Budujmy wspólnie
Ekologiczną przyszłość

Jesteśmy zdecydowani na zmianę świata na lepsze
W Beck & Pollitzer globalnie oraz aktywnie wspieramy starania o
przemianę ekologicznej świadomości. Wspieramy sektor
akumulatorów i pojazdów elektrycznych oraz tworzymy nową
technologię produkcyjną, która pomoże ludziom zwrócić się ku
bardziej ekologicznej i zrównoważonej energii.

Przygotowujemy Cię do bardziej
ekologicznej przyszłości
Wzrost liczby pojazdów elektrycznych (EV) przekształca przemysł
motoryzacyjny i zwiększa popyt na ogniwa akumulatorowe.
Beck & Pollitzer wspiera wiele wiodących,
światowych marek przemysłu
motoryzacyjnego i buduje długotrwałą
współpracę partnerską z najlepszymi
klientami.
Przez cały okres transformacji branży
motoryzacyjnej Beck & Pollitzer wspiera
producentów samochodów i producentów

OEM w ich przekształcaniu się w kierunku
pojazdów elektrycznych.
Zapewniamy kompleksowe rozwiązania, w
tym instalacje linii do produkcji
akumulatorów i ponowną przebudowę
fabryk samochodów na całym świecie,
pomagając klientom w szybkimi budowaniu
bardziej ekologicznej przyszłości.

Jesteśmy gotowi
by Ci pomóc
Wykorzystujemy naszą pasję i doświadczenie,
aby przynosić korzyści Twojej firmie, stosując
spójne podejście do instalacji i zarządzania
projektami, które wdrażamy na całym świecie.
Świadczymy usługi na najwyższym poziomie:
•

Instalacja i przenoszenie linii
produkcyjnych baterii na całym świecie

•

Montaż linii prasowych, Body in White oraz
linii montażowych do pojazdów
elektrycznych na baterie

•

Modyfikacje istniejącego Body in White dla
wariantów hybrydowych

3

Lakiernia

Tłocznia

1

2

Spawalnia

5
4

Przez lata Beck & Pollitzer zdobył
niezrównane doświadczenie
i wiedzę w sektorze motoryzacyjnym,
począwszy od tłoczenia do finalnego
montażu. Dzięki wykonanym projektom
instalacyjnym na wszystkich kontynentach i
dla większości producentów samochodów,
Beck & Pollitzer może wesprzeć również
Twoją transformację. W konsekwencji

Hala montażowa

upadku silnika spalinowego i pojawienia się
silnika elektrycznego, staliśmy się
specjalistami w produkcji ogniw
akumulatorowych, począwszy od
technologii mieszania po końcową
klasyfikację. Niezależnie od tego, czy
szukasz nowej malarni, suszarni, slitter’a
lub linii kalandrowania, jesteśmy w stanie
spełnić Twoje oczekiwania.
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Akumulator i
elektryczny układ
napędowy

Mieszalnia

Suszenie próżniowe
Usuwanie resztek
rozpuszczalnika z
elektrod

Mieszanie surowca w
proszku

4 Kalandrowanie
Wyciskanie folii
elektrodowych

2 Powlekanie i suszenie
Wklejanie zawiesiny na
folii; usuwanie
rozpuszczalnika
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Rozcinanie
Cięcie powlekanej
folii metalowej na
paski

Akumulatory

Opis
Projektu

Nowa instalacja Body In White
Instalacja Body in White dla kluczowego
producenta OEM
Firmie Beck & Pollitzer został przyznany projekt instalacji
nowego Body in White Model Y dla klienta sektora elektryfikacji
w USA. Beck & Pollitzer, pracując dla kluczowego producenta
OEM, instaluje:
•

Body Sides Inner ( LH / RH)

•

Body Sides Outer ( LH/RH)

•

Hang online – końcowe

•

Konstrukcje, przenośniki rolkowe i systemy podnoszące

Projekt miał wyjątkowo krótki termin instalacji. Czas od projektu
do budowy był skrócony i wymagał wielu modyfikacji, które
musiały zostać przeprowadzone na miejscu przez producenta
OEM. Dodatkowym wyzwaniem dla łańcucha dostaw stały się
pożary w rejonie Kalifornii. Ale zespół Beck & Pollitzer USA
niezmiennie działa zgodnie z najwyższymi standardami i
realizuje swoje cele, dostarczając naszym klientom rewolucyjny
model EV na czas i zgodnie z ustalonym budżetem.

