRRJYROXMSRMIVXEYGLMQ7GLPEJ)RX[MGO

QʯKPMGLWXJVʳLFIKMRRXOERRQEREPPIVHMRKWHMI,ʯVPIMWXYRK

PYRKWKIWGLMGLXPMGLQEGLXHEW7MRRHIRRHMIWIVTIVQERIRXI

ZIVFIWWIVRSHIV^YQMRHIWXHIR,ʯVZIVPYWXZIVPERKWEQIR

)MRWEX^WMGLIVXIHEWʘFIVPIFIRHIV7TI^MIWʘFIVYRWIVI

1SHIVRI,ʯVKIVʞXIYRXIVWXʳX^IRHMI3LVIRYRHZIVFIWWIVR

3LVIRIQTJERKIR[MV[MGLXMKI-RJSVQEXMSRIRYRH;EVRWMKRE

HEW,ʯVIR

PIEYWHIV9Q[IPXYRHOʯRRIRIRXWTVIGLIRHHEVEYJVIEKMIVIR
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KVYRHWʞX^PMGLKMPX+IVʞYWGLIHMI[MVEPWERKIRILQIQTƼR
HIRWXYJIR[MVEPW[IRMKIVPEYXIMREPW+IVʞYWGLIHMIYRW
YRERKIRILQWMRHEYGL[IRRWMIHIRKPIMGLIR+IVʞYWGLTIKIP
EYJ[IMWIR)MR4VIWWPYJXLEQQIV[MVHHELIV1MWWIQTƼRHIR

Foto/Фото: istock – privetik

)QSXMSRIRWMRHHELIVIRKQMXHIQ,ʯVWMRRZIVFYRHIR*EWX

EYWPʯWIR[ʞLVIRHIMRSLVIRFIXʞYFIRHIW0MZIOSR^IVXIMRIV
6SGOFERHFIKIMWXIVXFIOPEXWGLX[MVH-RZʯPPMKIV7XMPPIIQTƼR
HIR[MV+IVʞYWGLIWGLRIPPEPW0ʞVQ
IMMER HÖHERE LÄRMBELASTUNG
7GL[IVLʯVMKOIMXEYWKIPʯWXHYVGL0ʞVQMWXIMRIHIVLʞYƼKWXIR
ERIVOERRXIR&IVYJWOVEROLIMXIRMR(IYXWGLPERH9Q7GLʞ
HIREQ+ILʯV^YZIVQIMHIRMWXIWRSX[IRHMKHEWWFIMHIV
%VFIMXQMX1EWGLMRIRYRHMRIMRIVPʞVQFIPEWXIXIR9QKIFYRK
EFIX[EFMWH&OSRWIUYIRXIMRTEWWIRHIV,ʯVWGLYX^
KIXVEKIR[MVHYRH0ʞVQTEYWIRIMRKILEPXIR[IVHIR%YGLHMI
)RX[MGOPYRKYRH2YX^YRKZSRPIMWIVIR1EWGLMRIRYRH;IVO
^IYKIRHMIRXHIV0ʞVQIRXPEWXYRK;ʞLVIRHIWMQʯJJIRXPMGLIR

7GL[IVLʯVMKOIMXEYWKIPʯWXHYVGL0ʞVQMWXIMRIHIVLʞYƼKWXIRERIVOERRXIR

YRHFIVYJPMGLIR9QJIPHXIMP[IMWIYQJERKVIMGLI0ʞVQWGLYX^

&IVYJWOVEROLIMXIRMR(IYXWGLPERH

ZSVWGLVMJXIRKMFXQYWWMQTVMZEXIR9QJIPHNIHIVWIPFWXZIVERX

Втрата слуху, спричинена шумом, є однією з найпоширеніших

[SVXPMGLQMX0ʞVQYQKILIRHEQMXHEW,ʯVZIVQʯKIROIMRIR

професійних хвороб, визнаних медициною.

FPIMFIRHIR7GLEHIRHEZSRXVʞKX

SLRIIW^YFIQIVOIRYRXIV(EYIVFIWGLEPPYRK(MIWIEOYW
XMWGLI6IM^ʳFIVƽYXYRKHYVGLQSHIVRI1IHMIR:IVOILVSHIV
1YWMOLEXMLVIR4VIMWYRHOERRWGLPIMGLIRHFMW^Y7GL[IV
LʯVMKOIMXYRHWSKEV8EYFLIMXJʳLVIR,ʯVTVSFPIQIXVIXIR

Foto/Фото: istock – MarianVejcik

9RWIVI9Q[IPX[MVHMQQIVPEYXIVYRH[MVWXILIRSJXQEPW

MQQIVLʞYƼKIVFIMNYRKIR1IRWGLIREYJYRHPʞVQFIHMRKXI
/VEROLIMXIRWMRHEYJHIQ:SVQEVWGL&IWSRHIVWKIJʞLV
HIXWMRHNYRKI1IRWGLIRHMI1YWMOʳFIV/STJLʯVIVLʯVIR
SHIVLʞYƼK(MWOSXLIOIRSHIV6SGOOSR^IVXIFIWYGLIR>Y
PEYXI1YWMOOERR^Y7GLQIV^IRYRH,ʯVIVQʳHYRK8MRRMXYW
&IIMRXVʞGLXMKYRKHIW-QQYRW]WXIQWHYVGL7XVIWWLSVQS
RI7GLPEJWXʯVYRKIR6ʳGOKERKHIV0IMWXYRKWJʞLMKOIMXFMW
LMR^Y%KKVIWWMZMXʞXYRHERHIVIRWS^MEPIR:IVLEPXIRWEYJ
JʞPPMKOIMXIRJʳLVIR%YGL/MRHIVWMRHHYVGL7TMIP^IYKIQMX
IMRIQQʯKPMGLIV[IMWIHEW+ILʯVWGLʞHMKIRHIR7GLEPPTIKIP
KIJʞLVHIX7MIOʯRRIRIMRWSKIRERRXIW/REPPXVEYQEYRH
HEQMXHEYIVLEJXI,ʯVWGLʞHIRIVPIMHIR-RHIV2EGLXZIVWIX^X

