
Systemy sterowania radiowego HBC 
do 

zastosowań morskich.

www.hbc-radiomatic.com

Sterowanie bezprzewodowe.



2 | PRZEWAGA

Od portowego żurawia samojezdnego po wózek do przeładunku kontenerów, 
od żurawia pokładowego po armatki wodne na statkach pożarniczych: Praktycznie 
we wszystkich obszarach techniki morskiej wykorzystuje się dziś najnowocześniejszy 
sprzęt techniczny. Efektywna koordynacja tego sprzętu oraz niezawodna, szybka 
i łatwa obsługa różnych maszyn mają przy tym decydujące znaczenie. 
 
Szczególne wyzwanie stanowi praca w ekstremalnych warunkach: Ciągły kontakt 
z wodą morską i codzienne zastosowanie w trudnych warunkach pogodowych i podczas 
wiatru stawiają najwyższe wymagania dla ludzi i maszyn. W takich skrajnie trudnych 
warunkach nasze bezprzewodowe systemy sterowania zapewniają dużą przewagę.

Mobilność i bezpieczeństwo bez uciążliwych kabli.
Podczas pracy ze sterowaniem radiowym HBC operator przez cały czas pozostaje 
mobilny. Może swobodnie poruszać się w swoim obszarze roboczym i sterować 
urządzeniem z bezpiecznego miejsca przy zachowaniu optymalnej widoczności 
przestrzeni roboczej. Jednocześnie zredukowane jest niebezpieczeństwo wypadku 
w wyniku potknięcia na kablach. 

Wydajność i oszczędność czasu.
Operator nosi system sterowania radiowego ze sobą, co gwarantuje stały dostęp 
bez przeszkód. Operator może zredukować liczbę przejść, ponieważ ma możliwość 
sterowania wszystkimi funkcjami maszyny bezpośrednio z jednego miejsca i nie musi 
wracać do maszyny. 

Wszystkie funkcje z jednej ręki.
Dzięki zaawansowanej technice transmisji i najnowocześniejszej elektronice możliwe 
jest dzisiaj realizowanie najróżniejszych funkcji maszyny za pomocą jednego 
poręcznego urządzenia obsługowego. Użytkownik ma wszystkie istotne funkcje 
zawsze pod ręką. To ułatwia koordynację i umożliwia oszczędność czasu. 

Decydujące zalety 
w działaniu.



3 | DOŚWIADCZENIE

Firma HBC-radiomatic zalicza się od wielu lat do wiodących światowych dostawców 
bezprzewodowych systemów sterowania do zastosowań morskich. Sprawdzone 
produkty naszego przedsiębiorstwa rodzinnego w Crailsheim są stosowane przy 
najróżniejszych maszynach. Zakres jest bardzo szeroki - od żurawi obrotowych 
w portach jachtowych aż po wozy bramowe w portach kontenerowych, od wciągarek 
linowych na statkach badawczych aż po żurawie przemysłowe na platformie 
wiertniczej.  

HBC-radiomatic.
Ekspert  
do zastosowań morskich.

Idealny zakres zastosowania
• żurawie pokładowe.
• portowe żurawie samojezdne.
• wózki do przeładunku kontenerów.
• żurawie przemysłowe.

• wciągarki linowe.
• instalacje gaśnicze.
• wozy bramowe.
• i wiele więcej.



4 | KOMPETENCJA

W przypadku wielu zastosowań morskich obowiązują wyjątkowo surowe przepisy 
prawne dotyczące stosowanego sprzętu. Ponadto na terenie portu i obszarach 
przybrzeżnych wiele maszyn jest stosowanych okresowo lub stale w otoczeniu 
zagrożonym wybuchem. Dlatego szczególnie istotne jest wsparcie niezawodnych 
partnerów posiadających niezbędne kompetencje. 

HBC-radiomatic oferuje szereg wydajnych systemów sterowania radiowego 
z dopuszczeniem DNV GL. Ta sprawdzona, niezależna certyfikacja potwierdza 
spełnienie najsurowszych kryteriów kontrolnych przez nasze produkty. Nasi Klienci 
mają zawsze pewność co do przejrzystości, niezawodności i bezpieczeństwa na 
najwyższym poziomie.

