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Zakres działalności

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

INFRASTRUKTURA DROGOWA

KONSTRUKCJE STALOWE

OCYNKOWANIA OGNIOWA

MALARNIA-PROSZKOWA 
I MOKRA



PREZENTUJEMY WSPARCIE DLA NASZYCH 
URZĄDZEŃ NAPRĘŻAJĄCYCH TUN



Trakcyjne Urządzenie Naprężające 
jednosprężynowe TUN-1

TRAKCYJNE URZĄDZENIA NAPRĘŻAJĄCE



Trakcyjne Urządzenie Naprężające 
dwusprężynowe TUN-2

TRAKCYJNE URZĄDZENIA NAPRĘŻAJĄCE



APLIKACJA MOBILNA 

Do instalacji i weryfikacji
Trakcyjnego Urządzenia 
Naprężającego

Dostępna również w wersji komputerowej…



APLIKACJA MOBILNA 

Wsparcie dla Trakcyjnego Urządzenia Naprężającego TUN

Bezpłatna Aplikacja 
MABO SetSoft to:

➢ Wsparcie dla czynności   
montażowych;

➢ Wsparcie przy eksploatacji 
urządzenia;

➢ Eliminuje powstawanie 
błędów montażowych;

➢ Pozwala sprawdzić czy 
urządzenie pracuje 
prawidłowo.



INSTALACJA

LOGOWANIE

„Zaloguj do instalacji” 
dotyczy montażu urządzenia

„Zaloguj do weryfikacji”
Dotyczy korekcji ustawień 
Zamontowanego urządzenia



ZALOGUJ DO INSTALACJI

Zainstaluj 
aplikację

Wybierz 
opcję 
logowania

Wpisz 
otrzymany 
login i 
voucher

Zaloguj do 
aplikacji



ZALOGUJ DO INSTALACJI

Dodaj 
urządzenie

Sprawdź 
temperaturę i 
zachmurzenie

Lokalizacja 
urządzenia

Wpisz nr seryjny 
urządzenia

Pobierz 
informacje

Wpisz 
rzeczywistą dł. 
odcinka 
kompensacji (m)

Wybierz nazwę 
zakładów Linii 
Kolejowych



ZALOGUJ DO INSTALACJI

Lokalizacja 
zostanie 
określona 
automatycznie

Pobierz 
wskazanie TUN

Zrób zdjęcie 
urządzenia

Przejdź do 
podsumowania

Wskazanie TUN



ZALOGUJ DO INSTALACJI

Weryfikacja 
danych

W przypadku 
poprawności 
WYŚLIJ

W przypadku 
błędu w 
formularzu 
„przejdź do 
edycji” 

Formularz został 
wysłany do 
MABO Sp. z o.o.

Wyloguj się z 
aplikacji



ZALOGUJ DO WERYFIKACJI

Zaloguj się do 

weryfikacji

Wpisz otrzymany od 

MABO  Voucher

Pobierz informacje z 

dnia montażu

2019-30-261



ZALOGUJ DO WERYFIKACJI

Wpisz odczytane 

wskazanie TUN

Sprawdź i ustaw 

wskazanie TUN

Jeśli potrzebna jest 

regulacja ustaw skalę 

TUN zgodnie z 

aplikacją

Regulacja nie jest 

potrzebna, wyloguj się 

z aplikacji

Użytkownik otrzymuje:

Informacje o dacie

i godzinie instalacji

Informacje pogodowe

z dnia montażu

Ogólne informacje

o urządzeniu

Informacje o lokalizacji

urządzenia

Wskazanie TUN

z dnia montażu



SYSTEM DO MONITOROWANIA
SIECI TRAKCYJNEJ

Chcemy Państwu przedstawić naszą nowość –
system do monitorowania pracy sieci.
System wykorzystując funkcjonalność automatycz-
nych sprężynowych napinaczy produkcji MABO
pozwala na stałe monitorowanie pracy sieci
trakcyjnej, jak i pracy samych urządzeń
napinających. System rejestruje i przekazuje do
stanowiska operatorskiego odczytane parametry
wraz z informacją czy jest to stan normalny czy też
stwierdzono odchylenie. Może to być zerwanie
przewodu jezdnego lub liny nośnej, uszkodzenie
izolatora ukośnika podwieszenia, kradzież
przewodów jezdnych, czy też nadmierne
wyciągnięcie się sieci trakcyjnej.
Montaż system i uruchomienie jest bardzo szybkie.
Automatyczne napinacze sprężynowe doposaża się
w dodatkowe elementy a zasięg jednego zespołu
urządzeń to 50 kilometrów.



Tworząc ten system założyliśmy, że ma spełniać następujące kryteria :

➢ prosta budowa i montaż,

➢ niska cena,

➢ niezależna od GPS łączność bezprzewodowa,

➢ własne zasilanie,

➢ niskie koszty eksploatacji.

Możliwości systemu są bardzo szerokie. Może on być wykorzystywany również 
do monitorowania pracy rogatek, zwrotnic, semaforów i innych urządzeń.

Prezentowany system MABO to kolejny przykład na to że zawsze można coś 
zrobić lepiej. Zamiast kolejnego drogiego i skomplikowanego rozwiązania, 
proponujemy tani i prosty system, który znacząco wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa zarówno infrastruktury, jak i podróżujących.

ZALETY SYSTEMU
DO MONITOROWANIA SIECI



Dziękuję za uwagę

MABO SP. Z O.O. 
UL. SPÓŁDZIELCÓW 8 A
72-006 MIERZYN K. / SZCZECINA                                   www.mabo.pl


