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Szanowni Paƒstwo…

…plac budowy to miejsce potencjalnie niebezpieczne nawet wtedy, gdy nie pracujà na nim ma-

szyny. Upadki z wysokoÊci, spadajàce przedmioty, ˝ràce substancje, dêwiganie zbyt du˝ych ci´-

˝arów to tylko niektóre z niebezpieczeƒstw czyhajàcych na pracujàcych tu ludzi. Stàd wiele obo-

wiàzujàcych na budowie zasad, których przestrzeganie pozwala uniknàç wypadku przy pracy. Ma-

szyny budowlane ze wzgl´du na swoje parametry (rozmiary, ci´˝ar, moc) oraz do∏àczany osprz´t

mogà stanowiç zagro˝enie dla obs∏ugujàcych je operatorów, jak i osób znajdujàcych si´ w polu

ich pracy. Projektanci starajà si´ zatem wymyÊlaç coraz to nowe systemy zabezpieczajàce

przed wypadkami – akustyczny sygna∏ ostrzegawczy, gdy maszyna porusza si´ do ty∏u, coraz

bardziej przeszklone kabiny o doskona∏ej widocznoÊci, blokady uniemo˝liwiajàce uruchomienie

silnika przy nieodpowiednim po∏o˝eniu dêwigni zmiany biegów i zapobiegajàce wykonaniu

niekontrolowanego ruchu maszynà… Nawet najnowoczeÊniejsze zabezpieczenia nie b´dà jednak

skuteczne, jeÊli nie b´dziemy dbaç o odpowiednie wyszkolenie operatorów i stan techniczny ma-

szyn, na których pracujà. Nie unikniemy pilnowania terminów przeglàdów, natychmiastowego

usuwania usterek i stosowania przy tym odpowiednich cz´Êci, akcesoriów i komponentów. 

Trosk´ o stan maszyny najlepiej zaczàç od zadbania o utrzymanie jej w czystoÊci. Oblepiona

zbrylonà ziemià, pokryta kolejnymi warstwami brudu nie tylko gorzej wyglàda, ale przede

wszystkim êle pracuje. Jest bardziej podatna na  uszkodzenia mechaniczne. Obcià˝ony dodatko-

wo osprz´t powoduje wi´ksze zu˝ycie paliwa, jak równie˝ niebezpieczeƒstwo uszkodzenia g∏ów-

nych cz´Êci urzàdzenia. Brud mo˝e tak˝e utrudniç czy wr´cz uniemo˝liwiç zdiagnozowanie

na czas usterki, co grozi wystàpieniem powa˝nej awarii. Efektem drobnego zaniedbania mogà za-

tem byç powa˝ne koszty naprawy i przestoju. B´dàc niedawno na pokazach w TKL Progress

z przyjemnoÊcià obserwowaliÊmy, jak po ich zakoƒczeniu pracownicy serwisu starannie czyÊcili

myjkà wysokociÊnieniowà wykorzystywany podczas imprezy sprz´t. Ciàgle jednak niestety,  na

naszych placach budowy nie jest to powszechny widok…
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4. Pracownicy serwisowi firmy Interhandler 

wiedzà doskonale, jak wa˝ne jest szybkie
wykonanie przeglàdu technicznego maszyny
oraz jej ewentualna naprawa przy u˝yciu 
wy∏àcznie oryginalnych cz´Êci zamiennych,
podzespo∏ów i komponentów

6. B∏´kitna Promocja Volvo jest odpowiedzià
Volvo Maszyny Budowlane Polska na dzia∏a-
nia stale zwi´kszajàcej si´ grupy dostawców
nieoryginalnych cz´Êci i us∏ug. Teraz korzy-
stanie z ich oferty staje si´ nieop∏acalne

8. Zastosowanie w maszynach budowlanych
opon pneumatycznych sprawi∏o, ˝e sta∏y 
si´ one bardziej mobilne. To g∏ówna, 
ale oczywiÊcie nie jedyna ich zaleta

12. Coraz wi´cej u˝ytkowników maszyn przeko-
nuje si´, ˝e warto dbaç o utrzymanie ich
w czystoÊci. Nie chodzi przy tym jedynie 
o kwesti´ estetyki, lecz tak˝e o wyd∏u˝enie
okresu eksploatacji osprz´tu

13. Amerykaƒskie narz´dzia Sledge s∏u˝à
do napraw ram samochodowych, sà tak˝e
u˝ywane przy remontach sprz´tu ci´˝kiego.
Szeroki wybór koƒcówek i g∏owic znacznie
zwi´ksza mo˝liwoÊci ich wykorzystania

14. Koparko-∏adowarka WB93S-5 nale˝y do
najnowszej generacji maszyn Komatsu. 
Konstruktorom japoƒskiego koncernu uda∏o
si´ stworzyç maszyn´ charakteryzujàcà 
si´ ∏atwoÊcià obs∏ugi i serwisowania oraz
doskona∏ymi osiàgami

18. Sto pi´çdziesiàt lat temu w Pary˝u urodzi∏
si´ niemiecki in˝ynier Rudolf Diesel.
Opatentowany przez niego silnik usunà∏ 
w cieƒ maszyn´ parowà

19. Jednà z sensacji tegorocznych targów
Conexpo w Las Vegas by∏a zaprezentowa-
na przez firm´ Caterpillar pierwsza na Êwie-
cie spycharka z mieszanym nap´dem 
dieslowsko-elektrycznym
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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 tekstów zamieszczonych 
w tym wydaniu na nast´pujàcych stronach:

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 12008
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Liczba nowych maszyn JCB pracujàcych na tere-
nie ca∏ego kraju wzrasta ka˝dego dnia, a co za tym
idzie, zwi´ksza si´ tak˝e flota maszyn starzejàcych
si´. Prognozy wskazujà, ˝e ju˝ w tym roku liczba
jednostek pi´cioletnich i starszych wzroÊnie o oko-
∏o osiemdziesiàt procent i b´dzie ros∏a. Dynamicz-
ny rozwój sprzeda˝y maszyn pociàga za sobà ko-
niecznoÊç rozbudowy zaplecza serwisowego oraz
ciàg∏ego dbania o dost´pnoÊç cz´Êci zamiennych.
Pracownicy serwisowi firmy Interhandler wiedzà
doskonale, jak wa˝ne jest szybkie wykonanie prze-
glàdu technicznego maszyny oraz jej ewentualna
naprawa przy u˝yciu wy∏àcznie oryginalnych cz´-
Êci zamiennych, podzespo∏ów i komponentów. 

Dà˝àc do jak najlepszego sprostania wymaganiom
rynku, zarzàd Interhandler postanowi∏ wzmocniç sfe-
r´ serwisu. Pierwszym krokiem w tym kierunku by∏
zakup dwudziestu samochodów serwisowych w pe∏-
ni wyposa˝onych we wszystkie niezb´dne narz´dzia
do przeprowadzenia przeglàdów i napraw maszyn
budowlanych JCB, tak˝e w warunkach polowych.
W celu zintensyfikowania dzia∏alnoÊci handlowo-ser-
wisowej firmy rozbudowano ju˝ funkcjonujàce od-
dzia∏y oraz powo∏ano do ˝ycia nowe. W roku 2007
powsta∏ nowy oddzia∏ serwisowy w Wieliczce, a od-
dzia∏y w Szczecinie i Bia∏ymstoku przeniesiono
do wi´kszych obiektów. Rok obecny przyniós∏ z ko-
lei otwarcie nowych oddzia∏ów w ¸odzi i Kostrzynie
Wielkopolskim. Nowoczesna struktura tego ostatnie-
go zapewnia idealne warunki do obs∏ugi serwisowej
maszyn JCB oraz sprzeda˝y cz´Êci zamiennych
i osprz´tu. Powierzchnia wynoszàca ponad 600 m2

sprzyja tak˝e optymalnej prezentacji maszyn i urzà-
dzeƒ. Potencjalni nabywcy mogà je dok∏adnie obej-
rzeç, a tak˝e skonsultowaç swój wybór z jednym
z pracowników dzia∏u handlowego. Serwis maszyn
swoim zasi´giem obejmuje ca∏e województwo wiel-
kopolskie i obs∏ugiwany jest przez pi´ciu wysoko
wykwalifikowanych mechaników dysponujàcych sa-
mochodami serwisowo-diagnostycznymi. 