Bezpieczeństwo 
na pierwszym miejscu.

Cała seria spectrum dostępna jest z dopuszczeniem DNV GL.

Dotyczy to również naszych systemów radiowych Ex. Od 
ponad 40 lat projektujemy i tworzymy bezprzewodowe 
systemy sterowania do obszarów zagrożonych 
wybuchem i jesteśmy w tym prawdziwymi EX-pertami. 
Dzisiaj oferujemy szereg wysokiej jakości systemów 
sterowania radiowego z dopuszczeniami wg ATEX 
i IECEx do stref Ex 1 (do grupy gazu IIC), 2, 21 i 22. 
Dodatkowo produkty HBC są dostępne również z 
dopuszczeniem NEC 500 / 505. Spełniamy optymalnie 
nawet najbardziej indywidualne życzenia naszych 
Klientów.

Bezpieczne i niezawodne: Systemy HBC-radiomatic do stref Ex.



5 | JAKOŚĆ

Od utworzenia przedsiębiorstwa w 1947 firma HBC-radiomatic jest synonimem 
najwyższej jakości „made by HBC”. Ponad 90 procent komponentów do systemów 
sterowania radiowego HBC pochodzi z własnego projektowania, konstrukcji 
i produkcji w Crailsheim.  

Nasi Klienci mogą zawsze polegać w pełni na swoich systemach radiowych.  
Wyjątkowa wytrzymałość obudowy, niezawodna elektronika i sprawdzone od 
dziesięcioleci elementy obsługowe gwarantują długą żywotność również w przypadku 
codziennego zastosowania w trudnych warunkach. 

Standard jakości produktów HBC dotyczy również ich wyjątkowej wytrzymałości.  
Specjalnie do zastosowań morskich oferujemy liczne dodatkowe funkcje, które 
zapewniają szczególną ochronę przed wodą morską, wiatrem i trudnymi warunkami 
pogodowymi. Dobrym przykładem są odporne na działanie wody morskiej osłony 
mieszkowe naszych sterowników i specjalnie pałąki ochronne ze stali szlachetnej 
dostępne opcjonalnie.

Najwyższa jakość 
„made by HBC”. Sterownik HBC: sprawdzony od dziesięcioleci.

Siedziba firmy HBC w Crailsheim.

Produkcja komponentów HBC w Crailsheim.

Niezawodna elektronika własnej produkcji.

Płyta czołowa odporna na działanie kwasów, osłony mieszkowe odporne 
na działanie wody morskiej i pałąki ochronne ze stali szlachetnej.



HBC-radiomatic oferuje duży wybór wysokiej jakości standardowych systemów 
radiowych. Ponadto od dziesięcioleci jesteśmy wiodącym specjalistą w zakresie 
projektowania i produkcji systemów sterowania radiowego dopasowanych 
do indywidualnych potrzeb. Oferujemy szeroką paletę modeli podstawowych, 
elementów obsługowych i opcji HBC Smart, które zapewniają jeszcze wyższy poziom 
bezpieczeństwa i wydajności dla wielu zastosowań morskich.

Dobrym przykładem jest wsparcie kamery radiomatic® photon: Ta przemyślana 
funkcja zapewnia przesyłanie obrazu z kamery na żywo na wyświetlacz sterowania 
radiowego i umożliwia bezpieczną pracę w warunkach słabej widoczności. 

Kolejną cenną funkcją jest radiomatic® report. Nazwa ta oznacza inteligentną 
koncepcję, która umożliwia użytkownikowi instalacji skuteczne zarządzanie dostępem 
do swoich maszyn i rejestrację przydanych danych poprzez rejestrator danych HBC. 

Standardowo już prawie wszystkie nadajniki HBC wyposażone są w radiomatic® iLOG. 
W przypadku uszkodzenia oryginalnego nadajnika operator może od razu aktywować 
nadajnik zastępczy i kontynuować pracę bez przestoju.

