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Szanowni Paƒstwo…

… producenci majà dostarczaç maszyny nie tylko wydajne i bezawaryjne, ale tak˝e nie degradujà-

ce Êrodowiska naturalnego. Majàce obowiàzywaç po cz´Êci ju˝ od przysz∏ego roku normy emisji

spalin – tak˝e dla silników nap´dzajàcych maszyny budowlane – sà niezwykle ostre. Mo˝na odnieÊç

wra˝enie, ˝e od roku 2014 sprz´t pracujàcy na placach budowy nie b´dzie praktycznie zanieczysz-

cza∏ Êrodowiska. Silniki majà emitowaç Êladowe iloÊci czàstek sta∏ych i toksycznych gazów,

do smarowania u˝ywane b´dà wy∏àcznie Êrodki biodegradowalne. Problem tylko w tym, ˝e systemy

pozwalajàce na redukcj´ toksycznoÊci spalin podnoszà cen´ zakupu maszyny, a do swego funk-

cjonowania wymagajà energii. Nikt z u˝ytkowników maszyny nie zgodzi si´ raczej na to, by ich za-

silanie odbywa∏o si´ kosztem ograniczenia mocy silnika. A zatem przy zachowaniu parametrów jed-

nostki nap´dowej konieczne jest spalanie wi´kszej iloÊci paliwa. Efekt? Spaliny silnikowe sà co

prawda mniej toksyczne, ale za to jest ich wi´cej. Na dodatek maszyna wi´cej pali, co przyspiesza

kurczenie si´ zasobów nieodnawialnego êród∏a energii, jakà jest ropa naftowa.

Mo˝e to zatem dobry moment na zaktywizowanie produkcji biopaliw? Ich stosowanie pozwala

na ograniczenie zu˝ycia ropy naftowej, eksperci podkreÊlajà ich proekologiczny charakter. Dotych-

czas dominowa∏y opinie, ˝e spalanie biodiesla powoduje o czterdzieÊci procent mniej zanieczysz-

czeƒ w porównaniu ze zwyk∏ym olejem nap´dowym. Teraz okazuje si´, ˝e tak wcale nie musi byç.

Wynik zale˝y od sposobu oceny. Z wyliczeƒ naukowców brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa

Naukowego, którzy wzi´li pod uwag´ wszystkie etapy produkcji biodiesla, wynika, ˝e wykorzystywa-

nie tego paliwa wcale nie przyczynia si´ do redukcji emisji zwiàzków w´gla. Ma∏o tego, twierdzà

oni, ˝e spalanie biopaliw wià˝e si´ ze powstawaniem trzykrotnie wi´kszej iloÊci gazów cieplarnia-

nych, ni˝ ma to miejsce w zwyk∏ego oleju nap´dowego. Wierzyç, nie wierzyç? Komatsu nie zarzu-

ca wykorzystywania biopaliwa. Przynajmniej na potrzeby lokalnego transportu jednej z indonezyj-

skich kopalƒ w´gla. Do produkcji biodiesla wykorzystuje si´ tam roÊliny niejadalne. To uwalnia Ja-

poƒczyków od moralnego problemu pot´gowania Êwiatowego g∏odu… 
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6. Na placu budowy mo˝e si´ wiele zdarzyç, wcale
nie musi byç on szary i smutny Jego pracownicy
majà cz´stokroç majà wiele przygód. Ale i tak
najwa˝niejszy jest sprawnie dzia∏ajàcy serwis.
Przekonuje o tym pierwszy komiks z nowego
cyklu „Plac Budowy spó∏ka ZOO”, który teraz
cyklicznie goÊciç b´dzie na naszych ∏amach

8. Volovo CE nale˝y dziÊ do grona Êwiatowych
potentatów wÊród producentów maszyn
budowlanych. W tym kontekÊcie wprost
niewiarygodne wydaje si´, ˝e jeszcze w po∏owie 
lat pi´çdziesiàtych minionego stulecia Szwedzi 
nie produkowali sprz´tu dla budownictwa

10. Nowe przepisy wynikajàce z norm, które obowià-
zywaç majà od roku 2011 sprawiajà, ˝e we
wszystkich silnikach o mocy ponad 50 KM stoso-
waç trzeba b´dzie efektywne systemy pozwalajà-
ce na oczyszczanie spalin