9RWIVI9Q[IPX[MVHMQQIVPEYXIV(MIWIEOYWXMWGLI6IM^ʳFIVƽYXYRKHYVGL

7XVE IRPʞVQHIR/ʯVTIVMQQIV[MIHIVMR%PEVQFIVIMXWGLEJX

QSHIVRI1IHMIR:IVOILVSHIV1YWMOLEXMLVIR4VIMWYRHOERRWGLPIMGLIRHFMW

(IRRIRXKIKIRPERHPʞYƼKIV1IMRYRKWIX^XOIMRI+I[ʯLRYRK

^Y7GL[IVLʯVMKOIMXYRHWSKEV8EYFLIMXJʳLVIR

ERHMI+IVʞYWGLIIMR

Наше середовище стає все голоснішим і голоснішим. Це надмірне

;IVWIMRIR,ʯVWMRRTƽIKIRQʯGLXIEGLXIXHEVEYJHEWW
OIMR^YKVS IV+IVʞYWGLGSGOXEMPMRHIV9QKIFYRKIRXWXILX

акустичне подразнення внаслідок впливу сучасних засобів масової
інформації, дорожнього руху або музики має свою ціну і може поступово
призвести до погіршення слуху і навіть до глухоти.

1ERWSPPXIEPWSFIWWIVRMGLXKPIMGL^IMXMKXIPIJSRMIVIR6EHMS
LʯVIRYRHHIR*IVRWILIVPEYJIRPEWWIR0EYXI3VXIWSPPXIQER
QIMHIRSHIVJEPPWHMIWRMGLXQʯKPMGLMWX3LVWXʯTWIPXVEKIR
2MGLXRYV[IVEQ7XVE IRZIVOILVXIMPRMQQXWSPPXIWIMRI3LVIR
VIKIPQʞ MKHYVGLIMRIR,ʯVXIWXʳFIVTVʳJIRPEWWIR
HYDRAULIKPRESSE 1|2021
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ЧУТЛИВІ ТА ЕФЕКТИВНІ: НАШІ ВУХА
СТРЕС І ШУМ ПОГІРШУЮТЬ НАШ СЛУХ

Foto/Фото: istock – SeventyFour

Ми напружуємо слух, коли хочемо почути, як росте трава, або зрозуміти слова, вимовлені пошепки. Ми уважно слухаємо
музику, спів птахів або дитячий сміх; ми чуємо звукові сповіщення сирен, клаксонів або пожежної сигналізації. Наші
вуха — це важливі портали для спілкування з навколишнім світом. Люди, що мають слабкий слух або зовсім не чують,
швидко виявляються соціально ізольованими і часто потребують підтримки на роботі та в повсякденній діяльності.
Ось чому важливо дбати про збереження нашого слуху.

П

роцес слухання є складним. Звуки потрапляють
у слуховий прохід через вушну раковину як тиск,
створюваний повітрям або звуковими хвилями,
спричиняючи вібрацію барабанної перетинки.
Розташовані за нею слухові кісточки передають звук
у внутрішнє вухо, де хвилі перетворюються в нервові
імпульси і передаються в мозок. Люди можуть сприймати
звукові хвилі в діапазоні частот приблизно від 16 до
20 000 Гц. Ми можемо розрізняти до 400 000 звуків
в межах смуги пропускання в десять октав і можемо
визначити напрямок, з якого вони надходять. Слух
погіршується з віком, а це означає, що спектр звукових
частот, що сприймається, стає меншим. При пов’язаній
з віком втраті слуху часто перестають правильно
сприйматися високі частоти. Однак можна поліпшити
слухові показники або принаймні уповільнити втрату
слуху за допомогою цілеспрямованого тренування,
яке слід розпочинати якомога раніше. Сучасні слухові
апарати підтримують можливості вух та покращують
слухову функцію.
Соціальний та емоційний розвиток дітей, які народилися
глухими або слабо чують, і у яких порушення слуху не
48

лікується швидко, часто серйозно погіршується. Можуть
бути порушені сприйняття та розвиток мовлення, що
в подальшому призводить до проблем у школі.
На ранніх стадіях порушення слуху його, як правило, все
ще можна ефективно лікувати, але проблеми зі слухом
часто виявляються лише на третьому-четвертому році
життя. Глухим дітям (і дорослим, які втратили слух
у подальшому житті) можна відновити слух за допомогою
так званого кохлеарного імплантату, який вставляється
у внутрішнє вухо.
ПОСТІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ
Ми можемо закрити очі, але не вуха. Наше почуття
слуху активне навіть уві сні. Це має сенс з точки зору
історії еволюції, оскільки така постійна діяльність
забезпечувала виживання нашого виду. Через вуха ми
отримуємо важливу інформацію та попереджувальні
сигнали від навколишнього середовища і можемо
відповідно реагувати. Отже, емоції тісно пов’язані з нашим
почуттям слуху. Майже завжди, ми сприймаємо звуки,
які нам здаються приємними, як менш гучні, ніж звуки,
які ми вважаємо неприємними, навіть якщо вони мають
однаковий рівень в децибелах. Тому відбійний молоток
спричиняє дискомфорт, а на оглушливому концерті рокгрупи із захопленням аплодують. У повній тиші ми швидко
сприймаємо звуки як шум.
ВПЛИВ ПІДВИЩЕНОГО РІВНЯ ШУМУ
Втрата слуху, спричинена шумом, є однією
з найпоширеніших професійних хвороб, визнаних
медициною. Щоб запобігти пошкодженню слуху, необхідно
постійно користуватися відповідними засоби захисту
слуху та робити перерви, уникаючи впливу шуму під час
роботи з машинами та в середовищі з рівнем шуму вище
80–90 дБ. Зменшенню шуму також сприяє розробка
та використання більш тихих машин та інструментів.
Незважаючи на те, що в громадському та професійному
середовищі іноді встановлюють жорсткі норми щодо
захисту від шуму, в приватному оточенні людям
доводиться боротися з шумом на власну відповідальність,
щоб уникнути постійного погіршення слуху. Наше
оточення стає все голоснішим і голоснішим, і ми постійно
потрапляємо під вплив шуму, часто навіть не помічаючи
цього. Це надмірне акустичне подразнення внаслідок
впливу сучасних засобів масової інформації, дорожнього
1|2021 HYDRAULIKPRESSE
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Якщо ви хочете подбати про своє почуття слуху,
переконайтеся, що у вашому оточенні немає надмірного
шуму. Це означає, що не слід говорити по телефону,
слухати радіо і дивитись телевізор одночасно. Слід
уникати галасливих місць або, якщо це неможливо,
закривати вуха берушами. Регулярно перевіряти слух
повинні не лише ті, хто багато їздить на автомобілі.