Kolejnym etapem rozwoju sieci wsparcia techniczne-
go jest otwarcie punktów obs∏ugi klienta (POK).
Na poczàtku marca otworzy∏ swe podwoje POK
w Kielcach. Zatrudnieni tam mechanicy b´dà obs∏u-
giwaç klientów w promieniu pi´çdziesi´ciu kilome-
trów. Wkrótce planowane jest otwarcie podobnych
placówek w S∏upsku, Pile, Lublinie i Gorzowie. Ka˝da
z nich otrzyma do dyspozycji pojazdy diagnostycz-
no-serwisowe oraz zaplecze warsztatowe i magazy-
nowe z pe∏nym dost´pem do cz´Êci zamiennych.

Interhandler rozbudowuje zaplecze serwisowe

Interhandler zakupi∏ dwadzieÊcia samochodów serwisowych wyposa˝onych
w niezb´dne narz´dzia do przeprowadzenia przeglàdów i napraw maszyn
w warunkach polowych

Podczas swej wizyty w Toruniu, sir Anthony Bamford (na zdj´ciu z lewej w towarzy-
stwie prezesa Ryszarda Lamczyka) nie kry∏ swego podziwu dla mechaników Inter-
handlera potrafiàcych utrzymywaç w doskona∏ej kondycji nawet leciwe maszyny

Serwis firmy Interhandler stosuje przy przeglàdach technicznych oraz na-
prawach maszyn budowlanych JCB wy∏àcznie oryginalne komponenty, cz´-
Êci zamienne i podzespo∏y
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U˝ytkownicy du˝ych maszyn budowlanych
Volvo ju˝ dawno przekonali si´ o op∏acalno-
Êci korzystania z oryginalnych cz´Êci za-

miennych montowanych przez autoryzowany ser-
wis. Cykle produkcyjne zale˝ne od sprz´tu Volvo
sà bezpieczne od ryzyka przestoju tylko wówczas,
gdy piecz´ nad nim trzymajà wyszkoleni fachowcy.
Panuje przekonanie, ˝e na opisany powy˝ej „luk-
sus” wysokiej gotowoÊci technicznej mogà sobie
pozwoliç jedynie du˝e firmy produkcyjne – nigdy
firmy mniejsze czy pojedynczy u˝ytkownicy.
W przypadku sprz´tu kompaktowego wi´kszoÊç
napraw i przeglàdów odbywa si´ przy wykorzysta-
niu nieoryginalnych cz´Êci zamiennych, które do-
datkowo bardzo cz´sto sà instalowane przez nie-
wykwalifikowany personel. Powodem sà oczywi-
Êcie ceny cz´Êci zamiennych. Te sà bowiem takie
jak dla du˝ych maszyn produkcyjnych, podczas

gdy wartoÊç maszyny kompaktowej to Êred-
nio trzydzieÊci procent wartoÊci maszyny du˝ej.
Do dzisiaj osiàgni´cie tej relacji w ofercie posprze-
da˝owej by∏o jedynie fikcjà.
Volvo Maszyny Budowlane wÊród swoich g∏ównych
wartoÊci wymienia jakoÊç, bezpieczeƒstwo i ochron´
Êrodowiska. Systuacja, w której maszyna Volvo staje
si´ poligonem doÊwiadczalnym dla niedouczonych
mechaników i producentów wàtpliwej jakoÊci cz´Êci,
wszystkie te wartoÊci sà zagro˝one. Jest to g∏ównym
powodem, dla którego Volvo powiedzia∏o doÊç
i zmieni∏o paradygmat biznesu kompaktowego.
Obecnie w∏aÊciciele koparko-∏adowarek Volvo, któ-
re sà najcz´Êciej kupowanà w Polsce maszynà

kompaktowà Volvo, majà mo˝liwoÊç zakupu orygi-
nalnych cz´Êci zamiennych w cenach zbli˝onych
do cz´Êci i materia∏ów nieoryginalnych, a nawet pi-
rackich. Volvo wykazuje, ˝e zminimalizowanie kosz-
tu motogodziny w d∏ugim okresie jest kluczowe dla
ograniczenia nak∏adów na eksploatacj´ maszyny.
B∏´kitna Promocja Volvo jest odpowiedzià Volvo
Maszyny Budowlane Polska na dzia∏ania stale
zwi´kszajàcej si´ grupy dostawców nieoryginal-
nych cz´Êci i us∏ug. Teraz korzystanie z ich oferty
staje si´ nieop∏acalne. 
Do ka˝dej koparko-∏adowarki Volvo sprzedanej
w roku 2008 nabywca otrzymuje bardzo atrakcyj-
ny pakiet serwisowy, w którym cena jednej moto-
godziny wynosi tylko 2,99 z∏ (cena obejmuje koszt
wszystkich czeÊci zamiennch i olejów do obs∏ugi
technicznej 500, 1.000, 1.500 i 2.000 mtg, a tak˝e
dojazdy i robocizn´). W∏aÊciciele starszych czy

sprowadzonych z zagranicy koparko-∏adowarek
Volvo mogà tak˝e zakupiç zestawy do obs∏ugi
technicznej (cz´Êci zamienne, oleje) w identycz-
nej cenie. Zestawy b´dà dodatkowo oferowane
pojedynczo, bez koniecznoÊci wiàzania si´ umo-
wà serwisowà. Chodzi o zapewnienie u˝ytkowni-
kom mo˝liwoÊci wyboru. Bez wzgl´du na to czy
klient podpisze umow´ serwisowà na 2.000 mtg,
czy wyrazi jedynie ch´ç zakupu jednego zestawu
do OT500, cena cz´Êci zamiennych b´dzie taka
sama, (tzn. dla 2.000 mtg 2,99 z∏/godz.). Szczegó-
∏owych informacji o B∏´kitnej Promocji Volvo
udzielajà przedstawiciele handlowi oraz pracowni-
cy serwisu Volvo Maszyny Budowlane Polska. 

B∏´kitna Promocja Volvo





8 SERWIS I EKSPLOATACJA  

Zastosowanie w maszynach budowlanych
opon pneumatycznych sprawi∏o, ˝e sta∏y si´
one bardziej mobilne. To g∏ówna, ale oczy-

wiÊcie nie jedyna ich zaleta. Maszyny robocze nie
powodujà uszkodzeƒ nawierzchni, mogà zatem
pracowaç nawet na delikatnym pod∏o˝u. Si∏y
wytwarzane przez mas´ maszyny i zamontowane-
go na niej osprz´tu tylko w ograniczony sposób
przenoszone sà na powierzchni´ jezdnà. 
Maszyny robocze wyposa˝one w opony pneuma-
tyczne mogà na wi´kszoÊci pod∏o˝y rozwijaç
znaczne pr´dkoÊci. Daje to korzystny efekt w po-
staci skrócenia cykli roboczych, co jest szczegól-
nie istotne podczas prowadzenia prac prze∏adun-
kowych i transportowych. 
Opony pneumatyczne – w porównaniu z nap´dem
gàsienicowym – sà te˝ taƒsze w eksploatacji. Eks-
perci oceniajà, ˝e tylko do trzydziestu procent na-

le˝ycie eksploatowanych opon ulega uszkodze-
niom, które nie sà naprawialne. Z regu∏y opony
mogà zostaç poddane wielokrotnemu bie˝nikowa-
niu, co znacznie obni˝a koszty eksploatacji maszy-
ny, na której sà zamontowane. Po takim zabiegu
powraca ich niemal˝e pe∏na funkcjonalnoÊç (obli-
czono, ˝e przebiegi opon bie˝nikowanych, w po-
równaniu z fabrycznie nowymi, ró˝nià si´ na nieko-
rzyÊç jedynie o pi´ç do oÊmiu procent) i odpor-

