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„Maszyny Budowlane  - Serwis i eksploatacja” jest kolportowany bezp∏atnie do osób i instytucji zwiàzanych z bran˝à budowlanà.

Materia∏ów nie zamówionych nie zwracamy. 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za treÊç zamieszczanych reklam i og∏oszeƒ oraz artyku∏ów reklamowych i informacji prasowych. 
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadsy∏anych tekstów oraz opatrywania ich tytu∏ami i Êródtytu∏ami.

Szanowni Paƒstwo…

…stara prawda g∏osi, ˝e d˝entelmeni nie uskar˝ajà si´ na ból z´bów. Po prostu dbajà o nie re-
gularnie odwiedzajàc gabinet dentysty. Niestety, ciàgle jeszcze do grona budowlanych d˝en-
telmenów nie mo˝na zaliczyç wielu spoÊród u˝ytkowników sprz´tu do prac ziemnych. Przynaj-
mniej sàdzàc ze stanu, w jakim znajdujà si´ z´by w ∏y˝kach ich maszyn… Cz´sto nie przywià-
zujà oni wagi do odpowiedniego doboru z´bów oraz koniecznoÊci ich wymiany w przypadku
zu˝ycia. Tymczasem to w∏aÊnie ten element ma kolosalne znaczenie dla efektywnoÊci eksplo-
atacji maszyny. Dobrej jakoÊci, odpowiednio dobrany system z´bów pozwala na ograniczenie
zu˝ycia paliwa, wpywa tak˝e korzystnie na ogólny stan techniczny maszyny. Motyw przewod-
ni tego wydania naszego kwartalnika nieprzypadkowo stanowià prezentacje nowoczesnych
z´bów. Warto si´ z nimi zapoznaç i zastanowiç nad „uz´bieniem” eksploatowanych przez nas
maszyn. Bo naprawd´ jest z czego wybieraç…
Wi´kszoÊç u˝ytkowników nowoczesnych silników wysokopr´˝nych jest nastawiona scep-
tycznie do biopaliw. Czasem warto jednak si´gnàç do kart historii, by przypomnieç sobie,
˝e pierwsza w pe∏ni udana konstrukcja Rudolfa Diesla nap´dzana by∏a olejem wyt∏oczo-
nym z… orzeszków ziemnych. Tak˝e Diesel zaprezentowany w kwietniu 1900 roku na wy-
stawie Êwiatowej w Pary˝u wydziela∏ spaliny o przyjemnym, arachidowym zapachu. Nie
dziwi zatem, ˝e Êmierç wynalazcy do koƒca swych dni uparcie stawiajàcego na olej roÊlin-
ny by∏a na r´k´ producentom ropy naftowej. Szwajcarska firma BIODRIVE AG idàc
pod pràd sk∏ada swoisty ho∏d Rudolfowi Dieslowi. Jej in˝ynierowie przeprowadzili bowiem
szereg udanych modernizacji fabrycznie nowych silników wysokopr´˝nych u˝ywanych
w ci´˝kich maszynach budowlanych. Teraz mogà byç one bez najmniejszych przeszkód
zasilane olejem roÊlinnym. O tym, ˝e pracujà a˝ mi∏o piszemy tak˝e w tym wydaniu.
KoÊcià niezgody pomi´dzy sprzedajàcym a kupujàcym maszyn´ budowlanà bywa interpre-
tacja warunków gwarancji oraz sposobu realizacji us∏ug serwisowych. By uniknàç niepo-
trzebnych stresów i rozczarowaƒ warto zapoznaç si´ z radami poznaƒskiej firmy RTM
MASCH-SERVICE. Podpowiada ona na co zwróciç szczególnà uwag´ przed podj´ciem
ostatecznej decyzji o zakupie maszyny…

Redakcja
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W numerze m. in.:
4. Z´by podlegajà takiemu samemu 

procesowi odnowy, jak inne elementy
konstrukcyjne maszyn. Zaniechanie 
odpowiednich dzia∏aƒ zwiàzanych z ich 
wymianà prowadzi do przykrych skutków
technicznych, a w nast´pstwie finansowych 

9. JCB produkuje tak zwane z´by „samo-
ostrzàce”. W praktyce oznacza to, ˝e 
nadawany im specjalny kszta∏t zapewnia
utrzymanie ostrych kraw´dzi natarcia. Ma
to miejsce nawet przy pokaênym zu˝yciu

10. Konstrukcja systemu z´bów Volvo dzi´ki
najwy˝szej z mo˝liwych odpornoÊci
na Êcieranie, zapewnia jego olbrzymià 
skutecznoÊç. W celu otrzymania produktu 
o tak wysokich parametrach, konstruktorzy
Volvo Construction Equipment przeprowa-
dzili ca∏y szereg morderczych wprost te-
stów praktycznych

14. Z´by Caterpillar serii K wyznaczajà nowe
standardy w zakresie ˝ywotnoÊci, pewnoÊci
zamocowania oraz ∏atwoÊci wymiany.
Niezale˝nie od stopnia trudnoÊci warunków,
w których przychodzi pracowaç maszynie,
d∏ugo utrzymujà swà ostroÊç. Konstrukcja
polegajàca na zastosowaniu obracanych 
z´bów i pionowych elementów ustalajàcych
gwarantuje niezawodne trzymanie 
oraz ∏atwy monta˝ i demonta˝ z´ba

16. Komatsu oferuje u˝ytkownikom maszyn kilka
systemów z´bów. W chwili obecnej standar-
dowo stosowane sà z´by typu KVX i Kmax.
Oba typy montowane sà w wi´kszoÊci sprze-
dawanych maszyn budowlanych, zarówno
tych trafiajàcych do Polski, jak i innych kra-
jów europejskich. Wybór systemu zale˝y
od konkretnego zastosowania maszyny,
materia∏u i sposobu pracy

19. SSAB Oxelösund wprowadzi∏a na rynek 
najtwardszà walcowanà blach´ stalowà
na Êwiecie. Nowy wyrób cechujàcy si´
stopniem twardoÊci 700 Brinelli po-
winien zastàpiç zwyk∏à blach´ stosowanà 
w ok∏adzinach chroniàcych cz´Êci maszyn
i urzàdzeƒ przed Êcieraniem

20. KoÊcià niezgody pomi´dzy sprzedajàcym
a kupujàcym bywa cz´sto interpretacja wa-
runków gwarancji i sposobu przeprowadza-
nia szeroko poj´tych us∏ug serwisowych.
W szczególnoÊci problemy tego rodzaju
dotyczà urzàdzeƒ i maszyn budowlanych

22. Firma Fleetguard  wchodzàca w sk∏ad grupy
Cummins Inc. bazuje na ponad osiemdzie-
si´cioletnich doÊwiadczeniach tego najwi´k-
szego niezale˝nego producenta silników
wysokopr´˝nych

23. Rudolf Diesel nie u˝ywa∏ do nap´dzania
opatentowanego przez siebie silnika
oleju nap´dowego. Dopiero póêniej
przemys∏ rafineryjny opracowa∏ formu∏´
paliwa odpowiedniego do jego wynalazku

24. Begerat Monnoyeur zaoferowa∏ klientom
korzystajàcym z leasingu CAT Financial
Poland pakiet Integrated Solutions. 
Sk∏ada si´ na niego nie tylko finansowanie
inwestycji, ale równie˝ kompleksowa
obs∏uga serwisowa oraz atrakcyjne
warunki gwarancji udzielanej na maszyn´

26. SANY Heavy Industry rozwija koncepcj´
tworzenia europejskiej sieci serwisowej
w oparciu o wspó∏prac´ z firmami posiada-
jàcymi ugruntowanà pozycj´ na lokalnych
rynkach. W Polsce korzysta ze wsparcia
BODO POLSKA majàcej swà siedzib´
w Poznaniu
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APrenumerata - zamówienie  
Aby bezp∏atnie otrzymywaç nasz kwartalnik wystarczy wype∏niç poni˝szy formularz i przes∏aç go

faksem na numer (022) 859-19-67  lub listownie pod adresem: 

PoÊrednik Budowlany, Dzia∏ Informacji, 02-784 Warszawa, Pasa˝ Ursynowski 1/45

Prosz´ o  regularne, bezp∏atne przesy∏anie czasopisma „Maszyny Budowlane - Serwis i Eksploatacja”

imi´ i nazwisko: ........................................................................................................................................

nazwa firmy: ........................................................................................................................................

zakres dzia∏alnoÊci firmy: ........................................................................................................................................

ulica, numer domu: ........................................................................................................................................

kod pocztowy, miasto:  ........................................................................................................................................

numer telefonu i faksu: ........................................................................................................................................

e-mail: ........................................................................................................................................

Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych przez wydawc´ „Maszyny Budowlane - Serwis i Eksploatacja”- firm´ Poland Marketing Baraƒski
Sp. z o.o., Warszawa, ul. Pasa˝ Ursynowski 1/45. Dane te b´dà wykorzystywane wy∏àcznie do celów marketingowych. B´d´ mieç prawo do wglàdu
w dane oraz mo˝liwoÊç ich poprawiania. Dane nie b´dà udost´pniane innym osobom ani firmom. Podanie danych jest dobrowolne.

Data, czytelny podpis i (lub) piecz´ç osoby zamawiajàcej .................................................................................................

Prosz´ o przes∏anie mi dodatkowych informacji dotyczàcych zamieszczonych w tym wydaniu
tekstów oznaczonych nast´pujàcymi kodami:

Mb Mb Mb Mb

W niniejszym wydaniu najbardziej zainteresowa∏ mnie tekst dotyczàcy .........................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

Chcia∏bym, by w kolejnych wydaniach redakcja opublikowa∏a teksty na temat ........................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

!
!

budowlane
maszyny
s e r w i s  i  e k s p l o a t a c j a 1

2007

2007
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Niestety, ciàgle jeszcze zbyt wielu u˝ytkowni-
ków specjalistycznych maszyn budowla-
nych i górniczych nie przywiàzuje nale˝ytej

wagi do kwestii odpowiedniego doboru i nale˝yte-
go u˝ytkowania systemu z´bów. Aby przekonaç
si´, ˝e stosowanie nowoczesnych systemów z´-
bów przynosi korzyÊci, nale˝y przyjrzeç si´ bli˝ej
kosztom codziennej eksploatacji sprz´tu. Najogól-
niej rzecz ujmujàc najwi´kszy wp∏yw na koszty ma-
jà nak∏ady na paliwo, oleje, filtry, cz´Êci zamienne
oraz cz´Êci podlegajàce szybkiemu zu˝yciu (m. in.
gàsienice, rolki, ok∏adziny i w∏aÊnie z´by). Oczywi-
Êcie w celu zracjonalizowania wykorzystania ma-
szyny, jej u˝ytkownik dà˝yç musi do minimalizowa-
nia poszczególnych sk∏adowych. Niniejszy tekst
dotyczy w g∏ównej mierze racjonalnego dzia∏ania
w odniesieniu do cz´Êci podlegajàcych szybkiemu
zu˝yciu. Pozostajà one bowiem w Êcis∏ej zale˝noÊci
– na zasadzie naczyƒ po∏àczonych – ze stopniem
zu˝ycia paliwa oraz cz´Êci mechanicznych i hy-
draulicznych poszczególnych uk∏adów maszyny.
Jest prawdà oczywistà, ˝e nale˝yta dba∏oÊç o do-
bry stan techniczny maszyny prowadzi do obni˝e-
nia zu˝ycia paliwa, wyd∏u˝enia czasu jej bezawa-
ryjnej pracy, a tym samym wp∏ywa na obni˝enie
ogólnych kosztów jej eksploatacji. Odpowiednia
polityka zwiàzana z odnowà technicznà (wymianà
cz´Êci, naprawami bie˝àcymi i remontami) jest
niezmiernie istotna i przyczynia si´ do wyd∏u˝enia
ca∏kowitego czasu eksploatacji maszyny, a tym
samym do obni˝enia kosztów jej amortyzacji.  W
tym wzgl´dzie obowiàzujà bardzo przejrzyste za-
sady. Ich przestrzeganie powinno byç oczywiste,
stanowi bowiem przejaw kultury technicznej u˝yt-
kownika maszyny.
Zasadami okreÊlajàcymi racjonalny czas eksploata-
cji, zarówno poszczególnych cz´Êci, jak i ca∏ych
urzàdzeƒ, zajmuje si´ dziedzina nauki zwana teorià
niezawodnoÊci i odnowy. Pozwala ona wyznaczyç
czas eksploatacji pomi´dzy naprawami, remontami
i innymi tego typu dzia∏aniami, umo˝liwia tym sa-
mym prowadzenie racjonalnej polityki w zakresie
napraw i remontów, a tym samym utrzymania ma-
szyny w dobrej kondycji technicznej. 
Bardzo istotne jest okreÊlenie tak zwanego czasu
prze˝ycia cz´Êci (w teorii nazywa si´ to wyznacze-
niem funkcji niezawodnoÊci) z okreÊlonym prawdo-

podobieƒstwem. WielkoÊç ta jest niezb´dna do ra-
cjonalnego sterowania momentem wymiany zu˝y-
tej cz´Êci na nowà. OkreÊla bowiem prawdopodo-
bieƒstwo bezawaryjnego przepracowania przez da-
nà cz´Êç okresu. Uzyskujemy informacj´, ˝e praw-
dopodobieƒstwo bezawaryjnego przepracowania
przez jakàÊ cz´Êç tysiàca godzin wynosi sto pro-
cent, a pi´ciu tysi´cy godzin na przyk∏ad siedem-
dziesiàt pi´ç procent. Pozwala to na wysnucie
wniosku, ˝e teoretycznie ze stu identycznych cz´-
Êci po przepracowaniu tysiàca godzin sprawne po-
zostanà wszystkie, a po pi´ciu tysiàcach godzin
pracy, dwadzieÊcia pi´ç z nich ulegnie awarii, czyli
sprawnych b´dzie nadal siedemdziesiàt pi´ç.
W tym miejscu nale˝y uzmys∏owiç sobie koniecz-
noÊç przeprowadzenia dzia∏aƒ technicznych wyni-
kajàcych z zasad teorii niezawodnoÊci i odnowy.
Wi´kszoÊç u˝ytkowników maszyn i sprz´tu z wiel-
kim uznaniem wypowiada si´ o trwa∏oÊci i d∏ugo-
wiecznoÊci wyrobów firm cieszàcych si´ powszech-
nà renomà. Tajemnica tej˝e d∏ugowiecznoÊci wyni-
ka mi´dzy innymi z zasad, o których wspomniano
powy˝ej. Producenci maszyn, którzy na podstawie
badaƒ wyznaczyli okresy eksploatacji poszczegól-
nych cz´Êci, zalecajà ich wymian´ po okreÊlonym
czasie u˝ytkowania. W przypadku gwarancji udzie-
lanej na urzàdzenie, dzia∏ania takie stanowià wr´cz
koniecznoÊç pod groêbà jej utraty. W krajach o wy-
sokiej kulturze technicznej cz´Êci maszyn wymie-
niane sà zgodnie z zaleceniami instrukcji obs∏ugi
(i to nie tylko w okresie gwarancji). Oznacza to, ˝e

