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O FIRMIE
Jesteśmy firmą działającą od piętnastu lat na polskim rynku w
branży logistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem wózków
widłowych. Zorganizowaliśmy na terenie byłej stacji Polmozbytu w
Pyskowicach warsztaty remontowe wózków widłowych, łącznie z
zestawami serwisowymi zlokalizowanymi w większych miastach Polski
(Poznań, Warszawa, Mińsk Mazowiecki, Grudziądz) w celu dokonywania
przeglądów i napraw sprzętu także na terenie naszych klientów.
Posiadamy zapasy podstawowych części zamiennych, opon, baterii
trakcyjnych do większości wózków widłowych ważniejszych
producentów a także sprawnie działający system pozyskiwania
brakujących części zamiennych do wózków widłowych marek: OM
Pimespo, Hyster, BT, Jungheinrich, Still, Linde, Promag, Toyota, Nissan,
Mitsubishi, TCM, Daewoo, Balkancar i innych .
Nasi serwisanci posiadają uprawnienia wydane przez UDT do
przeprowadzania przeglądów konserwacyjnych wózków widłowych,
zgodnie z wymaganiami stawianymi użytkownikom zawartymi w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003r. Wspieramy także
klientów we wszelkich procedurach UDT związanych z objęciem wózków
widłowych dozorem technicznym.
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TECHNOLOGIA MACBAT
MACBAT jest unikalnym, rewolucyjnym urządzeniem regenerującym,
stworzonym w celu odzyskania utraconej pojemności i wydłużenia czasu
użytkowania baterii ołowiowo – kwasowych.
Producentem jest MACBAT AB, szwedzka firmą założona w 1964 w
mieście Arvika w zachodniej Szwecji gdzie znajduje się również zakład
produkcyjny. Firma ma w Karlstad swój oddział, zajmujący się w głównej
mierze działalnością rozwojową i marketingową firmy.
Urządzenie MACBAT jest owocem wielu lat pracy, której finalny prototyp
powstał w 1998. W 2001 roku urządzenie to otrzymało certyfikat CE. Proces
MACBAT został opatentowany.
W 2002 roku firma MACBAT AB została nagrodzona przez Fork
Lift Truck Association za najbardziej innowacyjną technologię w
branży wózków widłowych. Organizacja FTLA powstała w 1972 w
Wielkiej Brytanii, a jej głównym celem jest podnoszenie
standardów oraz ochrona interesów użytkowników wózków.
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PROCES MACBAT
Proces MACBAT realizowany przy zastosowaniu zaawansowanej
technologii opracowanej w celu regeneracji ogniw akumulatorowych,
przedłużenia ich żywotności oraz zwiększenia sprawności akumulatorów
naszych klientów.
Podczas eksploatacji, pojemność akumulatora
maleje i może spaść do poziomu 25% nominalnej
pojemności. Ilość tlenków i skrystalizowanych
siarczanów ołowiu na elektrodzie ołowiowej
przekłada się na poziom zużycia akumulatora.
Efektem ładowania akumulatora w takim stanie jest
zwiększone wydzielanie się ciepła. Podwyższona
temperatura zwiększa kruchość elektrod ołowianych.
Drobne elementy kruchych elektrod mogą opadać
na dno naczynia ogniwa a w rezultacie wydajność
takiego ogniwa drastycznie spada.
Podczas rozładowania akumulatora siarczany
ołowiu wydzielają się zarówno na elektrodach
dodatnich jak i ujemnych. Z każdym kolejnym
rozładowaniem ilość siarczanów zwiększa się,
tworząc w ten sposób coraz większe kryształy. Ma to zdecydowanie negatywny
wpływ na procesy elektrochemiczne zachodzące w akumulatorze. Kryształy nie
tylko zwiększają ilość wydzielanego ciepła, lecz także są bezpośrednio
odpowiedzialne za uszkodzenia mechaniczne elektrod, ponieważ narastające
kryształy mają większą objętość niż substancja czynna.
Proces MACBAT przywraca siarczany ołowiu, które wydzieliły się na
powierzchni elektrod z powrotem do substancji czynnej. Oznacza to, że procesy
elektrochemiczne mogą znów przebiegać właściwie i w rezultacie wydajność
akumulatora wzrasta.
Działanie MACBAT nie tylko zwiększa żywotność akumulatora, lecz także
ma istotny wpływ na wydajność i osiągi wózków widłowych oraz innych
pojazdów napędzanych prądem z baterii trakcyjnych.
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Urządzenie MACBAT może pracować w trzech trybach:

Tryb regeneracji – tryb ten dotyczy mniej intensywnego i bardziej

czasochłonnego programu regeneracji. Powinien być wybierany dla
akumulatorów, które nie osiągają poziomu 80% nominalnej
pojemności.