Foto/Фото: istock – fizkes

руху або музики має свою ціну і може поступово
призвести до погіршення слуху і навіть до глухоти.
Проблеми зі слухом стають все більш поширеними серед
молоді, а кількість розладів, пов’язаних з шумом, зростає.
Особливо ризикують молоді люди, які слухають музику
через навушники або часто відвідують дискотеки та
рок-концерти. Надмірно гучна музика може призвести до
відчуття болю та втоми слуху, шуму у вухах, порушення
імунної системи гормонами стресу, порушення сну,
зниження працездатності та навіть агресії або інших
соціальних проблем, пов’язаних з поведінкою. Діти також
піддаються ризику, користуючись іграшками з рівнем
звуку, який загрожує їх здоров’ю. Вони можуть зазнати
так званої «акустичної травми» і, отже, постійного
пошкодження слуху. Вночі будь-який шум з вулиці завжди
спричиняє негативну реакцію організму. Всупереч
поширеній думці, люди не звикають до шуму.

&IWSRHIVWKIJʞLVHIXWMRHNYRKI1IRWGLIRHMI1YWMOʳFIV/STJLʯVIVLʯVIR
Особливо ризикують молоді люди, які слухають музику через навушники.

Foto/Фото: DANGO & (-)2)28,%01EWGLMRIRFEY+QF,
DIENENTHAL Maschinenbau GmbH
*SXS4LSXS(%2+3

GIGANTISCHE SCHMIEDEMEISTER MIT EINEM GEWICHT VON 900 TONNEN
ГІГАНТСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКИЙ МАНІПУЛЯТОР МАСОЮ 900 Т

r
u diese
M e h r z enden
er
faszini ufS.28
inea
Masch
цю
е про
у
ьніш
Детал ючу машин
ю
л
п
о
8
х
2
за
рінці
на сто

HYDRAULIKPRESSE 1|2021

49

MENSCHEN BEI HANSA-FLEX ЛЮДИ В HANSA-FLEX
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IMMER AM BALL
PHILIPP MÜLLER LEBT SEINEN TRAUM
ALS FUSSBALLER IN DER JUNIORENBUNDESLIGA
:SROPIMREYJMWXHIV*Y FEPPHMIKVS I0IMHIRWGLEJXZSR4LMPMTT1ʳPPIV;ʞLVIRHZMIPI*ERWMLVIV0IMHIRWGLEJXZSV
HIQ8:+IVʞXSHIVEYJHIR>YWGLEYIVVʞRKIRMQ7XEHMSRJVʯRIRWXILXHIV.ʞLVMKIMQ1MXXIPTYROXHIW+IWGLILIRW
%PW/ETMXʞRPIROXIVHEW7TMIPHIV91ERRWGLEJXHIV7T:KK+VIYXLIV*ʳVXLMRHIV&.YRMSVIR&YRHIWPMKE
7ʳH7ʳH[IWXHIVHIYXWGLPERH[IMXLʯGLWXIR7TMIPOPEWWIJʳVWIMRI%PXIVWKVYTTI