Zgodnie z
Harmonogramem

100%
Satysfakcji klienta

Niestandardowe
Rozwiązania

Opis
Projektu

Instalacja fabryki ogniw
akumulatorowych
Instalacja urządzeń technologicznych do
produkcji akumulatorów
Beck & Pollitzer USA otrzymało swój jak dotąd największy
projekt do realizacji.
Nasz klient zaplanował przyspieszenie światowego przejścia na
zrównoważoną energię. Przedsięwzięcie to ma być realizowane
za pomocą coraz bardziej przystępnych cenowo pojazdów
elektrycznych i produktów energetycznych. Beck & Pollitzer
miał przyjemność nadzorować instalację urządzeń procesowych
do produkcji akumulatorów dla tego giganta motoryzacyjnego.
Wyzwania obejmowały instalację dużego systemu suszarni
anodowej w ciasnych pomieszczeniach i pracę z wieloma
wykonawcami, a także pracę wykonywaną jednocześnie na 3
poziomach kondygnacji. Nasze strategiczne planowanie oraz
doskonała organizacja personelu pokonały wszelkie trudności.
Wsparcie serwisowe, na które w dalszym ciągu nasz klient
może od nas liczyć, pomaga mu zbliżyć się do osiągnięcia celu,
jakim jest wprowadzenie przystępnej cenowo elektryfikacji
samochodów na świecie.

5 lat
Nieprzerwanej
współpracy

Współpraca z wieloma
interesariuszami na
najwyższym poziomie

120
Pracowników na miejscu

Opis
Projektu

Instalacja stanowiska do rozwoju i
badań (R&D) ogniw
Beck & Pollitzer buduje bardziej ekologiczną
przyszłość dzięki najnowszemu projektowi
dotyczącemu elektryfikacji
Kiedy jedna z wiodących na świecie firm zajmujących się
rozwiązaniami środowiskowymi musiała zainstalować swój
najnowocześniejszy proces w najnowszej brytyjskiej inwestycji
w zakresie zielonej energii na badania i rozwój (R&D), Beck &
Pollitzer był oczywistym wyborem, aby ją wesprzeć.
Ta trudna instalacja wymagała od Beck & Pollitzer wykazania
się wieloma tradycyjnymi umiejętnościami jednocześnie
dostosowanymi do nowego, zaawansowanego technologicznie
procesu. Urządzenie do odzyskiwania NMP ważyło 20 000 kg.
Współpracując z naszym klientem i wyspecjalizowanym
zespołem inżynierów, wstępnie zmontowaliśmy urządzenie na
specjalnie zaprojektowanej antresoli o wymiarach 20m x 8m.
Następnie nasz zespół użył 400-tonowej suwnicy podnoszącej,
aby przesunąć w pełni zmontowaną jednostkę (waga całkowita
45 000 kg) na miejsce.
Beck & Pollitzer, jedna z najstarszych firm inżynieryjnych na
świecie, nadal wykazuje swoją elastyczność i zwinność,
instalując najnowsze technologie, na czas, w ramach budżetu,
bezpiecznie dostarczane do dowolnego miejsca na świecie .

45 ton
Podniesionej maszynerii

Współpraca z wieloma
interesariuszami na
nawyższym poziomie

100%
Satysfakcji klienta

Z nami Twój biznes będzie
„plugged in”
Beck & Pollitzer odegrał kluczową rolę w instalacji wielu najnowszych
projektów elektryfikacji w przemyśle motoryzacyjnym, w Europie i USA.
Współpraca z innowatorami branżowymi stawia Beck & Pollitzer w czołówce
instalatorów tych rewolucyjnych procesów, które przyczynią się do
powstania bardziej ekologicznego i zrównoważonego systemu
energetycznego przyszłości.
Rozwiązania pod klucz
Beck & Pollitzer planuje, zarządza i
świadczy usługi związane z instalacją,
demontażem i relokacją złożonego
wyposażenia maszynowego dla wszystkich
sektorów przemysłu.

