Axelent X-Guard

®

Zapraszamy do bezpiecznego świata
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Wyprodukowano w Szwecji.
Sprawdza się na całym świecie.
Grupa Axelent rozwinęła się w międzynarodową grupę firm, zatrudniających
łącznie ponad 200 osób. Nasze produkty sprzedawane są w ponad 50 krajach –
i planujemy wkraczanie na kolejne rynki.

Axelent jest szwedzką firmą z ogromnym
doświadczeniem w dziedzinie produkcji systemów
ścianek siatkowych służących jako osłony i elementy
oddzielające, przeznaczonych dla przemysłu,
budownictwa oraz do magazynów. Szybkość,
bezpieczeństwo, obsługa i inteligentne rozwiązania
to kluczowe hasła charakteryzujące całą naszą
organizację i działalność. Jesteśmy liderami w kilku
sektorach rynku, a nasze produkty można znaleźć
na całym świecie.

Świat stał się żółto-czarny
Żółte słupki i czarne panele (kolory zainspirowane
naszym logo) były znakiem rozpoznawczym Axelent
od samego początku. Przez długi czas tylko my
stosowaliśmy te kolory i marka Axelent była łatwo
rozpoznawalna na rynku. Dziś jest inaczej. Nie ma już
pewności, że żółto-czarne osłony zabezpieczające
maszyny były wyprodukowane przez firmę
Axelent. Jednak nadal można być pewnym tego,
że nasze wysokie standardy bezpieczeństwa,
szybkość realizacji zamówień i inteligentne
rozwiązania uczyniły nas jednym z liderów rynku
w zakresie bezpieczeństwa maszyn. Mamy swoje
przedstawicielstwa w ponad 50 krajach na całym
świecie, a choć nasze barwy stały się uniwersalne,
to Axelent jest nadal wyjątkowy.

Wydajna produkcja
Nasza siedziba główna znajduje się w Hillerstorp
w Szwecji. Tu także ma miejsce opracowywanie
produktów, produkcja, magazynowanie
i pakowanie. Znaczna część naszej produkcji jest
zautomatyzowana, co pozwala nam wytwarzać duże
ilości i zapewniać szybkie dostawy. Wszystkie nasze
standardowe produkty są dostępne w magazynie,
dzięki czemu jesteśmy w stanie dostarczać
zamówienia w ciągu 5–7 dni roboczych.

Niezwłoczne przygotowywanie ofert
cenowych i rysunków
Nasz własny program do projektowania SnapperWorks
pozwala nam szybko przygotować ofertę cenową wraz
z rysunkami i specyfikacją materiałową.

Bezpieczny wybór
Axelent dysponuje ogromną i dogłębną wiedzą
w dziedzinie bezpieczeństwa pracy w przemyśle,
budownictwie i magazynach. Zachęcamy do
skontaktowania się z nami – chętnie opowiemy,
jak można uzyskać najbezpieczniejsze i najlepiej
zabezpieczone środowisko pracy dzięki
zastosowaniu naszych produktów.
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Axelent AB – naszą szybkość i świetną obsługę
zawdzięczamy tym dwóm elementom:

Racjonalna produkcja i
wydajna organizacja

Axelent AB Hillerstorp. Dysponujemy pomieszczeniami o łącznej
powierzchni 25 000 m², w których zajmujemy się rozwijaniem
produktów, produkcją, pakowaniem, magazynowaniem i sprzedażą.
Magazynowanie prefabrykatów. W naszym magazynie
prefabrykatów znajdują się znaczne ilości drutu i profili zamkniętych
prostokątnych (rectangular hollow sections, RHS), będących
podstawą wszystkich naszych produktów.
Produkcja. Firma Axelent jest dumna ze swojego
najnowocześniejszego centrum cięcia w Europie. Tutaj profile
zamknięte są cięte, wiercone, gwintowane i myte, zanim trafią na
naszą linię produkcyjną X-line™, co pozwala nam ograniczyć
pochłaniający czas i miejsce etap przejściowego magazynowania.
Na linii X-line™ całe panele siatkowe są produkowane w bardzo
racjonalnym procesie.
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X-PACK™

