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Szanowni Paƒstwo…

…trafia dziÊ do Waszych ràk zupe∏nie nowe czasopismo. Nie jest to jednak bezradny debiutant,
wr´cz odwrotnie, to staranie przemyÊlany produkt, m∏odszy brat znanego Paƒstwu od dziesi´ciu lat
„PoÊrednika Budowlanego”. B´dzie czerpa∏ z jego doÊwiadczeƒ, bazy adresowej, dobrych kontak-
tów i znajomoÊci bran˝y. Powsta∏ jako odpowiedê na powtarzajàce si´ proÊby o porady dotyczàce
eksploatacji, pytania zwiàzane z wieloma problemami praktycznymi. Nie na wszystkie da∏o si´ odpo-
wiedzieç w naszym dwumiesi´czniku, spe∏niajàc zatem ˝yczenie Czytelników rozpocz´liÊmy publika-
cj´ magazynu poÊwi´conego wy∏àcznie sprawom poprawnej eksploatacji i serwisu maszyn – bie˝à-
cych napraw, doboru komponentów i cz´Êci zamiennych, remontów itp. 
Mamy nadziej´, ˝e b´dzie on pomocà w Paƒstwa codziennej pracy i stanie si´ niezb´dnà lekturà
ka˝dego w∏aÊciciela firmy czy po prostu u˝ytkownika maszyny. Prosimy o pytania dotyczàce spraw
praktycznych (problemów ze sprz´tem, obs∏ugà, cz´Êciami zamiennymi), na które uzyskamy dla Paƒ-
stwa odpowiedzi najlepszych fachowców z bran˝y. Wspó∏pracujàcy z nami specjaliÊci wyjaÊnià
wszelkie wàtpliwoÊci czerpiàc z doÊwiadczeƒ i wiedzy technologicznej Êwiatowych producentów.
Ju˝ w tym numerze zamieszczamy relacje z odwiedzin przedstawicieli redakcji w serwisach dwóch
firm. Przyjrzymy si´ ch´tnie pracy w terenie, opiszemy ciekawe monta˝e, dobrze zorganizowane
warsztaty. Wszystko po to, by u∏atwiç Paƒstwu codziennà prac´, s∏u˝yç radà i pomocà. 
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Zimà maszyny budowlane pracujà w szcze-
gólnie trudnych warunkach, a co za tym
idzie podlegajà dodatkowym obcià˝eniom.

Najlepszym rozwiàzaniem dla w∏aÊcicieli sprz´tu
by∏oby oczywiÊcie wycofanie go na ten okres
z placów budowy. Je˝eli by∏oby to mo˝liwe, pozo-
staje tylko pami´taç o przestrzeganiu regu∏
w∏aÊciwego przechowywania sprz´tu. 
Du˝e znaczenie ma wybór miejsca, w którym b´-
dà zimowa∏y maszyny. Najlepsze sà pomieszcze-
nia zamkni´te, a przynajmniej zadaszone. Tak czy
inaczej pami´taç nale˝y, i˝ w celu ograniczenia
tworzenia si´ kondensatów oraz zapobiegania ko-
rozji, zbiorniki paliwa i uk∏ady hydrauliczne powin-
ny zostaç nape∏nione do maksimum, natomiast
zbiornik p∏ynu ch∏odzàcego do normalnego pozio-
mu. Mieszanka musi zostaç tak skomponowana,
by nie zamarza∏a w niskich temperaturach. Niema-
lowane cz´Êci metalowe winny zostaç starannie
oczyszczone i zabezpieczone Êrodkami antykoro-
zyjnymi. Specjalnà uwag´ nale˝y poÊwi´ciç aku-
mulatorom. Nale˝y je wymontowaç, o ile to ko-
nieczne uzupe∏niç p∏yn, na∏adowaç i przechowy-
waç w ogrzewanych pomieszczeniach. Ko∏a
maszyn winny zostaç napompowane do wartoÊci
znamionowej, dobrze jest od czasu do czasu prze-
mieszczaç maszyn´. Mo˝na te˝ umieÊciç jà na
drewnianych podstawkach, tak by opony nie mia-
∏y kontaktu z pod∏o˝em. 
Na wielu placach budowy, w celu jak najintensyw-
niejszego wykorzystania Êrodków produkcji, nie
przerywa si´ robót tak˝e zimà. Pracujàce w tak
niesprzyjajàcych warunkach maszyny powinny zo-
staç odpowiednio przygotowane. 
W niskich temperaturach metalowe cz´Êci stajà
si´ kruche. Przy przecià˝eniach cz´sto dochodzi
do p´kni´ç. Szczególnie nara˝one na zniszczenie
sà elementy osprz´tu roboczego i ∏aƒcuchy. P´ka
tak˝e wiele Êrub mocujàcych, co niekiedy ca∏kowi-
cie uniemo˝liwia eksploatacj´ maszyny. Dlatego
te˝ wszelkie kontrole i regulacje powinny byç prze-
prowadzane w ogrzewanych pomieszczeniach. 
Nienale˝ycie, albo co gorsza wcale nie wykonane
prace konserwacyjne, dajà o sobie znaç z pew-
nym opóênieniem i przejawiajà si´ w nadmiernym
zu˝yciu sprz´tu. Nast´pstwem sà niespodziewane
awarie i wydatki na cz´Êci zamienne oraz napra-

wy. Z regu∏y chodzi o spore kwoty, najcz´Êciej bo-
wiem w takich przypadkach uszkodzeniu ulegajà
nie pojedyncze cz´Êci, lecz ca∏e podzespo∏y. 
Zaniechanie konserwacji przynosi wy∏àcznie stra-
ty. Liczyç nale˝y si´ z trudnymi do skalkulowania
wydatkami na remont, op∏atami za maszyn´ za-
st´pczà lub godziny nadliczbowe operatora, kary
umowne za niedotrzymanie terminu. Zaniedbane
maszyny sà zawodne, znacznie tak˝e spada ich
wartoÊç na rynku wtórnym. 
Te negatywne zjawiska pot´gujà si´ w sezonie zi-
mowym. G∏ównie dlatego, ˝e przy niepogodzie
i niskich temperaturach maleje gotowoÊç persone-
lu do przeprowadzania prac serwisowych pod go-
∏ym niebem. A przecie˝ w∏aÊnie zimà staranne

przygotowanie maszyn oraz wszelkie dzia∏ania
s∏u˝àce zapobieganiu powa˝niejszym awariom zy-
skujà podwójnie na znaczeniu. 
Stosowany w niskich temperaturach letni olej na-
p´dowy wytràca kryszta∏y parafiny, które bardzo
szybko zapychajà filtr paliwa, co po przejÊciowym
spadku mocy, doprowadza do ca∏kowitego unie-
ruchomienia silnika. W niskich temperaturach
zwi´ksza si´ równie˝ lepkoÊç paliwa, co ma nega-
tywny wp∏yw na jakoÊç mieszanki w silniku wyso-
kopr´˝nym. Pociàga to za sobà równie˝ spadek
mocy jednostki nap´dowej. Dlatego te˝ od koƒca
paêdziernika do kwietnia zaleca si´ stosowanie zi-
mowego oleju nap´dowego, nie wytràcajàcego
kryszta∏ów parafiny do minus 22°C. Je˝eli jednak
chcielibyÊmy skorzystaç np. z zapasów paliwa

Konserwacja maszyn budowlanych 
w sezonie zimowym
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zgromadzonych latem, to nale˝y zastosowaç do
nich odpowiednie domieszki. Z regu∏y w celu za-
pobie˝enia tworzeniu si´ osadu parafinowego wy-
starczy dwudziesto- lub maksymalnie trzydziesto-
procentowa dolewka normalnej benzyny. Pami´-
taç jednak nale˝y, ˝e w ten sposób powoduje si´
zauwa˝alne straty mocy silnika i jego nadmierne
obcià˝enie. OczywiÊcie stosowaç mo˝na równie˝
specjalne dodatki uszlachetniajàce oferowane
przez wi´kszoÊç producentów paliwa. 

W niskich temperaturach Êrodki smarne zwi´ksza-
jà swà lepkoÊç. Mamy do czynienia ze zwi´kszo-
nymi oporami i tarciem powodujàcymi utrudniony
rozruch silników spalinowych, du˝e opory ruchu
cieczy w uk∏adach hydraulicznych, spowolnienie
cykli pracy osprz´tu o nap´dzie hydraulicznym,
zwi´kszone obcià˝enia uk∏adów nap´dowych,
gorszà p∏ynnoÊç Êrodków smarnych w uk∏adach
centralnego smarowania, niedostateczny dost´p
oleju lub smaru do miejsc wymagajàcych smaro-
wania. W agregatach nap´dowych (silniki spalino-

we i przek∏adnie) nale˝y odpowienio wczeÊniej za-
stosowaç Êrodki smarne i olej hydrauliczny o ni˝-
szych temperaturach krzepni´cia, które sprostaç
mogà trudnym warunkom klimatycznym. 
Zimà zanieczyszczenia zbierajàce si´ na pracujà-
cych maszynach sà szczególnie trudne do usuni´-
cia. B∏oto osiadajàce na gàsienicach czy ko∏ach
lub podwoziu pozostawione na noc, zamienia si´
w twarde grudy. W czasie zimowych miesi´cy na-
le˝y zaplanowaç odpowiednio d∏u˝szy (w porów-
naniu z wiosnà i latem) czas na czyszczenie ma-
szyn. Za pomocà szufli lub ∏opaty powinno si´
przede wszystkim gruntownie oczyÊciç ko∏a i po-
zosta∏e elementy uk∏adu jezdnego maszyny.
W przeciwnym razie dojÊç mo˝e nawet do jego za-
blokowania i powa˝nej awarii. 
W ˝adnym wypadku maszyny parkowane „pod
chmurkà” nie powinny byç czyszczone na mokro.
Woda wnikajàca do uk∏adów jezdnych mo˝e je za-
blokowaç, w takich przypadkach cz´sto dochodzi
do uszkodzeƒ wynikajàcych z przymarzni´cia gà-
sienicy do rolek nap´dowych. 
Maszyny do prac ziemnych po zakoƒczeniu pracy
powinny byç odstawiane na utwardzone i czyste
place. Ustawiaç nale˝y je na p∏askiej, równej po-
wierzchni. W ten sposób uniknàç mo˝na na przy-
k∏ad koniecznoÊci czasoch∏onnego zwalniania
przymarzni´tego hamulca r´cznego. 
Gàsienice maszyn pozostawionych na mi´kkim
pod∏o˝u mogà doƒ przymarznàç. Przy próbie wy-
rwania maszyny z okowów dochodzi najcz´Êciej
do uszkodzenia gàsienic, a niekiedy ca∏ego uk∏a-
du jezdnego. Silniki ch∏odzone cieczà ju˝ przed
wystàpieniem pierwszych mrozów wymagajà do-
dania do p∏ynu ch∏odzàcego odpowiedniej do-
mieszki Êrodków niezamarzajàcych. Maszyny, któ-
rych integralne cz´Êci stanowià zbiorniki z wodà

ul. Wi´ckowska 42
62-070 DOPIEWO k. POZNANIA
tel. +48 61 814 81 63
fax +48 61 894 21 03

sprzeda˝ oryginalnych cz´Êci zamiennych
profesjonalny serwis maszyn budowlanych

fachowa obs∏uga i pe∏ne doradztwo
krótkie terminy realizacji

www.novomat.pl

oficjalny dealer



Stale rosnàca liczba maszyn marki JCB pra-
cujàcych w ró˝nych rejonach Polski powo-
duje koniecznoÊç takiej organizacji serwi-

su, by znajdowa∏ si´ on jak najbli˝ej klienta. To-
ruƒski Interhandler reprezentujàcy koncern JCB
w Polsce potrafi∏ uporaç si´ z tym problemem.
Firma utrzymuje na terenie ca∏ego kraju dziewi´ç
oddzia∏ów dysponujàcych jednostkami serwiso-
wymi oraz magazynami cz´Êci zamiennych. Pie-
cz´ nad ka˝dym z oddzia∏ów sprawujà kierowni-
cy serwisu. Zarzàdzajà oni pracà mechaników
oraz kontrolujà na bie˝àco stany magazynowe. 
Poniewa˝ do awarii maszyn budowlanych dochodzi
z regu∏y w miejscu ich pracy, serwis firmy Interhan-
dler nastawiony jest na wykonywanie napraw oraz
obs∏ug´ w warunkach polowych, wsz´dzie tam,
gdzie ˝yczy sobie tego u˝ytkownik uszkodzonego

sprz´tu. Serwis Interhandler dysponuje samocho-
dami posiadajàcymi specjalistycznà zabudow´
oraz wyposa˝onymi w zestawy narz´dzi niezb´dnych
do przeprowadzenia napraw lub wykonania przeglà-
du okresowego w warunkach pozawarsztatowych.
OczywiÊcie, w razie koniecznoÊci maszyna mo˝e byç
bezpiecznie przetransportowana do warsztatu. 
Serwis Interhandler, posiadajàcy autoryzacj´
koncernu JCB na obs∏ug´ maszyn w Polsce, re-
alizuje przeglàdy okresowe, zarówno gwarancyj-
ne jak i pogwarancyjne oraz naprawy p∏atne.
Us∏ugi gwarancyjne nie podlegajà op∏atom. Me-
chanicy serwisu bioràc udzia∏ w cyklicznych
szkoleniach organizowanych przez koncern JCB
stale podnoszà swe kwalifikacje oraz poznajà
nowe typy maszyn. 
Aby zapewniç sprawne dzia∏anie serwisu, a tak˝e

Serwis JCB zawsze blisko klienta
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(np. walce lub zamiatarki) najlepiej przechowywaç
w ogrzewanych pomieszczeniach. Je˝eli nie jest
to mo˝liwe, wod´ nale˝y spuÊciç na noc lub do-
mieszaç do niej Êrodki niezamarzajàce. Nale˝y
jednak upewniç si´, ˝e nie spowodujà one zak∏ó-
cenia prac uk∏adów zasilanych wodà. 
W wi´kszych ∏adowarkach stosowana jest prze-
ciwwaga w oponach tylnych kó∏. Balastem jest wo-
da lub inna ciecz. Je˝eli tego rodzaju maszyny
pracujà na mrozie, to pomyÊleç nale˝y o wype∏nie-
niu balastu wodà z domieszkà odpowiednich sub-
stancji, na przyk∏ad roztworu soli. 