12. Komatsu przy wspó∏pracy z indonezyjskimi firma-
mi Adaro oraz PT United Tractors wdro˝y projekt
polegajàcy na produkcji biopaliw. B´dà nimi bo-
wiem tankowane pot´˝ne, dziewi´çdziesi´ciotono-
we wozid∏a sztywnoramowe Komatsu pracujàce
w odkrywkowej kopalni w´gla kamiennego na jed-
nej z najbardziej malowniczych, a zarazem tajem-
niczych wysp na Êwiecie

13. Ammann Yanmar wspomaga wszystkich swoich
dealerów i importerów zapewniajàc im pe∏ne
wsparcie techniczne przy pracach naprawczych
oraz oferujàc pomoc w jak najlepszym wype∏nie-
niu zobowiàzaƒ gwarancyjnych 

16. Dà˝àc do zredukowania ogólnych kosztów eks-
ploatacji Komatsu zaprojektowa∏o nowe podwozie
o nazwie ParallelLink Undercarriage System
(PLUS). ¸atwe w obs∏udze podwozie PLUS mo˝e
byç stosowane we wszystkich spycharkach gàsie-
nicowych. Cechuje je wy˝sza trwa∏oÊç, nawet
o 50-100% oraz o ni˝sze 37% koszty obs∏ugi tech-
nicznej i napraw

18. Koncern Case Construction Equipment w koƒcu lu-
tego 2010 poda∏ do wiadomoÊci, ˝e silniki produko-
wanych przezeƒ maszyn spe∏niajà rygorystyczne
normy emisji spalin okreÊlone normà Tier 4 

20. Od momentu zakupu produkowanych przez siebie
maszyn, New Holland s∏u˝y nabywcy pe∏nym
wsparciem, co ma na celu utwierdzenie go w prze-
konaniu o podj´ciu w∏aÊciwej decyzji.
Na wszechstronnà i fachowà pomoc klient liczyç
mo˝e przez ca∏y okres u˝ytkowania maszyny.

22. Konstruktorzy Volvo Construction Equipment
zawsze dà˝yli do wprowadzania innowacji. Od lat
w swych maszynach stosujà z powodzeniem
technologie pozwalajàce na ograniczenie zu˝ycia
paliwa i toksycznoÊci spalin

24. U˝ywanie narz´dzi Slide Sledge pozwala nie tylko
znacznie zredukowaç niebezpieczeƒstwo wypad-
ków podczas prac warsztatowych, ale tak˝e na wy-
konywanie ich przez jednà zamiast dwóch osób.
W ten niezwykle prosty sposób warsztatom udaje
si´ zwi´kszyç wydajnoÊç pracy przy jednoczesnym
zredukowaniu jej kosztów

W numerze m.in.:

 
 

 

Leasing maszyn budowlanych

Wyprzedajemy SPRZĘT POLEASINGOWY:
1. Koparka gąsienicowa  HITACHI ZX 470, 2008,              1 000 000 zł
2. Koparka gąsienicowa HYUNDAI R320, 2006,                   330 000 zł
3. Koparka gąsienicowa HYUNDAI R290, 2006,                   310 000 zł
4. Koparka gąsienicowa VOLVO EC 210, 2004,                     249 000 zł
5. Koparka kołowa New Holland MH CITY, 2007,                290 000 zł
6. Koparka kołowa New Holland MH Plus, 2006,                300 000 zł

Kontakt: 605 197 062

Ceny netto do negocjacji, pełna oferta www.vbleasing.pl
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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: .......................................................................................................................................

6 Zamawiam bezp∏atny newsletter na adres 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 12010
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Opony przeznaczone na przednià oÊ nap´dowà ci´-
˝arówek flotowych mogà byç eksploatowane 25%
d∏u˝ej, osiàgajàc limit ponad 100 tysi´cy kilome-