noÊç na przenoszenie obcià˝eƒ. Warto zauwa˝yç,
˝e w procesie bie˝nikowania zu˝ywa si´ o oko∏o 75
procent mniej energii niezb´dnej do wyproduko-
wania opony nowej. Bioràc pod uwag´ obecny dy-
namiczny rozwój transportu i stopieƒ zmechanizo-
wania robót budowlanych, oznacza to uzyskanie
w skali makro znaczne oszcz´dnoÊci energii. Dla-
tego te˝ odzysk karkasów i ich ponowne bie˝niko-
wanie stajà si´ coraz bardziej op∏acalne. Dlatego
te˝ u˝ytkownicy maszyn ko∏owych i pojazdów
u˝ytkowych powinni przywiàzywaç szczególne
znaczenie do prawid∏owej eksploatacji ogumie-
nia. Tylko to gwarantuje utrzymanie karkasów
w dobrym stanie, a co za tym idzie mo˝liwoÊç re-
generacji ogumienia poprzez bie˝nikowanie. Mo-
˝e to przynieÊç oszcz´dnoÊci si´gajàce nawet
do trzydziestu procent w porównaniu z cenà fa-
brycznie nowego ogumienia.

Operator maszyny ko∏owej powinien dysponowaç
przynajmniej podstawowà wiedzà na temat budo-
wy ogumienia i jego prawid∏owej eksploatacji. Mo-
wa tu oczywiÊcie nie tylko o kontrolowaniu wzro-
kowym wyglàdu ogumienia i sprawdzaniu jego
podstawowych parametrów pracy. Operator mo˝e
uczyniç wiele dla przed∏u˝enia ˝ywotnoÊci ogu-
mienia. Spokojna, pewna jazda bez gwa∏townych
przyspieszeƒ i hamowania, w∏aÊciwe wykorzysty-

E
K

S
P

L
O

A
T

A
C

J
A

Jak przed∏u˝yç ˝ywotnoÊç ogumienia?

Maszyny i pojazdy pracujàce w kopalniach surowców skalnych muszà rozwijaç dobre si∏y przyspieszania i hamowania. Z tego powodu wyposa˝ane
byç muszà w ogumienie wysokiej jakoÊci
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wanie blokady mechanizmów ró˝nicowych i umie-
j´tnoÊç operowania zarówno samà maszynà, jak
i zamontowanym na niej osprz´tem roboczym,
przynoszà zdecydowane ograniczenie stopnia zu-
˝ycia opon. Wa˝ne jest równie˝ odpowiednie do-
branie rodzaju ogumienia do warunków, w jakich
pracuje maszyna oraz stosowanie ∏aƒcuchów
ochronnych na ko∏a. Jest to oczywiÊcie ∏atwiejsze
dla firm eksploatujàcych swe maszyny w rzadko
zmieniajàcych si´ warunkach, na przyk∏ad w ko-
palniach surowców skalnych.

Opony nie sà odporne na przebicie, nale˝y liczyç
si´ zatem z mo˝liwoÊcià wystàpienia awarii. Pami´-
taç nale˝y, ˝e przebicia najcz´Êciej mocno obcià-
˝onych opon powodujà gwa∏townà utrat´ powie-
trza, co dodatkowo pot´guje szkod´. Niespodzie-
wane „z∏apanie kapcia” pogarsza równie˝ bezpie-
czeƒstwo jazdy gro˝àc operatorowi utratà panowa-
nia nad maszynà. Ko∏a maszyn pracujàcych
w trudnych warunkach w celu ochrony przed prze-
biciem wype∏niç mo˝na elastomerem. Choç zwi´k-
sza to koszty eksploatacyjne, chocia˝by ze wzgl´-
du na koniecznoÊç stosowania specjalnych felg, to
w ogólnym rozrachunku jest op∏acalne. U˝ytkow-
nik maszyny przed∏u˝a bowiem nie tylko ˝ywot-
noÊç ogumienia, ale równie˝ ogranicza do mini-
mum ryzyko zwiàzane z przestojem maszyny.
Racjonalna eksploatacja ogumienia maszyn robo-
czych ma istotny wp∏yw na koszty prowadzenia
przedsi´biorstwa. Dlatego te˝ firmy utrzymujàce
du˝y park maszynowy i Êrodki transportu organizu-

jà regularnie szkolenia dotyczàce prawid∏owego
u˝ytkowania maszyn ko∏owych w zakresie eksplo-
atacji ogumienia. Jednym z czynników, mogàcych
przynieÊç znaczàce oszcz´dnoÊci, a cz´sto niedo-
cenianym lub co gorsza zupe∏nie lekcewa˝onym,
jest codzienna kontrola ciÊnienia. Niestety, mimo
upomnieƒ, operatorzy ciàgle jeszcze rzadko stosu-
jà si´ do zaleceƒ w tym wzgl´dzie. Szczególnie
w okresie jesienno-zimowym, w którym ka˝dorazo-
we opuszczenie kabiny nie nale˝y przecie˝
do przyjemnoÊci. Nieprawid∏owe ciÊnienie w ogu-
mieniu powoduje zwi´kszenie jego podatnoÊci
na uszkodzenia mechaniczne, ogranicza przebieg,
odbija si´ tak˝e niekorzystnie na przenoszeniu si∏
nap´dowych i hamujàcych. Zbyt niskie ciÊnienie
pociàga za sobà nadmierne ugi´cie karkasu.
W efekcie opona jest przegrzana, dochodzi tak˝e
do wzrostów oporów toczenia i wynikajàcego
z nich przedwczesnego zu˝ycia opony. Eksploata-
cja opon przy nadmiernym ugi´ciu powoduje
szybsze zu˝ycie zm´czeniowe polegajàce na Êcie-
raniu boków bie˝nika. W wyniku drastycznego
wzrostu temperatury oraz napr´˝eƒ Êcinajàcych
pomi´dzy bie˝nikiem a osnowà oraz osnowà i opa-
saniem dojÊç mo˝e do nieodwracalnego uszko-
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Odpowiednie w∏aÊciwoÊci opon ∏adowarki ko∏owej majà wp∏yw nie tylko
na efektywnoÊç wykonywania prac. Koszty zu˝ycia przyczyniajà si´ tak-
˝e do podniesienia ogólnych nak∏adów na utrzymanie maszyny

Odpowiednie dobranie rodzaju ogumienia do warunków, w jakich pra-
cuje maszyna oraz stosowanie ∏aƒcuchów ochronnych na ko∏a pozwa-
lajà przed∏u˝yç ˝ywotnoÊç opon
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dzenia ogumienia, szczególnie podczas przejazdu
przez przeszkody, w postaci wyrw w nawierzchni,
gruzu, pokruszonych elementów betonowych czy
kraw´˝ników. Wiele zale˝y tu od umiej´tnoÊci ope-
ratora. Mo˝e on ograniczyç ryzyko uszkodzenia
ogumienia zmniejszajàc pr´dkoÊç jazdy i starajàc
si´ naje˝d˝aç na przeszkody pod odpowiednim
kàtem. Dzi´ki temu zmniejsza destrukcyjne od-
dzia∏ywanie si∏ przenoszonych na bie˝nik i kon-
strukcj´ wewn´trznà opony. Opony u˝ytkowane
przy niedostatecznym ciÊnieniu podczas pokony-
wania przeszkód terenowych sà znacznie bardziej
nara˝one na uszkodzenia polegajàce na skr´ca-
niu stopek w miejscu osadzenia na obr´czy i ich
ocieraniu o kraw´dê. 
Kontakt ogumienia z nawierzchnià powoduje pod-
czas przemieszczania si´ maszyny czy pojazdu je-
go permanentne ugi´cia, a co za tym idzie podnie-
sienie temperatury. Wp∏yw na to ma równie˝ tarcie
bie˝nika o nawierzchni´. Gdy jednak ciÊnienie
w oponie jest zbyt niskie, temperatura roÊnie
w sposób niekontrolowany. 
Na temperatur´ ogumienia ma te˝ wp∏yw sposób
pracy operatora. Praca zrywami, szybkie podjazdy
i hamowanie – cz´sto z zablokowanymi ko∏ami
– prowadzi do miejscowego wzrostu temperatury.
Mo˝e on ∏atwo przekroczyç poziom, przy którym
nast´puje uszkodzenie struktury mieszanki gumo-
wej i przegrzanie osnowy. Doprowadziç to mo˝e
do zerwania po∏àczeƒ warstw osnowy, a nawet
odwarstwienia bie˝nika. Z tego rodzaju uszkodze-
niami cz´sto mamy do czynienia równie˝ podczas
eksploatacji maszyn w trudnych warunkach,
przy du˝ym obcià˝eniu. 