Zwi´kszona lepkoÊç Êrodków smarnych i gorsza ja-
koÊç mieszanki paliwa w silniku prowadzi zimà do
koniecznoÊci wielokrotnych prób jego uruchamia-
nia. Powoduje to obcià˝enia dla akumulatora. Nale-
˝y pami´taç o jego na∏adowaniu, jest to bowiem

podstawa uruchomienia maszyny. Zaleca si´ tak˝e
przeprowadzanie cz´stych kontroli stopnia na∏ado-
wania akumulatora. Uzyskane w ten sposób dane in-
formujà nas nie tylko o sprawnoÊci samego akumu-
latora, ale równie˝ uk∏adu elektrycznego maszyny. 
Pami´taç nale˝y, i˝ w niskich temperaturach na-
st´puje spadek pojemnoÊci akumulatora. Nawet
gdy jest on w pe∏ni na∏adowany, przy temperatu-
rze minus 26°C jego sprawnoÊç wynosi zaledwie
dwadzieÊcia procent! Nie wystarczy to do urucho-
mienia wyzi´bionej maszyny, dlatego te˝ w przy-
padku utrzymywania si´ przez d∏u˝szy czas siar-
czystych mrozów zaleca si´ wymontowywanie
akumulatora po skoƒczonej pracy i przechowywa-
nie go w ogrzewanym pomieszczeniu. 
W zimie przy konserwacji maszyn budowlanych
zastosowanie znajduje wiele regu∏, jakie znamy
z u˝ytkowania samochodów osobowych. I tak:
zamki traktowaç nale˝y Êrodkami chroniàcymi je
przed zamarzaniem lub odmra˝aczami. Przyma-
rzaniu piórek wycieraczek zapobiec mo˝na pod-
k∏adajàc pod nie skrawki tektury lub kawa∏ki styro-
pianu. W ten sposób chronimy równie˝ silniczki
wycieraczek. Maszyny nie posiadajàce kabin lub
otwarte pulpity sterownicze chronimy nak∏adajàc
na nie foli´. Nie tylko na noc, ale w czasie ka˝dej
przerwy w pracy. Przymarzni´tych okien, klap
i drzwi nie nale˝y otwieraç na si∏´. Aby utrudniç
przymarzanie nale˝y posmarowaç uszczelki do-
st´pnymi powszechnie preparatami silikonowymi.
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u∏atwiç klientom sta∏y dost´p do cz´Êci zamien-
nych, ka˝dy z oddzia∏ów posiada magazyn cz´Êci.
W siedzibie g∏ównej firmy w Toruniu znajduje si´
magazyn centralny. Obecnie we wszystkich maga-
zynach utrzymywanych przez firm´ dost´pnych
jest oko∏o 6.000 rodzajów cz´Êci do maszyn JCB.
Magazyn centralny zaopatrywany jest bezpoÊred-
nio z Anglii. Standardowe dostawy transportem
drogowym realizowane sà dwa razy w tygodniu
lecz w szczególnie pilnych przypadkach, nie wy-
klucza si´ oczywiÊcie mo˝liwoÊci przyspieszenia
dostawy realizowanej przez firmy kurierskie.
Wówczas zamówione cz´Êci docierajà bezpoÊred-
nio do magazynu oddzia∏u w ciàgu 48 godzin, po
czym zostajà natychmiast przekazane ekipom re-
montowym lub bezpoÊrednio zamawiajàcemu.
Aby uatrakcyjniç swà ofert´ w zakresie us∏ug p∏at-
nych Interhandler organizuje akcje promocyjne,
podczas których oferuje specjalne – du˝o ni˝sze –
ceny na wybrane grupy produktów. 
Ca∏y czas obowiàzujà promocyjne ceny na remon-
ty maszyn JCB. Ich u˝ytkownicy mogà skorzystaç z
tak zwanego Pakietu Remontowego. Zlecajàc ser-
wisowi Interhandler remont swojej maszyny, klient
mo˝e uzyskaç rabat na cz´Êci nawet do dwudzie-
stu procent ich wartoÊci. Zni˝ka dotyczy oryginal-
nych czeÊci, zamówionych wraz z us∏ugà serwiso-
wà, ale nie obejmuje oczywiÊcie opon, z´bów
oraz innych cz´Êci zu˝ywajàcych si´ eksploata-
cyjnie, a tak˝e materia∏ów eksploatacyjnych,
takich jak oleje i filtry. Pakiet remontowy JCB
zwi´ksza niezawodnoÊç u˝ytkowanej maszyny,
a tak˝e podnosi jej wartoÊç rynkowà. W przypad-

ku koniecznoÊci wymiany kompletnych elementów
maszyny – takich jak: rozrusznik, alternator, pompa
wtryskowa, turbospr´˝arka lub skrzynia biegów 
– klienci majà mo˝liwoÊç zakupu elementów rege-
nerowanych w bardzo atrakcyjnych cenach. Cz´Êci
sà regenerowane w profesjonalnych zak∏adach na-
le˝àcych do JCB. Dowodem jakoÊci wykonywa-
nych przez JCB regeneracji jest roczna gwarancja
na cz´Êç w przypadku monta˝u jej przez autoryzo-
wany serwis. JCB ca∏y czas powi´ksza asortyment
dost´pnych cz´Êci zamiennych. 
W ramach us∏ug Êwiadczonych przez serwis firmy
Interhandler prowadzone sà nie tylko przeglàdy
gwarancyjne i pogwarancyjne, ale tak˝e diagno-
styka oraz szkolenia i doradztwo techniczne. Do
dyspozycji polskich u˝ytkowników maszyn JCB
Interhandler oddaje wysoko wykwalifikowanà ka-
dr´ in˝ynierów serwisowych i mechaników.
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Serwis Interhandler dysponuje samochodami-warsztatami
posiadajàcymi specjalistycznà zabudow´
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TeZaNa - serwis kluczem do sukcesu

Warszawska firma TeZaNa pe∏niàca funk-
cj´ generalnego importera na rynek
polski produktów wytwarzanych przez

koncern IVECO MOTORS dysponuje doskonale
wyposa˝onym w∏asnym serwisem oraz siecià
autoryzowanych stacji obs∏ugi w ca∏ym kraju.
Mechanicy przechodzà systematycznie szkole-
nia u producenta zawsze wówczas, gdy do u˝yt-
ku wchodzi nowa generacja silników lub kiedy
jednostki nap´dowe znajdujà zastosowania
w nowych maszynach lub urzàdzeniach. 
Przyznanie autoryzacji stacji serwisowej musi byç
poprzedzone przeszkoleniem personelu oraz za-
opatrzeniem jej w pe∏nà dokumentacj´ technicznà
oraz narz´dzia i sprz´t do prowadzenia napraw.
Warszawski serwis firmy TeZaNa oprócz remontów
silników u˝ytkowanych w tym regionie sprawuje
tak˝e opiek´ nad konstrukcjami prototypowymi
oraz zabudowanymi w sposób niestandardowy. Na
przyk∏ad w zastosowaniach militarnych lub prze-
mys∏owych. Obs∏uga rozwiàzaƒ prototypowych
wynika z koniecznoÊci gromadzenia materia∏u
z eksploatacji przekazywanej potem wraz z ocenà
pracy i sugestiami u˝ytkownika producentowi. 
Jesienià tego roku TeZaNa dokona∏a weryfikacji
wspó∏pracujàcych z nià serwisów. Odby∏a si´ ona
zgodnie z zaleceniami otrzymanymi od IVECO
MOTORS. Badaniom poddano zarówno Êredni
czas wykonania naprawy, jak i poprawnoÊç jej
przeprowadzenia. Ka˝da naprawa zg∏oszona do
centrali w Warszawie i wykonana przez któràkol-
wiek z autoryzowanych stacji serwisowych jest
drobiazgowo analizowana. W ten sposób firma
TeZaNa dà˝y do maksymalnego usprawnienia
dzia∏ania swego serwisu. 
Serwis centralny pozostaje w sta∏ym kontakcie
z producentem. Jest to z korzyÊcià dla obu stron,
serwis otrzymuje zalecenia co do napraw i pomoc
w rozwiàzywaniu problemów eksploatacyjnych, dla
producenta wa˝ne sà natomiast informacje na te-
mat praktycznego dzia∏ania jednostek nap´dowych
w ró˝nych warunkach. - Czasami spotykamy si´
z nietypowà, trudnà do jednoznacznego zdia-
gnozowania usterkà silników, czy agregatów.
Wówczas zwracamy si´ o konsultacj´ i pomoc na-
szych kolegów z W∏och lub Niemiec. Na nasze py-
tania cz´sto odpowiadajà konstruktorzy uk∏adów
danej jednostki nap´dowej – opowiada pracownik
Dzia∏u Serwisu TeZaNy, Pawe∏ Marcinkiewicz. 

TeZaNa zach´ca u˝ytkowników urzàdzeƒ produko-
wanych przez IVECO MOTORS do utrzymywania
sta∏ych kontaktów z autoryzowanymi serwisami
oraz stosowania oryginalnych cz´Êci zamiennych.
Je˝eli weêmiemy pod uwag´ cen´ maszyny, na któ-
rej zabudowany jest silnik i cen´ jego samego, to
naprawd´ nie warto eksperymentowaç z zamienni-
kami niewiadomego pochodzenia i powierzaç na-
praw osobom nie posiadajàcym odpowiedniej wie-
dzy i przede wszystkim narz´dzi i oprogramowania.
Czasy fachowców, którym wystarcza∏ dobry s∏uch
i Êrubokr´t nale˝à definitywnie do przesz∏oÊci 
– podkreÊla Pawe∏ Marcinkiewicz. 
Mo˝na przypuszczaç, ˝e przysz∏oÊç obs∏ugi serwi-
sowej polegaç b´dzie na wykorzystaniu zdalnej
diagnostyki. Ka˝dy silnik b´dzie móg∏ samodziel-
nie kontaktowaç si´ z serwisem informujàc o nie-
domaganiach, czy zbli˝ajàcym si´ terminie prze-
glàdu. B´dzie wi´c w stanie samodzielnie zamó-
wiç cz´Êci zamienne, czy komponenty niezb´dne
do bezawaryjnej pracy. W przypadku du˝ych ma-
szyn, kluczowych dla u˝ytkownika jest to rozwià-
zanie nieuniknione. DziÊ doÊwiadczony pracownik
serwisu oceniajàc symptomy awarii zg∏aszane mu
przez telefon, z regu∏y jest w stanie okreÊliç przy-
czyn´ awarii i zabraç ze sobà odpowiednie narz´-
dzia i cz´Êci zamienne. Rozwój elektroniki i syste-
mów komunikacji sprawi jednak, ˝e mechanik nie
b´dzie musia∏ kierowaç si´ swymi przypuszcze-
niami, dostanie po prostu pe∏ne dossier nieprawi-
d∏owo dzia∏ajàcej jednostki nap´dowej. 

Czasy fachowców, którym wystarcza∏ dobry s∏uch i Êrubokr´t
nale˝à definitywnie do przesz∏oÊci. Pawe∏ Marcinkiewicz w swej
pracy nie obejdzie si´ bez komputera
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POWERTRAIN TECHNOLOGIES Technological Excellence.

MotoryzacjaZastosowania morskie Zastosowania przemys∏owe Generatory pràdu

Iveco Motors. Pe∏ny nap´d w ponad 100 krajach.

Istnieje Êwiat ca∏kiem nowych technologii czekajàcych na odkrycie.