Wydajność. W Axelent jesteśmy w stanie wyprodukować
80 000 paneli siatkowych miesięcznie.
Powłoka. Powłoka jest nanoszona proszkowo, co oznacza,
że nie wykorzystujemy rozpuszczalników.
X-Pack™. Dzięki naszemu własnemu systemowi pakowania
możemy umieścić wszystkie panele siatkowe na specjalnie
zaprojektowanych paletach do szybkiego i płynnego składania.
Do wszystkich pakowanych w folię plastikową i przygotowanych
do wysyłki zamówień dołączamy instrukcje montażu oraz
pozostałą dokumentację dostawy.
Produkty gotowe do wysyłki. Wszystkie nasze standardowe
produkty są dostępne w magazynie, co gwarantuje szybką
dostawę.
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X-Guard – bezpieczeństwo maszyn
®

X-Guard jest numerem jeden wśród dostępnych osłon
maszyn i spełnia wymogi dyrektywy maszynowej z 29
grudnia 2009 r. dotyczące osłon stałych.
Dzięki szerokiej gamie standardowych komponentów
oraz akcesoriów X-Guard z pewnością spełni wszystkie
możliwe wymogi związane z zabezpieczaniem maszyn.
Ponadto oferujemy X-Guardrd Contour, która jest pierwszą
na rynku osłoną maszyn z zaokrąglonymi narożnikami.

Nasze osłony maszyn konstruujemy, bazując na
standardowym projekcie paneli, słupków, akcesoriów
i kolorów. W razie potrzeby ułatwia to klientom dalsze
rozbudowywanie osłon.

Produkty kompletne

Osłony maszyn Axelent są tak projektowane, aby spełniać
wszelkie wymagania związane ze skutecznymi osłonami
maszyn.

Dostępne osłony maszyn X-Guard to sekcje paneli
siatkowych oraz sekcje z blachy lub tworzywa sztucznego
(patrz dokument z charakterystyką techniczną X-Guard
na stronach 4–7). Axelent oferuje szeroki wybór drzwi,
zamków i akcesoriów umożliwiających klientom idealne
dostosowanie systemów osłon maszyn do ich potrzeb.

Funkcjonalność i inteligentne rozwiązania

Produkty ekonomiczne

Bezpieczeństwo

Zależy nam, aby oprócz bezpieczeństwa nasze produkty
działały możliwie najsprawniej. W naszych osłonach
maszyn zastosowaliśmy wiele inteligentnych rozwiązań
ułatwiających pracę wewnątrz i naokoło maszyn
wymagających tego typu zabezpieczeń.
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Prostota

Bezproblemowa i łatwa obsługa w połączeniu
z szybką dostawą i sprawnym montażem sprawiają,
że klienci wybierający osłony Axelent zawsze otrzymują
wartościowy produkt w przyzwoitej cenie.

axelent

produktinformation
» x-guard® contour

P R O D U K T FA K TA
Skyddsavstånd

200 mm

Vertikala rör
Horisontella rör

30x20 mm
25x15 mm

Stolpar

50x50, 50x100, 100x100 mm

Vertikala trådar
Horisontella trådar

Ø 3 mm
Ø 2.5 mm

Nätmaskor
Ytbehandling

cc 51x31 mm
Fosfatering/Epoxylack

Färg nätsektion
Färg stolpe

Svart RAL 9011
Gul RAL 1018, Svart RAL 9011*, Blå RAL 5005*

Andra färger kan offereras. (* Gäller enbart Standardstolpen, 50x50 mm)
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Ochrona maszyn, która się rozwija
Osłony X-Guard pojawiły się na rynku w 2008 r. Od tego
momentu do naszej oferty dodaliśmy nowe rozmiary
paneli, słupków i akcesoriów. Uważnie słuchamy uwag
naszych klientów, dzięki czemu jesteśmy w stanie
opracowywać rozwiązania zaspokajające ich nowe
potrzeby.