Ogumienie uszkodzone na skutek przegrzania
nie nadaje si´ do regeneracji z powodu nieod-
wracalnych zmian w obr´bie osnowy i podk∏adu.
Tego rodzaju uszkodzenia nie ujawniajà si´
w sposób gwa∏towny. U˝ytkownik maszyny mo-
˝e byç zatem niemile zaskoczony koniecznoÊcià
kosztownego zakupu nowego ogumienia.
Na stan ogumienia negatywny wp∏yw majà rów-
nie˝ warunki atmosferyczne, a przede wszystkim
promieniowanie s∏oneczne znacznie przyspiesza-
jàce starzenie. Objawia si´ ono p´kni´ciami gumy,
które po pewnym czasie si´gaç mogà nawet kon-
strukcji noÊnej opony. 
Równie fatalne skutki pociàga za sobà eksploata-
cja opon napompowanych zbyt mocno. W takim
przypadku dochodzi do zbytnich napr´˝eƒ osno-
wy oraz czo∏a i boków opony. Czo∏o opony ulega
zaokràgleniu, przez co dochodzi do nadmiernego
jej zu˝ycia. Szczególnie Êrodka obszaru stykajà-
cego si´ z pod∏o˝em. Nadmiernie napompowane
opony ulegajà cz´stym poÊlizgom, co – szczegól-
nie na osiach nap´dowych – jest powodem przed-

wczesnego i nieregularnego zu˝ycia. Nadmierne
napr´˝enia przyspieszajà zu˝ywanie si´ mieszan-
ki gumowej powodujàc rysy i p´kni´cia, przez któ-
re do wn´trza opony wnikaç mo˝e wilgoç powo-
dujàca korozj´ stalowej konstrukcji noÊnej opony. 
Eksploatujàcy maszyny ko∏owe powinni pami´taç
o odpowiednim doborze ogumienia. Je˝eli zdecydu-
jà si´ na markowe opony, powinni dbaç o ich odpo-
wiednià kondycj´, a w przypadku wystàpienia awarii
zlecaç jej usuni´cie wyspecjalizowanemu serwisowi.
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Wyeksploatowane opony o uszkodzonej konstrukcji nie nadajà si´ do
bie˝nikowania. Chodzi jednak o to, by jak najpóêniej trafia∏y na takie ha∏dy jak ta…

Wynikajàca z braku umiej´tnoÊci operatora praca zrywami, szybkie pod-
jazdy i cz´ste hamowanie prowadziç mogà do uszkodzenia struktury
mieszanki gumowej i przegrzania osnowy
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Coraz wi´cej u˝ytkowników maszyn prze-
konuje si´, ˝e warto dbaç o utrzymanie
ich w czystoÊci. JeÊli nie przekonuje nas

kwestia estetyki, to warto pomyÊleç choçby
o wyd∏u˝eniu okresu eksploatacji osprz´tu, któ-
ry oblepiony zanieczyszczeniami powsta∏ymi
w czasie pracy szybciej si´ zu˝ywa, mo˝e rów-
nie˝ uszkodziç sta∏e elementy maszyny. Czasa-
mi usuni´cie takich zanieczyszczeƒ mo˝e wy-
dawaç si´ trudne. Pomocà mogà nam pos∏u-
˝yç tutaj szczególnie wysokociÊnieniowe urzà-
dzenia myjàce przeznaczone do zastosowaƒ
profesjonalnych. KÄRCHER ca∏kowicie prze-
projektowa∏ klasy Êrednià i super profesjonal-
nych urzàdzeƒ wysokociÊnieniowych z pod-
grzewaniem wody (HDS). Pierwsze rezultaty
tych zmian b´dà widoczne w czterech nowych
modelach HDS (klasa Êrednia HDS 9/18-4
M/MX, 10/20-4 M/MX; klasa super HDS 12/18-
4S/SX, 13/20-4S/SX), w których zmianie uleg∏o
ponad 300 ró˝nych elementów. Szczególnà
uwag´ poÊwi´cono ulepszeniu mobilnoÊci
urzàdzeƒ i korzystnemu przeniesieniu Êrodka
ci´˝koÊci. Pompa jest teraz umieszczo-
na z przodu, dwa du˝e ko∏a z gumowymi opo-
nami przeniesione do ty∏u. Zmiany u∏atwiajà
manewrowanie urzàdzeniem, nawet na nierów-
nych powierzchniach. Rozstaw tylnych kó∏
umo˝liwia przechylanie urzàdzenia, co u∏atwia
pokonywanie nierównoÊci i obracanie urzàdze-
nia w miejscu. Podwozia nowych HDS sà do-
stosowane do przenoszenia ich wózkiem wi-
d∏owym, urzàdzenia wyposa˝ono równie˝
w uchwyty pasów zabezpieczajàcych dbajàc,
by nie uleg∏y uszkodzeniu podczas transportu.
Wszystkie kontrolki znajdujà si´ na czytelnym
panelu sterujàcym umieszczonym pomi´dzy
uchwytami prowadzàcymi. Zbiornik paliwa
i dwa pojemniki Êrodka czyszczàcego mogà
byç nape∏niane bez koniecznoÊci podnoszenia
obudowy. Dysze i inne elementy wyposa˝enia
mogà byç przechowywane w wygodnym, za-
mykanym schowku na obudowie urzàdzenia.
Lanca spryskujàca jest umieszczona w bez-
piecznym uchwycie wyprofilowanym z obudo-
wy urzàdzenia. Nowe HDS podgrzewajà wod´
w zakresie temperatur: 20 do 155°C, tak by
u˝ytkownik sam decydowa∏ o potrzebnej
temperaturze, a wi´c i o zu˝yciu energii nie-

zb´dnej do podgrzania wody. Na przyk∏ad
po wybraniu trybu Eco woda osiàga 60°C,
a zu˝ycie paliwa spada o 20%. Kolejne
oszcz´dnoÊci udaje si´ osiàgnàç dzi´ki pre-
cyzyjnemu dozowaniu Êrodka czyszczàcego.
Nowe modele HDS sà ∏atwe w serwisowaniu.
Podczas pracy na wyÊwietlaczu LED pokazywa-
ne sà najwa˝niejsze funkcje urzàdzenia, sygna-
lizowane ewentualne niesprawnoÊci czy uszko-
dzenia, ocen´ u∏atwia tak˝e kontrolka „w∏àcze-
nie/wy∏àczenie” trybu serwisowania. Wszelkie

podzespo∏y HDS sà ∏atwo dost´pne po otwar-
ciu pokrywy. Wszystkie modele SX oraz MX
posiadajà b´bny do nawijania w´˝a, które sà
teraz w pe∏ni zintegrowane z urzàdzeniem.
R´czna korba umo˝liwia ∏atwe nawijanie i roz-
wijanie 20-metrowego w´˝a, a uchwyt korby
(po z∏o˝eniu) nie przeszkadza w pracy. Zaletà
nowych HDS jest równie˝ zabezpieczenie
przed osadzaniem si´ kamienia kot∏owego
i przyspieszonà korozjà. Ârodki zabezpiecza-
jàce, dozowane sà w optymalnych iloÊciach
z litrowych pojemników zainstalowanych
w HDS – w zale˝noÊci od ciÊnienia roboczego,
twardoÊci wody oraz wydajnoÊci t∏oczenia. 
Nowa seria KÄRCHER HDS zosta∏a zaprojektowa-
na g∏ównie z myÊlà o najtrudniejszych zastosowa-
niach  profesjonalnych - w firmach bran˝y motory-
zacyjnej, rolnictwie, budownictwie, gdzie trzeba
uporaç si´ z ucià˝liwymi zabrudzeniami. To zna-
komita pomoc w ka˝dym warsztacie,  serwisie, na
placu budowy czy w wypo˝yczalni sprz´tu. 