• pot´ga 9 zak∏adów produkcyjnych zlokalizowanych w ró˝nych cz´Êciach Êwiata
• 5 centrów badawczo-rozwojowych oferujàcych ju˝ dziÊ technologie jutra
• 6 centrów sprzeda˝y, ponad 350 wyspecjalizowanych dystrybutorów, 

ponad 1.200 centrów serwisowych obejmujàcych zasi´giem wi´cej ni˝ 100 krajów
• szeroka gama silników o mocy od 40 do 1.765 kW o ogromnych mo˝liwoÊciach zastosowaƒ
• sukces polegajàcy na wyprodukowaniu i sprzeda˝y w minionym roku 434.000 jednostek nap´dowych

Generalny Importer Iveco Motors w Polsce:

Sp. z o.o. 
Technika Zastosowaƒ Nap´dów, 
ul. Odrowà˝a 13, 03-310 Warszawa 
tel.: (0 22) 814-01-80,  814-01-79, 
fax (0 22) 814-01-78; 
www.tezana.pl; e -mail: biuro@tezana.plwww.ivecomotors.com
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Olej smarowe to ciecze ró˝nego pochodze-
nia: mineralnego (rafinacja ropy naftowej),
syntetycznego (reakcje syntezy chemicz-

nej) lub roÊlinnego przeznaczone do smarowania
ró˝nego rodzaju w´z∏ów tarcia. Ze wzgl´du na za-
stosowanie wyró˝niamy oleje: silnikowe, przek∏a-
dniowe, uniwersalne (silnikowo-przek∏adniowo-
hydrauliczne bàdê przek∏adniowo-hydrauliczne),
przemys∏owe, maszynowe i inne. Olej silnikowy
spe∏nia pi´ç podstawowych funkcji: zmniejsza tar-
cie i zu˝ycie, ch∏odzi poruszajàce si´ cz´Êci,
uszczelnia ruchome elementy, utrzymuje silnik
w czystoÊci (w∏asnoÊci detergencyjne i dyspersyj-
ne), zapobiega wewn´trznej korozji. Podstawo-
wym sk∏adnikiem oleju smarowego jest olej bazo-
wy. Oleje bazowe stosowane do produkcji olejów
silnikowych to mineralne oleje silnikowe, specjal-
nie przetworzone (np. w procesie hydrokrakingu -
bazy olejowe BP HC) cz´sto nazywane pó∏synte-
tycznymi lub w pe∏ni syntetyczne, jak np. PAO
bàdê syntetyczne estry. W∏asnoÊci zastosowanych
baz olejowych sà polepszane przez odpowiednie
pakiety dodatków uszlachetniajàcych. 
Najistotniejsze parametry oleju silnikowego to: lep-
koÊç, wskaênik lepkoÊci, w∏asnoÊci niskotempera-
turowe, temperatura zap∏onu, odpornoÊç na utle-
nianie, stabilnoÊç termiczna, w∏asnoÊci detergen-
cyjne, w∏asnoÊci dyspersyjne, rezerwa alkaliczna -
liczba zasadowa, w∏asnoÊci przeciwzu˝yciowe,
w∏asnoÊci antykorozyjne. Wymienione parametry
sà usystematyzowane i opisane odpowiednimi
normami jakoÊciowymi lub lepkoÊciowymi. 
Zadania oleju przek∏adniowego sà tylko cz´Êcio-
wo zbli˝one do zadaƒ oleju silnikowego. Tempe-
ratura ich pracy nie jest tak wysoka w zwiàzku
z tym nie mamy do czynienia z tak du˝à iloÊcià
produktów spalania/utleniania Êrodka smarnego,
co wià˝e si´ to z brakiem koniecznoÊci stosowa-
nia np. pakietów detergencyjnych (dodatki dys-
persyjne sà jednak przewa˝nie stosowane). Bar-
dzo wa˝nym natomiast zadaniem oleju przek∏a-
dniowego jest utrzymanie filmu smarowego na-
wet w przypadku bardzo du˝ych obcià˝eƒ. Jest
to realizowane np. poprzez zastosowanie dodat-
ków typu EP (maksymalnych nacisków). Du˝e
znaczenie ma tutaj równie˝ zjawisko wzrostu lep-
koÊci Êrodka smarnego wraz ze wzrostem ciÊnie-
nia (nacisku). Dla typowego oleju mineralnego
mo˝na przyjàç, i˝ podwaja on swojà lepkoÊç

z ka˝dym 0.35 MPa wzrostu ciÊnienia. W przy-
padku kontaktu elastohydrodynamicznego naci-
ski mogà si´gaç 10-20 Mpa. W takim przypadku
olej smarny staje si´ cia∏em sta∏ym. 
Podobnie jak w przypadku olejów silnikowych
równie˝ oleje przek∏adniowe sà klasyfikowane
wed∏ug ich jakoÊci oraz lepkoÊci. 
G´stoÊç to okreÊlenie u˝ywane w j´zyku potocz-
nym i oznacza tak naprawd´ ci´˝ar w∏aÊciwy.
Zmienia si´ on nieznacznie wraz z temperaturà
i dlatego g´stoÊç cz´sto podaje si´ np. w temp.
20°C lub 15°C. G´stoÊç oleju 885 kg/m3 to nic in-
nego jak wyra˝ony w kilogramach ci´˝ar jego jed-
nego metra szeÊciennego, oczywiÊcie w okreÊlo-
nej i sta∏ej temperaturze. Wszystkie ciecze, a zatem
i oleje silnikowe charakteryzujà si´ lepkoÊcià. Po-
tocznie cz´sto mówimy, ˝e olej jest rzadki albo g´-
sty majàc oczywiÊcie na myÊli jego lepkoÊç cz´sto
mylonà z g´stoÊcià. Nasze odczucia sà oczywiÊcie
prawid∏owe, olej o ma∏ej lepkoÊci wylewa si´ z bu-
telki du˝o szybciej ni˝ inny o du˝o wi´kszej lepko-
Êci. Wià˝e si´ to bezpoÊrednio z definicjà lepkoÊci,
która w uproszczeniu mówi, ˝e lepkoÊç jest miarà
oporu, jakà stawia ciecz podczas jej przep∏ywu. Ma
to bardzo du˝y wp∏yw nie tylko na szybkoÊç prze-
p∏ywu i cyrkulacji w silniku ró˝nych olejów, ale tak-
˝e na opory jakie stawia olej silnikowi. 
W celu ujednolicenia i mo˝liwoÊci porównania lepko-
Êci ró˝nych produktów stowarzyszenie in˝ynierów
amerykaƒskich SAE opracowa∏o klasyfikacj´ lepko-
Êciowà dla olejów silnikowych i oznaczenia widocz-
ne na etykietach np. 10W-40 mówià w∏aÊnie o cha-
rakterystyce lepkoÊciowej oleju silnikowego. Specy-
fikacja ta podzieli∏a oleje silnikowe na dwie grupy;
oleje tzw. zimowe oznaczone cyframi od 0 do 25 i li-
terà W i oleje tzw. letnie oznaczone tylko cyframi od
20 do 60. Lwia wi´kszoÊç olejów silnikowych do-
st´pnych na rynku to tzw. wielosezonowe oznaczo-
ne dwoma cz∏onami (np. 10W-40) i ∏àczà one w∏a-
ÊciwoÊci zarówno oleju zimowego, jak i letniego. 
PrzydatnoÊç oleju do stosowania zimà okreÊla
liczba przy literze „W” - im mniejsza tym jego lep-
sze w∏asnoÊci w niskich temperaturach. Symbol
0W oznacza, ˝e olej umo˝liwia uruchomienie sil-
nika w temperaturze - 35°C i dla ka˝dej z nast´p-
nych klas jest o 5°C wy˝sza dajàc -10°C dla ole-
ju klasy 25W. Specyfikacja okreÊla tak˝e para-
metry lepkoÊciowe oleju w wysokich temperatu-
rach i oznaczana jest liczbami od 20 do 60 po

Oleje smarowe BP– charakterystyka i zastosowanie
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myÊlniku. Olej klasy SAE XW-30 charakteryzuje
si´ niskà lepkoÊcià w temperaturze 100 i 150°C,
oleje kolejnych klas 40 do 60 charakteryzujà si´
odpowiednio wy˝szà lepkoÊcià. Nale˝y tak˝e pa-
mi´taç o definicji lepkoÊci i mieç na uwadze, ˝e
oleje klas XW-20 i XW-30 stawiajà du˝o mniejszy
opór ruchomym elementom silnika i sà to oleje
tzw. energooszcz´dne. Dobór klasy lepkoÊcio-
wej nale˝y zawsze do konstruktorów silnika i nie
do wszystkich silników mo˝na je stosowaç. 
Wszystkie oleje -  silnikowe, przek∏adniowe i hy-
drauliczne opracowane sà specjalnie do pracy
w okreÊlonych podzespo∏ach. JakoÊç oleju b´dzie
zatem dostosowana do warunków pracy oleju. 
Konstruktorzy samochodów opracowujà coraz
doskonalsze i coraz bardziej wymagajàce silniki
i stosujà coraz d∏u˝sze okresy mi´dzy wymianami
oleju. Konkretna konstrukcja silnika wymaga od-
powiedniej jakoÊci oleju silnikowego. Inne sà
bowiem warunki pracy oleju w silniku wysoko-
pr´˝nym (Diesla), inne w benzynowych, a jeszcze
inne w turbodo∏adowanych. 
JakoÊç oleju silnikowego okreÊlana jest przez nie-
zale˝ne organizacje np. API, grupy konstruktorów
samochodów np. ACEA lub przez samych produ-
centów np. MAN czy Mercedes Benz. 
Najbardziej rozpowszechnionymi normami jako-
Êciowymi sà normy API (Amerykaƒski Instytut Naf-
ty) oraz ACEA (Stowarzyszenie Europejskich Pro-
ducentów Pojazdów). Ze wzgl´du na ró˝nice
w konstrukcji silników wytwarzanych w Europie
oraz Stanach Zjednoczonych wspomniane organi-
zacje preferujà ró˝ne podejÊcie do formulacji oleju. 
Normy API dzielà oleje na dwie grupy oznaczone
dwuliterowym kodem zwiàzane z rodzajem za-
stosowania. Pierwsza z klas opisuje oleje do sa-
mochodów okreÊlanych przez Amerykanów jako
„Serwice” S, czyli silniki benzynowe, nast´pna li-
tera opisuje poziom jakoÊci. Druga z klas opisu-
je oleje do samochodów u˝ytkowych „Commer-
cial” C, czyli du˝e silniki wysokopr´˝ne. Specyfi-
kacja ta zacz´∏a obowiàzywaç w latach czter-
dziestych  ubieg∏ego stulecia. Wówczas to po-
wsta∏y klasy SA i CA. Kolejne litery w ka˝dej
z klas opisujà oleje o wy˝szych w∏asnoÊciach
i by∏y wprowadzane w kolejnych latach: oleje do
silników wysokopr´˝nych: CA, CB, CC, CD, CE,
CF, CF-4, CG-4, CH-4, CI-4, CD II, CF-2, oleje do
silników benzynowych: SA, SB, SC, SD, SE, SF,
SG, SH, SJ, SL i ostatnio SM. 
Kolejne klasy by∏y wprowadzane wraz ze zmianà