M

ʳPPIVWTMIPXEYJHIV4SWMXMSRHIW7IGLWIVWEPWSMQHI

HIVNI[IMPMKIR7MXYEXMSRZIVLEPXIR[ʳVHIYRHZIVWYGLIQMV

JIRWMZIR1MXXIPJIPH)MRI4SWMXMSRHMIMLRKPIMGLHSTTIPX

HEW&IWXIZSRMLRIREF^YWGLEYIRYQMREPPIR&IVIMGLIRQIMR

JSVHIVX)MRIVWIMXWKMPXIW%RKVMJJIHIW+IKRIVWFIVIMXWZSV

FIWXQʯKPMGLIW4SXIR^MEPEFVYJIR^YOʯRRIRYRHQMGLWXʞRHMK

HIQ7XVEJVEYQJVʳL^IMXMK^YWXSTTIR%RHIVIVWIMXWMWXWIMRI

^YZIVFIWWIVRƈ

4SWMXMSRZSR^IRXVEPIV&IHIYXYRKJʳVHEWIMKIRI%YJFEYWTMIP
%PW4EWWKIFIVPIMXIXHIV1MXXIPJIPHWTMIPIV^ELPVIMGLI%RKVMJJI

GEZIELTES TRAINING

IMRƊ4LMPMTTMWXIMR[MGLXMKIVWXVEXIKMWGLIV7TMIPIVJʳVYRW

-Q2EGL[YGLWPIMWXYRKW^IRXVYQHIV7T:KK+VIYXLIV*ʳVXL

2IFIR>[IMOEQTJWXʞVOIFVMRKXIVIMRWXEVOIW7XIPPYRKWWTMIP

JMRHIRHMI.YKIRHPMGLIRSTXMQEPI&IHMRKYRKIRZSV%YJ

YRH/VIEXMZMXʞXMQ7TMIPEYJFEYQMXƈIVOPʞVX1MVOS6IMGLIP

IMRIV+IWEQXXVEMRMRKWJPʞGLIZSRJEWXQsWXILIREQ

7TSVXPMGLIV0IMXIVHIVMRJVE*ʳVXL/PIIFPEXX%OEHIQMIHIQ

7TSVX^IRXVYQ/PIIFPEXXQILVIVI6EWIR/YRWXVEWIRYRH

2EGL[YGLWPIMWXYRKW^IRXVYQHIV7T:KK+VIYXLIV*ʳVXL-Q

/PIMRJIPHIVWS[MIIMR*Y FEPPOʞJMKIMR*Y FEPPXIRRMWJIPHYRH

7TMIPWIPFWXMWX1ʳPPIVHYVGLKʞRKMKKIJVEKXƊ(MI^IRXVEPI

IMRI/YRWXVEWIRLEPPI^YV:IVJʳKYRK(EVʳFIVLMREYWRYX^IR

,IVEYWJSVHIVYRKFIWXILXHEVMRHEW7TMIP^YPIWIRYRH^Y

HMI2EGL[YGLWQERRWGLEJXIREYGLHEW8VEMRMRKWKIPʞRHIHIV

ZIVWXILIRYQHIQ+IKRIVMQQIV^[IM7GLVMXXIZSVEYW^Y

4VSJMWHMIHIV^IMXMRHIV>[IMXIR&YRHIWPMKEWTMIPIR8VEMRMIVX

WIMRƈFIWGLVIMFXHIVNʞLVMKI2EGL[YGLWWTMIPIVHIVER

[MVHZMIVQEPHMI;SGLI2IFIRHIQOPEWWMWGLIR1ERRWGLEJXW

WIMRIV4SWMXMSRFIWSRHIVWHIR+IWXEPXYRKWWTMIPVEYQWGLʞX^X

XVEMRMRKWXILIRMRHMZMHYIPPI)MRLIMXIREYJHIQ4VSKVEQQ)MR

/SROVIXI:SVFMPHIVLEXHIV1MXXIPJIPHWTMIPIVHEFIMOIMRIƊ-GL

FIWSRHIVIW,MKLPMKLX1ʳPPIVKILʯVX^YIMRIVOPIMRIR+VYTTI

QʯGLXIOIMRIR*Y FEPPIVMQMXMIVIRWSRHIVRQMGLEPW4LMPMTT

ZSR2EGL[YGLWWTMIPIVRHMI^YWʞX^PMGLIMRQEPMRHIV;SGLI

1ʳPPIV[IMXIVIRX[MGOIPR-GLWGLEYIQMVHMI0EYJ[IKIYRH

QMX8VEMRIVRHIV4VSJMQERRWGLEJXIR^YWEQQIREVFIMXIRƊ(MI

7TMIP^ʳKIERHIVIV7TMIPIVERYRHJVEKIQMGL[MIMGLQMGLMR

)\XVE8VEMRMRKWIMRLIMXIRJSVHIVRZMIPFVMRKIREFIVKPIMGL^IMXMK

50

1|2021 HYDRAULIKPRESSE

ЛЮДИ В HANSA-FLEX MENSCHEN BEI HANSA-FLEX

RSGLQEPW[IMXIVI[IVXZSPPI-QTYPWIƈOSQQIRXMIVX1ʳPPIVHIV

'LVMWXSTL8IMKIYRH4EWGEP7GLQMXXƊ4LMPMTTQEGLX[IHIVEYJ

WIMXJʳVHMI7TMIPZIVIMRMKYRKERXVMXX(YVGLHMI'SVSRE

RSGLRIFIRHIQ4PEX^LEPFI7EGLIRƈIVKʞR^X1MVOS6IMGLIP

4ERHIQMIWXSTTXIHIV7TMIPYRH8VEMRMRKWFIXVMIFNIHSGL
ZSPPWXʞRHMK-RHMZMHYIPPI8VEMRMRKW0EYJYRH)VRʞLVYRKWTPʞRI

TRAINING BEI WERDER BREMEN

WS[MIKIQIMRWEQIW3RPMRI8VEMRMRKJʳV&I[IKPMGLOIMXYRH

%YJHIQLSLIR2MZIEYEYJHIQ1ʳPPIVWTMIPXJʳLVIR8VEM

/VEJXWMGLIVRHEW*MXRIWW0IZIP(IRRSGLHEWKIQIMRWEQI

RMRKWTEYWIRWGLRIPP^YWGL[IVEYJLSPFEVIQ6ʳGOWXERH

7TMIPJILPXƊ(MI9RXIVFVIGLYRKXVMJJXYRWHSTTIPXLEVX;MVLEV

%PWHIVERKILIRHI+VS YRH%Y IRLERHIPWOEYJQERRHEW

QSRMIVIREPW8IEQWYTIVYRH[EVIRQMXIMRIQ[MGLXMKIR%YW

JʳVEPPI%YW^YFMPHIRHIERKIFSXIRI)MRWXIMKIVWIQMREVMRHIV

[ʞVXWWMIKKIKIRHIR7'*VIMFYVK^YVʳGOEYJHIV)VJSPKWWTYVƈ

,%27%*0)<>IRXVEPIMR&VIQIRFIWYGLXIOSRRXI1ʳPPIV
FIMHIV9&YRHIWPMKEQERRWGLEJXHIW7:;IVHIV&VIQIR
QMXXVEMRMIVIRƊ(EW[EVIMRIMRQEPMKIW%RKIFSXHEWQIMR

