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Technologia firmy Matisa – 
przewody firmy Lapp
Do ukła da nia, wy mia ny i kon ser wa cji to rów ko le jo wych w wie lu miej scach na ca łym świe cie wy -
ko rzy stu je się spe cjal ne ma szy ny szwaj car skiej fir my Ma ti sa. Prze wo dy do ich pro duk cji do star -
cza fir ma Lapp.

Prze ci nar ki pla zmo we, pra cu jąc
z pre cy zją ze gar ka szwaj car skie go
prze ci na ją sta lo wą pły tę o gru bo ści

kil ku cen ty me trów. Pra cę ma szy ny mo ni -
to ru je pra cow nik w czar nych, ochron nych
oku la rach. Tyl ko kil ka mi nut wy star cza,
aby prze ci nar ka wy cię ła ob ra bia ny przed -
miot. Z wy glą du przy po mi na on wy gię te
ludz kie ra mię. Jest to sto sun ko wo nie wiel -
ka część, ale wkrót ce sta nie się czę ścią
ogrom nej ra my w są sied nim za kła dzie
pro duk cyj nym.

Ma szy ny wy ko rzy stu ją za awan so wa ną
tech no lo gię. Do kład ny kształt przed mio tu
jest pla no wa ny przez ze spół in ży nie rów
pra cu ją cych w bu dyn ku od da lo nym
o 200 m. Fir ma Matériel In du striel S.A.
spe cja li zu je się w bu do wie i ob słu dze ma -
szyn do wszyst kich za dań zwią za nych
z ukła da niem i przy go to wy wa niem to rów.
Za kład dzia ła od 1945 ro ku. 

Ze spo ły in ży nie rii me cha nicz nej, hy -
drau licz nej i elek trycz nej opra co wu ją roz -
wią za nia, któ re póź niej zo sta ją wpro wa -
dzo ne w ży cie w bu dyn kach pro duk cyj -
nych. Przy kła dem mo że być po ciąg wy ko -
rzy sty wa ny do bu do wy to rów. Do je go bu -
do wy wy ko rzy sta no oko ło dzie się ciu ki lo -
me trów prze wo dów elek trycz nych oraz
zre ali zo wa no oko ło 15 000 po łą czeń. 

W re zul ta cie te go ro dza ju pro jekt ozna -
cza oko ło 500 go dzin prac pla ni stycz nych.

Prze ci nar ka pla zmo wa prze ci na sta lo wą pły tę
o gru bo ści kil ku cen ty me trów

Ma szy na czysz czą ca uno si pod kła dy i szy ny, aby
od no wić pod syp kę tłucz nio wą



Trze ba pa mię tać, że dla każ dej ma szy ny
na le ży prze strze gać róż nych norm i prze -
pi sów, w za leż no ści od kra ju, w któ rym bę -
dzie wy ko rzy sty wa na.

Prze wo dy

Prze wo dy speł nia ją tu nie zwy kle waż ną
ro lę. Uży wa się ich do ste ro wa nia wie lo ma
pro ce sa mi. Po ciąg do bu do wy to rów mo-
że ukła dać od 600 do 800 me trów to ru na
go dzi nę – z do kład no ścią co do mi li me tra.
Pod kła dy są pod no szo ne z do łą czo nych wa -
go nów za po mo cą dźwi gu, ukła da ne, a na -
stęp nie ukła da ne są na nich to ry. Wszyst -
ko od by wa się w spo sób cią gły. Ozna cza to,
że me cha ni ka, hy drau li ka i czuj ni ki sta le
ko mu ni ku ją się ze so bą. Prze wo dy mu szą
dzia łać nie za wod nie, a po nad to mu szą
speł niać okre ślo ne wy ma ga nia w za kre sie
ochro ny prze ciw po ża ro wej i pro stej in sta -
la cji.

W ha li, obok prze ci nar ki pla zmo wej,
pra cow nik spa wa przed miot do sta lo wej
ra my, któ ra ma po nad 14 me trów dłu go ści
i dwa me try wy so ko ści. Wszyst kie pra ce
wy ko ny wa ne są ręcz nie. Wy ni ka to z te go,
że każ da ma szy na jest in na, do sto so wa na
do spe cy ficz nych wy ma gań klien ta. Pra ce
spa wal ni cze wy ma ga ją ogrom ne go do -
świad cze nia i nie wie lu spe cja li stów po tra fi
je wła ści wie wy ko nać. Każ dy spaw mu si
być ide al ny. Go to wa ma szy na wa ży 80 ton.
Ha la ma oko ło 50 me trów dłu go ści i obec -
nie za wie ra czte ry ra my. Śred ni czas od
pod pi sa nia umo wy do do sta wy go to wej
ma szy ny wy no si 18 mie się cy. Co ro ku
opusz cza fa bry kę od 20 do 30 ma szyn.
Każ da z nich jest in na. Wy po sa żo na w naj -
now szą tech no lo gię i za pro jek to wa na na
okres użyt ko wa nia po nad 30 lat.