Nowoczesne systemy z´bów - ich stosowanie
przynosi korzyÊci

Z´by w maszynach ulegajà zu˝yciu. Zaniechanie  dzia∏aƒ zwiàzanych
z ich wymianà, prowadzi do przykrych nast´pstw technicznych, a w
konsekwencji tak˝e finansowych
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po odpowiednio d∏ugim okresie eksploatacji prak-
tycznie wszystkie mo˝liwe do wymiany elementy
zast´powane sà nowymi. Ta filozofia dzia∏ania po-
zwala na wyd∏u˝enie czasu bezawaryjnego u˝yt-
kowania urzàdzenia, zapobiega powstawaniu po-
wa˝niejszych awarii, przestojom, a w ogólnym ra-
chunku ekonomicznym powoduje obni˝enie kosz-
tów eksploatacji. Przyk∏adem doskonale obrazujà-
cym takie w∏aÊnie podejÊcie jest wymiana paska
nap´du rozrzàdu w silniku. Powinna ona nastàpiç
zgodnie z zaleceniem producenta, który uwzgl´d-
niajàc wspó∏czynnik bezpieczeƒstwa (inaczej „za-
pas czasowy”, którego wartoÊç zale˝y mi´dzy inny-
mi od spustoszenia, jakie w urzàdzeniu mo˝e doko-
naç uszkodzona cz´Êç) podaje czas eksploatacji,
po którym zachodzi niemal˝e stuprocentowa pew-
noÊç wystàpienia jego awarii. JeÊli wyd∏u˝ymy
okres eksploatacji paska znacznie ponad ten prze-
widziany w instrukcji, mo˝e spotkaç nas nieprzy-
jemna niespodzianka w postaci jego zerwania. To
z kolei pociàga zawsze za sobà uszkodzenie zawo-
rów, gniazd i innych elementów silnika. Pami´taç
przy tym nale˝y, ˝e koszt samego paska i jego wy-
miany b´dzie zawsze ni˝szy od wydatków
na ewentualnà napraw´ podzespo∏ów silnika. 
Przy tej okazji warto równie˝ wspomnieç, ˝e w ma-
szynach celowo steruje si´ „d∏ugowiecznoÊcià” nie-
których elementów (w miar´ mo˝liwoÊci najtaƒszych
i jak naj∏atwiejszych do wymiany). Zapewne po prze-
czytaniu tego wprowadzenia, wi´kszoÊç czytelników
zada sobie pytanie, jaki w∏aÊciwie ma ono zwiàzek
z systemami z´bów, a w szczególnoÊci z kwestià,
czy warto stosowaç nowoczesne systemy. O tym,
˝e ma, postaramy si´ przekonaç poni˝ej.
Z´by w maszynach, zarówno tych stosowanych na
zwyk∏ych placach budowy, jak i w kopalniach su-
rowców skalnych ulegajà zu˝yciu. W zale˝noÊci od
warunków, w jakich przychodzi im pracowaç, na-
st´puje to w ró˝nym tempie. Dlatego te˝ z´by
podlegaç muszà takiemu samemu procesowi od-
nowy, jak pozosta∏e elementy sk∏adowe maszyny.
Tak˝e do nich odnoszà si´ równie˝ wszystkie zasa-
dy dotyczàce niezawodnoÊci i odnowy. Zaniecha-
nie przez u˝ytkownika maszyny dzia∏aƒ zwiàza-
nych z ich wymianà, prowadziç musi w efekcie do
przykrych skutków technicznych (a w nast´pstwie
tak˝e finansowych). Niestety, u˝ytkownik maszyny
nie zawsze zdaje sobie z nich spraw´, choç prowa-
dzenie obserwacji stopnia zu˝ycia tych cz´Êci jest
∏atwiejsze ni˝ w innych przypadkach. Mo˝na je bo-
wiem oceniaç makroskopowo i na bie˝àco.

Proces wymiany z´bów w maszynach budowla-
nych (niezale˝nie od ich wielkoÊci i stopnia
skomplikowania) powinien byç ∏atwy, szybki a
przede wszystkim tani. Za∏o˝enia te spe∏niajà
systemy dwucz´Êciowe sk∏adajàce si´ z uchwy-
tu z´ba (adaptera) montowanego na sta∏e w ∏y˝-
ce oraz wymiennej koƒcówki z´ba, po∏àczonych
ze sobà za pomocà elementu lub elementów za-
bezpieczajàcych. 
Praktycznie wszyscy producenci maszyn budowla-
nych, nie wspominajàc ju˝ o górniczych, stosujà w
nich systemy wielocz´Êciowe. Podstawà wdra˝ania
i korzystania z takich rozwiàzaƒ technicznych jest
rachunek ekonomiczny. Jak si´ szacuje, koszt sys-
temu z´bów w nowej maszynie nie powinien prze-
kraczaç pó∏ procenta jej wartoÊci (w ci´˝kich maszy-
nach górniczych oko∏o jeden procent). Zwa˝ywszy
na korzyÊci p∏ynàce z u˝ytkowania systemu jego ce-
na nie wydaje si´ zbyt wygórowana. 
Jak wykaza∏y badania, przeprowadzone wÊród
u˝ytkowników maszyn budowlanych i górniczych
w zachodniej Europie, procentowy udzia∏ eksplo-
atacji systemu z´bów i innych elementów szybko
zu˝ywajàcych si´ w ogólnych kosztach u˝ytko-
wania maszyn wynosi odpowiednio:

Proces odnowy (wymiany) z´bów w maszynach budowlanych
– nawet tak du˝ych i skomplikowanych, jak widniejàca na zdj´ciu
koparka – powinien byç ∏atwy, szybki a przede wszystkim niedrogi

Typ maszyny Zastosowanie Zastosowanie
budowlane górnicze

ma∏e ∏adowarki 1,0 % 1,5%
Êrednie ∏adowarki 1,5% 5,0%
du˝e ∏adowarki 5,0% 6,0%
ma∏e koparki 2,0% 3,0%
Êrednie koparki 3,5% 5,0%
du˝e koparki 4,0% 7,0%
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Jak wynika z powy˝szej tabeli u˝ytkowanie syste-
mu z´bów w praktyce nie jest wcale drogie, stano-
wi bowiem zaledwie kilka procent ogólnych kosz-
tów utrzymania maszyny. Nawet gdy ta eksploato-
wana jest w ekstremalnych warunkach. Zapewne
mo˝na rozwa˝aç, czy dane te przystajà do naszej
rzeczywistoÊci. Zastosowanie w naszych warun-
kach profesjonalnego systemu z´bów z pewno-
Êcià nie podnosi  zdecydowanie kosztów eksplo-
atacji, zw∏aszcza, ˝e obowiàzujàce w Polsce ceny
paliwa, oleju i cz´Êci hydraulicznych sà na
poziomie przeci´tnych cen europejskich.
Przejdêmy zatem do dalszych kosztów zwiàza-
nych z eksploatacjà systemów wielocz´Êciowych.
Praktycznie wszyscy ich producenci przyj´li po-
dobnà strategi´ w zakresie  ustalania proporcji ce-
nowej. Zak∏adajàc, ˝e komplet stanowi 100% ce-
ny, to cena uchwytu (adaptera) wynosi oko∏o
55÷60%, a wymienny zàb oko∏o 35÷40% (propor-
cja ta zale˝y od wielkoÊci systemu, kszta∏tu
uchwytu i oczywiÊcie przeznaczenia z´ba). Nato-
miast zabezpieczenie (cz´sto wielokrotnego u˝yt-
ku) to oko∏o 4÷7% ceny. 
Cena wymiennego z´ba jest na ogó∏ ni˝sza od jed-
nocz´Êciowego z´ba przykr´canego. W zasadzie
zatem po dwóch-trzech wymianach u˝ytkownikowi
zwraca si´ równie˝ koszt zakupu uchwytu. Wymia-
na z´ba jest na ogó∏ bardzo prosta, stanowi kwe-
sti´ minut i nie przysparza wi´kszych k∏opotów.
Do jej przeprowadzenia nie jest potrzebny warsztat
ani specjalistyczne narz´dzia. W przypadku d∏u˝-
szego u˝ytkowania z´ba jednocz´Êciowego, jego
wymiana wià˝e si´ natomiast z zabiegami tech-
nicznymi – cz´sto z u˝yciem palnika – i d∏u˝szym
przestojem maszyny, a nawet demonta˝em i trans-
portem ∏y˝ki lub przejazdem maszyny do warszta-
tu. Wszystko to równie˝ wià˝e si´ z pomijanymi

cz´sto w kalkulacjach wymiernymi kosztami
zmniejszajàcymi efektywnoÊç u˝ywania ciàgle
jeszcze popularnych z´bów jednocz´Êciowych.
W tym miejscu spotkamy si´ pewnie z zarzutem
producentów i niektórych u˝ytkowników maszyn
starszego typu, ˝e nie zawsze trwa∏oÊç ∏y˝ki (jako
ca∏oÊci) uzasadnia u˝ycie systemu wielocz´Êcio-
wego. Jego ˝ywotnoÊç jest bowiem zdecydowanie
wi´ksza ani˝eli elementów konstrukcyjnych ∏y˝ki.
Z takim tokiem rozumowania mo˝na i trzeba pole-
mizowaç. Odwo∏ujàc si´ do kwestii dotyczàcej ele-
mentów zu˝ywajàcych si´ nieco szybciej ni˝ inne,
a których rolà jest ochrona przed zbyt szybkim zu-
˝yciem elementów wa˝nych i drogich. Tego rodza-
ju zadania w ∏y˝ce powinny spe∏niaç dzi´ki odpo-
wiedniej konstrukcji z´by i zabezpieczenia. Syste-
my z´bów oraz stosowanie ró˝nych zabezpieczeƒ
∏y˝ek przed nadmiernym zu˝yciem zosta∏y tak po-
myÊlane pod wzgl´dem konstrukcyjnym, by mog∏y
przejàç rol´ elementów podlegajàcych szybszemu
zu˝yciu ni˝ ∏y˝ka koparki czy ∏adowarki. Jest to od-
wieczny problem decyzyjny, czy zdecydowaç si´
na ni˝szà jakoÊç i prostà konstrukcj´ ∏y˝ki (z pozo-
ru rozwiàzanie tanie), czy mo˝e zastosowaç syste-
my i specjalne zabezpieczenia dla ∏y˝ki (rozwiàza-
nie dro˝sze w momencie zakupu ∏y˝ki, za to zdecy-
dowanie taƒsze w eksploatacji). W pierwszym
przypadku musimy wymieniaç z´by, a po pewnym
czasie odbudowywaç, bàdê wymieniaç ca∏à ∏y˝k´.
W drugim zaÊ ∏y˝ka jest wykonana w taki sposób,
˝e oprócz swej podstawowej funkcji stanowi kon-
strukcj´ noÊnà dla elementów jà zabezpieczajà-
cych. Wymienia si´ w∏aÊnie te elementy, sama zaÊ
∏y˝ka ulega du˝o wolniejszemu (jej ˝ywotnoÊç

Wymiana z´ba jest na ogó∏ bardzo prosta, stanowi kwesti´ minut i nie
przysparza wi´kszych k∏opotów. Nie jest do tego potrzebny warsztat,
ani specjalistyczne narz´dzia