KEINE HALBEN SACHEN
:SRHIRIVWXIR7GLVMXXIRQMXWIGLW.ELVIRFIMWIMRIQ

%VFIMXKIFIVJʳVQMGLSVKERMWMIVXLEXƈFPMGOXHIV1MXXIPJIPHWTMI

,IMQEXZIVIMR7+:MIVIXL8VYRWXEHXʳFIVHIR*')MRXVEGLX

PIVFIKIMWXIVX^YVʳGO1ʯKPMGL[YVHIHMIWHE,%27%*0)<

&EQFIVKFMW^YV9&YRHIWPMKELEXHIV1MXXIPJIPHWTMIPIV

WIMXZMIPIR.ELVIR^YHIR7TSRWSVIRHIWXVEHMXMSRWVIMGLIR

EPPI/EVVMIVIWXYJIRWSYZIVʞRHYVGLPEYJIR(IRRSGL[EVJʳV

&YRHIWPMKMWXIR^ʞLPX

HIR3FIVJVEROIRZSR%RJERKEROPEVRMGLXEPPIWEYJHMI/EVXI
GELASSEN IN DIE ZUKUNFT

:IVPIX^YRKJEWXIMRLEPFIW.ELVKIFVEYGLXYQQMGL[MIHIVMR

(IV>YOYRJXWMILXHIV9&YRHIWPMKEWTMIPIVKIPEWWIRIRX

HMI7XEVXIPJ^YVʳGO^YOʞQTJIRƈ2EGLHIQ6IEPWGLYPEFWGLPYWW

KIKIRƊ1IMR:IVXVEKFIMQ/PIIFPEXXWS[MIHMI%YWFMPHYRK

IRXWGLMIHWMGLHIV.ʞLVMKIFI[YWWXJʳVIMRI%YWFMPHYRK

FIM,%27%*0)<KIFIRQMVHMIRSX[IRHMKI7MGLIVLIMXYQ

^YQ+VS YRH%Y IRLERHIPWOEYJQERRFIM,%27%*0)<

MRNIHIQ7TMIP8VEMRMRKWS[MIMRQIMRIV%YWFMPHYRKEPPIW

7IMR8EKIWEFPEYJMWXIRXWTVIGLIRHIRKKIXEOXIX1ʳPPIVZIV

EF^YVYJIRƈ%YGL[IRRHIV1MXXIPJIPHWTI^MEPMWXEYJHIQ4PEX^

PʞWWXYQ9LVQSVKIRWHEW)PXIVRLEYWYRHMWXIVWXKIKIR

VIKIPQʞ MKʳFIVWIMRI+VIR^IRLMREYWKILXFPIMFXIVMQ4VMZEX

^ILR9LVEFIRHW^YVʳGO(IRREYJHIR%VFIMXWXEKMQ&EGO

YRH%VFIMXWPIFIRWXIXWKIIVHIX(EWWHIV8VEYQHIVQMXWIGLW

SJJMGIHIW-RHYWXVMIWIVZMGIMRHIR2MIHIVPEWWYRKIR&EQFIVK

.ELVIRFIKERRNIHSGLOIMR8VEYQFPIMFIRQYWW^IMKXHMI

YRH;ʳV^FYVKJSPKXHEW8VEMRMRKMQVYRHOQIRXJIVRXIR

EOXYIPPI4VSJMQERRWGLEJXWIMRIW:IVIMRW-Q/EHIVWXILIR

*ʳVXLƊ8VSX^HIV(STTIPFIPEWXYRKMWX4LMPMTTMQQIVXSTJMXYRH

KPIMGLZMIV7TMIPIVHMIHMI7T:KK+VIYXLIV*ʳVXLEPW.YKIRHPM

QMXZSPPIQ)MRWEX^FIMHIV7EGLIƈFIQIVOIRWIMRI%YWFMPHIV

GLIEYWKIFMPHIXLEX
Foto/Фото: un attimo Photographie

Foto/Фото: SpVgg Greuther Fürth

*Y FEPP^YWIX^IRƊ-RHIV9.YKIRHLEFIMGLREGLIMRIV

:SROPIMREYJMWXHIV*Y FEPPHMIKVS I0IMHIRWGLEJXZSR4LMPMTT1ʳPPIV%PW/ETMXʞRPIROXHIV.ʞLVMKIHEW7TMIPHIV91ERRWGLEJXHIV7T:KK+VIYXLIV*ʳVXLMR
HIV&.YRMSVIR&YRHIWPMKE7ʳH7ʳH[IWXƁHIVHIYXWGLPERH[IMXLʯGLWXIR7TMIPOPEWWIJʳVWIMRI%PXIVWKVYTTI
Футбол був величезним захопленням Філіпа Мюллера з раннього дитинства. 17-річний капітан керує грою команди SpVgg Greuther Fürth у віковій групі
до 17 років, що виступає в Південній/південно-західній юніорській Бундеслізі B — найвищому дивізіоні Німеччини для своєї вікової групи.-
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ЗАВЖДИ НА ВИСОТІ
ФІЛІП МЮЛЛЕР ВТІЛЮЄ В ЖИТТЯ МРІЮ СВОГО
ДИТИНСТВА ЯК ФУТБОЛІСТ ЮНІОРСЬКОЇ БУНДЕСЛІГИ
Футбол був величезним захопленням Філіпа Мюллера з раннього дитинства. Поки численні вболівальники віддаються
цій пристрасті перед телевізором або на трибунах стадіону, 17-річний юнак перебуває прямо в центрі цього дійства.
Як капітан, він керує грою команди SpVgg Greuther Fürth у віковій групі до 17 років, що виступає в Південній/південнозахідній юніорській Бундеслізі B — найвищому дивізіоні Німеччини для своєї вікової групи.

M

юллер грає на позиції опорного півзахисника — на
позиції, яка вимагає від нього вирішення двох задач.
По-перше, він повинен зупиняти атаки суперника на
дальніх підступах до штрафного майданчика, а по-друге,
його позиція має вкрай важливе значення для організації
власної гри команди. Очікується, що півзахисник, як
плеймейкер, має розпочинати численні атаки. «Філіп
є важливим стратегічним гравцем для нас. На додаток
до своєї вдалої гри у відборі, він демонструє сильну
позиційну гру та креативність в організації атакуючих дій»,
— пояснює Мірко Райхель, спортивний директор Kleeblatt
Academy by infra Fürth, центру розвитку молоді SpVgg
Greuther Fürth. Мюллер постійно бере участь у матчах.
«Основна проблема полягає в тому, щоб прочитати
і зрозуміти гру, і завжди бути на два кроки попереду
суперника», — так 17-річний юніор описує своє розуміння
гри, в якій він особливо насолоджується творчою
свободою. У цього півзахисника немає конкретного
прикладу для наслідування: «Я не хочу наслідувати
дії якогось конкретного футболіста, а навпаки, хочу
розвиватись як Філіп Мюллер. Я спостерігаю за бігом
і переміщеннями інших гравців і запитую себе, як би
52