konstrukcji silników w kolejnych latach i nale˝y je
stosowaç majàc powy˝sze na uwadze - do starych
silników poprzednie klasy jakoÊciowe obowiàzujà-
ce w latach produkcji danego modelu silnika. 
Du˝o skuteczniej i precyzyjniej sà sklasyfikowane
oleje wg Stowarzyszenia Europejskich Konstrukto-
rów Samochodów - ACEA. Specyfikacja ta
uwzgl´dnia specyficzne, du˝o trudniejsze warunki
pracy oleju w silnikach europejskich konstrukcji
o mniejszej pojemnoÊci i o wi´kszej mocy jednost-
kowej i temperaturze pracy. Dzieli ona oleje silni-
kowe na trzy grupy: A - oleje do silników benzyno-
wych samochodów osobowych i lekkich dostaw-
czych, B - oleje do silników wysokopr´˝nych sa-
mochodów osobowych i lekkich dostawczych, E -
oleje do silników wysokopr´˝nych samochodów
ci´˝arowych. W listopadzie 2004 ACEA og∏osi∏a
nowe wymagania dla olejów silnikowych przezna-
czonych do silników benzynowych i wysokopr´˝-
nych samochodów osobowych i lekkich dostaw-
czych oznaczone AxBx, osobne klasy dla silników
samochodów ci´˝kich u˝ytkowych oznaczone Ex
i nowoÊç, czyli odr´bne wymagania dla silników
samochodów osobowych wyposa˝onych w uk∏a-
dy wtórnej obróbki spalin - filtry czàstek sta∏ych
czy konwertery katalityczne oznaczone Cx. ACEA
A/B - specyfikacje dla silników benzynowych (ZI)
i z zap∏onem samoczynnym (ZS, Diesla) do samo-
chodów osobowych i lekkich dostawczych, ACEA
C - oleje kompatybilne z uk∏adami katalitycznymi,
ACEA E - oleje silnikowe wysokopr´˝nych samocho-
dów ci´˝arowych i innych du˝ych silników Diesla.
Na uwag´ zas∏ugujà dwie nowe normy dla silni-
ków Euro 4 samochodów ci´˝arowych: E6-04 -
oleje silnikowe najwy˝szej jakoÊci zapewniajàce
najlepszà czystoÊç t∏oków, ochron´ przeciwzu˝y-
ciowà, dyspersj´ sadzy i stabilnoÊç produktu. Sto-
sowane w nowoczesnych wysokoobcià˝onych sil-
nikach spe∏niajàcych wymogi emisji spalin Euro1,
Euro 2, Euro 3 i Euro 4, pozwalajà na znaczne wy-
d∏u˝enie przebiegów. Mo˝na je stosowaç do silni-
ków wyposa˝onych w filtry czàstek sta∏ych DPF
lub bez nich, do silników wyposa˝onych w uk∏ady
EGR (recyrkulacji spalin) i  w systemy SCR (reduk-
cji tlenków azotu Nox). Oleje klasy E6 sà szczegól-
nie zalecane do silników wyposa˝onych w filtry
DPF i nale˝y je stosowaç tylko z paliwami nisko-
siarkowymi (max 50 ppm). 
E7-04 - oleje silnikowe najwy˝szej jakoÊci zapew-
niajàce najwy˝szà czystoÊç t∏oków i ochron´
przed spolerowaniem cylindra. Zapewniajà ochro-
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n´ przed zu˝yciem, czystoÊç turbospr´˝arek, dys-
persj´ sadzy i stabilnoÊç produktu. Stosowane
w nowoczesnych wysoko obcià˝onych silnikach
pojazdów ci´˝arowych spe∏niajàcych wymogi
emisji spalin Euro 1, Euro 2, Euro 3 i Euro 4, po-
zwalajà na znaczne wyd∏u˝enie przebiegów. 
Nale˝y je stosowaç do silników nie wyposa˝o-
nych w filtry czàstek sta∏ych DPF, do wi´kszoÊci
silników wyposa˝onych w uk∏ady EGR (recyr-
kulacji spalin) i wi´kszoÊci silników wyposa˝o-
nych w systemy SCR (redukcji tlenków azotu
Nox). Zalecenia nale˝y sprawdzaç w instruk-
cjach producentów silników. 
Silniki Diesla ró˝nià si´ sposobem zap∏onu, ro-
dzajem paliwa, konstrukcjà, a przede wszystkim
warunkami panujàcymi podczas spalania. Ma to
bezpoÊredni wp∏yw na parametry fizykochemicz-
ne i eksploatacyjne oleju silnikowego przeznaczo-
nego do ich smarowania. 
Podstawowym wymaganiem olejów do silników
Diesla jest „tolerowanie” du˝ej zawartoÊci sadzy
w jego obj´toÊci. Nawet najbardziej zaawanso-
wane konstrukcyjnie silniki wysokopr´˝ne nie sà
doskona∏e i pod du˝ym obcià˝eniem wytwarzajà
pewnà iloÊç sadzy, z której cz´Êç przedostaje si´
do oleju silnikowego. Poniewa˝ czàstki sadzy
majà naturalnà zdolnoÊç do zbijania si´ w du˝e
skupiska, tym samym niebezpiecznie zwi´kszajà
lepkoÊç oleju. Zbyt du˝a lepkoÊç oleju powodu-
je trudnoÊci z uruchomieniem zimnego silnika,
ale tak˝e zwi´kszone opory podczas pracy
i zmniejszenie zdolnoÊci przeciwzu˝yciowych.
Zatem oleje przeznaczone do silników wysoko-
pr´˝nych muszà charakteryzowaç si´ bardzo do-
brà zdolnoÊcià rozpraszania sadzy. Drugim de-
cydujàcym parametrem jest ich odpornoÊç na
powstawanie charakterystycznych dla silników
ZS zanieczyszczeƒ. W zale˝noÊci od normy API,
ACEA oleje sà testowane na ró˝nych silnikach
Diesla. Badane sà np. czystoÊç t∏oka, osady
w silniku, osady na pierÊcieniach t∏okowych i ich
zapiekanie, czy omawiany wzrost lepkoÊci oleju. 
Ostatnià tendencjà w formu∏owaniu olejów do
silników Diesla, wymuszonà przez coraz cz´st-
sze stosowanie filtrów czàstek sta∏ych jest opra-
cowanie formulacji niskopopio∏owych (Low
SAPS). Tradycyjne dodatki do olejów silniko-
wych powodowa∏y osadzanie na powierzchni fil-
trów sta∏ych osadów utrudniajàcych prac´, sku-
tecznoÊç i trwa∏oÊç tych elementów silnika. No-
woczesne oleje typu Low SAPS zawierajà inne

zwiàzki chemiczne, cz´sto oparte o organiczne
zwiàzki molibdenu, które znakomicie wspó∏pra-
cujà z nowoczesnymi filtrami w silnikach Diesla.  
Nowoczesne konstrukcje silników wymagajà cz´-
sto specjalnych olejów. JakoÊç oleju silnikowego
ma bezpoÊredni wp∏yw po pierwsze na trwa∏oÊç
i niezawodnoÊç pracy silnika, ale tak˝e na mo˝li-
woÊç zastosowania go do okreÊlonych konstruk-
cji. Ka˝dy olej silnikowy charakteryzuje si´ okre-
Êlonym sk∏adem chemicznym. Ró˝ni producenci
olejów silnikowych opracowujà w∏asne, cz´sto
unikalne formulacje oleju. Dlatego w celu uzupe∏-
nienia poziomu oleju w silniku zawsze zaleca si´
dolanie tego samego oleju, jaki znajduje si´ w sil-
niku. Nie ma wówczas ˝adnych wàtpliwoÊci doty-
czàcych jakoÊci oleju, a silnik ma wówczas naj-
lepsze warunki pracy, oczywiÊcie pod warunkiem,
i˝ zastosowano w∏aÊciwej jakoÊci produkt. 
Cz´Êç producentów samochodów wymagajàca
specjalnej jakoÊci Êrodka smarnego, oznaczone-
go oczywiÊcie specjalnym symbolem np. MAN
3277 czy MB 228.5 wymaga wr´cz od u˝ytkowni-
ka uzupe∏niania stanu oleju tylko i wy∏àcznie ole-
jem spe∏niajàcym wymaganà norm´. 
Je˝eli do smarowania silnika nie sà wymagane
specjalne oleje to dozwolone sà dolewki olejami
podobnej klasy jakoÊciowej i lepkoÊciowej. 
Do oleju klasy ACEA E4, API CH-4, SAE 5W-40
najlepiej jest dolaç oleju o takich samych lub wy˝-
szych parametrach. 
Du˝o ∏atwiej jest w przypadku olejów silnikowych
spe∏niajàcych wymagania API grupy S (silniki ben-
zynowe). Wymagania API SH, SJ, SL i SM zapew-
niajà pe∏nà mieszalnoÊç oleju. W takich przypad-
kach mamy zapewnione pe∏ne bezpieczeƒstwo
silnika przy dolewaniu oleju ró˝nych producentów. 
W sytuacjach awaryjnych zawsze lepiej jest dolaç
nawet „gorszego” oleju ni˝ uszkodziç silnik czy
przek∏adni´. Trzeba jednak pami´taç o natych-
miastowej wymianie oleju, tak by nie doprowadziç
do przedwczesnego zu˝ycia bàdê awarii. 
NajproÊciej mo˝na odpowiedzieç, ˝e olej jest zu-
˝yty, je˝eli nie potrafi spe∏niç postawionych mu
wymagaƒ: zmniejszenia tarcia, ch∏odzenia poru-
szajàcych si´ cz´Êci, uszczelnienia ruchomych
elementów, utrzymania silnika w czystoÊci oraz
zapobiegania wewn´trznej korozji.
ObecnoÊç wody w oleju objawia si´ tworzeniem
emulsji – woda praktycznie nie miesza si´ z oleja-
mi. Olej wówczas zmienia kolor – wyglàda jak „ka-
wa z mlekiem” bàdê „mase∏ko”. ObecnoÊç wody
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w oleju powoduje przyspieszonà korozj´ silnika,
zmniejszenie lepkoÊci oleju, przyspieszone zu˝y-
cie silnika, zwi´kszone powstawanie piany w ole-
ju – groêba przerwania warstwy smarujàcej, przy-
spieszenie starzenia si´ oleju oraz wytràcanie do-
datków uszlachetniajàcych. Zaobserwowana wo-
da w oleju to sygna∏ do natychmiastowej jego wy-
miany i poszukania przyczyn jej obecnoÊci. 
Dodatki olejowe majà za zadanie polepszenie para-
metrów eksploatacyjnych oleju silnikowego. Do
produkcji stosuje si´ pewne grupy dodatków o cz´-
sto bardzo zró˝nicowanym sk∏adzie chemicznym
b´dàcym cz´sto tajemnicà handlowà producenta. 
Oleje pracujàce w silniku napotykajà na bardzo zró˝-
nicowane temperatury. Z jednej strony muszà
zachowaç p∏ynnoÊç w bardzo niskich temperaturach
si´gajàcych nawet - 50°C, z drugiej zaÊ rozgrzewajà
si´ nawet do ponad 150°C i w tej temperaturze tak˝e
muszà chroniç silnik, a to oznacza, ˝e  nie mogà byç
zbyt „rzadkie”. LepkoÊç oleju ma bardzo du˝y
wp∏yw nie tylko na szybkoÊç przep∏ywu i cyrku-
lacji w silniku ró˝nych olejów w ujemnych tem-
peraturach, ale tak˝e na opory jakie stawia olej
silnikowi w ca∏ym zakresie temperatur. Im wy˝-
sza lepkoÊç tym wy˝sze opory stawia olej i tym
samym silnik zu˝ywa wi´cej paliwa. 
Jak wspominaliÊmy, specyfikacja lepkoÊciowa
SAE podzieli∏a oleje silnikowe na tzw. oleje zi-
mowe oznaczone cyframi od 0 do 25 i literà
W oraz tzw. letnie oznaczone tylko cyframi od
20 do 60. Wi´kszoÊç olejów silnikowych do-
st´pnych na rynku to tzw. wielosezonowe
oznaczone dwoma cz∏onami (np. 10W-40). 
PrzydatnoÊç oleju do stosowania zimà okreÊla
liczba przy literze „W” – im mniejsza tym lepsze
w∏asnoÊci oleju w niskich temperaturach. Dru-
gim badanym parametrem dla klasy 0W jest
tzw. Górny Próg PompowalnoÊci okreÊlony na
minimum - 40°C. Jest to minimalna temperatu-
ra, w której olej daje si´ przepompowaç przez
pomp´ olejowà do kana∏ów w silniku. Specyfi-
kacja okreÊla tak˝e parametry lepkoÊciowe ole-
ju w wysokich temperaturach i oznaczana jest
liczbami od 20 do 60 po myÊlniku. Olej klasy
SAE XW-30 charakteryzuje si´ niskà lepkoÊcià
w temperaturze 100 i 150°C, oleje kolejnych
klas 40 do 60 charakteryzujà si´ odpowiednio
wy˝szymi lepkoÊciami. Nale˝y tutaj tak˝e pa-
mi´taç o definicji lepkoÊci i mieç na uwadze, ˝e
oleje klas XW-20 i XW-30 stawiajà du˝o mniej-
szy opór ruchomym elementom silnika i sà to