trów przebiegu. Natomiast ogumienie przeznaczone na tyl-
nà oÊ osiàga nawet 400 tysi´cy kilometrów przebiegu. Tak
wykaza∏y testy praktyczne przeprowadzone na osiemnastu
pojazdach marki Mercedes-Benz Axor w wersji dwuosio-
wej. Dzi´ki podj´ciu decyzji o bardziej przemyÊlanym do-
borze ogumienia, rodzaju samej opony oraz uwa˝nemu
monitorowaniu stanu zu˝ycia opon u˝ytkownikom uda∏o
si´ znacznie poprawiç wydajnoÊç korzystania z opon.
Kontrole wzrokowe stanu ogumienia nale˝à do codzien-
nych obowiàzków kierowców. Ka˝dy przypadek niepra-
wid∏owoÊci jest natychmiast zg∏aszany w celu podj´cia
kroków zaradczych. W ramach przeprowadzanych co
szeÊç tygodni kontroli bezpieczeƒstwa sprawdza si´
stan i g∏´bokoÊç bie˝nika oraz ciÊnienie powietrza. 
Continental HSR1, a obecnie tak˝e i opona nowej gene-
racji HSR2, to doskona∏y wybór ogumienia na przednià
oÊ nap´dowà. Opona HSR2 zosta∏a zaprojektowana
specjalnie na oÊ nap´dowà, dlatego zapewnia dosko-
na∏à przyczepnoÊç, umo˝liwia precyzyjne kierowanie
pojazdem i zmniejsza nadsterownoÊç oraz podsterow-
noÊç pojazdu, które przyczyniajà si´ do szybszego zu-
˝ycia opon. CiÊnienie w oponie jest rozk∏adane propor-
cjonalnie, a szerokie kontury boków opony sprawiajà,
˝e bie˝nik zu˝ywa si´ równomiernie, dzi´ki czemu rów-
nie˝ wyd∏u˝a si´ ˝ywotnoÊç i przebieg opony. Ponadto
innowacyjny wzór rowka nie tylko zmniejsza ryzyko
i liczb´ kamieni mogàcych utkwiç w szczelinach opo-
ny, ale równie˝ sprawia, ˝e opona jest cichsza.

Do tej pory na tylnà oÊ stosowano zazwyczaj opon´
Continental HDR+, teraz jednak opona ta znalaz∏a god-
nà nast´pczyni´ – HDR2. Zosta∏a ona zaprojektowana,
aby sprostaç warunkom drogowym poszczególnych re-
gionów kraju, opona ta jest doskona∏ym po∏àczeniem nie-
zwykle szerokiego i g∏´bokiego bie˝nika i zamkni´tego
barku opony – to tak˝e pozwala na wyd∏u˝enie ˝ywotno-
Êci opony. Opona HDR2 imponuje dobrà przyczepnoÊcià
i stabilnoÊcià niezale˝nie od warunków pogodowych. Co
równie istotne, doskonale radzi sobie z przeskokami
z wysokich obrotów na niskie i odwrotnie, co ma istotny
wp∏yw na zmniejszenie zu˝ycia bie˝nika.

Akumulatory stosowane w maszynach budowla-
nych poddawane sà niezwykle intensywnej eks-
ploatacji. Produkowany przez firm´ Banner aku-

mulator Buffalo Bull zosta∏ skonstruowany z myÊlà o ta-

kich warunkach pracy przechodzàc z powodzeniem
testy w warunkach rzeczywistych. Nowoczesne aku-
mulatory, które mogà byç stosowane w maszynach
budowlanych, muszà podo∏aç obcià˝eniom cyklicz-
nym i byç odporne na wstrzàsy. U˝ytkownicy maszyn
budowlanych doceniajà równie˝ takie w∏aÊciwoÊci,
jak moc przy zimnym rozruchu, komfort obs∏ugi oraz
bezpieczeƒstwo eksploatacji. Nowoczesne maszyny
budowlane sà wprost naszpikowane elektronikà. Dlate-
go te˝ akumulatory rozruchowe podo∏aç muszà zasila-
niu dodatkowych odbiorników.
Akumulator Buffallo Bull SHD (Super Heavy Duty) do-
skonale spisuje si´ zarówno przy uruchomianiu silnika
maszyny, jak i zasilaniu sieci urzàdzeƒ pok∏adowych.
Zastosowano w nim technologi´ hybrydowà poprawia-
jàcà komfort obs∏ugi dzi´ki zminimalizowaniu zu˝ycia
wody oraz przed∏u˝ajàcà czas magazynowania z wyni-
ku obni˝enia poziomu samoroz∏adowywania. W kon-
strukcji wykorzystano separatory ze specjalnà pokrywà.
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Wi´cej kilometrów na oponach Continental 

Banner Buffalo Bull - akumulator do maszyn budowlanych

Kontrole wzrokowe w poszukiwaniu ewentualnych usterek lub zbyt niskiego ci-
Ênienia powietrza nale˝à do codziennych obowiàzków ka˝dego kierowcy

