2 0 1 7
JAKOŚĆ

EKONOMIA

EKOLOGIA

KO N T R O L A J A KO Ś C I K A R K A S Ó W
Scherograf INTACT 1200 firmy Steinbichler jest najnowocześniejszym
rozwiązaniem w branży. Systemy kontroli firmy Steinbichler zyskały
uznanie, kontrolując opony stosowane w przemyśle lotniczym oraz
w Formule 1. Dzięki zastosowaniu tych rozwiązań w firmie Colmec,
wykonujemy kolejny krok w celu podnoszenia jakości naszych produktów.
Sherograpf pozwala nam już na pierwszym etapie procesu kontroli eliminować karkasy nie nadające się do regeneracji.
Przełomowa technologia, pozwalająca zaglądać we wnętrze karkasu, bez
jakiejkolwiek fizycznej ingerencji w jego strukturę rewolucjonizuje podejście do kontroli jakości. Dzisiaj jesteśmy w stanie wykrywać uszkodzenia na całej powierzchni opony niewidoczne podczas kontroli wizualnej.
Dlatego do naszego procesu produkcji trafiają tylko i wyłącznie karkasy
w 100% nadające się do ponownej eksploatacji.

SYSTEMY MAGAZYNOWANIA
Nie bez znaczenia dla jakości opon jest ich magazynowanie. Ważny jest
sposób składowania opon, warunki atmosferyczne takie jak wilgotność,
nasłonecznienie, temperatura.
W naszej firmie od stycznia 2012r. wszystkie opony składowane są na
specjalistycznych regałach zabezpieczających opony przed deformacją
oraz zapewniających prawidłową rotację opon zgodnie z zasadą FIFO.
Magazyny są suche i zabezpieczają towary przed wysoką temperaturą
i promieniami słonecznymi.

CERTYFIKATY I NORMY EUROPEJSKIE
PROCES NAKŁADANIA BIEŻNIKA
Nakładanie bieżnika to kluczowy element procesu bieżnikowania
opony. Jego poprawne wykonanie ma ogromny wpływ na jakość opon
bieżnikowanych. Dzięki wieloletniej współpracy z liderem produkcji
maszyn nakładających bieżnik, firmą AZ Extrusion, Colmec z początkiem
roku 2012 wyposażył swoją linię bieżnikowania w najnowocześniejsze
rozwiązanie dostępne na rynku.
Maszyna CTC-SB pozwala nam na jeszcze lepszą kontrolę procesu.
Dzięki zastosowaniu automatyzacji i sterowania komputerowego proces
ten odbywa się przy minimalnym udziale operatora. Maszyna automatycznie umieszcza gumę podkładową oraz po zmierzeniu długości
pasa bieżnika kontroluje proces jego nakładania na oponę. Dzięki takim
rozwiązaniom nasze procesy są jeszcze bardziej powtarzalne, co ma
ogromny wpływ na jakość naszych produktów.

Wszystkie produkowane przez nas opony BOSS spełniają
wymagania normy europejskiej E20. Potwierdza to uzyskana homologacja nr 109R-000201 (w załączeniu).
Wszystkie procesy w naszej firmie spełniają wymagania jakościowe normy ISO 9001.
Nasze zaangażowanie w ochronę środowiska potwierdza certyfikat zgodny z ISO 14001.

CIŚNIENIOWA PRÓBA JAKOŚCI OPON BOSS
Próba ciśnieniowa jest jednym z najnowszych rozwiązań stosowanych w naszych procesach produkcyjnych. Opony po zakończonym procesie bieżnikowania zostają napompowane do ciśnienia
10 Bar i poddane kontroli wizualnej. Dzięki temu jesteśmy w stanie
ostatecznie eliminować wadliwe produkty oraz na bieżąco
monitorować parametry procesu bieżnikowania.
Oczywiście nie bylibyśmy w stanie wykonywać 100% inspekcji
produktów stosując tradycyjne metody pompowania opon. Aby
sprostać temu zadaniu w marcu 2012 r. wyposażyliśmy linię
bieżnikowania w nowoczesną maszynę do próby ciśnieniowej
G100 – XL firmy Matteuzzi. To nowoczesne rozwiązanie techniczne pozwala w wydajny i, co najważniejsze bezpieczny sposób
przeprowadzać kontrolę produkowanych opon.
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BZE 1/BZU

BRR/BZAW

BUT1

B702

- Bardzo małe opory toczenia – obniża zużycie paliwa do
4%.

- Duża ilość przejechanych kilometrów.

- Bieżnik na oś napędową do autobusów.

