CO NOWEGO W HUZAR POWER?
racę ułatwia nam także myjka parowa
samoobsługowa typu ASTRA STEAMER,
która zapewnia doskonałe mycie korpusów
zaworów.
bsada Zakładu Naprawczego Huzar Power
stale podnosi swoje kwalifikacje, aby móc
zagwarantować naszym Klientom najwyższą
jakość usług. W październiku 2015r. Kierownik
Techniczny - inż. Marcin Saługa uczestniczył
w szkoleniu "Budowa, działanie, remont
i diagnostyka układu hamulca wagonów
towarowych" organizowanym przez Pracownię
Hamulców Instytutu Kolejnictwa z Krakowa
(rys. 2.).
yznaczone przez nas cele jakościowe
z 2015 roku będą kontynuowane w 2016
roku. To tylko początek zmian, wkrótce
poinformujemy Państwa o kolejnych – dobrych
zmianach.
fekty naszej modernizacji będą mogli
Państwo śledzić na naszej stronie
internetowej – www.huzarpower.com. Jej
przebudowa rusza już w przyszłym miesiącu.
Nowa odsłona ułatwi Państwu poruszanie się
po portalu.
egenerować mogą Państwo u nas
następujące
typy
zaworów,
które
zestawiliśmy w Tabeli 1.
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uzar Power w maju 2015 poinformował
Państwa o zmianie lokalizacji własnego
magazynu z Chrzanowa do Kędzierzyna –
Koźla. To zapoczątkowało szereg dobrych
zmian, które trwają do dziś.
nowocześniliśmy
Zakład
Naprawczy,
a od sierpnia 2015 roku zmieniliśmy
również jego siedzibę. Znajdujemy się obecnie
w Kędzierzynie Koźlu na terenie zakładów
chemicznych Grupy Azoty przy ul. Mostowej 24
D, (rys. 1.).
ainwestowaliśmy w nowe urządzenia
i usprawniliśmy technologie wspomagającą
regenerację
zaworów
hamulcowych.
Najważniejszą inwestycją był zakup nowego
stanowiska do diagnostyki zaworów o nazwie –
TEZAR (zdj. 1.) - rekomendowanego przez
Instytut Kolejnictwa (Pracownię Hamulców
z Krakowa). Stanowisko to:

wykonuje próby dla systemu hamulca:
Oerlikon, Knorr, DAKO, SAB-WABCO,

przeprowadza
wszystkie
znormalizowane próby hamulca wagonu oraz
daje możliwość doboru prób według wymagań
Klienta,

zapewnia
powtarzalność
sposobu
prowadzenia
prób
i
pomiarów
oraz
automatyczną archiwizację wyników,

umożliwia uzyskanie wyników badań
w postaci wydruku raportu i wykresów
z przeprowadzonych badań,

próby
wykonywane
są
zgodnie
z wymaganiami przepisów międzynarodowych;
TSI, kartami UIC 540, UIC 541-04, UIC 543,
UIC 543-1, UIC 544-1, UIC 547, normą PN-K88177;1998 AZ1;2002 oraz specyfikacji
VPI07.
dekwatnie do możliwości stanowiska
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w ramach prób wykonywanych zgodnie

z w/w normami, zakres wykonywanych badań

Rys.1. Mapa dojazdowa do zakładu i magazynu

znacznie się poszerzył od tego z pierwszej
połowy 2015.

R

ozporządzamy obecnie nową myjką ręczną
typu TORRENT 500 (zdj. 2.), do mycia

części zamiennych zaworów. Umożliwia ona
mycie korków, sprężyn, zaworków, pokryw,
dźwigni, siedzisk, filtrów, tłoczków zaworu
w temperaturze 60°C, przy użyciu środka
do czyszczenia aluminium.

Zdj.1. Stanowisko diagnostyczne TEZAR

Zdj. 2. Myjka ręczna typu TORRENT 500

Rys.2. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
przez inż. Marcina Saługę

Rozrządcze
Oerlikon

Elektropneumatyczne

Rozrządcze
Knorr
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maszynisty
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Tab. 1. Zestawienie zaworów, które mogą Państwo u nas regenerować

BEZPIECZEŃSTWO
JEST W TWOICH RĘKACH!