Banner Buffallo Bull SHD to seria ca∏kowicie bezobs∏ugowych akumulatorów,
o pojemnoÊci 110-225 Ah i napi´ciu znamionowym 12 V
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Firma Brock jest znanym producentem zamiatarek.
NowoÊcià w jej ofercie produkcyjnej jest osprz´t
s∏u˝àcy do usuwania plam oleistych. Mo˝na go

wykorzystywaç ze wszystkimi pojazdami o nap´dzie hy-
drostatycznym. Szczególnà zaletà urzàdzenia Brock jest
szybkoÊç, z jakà usuwaç mo˝na zanieczyszczenia z du-
˝ych powierzchni, na przyk∏ad jezdni. Wed∏ug danych

producenta mo˝e odbywaç si´ to nawet do 7 km/h.
Modu∏ czyszczàcy firmy Brock montowany jest przed po-
jazdem. To wa˝na zaleta. W przypadku wykorzystywania
na typowej zamiatarce konstrukcja zapewnia bowiem
zachowanie jej wszystkich funkcji roboczych. Nie jest ko-
nieczne równie˝ czasoch∏onne przezbrajanie pojazdu,
by po zamiataniu przystosowaç go do usuwania t∏ustych
plam z czyszczonej nawierzchni.
Urzàdzenie skonstruowane zosta∏o w Êcis∏ej wspó∏pracy
z jednà z wiodàcych niemieckich firm komunalnych. Wy-
korzystanie doÊwiadczeƒ praktyków pozwoli∏o na skon-
struowanie innowacyjnego sprz´tu. Efekt prac konstrukto-
rów Brock docenili nawet fachowcy zajmujàcy si´ na co
dzieƒ utrzymaniem autostrad. A wiadomo przecie˝, ˝e
w ich przypadku liczy si´ ka˝da minuta. Nowa zamiatarka
Brock wyposa˝ona jest w modu∏ pozwalajàcy na odsysa-
nie plam oleistych z czyszczonych nawierzchni. Modu∏
s∏u˝àcy do usuwania oleistych zabrudzeƒ ma trzy umiesz-
czone szeregowo podgrzewacze. Pozwalajà one ogrzaç
wod´ do osiemdziesi´ciu stopni Celsjusza. Po jej natry-
Êni´ciu na warstw´ oleju tworzy si´ emulsja, która wiàza-
na jest ze specjalnym dodatkiem chemicznym. Pozwala to
na skuteczne usuwanie t∏ustych plam z jezdni. Nowa za-
miatarka wyposa˝ona jest dodatkowo w r´czny odsysacz,
który umo˝liwia dotarcie do trudnodost´pnych miejsc.

Ograniczenie emisji wszelkiego rodzaju szkodli-
wych substancji  na placu budowy zyskuje
na znaczeniu. Dlatego te˝ firma PURitech za-

prezentuje podczas targów Bauma 2010 pierwszy
na Êwiecie samoregenerujàcy si´ system filtrów
do silników wysokopr´˝nych pozwalajàcy na znacz-
nà redukcj´ emisji tlenków azotu.
Filtry sà w stanie zredukowaç o ponad dziewi´çdziesiàt
procent emisj´ toksycznego dwutlenku azotu (NO2)
w ka˝dych warunkach eksploatacji silników Diesla,
w tym tak˝e pod ma∏ym obcià˝eniem. Tak du˝a reduk-
cja emisji NO2 jest mo˝liwa dzi´ki nowej technologii ka-
talitycznego powlekania warstw filtra czàstek sta∏ych
oraz zastosowaniu zewn´trznego konwertera pe∏niàce-
go rol´ filtra wst´pnego. Aktywny system filtrów
„DAS/DBS-NO2” wraz z modu∏em pozwalajàcym na sa-
moregeneracj´ mo˝e byç stosowany zarówno do po-
jazdów i maszyn fabrycznie nowych, jak i w formie do-
posa˝enia jednostek b´dàcych w eksploatacji.
Systemy filtrów czàstek sta∏ych cechuje mi´dzy innymi
bardzo wysoka skutecznoÊç poch∏aniania py∏ów wyno-
szàca 99,7 procent, w´glowodorów (HC) oraz tlenku
w´gla (CO) ponad 95 procent przy jednoczesnym
zmniejszeniu emisji dwutlenku azotu o 97 procent. War-
to przy tym zwróciç uwag´, ˝e ograniczenie emisji dwu-