WartoÊç uchwytu (adaptera) wynosi oko∏o 55÷60% ceny kompletu,
a wymienny zàb oko∏o 35÷40%
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przed∏u˝a si´ kilkukrotnie) zu˝yciu. Z ca∏à pewno-
Êcià koszty regeneracji, odbudowy czy te˝ zakupu
nowej ∏y˝ki sà wy˝sze w porównaniu z nawet kilku-
krotnà wymianà z´bów i zabezpieczeƒ. Z podob-
nym problem spotykamy si´ przy projektowaniu
ostrza tnàcego (tzw. no˝a) czy te˝ kraw´dzi bocz-
nych ∏y˝ki ∏adowarki lub koparki. Czy wykonaç te
elementy ze stali stopowej wysokiej jakoÊci
(w przypadku zu˝ycia konieczna jest wymiana ca-
∏ego drogiego elementu)? Czy te˝ mo˝e z mo˝liwie
najtaƒszej stali konstrukcyjnej i obudowanie no˝a
i kraw´dzi bocznych systemem zabezpieczeƒ, któ-
re wymienia si´ mo˝e nieco cz´Êciej (ale sà taƒ-
sze), natomiast sama konstrukcja noÊna nie ulega
przedwczesnemu zu˝yciu?
Jakie inne wymierne korzyÊci uzyskuje si´ ze stoso-
wania systemów z´bów? Przede wszystkim jest to
u∏atwienie dla u˝ytkownika (szybka i prosta wymia-
na), u∏atwia to równie˝ proces produkcyjny, który w
zale˝noÊci od potrzeb klienta ma do dyspozycji
szerszà ofert´ w tym zakresie (jeden uchwyt i kilka
ró˝nego kszta∏tu z´bów do niego pasujàcych).
Jak zosta∏o to udowodnione w oÊrodkach nauko-
wo badawczych, a nast´pnie potwierdzone w prak-
tyce, wielkoÊç i kszta∏t z´bów powinny byç ka˝do-
razowo dobierane do warunków pracy ∏y˝ki. Nie
mo˝na u˝ywaç identycznych w kszta∏cie z´bów
do pracy w kamienio∏omie, ˝wirowni oraz na zwy-
k∏ym placu budowy. Tym którzy nie sà przekonani
o s∏usznoÊci tego twierdzenia, a co gorsza uwa˝a-
jà, ˝e ten stan jest do zaakceptowania, zapropono-
waç nale˝y przeprowadzenie prostego doÊwiad-
czenia z u˝yciem w∏asnych mi´Êni. W tym celu na-
le˝y usypaç sto˝ek z t∏ucznia drogowego i wciskaç
weƒ niezaostrzony ko∏ek, nast´pnie zaostrzyç ko-
∏ek i czynnoÊç powtórzyç, a na koniec próbowaç
tym ko∏kiem przesypywaç piasek. Wnioski powin-
ny nasunàç si´ same. Jest to sposób nieco prymi-
tywny i nie obejmujàcy faktycznej istoty problemu,
ale o jego znaczeniu mo˝emy si´ przekonaç anali-
zujàc za Swidish Minning Association (Szwedzkie
Stowarzyszenie Górnicze) diagram. Obrazuje on
ciÊnienie w uk∏adzie hydraulicznym ∏adowarki
w funkcji czasu uwzgl´dniajàc prac´ z z´bami zu-
˝ytymi i nowymi. Mo˝na tu mówiç równie˝ o z´-

bach êle dobranych, gdy˝ nawet nowe z´by, nie-
odpowiednie do warunków pracy, b´dà w u˝ytko-
waniu zachowywa∏y si´ jak zu˝yte (t´pe). Na pod-
stawie tego wykresu mo˝na przekonaç si´ o celo-
woÊci okresowej wymiany z´bów oraz odpowied-
niego ich dobierania do warunków eksploatacji. 
Analiza wykresu pozwala stwierdziç, ˝e obcià˝enie
uk∏adu hydraulicznego jest wi´ksze o oko∏o osiem
procent dla z´bów t´pych, podwy˝szone ciÊnienie
trwa d∏u˝ej, a czas trwania cyklu za∏adunku wyd∏u˝a
si´ o dwadzieÊcia procent. JeÊli zsumujemy wszyst-
kie cykle pracy, które wykonuje dziennie maszy-
na oraz uwzgl´dnimy ca∏y okres jej eksploatacji, ob-
liczyç mo˝na, o ile wi´cej mog∏aby prze∏adowaç
w trakcie okresu u˝ytkowania. Straty na wydajnoÊci
maszyny w uk∏adzie z´by nowe – z´by zu˝yte (t´pe)
przedstawia tabela umieszczona na dole strony.
Z analizy zawartych w niej danych jasno wynika,
˝e nale˝yta dba∏oÊç o z´by i ich odpowiedni dobór
przejawia si´ zwi´kszeniem wydajnoÊci maszyny.
Wracajàc zaÊ do wykresu ciÊnienia w uk∏adzie hy-
draulicznym ∏adowarki, nale˝y zwróciç uwag´, ˝e
periodycznie podwy˝szone ciÊnienie zwi´ksza ob-
cià˝enie uk∏adu hydraulicznego. W wyniku tego
skróceniu ulega trwa∏oÊç elementów hydraulicz-
nych, takich jak uszczelnienia, zawory i rozdziel-
cze. Musi to pociàgaç za sobà cz´stsze naprawy
i regulacje lub wymiany komponentów uk∏adu.
Równie˝ nie da si´ tu ominàç praw zachowania
energii. Pami´tajmy, ˝e zwi´kszone obcià˝enie
uk∏adu spowodowaç musi zwi´kszony wydatek
energii (nawet o po∏ow´), a to z kolei powoduje

Liczba za∏adowanych Masa za∏adowanego ¸àczna prze∏adowana
∏y˝ek/godz. urobku do ∏y˝ki w tonach masa urobku w tonach/godz.

Z´by nowe 62 2,23 138,3
Z´by zu˝yte 60 1,64 98,4
Ró˝nica 2 0,59 39,9
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zwi´kszone zu˝ycie paliwa, oleju, Êrodków
smarnych, filtrów itd. Dlatego te˝ tak wa˝ne jest
utrzymywanie maszyny (nie tylko z´bów!) w jak
najlepszym stanie technicznym. Ka˝de bowiem
zwi´kszenie oporów jej ruchu pociàga za sobà ko-
niecznoÊç dostarczenia wi´kszej iloÊci energii.
Pozyskaç jà mo˝emy jedynie w wyniku spalenia
wi´kszej iloÊci paliwa. Nie jest to jedyny wi´kszy
koszt zwiàzany z zaniedbaniami. Nie mo˝na
bowiem zapominaç, ˝e powodujà one tak˝e
przedwczesne zu˝ywanie si´ ro˝nych elementów
hydraulicznych i mechanicznych.
Jakie wi´c ostatecznie korzyÊci uzyskujemy z pra-
wid∏owo dobranego i eksploatowanego systemu
z´bów? Z ca∏à pewnoÊcià poprawia on nape∏nienie
∏y˝ki, skraca czas za∏adunku, zmniejsza obcià˝enie
∏y˝ki i uk∏adów maszyny oraz redukuje zu˝ycie pa-
liwa i cz´Êci, a tym samym obni˝a koszty eksplo-
atacji. Kierujàc si´ powy˝szymi informacjami mo˝-
na ostatecznie zdefiniowaç cechy, jakimi powinien
charakteryzowaç si´ nowoczesny wielocz´Êciowy
system z´bów. Przede wszystkim musi on zawie-
raç jak najszerszà gam´ dost´pnych kszta∏tów z´-
bów u∏atwiajàc ich dobór do warunków pracy.
W systemie do wyboru powinno byç kilka lub na-
wet kilkanaÊcie z´bów ró˝nej wielkoÊci, co umo˝li-
wi ich zastosowanie w maszynach ró˝nej klasy.
System powinien zawieraç ró˝ne konstrukcje
uchwytów, inne dla ∏adowarek i koparek, co po-
zwoli uzyskaç odpowiednie kàty nachylenia robo-
czego z´ba i uwzgl´dniç si∏y naƒ dzia∏ajàce, zale˝-
ne od warunków pracy. Ka˝dy system powinien
odznaczaç si´ trwa∏oÊcià i niezawodnoÊcià, jego
podstawowà cechà winno byç pewne, szybkie i ∏a-
twe mocowanie. Po podj´ciu decyzji o stosowaniu
systemu okreÊlonego producenta u˝ytkownik po-
winien zyskaç pewnoÊç co do powtarzalnoÊci wy-
miarowej jego elementów sk∏adowych oraz ich nie-
zmiennej, wysokiej jakoÊci. 
Na naszym rynku funkcjonuje coraz wi´cej syste-
mów uznanych producentów. Nie nale˝à one
do najtaƒszych, w zamian jednak ich nabywca
otrzymuje nie tylko gwarancje jakoÊci i powtarzal-
noÊci elementów sk∏adowych, ale tak˝e pomoc
technicznà ze strony producenta. Reasumujàc
– wszystko to, co w powy˝szym tekÊcie zosta∏o po-
wiedziane o wielocz´Êciowych systemach z´bów,
mo˝na ujàç stwierdzeniem, ˝e to, co z pozoru wyda-
je si´ drogie, cz´sto okazuje si´ op∏acalne w eksplo-
atacji, przynoszàc wymierne korzyÊci materialne
i satysfakcj´ z dobrze wykonanej pracy.
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U˝ytkownicy maszyn do prac ziemnych cz´-
sto nie przywiàzujà nale˝ytej wagi do odpo-
wiedniego doboru z´bów oraz ich bezzw∏o-

cznej wymiany w przypadku zu˝ycia. Wcale nie
rzadkie sà te˝ przypadki, gdy operator post´pujàc
ca∏kowicie bezmyÊlnie twierdzi, ˝e „z z´bami czy
bez, maszyna i tak b´dzie pracowaç”. Âwiadczy to
o bardzo niskiej kulturze technicznej u˝ytkownika
i nie da si´ niczym usprawiedliwiç. Zaniechanie dzia-
∏aƒ zwiàzanych z wymianà z´bów prowadzi do przy-
krych skutków technicznych, a w nast´pstwie finan-
sowych. Odk∏adana w czasie decyzja o wymianie
i uzupe∏nieniu zu˝ytych z´bów, cz´sto wià˝e si´
z koniecznoÊcià naprawy uszkodzeƒ samej ∏y˝ki.
Nie tylko z tego powodu u˝ytkownikowi maszyny
op∏aca si´ poddawaç sta∏ej obserwacji stan tech-
niczny z´bów. Stopieƒ ich zu˝ycia mo˝na ∏atwo
oceniaç makroskopowo i na bie˝àco. Odpowiednio
dobrane z´by majà kolosalny wp∏yw na ogranicze-
nie zu˝ycia paliwa i ogumienia oraz ogólny stan
techniczny maszyny i efektywnoÊç jej eksploatacji. 
CzynnoÊci zwiàzane z demonta˝em zu˝ytych i za-
montowaniem nowych z´bów systemu JCB daje
si´ przeprowadziç w krótkim czasie. Nie nastr´-
czajà one przy tym wi´kszych trudnoÊci i nie wy-
magajà ˝adnych wi´kszych nak∏adów.
JCB produkuje tak zwane z´by „samoostrzàce”.
W praktyce oznacza to, ˝e nadawany im specjalny
kszta∏t zapewnia utrzymanie ostrych kraw´dzi na-
tarcia. Ma to miejsce nawet przy pokaênym stop-
niu zu˝ycia. Z´by JCB d∏ugo utrzymujà efektyw-
noÊç dzia∏ania poniewa˝ wytwarzane sà z
surowców o  bardzo wysokiej jakoÊci. Na zwi´k-
szenie okresu ich u˝ytkowania bardzo du˝y wp∏yw

ma te˝ fakt, ˝e sà one kute, a nie odlewane. Do-
st´pne sà z´by o ró˝nym profilu. W naro˝ach ∏y˝ki
stosowane sà z´by zewn´trzne (odpowiednio pra-
we lub lewe). Pomi´dzy nimi za pomocà Êrub i
nakr´tek montuje si´ z´by Êrodkowe. 
Wybór przez JCB takiego rozwiàzania monta˝u
nie jest oczywiÊcie przypadkowy, pozwala bo-
wiem na osiàgni´cie najwy˝szego stopnia stabil-
noÊci po∏àczeƒ. Mocowanie na Êruby ma jeszcze
jednà zalet´. Otó˝ po zdemontowaniu z´bów
otrzymujemy ca∏kowicie p∏askà powierzchni´ ∏y˝-
ki. Pozwala to na zamontowanie w ich miejsce
na przyk∏ad listwy os∏onowej stosowanej przy pra-
cach z materia∏em sypkim. 
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Z´by JCB - trwa∏e i ∏atwe w monta˝u… 

Z´by do ∏y˝ek JCB sà produkowane z bardzo wysokiej jakoÊci
surowców, co przek∏ada si´ na ich d∏ugà ˝ywotnoÊç

rodzaj typ L A T I S C waga Êruba nakr´tka
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

Êrodkowy 2 250 54 51 44,5 22 20,5 2,5
naro˝ny (prawy) 1 260 50 51 44,5 22 20,5 5,0 3/4x2 ICB 3/4
naro˝ny (lewy) 1 260 50 51 44,5 22 20,5 5,0 3/4x2 ICB 3/4



