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i handlowe oraz wymogi bezpieczeństwa, których domaga się współczesny świat przemysłu.

Mierzymy naszą wartość wyłącznie na podstawie rezultatów, które osiągamy na rzecz

naszych klientów w Wielkiej Brytanii i na całym świecie.

Współpracujemy ściśle ze strategicznie wybranymi partnerami, by móc zaoferować

kompleksowy zestaw materiałów zaawansowanych technicznie, które mogą chronić sprzęt

i maszyny przed zużyciem ich przez ścieranie.

Nasz sukces zawdzięczamy wiedzy na temat tego, jak wyeliminować problem w czasie

obchodzenia się, przenoszenia, magazynowania lub przetwarzania dużej masy materiałów

tak, aby stwarzać kocepcje nastawione na rozwiązania, gwarantujące zwrot z inwestycji.

Pracujemy według uznanych na całym świecie wzorców najlepszej praktyki i mając to na

względzie wprowadziliśmy własną inicjatywę skoncentrowaną na jakości, ekologii,

bezpieczeństwie i higienie pracy (Quality, Environmental and Health & Safety - QUENSH),

która ma nam pomóc osiągnąć zintegrowany system zarządzania - Integrated

Management System (IMS). Dzięki tej inicjatywie wszyscy nasi klienci mogą być pewni,

że współpracują z firmą o podobnym światopoglądzie, których standardy w pełni

odzwierciedlają ich własne normy.

Mocna pozycja Kingfishera opiera się na naszych pracownikach i ich wiedzy. Jesteśmy obecni

we wszystkich zakątkach świata, co pozwala nam na wypracowanie odpowiednich

umiejętności, wiedzy i skuteczności, aby osiągnąć cele wewnętrzne i zewnętrzne.

Od pierwszego kontaktu aż po odbiór projektu przez klienta naszym najważniejszym celem

jest zagwarantowanie, że spełniamy coraz ostrzejsze wymogi techniczne, środowiskowe

Nasza lokalizacja w przemysłowym sercu Wielkiej Brytanii oraz nasze partnerstwo z firmami

zagranicznymi powoduje, że jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wyzwania związane z

parkiem maszynowym i sprzętem. Niezależnie od tego, gdzie znajduje się firma, możemy

przygotować gotowy pakiet pod klucz z wykorzystaniem naszych własnych

wykwalifikowanych zespołów instalacyjnych, lokalnych zespołów lub poprzez sprawowanie

nadzoru nad pracownikami naszego kontrahenta. W zależności od tego, jakie rozwiązanie

Wasze cele są naszymi celami Przyjmujemy każde wyzwanie

najbardziej odpowiada naszemu odbiorcy, Kingfisher gwarantuje ukończenie projektu na

czas, w ramach ustalonego budżetu, według odpowiednich standardów oraz ku

całkowitemu zadowoleniu klienta.

W naszym zakładzie w Wielkiej Brytanii, zbudowanym właśnie w tym celu oferujemy,

kompleksowe rozwiązania inżynieryjne, projektowe, produkcyjne oraz koncepcje oczyszczania

powierzchni. Niezależnie od tego, czy klient potrzebuje tylko dostawy materiałów, czy też

wykonania całościowego projektu o wartości wielu milionów dolarów, Kingfisher udowodnił,

że jest w stanie wywiązać się z przyjętych zadań będąc na tyle niewielką firmą, aby się

troszczyć o szczegóły, ale na tyle dużą, aby odpowiednio zarządzać projektem.

Pracują dla nas osoby o najwyższym kalibrze i zaangażowaniu, wprowadziliśmy też

programy przyuczające do różnych zawodów technicznych w celu utrzymania i

zróżnicowania kwalifikacji naszych pracowników. Jesteśmy dumni z dobrze

wykonanej pracy, co przekłada się na stale rosnącą bazę klientów. Doceniają oni

nasze zaangażowanie w budowanie profesjonalnych i personalnych relacji

przynoszących sukces obu stronom.



okazałby się zbyt trudny. Unikając nadmiernych kosztów narzutowych charakterystycznych

dla dużych podwykonawców, my możemy doprowadzić do oszczędności kosztów.

Podejmując większość działań produkcyjnych na miejscu, wykorzystując wydajne

nowoczesne maszyny i naszą wykwalifikowaną siłę roboczą, możemy odpowiedzieć

szybko na potrzeby klientów bez polegania na zezwnętrznych źródłach, w ten

sposób zapewniając sobie pełną kontrolę.

Zajmujemy się kompletnymi zestawami lub ich elementami, które mogą ważyć do 20

tys. kg i które mogą mieć szerokość 6 m, dzięki czemu jesteśmy w stanie spełnić

różne wymagania, prowadzące do wypełnienia zobowiązań przez klientów.

W naszym zakładzie stosujemy skuteczne procesy wytwórcze, wykorzystujące metale

żelazne i nieżelazne, w ten sposób przestrzejagając wszystkich praktyk inżynieryjnych.

W Kingfisherze staramy się przewyższyć oczekiwania naszych klientów

- za każdym razem na czas i bez wyjątku.