tlenku azotu dzi´ki zastosowaniu filtra czàstek sta∏ych
nie jest wcale oczywiste. Wprost przeciwnie, wiele spo-
Êród dost´pnych na rynku systemów filtrów czàstek sta-
∏ych powoduje zwielokrotnienie emisji NO2. In˝ynierowie
firmy PURitech uporali si´ z tym problemem tworzàc
efektywny system filtracyjny, który mo˝e byç zastosowa-
ny w szerokim obszarze zastosowaƒ, w tym tak˝e w po-
jazdach budowlanych, jak i maszynach roboczych.
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Brock nie tylko zamiata, ale i usuwa plamy oleju

PURitech - nowy system filtrów do silników Diesla

Nowy modu∏ dzi´ki mo˝liwoÊci przesuwania na boki pozwala na czyszczenie
ca∏ej szerokoÊci pasa z pr´dkoÊcià do 7 km/h

W tej ci´˝arówce w miejsce standardowego zamontowano nowatorski system
samoregenerujàcych si´ filtrów firmy PURitech
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Jeszcze w latach pi´çdziesiàtych ubieg∏ego stulecia
Volvo nie wytwarza∏o maszyn budowlanych. To, ˝e
skandynawski koncern nale˝y do Êwiatowej czo∏ów-

ki w tym wzgl´dzie wynika z licznych przej´ç i fuzji. Z bie-
giem lat z Volvo zintegrowane zosta∏y tak znamienite
marki, jak Åkermans Engineering AB, ASJ-Parca, Bolin-
der-Munktells, Euclid, Ingersoll Rand, Michigan, PelJob,
Samsung czy Zetellmayer. Przej´cia zapoczàtkowano
w roku 1950, kiedy to pod skrzyd∏a Volvo trafi∏a firma Bo-
linder-Munktells. Dzia∏a∏a ona od roku 1932 jako spó∏ka
dwóch szwedzkich fabryk maszyn rolniczych i drogo-
wych. Ju˝ w roku 1831 Johan Theofron Munktell w po∏o-
˝onej oko∏o stu kilometrów na zachód od stolicy Szwecji
Sztokholmu miejscowoÊci Eskilstuna rozpoczà∏ produk-
cj´ m∏ockarni. Wspó∏udzia∏owcy firmy, bracia Bolinder
skonstruowali na prze∏omie stuleci pierwszy szwedzki
t∏okowy silnik spalinowy. W roku 1906 zak∏ady opuÊci∏
pierwszy walec parowy, w 1913 pierwszy szwedzki trak-
tor. Do jego nap´du s∏u˝y∏ dwucylindrowy silnik spalino-
wy z g∏owicà ˝arowà. Rok 1924 przyniós∏ prze∏om w po-
staci opracowania konstrukcji pierwszej na kontynencie
europejskim samojezdnej równiarki drogowej. Maszy-
na przeznaczona do utrzymywania przejezdnoÊci dróg

lokalnych wa˝y∏a szeÊç ton. W konstrukcji zintegrowano
ciàgnik nap´dzany jednocylindrowym silnikiem z g∏owi-
cà ˝arowà marki Munktell o mocy 22 KM. Producent za-
dba∏ o wygod´ operatora maszyny. Na ˝yczenie maszy-
na mog∏a byç wyposa˝ona w daszek chroniàcy go
przed s∏oƒcem i opadami. W tylnej cz´Êci zastosowano
równie˝ rodzaj p∏uga pozwalajàcego na wyrównywanie
górnej warstwy nawierzchni drogowej.
W latach trzydziestych i czterdziestych ubieg∏ego stule-
cia Bolinder-Munktells wytwarza∏ ciàgniki gàsienicowe
i spycharki gàsienicowe. Najwa˝niejszà rol´ odgrywa∏y
jednak traktory. W latach 1913-1983 z taÊm produkcyj-
nych fabryki Bolinder-Munktells zjecha∏o ich a˝ 275 ty-