Wymagania stawiane z´bom ∏y˝ek stale si´
zwi´kszajà. Twardy urobek przemiesz-
czany przez maszyn´, uderzenia i du˝a

si∏a odspajania nara˝ajà zespó∏ z´ba ∏y˝ki na eks-
tremalne napr´˝enia i Êcieranie. U˝ytkownik ma-
szyny mo˝e zredukowaç wp∏yw ekstremalnych
warunków, w jakich przychodzi jej pracowaç, dzi´-
ki stosowaniu spe∏niajàcych normy jakoÊciowe z´-
bów o optymalnym kszta∏cie. 
Konstrukcja systemu z´bów Volvo dzi´ki najwy˝szej
z mo˝liwych odpornoÊci na Êcieranie, którà odzna-
czajà si´ jego elementy, zapewnia jego olbrzymià
skutecznoÊç. W celu otrzymania produktu o tak do-
brych parametrach, konstruktorzy Volvo Construc-
tion Equipment przeprowadzili ca∏y szereg morder-
czych wprost testów praktycznych. Obserwowano
podczas nich zachowania systemu z´bów w cza-
sie robót prowadzonych w ró˝nych warunkach - tak-
˝e klimatycznych - ró˝nego rodzaju maszynami i
wieloma rodzajami urabianych materia∏ów.
DoÊwiadczenia zebrane w trakcie prowadzonych
badaƒ pozwoli∏y in˝ynierom Volvo skonstruowaç
i wdro˝yç do seryjnej produkcji system charakte-
ryzujàcy si´ najwy˝szymi parametrami w zakresie
produktywnoÊci i jakoÊci. System z´bów Volvo od-
znacza si´ wieloma zaletami. Ich konstrukcja
umo˝liwia im samoczynne ostrzenie. W efekcie
pozwala to na osiàgni´cie d∏ugotrwa∏ej, wysokiej
zdolnoÊci penetracji, a co za tym idzie wysokiej
produktywnoÊci. Dodatkowa warstwa materia∏u
odpornego na Êcieranie, rozmieszczona w newral-
gicznych cz´Êciach konstrukcji z´ba, zapewnia
mu maksymalnà trwa∏oÊç. 
Idealne dopasowanie z´ba i jarzma, jak równie˝

du˝e powierzchnie stabilizujàce, gwarantujà stwo-
rzenie bardzo mocnego zespo∏u, który sprostaç
mo˝e dzia∏aniu si∏ i napr´˝eƒ w szerokim zakresie.
Wykonanie z´bów systemu Volvo z najwy˝szej ja-
koÊci stali stopowej w sposób diametralny zwi´k-
sza ich odpornoÊç na Êcieranie.
Poprawiona zdolnoÊç penetracji z´bów pozwala
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System z´bów Volvo sprosta∏ morderczym testom

Zàb ogólnego zastosowania, który
nadaje dnu ∏y˝ki g∏adki profil bez
wyst´pów. Samoostrzàcy.

Zàb do materia∏u abrazywnego
i tam, gdzie ˝àda si´ zwi´kszonej
zdolnoÊci penetracji.
Lekko podcina, aby zapewniç
kraw´dzi tnàcej optymalnà
ochron´. Samoostrzàcy.

Zàb ze zwi´kszonà dolnà
powierzchnià Êcieranej stopy,
zapewnia dobrà zdolnoÊç
penetracji przy d∏ugiej ˝ywotnoÊci.
Lekko podcina, aby zapewniç
kraw´dzi tnàcej optymalnà
ochron´. Samoostrzàcy.

Zàb przeznaczony do kamienia
i wysoko abrazywnych materia∏ów,
ze zwróceniem uwagi na d∏ugà
˝ywotnoÊç. Lekko podcina,
aby zapewniç kraw´dzi tnàcej
optymalnà ochron´.
Samoostrzàcy.

GPL AML AMXL AMRL

Z´by systemu Volvo do ∏adowarek ko∏owych

U˝ytkownik maszyny mo˝e zredukowaç wp∏yw ekstremalnych warun-
ków, w jakich przychodzi jej pracowaç, dzi´ki stosowaniu spe∏niajà-
cych normy jakoÊciowe z´bów o optymalnym kszta∏cie





na lepsze i szybsze nape∏nianie ∏y˝ki. Ulega ona
mniejszemu zu˝yciu, podobnie jak inne podze-
spo∏y maszyny. Stosowanie dobrej jakoÊci z´-
bów, dbanie o ich stan techniczny i natychmia-
stowa wymiana w przypadku zu˝ycia majà tak˝e
zasadniczy wp∏yw na ograniczenie zu˝ycia pali-
wa przez maszyny.
Opatentowana przez Volvo konstrukcja pionowego
zamka u∏atwia i przyspiesza zak∏adanie i zdejmo-
wanie z´bów wykonanych - w zale˝noÊci od typu
i wielkoÊci - ze specjalnie skomponowanej stali sto-
powej o twardoÊci 500 HB (oko∏o 500 kg/mm2).
Osiàgni´cie tak du˝ego stopnia twardoÊci sprawia,
˝e z´by systemu Volvo sà niezwykle odporne na
odkszta∏cenia trwa∏e, które powstajà pod wp∏ywem
si∏ dzia∏ajàcych na ich powierzchni´.
Poczynajàc od doboru surowców na staliwo,
przez obróbk´ strumieniowà powierzchni i obrób-
k´ cieplnà, proces produkcji z´bów  Volvo podda-
wany jest sta∏ej kontroli. Dok∏adne pomiary
parametrów majà na celu zapobie˝enie jakimkol-

wiek odchyleniom, zarówno co do jakoÊci stali,
charakterystyki technicznej, jak i pasowania z´ba
do jarzma. 
SpoÊród szerokiej gamy elementów sk∏adajàcych
si´ na system Volvo, u˝ytkownicy mogà dobraç
z´by i jarzma do wszystkich rodzajów zastoso-
waƒ, poczynajàc od prze∏adunku ∏atwo kruszà-
cych si´ materia∏ów zwa∏owych, a koƒczàc na od-
spajaniu twardych surowców skalnych, takich jak
odstrzelony urobek.
Jarzma zosta∏y zaprojektowane w ten sposób, by
pasowa∏y do nowych ∏y˝ek Volvo oraz mog∏y byç
zainstalowane na przebudowanych ∏y˝kach star-
szego typu. Sukces systemu z´bów Volvo jest wy-
nikiem skupienia si´ na szczegó∏ach podczas ich
konstruowania i produkcji, przy jednoczesnym
uwzgl´dnieniu funkcji, które ma spe∏niaç ca∏y ze-
spó∏ urabiania materia∏ów. Do maszyn wykorzysty-
wanych w zmieniajàcych si´ warunkach zalecany
jest dobór z´bów dostosowanych do pracy z naj-
wy˝szymi napr´˝eniami.
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Zàb ogólnego zastosowania o dobrej
penetracji i d∏ugiej ˝ywotnoÊci.
Samoostrzàcy.

Zàb z dodatkowà warstwà materia∏u do Êcierania,
charakteryzujàcy si´ d∏ugà ˝ywotnoÊcià, przeznaczony 
do kamienia i materia∏ów abrazywnych. Samoostrzàcy.

GPE AMRE

Z´by systemu Volvo do koparek

Konstrukcja systemu z´bów Volvo dzi´ki najwy˝szej mo˝liwej odpor-
noÊci na Êcieranie zapewnia ich olbrzymià skutecznoÊç

W celu wychwycenia ewentualnych odchyleƒ od zak∏adanych norm
z´by Volvo poddawane sà sta∏ej kontroli i pomiarom parametrów



SERWIS I EKSPLOATACJA  13

S
E

R
W

IS
 Cogito funkcjonuje na rynku maszyn budow-

lanych od roku 1999. W tym czasie z nie-
wielkiej firmy handlowej przekszta∏ci∏o si´

w silnà mark´ funkcjonujàcà pr´˝nie na kilku po-
lach. Podstawowà dzia∏alnoÊç firmy stanowi
sprzeda˝ cz´Êci i serwis maszyn Caterpillar. Do-
Êwiadczona i wykwalifikowana kadra serwisantów,
profesjonalny sprz´t oraz szeroka wiedza z zakre-
su konstrukcji maszyn Caterpillar sprawi∏a, ˝e Co-
gito w krótkim czasie sta∏o si´ jednym z g∏ównych
dostawców na krajowym rynku us∏ug tego typu. 
Du˝ym atutem Cogito jest magazyn mieszczà-
cy oko∏o 4.500 sztuk cz´Êci nowych oraz 700 u˝y-
wanych i regenerowanych. Stawia to firm´ na czo-
∏owej pozycji wÊród nie posiadajàcych autoryzacji.
Tak rozbudowany magazyn pozwoli∏ Cogito
w ostatnim okresie staç si´ równie˝ dostawcà cz´-
Êci dla mniejszych firm wspó∏pracujàcych na zasa-
dach dealerskich.
Drugà sferà dzia∏alnoÊci firmy jest sprzeda˝ z´-
bów. Cogito jest oficjalnym dealerem Metalogenii,
jednego ze Êwiatowych liderów w produkcji z´bów
i wk∏adek mi´dzyz´bnych. Swój flagowy produkt,

jakim jest system KingMet, firma wdra˝a skutecz-
nie od lat zarówno w maszynach mniejszych,
do 20 ton, jak i w wykorzystywanych w wyburze-
niach i kopalniach odkrywkowych. D∏ugoletnie
doÊwiadczenie w sprzeda˝y z´bów i konsekwen-
cja w rozbudowie zasobów magazynowych, po-
zwoli∏y na stworzenie obszernej oferty zdolnej za-
spokoiç potrzeby u˝ytkowników niemal˝e wszyst-
kich stosowanych w Polsce systemów. Uzupe∏-
nieniem magazynu z´bów sà dost´pne od r´ki le-
miesze i ∏y˝ki do kilku typów maszyn.
NowoÊcià w ofercie firmy Cogito sà cz´Êci oraz
materia∏y eksploatacyjne do maszyn Volvo. Praca
nad rozbudowà magazynu oraz tworzenie podwa-
lin przysz∏ego serwisu owocuje stale wzrastajàcà
liczbà klientów tak˝e i w tym segmencie. 
Wszystkie dotychczasowe dzia∏ania Cogito zwià-
zane z ciàg∏ym podnoszeniem kwalifikacji han-
dlowców i serwisantów oraz rozbudowà magazy-
nów cz´Êci i z´bów majà na celu sprostanie wcià˝
rosnàcym wymaganiom u˝ytkowników maszyn
w zakresie terminów realizacji, ceny oraz jakoÊci
oferowanych us∏ug i produktów. 

Cogito to nie tylko Metalogenia!
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Z´by Caterpillar serii K wyznaczajà nowe
standardy w zakresie ˝ywotnoÊci, pewnoÊci
zamocowania oraz ∏atwoÊci wymiany. Nie-

zale˝nie od stopnia trudnoÊci warunków pracy,
w których przychodzi pracowaç maszynie, d∏ugo
utrzymujà swà ostroÊç. 
Konstrukcja polegajàca na zastosowaniu obraca-
nych z´bów i pionowych elementów ustalajàcych
gwarantuje niezawodne trzymanie oraz ∏atwy
monta˝ i demonta˝ z´ba. Dzi´ki ni˝szemu profilo-
wi bocznemu z´by serii K utrzymujà swà ostroÊç
mimo post´pujàcego zu˝ycia. Oznacza to lepsze
zdolnoÊci penetracyjne, wy˝szà wydajnoÊç oraz
mniejsze si∏y przekazywane na korpus maszyny.
Z´by serii K:
• trzymajà mocniej – ich zamocowanie jest pewne,

niezale˝nie od liczby cykli roboczych,
• pozwalajà ∏atwiej si´ wymieniaç – szybkà i ∏atwà

wymian´ umo˝liwia pionowy element ustalajàcy,
• pozostajà ostre – zmieniony kszta∏t z´ba zapewnia

utrzymanie ostroÊci przez ca∏y okres eksploatacji.
Z´by Caterpillar serii K pozostajà na swoim miejscu,
pewnie trzymane przez element ustalajàcy. Prowad-
nice z obu stron wspornika skierowane sà w prze-
ciwne strony, umo˝liwiajàc tym samym obrót z´ba
podczas monta˝u. Oznacza to równie˝, ˝e im wi´k-
sza jest si∏a, z jakà ∏y˝ka zag∏´bia si´ w grunt, tym
mocniej, w wyniku ruchu obrotowego, dociskane sà
z´by do wspornika. Innà funkcjà prowadnic jest sta-
bilizacja z´ba i zmniejszanie nacisku na wspornik.
Ciasne pasowanie pomi´dzy z´bem i wspornikiem
ogranicza wzajemne ruchy i zu˝ycie elementów, po-
prawia trzymanie i wyd∏u˝a trwa∏oÊç wspornika.
Z´by serii K dajà si´ szybko i ∏atwo wymieniaç.
Prosty dost´p do elementu ustalajàcego u∏atwia
wymian´, a mo˝liwoÊç obrotu gwarantuje pewne
trzymanie z´ba w trakcie monta˝u. Do wymiany
z´ba wystarczà zwyk∏e narz´dzia i niewielka si∏a.

Z´by serii K charakteryzujà si´ obni˝onym profi-
lem bocznym, dzi´ki czemu zachowujà swojà
ostroÊç i zdolnoÊci penetracyjne przez ca∏y okres
eksploatacji. W praktyce oznacza to wyd∏u˝enie
czasu u˝ytkowania kompletu z´bów o dziesi´ç do
pi´tnastu procent. Cykle robocze ulegajà skróce-
niu, wzrasta wydajnoÊç, a obcià˝enia przekazywa-
ne na korpus maszyny sà mniejsze.
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Prowadnice z obu stron wspornika sà
skierowane w przeciwne strony,
umo˝liwiajàc tym samym obrót z´ba
podczas monta˝u.