Czym umyç maszyn´?
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 Slide Sledge jest najprecyzyjniejszym

na Êwiecie systemem uderzajàcym. Jego
konstrukcja oparta jest na stalowej komo-

rze, w której umieszczono pe∏nostalowy pr´t po-
ruszajàcy si´ w cylindrze ruchem posuwistym. Si-
∏a dostarczana jest precyzyjnie i g∏adko przez
system uderzajàcy a˝ do g∏owicy narz´dzia. Slide
Sledge wykonuje maksymalnie celne uderzenie
– precyzyjnie i niezwykle silnie, w znaczàcy spo-
sób zmniejszajàc wysi∏ek i ryzyko. Szeroki wybór
koƒcówek i g∏owic znacznie zwi´ksza mo˝liwoÊci
wykorzystania narz´dzia.
Narz´dzia Sledge dost´pne sà w wersjach Slide
Sledge Frame Hammer oraz Slide Sledge Heavy
Equipment. Pierwsze z nich s∏u˝à do napraw
ram samochodowych, drugie zaÊ u˝ywane sà
przy remontach sprz´tu ci´˝kiego. Narz´dzia
i koƒcówki Heavy Equipment wykonane sà z za-
awansowanych stopów metali hartowanych in-
dukcyjnie do 45 HRC (w skali twardoÊci Roc-
kwella). Zapewnia to wysokà odpornoÊç na zu-
˝ycie wyd∏u˝ajàc czas u˝ytkowania.
Slide Sledge wytwarza wi´kszà si∏´ uderzeniowà
ni˝ m∏ot. Mo˝na jà jeszcze dodatkowo zwi´kszyç

stosujàc 2,5-kilogramowy obcià˝nik uchwytu.
Wytwarzana si∏a jest rozprowadzana liniowo,
w niezwykle precyzyjny sposób. Dzi´ki zastoso-
waniu odpowiednich koƒcówek narz´dzia te sà
wydajniejsze oraz bezpieczniejsze w porównaniu
z tradycjnym d∏utem i m∏otem. Do podstawowych
zalet narz´dzi linii Slide Sledge Heavy Equipment
nale˝y ograniczenie czasu przestojów maszyn
spowodowanych przed∏u˝ajàcym si´ remontem,
uzyskiwanie pot´˝nej si∏y uderzenia w sytuacjach
tego wymagajàcych oraz ∏atwoÊç konserwacji
i utrzymywania oraz mo˝liwoÊç ograniczenia po-
trzeby posiadania dodatkowego oprzyrzàdowa-
nia lub personelu. Slide Sledge mo˝e byç bo-
wiem obs∏ugiwany przez jednà osob´, która nie
potrzebuje pomocy przy trzymaniu d∏uta. ¸atwe
w wymianie koƒcówki przeznaczone do konkret-
nych zadaƒ, pozwalajà jednemu narz´dziu spe∏-
niaç efektywnie rol´ wielu innych. Stosowanie
narz´dzi Slide Sledge wp∏ywa tak˝e na podnie-
sienie bezpieczeƒstwa pracowników warsztatu.
Przy ich u˝yciu nie mamy bowiem do czynienia
z nieprecyzyjnymi zamachami, jakie majà miej-
sce podczas pracy m∏otem. 

Slide Sledge - nieoceniona pomoc dla serwisu
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Koparko-∏adowarka WB93S-5
nale˝y do najnowszej genera-
cji maszyn Komatsu. Kon-

struktorom japoƒskiego koncernu
uda∏o si´ stworzyç maszyn´ charak-
teryzujàcà si´ ∏atwoÊcià obs∏ugi
i serwisowania oraz doskona∏ymi
osiàgami w zakresie si∏y odspajania
i udêwigu. EfektywnoÊç maszyny
zwi´ksza dodatkowo oferowany te-
raz w wyposa˝eniu standardowym
system Komtrax pozwalajàcy u˝yt-
kownikowi na osiàganiu korzyÊci
ekonomicznych wynikajàcych z mo-
nitorowania parametrów jej pracy.
Jednym z g∏ównych wyró˝ników
i zarazem sercem koparko-∏ado-
warki WB93S-5 jest uk∏ad hy-
drauliczny typu „SyncroSystem”
z zamkni´tym przep∏ywem w po-
∏o˝eniu neutralnym i kompensa-
cjà ciÊnienia zale˝nie od obcià˝e-
nia CLSS (Closed Load Sensing
System). Umo˝liwia on operato-
rowi niepodzielne panowanie
nad maszynà. Uk∏ad hydraulicz-
ny o zmiennym wydatku pozwala
mu bowiem na wykonywanie
niezwykle precyzyjnych, zsyn-
chronizowanych ruchów maszy-
nà. Zmienne nat´˝enie przep∏y-
wu oleju umo˝liwia dostosowanie
poboru mocy do aktualnych po-
trzeb. Operator mo˝e w prosty
sposób dokonaç wyboru jedne-
go z dwóch trybów pracy uk∏adu
hydraulicznego: „Power” i „Eco-
nomy” decydujàc si´ na prac´
z maksymalnà mocà lub ograni-
czajàc do niezb´dnego minimum
zu˝ycie paliwa. Funkcja „Speed
Up” pozwala z kolei na zwi´ksze-
nie pr´dkoÊci pracy ∏adowarki
czo∏owej. W uk∏adzie hydraulicz-
nym zastosowano sterowane
za pomocà tensometrów pompy
wielot∏oczkowe o zmiennym
przep∏ywie. Maksymalna wydaj-
noÊç uk∏adu hydraulicznego ma-
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Koparko-∏adowarka Komatsu WB93S-5

Dane techniczne:

Waga robocza maszyny standardowej 8.050 kg
Waga ca∏kowita maszyny 8.900 kg

Silnik Komatsu S4D104E-3 
(wysokopr´˝ny rz´dowy z bezpoÊrednim wtryskiem, 
ch∏odzony cieczà, z turbodo∏adowaniem)
PojemnoÊç skokowa 4.485 cm3

Moc znamionowa 74 kW/99,2 KM/2.200 obr/min
Maksymalny moment obrotowy 398 Nm - 1.400 obr/min

Uk∏ad hydrauliczny SyncroSystem
(uk∏ad zamkni´ty z pomiarem obcià˝enia CLSS)
Maksymalna wydajnoÊç 165 l/min
CiÊnienie robocze 250 bar

Uk∏ad kierowniczy
Promieƒ zawracania przy skr´cie 4 kó∏:
Po zewn´trznym Êladzie ∏y˝ki ∏adowarki 4.770 mm
Po zewn´trznym Êladzie opon 4.175 mm
Podane wartoÊci dotyczà opon 24”.