si´cy. Konstrukcja traktora BM 35 sta∏a si´ podstawà
pierwszej ∏adowarki produkowanej ju˝ pod szyldem
BM-Volvo. W ciàgu dwudziestu lat sta∏y si´ one praw-
dziwym przebojem rynkowym i jednym z najbardziej
rozpoznawalnych modeli, z których Volvo CE zas∏yn´∏o
na ca∏ym Êwiecie. ¸adowarki Volvo od poczàtku s∏yn´∏y
z bezpieczeƒstwa. Miejsce pracy operatora by∏o dosko-
nale zabezpieczone specjalnà konstrukcjà ochronnà. 
Maszyny budowlane by∏y oferowane pod markà BM-Vo-
lvo. Poniewa˝ znaczenie Volvo by∏o coraz wi´ksze
wkrótce cz∏ony nazwy zamieniono miejscami. Bolinder-
Munktells systematycznie traci∏ swà pozycj´. Wkrótce
wszyscy mówili wy∏àcznie o Volvo, a firma zacz´∏a po-
wa˝nie myÊleç o ekspansji na Êwiatowe rynki. Poczàtko-
wo nie oferowa∏a swych maszyn pod w∏asnym szyldem,
ale wyszukiwa∏a w poszczególnych krajach doÊwiad-
czonych partnerów posiadajàcych sprawnà sieç dystry-
bucji. Polityka ta kontynuowana by∏a jeszcze w latach
osiemdziesiàtych ubieg∏ego stulecia. 
Póêne lata pi´çdziesiàte i poczàtek szeÊçdziesiàtych to
czas pionierskiej pracy in˝ynierów BM-Volvo nad wozid∏a-
mi przegubowymi. Podstaw´ konstrukcji stanowi∏ traktor
Bolinder-Munktells BM 470 oraz przyczepa o ∏adowno-
Êci 15 ton. W roku 1959 pojazd mo˝na by∏o wdro˝yç
do seryjnej produkcji. Nap´d osi tandemowych przycze-
py nast´powa∏ za poÊrednictwem wa∏ka odbioru mocy
traktora (WOM) oraz niezale˝nej przek∏adni. W sumie
sprzedano trzysta sztuk tych pojazdów -prekursorów wo-
zide∏ przegubowych. Prace nad rozwojem modeli wozide∏
zaowocowa∏y kolejnymi udanymi modelami. W roku 1962
rozpocz´to produkcj´ wozid∏a DD-10, a dwa lata póê-
niej DD-1524. Za dat´ narodzin wozid∏a przegubowego
o konstrukcji zbli˝onej do dzisiaj nam znanych przyjmuje
si´ jednak rok 1966, kiedy to na rynku pojawi∏ si´ pojazd
DR 631 o ∏adownoÊci jedenastu ton. Zastosowano w nim
nap´d na obie osie. Bardzo szybko pojawi∏y si´ wozid∏a

H
IS

T
O

R
IA

Volvo CE - przej´cia w drodze na Êwiatowy szczyt

Konstrukcja pierwszej na Êwiecie samojezdnej równiarki drogowej by∏a prawdzi-
wym prze∏omem. Maszyna opuÊci∏a zak∏ady Bolinder Munktells w roku 1924

Na prze∏omie lat pi´çdziesiàtych i szeÊçdziesiàtych ubieg∏ego stulecia in˝ynie-
rowie BM-Volvo zacz´li konstruowaç pierwsze Êwiecie wozid∏a przegubowe



SERWIS I EKSPLOATACJA 9

trzyosiowe, rozwiàzanie to stosujà do dnia dzisiejszego
wszyscy producenci tego typu pojazdów. 
W po∏owie lat osiemdziesiàtych ubieg∏ego stulecia kon-
cern Volvo zdecydowa∏ si´ na przyspieszenie rozwoju
i wywalczenie sobie wiodàcej pozycji wÊród Êwiatowych
producentów maszyn budowlanych. W tym celu w ro-
ku 1985 powo∏ano do ˝ycia spó∏k´ VME (Volvo-Michi-
gan-Euclid), której udzia∏owcami w równych cz´Êciach
by∏y Volvo i amerykaƒski Clark Equipment Company,
którego g∏ównà domenà do tego czasu by∏a Êwiatowa
dystrybucja ∏adowarek ko∏owych marki Michigan.
Po dziesi´ciu latach i kolejnych przej´ciach producentów
maszyn budowlanych sta∏o si´ na tyle silne, ˝e zdecydo-
wa∏o si´ na przej´cie wszystkich udzia∏ów amerykaƒskie-
go partnera. Od tego momentu koncern dzia∏a pod obo-
wiàzujàcà do dziÊ nazwà Volvo Construction Equipment. 
Jak ju˝ wspomniano pot´ga Volvo CE budowana by∏a
za sprawà konsekwentnie realizowanych przej´ç firm pro-