Nowy, niskoprofilowy kszta∏t z´bów serii K 
zapewnia lepszà ostroÊç, penetracj´ i parametry 
robocze przez ca∏y okres eksploatacji z´ba. 
Z´by sà mniej wra˝liwe na zu˝ycie i o 10 - 15% trwalsze.

Seria K

Zàb

AdapterSeria J

Zàb i wspornik sà ciasno 
spasowane - takie mocowanie 
ogranicza ruchy z´ba
i zu˝ycie wspornika.

Penetracyjne
„Plus”

Uniwersalne

Wzmocnione

Penetracyjne

Szerokie

Szpiczaste
podwójne

Szpiczaste

Penetracyjne,
wzmocnione

Odporne na
Êcieranie

Rodzaje z´bów

Caterpillar - nowe z´by serii K

Pionowe usytuowanie elementu ustalajàcego upraszcza
monta˝ i demonta˝ z´bów serii K w porównaniu do sys-
temów z mocowaniem bocznym.

W systemie bezuderzeniowym,
do roz∏àczenia zapadki
wystarczy zwyk∏e

narz´dzie do podwa˝ania.

Przelotowy element ustala-
jàcy mo˝na ∏atwo wyjàç za-
równo od góry, jak i od do∏u.
Do wyj´cia elementu ustala-
jàcego wystarczy lekki m∏o-
tek i punktak.

Demonta˝ i monta˝ z´ba



SYSTEM Z¢BÓW CAT® K SERIESTM

Z´by Caterpillar serii K.Pewniejsze trzymanie.¸atwiejsza wymiana. OstroÊç.
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Firma Komatsu oferuje u˝ytkownikom maszyn
kilka systemów z´bów. W chwili obecnej
standardowo stosowane sà z´by typu KVX i

Kmax. Oba typy montowane sà w wi´kszoÊci
sprzedawanych maszyn budowlanych, zarówno
tych trafiajàcych do Polski, jak i innych krajów eu-
ropejskich. Wybór systemu zale˝y od konkretnego
zastosowania maszyny, materia∏u i sposobu pracy.
KVX to unikatowy system obracalnych z´bów i p∏yt
os∏onowych, który zastosowaç mo˝na praktycznie
w dowolnej maszynie. Jest to idealne  rozwiàzanie
dla wszystkich u˝ytkowników maszyn, których ce-
lem jest optymalizacja stopnia ich wykorzystania.
Do najwa˝niejszych zalet systemu KVX nale˝à:
• odwracalnoÊç - w momencie, w którym z´by i p∏yty

ochronne systemu KVX ulegnà zu˝yciu po jednej
stronie, wystarczy je obróciç, by podwoiç okres
eksploatacji,

• mocowanie Êrubami,
- co obni˝a koszty
i czas wymiany,

• najwy˝sza twardoÊç 
-wynoszàca 500÷600
Brinelli, to jest o oko-
∏o 20 procent wi´cej ni˝ wyrobów konkurencji.

Mo˝liwoÊç dalszego wykorzystania z´bów p∏yt
os∏onowych i innych zabezpieczeƒ po odwróceniu
na niezu˝ytà stron´
pozwala na podwoje-
nie czasu ich  pracy.
Zakoƒczone sto˝ko-
wo, wysokiej trwa∏oÊci
Êruby KVX sà mocno
wkr´cane w p∏yt´ ∏y˝ki.
Âruby te dzi´ki du˝ej wytrzyma∏oÊci potrafià spro-
staç nawet najtrudniejszym warunkom pracy.
Dzi´ki zastosowaniu mocowania na Êruby  wymia-
na z´bów systemu
KVX nie wià˝e si´ z ko-
niecznoÊcià spawania.
Z´by systemu KVX sà
dodatkowo utwardza-
ne w finalnej fazie pro-
dukcji. Ponad 125 lat
doÊwiadczeƒ zebranych w produkcji z´bów po-
zwoli∏o osiàgnàç optymalnà kombinacj´ ich twar-
doÊci i odpornoÊci na Êcieranie. W ten sposób
osiàga si´ wy˝szà trwa∏oÊç elementów systemu
KVX majàcego zastosowanie w koparkach, ∏ado-

warkach i koparko-∏adowarkach o masie od pó∏
tony do trzystu ton. Firmy, które zdecydujà si´
na zmian´ dotychczas u˝ywanego systemu z´-
bów na KVX majà okazj´ do skorzystania z progra-
mu promocyjnego, w ramach którego otrzymajà
bezp∏atnie p∏yt´ adaptacyjnà. 
Drugi z oferowanych przez Komatsu systemów
z´bów, jakim jest Kmax, posiada elementy wyko-
nane ze stali najwy˝szej jakoÊci. Z´by o ró˝nego
rodzaju kszta∏tach i rozmiarach pozwalajà na za-
stosowanie ich w maszynach dowolnej wielkoÊci.
Trzy podstawowe zalety systemu Kmax to:
• nowe mocowania wielokrotnego u˝ytku,
• wyjàtkowa ostroÊç,
• nadzwyczajna odpor-

noÊç na zu˝ycie.
Nowy wyjàtkowy sys-
tem mocowania syste-
mu Kmax oparty jest
na poziomym zabez-
pieczeniu, które ustala-
ne jest Êrubà (bez potrzeby u˝ycia m∏otka) i mo˝e
byç usuni´te w bardzo prosty sposób. Co wi´cej,
zabezpieczenie mo˝e byç u˝ywane wielokrotnie. 
DoÊwiadczenie poka-
zuje, ˝e mocowanie z´-
bów poziomym sworz-
niem jest najtrwalsze.
Z´by typu Kmax cha-
rakteryzujà si´ wyd∏u-
˝onym kszta∏tem, elip-
tycznym przekrojem i wyjàtkowà ostroÊcià. Po-
przeczny przekrój z´ba kontynuowany równie˝
w jego adapterze dodatnio wp∏ywa na penetracj´. 
Zaletà systemu jest
optymalna praca ma-
szyny przez ca∏y czas
wykorzystania z´ba.
Wszystkie z´by typu
Kmax sà hartowane
na wskroÊ do twardo-
Êci 532 Brinelli. Daje to pewnoÊç, ˝e zàb spe∏nia za-
k∏adane parametry techniczne, zarówno na po-
wierzchni, jak i wewnàtrz. Zabezpiecza to przed po-
nadnormatywnym zu˝yciem i wzrostem kosztów,
z czym cz´sto spotykamy si´ w systemach innych
marek. Z´by systemu Kmax stosowane sà z powo-
dzeniem w koparkach o wadze od 10 do 120 ton
i w ∏adowarkach od 10 do 125 ton.
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KVX i Kmax - systemy z´bów Komatsu 



KOMATSU Poland Sp. z o.o.
ul. Trakt Brzeski 72, 05-070 Sulejówek
tel. 022 783 00 63 wew. 15, 29
fax 022 760 12 97
czesci@komatsupoland.pl
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Kopalnia Aridan eksploatuje z∏o˝a kwarcytu
w pobli˝u Almerii w po∏udniowej Hiszpanii.
Jej dzienna produkcja wynosi oko∏o oÊmiu

tysi´cy ton silikatów. Z uwagi na to, ˝e z∏o˝a po∏o-
˝one sà w stosunkowo niewielkiej odleg∏oÊci
od miasta, nie mogà byç one eksploatowane me-
todà strza∏owà. Najlepszym sposobem pozyski-
wania urobku jest jego zrywanie, co wià˝e si´ jed-
nak z koniecznoÊcià stosowania najwy˝szej jako-
Êci z´bów i ok∏adzin chroniàcych ∏y˝ki maszyn.
Przed pi´cioma laty eksploatujàca z∏o˝e firma Ari-
dan podj´∏a decyzj´ o przetestowaniu systemu z´-
bów KVX. Zosta∏y one zamontowane w ∏y˝kach
wykorzystywanych przez firm´ koparek Komatsu
PC600 i PC340. Po dok∏adnym przeanalizowaniu
efektywnoÊci systemu, okaza∏o si´, ˝e z´by prze-
pracowa∏y ponad 2.000 godzin.
Wynik ten nie by∏ przypadkiem. System KVX
sk∏adajàcy si´ z mocowanych Êrubami obracalnych

z´bów  i p∏yt os∏onowych jest niezwykle efektywny.
Mo˝e byç zastosowany do ka˝dej maszyny przy za-
chowaniu doskona∏ych parametrów pracy i odpor-
noÊci na zu˝ycie. Kiedy ulegnà one zu˝yciu po jed-
nej stronie, wystarczy je odwróciç, by kontynuowaç
roboty. Jest to prosta metoda na podwojenie czasu
pracy z´bów. Co wi´cej, z´by sà specjalnie utwar-
dzane, a wszystkie Êruby dokr´cane z bardzo wyso-
kim momentem, co sprawia, ˝e ca∏oÊç sprawdza si´
podczas pracy w najci´˝szych warunkach. 
Firma Aridan dysponuje czterema wozid∏ami
KOMATSU HD465, ka˝de o pojemnoÊci 36 m3.

Aby wype∏niç wozid∏o w ciàgu szeÊciu cykli
roboczych, potrzeba ∏y˝ki o pojemnoÊci 6 m3. To
typowe wyposa˝enie koparki o masie 80 ton, jed-
nak zastosowanie takiej maszyny nie by∏oby
zasadne. Nie dysponuje ona bowiem odpowied-
nià mocà do zrywania pok∏adu. Firma musia∏aby
zatem zainwestowaç dodatkowo w spychark´, co
wiàza∏oby si´ z dodatkowymi kosztami.
Aby tego uniknàç firma Aridan zdecydowa∏a si´ na
inne rozwiàzanie, jakim by∏o zastosowanie 120-to-
nowej koparki PC1250 mogàcej podo∏aç jedno-
czeÊnie ∏adowaniu i zrywaniu materia∏u. W tym
celu wyposa˝ono jà w ∏y˝k´ Komatsu o pojemno-
Êci 5,8 m3 przeznaczonà do pracy w szczególnie
ci´˝kich warunkach. W ∏y˝ce zamontowano sys-
tem z´bów KVX Ripper HD.
Firma Aridan zdecydowa∏a si´ równie˝ na zasto-
sowanie systemu combi KVX w ∏adowarkach ko-
∏owych typu WA500. Dzi´ki temu osiàgni´to nie
tylko wyd∏u˝ony czas pracy, ale jednoczeÊnie zre-
dukowano o oko∏o dziesi´ç procent zu˝ycie pali-
wa. Jednak podstawowà zaletà by∏o rozwiàzanie
problemu z´bów wpadajàcych do kruszarek
podczas ich za∏adunku. Po przejÊciu na system
KVX problem ten przesta∏ wyst´powaç.
Wprowadzenie systemu z´bów KVX przynios∏o
firmie Aridan szereg oszcz´dnoÊci. Z´by sà teraz
wymieniane znacznie rzadziej, dodatkowo uda∏o
si´ tak˝e znacznie zredukowaç zu˝ycie paliwa.
Dystrybutorem systemu z´bów KVX na tere-
nie Polski jest Komatsu Poland. Wszyscy zain-
teresowani uzyskaniem szczegó∏owych infor-
macji na jego temat mogà kontaktowaç si´
z dzia∏em sprzeda˝y tej firmy.
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Komatsu KVX przynosi oszcz´dnoÊci

W ∏y˝ce Komatsu zamontowano system z´bów KVX Ripper HD 

System combi KVX sprawdza si´ w ∏adowarkach ko∏owych
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Firma SSAB Oxelösund wprowadzi∏a na rynek
najtwardszà walcowanà blach´ stalowà
na Êwiecie. Nowy wyrób cechujàcy si´ stop-

niem twardoÊci 700 Brinelli powinien zastàpiç
w celu optymalizacji kosztów zwyk∏à blach´ stoso-
wanà w ok∏adzinach chroniàcych cz´Êci maszyn
i urzàdzeƒ przed Êcieraniem. W dzisiejszych cza-
sach takimi produktami sà ok∏adzinowe blachy
pancerne, opancerzenia i bia∏e ˝eliwo chromowe.
HARDOX Extreme ma wszelkie dane ku temu, by
sprawdziç si´ w tego rodzaju zastosowaniach,
gdzie cz´Êci podlegajà ekstremalnym obcià˝e-
niom, na przyk∏ad w górnictwie, produkcji cemen-
tu i obróbce form cegielnianych. 
– Zgodnie z doÊwiadczeniami wielu klientów pia-
sek jest minera∏em powodujàcym najwi´ksze zu-
˝ycie (poprzez nadmierne Êcieranie) cz´Êci ma-
szyn, linii produkcyjnych i urzàdzeƒ. Zdaniem An-
dersa Skirforsa, odpowiedzialnego za rozwój pro-
duktów w SSAB Oxelösund AB, w tego rodzaju za-
stosowaniach HARDOX Extreme móg∏by przed-
stawiaç odpowiednià alternatyw´, poniewa˝ ta

trudnoÊcieralna blacha mo˝e z powodzeniem kon-
kurowaç z najlepszymi ok∏adzinami chroniàcymi
przed nadmiernym zu˝yciem. 
Stal HARDOX Extreme jest produkowana od po-
czàtku roku 2004. W pierwszej fazie przechodzi∏a
rozliczne testy. W tym celu starannie wyselekcjo-
nowano grup´ klientów, którzy poddali nowy ro-
dzaj blachy testom praktycznym. Chodzi∏o w nich
g∏ównie o porównanie produktu SSAB Oxelösund
z wyrobami konkurencji, takimi jak ok∏adziny Êcier-
ne, opancerzenia i odlewy stalowe z wysokim
udzia∏em chromu. Wyniki testów okaza∏y si´ wiel-
ce obiecujàce. 
Obszarami zastosowaƒ dla blach HARDOX Extre-
me sà przede wszystkim ró˝nego rodzaju kon-
strukcje ok∏adzin i wyk∏adzin w górnictwie, kopal-
niach surowców sklanych i przemyÊle cemento-
wym oraz producenci form dla cegielni. 
W∏aÊciwoÊci mechaniczne:
Typowy zakres twardoÊci: 650÷700 Brinelli
GruboÊç: 8÷25 mm
Standardowa wielkoÊç tafli: 2.000 x 6.000 mm
OdpornoÊç na Êcieranie blachy HARDOX Extreme
jest oko∏o 1,75 raza wy˝sza ni˝ blachy HARDOX 600
i dwanaÊcie razy wy˝sza ni˝ HARDOX 400. Blachy
nowej generacji dajà si´ spawaç, ciàç, frezowaç
i nawiercaç tradycyjnymi metodami w typowych wa-
runkach warsztatowych. 