oleje tak zwane  energooszcz´dne. BezpoÊred-
nio o energooszcz´dnoÊci mówi parametr nazy-
wany w skrócie HTHS, czyli lepkoÊç wysoko-
temperaturowa mierzona w 150°C. 
Zbyt niskie ciÊnienie smarowania jest objawem
Êwiadczàcym o wyeksploatowaniu silnika lub je-
go elementów odpowiedzialnych za utrzymanie
go – np. pompy olejowej. W takim przypadku naj-
lepiej jest oczywiÊcie przeprowadziç remont jed-
nostki. Zastosowanie oleju o wi´kszej lepkoÊci –
„g´stszego” jest sposobem na tymczasowe pod-
niesienie ciÊnienia. Oleje o wy˝szych klasach lep-
koÊci np. 15W-50 czy 20W-50 dzi´ki wy˝szej lep-
koÊci w wysokich temperaturach gwarantujà
utrzymanie ciÊnienia smarowania na wy˝szym po-
ziomie. Wynika to bezpoÊrednio z definicji lepko-
Êci – grubsza warstwa oleju, ale niestety o wi´k-
szych oporach ruchu, czyli tak˝e wy˝szym zu˝y-
ciu paliwa. Pami´taç tak˝e nale˝y o w∏asnoÊciach
niskotemperaturowych – oleje klasy 20W-x b´dà
odpowiednie do u˝ycia jedynie do ok. -10C. 
Cz´sto pojawia si´ pytanie, czy mo˝na wlewaç
olej syntetyczny do starego silnika.  Czy wià˝e
si´ z tym wi´cej zagro˝eƒ czy korzyÊci. Pierw-
szym krokiem jest sprawdzenie, czy do danego
silnika mo˝na wlewaç olej syntetyczny – dane ta-
kie znajdziemy w instrukcji obs∏ugi jednostki
nap´dowej. Je˝eli jest to dopuszczalne to musi-
my pami´taç, ˝e stosowanie oleju syntetycznego
przynosi wiele korzyÊci. Oleje syntetyczne two-
rzone sà specjalnie pod kàtem zadania, jakie
przyjdzie olejowi spe∏niaç w silniku. Jej w∏asno-
Êci sà jakby „skrojone na miar´”, podczas gdy
w przypadku olejów mineralnych sà wynikiem te-
go, co powsta∏o w naturze. Bazy olejowe mine-
ralne, to z kolei te powsta∏e na drodze rafinacji
ropy naftowej. Sà oczywiÊcie du˝o taƒsze w pro-
dukcji, lecz ich w∏aÊciwoÊci sà oczywiÊcie nie tak
dobre jak olejów syntetycznych.  W zwiàzku
z tym olej syntetyczny ma du˝o wi´kszà trwa∏oÊç
– odpornoÊç na wysokà temperatur´, co spra-
wia, ˝e nie odk∏ada si´ w postaci nagaru na we-
wn´trznych cz´Êciach silnika przyspieszajàc je-
go zu˝ycie. Musimy jednak pami´taç o zagro˝e-
niach. Oleje syntetyczne mogà doprowadziç do
wyczyszczenia wewn´trznego silnika, a tym sa-
mym do jego rozszczelnienia. Osady np. na t∏o-
kach pe∏ni∏y swego rodzaju funkcj´ uszczelniaja-
cà. Usuniecie ich z zanieczyszczonego silnika
mo˝e spowodowaç zwi´kszone zu˝ycie oleju lub
niedostateczne jego ciÊnienie w uk∏adzie. 
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Maszyny Volvo nie wymagajà specjalnych przy-
gotowaƒ do pracy w zimie, jeÊli wszystkie czyn-
noÊci obs∏ugi technicznej wymienione w Pod-

r´czniku Operatora by∏y sumiennie wykonywane co
ka˝de 500 mth maszyny z u˝yciem zalecanych materia-
∏ów eksploatacyjnych. W przeciwnym razie nale˝y
wykonaç czynnoÊci, które umo˝liwià uruchomienie ma-
szyny w niskiej temperaturze, zredukujà podwy˝szone
zimà ryzyko awarii  i zapewnià bezpieczeƒstwo pracy.
W pierwszej kolejnoÊci nale˝y sprawdziç poziom
i g´stoÊç elektrolitu oraz czystoÊç pod∏àczenia ka-
bli akumulatora. Jego zdolnoÊç rozruchowa spada
tym wi´cej, im ni˝sza jest temperatura otoczenia.
JednoczeÊnie musi on dostarczyç du˝o wi´cej
energii do rozruchu. Lepiej wi´c wymieniç
odpowiednio wczeÊnie akumulator, ni˝ zniszczyç
rozrusznik. Nale˝y tak˝e zapewniç sprawnoÊç
elektrycznych urzàdzeƒ podgrzewajàcych powie-
trze dolotowe w czasie rozruchu. 
Zimà nale˝y szczególnie zadbaç o odpowiednie
paliwo, tak by nie zatka∏o ono filtrów paliwowych,
gdy temperatura obni˝y si´.  Ze zbiornika paliwa
oraz zainstalowanego w maszynach Volvo sepa-
ratora wody trzeba koniecznie spuÊciç zebranà
tam wod´ i zanieczyszczenia. 
Niektóre maszyny Volvo majà instalacj´ pneuma-
tycznà hamulców. Dopilnowaç nale˝y, by ze zbior-
ników powietrza by∏ w ciàgu zimy spuszczany kon-
densat pary wodnej. Nale˝y równie˝ utrzymywaç
stale odpowiedni poziom denaturatu w zbiorniku
odwadniacza i prze∏àczyç go na prac´ zimowà. 
W uk∏adzie ch∏odzenia silnika, a w niektórych ma-
szynach równie˝ skrzyni biegów, uk∏adzie hydrau-
liki i mostów nap´dowych, powinien byç zawsze
p∏yn ch∏odzàcy Volvo. Powinien byç wymieniany
co 2-3 tysiàce mth, lecz nie rzadziej, ni˝ co dwa la-
ta. Chodzi o zapobieganie zniszczeniu silnika lub
ch∏odnic, gdy rozcieƒczony p∏yn zamarznie. 
Bardzo cz´sto maszyny zawodzà w zimie z powodu
zastosowania niew∏aÊciwych olejów. Tanie oleje ma-
jà niski wskaênik lepkoÊci, co oznacza, ˝e ich lep-
koÊç w niskich temperaturach jest znacznie wy˝sza,
ni˝ po rozgrzaniu maszyny. Oznacza to du˝o wi´k-
sze opory silnika i mechanizmów podczas rozruchu
oraz wy˝sze ciÊnienie pracy uk∏adu hydraulicznego. 
Zbiornik sprzyskiwaczy w okresie zimowym nale˝y
nape∏niç p∏ynem o w∏aÊciwej temperaturze krzepni´-

cia. CzystoÊç szyb, do której przyczyniajà si´ spraw-
ne wycieraczki ma wp∏yw na bezpieczeƒstwo pracy. 
Zimà nale˝y bezwzgl´dnie zapewniç pe∏nà
sprawnoÊç uk∏adu ogrzewania i wentylacji kabi-
ny. Przy okazji sprawdziç trzeba, czy nawiew po-
wietrza na szyby jest skuteczny. Przez zaparowa-
ne szyby nie widaç pola pracy. PrzyczepnoÊç
maszyn gàsienicowych, jak i ko∏owych do zamar-
zni´tego i pokrytego Êniegiem gruntu jest znacz-
nie ni˝sza, ni˝ w lecie. Stwarza to wi´ksze zagro-
˝enie wypadkowe. Sprawdêmy na wszelki wypa-
dek, czy pas bezpieczeƒstwa nadaje si´ do u˝yt-
ku i czy operator ma nawyk jego zapinania. W se-
zonie zimowym cz´sto trzeba pracowaç maszynà
lub zjechaç na miejsce postoju, gdy jest ju˝ ciem-
no. Musimy wi´c zapewniç pe∏nà sprawnoÊç
oÊwietlenia roboczego. 
Zu˝yte z´by ∏y˝ki ∏adowarki czy koparki stwarzajà
zawsze du˝o wi´ksze opory skrawania, co powo-
duje wi´ksze zu˝ycie paliwa. Przed zimà wymieƒ-
my wi´c zu˝yte narz´dzia robocze. 
Obni˝ajàca si´ ju˝ jesienià temperatura otoczenia
powoduje, ˝e uk∏ad hydrauliczny jest nara˝ony na
uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem
procedury podgrzewania opisanej w Podr´czniku
Operatora maszyny Volvo. Ten podr´cznik musi
byç zawsze w kabinie, nie tylko przed zimà, a ope-
rator powinien mieç czas na jego przestudiowanie. 
Zalecamy równie˝ przestrzeganie procedury uru-
chamiania silnika opisanej w Podr´czniku Opera-
tora. Chodzi zw∏aszcza o utrzymanie w∏aÊnie uru-
chomionego zimnego silnika przez pewien czas
na wolnych obrotach, aby olej podgrza∏ si´ do
temperatury zapewniajàcej stabilne smarowanie
pod wi´kszym obcià˝eniem. 
W zimie nale˝y starannie wybieraç miejsce posto-
ju maszyny po zakoƒczeniu pracy. Pozostawienie
maszyny gàsienicowej lub ko∏owej w b∏ocie, które
w czasie mroênej nocy zamieni si´ w zmarzlin´
powoduje ekstremalne napr´˝enia w zespole na-
p´dowym podczas próby ruszenia maszynà lub
wyrywania przymarzni´tej ∏y˝ki. 
Jak widaç, przygotowanie maszyny do zimy mo˝e
byç dosyç kosztowne i czasoch∏onne. Lepiej
zatem wszystkie te czynnoÊci wykonywaç syste-
matycznie utrzymujàc maszyn´ w pe∏nej sprawno-
Êci technicznej przez ca∏y okres jej eksploatacji. 
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Jak przygotowaç maszyn´ do zimy radzi in˝. Ryszard Chciuk
z firmy VOLVO Maszyny Budowlane Polska
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Wizyta w podwarszawskim S´kocinie No-
wym, w siedzibie znanej doskonale na-
szym czytelnikom firmy Atlas Copco, in-

auguruje cykl artyku∏ów opowiadajàcych o co-
dziennej pracy oddzia∏ów serwisowych sprzedaw-
ców maszyn i sprz´tu. 
M∏oty hydrauliczne Atlas Copco to uznana marka,
tote˝ nie zdziwi∏o nas, ˝e w warsztacie jest pusto
i cicho. Kilka sztuk sprz´tu oczekujàcego w kolej-
ce to przecie˝ niewielki procent liczby urzàdzeƒ
sprzedanych krajowym u˝ytkownikom. M∏oty Atlas
Copco, mimo ˝e z za∏o˝enia wykorzystywane
w ekstremalnie ci´˝kich warunkach, sà wyjàtkowo

trwa∏e i praktycznie bezawaryjne – rekordowe eg-
zemplarze pracujà nawet trzydzieÊci lat. 
Awarie – wynikajàce przewa˝nie z zaniedbaƒ,
niewiedzy lub pospolitych b∏´dów obs∏ugowych 
– oznaczajà zazwyczaj wyjazd na miejsce pracy
m∏ota i udane usuni´cie usterki bez koniecznoÊci
przewo˝enia urzàdzenia do warsztatu. Samo-
chody serwisu sà zresztà znakomicie wyposa˝o-
ne, a ich obs∏uga jest w stanie zmierzyç si´
z ka˝dym problemem. Najcz´Êciej spotykane
awarie wynikajà ze zu˝ywania si´ sprz´tu pod-
czas normalnej eksploatacji, a dotyczà tulei na-
rz´dziowej, grotów oraz uszczelniaczy, czyli ele-
mentów, które si´ „wypracowujà”. Jedynie zanie-
czyszczenia w uk∏adzie hydraulicznym mogà wy-
magaç rozmontowania ca∏ego m∏ota, co w wa-
runkach polowych nie zawsze si´ udaje. 
Firmie zale˝y na podnoszeniu kultury eksploatacji
sprzedawanych urzàdzeƒ. Do ka˝dego m∏ota czy
no˝yc tnàco-kruszàcych do∏àczana jest zatem

w kilku egzemplarzach broszurka „Poradnik ope-
ratora” zawierajàca najwa˝niejsze zasady obs∏ugi
sprz´tu oraz wiele praktycznych wskazówek – nie
zawsze tak oczywistych, jak by si´ mog∏o z pozoru
wydawaç. Problemem bywa na przyk∏ad stosowa-
nie smaru – niezb´dnego do utrzymywania urzà-
dzenia w stanie sprawnoÊci. Z doÊwiadczeƒ serwi-
su wynika, ˝e m∏oty cz´sto smarowane sà byle
jakim smarem bez ÊwiadomoÊci, ˝e stosowanie
wysokiej jakoÊci Êrodka smarnego, odpornego na
wysokie temperatury, przed∏u˝a ˝ywotnoÊç narz´-
dzia. Jest to zatem pozorna oszcz´dnoÊç. 

Atlas Copco oprócz samych urzàdzeƒ wyburze-
niowych, jak m∏oty czy no˝yce tnàco-kruszàce
montuje równie˝ instalacje hydrauliczne niezb´d-
ne do dzia∏ania tych urzàdzeƒ, jeÊli koparka na-
bywcy takowych nie posiada. Co ciekawe firma
jest w stanie uzbroiç ka˝dà, nawet najbardziej wie-
kowà maszyn´. Majàc do dyspozycji kilka maszyn
wygodnie jest przeznaczyç jednà z nich wy∏àcznie
jako noÊnik sprz´tu do prac wyburzeniowych,
oszcz´dzajàc w ten sposób choçby czas potrzeb-
ny na wymian´ osprz´tu. Jest to bardzo dobre,
sprawdzajàce si´ w praktyce rozwiàzanie. 
Pan Darek:  - Decyzj´ o zakupie m∏ota Atlas Cop-
co podjà∏em pod wp∏ywem doÊwiadczeƒ kolegi,
który ma ju˝ cztery takie urzàdzenia i bardzo je
chwali.. W poniedzia∏ek przeprowadzi∏em pierw-
sze rozmowy z handlowcem, we wtorek zdecydo-
wa∏em si´ na zawarcie transakcji. W Êrod´ przed-
stawiciel Atlas Copco dokona∏ ogl´dzin mojej
siedmioletniej koparki, aby mieç pewnoÊç, co do
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Z wizytà w serwisie Atlas Copco

Pan Marcin wk∏ada wiele zaanga˝owania w to, by montowany
sprz´t s∏u˝y∏ klientowi jak najd∏u˝ej i jak najlepiej

Przyciàgajàcy uwag´ samochód serwisu jest zawsze gotów
do wyjazdu na wezwanie
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warunków monta˝u urzàdzenia oraz potrzebnych
cz´Êci. Na monta˝ umówiliÊmy si´ na piàtek…
I w∏aÊnie przy tym „podwieszeniu” asystowali
przedstawiciele naszej redakcji. Ca∏a akcja
trwa∏a mniej ni˝ trzy godziny, by∏a przeprowa-
dzona bardzo sprawnie i profesjonalnie. We
wszystkich czynnoÊciach serwisu bra∏ udzia∏ nie
tylko operator koparki, ale tak˝e w∏aÊciciel no-
wego m∏ota. Byli oni na bie˝àco szkoleni przez
przedstawiciela firmy, który wskazywa∏ najwa˝-
niejsze dla prawid∏owej eksploatacji elementy
obs∏ugi, przestrzega∏ przed typowymi b∏´dami,
uczula∏ na mogàce wystàpiç odst´pstwa od
normalnej pracy urzàdzenia. 