я повів себе в тій самій ситуації, намагаючись вчитися
у них, щоб мати можливість реалізувати свій власний
потенціал у всіх сферах і постійно вдосконалюватися».
ЦІЛЕСПРЯМОВАНІ ТРЕНУВАННЯ
У молодіжному навчальному центрі SpVgg Greuther
Fürth молоді гравці мають ідеальні умови. На загальній
тренувальній площі майже 31 000 м² у спортивному центрі
Kleeblatt є кілька полів з трав’яним газоном, з штучним
покриттям та майданчиків для гри в міні-футбол, а також
футбольний майданчик з сітчастою огорожею, футбольнотенісний корт та крите поле з штучним покриттям.
Крім того, молодіжні команди також користуються
тренувальним майданчиком професіоналів, які наразі
виступають у другому дивізіоні Бундесліги. Тренування
відбуваються чотири рази на тиждень. На додаток до
традиційних командних тренувань, в програмі передбачені
також індивідуальні заняття. Мюллер належить до
невеликої групи гравців молодшого віку, яким приділяється
особлива увага і які раз на тиждень працюють з тренерами
професійних команд. «Додаткові тренування дуже
вимогливі, але в той же час вони стимулюють подальший
1|2021 HYDRAULIKPRESSE
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Однак через пандемію коронавірусу ігри та тренування
в команді повністю припинились. Високий рівень
фізичної форми підтримували за індивідуальними
планами тренувань, бігу та харчування, а також завдяки
спільним онлайн-тренуванням на розвиток спритності та
сили. Незважаючи на це, можливість гри в команді була
втрачена: «Ця перерва вдарила по нам двічі. Ми добре
працюємо разом як команда, і ми стали на правильний
шлях, отримавши важливу виїзну перемогу у грі проти
Фрайбурга».
ЖОДНИХ НАПІВЗАХОДІВ
Від перших ігор у віці шести років за рідний клуб
SG Viereth-Trunstadt, потім за FC Eintracht Bamberg
до виступів у Бундеслізі у віковій групі до 17 років,
півзахисник впевнено пройшов усі етапи своєї кар’єри.
Тим не менше, з самого початку молодому чоловікові
з Верхньої Франконії було зрозуміло, що він не
збирається займатися тільки футболом: «У юнацькій
команді вікової групи до 13 років після травми я втратив
майже півроку, щоб знову пробитись у стартовий склад».
Після закінчення середньої школи 17-річний хлопець
прийняв свідоме рішення на комерційній основі отримати
підготовку в компанії HANSA-FLEX. Тому його щоденний
графік щільний: Мюллер виходить з батьківського
дому о 6:30 ранку і повертається приблизно о десятій
вечора. Це пов’язано з тим, що після робочого дня в
допоміжному офісі підрозділу надання виробничих
послуг у філіях Бамберга та Вюрцбурга він прямує на
тренування в Фюрті, приблизно за 50 км. «Незважаючи на
подвійне навантаження, Філіпп завжди у хорошій формі
і повністю віддається своїй роботі», — відзначають його
інструктори з професійної підготовки Крістоф Тайге та
Паскаль Шмітт. «Філіпп нічого не робить наполовину, ані
на полі, ані поза ним», — додає Мірко Райхель.
ТРЕНУВАННЯ З БРЕМЕНСЬКИМ ВЕРДЕРОМ
На тому високому рівні, на якому грає Мюллер, перерви
в тренуванні швидко призводять до втрати форми,
яку важко відновити. Коли потенційний комерційний
працівник відвідав семінар для початківців, який
пропонувався всім слухачам у штаб-квартирі HANSAFLEX у Бремені, Мюллер мав можливість потрапити
на тренування з командою Вердер Бремен (SV Werder
Bremen), що виступає в Бундеслізі у віковій групі
до 17 років. «Це була унікальна можливість, яку
роботодавець організував для мене», — говорить
півзахисник, захоплено згадуючи про це. Це стало
можливим завдяки тому, що HANSA-FLEX протягом
багатьох років є одним із спонсорів місцевої команди
Бундесліги з багатими традиціями.
ВПЕВНЕНИЙ ПОГЛЯД В МАЙБУТНЄ
Гравець Бундесліги у віковій групі до 17 років спокійно
дивиться на своє майбутнє. «Мій контракт з Kleeblatt
і навчання в HANSA-FLEX дають мені необхідний рівень
захисту, що дозволяє вкладати все в кожну гру, в кожне
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тренування, а також в свою професійну підготовку».
Незважаючи на те, що фахівець із півзахисту регулярно
виходить за межі поля, він завжди чітко знає своє місце
у приватному та робочому житті. Професійна команда
його нинішнього клубу показує, що мрія, яка виникла у
шестирічному віці, не повинна залишатися мрією — до її
складу входить не менше чотирьох гравців, які пройшли
через юнацьку команду SpVgg Greuther Fürth.
Foto/Фото: SpVgg Greuther Fürth

розвиток», — зауважує Мюллер, який виступає за клуб
з 2016 року.

1ʳPPIVWTMIPXEYJHIV4SWMXMSRHIW7IGLWIVWEPWSMQHIJIRWMZIR1MXXIPJIPH)MRI
4SWMXMSRHMIMLRKPIMGLHSTTIPXJSVHIVX)MRIVWIMXWKMPXIW%RKVMJJIHIW+IKRIVW
FIVIMXWZSVHIQ7XVEJVEYQJVʳL^IMXMK^YWXSTTIR%RHIVIVWIMXWMWXWIMRI4SWMXMSR
ZSR^IRXVEPIV&IHIYXYRKJʳVHEWIMKIRI%YJFEYWTMIP%PW4EWWKIFIVPIMXIXHIV
1MXXIPJIPHWTMIPIV^ELPVIMGLI%RKVMJJIIMR
Мюллер грає на позиції опорного півзахисника — на позиції, яка вимагає
від нього вирішення двох задач. По-перше, він повинен зупиняти атаки
суперника на дальніх підступах до штрафного майданчика, а по-друге, його
позиція має вкрай важливе значення для організації власної гри команди.
Очікується, що півзахисник, як плеймейкер, має розпочинати численні
атаки.
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Diese Ausbildung ist ein gemeinsames Projekt
von IHA & ADVANCED TRAINING TECHNOLOGIES.

GEMEINSAM FÜR DIE HYDRAULIK!

AUSBILDUNG
ZUM HYDRAULIK
FACHINGENIEUR
Ziel dieser berufsbegleitenden Ausbildung ist, den in diesen Branchen
bereits tätigen Ingenieuren das theoretische Wissen an die Hand zu geben,
um fluidtechnische Antriebe effektiv auszulegen und zu optimieren.