Globalna skala działania
Jesteśmy największą na świecie
międzynarodową siecią zakładów
instalacyjnych z biurami w Wielkiej Brytanii,
Europie, Azji, Ameryce Północnej, Australia
i Japonia. Oznacza to, że Beck & Pollitzer
może zapewnić bezproblemową obsługę
niezależnie od tego, gdzie przenosisz
sprzęt.

150 lat doświadczenia
Żadna inna firma nie ma większego
doświadczenia w montażu
najnowocześniejszych obiektów
produkcyjnych dla większej liczby branż niż
my. Beck & Pollitzer instaluje najnowsze
technologie, na czas, zgodnie z budżetem,
bezpiecznie dostarczane do dowolnego
miejsca na świecie.

Jeden, spójny sposób działania
Gdziekolwiek na świecie jesteś i
potrzebujesz naszej wiedzy, zapewnimy
najlepsze w branży usługi i rozwiązania.

Bezpieczeństwo jako priorytet
Nasza niezrównana wiedza i
doświadczenie w połączeniu z naszym
standardowym podejściem minimalizuje
ryzyko związane z przenoszeniem lub
instalowaniem dużego sprzętu. Przed
przeniesieniem sprzętu oraz na każdym
etapie każdego projektu przeprowadzamy
dokładne planowanie i audyty BHP.

Beck & Pollitzer świadczy wysokiej jakości usługi:
Usługi maszynowe
•
•
•
•
•
•
•

Instalacja i montaż
Demontaż i przeprowadzki
Wewnętrzna reorganizacja
Usługi dźwigowe
Przeprowadzki fabryczne i relokacja
Transport, podnoszenie i
przechowywanie
Relokacja lokalna i globalna

Zarządzanie projektami
•
•
•
•
•
•

Usługi specjalistyczne

Usługi inżynieryjne
•
•
•
•
•

Projektowanie i instalacja rurociągów
Projekt i instalacja elektryczna
Projektowanie i produkcja konstrukcji
stalowych
Montaż lub demontaż sprzętu
Ponowna instalacja i testowanie energii
elektrycznej

Projektowanie i planowanie
Ocena ryzyka i zarządzanie
zgodnością z przepisami BHP
Programowanie i planowanie
Planowanie zasobów, zarządzanie
pracą
Wielojęzyczny kontakt z klientami
Zarządzanie i nadzór nad projektem

•
•
•
•

Metrologia / śledzenie laserowe
Obsługa techniczna
Wsparcie przy uruchomieniu i kontrole
weryfikacyjne
Specjalistyczna modyfikacja maszyn

Lokalizacje Beck & Pollitzer Group
Europa

Azja

Wielka Brytania, Francja, Hiszpania,
Włochy, Niemcy, Belgia / Benelux,
Szwecja, Polska, Czechy, Węgry,
Rumunia, Słowacja, Rosja, Ukraina

Turcja, Indie

Ameryka Północna
USA – Karolina Płd. ,Texas

Azja-Pacyfik
Australia, Japonia

Korzyści z wyboru Beck & Pollitzer
Szybsza i inteligentniejsza instalacja, przenoszenie i usługi relokacyjne
Wypróbowane i przetestowane procesy i procedury, które będą dostosowane do Twoich potrzeb
Zdrowie i Bezpieczeństwo – doskonałość leży u podstaw wszystkiego, co robimy
Wiedza i Doświadczenie – nikt nie może równać się z naszą 150-letnią tradycją
Lokalnie i Globalnie – mamy utalentowany zespół ponad 1200 osób na 4 kontynentach
Elastycznie i Precyzyjnie – dzięki konsekwentnemu podejściu zapewniamy doskonałe wyniki

Skontaktuj się z nami
Każdy duży ruch zaczyna się od małego pierwszego kroku. Rozpocznij swój mały krok, kontaktując
się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub naszej strony internetowej:
www.beck-pollitzer.com/pl/kontakt

Dowiedz się więcej na:
https://beck-pollitzer.com/pl