Tryb ładowania – ten tryb jest używany dla prostego ładowania
akumulatora. W tym trybie nie ma regeneracji ani odsiarczania. W
urządzeniu pracuje wysokiej klasy prostownik uniwersalny.

Tryb konserwacyjny – tryb ten dotyczy stosunkowo intensywnego i
szybszego programu regeneracji. Powinien być wybierany dla
akumulatorów, które osiągają poziom powyżej 80% nominalnej
pojemności.
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System zarządzania chemicznymi źródłami energii
elektrycznej zapewniający redukcję kosztów oraz
ochronę środowiska

Redukcja
kosztów
bezpośrednich

Redukcja
kosztów
pośrednich
w aspekcie
operacyjnym

Aspekt
środowiskowy

Wartość
dodana

1. Redukcja kosztów bezpośrednich:
zmniejszenie nakładów inwestycyjnych na nowe baterie. Dzięki
przedłużeniu żywotności ogniw nawet o 100%, koszty zakupu nowych
baterii mogą obniżyć się do połowy.

pojemność

Rutynowa regeneracja
normalne ładowanie

lata

6

zmniejszenie poboru energii elektrycznej niezbędnej do ładowania
baterii trakcyjnej. Podczas standardowego użytkowania baterii, czas
ładowania może wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt procent. Dzięki
technologii MACBAT poziom zużycia energii pozostaje na stałym
poziomie w długim okresie eksploatacji.
Mniej cykli ładowania + krótszy czas ładowania = mniejsze zużycie
energii elektrycznej. Redukcja kosztów wzrasta proporcjonalnie do
większej ilości baterii i cykli ładowania (intensywności eksploatacji
sprzętu).
Przykład dla Baterii 72V 510 Ah – eksploatowanej przez okres pięciu lat
z zastosowaniem regeneracji podtrzymującej Macbat.

Pobór energii w kWh.
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zmniejszenie kosztów serwisowania baterii
trakcyjnych. Bateria regenerowana przy pomocy
technologii MACBAT znacznie rzadziej ulega
awariom.
zmniejszenie kosztów związanych z naprawą
uszkodzonych podzespołów elektrycznych wózka,
które może spowodować uszkodzona bateria.
redukcja kosztów pracy związanych z częstszymi wymianami baterii.
Dzięki możliwości pracy z bateriami regenerowanymi o maksymalnej
wydajności ilość wymian baterii jest ograniczona do minimum.
Redukcja kosztów związanych z koniecznością uzupełnianiem
elektrolitu. Rosnące zużycie baterii sprawia że podczas ładowania
bateria nagrzewa się a elektrolit szybciej paruje. Ubytki uzupełnia się
wodą destylowaną. Stosowanie technologii MACBAT zmniejsza taką
tendencję. Zwiększa się też bezpieczeństwo pracy z bateriami dzięki
mniejszej emisji gazów do atmosfery.
brak kosztów utylizacji zużytych baterii trakcyjnych. Zapewniamy
darmowy odbiór zużytych baterii trakcyjnych.
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Przykład obniżenia kosztów
Przy założeniu rocznego kosztu regeneracji na poziomie 500 zł
przy ośmiu latach użytkowania baterii regenerowanej. Wykres
prezentuje tendencję iż im większe baterie są regenerowane tym
mniejszy koszt regeneracji w stosunku do kosztu zakupu baterii
nowej.

Porównanie kosztów
Zakupu nowej baterii oraz regeneracji

Regeneracja baterii
80V 800Ah
Regeneracja baterii
48V 630Ah

Koszt
Regeneracja baterii
24V 525Ah
Bateria Nowa

0%

20%

40%

60%

9

80%

100%

2. Redukcja kosztów pośrednich w aspekcie operacyjnym:
wydłużenie pracy baterii do poziomu jaki oferuje nowa bateria. Czas
pracy baterii używanej standardowo może spaść nawet o kilkadziesiąt
procent.
Czas pracy baterii

skrócenie czasu ładowania baterii nawet o kilkadziesiąt procent w
stosunku do czasu ładowania baterii kilkuletniej, użytkowanej
standardowo.
Czas ładowania baterii
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krótsze przestoje, poprawa efektywności pracy operatorów wózka.
Praca wózka może odbywać się bez dodatkowych przestojów przez cała
zmianę.
redukcja awarii sprzętu, efektywniejsze wykorzystanie sprzętu.
Zastosowanie technologii MACBAT utrzymuje optymalne parametry
baterii co korzystnie wpływa także na pozostałe podzespoły elektryczne
wózka widłowego.
Elastyczne zarządzanie flotą będącą kombinacją nowych i używanych
baterii. Przeważnie flota składa się z nowych oraz używanych baterii o
różnej wydajności i efektywności, której optymalne wykorzystanie jest
trudnym przedsięwzięciem menedżerskim. Technologia MACBAT
ogromnie poprawi wydajność i elastyczność Twojej floty.

