Céghírek
dandó problémákat, és ezért sokat
kérdezünk. Új alkatrészeink a partnerek tapasztalatainak, igényeinek figyelembe vételével kerültek kifejlesztésre
(honlapunkon pl. megtervezhető az
igény szerinti kompozit palástlehúzó,
akár vídia betétes kivitelben is).

Bemutatkoztunk!
Mini kiállítás a Magyar Betonszövetség
konferenciáján
KAPOSVÁRI JÁNOS ügyvezetõ
„Jópartner-2008” Kft., kaposvari@jopartner.eu
Az alapítása óta eltelt több mint 20
év alatt a Detloff GmbH a német és a
francia piacon a kopás elleni megoldások egyik legelismertebb szakértőjévé vált (www.detloff.de). Sikereit
alapvetően annak köszönheti, hogy
kezdetektől fogva partnerei valós
problémáinak megoldását tartja legfőbb feladatának.
Az ipar legkülönbözőbb területein
jelentkező kopások megelőzése más és
más anyagokat és eljárásokat kíván. A
saját gyártmányú öntvények, kompozit páncéllemezek, különleges bevonatok mellett szükség szerint használnak
kerámiát, poliuretánt és keményfémeket, gyakran ezeket együttesen alkalmazva. A felhasznált anyagok közös
jellemzője, hogy az adott területek
legmagasabb minőségi színvonalát
képviselik.
A Detloff GmbH Magyarországon 2010 őszén, a betonipar számára
kínált megoldásaival jelent meg. Az
ezen a területen szerzett több éves
tapasztalata alapján a piaci bevezetést
a „Jópartner-2008” Kft.-re bízta. A
legnagyobb érdeklődés a partnerek
által ismert és használt öntvény alkatrészeket kísérte. A minőség mellett
bizonyítani kellett a rugalmasságot és
a megbízhatóságot is. Az új beszállítóval szembeni kezdeti bizalmatlanság
fokozatosan csökkent, és egyre többen kezdtek érdeklődni a legújabb
fejlesztésű keverő alkatrészek iránt.
Noha áruk az első pillantásra magasnak tűnhet, a normál öntvény alkatrészeknél 3-5-ször hosszabb élettartamuk miatt alkalmazásuk hosszabb
távon megtérül. Az új termékek megismertetésének egyik legjobb módszere a szakmai közönség előtti személyes
bemutató. Ezért esett választásunk a
Magyar Betonszövetség 2011. évi konferenciájára.
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Mindent a kéznek!
A legszebb prospektus, a legjobb
fotó, vagy a legrészletesebb leírás sem
helyettesítheti azt a tapasztalatot,
amikor egy terméket kézbe is lehet
venni.
A kiállításon főként azok az új
fejlesztésű alkatrészek kerültek bemutatásra, melyek a magyar felhasználók
előtt egyáltalán nem, vagy kevésbé
ismertek: kompozit lemezből készült
keverő lapátok és lehúzók, wolfrámkarbid bevonatos öntvény keverő
lapátok, felrakó hegesztéssel vagy
vídia betéttel ellátott saroklapátok A
műszaki jellegű kérdések megválaszolására Alexander Grieser, a Detloff
GmbH fejlesztőmérnöke állt az érdeklődők rendelkezésére.

2. ábra Felrakó hegesztéssel erősített
kompozit saroklapát

3. ábra Vídia betétes, kompozit
saroklapát wolfrám-karbid bevonattal

4. ábra Vídia betétes öntvény saroklapát
wolfrám-karbid bevonattal

1. ábra Alexander Grieser a mini
kiállításon
Kérdezd meg a partneredet, hogy
mire van szüksége, és azt add neki
oda!
Nem eladni szeretünk, hanem azt
szeretjük, ha a partnerek tőlünk vásárolnak. Ez a látszólag kicsi különbség
alapozhatja meg a hosszú távú kapcsolatokat. Egyetlen partnert sem
beszélünk rá semmilyen választásra,
csupán bemutatjuk a mi megoldásainkat. Jó megoldásokat csak akkor
tudunk kínálni, ha ismerjük a megol-

5. ábra Kompozit palástlehúzó
Ha nekem nem hiszel, higgy a
saját szemednek!
Senki sem szeret zsákbamacskát
venni. Azon partnereinknek, akik
érdeklődnek új alkatrészeink iránt, de
nehezen szánják el magukat a vásárlása, korrekt feltételek mellett kínáljuk
fel a kipróbálás lehetőségét:
www.betonkeverogepalkatresz.hu
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