Współ pra ca z fir mą Lapp

Kon se kwen cją dłu gie go cza su użyt ko wa -
nia ma szy ny jest ko niecz ność za gwa ran to -
wa nia przez do staw ców do stęp no ści pro -

duk tów. To je den z po wo dów, dla któ rych
Ma ti sa zde cy do wa ła się na współ pra cę
z fir mą Lapp. Ko lej nym jest du ża ela stycz -
ność – za rów no w od nie sie niu do fir my,
jak i jej pro duk tów. O tym, że prze wo dy są
za rów no so lid ne, jak i ela stycz ne w uży ciu,
świad czy oka blo wa nie wy ko na ne w warsz -
ta cie elek trycz nym i pod czas mon ta żu
koń co we go.

Bla ise Schop fer, kie row nik warsz ta tu
elek trycz ne go po ka zu je, w ja ki spo sób
prze wo dy są in sta lo wa ne w sza fie ste row -
ni czej i jak każ da szaf ka w po cią gu jest
pod łą czo na. 

– Cho ciaż sa ma ma szy na jest ogrom na,
je śli cho dzi o ka ble, prze strzeń jest za wsze
na wa gę zło ta. Ma my du żo za krę tów i na -
roż ni ków do po ko na nia. By ło by to ab so lut -
nie nie moż li we przy sztyw nych ka blach.
Prze wo dy mu szą być cien kie, ale tak że wy -
trzy ma łe, nie za leż nie od te go, czy ma ją jed -
ną, czy wie le żył – mó wi Bla ise Schop fer.

We dług Schop fe ra, sa mo oka blo wa nie
sza fy ste row ni czej zaj mu je od czte rech do
pię ciu ty go dni.

Fir ma Lapp dzia ła w sek to rze ko le jo wym
w re gio nie Azji i Pa cy fi ku (APAC) od 14
lat. Na te re nie Eu ro py roz po czę ła dzia łal -
ność do pie ro trzy la ta te mu. Aby spro stać
wy mo gom tech ni ki ko le jo wej eks per ci ze
Stut t gar tu za adap to wa li dwa ist nie ją ce
pro duk ty spe cjal nie dla fir my Ma ti sa:
Ölflex Clas sic 110 H SF i 115 CH SF. Są to
prze wo dy w wer sji bez ha lo ge no wej, któ re
speł nia ją wszyst kie nor my ochro ny prze -
ciw po ża ro wej. Dzię ki swo jej bu do wie i ela -
stycz no ści moż na je ła two in sta lo wać.

– To, co bar dzo ce ni my w na szej współ -
pra cy, to wa run ki do sta wy. Po nie waż pro du -
ku je my nie stan dar do we ma szy ny, czę sto po -
ja wia ją się mo dy fi ka cje pod czas pro duk cji.
Ozna cza to, że mu si my za ma wiać ko lej ne
prze wo dy w sto sun ko wo krót kim cza sie. Fir -
ma Lapp utrzy mu je dla nas spe cjal ne za pa-
sy ma ga zy no we – wy ja śnia kie row nik dzia-
łu za ku pów tech nicz nych Pa tri ce Me sna ge.

Umoż li wia to szyb ką do sta wę prze wo -
dów. W ra zie po trze by, w cią gu 48 go dzin
i w do wol nych, naj mniej szych ilo ściach.
Ma to klu czo we zna cze nie dla wy spe cja li -
zo wa nych firm, któ re nie sto su ją pro duk-
cji se ryj nej na du żą ska lę. Fir ma utrzy mu-
je nie wiel ki ma ga zyn prze wo dów na miej -
scu, a pra cow ni cy sa mi pod łą cza ją po -
trzeb ne prze wo dy.

Na koń cu bu dyn ku cze ka na ukoń cze nie
ja sno żół ty pro to typ. Jest to uni wer sal ny
ubi jak z ko dem UC – U - uni wer sal ny, C -
cią gły. Pod czas gdy kon wen cjo nal ne ubi ja -
ki mu szą cią gle się za trzy my wać, aby spra -
so wać pod syp kę tłucz nio wą lub sko ry go -
wać geo me trię to ru, ma szy na fir my Ma ti sa
pra su je w kie run ku prze ciw nym do kie run -
ku ru chu, co po zwa la na utrzy ma nie cią głe -
go pro ce su. W re zul ta cie dzia ła szyb ciej
i z mniej szym zu ży ciem pa li wa. Ta kie nie -
kon wen cjo nal ne po dej ście do pro jek to wa -
nia spra wia, że Ma ti sa jesz cze dłu go po zo -
sta nie jed nym z li de rów na ryn ku ma szyn
do ro bót to ro wych.

Opracowano na podstawie
materiałów fimy Lapp

Zdję cia: Matériel Industriel S.A.

p r z e w o d y  L a p p  w  f i r m i e  M a t i s a

37

Prze wo dy fir my Lapp. Od góry: Ölflex Clas sic 110
H SF i 115 CH SF

In ży nier Bla ise Schop fer de mon stru je kom plek -
so we oka blo wa nie po cią gu

Spa wa nie spe cjal nych kon struk cji wy ma ga do -
świad cze nia
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