Rola serwisu jest niezwykle wa˝na zw∏aszcza
przy pierwszym uruchomieniu m∏ota. Ju˝ na eta-
pie planowania zakupu fachowcy znajàc parame-
try maszyny, która b´dzie noÊnikiem osprz´tu, sà
w stanie dobraç do niej optymalne narz´dzie.
Gwarantuje to maksymalnà efektywnoÊç i ˝ywot-
noÊç m∏ota. Pracownicy serwisu zaczynajà od
zmierzenia parametrów instalacji zasilajàcej,
a nast´pnie dokonujà jej regulacji. Ju˝ na tym
etapie wiadomo, jakie efekty uda si´ osiàgnàç
podczas pracy wybranym narz´dziem. 
W czasie monta˝u nowego urzàdzenia operator po-
znaje zasady prawid∏owej obs∏ugi codziennej oraz
okresowej. Te wydawa∏oby si´ oczywiste sprawy
cz´sto bywajà traktowane lekkomyÊlnie, bez zasta-
nawiania si´, jakie konsekwencje mogà pociàgaç
za sobà takie z pozoru drobne zaniedbania. 
Pan Darek jest w∏aÊcicielem firmy, która cz´sto do-

konuje wyburzeƒ i wykruszeƒ. W ubieg∏ym roku
poniós∏ powa˝nà strat´ – z terenu budowy zgin´∏a
b´dàca jego w∏asnoÊcià koparko-∏adowarka JCB
wyposa˝ona w m∏ot hydrauliczny. Majàc w per-
spektywie kolejne prace musia∏ podjàç szybkà de-
cyzj´ o zakupie nast´pnego egzemplarza. Dlacze-
go wybra∏ opcj´ zakupu nowego m∏ota? 
- Kupowanie u˝ywanego m∏ota to jak gra na lote-
rii. Na oko wszystko jest w porzàdku, ale ˝eby na-
prawd´ dowiedzieç si´ czegoÊ o konkretnym eg-
zemplarzu, nale˝y kilka dni nim popracowaç. Ta-
ni m∏ot to dla mnie ˝adna oszcz´dnoÊç, jeÊli
szybko pojawià si´ w nim wycieki uniemo˝liwiajà-
ce prac´. W koƒcu tego typu sprz´t kupuje si´
majàc dla niego konkretne zadania. JeÊli jest nie-
sprawny, czeka na napraw´, nie mam czym pra-
cowaç – wiadomo, co taka sytuacja oznacza.
Pracownicy Atlas Copco zgodnie zapewniajà, ˝e
z nowym sprz´tem nie powinno byç ˝adnych k∏o-
potów. Sà to bowiem urzàdzenia praktycznie bez-
awaryjne i niezwykle d∏ugowieczne.
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Operator bierze czynny udzia∏ w monta˝u nowego m∏ota.
Musi poznaç wszelkie czynnoÊci zwiàzane z jego codzien-
nnà i okresowà prawid∏owà obs∏ugà

Pan Marcin mierzy parametry pompy hydraulicznej. To pod-
stawowa czynnoÊç zarówno przy monta˝u nowego m∏ota,
jak i przy ka˝dej naprawie
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Od prawie dziewi´çdziesi´ciu lat, Cummins
Inc. pozostaje liderem Êwiatowego rynku
silników wysokopr´˝nych. Pierwszy silnik

Cummins wyprodukowa∏ ju˝ w roku 1919. By∏a to
jednostka nap´dowa o mocy zaledwie 6 KM.
Obecnie Cummins ∏àczy w sobie zalety projektan-
ta, producenta, dystrybutora i serwisanta nie tylko
silników wysokopr´˝nych o mocy 31 do 3.500 KM,
silników na spr´˝ony gaz ziemny, ale równie˝
agregatów pràdotwórczych, zwiàzanych z nimi
technologii i komponentów silnikowych, uk∏adów
paliwowych, uk∏adów kontrolnych i filtracyjnych.
Jest konstruktorem silników, które spe∏niajà suro-
we normy emisji spalin dla maszyn budowlanych
Stage2/Stage3, i pojazdów samochodowych Eu-
ro3/Euro4, i które b´dà stanowi∏y platform´ dla
przysz∏ych norm czystoÊci spalin. 
Poprzez wszystkie lata Cummins z firmy typowo
silnikowej przeobrazi∏ si´ w koncern oferujàcy
znacznie szerszà gam´ produktów. W sk∏ad Cum-
mins Inc. wchodzà dodatkowo nastepujace firmy:
• Cummins Power Generation - oferujàcy agregaty

pràdotwórcze, pracujàce w trybie podstawowym,

jak i awaryjnym o mocy od 8 kW do 3,3 MW. Agre-
gaty CPG majà zastosowanie na placach budowy,
supermarketach, w telekomunikacji, w bankach,
szpitalach, szko∏ach, fabrykach. Sà nieod∏àcznym
elementem, gdzie awaryjne êród∏o napiecia jest
niezb´dne lub gdzie lokalna sieç energetyczna
jest niestabilna lub niewystarczajàca,

• Fleetguard - oferujàcy zaawansowane uk∏ady fil-
tracyjne, które znajdujà zastosowanie w szero-
kiej gamie produktów,

• Nelson - oferujàcy uk∏ady wydechowe i uk∏ady
dolotowe dla silników wysokopr´˝nych, 

• Newage International - bàdàcy wiodàcym pro-
ducentem synchronicznych generatorów pràdu,

• Holset - Êwiatowy lider w projektowaniu, kon-
struowaniu i produkowaniu turbospr´˝arek dla
przemys∏u samochodowego, maszyn budowla-
nych, silników dla zastosowaƒ morskich i agre-
gatów pràdotwórczych.

Dystrybucjà wszystkich produktów znajdujàcych
si´ w ofercie koncernu Cummins na terenie Polski,
Litwy, ¸otwy i Estonii zajmuje si´ Oddzia∏ Cum-
mins Engine Company Ltd - Cummins Poland.

Cummins -  konstruktor, producent, serwisant
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Atlas Copco jest najwi´kszym na Êwiecie produ-
centem hydraulicznych urzàdzeƒ wyburzenio-
wych – m∏otów, no˝yc, kruszarek. Âwiadczy tak˝e

us∏ugi obs∏ugi posprzeda˝nej na najwy˝szym poziomie,
zapewniajàc bezawaryjnà prac´ zakupionych urzàdzeƒ. 
Tak˝e w Polsce Atlas Copco oferuje pe∏en zakres
us∏ug serwisowych zapewniajàc dost´p do oryginal-
nych narz´dzi, materia∏ów eksploatacyjnych i cz´Êci
zamiennych. Fachowa wiedza pracowników serwi-
su, a tak˝e wspó∏praca z producentami koparek
i koparko-∏adowarek gwarantuje prawid∏owy dobór
i regulacj´ uk∏adu hydraulicznego oraz monta˝. 
Bezawaryjna praca m∏ota czy no˝yc  uzale˝niona jest
przede wszystkim od codziennej i okresowej obs∏ugi
technicznej. W przypadku m∏otów hydraulicznych,
prawid∏owe smarowanie tulei i grota potrafi kilkukrot-
nie wyd∏u˝yç ˝ywotnoÊç tych elementów. Smarowa-
nie mo˝na wykonywaç r´cznie,  dost´pne sà tak˝e
specjalne uk∏ady centralnego smarowania. Wi´k-
szoÊç m∏otów Atlas Copco jest w nie wyposa˝one fa-
brycznie. Zaniedbanie smarowania to w krótkiej per-
spektywie koniecznoÊç wymiany tulei narz´dziowej

i grota. Praca ze zbyt du˝ym zu˝yciem tych elemen-
tów to bardzo du˝e ryzyko uszkodzenia grota, a na-
wet bijaka m∏ota. Zawsze nale˝y stosowaç tylko ory-
ginalne narz´dzia (szpicaki, przecinaki, itd.), gdy˝
element ten spe∏nia dwa istotne zadania: przenosi on
ogromnà energi´ udaru z m∏ota na kuty materia∏,
a ponadto stanowi zabezpieczenie dla samego m∏o-
ta przed powa˝niejszym uszkodzeniem w przypadku
nieprawid∏owej eksploatacji, np. przy podwa˝aniu
czy przesuwaniu du˝ych nadgabarytów. Inne istotne
czynniki wp∏ywajàce na trwa∏oÊç urzàdzenia wybu-
rzeniowego oraz maszyny noÊnej to prawid∏owe pa-
rametry zasilania (ciÊnienie i przep∏yw oleju), prawi-
d∏owe ciÊnienie w akumulatorach gazowych oraz
stan elementów amortyzujàcych. Dlatego wa˝ne jest
dokonywanie regularnych przeglàdów technicznych. 
Oprócz monta˝y m∏otów na koparkach, ich prze-
glàdów i remontów, serwis Atlas Copco Polska ofe-
ruje tak˝e monta˝ kompletnych instalacji hydrau-
licznych zasilania m∏otów czy no˝yc na wszystkie
typy koparek, wraz z p∏ytami adaptacyjnymi stan-
dardowymi i pod szybkoz∏àcza.

Si∏a w serwisie

PROFESJONALIZM W SERWISIE

Kompletna gama nowoczesnych, wydajnych urzàdzeƒ wyburzeniowych Atlas Copco

Atlas Copco Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 61A, S´kocin Nowy, 05-090 Raszyn
tel. 0-22 (prefix) 572 68 00, fax  0-22 (prefix) 572 68 09
www.hydraulic-attachments.com
www.atlascopco.pl
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 Przy zakupie maszyny nale˝y zastanowiç si´

nad aspektami zwiàzanymi z jej eksploata-
cjà. Tylko najlepsi producenci maszyn propo-

nujà coÊ wi´cej ni˝ zwyk∏à sprzeda˝ i zwyk∏y serwis.
Spr´˝arki przewoêne i generatory pràdu Atlas Cop-
co obj´te sà gwarancjà od roku do trzech lat, a po
podpisaniu Umowy Serwisowej nawet do pi´ciu lat.
Rozwiàzanie takie pozwala na zoptymalizowanie
kosztów obs∏ugi urzàdzeƒ. Poprawna obs∏uga ma-
szyny wymaga stosowania najwy˝szej jakoÊci ma-
teria∏ów eksploatacyjnych. Atlas Copco posiada
w∏asne centrum badaƒ i d∏ugotrwa∏ych testów. Te-
stowaniu podlegajà nie tylko elementy, ale tak˝e
p∏yny eksploatacyjne. Oryginalne oleje PAROIL,
prawid∏owo stosowane wyd∏u˝ajà okresy mi´dzy-
przeglàdowe, a p∏yn PARCOOL EG posiada pi´cio-
letnià trwa∏oÊç. Oryginalne zestawy serwisowe
Atlas Copco zawierajà najwy˝szej jakoÊci filtry ole-
ju, paliwa oraz powietrza dostarczone w jednym
opakowaniu i instrukcjà poprawnej wymiany. 
Atlas Copco oferuje tak˝e Kontrakty Serwisowe,
czyli pe∏nà opiek´ serwisowà. Powa˝nie traktujàc

swych klientów proponuje specjalnie przygotowa-
ne plany prewencyjnego serwisowania maszyn.
Prawid∏owo i na czas wykonane przeglàdy sà naj-
taƒszà oraz najlepszà metodà zapewnienia beza-
waryjnej, d∏ugotrwa∏ej pracy maszyny. Odpowied-
nio przeszkolony serwis przeprowadza przeglàd
spr´˝arki czy generatora w najkrótszym czasie,
a u˝yte przez niego najwy˝szej jakoÊci materia∏y
eksploatacyjne gwarantujà bezawaryjnà prac´.
Dla bardzo wymagajàcych klientów firma propo-
nuje maszyny zast´pcze na czas przeglàdu. 
Dzia∏anie serwisu Atlas Copco wspomaga pozwa-
lajàcy na zdalne monitorowanie pracy maszyny
system COSMOS.  Przekazuje on informacj´ o
awarii bezpoÊrednio do centrum serwisowego, co
zapobiega przestojom oraz znacznie skraca czas
dotarcia na miejsce mechaników. Satelitarny sys-
tem pozycjonowania maszyn dok∏adnie okreÊla
miejsce postoju maszyny. 
Reasumujàc, Atlas Copco dostosowuje ofert´ ser-
wisowà do potrzeb klienta oferujàc: „Inspekcj´”,
„Prewencj´” lub „Pe∏nà OdpowiedzialnoÊç”.