- Wszechstronnie wypróbowany bieżnik z pełnymi barkami
oraz z wbudowanym SIPE’m w celu lepszego schładzania.

- Wzór bieżnika o wszechstronnym zastosowaniu.

- Przeznaczony do ruchu miejskiego i regionalnego.

- Opona do autobusów miejskich na oś napędową o wysokich właściwościach trakcyjnych.

- Zastosowanie systemu SIPE – daje lepszą przyczepność
do jezdni, szczególnie na mokrych i śliskich nawierzchniach.

- Cichobieżny o równomiernym zużyciu dzięki specjalnym
mieszankom gumowym.

- Niskie koszty eksploatacji z wysokim bezpieczeństwem.
- Doskonała przyczepność na mokrej nawierzchni.

- Całoroczny, bardzo dobrze spisujący się w warunkach
zimowych.

- Wysoki przebieg i równomierne zużycie dzięki zastosowaniu mieszanki bieżnika K-plus.

- Samooczyszczający się dzięki otwartym barkom.

- Niski poziom emisji hałasu zapewniony przez nieregularną
rzeźbę bieżnika.

- Masywny wzór bieżnika, który jest zaokrąglony w bocznych częściach w celu zwiększenia stabilności.

- Nie zaleca się: place budowlane o złym podłożu.

- Niskie opory toczenia dzięki optymalnemu dostosowaniu
mieszanki do bieżnika.

B Roll 2

BDU

BDT

BDA 4

- Bieżnik wzdłużny z zamkniętymi ramionami i skrzydłami.

- Specjalna opona napędowa do autobusów miejskich.

- Poprzeczne lamele zapewniają dobre właściwości
trakcyjne - na suchej i mokrej nawierzchni.

- Ekstra głęboki bieżnik dla uzyskania wysokich przebiegów.

- Bieżnik na oś napędową do lekkich ciężarówek, samochodów dostawczych i ciężarowych, małych autobusów.

- Bieżnik na oś napędową do autobusów, całoroczny, na
długie i średnie dystanse.

- Do stosowania na krótkie i długie dystanse.

- Pełne barki dla zapewnienia równomiernego zużycia.

- Bieżnik z otwartymi barkami, o bardzo dobrej trakcji
zarówno na mokrej nawierzchni jak i w warunkach
zimowych.

- Niski poziom hałasu, niskie opory toczenia dzięki specjalnym mieszankom gumowym K-Plus.

- Niskie opory toczenia.

- Przeznaczony do ruchu regionalnego.
- Szczególnie polecany w przypadku opon o wymiarach
obręczy 17,5 „lub 19,5”.
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- Poprzeczne lamele zapewniają doskonałą trakcję na
mokrej nawierzchni jak i w warunkach zimowych.
- Zapewnione długie przebiegi i równomierne zużywanie się.
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B Trailer 1

BTL

BZA 65

- Specjalnie rekomendowany dla niskich profili.

- Najnowocześniejszy, paliwooszczędny bieżnik na oś
toczoną.

- Wzór ogólnego zastosowania dla przyczep i naczep.

- Bardzo małe opory toczenia, obniżające zużycie paliwa
do 5%.
- Rekomendowany do jazd długodystansowych.

- Mieszanka gumy przeznaczona do pracy w ciężkich
warunkach.

- Kompozycja mieszanki gumowej powodująca wyjątkowo
niskie wydzielanie się ciepła.

- Bieżnik bardzo uniwersalny, na długie i średnie dystanse.

B Trailer 2

B Trailer 3

B 748

BZY 65

- Bardzo wysokie przebiegi dzięki optymalnemu połączeniu mieszanki gumowej i wzoru bieżnika.

- Bieżnik o wszechstronnym zastosowaniu, bardzo wysokie przebiegi dzięki optymalnemu połączeniu mieszanki
gumowej i wzoru bieżnika.

- Wzór ogólnego zastosowania dla przyczep i naczep.

- Dobrze wypróbowany bieżnik na osiach wleczonych,
supersingel.

- Niskie opory toczenia, bardzo stabilne zachowanie

- Dobra przyczepność i wysokie przebiegi.

- Bieżnik o wszechstronnym zastosowaniu i równomiernym zużyciu.
- Duża odporność na uszkodzenia.
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- Innowacyjna mieszanka New Plus Formula zapewniające
niższe opory toczenia i podwyższone o 20% przebiegi.
- Szerokie barki zapewniają dużą odporność na uszkodzenia i równomierne zużycie.

w jeździe na mokrej nawierzchni.

- Mieszanka gumy przeznaczona do pracy w każdych
warunkach.