Aufbau der Ausbildung:
Die Ausbildung ist eine Kombination von Lehrveranstaltungen, Praktika
und Selbststudium, welche in 5 Module gegliedert ist. Die Selbstlernphase wird durch einen Online-Test abgeschlossen. Die Module 1-4
werden zusätzlich durch eine Klausur zu Beginn des folgenden Moduls
geprüft. Nach dem fünften Modul wird durch den Absolventen eine
Abschlussarbeit erstellt.
Zielgruppe:
· Ingenieure aus Entwicklung, techn. Vertrieb, Inbetriebnahme
und Wartung
· Ingenieure, die neue Anlagen und Maschinen mit hydraulischen
Anteilen projektieren

GEPLANTE
MODULTERMINE:
MODUL 1

Grundlagen der Hydraulik
26.04.2021 bis 30.04.2021
MODUL 2

Stationärhydraulik
05.07.2021 bis 09.07.2021
MODUL 3

Mechatronik
20.09.2021 bis 24.09.2021
MODUL 4

Zugangsvoraussetzung:
· Abgeschlossenes Diplom-, Master- oder Bachelorstudium
(Maschinenbau, Elektrotechnik, Mechatronik, Verfahrenstechnik
oder vergleichbar) oder
· Abschluss als Wirtschaftsingenieur oder
· Vergleichbare Ausbildungen, die das Tragen des Titels Ingenieur
ermöglichen

Mobilhydraulik
01.11.2021 bis 05.11.2021

Schulungsort:
IHA Dresden

Weitere Informationen:
hydraulik-akademie.de

MODUL 5

Funktionale Sicherheit
und Maschinenrichtlinien
31.01.2022 bis 04.02.2022

GEWINNSPIEL
| ПЕРЕВІР| QUIZ
СЕБЕ SUDOKU
GEWINNSPIEL

GEWINNEN SIE EINEN THALIA-GUTSCHEIN
ВИГРАЙТЕ ВАУЧЕР THALIA

I

RHMIWIV%YWKEFIZIVPSWIR[MVHVIM+YXWGLIMRIQMXIMRIQ
;IVXZSRNI[IMPW)YVS)MR^YPʯWIRWMRHHMIWIFIM8LEPME

HIQFIOERRXIR&YGLLʞRHPIV [[[XLEPMEHI 7IRHIR7MIYRW
-LVI%RX[SVXFMXXITIV)1EMPERQE$LERWEJPI\GSQSHIVTIV
4SWX:IVKIWWIR7MIRMGLXEPW%FWIRHIV-LVIR2EQIRYRH-LVI
%HVIWWIER^YKIFIR)MRWIRHIWGLPYWWMWXHIV%TVMP
4VS8IMPRILQIV[MVHRYVIMRI)MRWIRHYRKFIVʳGOWMGLXMKX(IV
6IGLXW[IKMWXEYWKIWGLPSWWIRIFIRWSNIKPMGLI,EJXYRK
WS[IMXVIGLXPMGL^YPʞWWMK)MRI&EVEYW^ELPYRKHIW+I[MRRWMWX
RMGLXQʯKPMGL:MIP+PʳGO

У

SUDOKU

цьому випуску ми проводимо розіграш трьох ваучерів
вартістю 200 євро. Їх можна викупити у відомому
книжковому магазині Thalia (www.thalia.de). Надішліть
свою відповідь на електронну адресу ma@hansa-flex.com
або звичайною поштою. Не забудьте вказати своє ім’я
та адресу. Відповіді повинні бути отримані до 30 квітня
2021 року. Враховуватиметься лише одна відповідь кожної
особи. Суддівське рішення є остаточним, і не покладає на
нас жодної відповідальності в межах, дозволених законом.
Готівковий еквівалент виграшу не надається. Удачі!
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+I[MRRJVEKI
;IPGLI2IYIVYRKKMFXIWMQ6ELQIRHIVʘFIVEVFIMXYRK
HIW/YRHIRTSVXEPW1],%27%*0)<#
%&IWXIPPYRKZSR<'3()WʳFIVHIR3RPMRI7LST
&7YGLJYROXMSR2MIHIVPEWWYRKIR
'<'3()1EREKIV%TTQMX3JJPMRI*YROXMSREPMXʞX
Питання:
Які нові можливості реалізовані в оновленому
клієнтському порталі My.HANSA-FLEX?
A: Замовлення з використанням X-кодів через Інтернетмагазин
B: Функція пошуку філій
C: Додаток X-CODE Manager з можливістю автономної
роботи

AUFLÖSUNG ВІДПОВІДЬ: 4|2020 – A: 4
GEWINNERПЕРЕМОЖЦІ: Ваучер Gravis
Г. Єнсенс — Затерланд, Німеччина
Ф. Штріг — Рот, Німеччина
Х. Райнхард — Майнбург, Німеччина
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KARRIERE | VORSCHAU | IMPRESSUM КАР’ЄРА | В НАСТУПНОМУ НОМЕРІ | ЮРИДИЧНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

KARRIERE КАР’ЄРА
ƍ ;IVOWXEXXQMXEVFIMXIV Q[H JʳVYRWIVI2MIHIVPEWWYRKIRMR
+EVGLMRK;ʯVRMX^,EQFYVK/SFPIR^,YWYQ.IRE0YXLIV
WXEHX&IGOYQ&MIPIJIPH,IRRMKWHSVJ&IVPMR3PHIRFYVK

• Цеховий технік (m/f/o) для наших філій у Гархінгу, Вьорніці,
Гамбурзі, Кобленці, Хусумі, Йєні, Лютерштадті, Бекумі,
Білефельді, Хенігсдорфі/Берліні, Ольденбурзі

ƍ 7IVZMGIXIGLRMOIV Q[H QSFMPIV,]HVEYPMO7SJSVXWIVZMGI^YV
:IVWXʞVOYRKYRWIVIWHIYXWGLPERH[IMXIR7IVZMGIRIX^IW^Ž&JʳV
YRWIVI+VS VʞYQI/EVPWVYLI'EP[4JSV^LIMQ6IKIRWFYVK
,EQFYVK*VIGLIR/SFPIR^*VEROJYVX%WGLEJJIRFYVK/MIP
1EKHIFYVK%WGLIVWPIFIR*YPHE:SKIPWFIVK;ʞGLXIVWFEGL
/EWWIP+MI IR;SPJWFYVK8IRMRKIR2MQFYVK*VIMFYVK1ERR
LIMQ6IYXPMRKIR%PFWXEHX&ʯFPMRKIR0YH[MKWFYVK6EZIRW
FYVK6LIMRQʳRWXIV&EHIR&EHIR3JJIRFYVK