dukujàcych maszyny budowlane. Jedno z bardziej spekta-
kularnych przej´ç mia∏o miejsce w roku 1989, kiedy to Vo-
lvo obj´∏o 26,5 procent udzia∏ów Åkermans Verkstad AB,
co umo˝liwi∏o poszerzenie oferty produkcyjnej o koparki
hydrauliczne. Poczàtkowo marka Åkermans zosta∏a zacho-
wana, jednak w roku 1998, kiedy to Volvo na pewien czas
przej´∏o po∏udniowokoreaƒskie zak∏ady Samsunga posta-
nowiono o fuzji obu firm i likwidacji obu marek. 
Po roku 2000 Volvo CE nie ustajàc w dà˝eniach do osià-
gni´cia pozycji trzeciego co do wielkoÊci Êwiatowego
producenta maszyn budowlanych kontynuowa∏o polity-
k´ przej´ç. W ten sposób szwedzki koncern wszed∏
w posiadanie aktywów chiƒskiego producenta ∏adowa-
rek LiuGong oraz naby∏ dzia∏ maszyn drogowych firmy
Ingresoll Rand. Volvo CE oferuje dziÊ ponad sto czter-
dzieÊci modeli ∏adowarek ko∏owych, koparek ko∏owych
i gàsienicowych, wozide∏ przegubowych, równiarek,
walców do gruntu i asfaltu, rozÊcie∏aczy asfaltu, ∏adowa-
rek kompaktowych, minikoparek i koparko-∏adowarek.

Maszyny dost´pne sà w wielu konfiguracjach. Maszyny
marki Volvo wytwarzane sà nie tylko w rodzimej Szwecji,
ale tak˝e w Niemczech, Francji, USA, Kanadzie, Brazylii,
Korei Po∏udniowej, Chinach, Indiach i w Polsce, gdzie
powstajà nowoczesne koparko-∏adowarki.
Maszyny marki Volvo pojawi∏y si´ na polskim rynku w la-
tach siedemdziesiàtych ubieg∏ego wieku, kiedy to firma 
Hydrotrest zakupi∏a pierwsze wozid∏a sztywnoramowe
i uzyska∏a uprawnienia do serwisowania maszyn Volvo
w ca∏ym kraju. Pierwsze w Polsce wozid∏a przegubowe
marki Volvo eksploatowa∏a firma Siarkopol.
Od roku 1998 maszyny Volvo oferowane by∏y przez Volvo
Truck Poland. W kwietniu 2002 roku powo∏ano do ˝ycia firm´
Bilia Maszyny Budowlane Polska, która zosta∏a jedynym i wy-
∏àcznym dystrybutorem maszyn Volvo w naszym kraju. W jej
sk∏ad wesz∏y równie˝ dzia∏y serwisu Truck and Bus Service
w D∏ugo∏´ce ko∏o Wroc∏awia, GBO w Gdyni oraz Gal-Trucks
w Krakowie. Po ca∏kowitym wycofaniu si´ koncernu Bilia
z rynku maszyn budowlanych, co nastàpi∏o w roku 2003, wy-
∏àcznym w∏aÊcicielem polskiego przedstawicielstwa jest Vo-
lvo Construction Equipment. W styczniu 2004 roku przyj´∏o
ono nazw´ – Volvo Maszyny Budowlane Polska Sp. z o.o. 
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Volvo CE zawsze traktowa∏o priorytetowo kwestie ekologiczne. Jednym z tego
przyk∏adów jest opracowanie nap´du hybrydowego dla ∏adowarek ko∏owych

OÊrodek badawczo-rozwojowy Volvo Construction Equipment w Eskilstunie nie
pró˝nuje. Czy w∏aÊnie tak wyglàdaç b´dzie koparka przysz∏oÊci?

Volvo CE oferujàc ponad sto czterdzieÊci modeli w ró˝nych konfiguracjach nale-
˝y dziÊ do absolutnej Êwiatowej czo∏ówki producentów maszyn budowlanych 
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Jednym z g∏ównych problemów, z którymi w najbli˝szym
czasie uporaç muszà si´ producenci maszyn budowla-
nych jest nowa norma dotyczàca redukcji emisji spalin.