Aby dotrzymać kroku szybko rozwijającym się technologiom, nasi inżynierowie

entuzjastycznie zajmują się opracowywaniem nowych kryteriów projektowych i nowego

oprogramowania, wykorzystując wszystkie narzędzia w celu stworzenia nowych koncepcji

projektowych i produkcyjnych wspierających procesy i oferując obsługę klienta. Po

początkowej konsultacji przeprowadzanej u klienta lub w naszym zakładzie w Wielkiej

Brytanii, możemy kierować aspektem projektowym potencjalnego zlecenia poprzez

zaproponowane projekty wraz ze szczegółowym rysynkami produkcyjnymi i budowlanymi.

Informacja ta jest przygotowana w formacie 2 lub-3 wymiarowym i może stanowić część

procesu modelowego w celu uzyskania lepszego rozeznania całego systemu jako układu

całościowego. Ten wysoki poziom know-how wraz ze szczegółowym zrozumieniem

stosownych międzynarodowych uregulowań prawnych, kodeksów najlepszych praktyk

przemysłowych i standardów umożliwia nam generowanie wysoce konkurencyjnych

projektów oraz usług inżynieryjnych, skrojonych na indywidualne potrzeby biznesowe

każdego klienta.

Projekty na przyszłość Produkcja na dzisiaj
Przenoszenie i przetwarzanie milionów ton produktów powodujących ścieranie

prowadzi do przedwczesnych usterek sprzętu i pociąga za sobą kosztowne przestoje

wynikające ze ścierania materiałów. Inne czynniki takie jak korozja i przepływ materiałów

mogą być równie szkodliwe. Przeciwdziałanie tym problemom to dziedzina, w której

specjalizuje się Kingfisher.

Wraz ze wzrastającą potrzebą rozłożenia ryzyka i kontrolowania procesu, Kingfisher oferuje

inżynierom w branży możliwość współpracy z podobnie myślącymi osobami, które podzielają

tę samą dbałość o jakość, koszt i wykonawstwo.

Nasz zakład produkcyjny w Wielkiej Brytanii umożliwia nam zwiększone możliwości, jeśli

chodzi obsługę sprzętu, który dla większości lokalnych usługodawców usług inżynieryjnych



poprzez zastosowanie efektywnych środków zabezpieczających. Lista ta nie jest ani

wyczerpująca, ani całkowita, ale pomaga zrozumieć doświadzenie Kingfishera w realizacji

znacznych oszczędności dla naszych klientów na całym świecie:

� rurociągi do
odpopielania i
pyłoprzewody

� zasobniki
� przenośniki łańcuchowe
� separatory cyrkulacji

powietrza
� koncentratory
� bębny przenośników
� sprzęt do kruszenia
� cyklony
� sprzęt do suszenia
� przewody
� odciągi pyłu

� wentylatory i osłony
� podajniki
� spławiaki
� kruszarki
� kosze

samowyładowawcze
� hydrocyklony
� hydropulpery
� obudowy i wirniki
� płuczki i rynny spustowe
� systemy załadunku
� miksery
� maszyny mobilne
� rurociągi pneumatyczne

� pompy
� ekrany
� przenośniki śrubowe
� separatory
� silosy
� kanały śluzy
� sprzęt do rozładunku
� rynny transferowe
� zawory
� rynny wibracyjne
� bębny do mycia
� przewody

odprowadzające gaz

Ekonomika wczesnej interwencji Możliwości usługowe Kingfishera

sektorze przemysłu ciężkiego począwszy od elektrowni opalanych węglem, hut oraz

zakładów obróbki węgla aż do przedsiębiorstw wydobywających minerały i produkujących

cement. Bez nich nasza oferta usługowa nie obejmowałaby całościowego pakietu usług,

z których mogą obecnie korzystać nasi klienci, a który przedstawiamy poniżej:

� zarządzanie projektami w zgodzie w regulacjami CDM

� zzczegółowy projekt, rysunki produkcyjne i instalacyjne

� produkcja maszyn i sprzętu

� renowacje i usprawnienia maszyn

� montaż wyprodukowanego sprzętu i sprzętu należącego do strony trzeciej

� instalacja na miejscu i w naszym zakładzie systemów zabezpieczeń

W Kingfisherze zachęcamy naszych pracowników do dokonywania usprawnień, które

umożliwią firmie utrzymanie pozycji lidera na tym konkurencyjnym rynku, pozycji, z której

nie mamy zamiaru zrezygnować.

W prawie wszystkich działaniach przemysłowych istnieją komponenty systemowe, których

nie udaje się jak na razie w sposób ekonomiczny ochronić przed ścieraniem. Obszary podane

poniżej to tylko niektóre przykłady możliwości, gdzie osiągnięto korzystne rezultaty poprzez

wykorzystanie odpowiednich systemów okładzin. Poniżej przedstawiamy możliwości

istniejące w zakładzie, gdzie stale rosnącym kosztom konserwacji i naprawy można zaradzić

Nasza reputacja przygotowywania rozwiązań z zastosowaniem wysokiej jakości inżynierii i

rozwiązań odpornych na korozję, którą zdobywamy na całym świecie, doprowadziła do

ciągłego rozwoju firmy i wzrostu jej wiarygodności. Zawdzięczamy to dynamice i

determinacji naszych inżynierów i służb wsparcia, którym należy się tutaj szczególne uznanie.

Bez ich wytrwałości w opracowywaniu wiedzy i doświadczenia, nie bylibyśmy obecni w
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