HARDOX Extreme – najtrwardsza blacha
stalowa na Êwiecie 

Hardox Extreme to najtwardsza blacha walcowana na Êwiecie

Wyniki testów ok∏adzin wykonanych z blachy HARDOX Extreme oka-
za∏y si´ wielce obiecujàce



20 SERWIS I EKSPLOATACJA  

KoÊcià niezgody pomi´dzy sprzedajàcym
a kupujàcym bywa cz´sto interpretacja wa-
runków gwarancji i sposobu przeprowadza-

nia szeroko poj´tych us∏ug serwisowych. W szcze-
gólnoÊci problemy tego rodzaju dotyczà wszelkiej
maÊci urzàdzeƒ i maszyn budowlanych, którym
cz´sto przychodzi pracowaç w ekstremalnych wa-
runkach. Nietrudno wówczas o uszkodzenie urzà-
dzenia, które niekoniecznie wynikaç musi z zanie-
dbaƒ czy nieumiej´tnej obs∏ugi.
Teren placu budowy stanowi swoisty poligon
dla podzespo∏ów maszyny i materia∏ów, z któ-
rych je wykonano. Za ich w∏aÊciwy dobór odpo-
wiada producent urzàdzenia, w zwiàzku z tym to
on jest gwarantem produktu. Jednak˝e w co-
dziennej praktyce wyegzekwowanie przez u˝yt-
kownika maszyny swych praw jest niezmiernie
trudne. Dzieje si´ tak dlatego, ˝e ˝aden z produ-
centów nie zajmuje si´ bezpoÊrednio wykony-
waniem napraw gwarancyjnych i serwisowych.
Pozostawiajà oni t´ kwesti´ w gestii dostawcy
maszyny – jest to zwykle dealer lub inny autory-
zowany sprzedawca. Od tego momentu poja-
wiajà si´ problemy zwiàzane z fachowoÊcià, rze-
telnoÊcià i uczciwoÊcià dealera czy te˝ sprze-
dawcy. Dystrybutorzy sprz´tu pozbawieni nawet
elementarnej kontroli (cz´sto producent w ogó-
le nie zadaje sobie trudu, by poddaç ocenie fa-
chowoÊç warsztatu sprzedawcy) nie zawsze po-
siadajà odpowiednie zaplecze, by sprawnie i
skutecznie uporaç si´ z problemami pojawiajà-
cymi si´ w trakcie zwyczajnej eksploatacji ma-
szyny. A przecie˝ naprawy nie polegajà wy∏àcz-
nie na wymianie filtrów! Owo zaplecze traktowaç
nale˝y raczej w aspekcie stopnia fachowoÊci
mechaników pracujàcych w danym warsztacie.
Brak elementarnych umiej´tnoÊci, nieporadnoÊç
w trudnych warunkach i przy ograniczonym za-
pleczu technicznym (naprawy cz´sto wykonuje
si´ przecie˝ w warunkach polowych), prowadzi
do niepotrzebnych przestojów maszyn, a co
za tym idzie wymiernych strat finansowych. Jed-
nak˝e najgorszym z mo˝liwych przypadków jest
z∏a wola sprzedajàcego i Êwiadome wprowadze-
nie w b∏àd nabywcy, co do warunków gwaran-
cyjnych. 
Z doÊwiadczeƒ firmy RTM MASCH-SERVICE wyni-
ka, ˝e kupujàcy maszyny zapewniani przed trans-
akcjà o bardzo korzystnych warunkach gwarancji,

pó˝niej napotykajà na problemy z ich wyegzekwo-
waniem. Niejednokrotnie zdarzy∏o si´, ˝e klient na-
bywszy maszyn´ zg∏asza∏ si´ z problemem
do RTM MASCH-SERVICE poniewa˝ sprzedawca
nie chcia∏ bàdê te˝ nie potrafi∏ dokonaç napraw
serwisowych, czy co gorsza przeglàdów. 
RTM MASCH-SERVICE serwisuje i naprawia ma-
szyny marki DOOSAN-DAEWOO. Mechanicy RTM
MASCH-SERVICE cz´sto wychwytujà elementar-
ne pomy∏ki i b∏´dy w sposobie przeprowadzenia
naprawy. Cz´sto zdarza si´, ˝e maszyny trafiajàce
w r´ce mechaników RTM MASCH-SERVICE,
przedtem przez d∏ugi okres sta∏y bezczynnie. Ich
u˝ytkownik nie móg∏ bowiem doprosiç si´ o przy-
jazd serwisu. Có˝ poczàç w takiej sytuacji? Jednà

z metod jest oczywiÊcie walka w sàdzie z nieuczci-
wym i niefachowym sprzedawcà, nie wszystkich
jednak staç na takie rozwiàzanie. Jest ono tak˝e
czasoch∏onne i stresogenne. Równie˝ decyzja
o przejÊciu do konkurencyjnych firm i warsztatów
nie zawsze daje efekty. Z regu∏y majà one bowiem
ustalone priorytety i w pierwszej kolejnoÊci – co
jest zrozumia∏e – obs∏ugujà swoich sta∏ych klien-
tów. DoÊwiadczenie RTM MASCH-SERVICE po-
zwala zasugerowaç wybór jednego w∏aÊciwego
rozwiàzania. Jest nim profilaktyka. 
Kupujàc maszyn´ nale˝y podchodziç szczegól-
nie ostro˝nie do oferowanych przez sprzedawc´
bardzo korzystnych warunków gwarancyjnych
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Trzyletnia gwarancja i us∏ugi serwisowe w praktyce

RTM MASCH-SERVICE profesjonalnie serwisuje i naprawia maszyny
marki DOOSAN-DAEWOO
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(np. 5.000 mth i trzy lata gwarancji). Nale˝y do-
wiedzieç si´ jakich  konkretnie podzespo∏ów do-
tyczy gwarancja, jakie sà ceny us∏ug nie obj´-
tych gwarancjà i tak zwane „kilometrówki” (ser-
wis mo˝e byç dost´pny, ale cena jednego kilo-
metra za dojazd b´dzie astronomiczna). Wszel-
kiego rodzaju deklaracji nale˝y ˝àdaç na piÊmie
upewniajàc si´, ˝e podpisuje je osoba do tego
uprawniona. Dobrym sposobem weryfikacji
sprzedajàcego jest „polecenie”. Warto kupowaç
u firm polecanych, sprawdzonych, posiadajà-
cych czystà histori´. Nie nale˝y równie˝ sugero-
waç si´ przesadnà autoreklamà. O rzetelnoÊci
firmy Êwiadczy liczba zadowolonych klientów,
obiektywne opinie konkurencji oraz fachowy
i znany w bran˝y personel obs∏ugujàcy klienta
po zakupie i oferujàcy mu pomoc technicznà,
a nie robiàcy du˝o zamieszania handlowcy ma-
jàcy pierwszy kontakt z klientem. 
W celu zweryfikowania rzetelnoÊci sprzedawcy
nale˝y zasi´gnàç opinii w bran˝y na jego temat.
Nie wolno te˝ spieszyç si´ z podj´ciem decyzji
o zakupie. Nie zaszkodzi równie˝ zapoznanie
si´ z ofertà innego sprzedawcy tego samego
produktu. Nale˝y pami´taç, ˝e cena du˝o ni˝-
sza ni˝ rynkowa, zmusi sprzedajàcego do okro-

jenia bàdê ca∏kowitego zaniechania obs∏ugi po-
sprzeda˝nej. Ka˝dy wyjazd, przeglàd czy
koniecznoÊç przeprowadzenia naprawy wià˝à
si´ z ponoszeniem kosztów przez gwaranta! 
W okresie gwarancyjnym klient zobligowany jest
do korzystania z obs∏ugi firmy, od której kupi∏
urzàdzenie. Nikt inny nie mo˝e przejàç jej obo-
wiàzków, szczególnie tych, które wynikajà ze spe-
cjalnej umowy gwarancyjnej zawartej przy sprze-
da˝y. Dobrze zatem upewniç si´ o fachowoÊci ob-
s∏ugujàcych. Mo˝na to na przyk∏ad uczyniç
zadajàc szczegó∏owe pytania dotyczàce aspek-
tów technicznych i sposobu prowadzenia napraw. 
Choç wszystkie z porad wymienionych w tym tek-
Êcie uznaç nale˝y za podstawowe zasady post´-
powania, jakimi powinien kierowaç si´ nabywca
przed podj´ciem decyzji o zakupie, to jednak bar-
dzo cz´sto nie sà one przestrzegane. Nabywcy
omamieni czarem sprzedajàcego rysujàcego
Êwietlanà i bezproblemowà wspó∏prac´ w pe∏ni
mu ufajà. Po konfrontacji z rzeczywistoÊcià nast´-
puje szok. Aby zaoszcz´dziç sobie tego rodzaju
emocji warto skorzystaç z porad zawartych w tym
tekÊcie. UczciwoÊç i rzetelnoÊç to cechy rzadko
spotykane w dzisiejszych czasach, warto wi´c si´
zabezpieczyç na wszelkà ewentualnoÊç.
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Fleetguard to firma wchodzàca w sk∏ad kon-
cernu Cummins Inc. Swà dzia∏alnoÊç rozpo-
cz´∏a w roku 1958, a obecnie jest cz´Êcià

koncernu Cummins, bàdàc z nim zwiàzana kapita-
∏owo. W grupie Cummins, Fleetguard stanowi je-
den z wielu strategicznych podmiotów dzia∏alnoÊci
koncernu. Jako cz∏onek grupy Cummins Inc. – naj-
wi´kszego niezale˝nego producenta silników wy-
sokopr´˝nych, Fleetguard bazuje na ponad osiem-
dziesi´cioletnich doÊwiadczeniach Cummins
w projektowaniu i dystrybuowaniu jednostek nap´-
dowych. W chwili obecnej Fleetguard jest firmà
mi´dzynarodowà z wszechstronnie rozbudowanà
siecià dystrybucji produktów, obejmujàcà: produ-
centów maszyn roboczych, pojazdów ci´˝aro-
wych, autobusów i autokarów, ponad 23.000 de-
alerów i dystrybutorów na ca∏ym Êwiecie i u˝ytkow-
ników koƒcowych.
Koncern Cummins jest najwi´kszym, jedynym nie-
zale˝nym producentem silników wysokopr´˝nych
na Êwiecie, który nie jest kapita∏owo zwiàzany z
˝adnym producentem wyrobu finalnego i dzi´ki te-
mu zawsze jest w stanie dostarczyç to, co najnow-
sze, najlepsze i najbardziej efektywne. Cummins ∏à-
czy w sobie zalety projektanta, producenta, dystry-
butora i serwisanta nie tylko silników wysokopr´˝-
nych o mocy 31÷3.500 KM i silników na spr´˝ony
gaz ziemny, ale równie˝ agregatów pràdotwór-
czych, zwiàzanych z nimi technologii i komponen-
tów silnikowych, uk∏adów paliwowych, kontrolnych,
filtracyjnych. Jest konstruktorem silników, które
spe∏niajà surowe normy emisji spalin dla maszyn
budowlanych Stage2/Stage3, dla pojazdów samo-
chodowych Euro3/Euro4, które b´dà stanowi∏y
platform´ dla przysz∏ych norm czystoÊci spalin.
Filtry paliwa
Filtry paliwa s∏u˝à usuni´ciu: wody z paliwa (kon-
densacja w zbiornikach), bakterii (rozwijajàcych si´
w paliwie), zanieczyszczeƒ sta∏ych (np. rdzy itp.).
Zanieczyszczone paliwo powoduje zapychanie si´
i uszkodzenie pomp oraz wtryskiwaczy. Aby wyeli-
minowaç wod´ z paliwa stosuje si´ najcz´Êciej se-
paratory wody charakteryzujàce si´ wysokà odpor-
noÊcià na substancje smo∏owate, lód, itp.
Filtry hydrauliczne
Wa˝nym czynnikiem dla prawid∏owego funkcjono-
wania uk∏adu hydraulicznego jest jego czystoÊç. Za-
nieczyszczenia, takie jak: kwasy, woda, bakterie i za-
nieczyszczenia sta∏e, mogà powodowaç uszkodze-