„Posiadamy serwis” - nie zawsze znaczy to samo!

Atlas Copco Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 61A, 
S´kocin Nowy, 05-090 Raszyn
tel. (022) 572 68 00, fax (022) 572 68 09
Serwis: 0-691 916 116

linia bezp∏atna  0800 100036 www.atlascopco.pl

Oryginalne 
cz´Êci zamienne

Profesjonalna obs∏uga

Najwy˝szej jakoÊci 
materia∏y eksploatacyjne

Korzystne umowy serwisowe
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Do wi´kszoÊci awarii maszyn budowlanych nie
dochodzi gwa∏townie, pewne niepokojàce
symptomy z regu∏y odpowiednio wczeÊniej

ostrzegajà nas o zbli˝ajàcych si´ problemach. By
ustaliç miejsce usterki lub poznaç stan techniczny
uk∏adu hydraulicznego, przek∏adni, osi i jadnostki na-
p´dowej mo˝na zleciç specjalistycznemu laborato-
rium przeprowadzenie analizy próbek oleju. Pozwala-

jà one równie˝ poznaç stan samego oleju, a tym sa-
mym zoptymalizowaç cz´stotliwoÊç jego wymiany. 
Tego rodzaju analizy mówià wiele nie tylko o sta-
nie cz´Êci silnika lub uk∏adu hydraulicznego ma-
szyny wchodzàcych w bezpoÊredni kontakt z ole-
jem. I tak, na przyk∏ad wysokie wartoÊci krzemu
w oleju wskazujà na uszkodzenie filtra powietrza
lub na nieszczelnoÊç systemu zasysania. Niepod-
j´cie Êrodków zaradczych mog∏oby doprowadziç
do ca∏kowitego zniszczenia silnika. Z kolei pod-
wy˝szone wartoÊci miedzi w po∏àczeniu z sodem
i barem wskazujà na przedostanie si´ ch∏odziwa
do oleju silnikowego. Zmianom ulegaç mo˝e rów-
nie˝ stan samego oleju. Ró˝norodne szkodliwe
Êrodki, jak sadza, woda, glikol, powietrze, paliwo,
albo te˝ wy˝sza ni˝ zak∏adana temperatura pracy
majà negatywny wp∏yw na walory oleju. 
Okresowe badania próbek olejowych majà d∏ugà
tradycj´ w przypadku silników i maszyn budowla-
nych Caterpillar. Na poczàtku us∏uga tego rodzaju
nie cieszy∏a si´ du˝ym zainteresowaniem. W latach
osiemdziesiàtych ubieg∏ego stulecia do ka˝dego
z laboratoriów firmy rocznie trafia∏o zaledwie kilka-
set próbek. Dla porównania, tylko w roku 1998
hiszpaƒskie laboratorium Caterpillara w Maladze

przeprowadzi∏o badania i interpretacj´ ponad 40
tysi´cy próbek. Do wczesnego wykrywania zbli˝a-
jàcych si´ awarii s∏u˝à precyzyjne przyrzàdy po-
miarowe. Analiza otrzymanych wyników daje tak˝e
jednoznacznà odpowiedê na pytanie, czy olej silni-
kowy, przek∏adniowy lub hydrauliczny mo˝e byç
dalej wykorzystywany, czy te˝ musi zostaç wymie-
niony. Cz´sto zatem mo˝liwe jest wyd∏u˝enie prze-

widzianych okresów u˝ytkowania oleju bez ryzyka
nara˝enia maszyny na wystàpienie usterki. 
Najcz´Êciej wys∏anie raportu dotyczàcego analizy
oleju nast´puje nast´pnego dnia po jej otrzymaniu
od u˝ytkownika maszyny. Dla niego najwa˝niejsza
jest interpretacja uzyskanych wartoÊci. Pracowni-
cy loboratoriów Caterpillara wykorzystujà do tego
celu specjalny program komputerowy bazujàcy na
danych wszystkich poprzedzajàcych prób oraz tak
zwanych tabel zu˝ycia. 
Mo˝liwoÊç wykonania analiz olejowych majà tak˝e
polscy u˝ytkownicy maszyn Caterpillar. WczeÊniej
jednak muszà zawrzeç na to odpowiedni kontrakt.
Wst´pne badania pobranych próbek przeprowa-
dza si´ w Poznaniu przy wykorzystaniu analizatora
PAMAS S2. Za pomocà tego urzàdzenia dokonuje
si´ pomiaru iloÊci oraz wielkoÊci zanieczyszczeƒ
oleju. Je˝eli wynik jest negatywny i konieczne oka-
˝à si´ badania kompleksowe, próbki olejowe prze-
sy∏a si´ do laboratorium w belgijskim Grimbergen.
Szczegó∏owa analiza pomaga okreÊliç stopieƒ zu-
˝ycia newralgicznych podzespo∏ów maszyny oraz
pozwala w sposób optymalny ustaliç najodpo-
wiedniejszy, choçby ze wzgl´du na koszt i zakres
prac, moment ingerencji remontowej. 
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Analizy olejowe, czyli maszyna w wysokiej formie

Tylko w roku 1998 laboratorium Caterpillara w hiszpaƒskiej Maladze przeprowadzi∏o badania i interpretacj´ ponad 40 tysi´cy próbek
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 „Sercem” wi´kszoÊci maszyn budowla-

nych i drogowych jest silnik spalino-
wy. To w∏aÊnie on budzi maszyn´ do

˝ycia i tylko wtedy, kiedy dzia∏a poprawnie
u˝ytkownik mo˝e liczyç, ˝e prace zostanà
wykonane dobrze i terminowo.
Firma BTH FAST, b´dàca przedstawicielstwem
DEUTZ AG, jednego z najwi´kszych producentów
wysokopr´˝nych silników przemys∏owych, ju˝ od
15 lat dba o sukces swych klientów. Zespó∏ me-
chaników serwisu mobilnego przygotowany jest
zarówno do wykonania regularnej obs∏ugi okreso-
wej silnika, jak i do b∏yskawicznego zdiagnozowa-
nia i usuni´cia awarii. Wiedza mechaników jest
wcià˝ wzbogacana poprzez cykliczne szkolenia
w nowoczesnym Centrum Szkoleniowym w Kolo-
nii, co w po∏àczeniu z wieloletnim doÊwiadcze-
niem i bogatym zapleczem narz´dziowym gwa-
rantuje stuprocentowy profesjonalizm us∏ug. 
Firma BTH FAST nie zapomina równie˝ o posiada-
czach starszych jednostek nap´dowych DEUTZ, któ-
rym oferuje szeroki wachlarz us∏ug warsztatowych, od
regeneracji podzespo∏ów po naprawy g∏ówne. BTH
FAST zapewnia najwy˝szà jakoÊç us∏ug po∏àczonà
z najkrótszym czasem wykonania naprawy, nieza-

le˝nie od tego, czy silnik obj´ty  jest gwarancjà, czy
te˝ wymaga obs∏ugi lub naprawy pogwarancyjnej.
Serwis BTH FAST osiàgalny jest równie˝ pod
dzia∏ajàcym 24 godziny na dob´ telefonem alar-
mowym, pod którym przez 7 dni w tygodniu uzy-
skaç mo˝na  fachowà porad´ lub zamówiç wizyt´
mobilnego serwisu.
Dla u∏atwienia kontaktu z Dzia∏em Serwisu, na
stronie internetowej www.bthfast.com.pl znajduje
si´ formularz zlecenia naprawy, który zawiera
wszelkie informacje niezb´dne do podj´cia
szybkiej i skutecznej interwencji.

BTH FAST - Twój serwis

ul. Graniczna 73 A, 05-500 Nowa Iwiczna
tel.: (022) 711-08-51 do 53, fax (022) 711-08-54
info@bthfast.com.pl, www.bthfast.com.pl
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Firma Nonilion Sp. z o.o. oferuje serwis ogumie-
nia przemys∏owego do maszyn budowlanych
i górniczych oraz wózków wid∏owych. We

wspó∏pracy ze swoimi klientami Êwiadczy komplek-
sowe us∏ugi w zakresie sprzeda˝y opon, doradztwa
w doborze ogumienia, monta˝u opon bezpoÊrednio
w miejscu pracy maszyny, monitoringu w czasie eks-
ploatacji, naprawy, a po zu˝yciu, tak˝e utylizacji. 
Dystrybucja opon odbywa si´ na terenie ca∏ego
kraju. W ofercie znajdujà si´ produkty koncernów
oponiarskich: Goodyear, Michelin, Bridgestone
oraz opony takich marek, jak Continental, Stomil
Poznaƒ, Mitas, Solideal. Nonilion jest równie˝ bez-
poÊrednim importerem i dystrybutorem opon
przemys∏owych marki Belshina, Aeolus, Advance,
Triangle, Taishan oraz West Lake. 
Konsultanci techniczni s∏u˝à doradztwem w dobo-
rze ogumienia. Podczas wyboru opon kierujà si´
wytycznymi producentów maszyn oraz warunkami
eksploatacji, czyli rodzajem pod∏o˝a, obcià˝eniem
oraz osiàganymi pr´dkoÊciami i przebiegami.
Istotne znaczenie majà równie˝ opinie u˝ytkowni-
ków odnoÊnie dotychczas stosowanego ogumie-
nia, ich sugestie i wymagania. Konsultanci wraz

z przedstawicielami producentów dokonujà rów-
nie˝ regularnych ogl´dzin sprz´tu oraz analizy
technicznej ogumienia. Prowadzà tak˝e dokumen-
tacj´ eksploatacji opon, co pozwala na racjonalnà
gospodark´ ogumieniem oraz u∏atwia u˝ytkowni-
kom planowanie zakupów i napraw. 
Rozbudowana mobilna sieç serwisowa wielkoga-
barytowych opon pozwala szybko i skutecznie re-
agowaç na potrzeby klientów. Pracownicy serwisu
bezpoÊrednio w miejscu pracy maszyny dokonujà
fachowego monta˝u i demonta˝u opon przy po-
mocy specjalistycznego sprz´tu. 
Przedsi´biorstwo Nonilion posiada oddzia∏y na-
prawcze wielkogabarytowych opon przemys∏o-
wych. W serwisach oceniany jest rodzaj i wiel-
koÊç uszkodzeƒ oraz szacowany stopieƒ op∏acal-
noÊci napraw. Profesjonalna technologia REMA
TIP TOP Stahlgruber pozwala na napraw´ bardzo
skomplikowanych uszkodzeƒ mechanicznych
opon o Êrednicy osadzenia do 49 cali, zarówno
o konstrukcji radialnej, jak i diagonalnej. Prowa-
dzi to do odzyskania 100% wytrzyma∏oÊci w miej-
scu reperacji. W zale˝noÊci od liczby uszkodzeƒ
i ich wielkoÊci naprawa trwa 3-7 dni, na ten czas
firma Nonilion zapewnia ogumienie zast´pcze, co
ca∏kowicie minimalizuje czas nieproduktywnego
przestoju maszyny. Specjalistyczna wiedza pra-
cowników serwisu potwierdzona uzyskaniem cer-
tyfikatu napraw REMA TIP TOP, wieloletnie do-
Êwiadczenie oraz nowoczesny sprz´t umo˝liwia-
jà realizacj´ najbardziej nietypowych zadaƒ na-
prawczych. Wszystkie wykonane przez firm´ na-
prawy obj´te sà gwarancjà. 
Zakres us∏ug Êwiadczonych przez Nonilion obejmu-
je tak˝e pomoc w utylizacji odpadów gumowych.
Wszelkie dzia∏ania w tym zakresie odbywajà si´ w
zgodzie z wymogami polskich przepisów prawa. 
Wieloletnie doÊwidczenie Nonilion w Êwiadczeniu
kompleksowej obs∏ugi u˝ytkowników opon prze-
mys∏owych pozwala klientom firmy na prowadze-
nie racjonalnej gospodarki ogumieniem oraz
unikni´cie strat finansowych. Du˝à wygodà dla
przedsi´biorstw jest kompletna obs∏uga w jed-
nym miejscu - od sprzeda˝y opon, ich monta˝u,
naprawy a˝ po utylizacj´. Dodatkowe korzyÊci fir-
my zyskujà dzi´ki naprawom opon, co daje mo˝-
liwoÊç wykorzystania ca∏kowitego potencja∏u ro-
boczego opon, a tym samym przyczynia si´ do
du˝ych oszcz´dnoÊci. 