Oszczędność miejsca
Choć może się to wydawać jedynie małym ulepszeniem,
to jednak nikt wcześniej nie próbował odejść od
tradycyjnego montażu osłon maszyn pod kątem 90°.
Otwierając się na nowe kształty, możemy tworzyć
miłe dla oka systemy zabezpieczeń maszyn, które będą
elementem dopasowanym do reszty otoczenia. X-Guard
Contours to bardziej „przyjazny” design, który niweluje
problem zajmujących niepotrzebnie miejsce narożników
– klient otrzymuje osłonę, która idealnie pasuje do
środowiska produkcyjnego.
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Axelent X-Guard® Contour
Panele są dostępne w trzech różnych wysokościach: 1300, 1900 i 2200 mm, a także w wariantach
łączonych pod dwoma różnymi kątami: 45° i 90°.
Standardowy kolor paneli to kolor RAL 9011, natomiast pozostałe kolory są dostępne na zamówienie

DO NOT SCALE

SolidWorks 2011

© 2011 Axelent AB

X-guard O

DWG NO. / ART NO.

Material
-

Description

Review

_

A

Więcej informacji można znaleźć
w dokumencie
X-Guard
z charakterystyką techniczną osłon X-Guard.
Axelent AB
+46 (0)370 37 37 30
Hillerstorp, Sweden

E

-

Finish / Color
-

Created By

Johan Axelss

Drawn.

Scale
1:10
Sheet
A4

2012-06-11

Changed.

2012-06-11

Alla måttsättningar på hål är i cc
Ej angivna toleranser 0,5

7

X-Guard

®

Zabezpieczenia maszyn bez granic
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Twoje bezpieczeństwo to nasze założenie biznesowe
Nieważne, gdzie na świecie się znajdujesz
W Axelent wiemy, ile może kosztować przestój
w produkcji, i zdajemy sobie sprawę z konsekwencji
niewystarczających zabezpieczeń maszyn
produkcyjnych. Wiemy również, że spełnianie
regulacji dotyczących bezpieczeństwa maszyn
może być skomplikowane.
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Dlatego też oferujemy naszym klientom pakiet
bezpieczeństwa. Jest to kompleksowe podejście,
którego rdzeń stanowią przetestowane i atestowane
systemy osłon maszyn, a dzięki dodaniu do tego
naszego know-how oraz oferowanej przez nas
obsłudze klienci otrzymują skuteczne i szybko
dostarczane rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa
maszyn. W Axelent chcemy zostać Twoim
partnerem ds. bezpieczeństwa – nieważne,
gdzie na świecie się znajdujesz.

®

Osłony X-Guard mają tyle samo zalet
co inteligentnych rozwiązań
Montaż osłon X-Guard przebiega szybko 		
dzięki wytłoczonym otworom i wstępnie 		
zmontowanym elementom mocującym.

X-Tray firmy Axelent to szeroki wachlarz 		
korytek kablowych, które można w łatwy
sposób wmontować w osłony maszyn 		
X-Guard.

X-Guard Lite to uproszczona wersja X-Guard
oraz alternatywa dla tych, którzy potrzebują 		
bardziej ekonomicznych rozwiązań.

Sekcje X-Guard są dostępne w 13
szerokościach i 4 wysokościach.

Inteligentne rozwiązania zastosowane
w drzwiach X-Guard sprawiają, że klient nie
musi wstępnie określać, czy drzwi powinny
być prawoskrzydłowe czy lewoskrzydłowe
(nie dotyczy X-Lock ani X-It).

Zaprojektowane w inteligentny sposób 		
słupki X-Guard mają wywiercone już w fabryce 		
otwory na trzech z czterech boków, dzięki
czemu są uniwersalne i nie ma potrzeby 		
stosowania specjalnych słupków w narożnikach.

X-Guard Contour jest alternatywą z zaokrąglonymi
narożnikami. Dzięki temu otrzymujemy 		
funkcjonalne osłony o estetycznym wyglądzie.
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X-Key. Klucz do sukcesu
Wyjątkowy szczegół
Wyjątkowy klucz do szybkiego rozłączania paneli.
Zapomnij o narzędziach. Wystarczy Ci X-Key.
Szybkie rozłączanie i wymiana
Panele X-Guard można demontować tylko
specjalnym narzędziem X-Key. X-Key umożliwia
szybkie rozłączanie i wymianę paneli. W opcji
standardowej możliwe jest to tylko od środka
strefy niebezpiecznej. Konfiguracja taka jest
zalecana także przez firmę Axelent, ponieważ
12

zapewnia ona zatrzymanie maszyny po
otwarciu ruchomej osłony.
Stałe osłony można demontować tylko
w bezpiecznych warunkach. Jeżeli jest to
jednak konieczne ze względu na prace
konserwacyjne lub ograniczenia przestrzeni,
panele można również demontować od
zewnętrznej strony zabezpieczonego obszaru.
Aby móc korzystać z tego rodzaju dostępu,
należy zakupić dodatkowe akcesoria do
montażu osłon X-Guard.

®

X-Guard – elastyczny system z wyjątkowo
inteligentnymi rozwiązaniami
Axelent oferuje niezliczone kombinacje i rozwiązania
osłon X-Guard – najbardziej elastycznego systemu
zabezpieczeń maszyn.

Wsuń X-Key w górny
element mocujący …

Drzwi i panele są skonstruowane w sposób umożliwiający
swobodną zmianę, gdy zajdzie taka konieczność.
W prosty sposób można zmieniać kierunek otwierania
drzwi i zamka. To oznacza, że klient może w razie
potrzeby szybko zmodyfikować swoje osłony maszyn.

… pchnij w bok …

… i już możesz wyjąć panel.
Gotowe!
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Nasza oferta produktowa obejmuje również naszą markę X-Tray. X-Tray to szeroki wachlarz
inteligentnie zaprojektowanych i elastycznych korytek kablowych, które są kompatybilne
z systemem X-Guard. Wszystkie korytka kablowe do systemu X-Guard są cynkowane na czarno,
przez co wyglądają stylowo i są dobrze dopasowane do całości. Produkt jest wytrzymały, montuje
się go szybko i prosto, a do jego montażu, podobnie jak w przypadku X-Guard, potrzeba jedynie
kilku narzędzi i złączek.
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Żadne zabezpieczenia maszyn
nie są kompletne bez X-Tray
®

Korytka kablowe X-Tray doskonale pasują do
osłon maszyn X-Guard firmy Axelent.
Razem stanowią najlepszy wybór.

Proste połączenie
Korytka X-Tray firmy Axelent to idealne korytka
kablowe do stosowania z osłonami X-Guard.

Bez specjalistycznych narzędzi
Nasze korytka kablowe są wytrzymałe, elastyczne
i łatwo je dopasować. Klienci mogą tworzyć eleganckie
rozwiązania bez korzystania ze specjalnych narzędzi.
Podobnie jak w przypadku X-Guard potrzebnych jest
tylko kilka obejm i narzędzi. Łącząc elementy X-Tray
z X-Guard, otrzymujemy maksymalną elastyczność
przy zastosowaniu minimalnej ilości materiałów.
Proste i inteligentne. Dzięki niemalże nieograniczonym
możliwościom, jakie daje zaledwie kilka komponentów,
aby ukończyć dany projekt, nie trzeba przeznaczać
czasu ani pieniędzy na dodatkowe zamówienia.

Zestawy można łatwo złożyć bez konieczności
stosowania specjalnych narzędzi.

Jeden dostawca
Kompleksowe rozwiązania od jednego dostawcy
pozwalają szybko i łatwo zrealizować projekt.
Więcej danych technicznych dotyczących X-Tray można
znaleźć na str. 32-37 dokumentu z charakterystyką
techniczną osłon X-Guard
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Bezpieczeństwo,
obsługa i wiedza
Do zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa nie
wystarczą jedynie produkty zabezpieczające. Do tego
potrzebne są także godne zaufania produkty połączone
z obszerną wiedzą i doświadczeniem. Axelent zgromadził
ogromną bazę wiedzy i doświadczenia w zakresie
bezpieczeństwa maszyn. Bardzo uważnie śledzimy
rozwój tej branży i zawsze chętnie pomagamy klientom
w dostosowywaniu maszyn do aktualnych wymogów.

Safety Book
W centrum uwagi firmy Axelent znajduje się od zawsze
bezpieczeństwo klienta. Wiemy, że największe wyzwania
stojące przed naszymi klientami to brak informacji
i rozwiązań, dzięki którym mogliby stworzyć bezpieczne
miejsce pracy w obszarach zautomatyzowanych
i tych, w których pracują maszyny. Z tego względu
zdecydowaliśmy się opracować wyjątkowy przewodnik,
w którym klienci znajdą odpowiedzi na swoje pytania.
Połączyliśmy fakty z naszym know-how, a w rezultacie
otrzymaliśmy prostą książkę z zasadami bezpieczeństwa,
którą łatwo zrozumieć.

Błądzisz w dżungli wymogów dotyczących bezpieczeństwa
maszyn?
Skontaktuj się z najbliższym działem sprzedaży, a być może
jako jeden z niewielu otrzymasz tę wyjątkową książkę.
Nie można jej zamówić ani pobrać.
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Axelent – koncepcja gotowa do użycia
Axelent oferuje nie tylko kratownice i siatki.
Nasza koncepcja bazuje na gotowych do
użycia rozwiązaniach składających się z kilku
produktów. Robimy wszystko, co jest w naszej
mocy, aby dostarczać klientom możliwie
najlepsze usługi.

Wsparcie klienta
W Axelent robimy wszystko, co jest w naszej mocy,
aby dostarczać klientom możliwie najlepsze usługi.
W razie pytań dotyczących produktów, montażu itp.
zachęcamy do kontaktu. Chętnie porozmawiamy
telefonicznie również z osobami chcącymi poradzić się
w zakresie osłon maszyn lub bezpieczeństwa maszyn.

Zawsze dążymy do spełniania oczekiwań
klientów dotyczących produktów i usług.
Nasze motto to Jakość Axelent – obsługa,
bezpieczeństwo, szybkość, podejście oraz
know-how.

Gwarantujemy, dostarczamy
i montujemy
Ofertę cenową wraz z rysunkami prezentujemy 		
klientom w ciągu czterech godzin.
Na zapytania, które wpłynęły do nas wieczorem lub
w nocy, odpowiadamy do godziny 11:00 następnego
dnia.
Możemy zapewnić profesjonalną usługę montażu
przeprowadzanego przed doświadczonych 		
pracowników, aby klient nie musiał o nic się martwić.
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X-Guard comes
with a 3D viewer
®

SnapperWorks – prosta i genialna aplikacja
Zaprojektowana przez Axelent i przyjazna
w użytkowaniu aplikacja graficzna –
SnapperWorks – umożliwia naszym klientom
uzyskanie w krótkim czasie rysunku
rozmieszczenia osłon razem z konkretnymi
rozmiarami paneli i schematem ogrodzenia.

Wszystko jest przygotowane, wystarczy
tylko kliknąć i przeciągnąć, aby otrzymać
gotowy rysunek ze wszystkimi potrzebnymi
elementami.

Aplikacja SnapperWorks ma wiele zalet …
Dowiedz się więcej o SnapperWorks: www.snapperworks.com
• Jest ona dostosowana do modułów Axelent i zawiera
wszystkie nasze panele siatkowe oraz systemy
zabezpieczeń do maszyn.
• Jest prosta w obsłudze.
• Program umożliwia import plików DWG i DXF
oraz pozwala rysować – przykładowo – panele
bezpośrednio na danym rysunku.
• Dla określonych długości można skonfigurować
w programie najbardziej ekonomiczne rozmieszczenie
paneli.
• Szybko otrzymujemy gotowy rysunek razem ze
specyfikacją materiałową.

Wystarczy kliknąć i przeciągnąć! Klient
szybko i bezproblemowo otrzymuje ogólny
zarys potrzebnych elementów i może
zobaczyć, jak będzie wyglądać jego
system paneli siatkowych. Rysunek może
posłużyć jako podstawa zamówienia.
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X-Guard – Referencje
®

Projekty prosto ze Szwecji
Axelent to dostawca kompleksowych, gotowych do użycia rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że choć bezpieczeństwo ma najwyższy priorytet, ważne jest
również sprawne funkcjonowanie firmy. Dlatego też zawsze uwzględniamy całościowy obraz
sytuacji i jesteśmy w stanie przeprowadzić wszystkie potrzebne działania – od analizy ryzyka
po montaż i zatwierdzanie systemów bezpieczeństwa linii maszyn i magazynów. Oferujemy
również doradztwo po montażu i oprogramowanie, które pozwoli utrzymać najwyższy poziom
bezpieczeństwa w firmie.
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NLR, Netherlands Aerospace Centre
(Holenderskie Centrum Lotnicze i Kosmiczne)
NLR opracowuje innowacyjne i gotowe do użycia rozwiązania w odpowiedzi na skomplikowane
wyzwania, z którymi mierzy się przemysł lotniczy i kosmiczny. Ich działalność obejmuje całe
spektrum badań, rozwoju, testowania i ocen, począwszy od etapów zatwierdzania i weryfikacji
po etapy kwalifikowania, przeprowadzania symulacji i późniejszych kontroli. NLR potrafi łączyć
badania z praktycznymi zastosowaniami i współpracuje w Holandii i za granicą zarówno
z sektorem prywatnym, jak i publicznym.
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Przykłady prac wykonywanych przez
laboratorium NLR
Stefan Grudelbach, kierownik ds. sprzedaży, Axelent
Netherlands B.V: „W niektórych modelach samolotów
w głównym podwoziu znajduje się wspornik z włókien
węglowych. Włókna te tka i nanosi na wspornik specjalna
maszyna, którą można zobaczyć za ścianami X-Guard
z tworzywa sztucznego. Wsporniki z włókien węglowych
są produkowane wyłącznie jako prototypy. Maszynę
tkającą wykorzystujemy wyłącznie w ramach rozwoju
produktów. NLR konstruuje i testuje produkty lotnicze
i kosmiczne razem z takimi producentami jak Fokker,
Boeing, Airbus i Lockheed Martin”.
Produkty Axelent w laboratorium NLR
„W laboratorium NLR muszą panować określone
warunki przepływu powietrza charakterystyczne dla
pomieszczeń czystych, czyli niskie poziomy kurzu,
cząsteczek unoszących się w powietrzu i chemikaliów.
To dlatego wybraliśmy ściany X-Guard z tworzywa
sztucznego, które przyciągają możliwie najmniej
cząstek kurzu. Ponadto ściany te sprawdzają się
doskonale w sytuacjach, gdy klient chce sprawdzić swój
produkt w laboratorium, ponieważ są przeźroczyste
– a jako bonus klient otrzymuje wrażenie czystości
i ekskluzywności. Osłony maszyn mają 2300 mm
wysokości, jednakże z przodu maszyny klient wybrał
niższy model (1400 mm), aby lepiej widzieć projekt

i proces tkania. Słupki to model 50x50 w standardowym
kolorze żółtym (RAL 1018). Z przodu maszyny
zamontowaliśmy także drzwi z zamkiem typu hitch lock”.
Dzięki X-Guard poszczególne maszyny mogą
pracować w sposób niezakłócony
„Maszynę tkającą będzie obsługiwać jedna osoba
znająca dobrze zagrożenia związane z tym zadaniem.
Z tego względu klient zdecydował się nie wyposażać
przednich drzwi w wyłącznik. Jak wspomniałem
wcześniej, produkty z włókien węglowych będą
obsługiwane ręcznie na pierwszym stanowisku (maszynie
tkającej). Drugie stanowisko oferuje kilka innych, w pełni
zautomatyzowanych procesów. Najpierw robot podnosi
pocięte przez maszynę tnącą warstwy utkane z włókna
węglowego i układa je na jednym stosie. Następnie grzejnik
na podczerwień formuje podciśnieniowo te wstępnie
uformowane włókna węglowe i nadaje im wybrany kształt.
Ten pozornie łatwy proces sprawia, że włókno węglowe
staje się wyjątkowo trwałe”.
Całkowicie zabezpieczone maszyny w trzy dni
„Projekt dla NLR podzielono na dwa etapy. Etap pierwszy
obejmował zabezpieczenie robota za pomocą systemu
X-Guard. Gdy zakończono pierwszy etap, przystąpiono do
zabezpieczania maszyny tkającej. Montaż całego projektu
zajął łącznie trzy dni”.
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Zaokrąglone, ale nie ścięte rogi
w Formteknik w Szwecji
Firma Formteknik, producent narzędzi, działa w
trzech głównych segmentach rynku: opakowania o
cienkich ściankach, nakrętki i zamknięcia oraz wyroby
medyczne. Firma ma oddziały w Anderstorp w Szwecji
oraz w Roskilde w Danii. Gdy szukała na rynku osłon
maszyn, by zabezpieczyć nowe zautomatyzowane
stanowiska, skupiła się przede wszystkim na konstrukcji
i funkcjonalności, po czym bez wahania wybrała osłony
X-Guard Contour firmy Axelent.
Jan Aronsson, dyrektor zarządzający:
– Wystarczyło nam jedno spojrzenie, by zrozumieć, że rozwiązanie
X-Guard Contour firmy Axelent to idealna osłona dla nowych
zautomatyzowanych stanowisk. Zaokrąglone rogi są nie tylko stylowe,
ale też funkcjonalne. Pozwalają zaoszczędzić miejsce i sprawiają, że
łatwiej jest poruszać się wokół osłony. Oprócz korzyści funkcjonalnych
osłony mają stylowy i elegancki wygląd, dzięki czemu doskonale
komponują się z naszym zakładem, co bardzo nam się podoba.
Zawsze chcemy tego, co najlepsze – dla nas i dla naszych klientów.
24
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Projekty oddziału Axelent
Automation & Safety, Australia
Przygotowane na zamówienie rozwiązanie obejmowało 		
		 800 słupków i paneli (X-Guard) w połączeniu z różnymi 		
		 wariantami drzwi. Od zamówienia do ukończenia projektu
		 upłynęły trzy miesiące.

1

2

Indywidualne rozwiązania z bardzo wysokimi panelami 		
		 osiągającymi 5,25 metra. Od pierwszego zamówienia do
		 zakończenia montażu upłynęło 12 miesięcy.

3

Ten sam projekt, co powyżej.
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Świat Axelent
Niezwykle ważne dla nas jest, aby firma Axelent była
zarządzana w sposób etyczny, zaangażowany społecznie
i ekologiczny, niezależnie od tego, w jakiej części świata
znajdują się nasze zakłady produkcyjne. Przyczynianie się
do zapewnienia zrównoważonego społeczeństwa jest
kluczowym elementem naszej działalności i ma ogromne
znaczenie dla naszych przyszłych sukcesów.
Bierzemy odpowiedzialność za wszystkie nasze działania –
od relacji biznesowych po prawa człowieka i środowisko.

Środowisko i zrównoważona produkcja
Kwestie związane ze środowiskiem, zdrowiem
i bezpieczeństwem to nieodłączna część działalności firmy
Axelent. Zarządzając przez cele, osiągniemy w tym zakresie
stałą poprawę.
Nasze podejście prowadzi do długofalowego,
zrównoważonego rozwoju przez ciągłą poprawę
przyczyniającą się do zmniejszenia wszelkiego możliwego
wpływu na środowisko poprzez:
• dostarczanie rozwiązań umożliwiających oszczędzanie
zasobów i kosztów;
• przestrzeganie przepisów, rozporządzeń oraz 		
wymogów klienta dotyczących ochrony środowiska;
• dążenie do wysokiego poziomu efektywności
w wykorzystaniu zasobów energetycznych i naturalnych;
• wybieranie systemów pozwalających na recykling 		
i ponowne użycie materiałów;
• zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska i ograniczanie
zanieczyszczeń.

Aby dowiedzieć się więcej
o naszych działaniach na
rzecz zrównoważonego
społeczeństwa
z perspektywy etycznej,
socjalnej i środowiskowej,
należy wejść na
www.axelent.com i pobrać
nasz Kodeks postępowania.

CODE OF CONDUCT
Our Ethical, Social and Environmental Guidelines
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Axelent Group
Grupę Axelent tworzą trzy firmy: Axelent, Axelent Engineering oraz Axelent Software. Mają one
wspólną wizję zapewnienia konkurencyjności i prowadzenia biznesu poprzez wykorzystywanie
automatyzacji, systemów ochronnych, racjonalnych procedur, funkcjonalności i wiedzy.
Firmy te stale się rozrastają, rozwijając swoją działalność zarówno w Szwecji,
jak i na rynkach światowych.

Axelent AB
Axelent AB jest wiodącym producentem i światowym dostawcą systemów paneli siatkowych do zabezpieczania
maszyn oraz elementów oddzielających wykorzystywanych w przemyśle, magazynach i zapobieganiu szkodom.
Główna siedziba mieści się w szwedzkim Hillerstorp, gdzie znajdują się działy badań i rozwoju, produkcji,
magazynowania i pakowania. Axelent ma biura sprzedaży w ponad 50 krajach i oddziały w ponad 10.
www.axelent.com
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Axelent Engineering AB
Axelent Engineering AB oferuje usługi i produkty z zakresu automatyki głównie firmom z branży produkcyjnej w krajach
skandynawskich. Podstawową działalnością firmy jest dostarczane tworzonego na zamówienie sprzętu i rozwiązań z zakresu robotyki.
Szczególny nacisk firma kładzie na rentowne użytkowanie w ciągu całego cyklu życia. Dzięki współpracy z Dassault Systèmes –
światowym liderem w dziedzinie tworzenia rozwiązań 3D i PLM (Product Lifecycle Management, czyli zarządzanie cyklem życia
produktów) – możemy również oferować usługi i produkty PLM, takie jak CATIA, 3DVIA, DELMIA i ENOVIA. Takie połączenie sprawia,
że Axelent Engineering jest wszechstronnym partnerem dla przemysłu dostarczającym innowacyjne i rentowe rozwiązania.
www.axelentengineering.se

Axelent Software AB
Axelent Software opracowuje i udostępnia licencje użytkowania dla swoich własnych aplikacji SnapperWorks i SafetyWorks.
Programy bazują na rozproszonych platformach i standardach, co zapewnia długi okres użytkowania, ciągły rozwój
i kompatybilność z innymi systemami. Produkty Axelent Software opierają się na łatwości użytkowania, a ich oryginalną
wersję opracowano dla produktów Axelent, jednakże dzięki wielu modyfikacjom dostosowano je tak, aby umożliwić ich
stosowanie w większości sektorów ze standaryzowanymi produktami.
www.axelentsoftware.com
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Szybkość realizacji zleceń, kultura firmowa i wiedza
fachowa umożliwiają nam szybkie obsługiwanie
klientów i zapewnianie najlepszych możliwych
rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa. Oto
podstawy naszego „prostego”, ale wyjątkowego
modelu biznesowego, dzięki któremu firma Axelent
stała się jedną z wiodących marek w branży.

Axelent Quality
Service
Safety
Speed · Spirit
Know-how
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Dla firmy Axelent ważne jest, by Państwa ogólne
wrażenia były pozytywne, od pierwszej styczności
z naszym zespołem po montaż i obsługę
posprzedażową. Państwa informacje zwrotne są
bardzo ważne, ponieważ pomagają nam utrzymać
reputację dostawcy oferującego produkty wysokiej
jakości.