nia i przedwczesne zu˝ycie uk∏adów hydraulicznych.
Filtry oleju
Kondycja uk∏adu olejowego ma zasadniczy wp∏yw
na dzia∏anie silnika: zmniejsza tarcie pracujàcych
elementów, sch∏adza poruszajàce si´ elementy,
doszczelnia i zapobiega korozji. Filtry oleju majà
za zadanie filtrowanie zanieczyszczeƒ, minimalizu-
jàc Êcieranie si´ cz´Êci ruchomych, kana∏ów sma-
rujàcych. Fleetguard opatentowa∏ medium filtrujà-
ce, sprasowane dyski celulozy umo˝liwiajàce fil-
tracj´ dwukierunkowà szlamu olejowego (np. w fil-
trach typu Venturi), doskona∏ym rozwiàzaniem jest
filtracja bocznikowa oraz wst´pna filtracja za po-
mocà dzia∏ania si∏y odÊrodkowej.
Filtry powietrza
Silnik Diesla du˝ej mocy wymaga od trzynastu do
nawet dwudziestu tysi´cy litrów powietrza do spale-
nia 1 litra paliwa. Liczba ta zwraca uwag´ na to, jak
istotnym czynnikiem dla prawid∏owego funkcjonowa-
nia silnika jest czystoÊç powietrza zu˝ywanego przez
silnik. Dodatkowym elementem pozwalajàcym na
wst´pne oczyszczenie powietrza sà Syklony odsepa-
rowujàce wi´ksze zanieczyszczenia. Polecane sà
one do maszyn i pojazdów pracujàcych w ci´˝kich
warunkach. Fleetguard proponuje filtracj´ 2 stopnio-
wà: I. si∏a odÊrodkowa II. filtr g∏ówny + filtr bezpie-
czeƒstwa wykonane z materia∏ów pozwalajàcych na
znakomità skutecznoÊç pracy filtra. Ich skutecznoÊç
si´ga 99,98 procent.
Filtry uk∏adu ch∏odzenia
Prawid∏owe dzia∏anie uk∏adu ch∏odzenia jest gwaran-
tem prawid∏owego dzia∏ania silnika. W przypadku nie-
efektywnej pracy uk∏adu ch∏odzenia mo˝liwe jest: poja-
wienie si´ zjawiska kawitacji na tulejach, ∏opatkach wir-
nika pompy wodnej, nieprawid∏owe dzia∏anie termosta-
tu, pokrywanie si´ wn´trza uk∏adu ch∏odzenia wytràca-
jàcym si´ kamieniem kot∏owym. Fleetguard oferuje pe∏-
nà gam´ filtrów uk∏adu ch∏odzenia, które w dwojaki
sposób chronià silnik, poprzez filtracj´ mechanicznà
odseparowujà czàstki sta∏e z cieczy ch∏odzàcej oraz
poprzez ochron´ chemicznà. Filtry posiadajà granulki
DCA, które sukcesywnie w miar´ spadku jego st´˝enia
w ch∏odziwie uwalniane sà do uk∏adu ch∏odzenia chro-
niàc go przed zjawiskiem kawitacji. Ochrona uk∏adu
ch∏odzenia mo˝e si´ odbywaç poprzez filtracj´ me-
chanicznà, w pe∏ni sformu∏owane ch∏odziwo ES Com-
pleat, dodatki antykawitacyjne, substancje czyszczàce
uk∏ad ch∏odzenia Restore+, testy cieczy ch∏odzàcej
(3Way, Quick Check, H2O Water).

Filtry Fleetguard
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Wroku 1893 in˝ynier budowy maszyn Rudolf
Diesel opatentowa∏ silnik spalinowy nie po-
trzebujàcy Êwiec i  gaênika. Nie wszyscy

jednak wiedzà, ˝e do zasilania swego wynalazku nie
u˝ywa∏ oleju nap´dowego. Nie móg∏ tego czyniç z
tej prostej przyczyny, ˝e takie paliwo wówczas nie
by∏o jeszcze produkowane. Diesel stosowa∏ mie-
szanki olejów roÊlinnych, a˝ do czasu, gdy przemys∏
rafineryjny doceniajàcy ogromny potencja∏ tkwiàcy
w konstrukcji Diesla, opracowa∏ formu∏´ odpowied-
niego doƒ paliwa. Jego niska cena oraz rosnàca w
b∏yskawicznym tempie sieç dystrybucji sprawi∏y, ˝e
ekologiczne oleje roÊlinne, którymi nap´dzane by∏y
pierwsze Diesle szybko posz∏y w zapomnienie.
Czy s∏usznie? Olej nap´dowy nie jest przecie˝ wcale
idealnym paliwem. Ma szereg mankamentów, choç-
by wysokà emisj´ dwutlenku w´gla podczas spala-
nia, brak dobrych w∏aÊciwoÊci smarnych, czy fatalny
wp∏yw na Êrodowisko naturalne w przypadku przedo-

stania si´ do gleby czy wód gruntowych. Nie dziwià
zatem dà˝enia do swoistego powrotu do korzeni.
Olej roÊlinny, tak jak to mia∏o miejsce w pionierskich
czasach tworzenia konstrukcji silnika Diesla, staç
mia∏by si´ alternatywnym paliwem stosowanym na
coraz szerszà skal´. Szwajcarska firma BIODRIVE
AG przesz∏a ju˝ nawet od s∏ów do czynów wytwa-
rzajàc instalacje adaptacyjne umo˝liwiajàce nap´-
dzanie silników Diesla olejem roÊlinnym. Szwajca-
rzy przeprowadzili udanà modernizacj´ fabrycznie
nowych silników LIEBHERR u˝ywanych w ci´˝kich
maszynach budowlanych. Jej celem by∏o zwi´ksze-
nie efektywnoÊci pracy i poprawy norm ekologicz-
nych. Analiza badaƒ przeprowadzonych po instala-

cji wykaza∏a, ˝e system adaptacyjny umo˝liwiajàcy
zasilanie silników maszyn olejem roÊlinnym
zdecydowanie poprawi∏ fabryczne parametry jed-
nostek nap´dowych.
Przyk∏adem udanego zastosowania systemu BIO-
DRIVE w fabrycznie nowej maszynie jest tak˝e
bezawaryjna praca najnowszej generacji silnika
Caterpillar zamontowanego na kruszarce GIPO-
REC 100C. Przed zabudowaniem jednostki nap´-
dowej w kruszarce zosta∏a ona przystosowana
przez firm´ BIODRIVE AG do zasilania olejem ro-
Êlinnym. Silnik Caterpillar o mocy 350 KM – w za-
le˝noÊci od przerabianego przez kruszark´ mate-
ria∏u - zu˝ywa w ciàgu ka˝dej godziny pracy od 30
do 45 litrów paliwa. W ciàgu tego czasu maszy-
na zale˝nie od za∏o˝onego stopnia ziarnistoÊci go-
towego produktu przetworzyç mo˝e nawet do trzy-
stu ton materia∏u. Urzàdzenie przerabia mergiel,
elementy betonowe pochodzàce z wyburzeƒ, ka-

mieƒ oraz odpady asfaltowe. Ze wzgl´du na brak
miejsca silnik kruszarki poddano niewielkim prze-
róbkom. SpecjaliÊci BIODRIVE AG zastosowali
grza∏k´ filtra i bloku silnika. Przed rozpocz´ciem
pracy system jest podgrzewany przez oko∏o kwa-
drans. Silnik cechuje nadzwyczaj dobre spalanie
i - dzi´ki zastosowaniu oleju roÊlinnego - znacznie
cichsza praca. W ciàgu miesiàca maszyna zu˝ywa
przeci´tnie oko∏o 6.000 litrów oleju roÊlinnego
przerabiajàc przy tym 13.000 ton materia∏u. Usta-
lenie tych danych jest mo˝liwe dzi´ki odczytom
wskazaƒ wagi wbudowanej w przenoÊnik. Kru-
szarka GIPOREC 100C wa˝y 44 tony i mierzy bli-
sko szesnaÊcie metrów d∏ugoÊci. 

Olej roÊlinny - ekologiczne paliwo przysz∏oÊci?

W ciàgu miesiàca maszyna zu˝ywa przeci´tnie oko∏o 6.000 litrów oleju
roÊlinnego przerabiajàc przy tym 13.000 ton materia∏u

Silnik kruszarki poddany zosta∏ niewielkim przeróbkom. SpecjaliÊci firmy
BIODRIVE AG zastosowali grza∏k´ filtra i bloku
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Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. jest wy∏àcz-
nym dystrybutorem maszyn budowlanych
Caterpillar w Polsce. Firma oferuje sprz´t

nowy i u˝ywany, jego wynajem, serwis polowy
i specjalistyczny oraz cz´Êci zamienne. Oprócz
sprzeda˝y sporzàdzane sà równie˝ analizy tech-
niczne i ekonomiczne zwiàzane z u˝yciem maszyn
budowlanych pracujàcych w zró˝nicowanych wa-
runkach. NowoÊcià w ofercie Bergerat Monnoyeur
sà pakiety dotyczàce sfery finansowania zakupu
i eksploatacji maszyn. 
Caterpillar Financial Services Poland ju˝ od dzie-
si´ciu lat stara si´ zapewniç finansowe wsparcie
wszystkim zainteresowanym zakupem sprz´tu Ca-
terpillar na terenie Polski. Firma oferuje leasing fi-
nansowy, leasing operacyjny, najem d∏ugotermi-
nowy (tak zwany pozabilansowy leasing operacyj-
ny) oraz po˝yczki celowe funkcjonujàce z punktu
widzenia uregulowaƒ prawnych, rachunkowych
i podatkowych dok∏adnie tak samo jak kredyt ban-
kowy. Zainteresowany pozyskaniem maszyny Ca-
terpillar, nawet gdy nie posiada pe∏nej sumy ko-
niecznej do jej nabycia mo˝e zatem liczyç na
wsparcie ze strony CAT Financial Poland. Pracow-
nicy firmy nie tylko pomogà wybraç najkorzystniej-
szy sposób sfinansowania inwestycji, ale równie˝
dobiorà maszyn´ o parametrach zgodnych z po-
trzebami klienta. Dzi´ki temu wzrasta te˝ stopieƒ
efektywnoÊci wykorzystania sprz´tu.
Procedury zwiàzane z podpisaniem umowy le-
asingowej ograniczone zosta∏y do niezb´dnego
minimum. Po ustaleniu rodzaju i typu maszyny
oraz wype∏nieniu wniosku, leasingobiorca spe∏nia-
jàcy kryteria CAT Financial Poland otrzymuje do
podpisu umow´. Nie musi przebywaç przys∏owio-
wej drogi przez m´k´, ma bowiem do czynienia z
kompetentnymi partnerami posiadajàcymi wszel-
kie pe∏nomocnictwa do prowadzenia negocjacji i
ostatecznego zawarcia umowy. Nie muszà wi´c
marnowaç czasu na niekoƒczàce si´ konsultacje i
kolejne, niewiele wnoszàce spotkania. 
W marcu tego roku Begerat Monnoyeur zaofero-
wa∏ polskim klientom korzystajàcym z leasingu
CAT Financial Poland pakiet Integrated Solu-
tions. Sk∏ada si´ na niego nie tylko finansowanie
inwestycji, ale równie˝ kompleksowa obs∏uga
serwisowa oraz atrakcyjne warunki gwarancji
udzielanej na maszyn´. Przygotowania do wpro-

wadzenia pakietu poprzedzi∏y badania prowa-
dzone wÊród europejskich u˝ytkowników ma-
szyn. Okaza∏o si´, ˝e ponad osiemdziesiàt pro-
cent z nich wskaza∏a mo˝liwoÊç otrzymania wy-
d∏u˝onej gwarancji i dost´pnoÊç us∏ug serwiso-
wych za najwa˝niejsze kryteria, jakimi kierujà si´
przy wyborze marki maszyny. Dopiero w dalszej
kolejnoÊci respondenci wymienili cen´ oraz spo-
sób finansowania sprz´tu. 
Caterpillar wyciàgnà∏ b∏yskawicznie wnioski z
preferencji klientów oferujàc trzy rodzaje pakie-
tów serwisowych. I tak, klient bioràcy maszyn´ w
leasing za poÊrednictwem Caterpillar Finance
Poland, bez koniecznoÊci ponoszenia jakichkol-
wiek dodatkowych nak∏adów otrzymuje zestaw
filtrów wystarczajàcych na 6 tysi´cy godzin eks-
ploatacji. Pozwala to na osiàgni´cie wymiernych
oszcz´dnoÊci firmom utrzymujàcym w∏asnych
mechaników. Nie muszà one bowiem wzywaç do
wymiany filtrów specjalistycznego serwisu. Do-
stawca maszyny otrzymuje za to pewnoÊç, ˝e b´-
dzie ona eksploatowana przy u˝yciu oryginal-
nych komponentów, co ma w koƒcu niebagatel-
ny wp∏yw na utrzymywanie jej w pe∏nej sprawno-
Êci technicznej.
W drugim wariancie kontraktu serwisowego le-
asingobiorcy przekazywana jest maszyna z wyd∏u-
˝onà gwarancjà. Jest ona przyznawana na 36 mie-
si´cy lub szeÊç tysi´cy motogodzin na uk∏ad prze-
niesienia nap´du i uk∏ad hydrauliczny. Maszyna
obj´ta jest pe∏nà obs∏ugà serwisowà, co polega na
tym, ˝e dostawca sprz´tu przez ca∏y okres obo-
wiàzywania gwarancji wykonuje przeglàdy pono-
szàc wszelkie zwiàzane z nimi koszty. Rola u˝yt-
kownika maszyny ogranicza si´ w zasadzie wy-
∏àcznie do telefonicznego zg∏oszenia koniecznoÊci
wykonania przeglàdu.
Trzecia, najbardziej rozbudowana forma kontraktu
serwisowego przewiduje finansowanie maszyny
oraz udzielenie na nià gwarancji na 36-miesi´cy
lub 6 tysi´cy motogodzin. Gwarancjà obj´te sà
wszystkie podzespo∏y maszyny. Oznacza to, ˝e
przez tak d∏ugi okres (wiele maszyn innych produ-
centów po takim czasie musi przejÊç remont kapi-
talny) u˝ytkownik jest w pe∏ni wolny od trosk zwià-
zanych z u˝ytkowaniem maszyny. Musi tylko
troszczyç si´ o zatankowanie paliwa. Wszystkie
przeglàdy przeprowadzane sà bezp∏atnie, a ewen-
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Bergerat Monnoyeur oferuje kontrakty serwisowe



