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Han-Yellock® 

People | Power | Partnership

Skvěle vybroušené funkce.
Han-Yellock® – promyšlená propojovací technologie.
Nová řada průmyslových konektorů Han® s rozšířenými funkcemi. Zamykatelná a robustní díky mechanismu 
uloženému ve vnitřní kryté části konektoru. Úspora instalace díky integraci propojek do vložky konektoru. 
Modulární princip zasouvání vložek pro jednoduchou a flexibilní montáž.
HARTING: Pushing Performance pro inovativní řešení. 
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y   Bonatrans poskytuje 
zákazníkům analýzu LCC/ 
/RAMS 

V železniční dopravě, zejména osobní, 
rostou požadavky provozovatelů na snižo-
vání nákladů současně s tlakem na zvyšo-
vání kvality výrobků. S ohledem na speci-
fika železniční dopravy vytvořila Asociace 
evropského železničního průmyslu UNI-
FE standard IRIS, jenž doplňuje požadav-
ky normy ISO 9001:2008 a principy ISO 
9004:2009 mj. o analýzy LCC a RAMS. 
LCC (Life Cycle Costs) je analýza nákladů 

na celý životní cyklus výrobku od pořízení až 
po jeho likvidaci, RAMS (Reliability, Availa-
bility, Maintainability and Safety) garantuje 
hodnoty spolehlivosti, dostupnosti, udržova-
telnosti a bezpečnosti. Počátky analýz LCC 
a RAMS sahají do sedmdesátých a osmdesá-
tých let minulého století, kdy se začaly uplat-
ňovat u americké armády a taktéž v chemic-
kém, jaderném a leteckém průmyslu a v dal-
ších odvětvích. 

IRIS se postupně stává uznávaným stan-
dardem moderních železnic a jejich dodava-
telů. V souladu s ním proto začal ke svým 
výrobkům novou službu poskytovat také bo-
humínský výrobce železničních kol a dvoj-

kolí Bonatrans Group, a. s. Ke každému pro-
danému kolu, dvojkolí či nápravě je schopen 
poskytnout kompletní analýzu LCC/RAMS, 
takže zákazník se před nákupem může roz-
hodnout nejen na základě kupní ceny, ale i na 
základě odhadu nákladů na provoz a poskyt-
nutých garancí. 

Analýzy LCC a RAMS musí mít schop-
nost dívat se daleko do budoucnosti. Obvykle 
se zpracovávají na období až třiceti let, což je 
přibližná životnost vlakových souprav. Je nut-
né co nejlépe odhadnout, jaká bude životnost 
výrobku, kolik bude stát údržba, jaké budou 
ceny náhradních dílů, spotřebního materiálu 
či hodinové sazby pracovníků.   (ed)

ruba a šroubové spoje jsou konstruovány tak, 
že konektor splňuje požadavky krytí IP67.

Flexibilita je povinnost

Flexibilita, kterou se vyznačuje konektor 
Han-Yellock, umožňuje také volbu montáže 
vložky podle potřeb zákazníka. Jestliže osaze-
ní vložky bylo dosud pevně dáno konstrukcí 
konektoru, který byl navržen jen pro montáž 
zepředu nebo ze zadní strany krytu, nyní je 
možné moduly Han-Yellock a izolační těle-

sa – vložky – namontovat z libovolné strany. 
To velmi usnadňuje přípravu montáže konek-
toru a nabízí široké použití již hotové, osaze-
né a otestované kabeláže. 

Tyto výhody lze využít i při chybné mon-
táži. Místo zdlouhavé přestavby se např. při 
překroucení kabelového vývodu oprava prove-
de pouze na krytu. Tyto změny lze dělat, aniž 
by se tahově nebo torzně zatěžovala kabeláž. 

Nová montáž vložky nebo kabeláže je 
snadná a rychlá. Kontaktové vložky a mo-
duly lze z krytu vyjmout a znovu je zapo-

jit pomocí jednoduchého nástroje, uložené-
ho přímo v kabelovém krytu. Vložku lze 
namontovat ručně a bez použití nářadí. Při 
vypracovávání návrhu konektoru bylo v ma-
ximální možné míře eliminováno šroubování. 
Sortiment konektorů Han-Yellock začíná ve 
dvou velikostech tělesa a díky použití modu-
lů Han-Yellock a Han Modular nabízí již od 
začátku širokou paletu výrobků pro přenos 
signálů a energie.
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