Paleta dostępnych funkcji dodatkowych obejmuje ponadto szereg sprawdzonych 
funkcji jak oświetlenie płyty czołowej do bezpiecznego sterowania w warunkach 
słabego oświetlenia lub przejazd prostokątny do bezpiecznego prowadzenia maszyny 
przez wąskie, proste przejazdy. Ponadto systemy radiowe HBC dostępne są z licznymi 
złączami szeregowymi.

Nieograniczone 
możliwości.

6 | WSZECHSTRONNOŚĆ

Przegląd produktów HBC.

Wsparcie kamery z radiomatic® photon.

radiomatic® iLOG do szybkiej aktywacji zastępczych 
nadajników.

Oświetlenie płyty czołowej: Wszystko zawsze widoczne.



7 | KOMFORT

Jeśli system sterowania nie jest potrzeby, operator 
może od razu przystąpić do działania. 

Wymiana akumulatora - kwestia kilku sekund. Sposób noszenia na pasie biodrowym. Sposób noszenia na pasie 
naramiennym / na szyi.

Systemy radiowe HBC.  
Stały dostęp bez przeszkód.
Systemy sterowania radiowego HBC są sprawdzają się optymalnie również 
w przypadku szczególnie długiej i trudnej pracy. Możliwości wygodnego noszenia 
sprawiają, że operator może skupić się na swoich zadaniach i pracować bez wysiłku 
nawet po kilku godzinach. 

W zależności od zastosowania i preferencji użytkownika systemy sterowania mogą 
być noszone na pasie biodrowym, pasie naramiennym lub na szyi w ten sposób są 
zawsze pod ręką i nie przeszkadzają w pracy. Opcjonalnie udostępniamy również inny 
osprzęt do noszenia oraz torby ochronne.

Inteligentny system wymiany akumulatora jest 
od dziesięcioleci znakiem firmowym HBC radiomatic. 
Wszystkie systemy radiowe dostarczane są standardowo 
z 2 wydajnymi akumulatorami bez efektu pamięci. 

Wystarczy kilka czynności i system sterowania będzie 
dostępny do użytkowania z całkowitą mocą.



8 | SERWIS

Obsługa klientów – 
szybka i spersonalizowana.
Wybór systemu radiowego HBC-radiomatic to wybór długiej trwałości i jakości. Jeżeli 
mimo to zdarzy się, że jeden z naszych produktów nie będzie działał optymalnie, to 
również wtedy możesz zaufać HBC-radiomatic. Obsługa klienta nie kończy się u nas na 
dostarczeniu systemu radiowego.

Nasze własne stacje serwisowe w Niemczech oraz 40 partnerów serwisowych na 
całym świecie dbają o to, by zredukować czasy przestoju do minimum.  
A jeżeli zajdzie potrzeba szybkiego działania, wyślemy naszych techników bezpośrednio 
na miejsce.

Obsługa klienta oznacza dla nas jeszcze więcej: W naszym centrum szkoleniowym 
objaśniamy techniczne podstawy i sposób działania naszych systemów radiowych, 
wyjaśniamy jak przeprowadzić prawidłową instalację i prezentujemy, na czym polega 
konserwacja produktów. Oferujemy obsługę klienta na najwyższym poziomie.

Stacje serwisu HBC gwarantują szybką i niezawodną 
obsługę klienta.

Mobilny serwis HBC zapewnia błyskawiczne wsparcie.

HBC-radiomatic GmbH (siedziba firmy)
Haller Straße 45 – 53
74564 Crailsheim 
tel.:  +49 7951 393-0
faks: +49 7951 393-50
info@radiomatic.com

HBC-radiomatic w Niemczech:
HBC-radiomatic Vertriebs GmbH
Hauert 18
44227 Dortmund 
tel.:  +49 231 565 584-0
faks: +49 231 565 584-11
info@hbc-dortmund.de

Dalsze serwisy i kontakty do dystrybutorów HBC dostępne pod adresem

HBC-radiomatic GmbH
Bahnhofstraße 41
08297 Zwönitz 
tel.:  +49 3775 433 74 70
faks: +49 3775 433 74 77
service-zwoenitz@radiomatic.com
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www.hbc-radiomatic.com


