РУДАРСКИ БАСЕН „КОЛУБАРА“ д.о.о.
ЛАЗАРЕВАЦ

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
МОНТАЖА НОВОГ БАГЕРА У РБ „КОЛУБАРА“
Запослени „Колубара Метала“ израдили 140 тона машинских делова
Лазаревац, 30.07.2013. - У фабричким халама „Колубара Метала“ успешно су
израђени машински делови за нови роторни багер чија монтажа је у току на
„Тамнава – Западном пољу“, најпродуктивнијем површинском копу Рударског басена
„Колубара“.
У РБ „Колубара“, највећем привредном друштву ЕПС-а, у току је инвестициони
циклус, који подразумева набавку нове опреме за производни процес, која ће
модернизовати и унапредити производњу и услове рада запослених на коповима.
Делови торња, који је најтежи део багера и чија тежина износи 140 тона,
транспортовани су из Вреоца на монтажни плац на тамнавским коповима, где се
врши уградња и монтажа овог багера, металног колоса високог 25 метара, чији је
производни капацитет 4.800 кубика на сат чврсте масе.
Радови на монтажи новог багера требало би да буду завршени у мају идуће године.
У питању је инвестиција вредна 18,7 милиона евра, немачка компанија „Тhyssеn
Кrupp“ испоручила је базни инжењеринг за електро и машинску монтажу, док
запослени „Метала“ раде на изради и испоруци комплетне челичне конструкције.
Испорука и транспорт металне конструкције врши се у три фазе, а према плановима,
трећи део опреме биће транспортован до средине августа.
Сложеност и обимност овог посла, који радници „Метала“ обављају квалитетно и
планираном динамиком, још једна су потврда важности повратка „Метала“ у
Рударски басен „Колубара“, највећи произвођач угља у Србији. Стручњаци „Метала“
као кадровски и технички најопремљеније металске фирме у Србији, радом за РБ
„Колубара“ и „Електропривреду Србије“, битна су карика у ланцу производње угља,
електричне енергије и одржавања електроенергетске сигурности.
Подсетимо, иницијатива о повратку „Колубара Метала“ оснивачу, РБ „Колубара“,
покренута је од стране синдиката и пословодстава „Колубара Метала“ и РБ
„Колубара“, и после неколико месеци заједничког рада са представницима ЕПС-а и
Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, „Метал“ поново
постаје огранак РБ „Колубара“. Овим потезом биће обезбеђена сигурност и
стабилност рада површинских копова и производње угља.
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