• Технік з обслуговування (m/f/o) для нашого швидкого
мобільного обслуговування гідравлічного обладнання
для зміцнення нашої загальнонімецької мережі послуг,
наприклад в регіонах Карлсруе/Кальв/Пфорцгейм,
Регенсбург, Гамбург, Фрехен, Кобленц, Франкфурт,
Ашаффенбург, Кіль, Магдебург, Ашерслебен, Фульда/
Фогельсберг/Вахтерсбах, Кассель, Гіссен, Вольфсбург,
Тенінген Німбург/Фрайбург, Мангейм, Ройтлінген/Альбштадт,
Боблінген/Людвігсбург, Равенсбург, Рейнмюнстер/БаденБаден/Оффенбург

ƍ 7IVZMGIXIGLRMOIV*PYMHWIVZMGI Q[H ^YV:IVWXʞVOYRKYRWIVIW
HIYXWGLPERH[IMXIR7IVZMGIRIX^IWHIWQSFMPIR,]HVEYPMO7SJSVX
WIVZMGI^Ž&MQRʯVHPMGLIR2MIHIVWEGLWIR,EQFYVK

• Технік з обслуговування рідин (m/f/o) для зміцнення нашої
загальнонімецької мережі швидкого обслуговування
гідравлічного обладнання, наприклад в північній Нижній
Саксонії, Гамбург

ƍ 1SRXIYV Q[H JʳVHIR-RHYWXVMIWIVZMGIJʳVHMI+VS VʞYQI
6IKIRWFYVK7XVEYFMRK0ERHEY2SVHFE]IVR&IVPMR4SXWHEQ
7TVIQFIVK2IYQʳRWXIV/MIP0ʳFIGO6IRHWFYVK-X^ILSI
&VIQIVLEZIR&IVPMR&VERHIRFYVK7EGLWIR

• Слюсарі (m/f/o) для нашого підрозділу промислового
обслуговування в регіонах Регенсбург/Штраубінг/Ландау,
північна Баварія, Берлін/Потсдам, Шпремберг, Ноймюнстер/
Кіль/Любек/Рендсбург/Іцехо, Бремерхафен, Берлін/
Бранденбург/Заксен

;IMXIVI7XIPPIRWS[MIEYWJʳLVPMGLI-RJSVQEXMSRIRYRXIV
[[[LERWEJPI\GSQOEVVMIVI

Для отримання інформації про додаткові вакансії та повної
інформації відвідайте веб-сайт www.hansa-flex.com/career
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PRAXIS

-1%&)-&)6-'%

ПРАКТИЧНІ ПРИКЛАДИ

IMABE IBERICA

PRAXIS

//**IPW

ПРАКТИЧНІ ПРИКЛАДИ

KKF Fels

TYPISCH ...

&VEWMPMIR

ХАРАКТЕРНІ РИСИ...

Бразилія

TECHNIK & SICHERHEIT

*ELVVEHFVIQWIYRH,]HVEYPMOʯP

ТЕХНІКА ТА БЕЗПЕКА

Велосипедне гальмо та гідравлічна олива

ARBEIT & LEBEN

(IV+IVYGLWWMRR

РОБОТА І ЖИТТЯ

Нюх

WAS MACHT ...? 

&IXVMIFWPIMXIV7ZIR+SXXIWQERR

ДЕНЬ В ЖИТТІ...?

Начальник виробництва Свен Готтесманн

ЛЮДИ В HANSA-FLEX

Себастьян Ніцген – Wingsuit

MENSCHEN BEI HANSA-FLEX 7IFEWXMER2MX^KIRƁ;MRKWYMX

HERAUSGEBER | VERLAG РЕДАКТОР|ВИДАВЕЦЬ
HANSA-FLEX AG
Zum Panrepel 44 • 28307 Bremen • Germany (Німеччина)
Тел.: +49 421 489070 • Факс: +49 421 4890748
Електронна пошта: info@hansa-flex.com • www.hansa-flex.com
/SWXIRPSWIV%FS7IVZMGIHIV,=(6%90-/46)77)YRXIV
[[[LERWEJPI\GSQEFS
Підписка на HYDRAULIKPRESSE здійснюється безкоштовно
за посиланням: www.hansa-flex.com/subscription

56

REDAKTION СПІВРОБІТНИКИ

Енріко Кішнік, Джулія Алерс,
Ян-Крістоф Фріц
HANSA-FLEX
Ян-Крістоф Фріц
BerlinDruck • www.berlindruck.de

TEXTE/FOTOS СТАТТІ/ФОТОГРАФІЇ
GESTALTUNG ВЕРСТАННЯ
DRUCK ДРУК
VERANTWORTLICH FÜR DEN INHALT
Енріко Кішнік
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ЗМІСТ
ERSCHEINUNGSWEISE ПЕРІОДИЧНІСТЬ viermal jährlich | чотири рази на рік
43.000 | 43 000
AUFLAGE НАКЛАД

1|2021 HYDRAULIKPRESSE 
Випуск: березень 2021 р. — 26-й рік видання %YWKEFI1ʞV^Ɓ.ELVKERK

МОБІЛЬНИЙ СЕРВІС

ШВИДКИЙ. МИТТЄВИЙ. НАДІЙНИЙ.
,]HVEYPMO7SJSVXWIVZMGIƁŻLWSJSVXZSV3VX
9RWIVI)MRWEX^JELV^IYKIHIW,]HVEYPMO7SJSVXWIVZMGIWMRHVYRHYQHMI9LVJʳV7MI
MQ)MRWEX^&IMIMRIQ1EWGLMRIREYWJEPP[IVHIREPPI%VFIMXIRHMVIOXZSV3VXEYWKIJʳLVXƁ
Sparkling service – HANSA-FLEX takes care of drinks lines

at RhönSprudel
TIVWʯRPMGLWGLRIPPYRH^YZIVPʞWWMK1MXYRWIVIVƽʞGLIRHIGOIRHIR*ELV^IYKƽ
SXXIWMRH[MV

WSJSVXZSV3VXƁIMR%RVYJKIRʳKX
Швидке мобільне обслуговування гідравлічного обладнання — негайно на місці цілодобово
Наші 280 автомобілів швидкого мобільного обслуговування гідравлічного обладнання
готові до виїзду цілодобово. Якщо машина виходить з ладу, всі необхідні ремонтні роботи
виконуються на місці — особисто, швидко та надійно. Ми можемо швидко виїхати на ваш
об’єкт на нашому автомобілі. Все, що від вас потрібно — зателефонувати нам: 0800 77 12345.

[[[LERWEJPI\GSQ
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