- Łagodne wyprofilowane barki – wytrzymały na skręcenia
w miejscu.
- Bieżnik wielosezonowy, doskonale sprawdzający się na
wszystkich nawierzchniach.
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BD-2

BDA/60

BCT

BMS2

- Wzór bieżnika zaprojektowany dla transportu dalekobieżnego i regionalnego, mieszanka gumy odporna na
ścieranie.

- Napędowy wzór bieżnika do jazdy na długich i krótkich
dystansach.

- Dostępny w wersji z SIPE’m lub bez.

- Napędowy wzór bieżnika o wszechstronnym zastosowaniu.

- Niskie opory toczenia, wysokie przebiegi, bardzo dobra
trakcja.

- Dostępny w szerokości 250 mm i powyżej.

- Uniwersalny, wielosezonowy wzór bieżnika. Zastosowany ULTRA SIPE w celu osiągnięcia maksymalnej
przyczepności.

B Drive 2

B 729

BZF

BZT

- Bardzo małe opory toczenia, obniżające zużycie paliwa
do 4%.

- Odpowiedni bieżnik do jazdy na krótkie i długie dystanse.

- Ekstremalnie odporny na przebicia, wzmocniony dodatkową 4 mm warstwą gumową.

- Bieżnik zaprojektowany do jazdy na wszystkich
rodzajach nawierzchni.

- Bieżnik dla transportu bliskiego i dalekiego.

- Zapewnia doskonałą trakcję i duże przebiegi.

- Wysokie przebiegi.

- Cichy, duża ilość przejechanych kilometrów.

- Wysokie przebiegi.

- Specjalnie skonstruowany na opony niskoprofilowe.

- Gwarantowane wysokie przebiegi.

- Ekstremalnie cichy w toczeniu.
- Dostosowany do opon niskoprofilowych.

- Wzór bieżnika samoczyszczący się.

- Niezalecany do pracy w trudnych warunkach terenowych.
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BDY 3

BDY

B Drive Nordic

BSG

- Ekstremalnie odporny na przebicia i przecięcia.

- Ekstremalnie odporny na przebicia, wzmocniony dodatkową 4 mm warstwą gumową.

- Innowacyjny bieżnik wielosezonowy na osie napędowe.

- Agresywny wzór bieżnika o wyjątkowej przyczepności
do podłoża.

- Wzór bieżnika samoczyszczący się.
- Doskonała przyczepność i wysoki przebieg kilometrów.

- Duża ilość przejechanych kilometrów.
- Wzór bieżnika samoczyszczący się.

- Doskonale sprawdza się w warunkach zimowych, na
mokrych nawierzchniach i w warunkach letnich.
- Charakteryzuje się dalekimi przebiegami, dużą stabilnością podczas jazdy, niskim poziomem hałasu.

- Wysoka stabilność poprzeczna.
- Specjalna mieszanka gumowa doskonale sprawdzająca
się w warunkach jesienno-zimowych.

- Zalecany czas montażu: jesień, początek zimy.

B Power 1

B Power 2

BWM

BWE

- Dobre właściwości jezdne na drogach.

- Bieżnik na drogi, place budów i drogi dojazdowe.

- Duża odporność na nierówności i uszkodzenia w ruchupoza drogowym.

- Bieżnik niekierunkowy - poprzeczne klocki bieżnika
zwiększają trakcję.

- Uniwersalna opona zimowa o wysokiej stabilności
bocznej.

- Wyjatkowo dobra przyczepność w trudnych warunkach
zimowych.

- Wbudowany wskaźnik zużycia bieżnika.

- Rekomendowany wszędzie, gdzie wymagana jest dobra
przyczepność do podłoża.

- Specjalna mieszanka gumowa gwarantująca zwiększoną
wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne (przebicia,
przepięcia).

- Zoptymalizowany kształt rowków zapewnia lepsze samooczyszczanie z błota i chroni przed zakleszczaniem
kamieni.

- Podwójne klocki i około tysiąc efektywnych żeberek dają
przyczepność zarówno przy przyspieszeniach, jak i przy
hamowaniu.

- Cichy w jeździe.

- Odporny na wyrwania, o zwiększonej odporności na
agresje.
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SYSTEM LOGISTYCZNY

Firma Colmec posiada dwa nowoczesne centra logistyczne oraz flotę pojazdów ciężarowych,
dzięki czemu jesteśmy w stanie dostarczyć dla Państwa opony w każdy zakątek kraju.
Nasi kierowcy dysponują merytoryczną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, dlatego
zawsze chętnie służą fachową radą.

MAGAZYN I
83-121 Rudno
MAGAZYN II
44-109 Gliwice
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