¸adowarka czo∏owa
Konstrukcja ∏adowarki czo∏owej umo˝liwia doskona∏y rozk∏ad 
wytrzyma∏oÊci na rozciàganie i utrzymanie równoleg∏oÊci 
ruchów podczas podnoszenia i opuszczania ∏y˝ki.
SzerokoÊç ∏y˝ki standardowej 2.420 mm
PojemnoÊç ∏y˝ki standardowej (ISO 7546) 1,1 m3

Masa ∏y˝ki standardowej 450 kg
Udêwig na maks. wysokoÊci 3.820 daN (3.900 kg)
Udêwig na poziomie gruntu 5.195 daN (5.300 kg)
Si∏a odspajania (ISO 8313) 6.383 daN (6.500 kg)
SzerokoÊç ∏y˝ki 4x1 2.440 mm
PojemnoÊç ∏y˝ki 4w1 (ISO 7546) 1,03 m3

Koparka podsi´bierna
Wysi´gnik posiada wzmocnionà budow´ i pozwala na obrót o kàt 180° 
przy sta∏ym utrzymywaniu du˝ego momentu obrotowego. 
Si∏a odspajania ∏y˝ki (ISO 6015) 5.980 daN (6.100 kg)
Si∏a zrywajàca ramienia (ISO 6015) 3.920 daN (4.000 kg)
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szyny wynosi 165 l/min, a ciÊnie-
nie robocze 250 bar.
Maszyna WB93S-5 nap´dzana jest
wysokopr´˝nym, czterosuwowym
silnikiem Komatsu S4D104E-3
z turbodo∏adowaniem. Jednostka
nap´dowa spe∏niajàca normy eu-
ropejskie (97/68/CE – Stage 2)

rozwija moc znamionowà 99,2 KM
przy 2.200 obr/min uzyskujàc
maksymalny moment obroto-
wy 398 Nm przy 1.400 obr/min.
Uk∏ad elektryczny maszyny jest
∏atwo dost´pny. Konstruktorzy
maszyny zadbali o to, by spe∏-
nia∏ on najsurowsze mi´dzyna-
rodowe normy bezpieczeƒstwa.
Dlatego te˝ po∏àczenia uk∏adu
sà ca∏kowicie wodoodporne.
Koparko-∏adowarka WB93S-5 im-
ponuje stabilnoÊcià. Na uwag´
zas∏uguje budowa ramy maszy-

ny. Wzmocniona zamkni´ta kon-
strukcja skrzynkowa zwi´ksza jej
sztywnoÊç, a co za tym idzie ˝y-
wotnoÊç. Sekcja ∏adowarkowa
maszyny odznacza si´ doskona-
∏à wytrzyma∏oÊcià na rozciàga-
nie. Zapewnia to utrzymanie rów-
noleg∏oÊci ruchów podczas pod-

noszenia i opuszczania ∏y˝ki. 
¸ukowy profil wysi´gnika zapew-
nia wi´kszy udêwig koparki i u∏a-
twia omijanie przeszkód. Telesko-
powe rami´ i wysi´gnik z przesu-
wem bocznym oraz bogata gama
osprz´tu roboczego zwi´kszajà
mo˝liwoÊç ró˝norodnego zasto-
sowania maszyny. Wysi´gnik ko-
parkowy o wzmocnionej kon-
strukcji pozwala na obrót o 180°
przy sta∏ym utrzymywaniu du˝e-
go momentu obrotowego. Odle-
wana podpora obrotu oraz koƒ-

cówki ramienia zapewniajà wyso-
kà wytrzyma∏oÊç zm´czeniowà. 
W koparko-∏adowarce WB93S-5
zastosowano wyposa˝ony w za-
wór priorytetowy hydrostatyczny
uk∏ad kierowania przednich kó∏
z kompensacjà ciÊnienia „Load
Sensing”. Promieƒ zawracania
maszyny – bez u˝ycia hamul-
ców – przy skr´cie wszystkich
czterech kó∏ wyposa˝onych
w opony 24-calowe po ze-
wn´trznym Êladzie ∏y˝ki ∏ado-
warki wynosi 4.770, zaÊ po ze-
wn´trznym 4.175 mm.
Uk∏ad kierowniczy mo˝e praco-
waç w jednym z trzech trybów:
z dwoma ko∏ami skr´tnymi (typo-
we zastosowania), zale˝nym skr´-
tem czterech kó∏ (przednie i tylne
ko∏a skr´cone w przeciwnym kie-

runku, co zapewnia wi´kszà zwrot-
noÊç i pr´dkoÊç jazdy) lub te˝
skr´t czterech kó∏ w tym samym
kierunku (tzw. tryb „kraba” u∏a-
twiajàcy manewry na ograniczonej
przestrzeni). Dzi´ki mo˝liwoÊci do-
boru odpowiedniego trybu maszy-
na jest wyjàtkowo wszechstron-
na i zwrotna. Zmiana trybu pracy
uk∏adu kierowniczego jest ∏atwa
i bezpieczna: wystarczy jednocze-
Ênie nacisnàç dwa przyciski znaj-
dujàce si´ na panelu sterujàcym,
a zielona lampka kontrolna wska-
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Wielofunkcyjny joystick ∏adowarki pozwala sterowaç
∏y˝kà 4w1, sprz´g∏em i pr´dkoÊcià

Wszystkie ko∏a maszyny majà ten sam rozmiar, co daje korzystniejszy rozk∏ad obcià˝eƒ i wi´kszà przyczepnoÊç

Zmiana trybu pracy uk∏adu kierowniczego odbywa
si´ za pomocà umieszczonych na panelu przycisków

Kabin´ koparko-∏adowarki WB93S-5 wyposa-
˝ono w ca∏kowicie otwieranà tylnà szyb´
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˝e wybrany tryb kierowania.
Wszystkie cztery ko∏a maszyny
WB93S-5 majà ten sam rozmiar,
co gwarantuje korzystniejszy roz-
k∏ad obcià˝eƒ i wi´kszà przyczep-
noÊç. Prze∏àczanie z nap´du
na cztery ko∏a na nap´d na dwa
ko∏a odbywa si´ za pomocà uk∏a-
du elektrohydraulicznego. Czte-
robiegowa mechaniczna syn-
chronizowana skrzynia biegów
jest po∏àczona z przemiennikiem
momentu obrotowego oraz me-
chanizmem nawrotnym typu „Po-
wer Shuttle”. Skrzynia biegów po-
siada cztery biegi do jazdy
w przód i cztery wsteczne. Mak-
symalna pr´dkoÊç przejazdowa
maszyny na czwartym biegu wy-
nosi 40 km/h, zarówno do przo-

du, jak i do ty∏u. Zastosowane
przez konstruktorów Komatsu mo-
sty nap´dowe typu Heavy Duty ze
zwolnicami planetarnymi w pia-
stach kó∏ przystosowane sà
do pracy przy du˝ych obcià˝e-
niach. Oba mosty wyposa˝ono
w mechanizmy ró˝nicowe o zwi´k-
szonym tarciu wewn´trznym.
Standardowym wyposa˝eniem
koparko-∏adowarki WB93S-5 jest
uk∏ad sterujàcy (PPC) ∏adowarki.
Opcjonalnie dost´pny jest on tak-
˝e dla sekcji koparkowej. Wielo-
funkcyjny joystick ∏adowarki po-
zwala operatorowi sterowaç ∏y˝-
kà 4w1, wy∏àczaniem sprz´g∏a
i pr´dkoÊcià. Tylne podpory sta-

bilizacyjne sà równie˝ sterowane
za poÊrednictwem uk∏adu PPC. 
Mokre hamulce tarczowe sà uru-
chamiane za pomocà dwóch od-
dzielnych peda∏ów, co zwi´ksza
nie tylko bezpieczeƒstwo, ale tak-
˝e zwrotnoÊç maszyny. Uk∏ad
dzia∏a w ten sposób, ˝e hamowa-
ne jest ka˝de z osobna tylne ko∏o
maszyny. Jednoczesne naciÊni´-
cie przez operatora obu peda∏ów
powoduje zintegrowane hamo-
wanie wszystkich czterech kó∏. 
Kabina maszyny WB93S-5 jest no-
woczesna, przestronna i komforto-
wa. Jej konstrukcja spe∏nia normy
ROPS/FOPS. Powi´kszona prze-
strzeƒ wewn´trzna i du˝a po-
wierzchnia przeszkleƒ doskonale
izolowanej dêwi´kowo kabiny za-