Nonilion - opony przemys∏owe

• sprzeda˝ opon nowych i u˝ywanych

• doradztwo w doborze ogumienia

• monta˝ w miejscu postoju maszyny

• naprawa opon o Êrednicy do 49 cali

• sprzeda˝ opon nowych i u˝ywanych

• doradztwo w doborze ogumienia

• monta˝ w miejscu postoju maszyny

• naprawa opon o Êrednicy do 49 cali

ODDZIA¸ MAZOWIECKI
26-600 Radom, ul. Lubelska 65
tel. (048) 384 78 32
fax (048) 365 60 02
e-mail: nonilion@nonilion.pl

ODDZIA¸ DOLNOÂLÑSKI
59-800 Lubaƒ, ul. Stawowa 18
tel. (075) 721 35 33
fax (075) 721 02 11 
e-mail: luban@nonilion.pl

www.nonilion.pl
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Firma HKL Baumaschinen Polska jest wy-
∏àcznym dystrybutorem maszyn budowla-
nych renomowanych marek Neuson-Kra-

mer oraz New Holland. Dla wszystkich oferowa-
nych maszyn firma zapewnia serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny. W chwili obecnej HKL Bauma-
schinen Polska posiada jedenaÊcie ekip serwiso-
wych dzia∏ajàcych na terenie ca∏ego kraju. Gwa-
rantuje to natychmiastowy dojazd mechaników
do miejsca postoju uszkodzonej maszyny. 
Jednym z priorytetów dzia∏alnoÊci HKL Bauma-
schinen Polska jest tak˝e sprzeda˝ i dostawa cz´-
Êci zamiennych, ogumienia oraz wybranych mate-
ria∏ów eksploatacyjnych do wielu typów maszyn
budowlanych. Uwzgl´dniajàc wymagania klienta,
firma proponuje szeroki asortyment cz´Êci za-
miennych bezpoÊrednio od producentów. Central-
ny magazyn cz´Êci zamiennych znajduje si´
w centrali firmy HKL Baumaschinen Polska w Po-
znaniu. Ponadto firma posiada osiem sztuk kom-
pletnie wyposa˝onych samochodów serwisowych
oraz w∏asny transport ci´˝arowy. 

HKL Baumaschinen Polska stosuje najnowsze
metody diagnostyczne i naprawcze korzystajàc z
doÊwiadczeƒ nale˝àcych do najwi´kszych
Êwiatowych producentów maszyn budowlanych
firm  Neuson-Kramer oraz New Holland. 
W ofercie serwisu HKL Baumaschinen Polska
znajdujà si´ cz´Êci zamienne do koparko-∏adowa-
rek (FIAT-KOBELCO, KRAMER, FERMEC, NEW
HOLLAND), koparek gàsienicowych (ATLAS, KO-
BELCO, NEW HOLLAND), koparek ko∏owych
(KRAMER, ATLAS, O&K), ∏adowarek ko∏owych
(KRAMER, FIAT KOBELCO, O&K, NEW HOL-
LAND), ∏adowarek teleskopowych (MERLO, NEW
HOLLAND), minikoparek (YANMAR, FIAT KOBELCO,
NEUSON, NEW HOLLAND), walców wibracyjnych
(AMMANN, BOMAG), p∏yt i stóp wibracyjnych
(AMMANN), spr´˝arek Êrubowych (COMPAIR, MAN-
NESMANN DEMAG), spycharek (KOMATSU, HA-
NOMAG, LIEBHERR, FIAT-KOBELCO, NEW HOL-
LAND) oraz maszyn do przecisków i przewiertów,
do wbijania rur stalowych i do wymiany uszkodzo-
nych rurociàgów (TRACTO-TECHNIK). 

HKL Baumaschinen Polska – serwis i cz´Êci zamienne

Oddzia∏y: Âlàsk 
ul. Zabrzaƒska 27

41-708 Ruda Âlàska 
tel. 601 47 07 77,

fax (032) 771 61 75

Warszawa 
ul. Kr´ta 2, Bronisze

k/Warszawy 
05-850 O˝arów Maz.
tel. (022) 721 14 34

Bydgoszcz
ul. Gajowa 7 

85-087 Bydgoszcz 
tel. 601 40 01 48

fax (052) 342 65 60

Wroc∏aw 
al. Karkonoska 45 
53-015 Wroc∏aw 
tel. 601 40 54 00

Gdaƒsk:
ul. Tartaczna 3

84-200 Wejherowo
tel. (058) 672 60 61

tel. 601 40 20 48
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Spróbujmy zastanowiç si´, czy wszystkie
awarie wynikajà z wad materia∏owych
u˝ytkowanego sprz´tu? Z ca∏à pewnoÊcià -

nie. Najcz´stszà przyczyn´ stanowià zaniedbania
profilaktyczno-serwisowe oraz niedostateczna kultu-
ra techniczna obs∏ugujàcego maszyn´. Co zatem
czyniç, aby maszyny i urzàdzenia nie zawiod∏y nas
podczas codziennej pracy na placu budowy?
Z pewnoÊcià warto ÊciÊle zastosowaç si´ do
poni˝szych zaleceƒ. 
DZIESI¢å PRZYKAZA¡ DLA U˚YTKOWNIKÓW
MASZYN Z SILNIKAMI SPALINOWYMI: 
1. Zawsze sprawdzaj stan oleju przed ka˝dym

rozruchem silnika oraz zapoznaj si´ z zapisa-
nym w ksià˝ce serwisowej maszyny terminem
kolejnego przeglàdu, podczas którego doko-
nana zostanie wymiana oleju. Bezwzgl´dnie
pami´taç nale˝y, aby czynnoÊci obs∏ugowe nie
by∏y wykonywane na nierównym pod∏o˝u, 

2. Zawsze sprawdzaj stan filtra powietrza oraz
szczelnoÊç uk∏adu ssàcego przed uruchomie-
niem maszyny. Nawet najdrobniejsze nie-
szczelnoÊci spowodujà przedostawanie si´
drobinek py∏ów i piasku z placu budowy, do
cylindrów silnika. Piasek to zazwyczaj drobinki
bardzo twardego krzemu powodujàcego b∏y-
skawiczne i nieodwracalne zu˝ycie pierÊcieni
t∏okowych, g∏adzi cylindrowych oraz zaworów
i gniazd zaworowych, 

3. Nigdy nie stosuj nie zalecanych przez produ-
centa,  olejów i p∏ynów eksploatacyjnych. JeÊli
u˝ytkowana przez ciebie maszyna wyposa˝ona
jest w silnik Diesla, nie stosuj doƒ paliwa opa∏o-
wego. Paliwo takie posiada co prawda wy˝sze
wartoÊci energetyczne lecz niedostateczne
w∏aÊciwoÊci smarujàce. Po∏àczenie tych dwóch
parametrów spowoduje w rezultacie przegrze-
wanie si´ silnika, a tym samym szybsze jego zu-
˝ycie, a˝ do zatarcia w∏àcznie,

4. Zawsze sprawdzaj przed uruchomieniem
maszyny oraz ponownie, po zakoƒczeniu pracy
poziom ch∏odziwa oraz jego temperatur´ zama-
rzania. Niski poziom ch∏odziwa spowoduje prze-
grzewanie si´ silnika, a niew∏aÊciwie dobrana
temperatura zamarzania w czasie sezonu
zimowego mo˝e pociàgnàç za sobà ryzyko znisz-
czenia bloku cylindrów, pompy obiegu ch∏odzi-

wa, ch∏odnicy  lub g∏owicy cylindrów silnika,
5. Nigdy nie pozostawiaj maszyny  po pracy z nie

do∏adowanym akumulatorem. Akumulator nie
do∏adowany, pozostawiony na d∏u˝ej, „zasiar-
cza” si´, a w konsekwencji jego pojemnoÊç
oraz mo˝liwy do uzyskania pràd rozruchowy w
znacznym stopniu maleje,

6. Sprawdzaj i uzupe∏nij w razie potrzeby, przed
ka˝dym uruchomieniem, poziom elektrolitu
w akumulatorze (dolewaj wy∏àcznie wod´ de-
stylowanà - nigdy elektrolit). Zbyt niski poziom
elektrolitu zmniejsza wartoÊç pràdu rozrucho-
wego akumulatora,

7. Nie zezwalaj u˝ytkowaç ani serwisowaç swojej
maszyny osobom nie posiadajàcym upraw-
nieƒ oraz nie przeszkolonym i nie posiadajà-
cym odpowiednich narz´dzi, 

8. Nie rozpoczynaj pracy maszynà, a˝ do czasu
dostatecznego rozgrzania si´ silnika. Pami´taj,
˝e silnik spalinowy w twojej maszynie zu˝ywa
si´ oko∏o pi´ç razy szybciej w fazie rozruchu
oraz pracujàc jako „nie dogrzany”, 

9. JeÊli w twojej maszynie zastosowano silnik tur-
bodo∏adowany, nigdy nie wy∏àczaj go bezpo-
Êrednio z wysokich obrotów. Zaczekaj cierpli-
wie, a˝ silnik wróci do stabilnych wolnych ob-
rotów i dopiero wtedy zatrzymaj jego prac´.
Turbospr´˝arka smarowana jest z ciÊnieniowej
magistrali silnika i wiruje z szybkoÊcià do stu
tysi´cy obrotów na minut´. Gwa∏towne wy∏à-
czenie silnika odcina smarowanie turbospr´-
˝arki, która jeszcze d∏ugo wiruje do ca∏kowite-
go zatrzymania si´,

10. JeÊli u˝ytkowana przez ciebie maszyna posia-
da silnik z tak zwanym „Inter-Coolerem”, czyli
ch∏odnicà powietrza do∏adowania, przynaj-
mniej jeden raz w tygodniu sprawdzaj stan
techniczny w´˝y oraz szczelnoÊci wszystkich
pozosta∏ych elementów tego systemu. Nawet
drobne granulki piasku przedostajàce si´
przez nieszczelnoÊci w uk∏adzie „Inter-Coo-
lera” spowodujà uszkodzenie aluminiowych
∏opatek wirnika turbospr´˝arki. Mikroubytki nie
wywa˝onych ∏opatek wirujàcych z szybkoÊcià
dochodzàcà do stu tysi´cy obrotów na minut´
spowodowaç muszà w rezultacie natychmia-
stowe i nieodwracalne zdewastowanie turbiny. 

Jak dbaç o silnik spalinowy radzi in˝. Piotr Zaleski
z firmy PEZAL





24 SERWIS I EKSPLOATACJA  

E
K

S
P

L
O

A
T

A
C

J
A

Firma Tubes International dzia∏ajàca na rynku
od 1993 roku znana jest ze sprzeda˝y w´˝y
i z∏àczy dla przemys∏u. Oferuje równie˝ urzà-

dzenia do okuwania w´˝y, w tym hydrauliczne pra-
sy FINN-POWER firmy Lillbacka Powerco Oy z Fin-
landii, jednego z najwi´kszych na Êwiecie produ-
centów pras zaciskowych. 
Prasy zaciskowe wykorzystywane sà wsz´dzie
tam, gdzie istnieje zapotrzebowanie na gotowe
przewody hydrauliczne lub ich ewentualnà napra-
w´. U˝ytkownikami pras zaciskowych sà:
• producenci maszyn, w których wyst´pujà prze-

wody hydrauliczne;
• firmy eksploatujàce maszyny budowlane, w któ-

rych uszkodzenie przewodu hydraulicznego wy-
klucza maszyn´ z pracy;

• firmy handlowo-us∏ugowe zajmujàce si´ sprze-
da˝à w´˝y i okuç hydraulicznych, które dà˝à do
kompleksowej obs∏ugi klienta, wykonujàc goto-
we w´˝e z koƒcówkami;

• wszyscy ch´tni zamierzajàcy okuwaç w´˝e hy-
drauliczne.

Maszyny FINN-POWER pracujà na wszystkich
kontynentach, w najrozmaitszych warunkach kli-
matycznych, w kopalniach, fabrykach, na platfor-

mach wiertniczych. Ró˝norodnoÊç typów pras po-
zwala na dokonanie optymalnego ich doboru.
Konstrukcja i sposób sterowania pras FINN-
POWER znacznie skraca czas produkcji.
Na rynku polskim  dost´pnych jest wiele typów pras
ró˝nych producentów, sprzedawanych przez ró˝ne,
cz´sto przypadkowe firmy. Dokonujàc analizy ofert
nale˝y pami´taç, ˝e cena prasy jest tylko jednym,
cz´sto nie najwa˝niejszym kryterium wyboru.
Z opinii klientów wynika, ˝e równie wa˝ny jest sta-
ranny, optymalny dobór prasy do zastosowania
oraz zapewnienie serwisu. Firma Tubes Internatio-
nal jako jedyny autoryzowany przedstawiciel pro-
ducenta pras zaciskowych FINN-POWER w Pol-
sce prowadzi doradztwo techniczne, szkolenia
oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Klienci
majà mo˝liwoÊç bezpoÊredniego zapoznania si´
z oferowanymi urzàdzeniami, przeprowadzenia
prób zaciskania wykonywanych przez siebie prze-
wodów. Klientom rozpoczynajàcym dzia∏alnoÊç
zapewniamy bezp∏atne szkolenia i atrakcyjne for-
my zakupów w tzw. pakietach startowych. Tubes
International oferujàc klientom prasy zaciskowe
FINN-POWER sprzedaje coÊ wi´cej ni˝ urzàdzenia
- sprzedaje technologi´ i serwis.

Prasy zaciskowe z Tubes International 