Średnia wartość MACBAT
100%
pojemności

Średnia wartość normalna

baterii

40%
pojemności
baterii
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3. Aspekt środowiskowy
zmniejszenie ilości odpadów ołowiu w środowisku naturalnym, dzięki
znacząco wydłużonemu użytkowaniu baterii.

unikanie kar za zanieczyszczanie środowiska dzięki zmniejszonemu
zapotrzebowaniu na media oraz mniejszej ilości powstających odpadów.
poprawa
wizerunku
proekologicznym

firmy

dzięki

prowadzonym

działaniom

realizacja polityki środowiskowej zgodnej z założeniami normy ISO
14001 dzięki:
działalności zgodnej z przepisami prawa i
innymi wymaganiami dotyczącymi środowiska
racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody,
w szczególności przez zrównoważone
wykorzystywanie surowców, materiałów, wody
i energii
identyfikacji czynników mających, bądź
mogących mieć wpływ na środowisko oraz
nadzorowanie związanych z nimi operacji
rzetelnej ocenie oddziaływania przedsiębiorstwa na otoczenie
wdrażaniu technologii przyjaznych środowisku
działaniu nakierowanemu na niwelowanie wpływu na środowisko u
źródła powstawania zanieczyszczeń
podnoszenie świadomości oraz upowszechnianie wiedzy ekologicznej
wśród pracowników i klientów firmy
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4. Wartość dodana:
wyższy potencjał sprzedaży dzięki pełnemu wykorzystaniu sprzętu
i krótszym czasie realizacji zleceń oraz obniżce kosztów eksploatacji.
lepsza konkurencyjność. Dzięki efektywnemu wykorzystaniu zasobów
mamy możliwość obniżenia kosztów pracy a w efekcie również cen za
oferowane usługi.
zadowolenie klienta, dzięki szybkiej realizacji jego zleceń oraz
możliwości zapewnienia mu konkurencyjnych cen.

Kontakty
Arkadiusz Pudełko
Kierownik serwisu
E-mail: pudelko@mtlasco.pl
Tel. kom. +48 508 141 069

Jacek Kołodziej
Kierownik projektu
E-mail: kolodziej@mtlasco.pl
Tel. kom. +48 782 870 020
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Badanie skuteczności regeneracji w technologii MACBAT
Wykresy przedstawiają jakie efekty można uzyskać dzięki technologii MACBAT.
Jest to rezultat testu regeneracji baterii w koncernie Barloworld o parametrach
napięcie: 72V, pojemność: 480 Ah.
Przed

Po

Przed

Po

Napięcie

Gęstość

Wyniki przykładowych regeneracji w technologii MACBAT
przeprowadzonych przez naszą firmę

Wykres pokazuje przyrost pojemności baterii w stosunku do pojemności
znamionowej oraz stanu przed regeneracją.
Regeneracja baterii
Bat. 8 letnia
80V720Ah
Bat. 6 letnia
80V220Ah

Pojemność po regeneracji

Bat. 5 letnia
72V400Ah

Pojemność przed regeneracją

Bat. 4 letnia
24V840Ah
Bat. 3 letnia
B24V693Ah
Bat. 2 letnia
24V600Ah
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20%

40%

60%
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Reasumując Pragniemy paostwa gorąco zaprosid do
wzięcia udziału w naszym innowacyjnym projekcie.
Pomijając ewidentne korzyści ekonomiczne realizowany
przez nas projekt ma silne fundamenty ekologiczne,
organizacyjne oraz technologiczne o najwyższym
poziomie zaawansowania. Poprzez elastycznośd działania
jesteśmy w stanie dopasowad ramy naszego projektu do
indywidualnych potrzeb klienta. Można śmiało
powiedzied iż wszelkie oferowane warianty stymulują
szeroko rozumianą oszczędnośd, lepszą organizację oraz
wizerunek firmy dbającej o środowisko naturalne.
Dziękujemy za zainteresowanie naszym projektem
współpracy.

DZIĘKUJEMY
ZA WSPÓŁPRACĘ
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MTL ASCO Sp. z o.o.
ul. Wielowiejska 53
44-120 Pyskowice k. Gliwic
tel: (+48 32) 233-33-33;
fax: (+48 32) 233-21-34
www.mtlasco.pl
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