pewniajà operatorowi doskona∏à
widocznoÊç i wysoki komfort pracy.
W przestronnym wn´trzu pracuje
si´ przyjemnie dzi´ki zastosowaniu
zoptymalizowanych uk∏adów wen-
tylacji i klimatyzacji z kilkoma punk-
tami nawiewu powietrza. Czytelne
wskaêniki, ∏atwo dost´pny panel
sterujàcy oraz du˝a liczba ró˝nego
rodzaju uchwytów i schowków do-
pe∏niajà wizerunku najlepszej ma-
szyny w swojej klasie. W celu dal-
szego zwi´kszenia poziomu bez-
pieczeƒstwa maszyn´ wyposa˝ono
w opatentowany przez Komatsu
czujnik pozycji fotela SPS (Seat Po-
sition Switch), który od∏àcza ele-
menty sterujàce koparki, tak by

uniknàç przypadkowych, niekon-
trolowanych ruchów osprz´tu ro-
boczego mogàcych sprowadziç
niebezpieczeƒstwo na ludzi znaj-
dujàcych si´ w pobli˝u pracujàcej
maszyny. Kabin´ wyposa˝ono
w dwoje drzwi, ca∏kowicie otwiera-
nà tylnà szyb´ oraz wycieraczki za-
równo szyby przedniej, jak i tylnej. 
Komatsu w standardzie wyposa-
˝a koparko-∏adowark´ WB93S-5
w satelitarny system Komtrax,
pozwalajàcy na obni˝enie kosz-
tów serwisu oraz wyd∏u˝enie ˝y-
wotnoÊci maszyny. Komtrax gro-
madzi istotne dane eksploatacyj-
ne i systemowe. Utrzymuje rów-
nie˝ komunikacj´ z satelitarnym
systemem nawigacji GPS, który
Êledzi jego po∏o˝enie. System
Komtrax przekazuje dane eks-
ploatacyjne i systemowe maszy-
ny, ∏àcznie z jej po∏o˝eniem,
do innego satelity Orbcomm,

który z kolei przesy∏a uzyskane
dane na ziemi´ do oÊrodka kon-
troli danych, z którego za po-
Êrednictwem Internetu p∏ynà one
do globalnego serwera. Tutaj da-
ne sà analizowane, a nast´pnie
przesy∏ane do serwera lokalnego
dystrybutora Komatsu. Jego za-
daniem jest przetworzenie da-
nych zgodnie z wymaganiami
u˝ytkownika maszyny i sformato-
wane w celu wyÊwietlenia opubli-
kowania na stronie internetowej.
Us∏ugi systemu KOMTRAX ogra-
niczone sà do rejonów Europy,
które znajdujà si´ w strefie zasi´-
gu satelity Orbcomm oraz infra-
struktury naziemnej.
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¸ukowy profil wysi´gnika zapewnia wi´kszy
udêwig koparki i u∏atwia omijanie przeszkód

Ta niepozorna antena umo˝liwia funkcjonowa-
nie systemu Komtrax

Hamulce tarczowe sà uruchamiane sà za pomocà
dwóch oddzielnych peda∏ów
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Przed 150 laty niewielu naukowców myÊla∏o
o skonstruowaniu silników, które b´dà nap´-
dzaç samochody, ci´˝arówki i wielkie statki.

Wiek XIX jako okres rewolucji przemys∏owej zosta∏
zdominowany przez maszyn´ parowà. Ale ju˝ wów-
czas pojawi∏y si´ pierwsze zwiastuny jej zmierz-
chu. Ostatecznie dokona∏ si´ on za sprawà wynalaz-
ku Rudolfa Diesla, którego sto pi´çdziesiàta roczni-
ca urodzin min´∏a 18 marca. Tego dnia w 1858 roku
Rudolf Diesel przyszed∏ na Êwiat w niemieckiej ro-
dzinie osiad∏ej w Pary˝u. Przysz∏y konstruktor silni-
ków spalinowych mieszka∏ w stolicy Francji a˝
do roku 1870, kiedy to jego rodzina na skutek wybu-
chu wojny francusko-pruskiej wyemigrowa∏a do Wiel-
kiej Brytanii. Diesel przez pewien czas mieszka∏
w Londynie, skàd zosta∏ wys∏any do Augsburga, ro-
dzinnego miasta ojca, w celu kontynuowania nauki.
Ucz´szcza∏ tam do królewskiej bawarskiej szko∏y
rzemieÊlniczej Königliche Bayerische Kreis-Ge-
werbsschule, dzisiejszego gimnazjum im. Holbeina.
Po ukoƒczeniu szko∏y Rudolf Diesel studiowa∏
w Wy˝szej Szkole Technicznej u profesora Carla
von Linde, na proÊb´ którego po zdaniu egzaminów
pojecha∏ do Pary˝a, gdzie mia∏ zbudowaç fabryk´
maszyn do wyrobu lodu. Jego zadaniem by∏o teore-
tyczne udoskonalenie silnika spalinowego z wyko-
rzystaniem cyklu Carnota. PoÊwi´ci∏ temu wiele cza-
su, przeprowadzajàc eksperymenty z zastosowa-
niem jako paliwa amoniaku. W koƒcu roku 1890 ob-
jà∏ stanowisko in˝yniera w firmie Lindego w Berlinie.
W dalszym ciàgu prowadzi∏ prace nad ulepszeniem
silnika spalinowego. W roku 1892 uzyska∏ na niego
patent w Niemczech, a w nast´pnym roku opubliko-
wa∏ prac´ teoretycznà pt: „Teorie und Konstruktion
eines rationellen Waremotors”. Po nieudanych pró-
bach z silnikiem spalinowym na py∏ w´glowy, spala-
ny w powietrzu spr´˝onym do 250 atmosfer, zaczà∏
produkowaç serie coraz bardziej udanych modeli
przy poparciu finansowym Maschinenfabrik z Augs-
burga i zak∏adów Kruppa. W roku 1897 skonstru-
owa∏ wysokopr´˝ny spalinowy silnik t∏okowy o sa-
moczynnym zap∏onie, wywo∏ywanym przez spr´˝e-
nie powietrza do 3,5 MPa (35 atmosfer). By∏o to je-
go najwi´ksze osiàgni´cie. Ten rodzaj silnika wyso-
kopr´˝nego, zwany odtàd silnikiem Diesla albo
po prostu dieslem, pracowa∏ na ci´˝kim paliwie cie-
k∏ym (olej nap´dowy), w którym zap∏on paliwa wtry-
Êni´tego do komory spalania nast´puje od powie-
trza nagrzanego wskutek spr´˝ania. W tym samym

roku (1897) silnik zosta∏ wdro˝ony do produkcji. Wy-
sokie walory techniczne tego silnika, a tak˝e zasto-
sowanie ropy naftowej jako paliwa spowodowa∏y je-
go szybkie rozpowszechnienie w przemyÊle i trans-
porcie. Na poczàtku nowego wieku silnik uznano
ju˝ ostatecznie za bezpieczny w eksploatacji i go-
towy do sprzeda˝y. Rudolf Diesel wybra∏ bardzo
rozsàdny sposób sprzeda˝y swojego silnika pole-
gajàcy na udost´pnionej na ca∏ym Êwiecie licencji,
dzi´ki czemu szybko sta∏ si´ milionerem. Ju˝ w ro-
ku 1903 po Kanale La Manche kursowa∏y promy
zasilane silnikiem Diesla, a w 1913 roku po wo-
dach Êwiata p∏ywa∏o ponad 300 statków wyposa-
˝onych w silniki wysokopr´˝ne. We wspó∏pracy
z fabrykà lokomotyw Borsig w Berlinie w 1913 ro-
ku powsta∏a te˝ pierwsza na Êwiecie lokomotywa
dieslowska, dostarczona Królewskim Pruskim Li-
niom Kolejowym. Ostatnie lata ˝ycia Diesel poÊwi´-
ci∏ pracom nad konstrukcjà silnika dla potrzeb ˝e-
glugi. Dziwnym zrzàdzenem losu Diesel zginà∏ tra-
gicznie w 1913 roku w∏aÊnie podczas podró˝y
morskiej  przez kana∏ La Manche. OkolicznoÊci jego
Êmierci po dzieƒ dzisiejszy okryte sà tajemnicà. 