SERWIS I EKSPLOATACJA  25

tualna awaria usuwana przez dostawc´ maszyny
w ramach gwarancji. 
U˝ytkownik maszyny Caterpillar skorzystaç mo˝e
równie˝ z programu napraw prewencyjnych. Polega
to na tym, ˝e obie strony kontraktu ustalajà, ˝e kon-
kretny podzespó∏ maszyny zostanie wymieniony
po przepracowaniu pi´ciu tysi´cy motogodzin, bez
wzgl´du na stopieƒ jego zu˝ycia. OczywiÊcie, istnie-
je prawdopodobieƒstwo, ˝e jego ca∏kowite zu˝ycie
nastàpi dopiero po siedmiu tysiàcach mth (móg∏by
wi´c teoretycznie nie zostaç wymieniony i przepra-
cowaç bezawaryjnie kolejne dwa tysiàce godzin),
ale to tylko pozorna oszcz´dnoÊç. Istnieje bowiem
zbyt du˝e ryzyko, ˝e zaniechanie wczeÊniejszej wy-
miany mo˝e staç si´ w przysz∏oÊci przyczynà po-
wa˝niejszej awarii. U˝ytkownik maszyny ma mo˝li-
woÊç negocjowania listy podzespo∏ów podlegajà-
cych prewencyjnej wymianie, co wià˝e si´ oczywi-
Êcie bezpoÊrednio ze specyfikà warunków, w jakich
pracuje wykorzystywana przez niego maszyna. 
Kolejnym u∏atwieniem dla polskich u˝ytkowników
maszyn marki Caterpillar jest uruchomienie systemu
gromadzàcego szczegó∏owe dane o przebiegu ich

pracy. Dzi´ki temu klient firmy Bergerat Monnoyeur
nie musi nawet informowaç serwisu o zbli˝ajàcym
si´ przeglàdzie, czy odst´pstwach od normy w pra-
cy maszyny. Pracownik Bergerat Monnoyeur jest
w stanie sam to okreÊliç, a nawet ostrzec u˝ytkowni-
ka przed zbli˝ajàcà si´ awarià lub b∏´dami pope∏nia-
nymi przez operatora obs∏ugujàcego maszyn´.
W razie koniecznoÊci mo˝e on – oczywiÊcie w poro-
zumieniu z u˝ytkownikiem maszyny – przeprowa-
dzaç zdalnie regulacje parametrów pracy jej podze-
spo∏ów, czy zdiagnozowaç rodzaj i przyczyn´ uster-
ki. Mechanicy majàcy przeprowadziç napraw´ w wa-
runkach polowych wyje˝d˝ajà odpowiednio przygo-
towani. Mogà na przyk∏ad zabraç ze sobà cz´Êci
i oprzyrzàdowanie niezb´dne do przeprowadzenia
skutecznej naprawy. 
Korzystanie z systemu nie jest oczywiÊcie obligatoryj-
ne. Bergerat Monnoyeur jednak zach´ca do tego
twierdzàc, ˝e mo˝na w ten sposób ograniczyç koszty
eksploatacji maszyny i przyczyniç si´ do wyeliminowa-
nia b∏´dów obs∏ugowych. Ma to wp∏yw na utrzymywa-
nie maszyny w dobrej kondycji, co pozwala na osià-
gni´cie wysokiej ceny w przypadku odsprzeda˝y. 
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Poczàwszy od marca tego roku polscy u˝ytkownicy maszyn marki Caterpillar korzystaç mogà z dobrodziejstw pakietu Integrated Solutions
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Wszystko dla klienta, serwis jest najwy˝szà
wartoÊcià – to maksyma firmy SANY Heavy
Industry, chiƒskiego producenta maszyn

budowlanych zaliczajàcego si´ do Êwiatowych po-
tentatów tej bran˝y. O najwy˝szej perfekcji dzia∏ania
serwisu SANY mo˝na by∏o najlepiej przekonaç si´
obserwujàc budow´ Mi´dzynarodowego Centrum
Finansowego w Hongkongu. Podczas realizacji tej
inwestycji SANY zaimponowa∏o najwy˝szym pozio-
mem us∏ug serwisowych i sprawnie zorganizowany-
mi dostawami cz´Êci zamiennych. Te w∏aÊnie kwe-
stie odgrywajà dziÊ kluczowà rol´ w terminowej re-
alizacji gigantycznych projektów budowlanych. In-
westorzy nie mogà pozwoliç sobie nawet na
chwil´ przestoju, jest to bowiem zwiàzane z
praktycznie niemo˝liwymi do powetowania konse-
kwencjami finansowymi, a co gorsza utratà presti˝u. 
Kolejnym pozytywnym przyk∏adem troski SANY
o zapewnienie kompleksowej obs∏ugi serwisowej
sà dzia∏ania firmy podczas budowy najwy˝ej po∏o-
˝onej na Êwiecie linii kolejowej Qinghai-Tybet.
Szlak komunikacyjny oddany do u˝ytku w lipcu
ubieg∏ego roku przyczynia si´ do rozwoju turysty-
ki w Tybecie, s∏u˝y równie˝ zwi´kszeniu wymiany
handlowej, a co za tym idzie o˝ywieniu gospodar-
czemu. Przy budowie szlaku komunikacyjnego
w ekstremalnie trudnych warunkach pracowa∏o
ponad sto maszyn SANY. Dzi´ki sprawnie dzia∏a-
jàcemu serwisowi ˝adna z nich nie zosta∏a wy∏à-
czona z u˝ytku na d∏u˝szy okres, a tym samym ani
na moment nie zosta∏ zak∏ócony przebieg robót. 

SANY Heavy Industry konsekwentnie wchodzi
na rynki europejskie. Chiƒczycy sà pewni, ˝e tutej-
si nabywcy przekonajà si´ do oferowanych przez
nich maszyn g∏ównie za sprawà ich doskona∏ych
parametrów. Nie zapominajà jednak równie˝ o roli,
jakà dla powodzenia ekspansji mieç b´dzie spraw-
nie dzia∏ajàca sieç serwisowa. W celu koordynacji
wszelkich dzia∏aƒ podejmowanych w tym zakresie,
SANY Heavy Industry otworzy niebawem swoje
przedstawicielstwo na Europ´ z siedzibà w Belgii.
Niezwykle istotny dla europejskich u˝ytkowników
maszyn marki SANY jest tak˝e fakt, ˝e jeszcze
w tym roku uruchomiony zostanie tworzony
od podstaw centralny magazyn cz´Êci zamiennych.
Ultranowoczesny obiekt pomieÊci ponad trzysta ty-
si´cy pozycji. SANY zadba te˝ o odpowiednià logi-
styk´, co zapewni b∏yskawicznà realizacj´ zamó-
wieƒ p∏ynàcych z ka˝dego, nawet najodleglejszego
zakàtka Europy. 
SANY Heavy Industry rozwija koncepcj´ tworzenia
europejskiej sieci serwisowej w oparciu o wspó∏-
prac´ z firmami posiadajàcymi ugruntowanà pozy-
cj´ na lokalnych rynkach. W Polsce korzysta ze
wsparcia BODO POLSKA majàcej swà siedzib´
w Poznaniu. Zaj´∏a si´ ona tworzeniem profesjo-
nalnej sieci warsztatów oraz kwestià zapewnienia
dostawy cz´Êci zamiennych w ciàgu 24 godzin
od z∏o˝enia zamówienia. Osiàgni´cie tych stan-
dardów pozwoli polskim nabywcom maszyn mar-
ki SANY na celowe planowanie czasu i kosztów
zwiàzanych z realizacjà zakrojonych na szerokà
skal´ projektów budowlanych. 

SANY rozbudowuje europejskà sieç serwisowà 

Maszyny SANY coraz liczniej trafiajà do ràk u˝ytkowników w Europie. Chiƒska
firma stawia sobie za cel zapewnienie im serwisu na najwy˝szym poziomie

Równiarki SANY zbierajà pochlebne opinie u˝ytkowników zarówno
w Azji, jak i Europie. Wkrótce mogà byç wykorzystywane przy budowie
polskich autostrad…
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SOCHA MOTOR 

Grzegorz Socha

Naprawy g∏ówne i bie˝àce
wysokopr´˝nych silników 
przemys∏owych

96-316 Mi´dzyborów 
ul. Królowej Marysieƒki 11 
tel./fax (046) 855 51 89 
tel. kom. 0-601 255 901

Groty do m∏otów elektrycznych, hydraulicznych 
i pneumatycznych. Wszystkie typy i rodzaje.

Wysoka jakoÊç – umiarkowane ceny.

Wy∏àczny dystrybutor PPUH WOBIS
41-803 Zabrze, ul. Bytomska 135, tel. (032) 275 32 26, fax (032) 274 63 94

www.wobis.pl
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SERWIS TECHNICZNY

i CZ¢ÂCI ZAMIENNE DO SILNIKÓW:

• IVECO MOTORS

• IVECO aifo

• FIAT aifo

ul. Genera∏a Kutrzeby 9
05-082 Stare Babice k/Warszawy

tel. (022) 752-95-22
fax (022) 752-93-22

e-mail: biuro@tezana.pl
www.tezana.pl

POWERTRAIN TECHNOLOGIES

Generalny  Importer

TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW

Komatsu Poland Sp. z o.o.

Trakt Brzeski 72
05-070 Sulejówek k/Warszawy

tel. 022 783 00 62; fax 022 760 12 97

MASZYNY BUDOWLANE
cz´Êci  hydraulika si∏owa  naprawy

Caterpillar 

Cummins

Deutz

Hanomag

Komatsu

Man

Mercedes

MWM

Liebherr

DANA

SPICER OFF-HIGHWAY

NAPRAWY i SPRZEDA˚ – MY TROSZCZYMY SI¢ O MASZYNY!
RTM Masch-Service · Poznaƒ · tel./fax (61) 87 15 202/203

www.rtm.com.pl
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KATEIL – SYSTEM   KLAUDIUSZ KAP¸ON
ul. Jeleniogórska 18, 60-179 Poznaƒ
fax (061) 650 78 92; tel. (061) 868 58 96 

tel. kom. 0605 599 489
e-mail: kateilsystem@kateilsystem.poznan.pl

•podwozia do maszyn gàsienicowych
• gàsienice gumowe do minikoparek

• cz´Êci zamienne oraz serwis
www.kateilsystem.poznan.pl

®HITACHI

Najwi´kszy Êwiatowy producent silników
spalinowych ma∏ej mocy 

Szukaj tej marki we wszystkich sklepach!

CHABIN® - SERVICE  
93-176  ¸ódê,  ul. ¸om˝yƒska 20/22  

Tel. (0-42) 684–98–72 lub 73, fax (0-42) 684– 98–75  
www.chabin.pl, e-mail: chabin@chabin.pol.pl   

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
www.atlascopco.pl

Bezawaryjna praca urzàdzenia nie jest
kwestià przypadku.

To zas∏uga regularnych przeglàdów
i profesjonalnej obs∏ugi serwisowej.

Serwis Atlas Copco Polska jest zawsze
blisko swoich klientów, którym oferuje:

• przeglàdy okresowe urzàdzeƒ wyburzeniowych
• naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
• oryginalne cz´Êci zamienne, materia∏y eksploatacyj-

ne oraz groty do m∏otów hydraulicznych, 
pneumatycznych i spalinowych

• monta˝ kompletnych instalacji hydraulicznych na
wszystkich modelach koparek 
do zasilania m∏otów, no˝yc i innego osprz´tu

• p∏yty adaptacyjne do m∏otów i no˝yc 
pod szybkoz∏àcza koparkowe

tel.: (022) 783 17 87, 783 35 89, 783 35 90, fax (022) 783 35 82
OPONY I FELGI DO MASZYN BUDOWLANYCH I DROGOWYCH,

WÓZKÓW WID¸OWYCH, GÑSIENICE DO MINIKOPAREK

SOLIDEAL POLSKA S.A.
05-070 Sulejówek, Trakt Brzeski 134

www.solideal.pl
biuro@solideal.plPEZAL Sp. z o.o., 80-635 Gdaƒsk, ul. K´pna 30 B, 

tel. (058) 303 80 80, e-mail: pezal@pezal.com.pl
Oddzia∏ Kama Kipor Polska, Gdaƒsk, ul. Litewska 12

tel. (058) 300 03 67, fax (058) 305 87 02
www.pezal.com, www.kiporpolska.pl

SERWIS: 
POMPY WTRYSKOWE: MECH. i ELEKTRONICZNE: EDC,VP,VR

CR-COMMON RAIL, POMPOWTRYSKIWACZE EUI, SYSTEMY
WTRYSKOWE PDE, TURBOSPR¢˚ARKI, SILNIKI

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne






