Vážení čtenáři,

v letošní vlně projektu Crane Monitor jsme se zaměřili na nové
funkce, speciální aplikace a trendy na trhu průmyslových jeřábů.
Ne každý technik, mistr či manažer má čas sledovat, co se na trhu
děje, a jaké novinky se nabízí. Věřím proto, že studie, kterou Vám
předkládáme, Vám nabídne rychlý přehled a inspiraci pro příští
výběr a nákup zdvihacích zařízení do vaší firmy.
Děkuji všem, kteří věnovali svůj čas vyplnění dotazníku z průzkumu
Crane Monitor a přeji Vám příjemné čtení.

Zoltán Gorta
Country Manager Czech Republic
Demag
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Chytré funkce a novinky
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Off-line sledování standardem, on-line trendem
Dnešním standardem na trhu je nejen bezdrátové ovládání
jeřábu, ale také systémy pro (off-line) sledování přetěžování
jeřábu či sledování počtu provozních hodin.
Na trh pak vstupují funkce, které umí sledovat jeřáb
v reálném čase a online a dokáží vyhodnocovat jeho stav
a plánovat potřebnou údržbu a omezit odstávky.

Časté
využívání**

Funkce, které se
stávají standardem

Výrazně také roste využívání elektronického hlídání (omezení)
rozkývání břemen.

Méně známé
funkce jeřábů*

Známější funkce
jeřábů*

Funkce, které se
prosazují

* % uživatelů, kteří koupili větší jeřáb v roce 2017,
a o této funkci slyšeli
** % firem, které koupily větší jeřáb v roce 2017,
a funkci využívají

Minimální
využívání**

rostoucí míra využívání

Zdroj: B-inside s.r.o. (2017)
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Na trh přichází automatický monitoring a prediktivní údržba
V poslední době se ve výrobě intenzivně diskutuje téma Průmysl
4.0 a s ním související automatizace a digitalizace. Nedílnou
součástí těchto diskusí je i téma prediktivní údržby, tedy
včasného zásahu ještě před tím, než dojde k poruše výrobního
zařízení. Nejde pouze o preventivní prohlídky a údržbu, ale
o koncept, kdy díky softwarovému sledování daného zařízení
systém vyhodnotí, že je vhodná prohlídka či servis, a to bez
ohledu na plánovanou preventivní / pravidelnou údržbu. Díky tomu
firmy dokáží minimalizovat nenadálé odstávky strojů a eliminovat
prostoje ve výrobě.
O tom, že elektronické sledování a on-line přístup k datům
o provozu včetně automatického sledování stavu zařízení, je čím
dál aktuálnější i na trhu zdvihací techniky, svědčí i výsledky Crane
Monitoru. Můžeme vidět, že procento firem, které u svých
jeřábů využívá právě tyto moderní funkce, neustále roste.

Využívání moderních funkcí
u středně velkých a velkých jeřábů
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Sledování hmotnosti břemen / přetěžování
Sledování počtu provozních hodin
Sledování historie chybových hlášení
Automatické monitorování stavu jeřábu

Online sledování aktuálního provozu jeřábu
Zdroj: B-inside s.r.o. (2017)
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Jeřáby pro speciální
aplikace
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Přesně polohovat? Otáčet? Stabilizovat?
Pokud patříte mezi firmy, které potřebují otáčet břemena anebo je
přesně polohovat či maximálně zamezit jejich houpání, jistě víte,
jak náročné jsou to situace, pokud využíváte standardní jeřáb a ne
zařízení, které je k tomu speciálně určené.
Otáčíte-li těžká břemena, víte, že otáčení za použití standardního
jeřábu a dvou koček, je zdlouhavé. Přitom tímto způsobem dodnes
otáčí břemena 4 z 10 firem, které to potřebují, ačkoliv na trhu jsou
jeřáby, které umí otáčet břemena automaticky.
Podobně, pokud potřebujete maximálně zamezit houpání
břemen, možná vám vadí, že jeřáb musí v tu chvíli velmi zpomalit,
což v důsledku znamená nižší tempo výroby. A ačkoliv se dnes již
nabízí elektronické zamezení houpání břemen, využívá jej pouze
třetina firem, které potřebují houpání omezit.
Přesně na tyto specifické situace již dnes řada výrobců jeřábů
myslí, a nabízí jeřáby pro speciální aplikace. Pokud tedy patříte
mezi uživatele, kteří potřebují otáčet břemena, přesně je polohovat
či zamezit jejich houpání, možná byste měli při příštím nákupu
jeřábu poptat i funkce, které jsou vyvinuté speciálně pro tyto
situace.

Jak ve firmách řeší speciální situace
při manipulaci s břemeny?
Využívají speciální jeřáb

Otáčení břemen

59 %

Přesné polohování
břemen

Zamezení houpání
břemen

Mají standardní jeřáb

41 %

54 %

33 %

46 %

68 %

Zdroj: B-inside s.r.o. (2017)
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Trendem jsou menší
a flexibilnější jeřáby
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Prodeje menších a flexibilnějších jeřábů rostou
V posledních letech firmy zaznamenávají rostoucí tlak na flexibilitu
výroby, rychlou reakci na měnící se podmínky na trhu a požadavky
na rychlejší změny ve výrobě. Možná i tyto trendy se v důsledku
odráží na rostoucích prodejích menších (a flexibilnějších) jeřábů.

Zatímco v letech 2000 – 2009 koupilo menší jeřáb či kladkostroj
pouze 18 % výrobních podniků (s obratem nad 100 mil. Kč anebo
s více než 50 zaměstnanci), v posledních dvou letech to byla již
každá druhá firma. Prodeje menších jeřábů a kladkostrojů tak
rostou zejména na úkor těch středně velkých.

Jaký jeřáb jste naposledy kupovali?

Menší jeřáby a kladkostroje
Středně velké jeřáby a kladkostroje
Velké jeřáby a kladkostroje
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V této souvislosti můžeme zmínit podvěsné systémy, které
firmám často nahrazují mostové jeřáby, a jejichž výhodou je
značná univerzálnost a flexibilita. Rostoucí prodeje menších jeřábů
tak nejsou vždy jen o jejich nižší nosnosti, ale i o chytrém
a variabilním řešení.
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Zdroj: B-inside s.r.o. (2017)
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Metodika a cíle projektu
Hlavní cíle projektu:

Webový portál projektu:

• zjistit reálný stav v oblasti nákupu jeřábové techniky a péče
o jeřáby a kladkostroje ve výrobních firmách v ČR a kontinuálně
sledovat vývoj v této oblasti,

www.cranemonitor.cz

• dát dotázaným účastníkům projektu zpětnou vazbu v podobě
srovnání s ostatními společnostmi,
• ukázat výrobním firmám možnosti, jak pečovat o jeřábovou
techniku, aby se minimalizovaly prostoje a odstávky výroby.
Přidanou hodnotou průzkumu je jeho opakovanost v čase. Projekt je
realizován každý rok.
Respondenti:
V každé vlně projektu detailně dotazujeme cca 300 respondentů
z náhodně vybraných výrobních firem v soukromém sektoru (firmy s
obratem nad 100 mil. Kč anebo s alespoň 50 zaměstnanci). Na
dotazník odpovídají lidé odpovědní za výběr nebo údržbu jeřábové
techniky ve firmě. Díky náhodnému výběru lze považovat výsledky
za reprezentativní a zobecnitelné pro zkoumané cílové skupiny.
Sběr dat:
Sběr dat aktuální vlny projektu
a zúčastnilo se jej 313 respondentů.

proběhl

v

září

2017
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Zadavatel projektu

Konecranes and Demag s.r.o.
Bienerova 1536
274 81, Slaný, Czech Republic

Společnost Demag patří mezi technologickou špičku v oboru jeřábů,
pohonů a manipulační techniky a nabízí širokou nabídku prodejních
a servisních služeb. Nabízená řešení jsou zaměřená na vyšší kvalitu a
efektivitu – od řemeslné dílny až po velký průmyslový podnik.

Tel: +420 312 514 312 www.demagcranes.cz
Pomáháme firmám zkracovat prostoje a zefektivnit výrobu. Naše
rozsáhlá produktová paleta zahrnuje individuální oborová řešení
pro pojezdy, manipulaci s břemeny na pracovišti, toky materiálů
ve výrobě i ve skladu. Naší prioritou je přinášet užitek pro naše
zákazníky – zaměřeno na nejvyšší hospodárnost, maximální provozní
bezpečnost, optimální disponibilitu a maximální výkon.
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Realizátor projektu

B-inside s.r.o.
Šmeralova 12, 170 00 Praha
Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín

Společnost B-inside s.r.o. je výzkumnou a marketingovou agenturou
specializující se na marketing firemních trhů (B2B). Našim klientům
nabízíme komplexní služby od výzkumu trhu přes strategický marketing,
poradenství až po propagaci.

Tel: +420 608 048 048
www.b-inside.cz

Jsme tým lidí, kteří se na B2B trzích (firemních trzích, trzích organizací)
pohybují dlouhodobě. V marketingu a obchodu B2B narážíme neustále
na
skutečnost,
že
firmám
chybí
kvalitní
a specializované služby zaměřené jejich potřebám a především
orientované na obchodní výsledky.
Našim klientům nabízíme:
• komplexní marketingové služby zaměřené na B2B (firemní trhy) –
výzkum trhu, strategie, propagace, získávání zákazníků
• řešení na míru potřebám (kreativní a zároveň použitelná klientem v
praxi)
• odbornost a letité zkušenosti z výzkumů, marketingu, managementu a
poradenství
• dlouhodobou spolupráci jdoucí do podstaty samotného fungování
firem
• nejen rady, vize a doporučení, ale konkrétní kroky a konzultace
vedoucí k lepším obchodním výsledkům našich partnerů.
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