Sto pi´çdziesiàt lat temu urodzi∏ si´ Rudolf Diesel

Pierwszy silnik Diesla z roku 1897
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Jednà z sensacji tegorocznych targów Cone-
xpo w Las Vegas by∏a zaprezentowana przez
firm´ Caterpillar pierwsza na Êwiecie spychar-

ka z mieszanym nap´dem dieslowsko-elektrycz-
nym. Oznaczona symbolem D7E maszyna o ci´˝a-
rze roboczym 27 ton nap´dzana jest rozwijajàcym
moc 235 KM (175 kW) silnikiem wysokopr´˝nym
C9 sprz´˝onym z generatorem wytwarzajàcym
energi´ zasilajàcà dwa silniki elektryczne pràdu
zmiennego. Konstruktorom nowego rodzaju nap´-
du – w porównaniu z tradycyjnymi rozwiàzaniami
– uda∏o si´ ograniczyç o szeÊçdziesiàt procent licz-
b´ ruchomych cz´Êci. Sprawi∏o, ˝e spycharka D7E
jest mniej awaryjna, ma mniejszy apetyt na paliwo
i pracuje niezwykle cicho. Stanowiàcy g∏ównà jed-
nostk´ nap´dowà maszyny silnik Caterpillar C9
wykonano w technologii ACERT. W chwili obecnej
jednostka spe∏nia normy emiisji spalin TIER3, mo-
˝e byç ∏atwo dostosowana do normy TIER4. 
Caterpillar nie zamierza oddawaç palmy pierwszeƒ-
stwa wÊród Êwiatowych producentów maszyn
do prac ziemnych, dlatego ju˝ dziÊ konstruuje
sprz´t, który b´dzie dominowa∏ w przysz∏oÊci. W za-
∏o˝eniu powinny to byç maszyny nie tylko ∏atwe
w obs∏udze, efektywne i oszcz´dne w eksploatacji,
ale tak˝e ekologiczne! Dlatego te˝ ju˝ w przysz∏ym
roku spycharka D7E trafiç ma do seryjnej produkcji.
Rewolucyjny nap´d wspomagany przez dwa silniki
elektryczne daje maszynie niezrównane mo˝liwoÊci
w zakresie mocy, efektywnoÊci, kontroli cykli robo-
czych i manewrowalnoÊci. – Spycharka D7E tworzy
zdecydowanie nowà jakoÊç. Jej innowacyjny na-
p´d sprawia, ˝e cechujà jà lepsze parametry pra-
cy, jest jednoczeÊnie taƒsza w eksploatacji. To
jeszcze jeden dowód na dominujàcà pozycj´ Cata
w rozwijaniu i wdra˝aniu do produkcji nowator-
skich w skali Êwiatowej technologii, co jest z korzy-
Êcià nie tylko dla u˝ytkowników maszyn, ale
przede wszystkim dla ochrony Êrodowiska natural-
nego. Zdecydowanie stawiamy na produkcj´ ma-
szyn o lepszych osiàgach, które zu˝ywajà jedo-
czeÊnie mniej paliwa – mówi Mark Pfederer, wice-
prezes Dzia∏u Ci´˝kiego Sprz´tu dla Budownictwa
i Górnictwa koncernu Caterpillar.
– Nasza maszyna cieszy∏a si´ olbrzymim zaintere-
sowaniem wÊród zwiedzajàcych tegoroczne targi
Connexpo. I nic w tym dziwnego, stale rosnàce
ceny ropy naftowej sprawiajà, ˝e paliwo ma coraz
wi´kszy udzia∏ w ogólnych kosztach eksploatacyj-

nych. Tak˝e w USA zaczyna si´ do tego przywià-
zywaç coraz wi´kszà wag´. Spycharka D7E w po-
równaniu z maszynami o tradycyjnym nap´dzie
zu˝ywa znacznie mniej paliwa, co nie tylko obni˝a
koszty eksploatacji, ale przede wszystkim znaczà-
co redukuje emisj´ dwutlenku w´gla do atmosfe-
ry. Nasi konstruktorzy pomyÊleli nawet o tym, ˝e-
by wszystkie zasadnicze podzespo∏y i cz´Êci spy-
charki mo˝na by∏o przerobiç i wykorzystaç po-
nownie w przysz∏oÊci – mówi prezes Grupy Cater-
pillar Stu Levenick. 
Dzi´ki mo˝liwoÊci p∏ynnej regulacji silników elek-
trycznych, spycharka D7E obywa si´ bez tradycyj-
nej przek∏adni mechanicznej. Silniki elektryczne
zapewniajà równie˝ nap´d szeregu podzespo∏ów,
dlatego te˝ w nowej spycharce nie ma konieczno-
Êci stosowania mechanicznego przenoszenia na-
p´du. Fakt ten ma zdecydowany wp∏yw na zmniej-
szenie jej awaryjnoÊci. W maszynie zastosowano
przestronnà, doskonale wyposa˝onà i w pe∏ni bez-
piecznà kabin´ oraz podwozie SystemOne.
Caterpillar od ponad osiemdziesi´ciu lat konse-
kwentnie pracuje nad rozwojem nowatorskich
technologii maszyn wprowadzajàc je w sprz´cie
trafiajàcym do seryjnej produkcji. Mi´dzy innymi
dlatego amerykaƒski koncern pozostaje liderem
Êwiatowego rynku w produkcji maszyn dla budow-
nictwa i górnictwa, silników wysokopr´˝nych, ben-
zynowych oraz przemys∏owych. 

Spycharka CAT D7E sensacjà Conexpo

Spycharka D7E stanowi∏a jednà z g∏ównych atrakcji stoiska firmy
Caterpillar podczas tegorocznych targów Connexpo w Las Vegas
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Komatsu Poland Sp. z o.o.

Trakt Brzeski 72
05-070 Sulejówek k/Warszawy

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

INTERHANDLER Sp. z o.o., 
87-100 Toruƒ, 

ul. Wapienna 6, 
tel. 056 610 28 20, fax: 056 648 04 00

www.interhandler.pl

MASZYNY JCB NA KA˚DEJ BUDOWIE

 

GENERALNY DYSTRYBUTOR PRODUKTÓW
INGERSOLL RAND I MONTABERT

ASbud Sp. z o.o.
40-397 Katowice, ul. Lwowska 38,
tel. 032 250-05-91, 032 250-05-92, 

fax 032 250-05-90
e-mail: ir@asbud.com.pl, www.asbud.pl

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.pl

4 SILNIKI WYSOKOPR¢˚NE

4 ZESPO¸Y NAP¢DOWE

4 KOMPONENTY PRODUKCYJNE

4 AGREGATY PRÑDOTWÓRCZE

SERWIS TECHNICZNY i CZ¢ÂCI ZAMIENNE DO SILNIKÓW:

l IVECO MOTORS

l IVECO aifo

l FIAT aifo

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

tel. (022) 752-93-22, fax (022) 752-93-45
e-mail: biuro@tezana.pl    www.tezana.pl

TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW

Generalny  Importer



Maszyny robocze – Technika nap´dów – Systemy osi

ZF Passau GmbH • 94030 Passau • Niemcy
tel. +49 851 4 94-0
fax +49 851 4 94-2190
arbeitsmaschinen.marketing@zf.com
www.zf.com

Nie∏atwa praca.
Za to ∏atwa decyzja.

Driveline produkcji ZF.

Technika nap´dów i uk∏adów jezdnych