Od roku 2011 obowiàzywaç b´dzie pierwsza cz´Êç przepi-
sów europejskiej normy Stage III B oraz amerykaƒskiej
Tier 4. Obie dotyczà silników do zastosowaƒ przemys∏o-
wych, mi´dzy innymi w maszynach budowlanych. Normy te
dopuszczajà wyjàtkowo niski poziom emisji tlenków azotu
(NOx) – 2,0 g/kWh, ustalajà tak˝e wartoÊci graniczne w za-
kresie czàsteczek sta∏ych, które w porównaniu z obowiàzujà-
cà aktualnie normà Stage III A muszà byç zmniejszone a˝
o dziewi´çdziesiàt cztery procent!
Aby zrealizowaç te ambitne zamierzenia nie wystarczy stoso-
wanie systemów zintegrowanych z jednostkà nap´dowà, ta-
kich jak elektroniczne sterowanie pracà silnika, uk∏ad Com-
mon-Rail, czy recyrkulacji spalin. Konieczne jest osiàgni´cie
znaczàcych oszcz´dnoÊci zu˝ycia paliwa. Konstruktorzy
tworzà bowiem tym samym swoisty potencja∏, który mo˝e
byç wykorzystany do zasilania systemów zewn´trznych po-
zwalajàcych na ograniczenie emisji szkodliwych substancji.
Jak b´dzie wyglàdaç to w praktyce? KoniecznoÊç sprostania
przepisom wynikajàcym z norm, które zacznà obowiàzywaç
od roku 2011 sprawia, ˝e we wszystkich silnikach o mocy
ponad 50 KM niezb´dne b´dzie stosowanie efektywnych
systemów oczyszczania spalin. Zdaniem ekspertów owà
efektywnoÊç osiàgnàç mo˝na na dwa sposoby. Pierwszy
z nich polega na stosowaniu systemu recyrkulacji spalin da-
jàcego efekt w postaci zmniejszenia emisji tlenku azotu.
Efektem ubocznym tego rozwiàzania jest wzrost emisji czà-
stek sta∏ych. Dlatego konieczne jest stosowanie specjal-
nych filtrów pozwalajàcych na ich wychwycenie. Innà nie-
dogodnoÊcià tego systemu jest koniecznoÊç sch∏adzania
spalin przed ich odprowadzeniem. W porównaniu z silnika-
mi spe∏niajàcymi norm´ Tier III A liczyç si´ zatem nale˝y ze
zwi´kszonà (nawet do 25 procent) temperaturà, z którà
uporaç musi si´ uk∏ad ch∏odzenia silnika. W tym celu ko-
nieczne jest zatem stosowanie ch∏odnic wi´kszej po-
wierzchni i ewentualnie wentylatorów o podwy˝szonej wy-
dajnoÊci. Wià˝e si´ to z k∏opotami natury konstrukcyjnej.
Nale˝y wygospodarowaç dodatkowe miejsce w komorze
silnika oraz znaleêç êród∏o zasilania dodatkowych urzà-
dzeƒ uk∏adu oczyszczania spalin. Wià˝e si´ to oczywiÊcie
z wy˝szym zu˝yciem paliwa. 
Nowe normy przewidujà znaczne ograniczenie wartoÊci
emisji czàstek sta∏ych. Osiàgni´cie zak∏adanych parame-
trów w tym wzgl´dzie wià˝e si´ jednak ze skutkiem ubocz-
nym, jakim jest zwi´kszenie st´˝enia tlenku azotu w strumie-
niu spalin. Ograniczenie ich toksycznoÊci osiàgnàç mo˝-
na za pomocà systemów selektywnej redukcji katalitycznej
(SCR). Pozwalajà one roz∏o˝yç szkodliwe tlenki azotu do po-
staci wody i azotu. Niewàtpliwà zaletà uk∏adu SCR jest ni˝-
sze zu˝ycie paliwa, nie zapominajmy jednak, ˝e do jego
funkcjonowania niezb´dny jest dodatkowy p∏yn eksploata-

cyjny, czyli mocznik AdBlue. Wydatki na jego zakup powo-
dujà znaczne uszczuplenie zysków u˝ytkownika maszyny
osiàganych z tytu∏u zmniejszonego zu˝ycia paliwa. Manka-
mentem sà równie˝ trudnoÊci eksploatacyjne wynikajàce
z koniecznoÊci przeprowadzania dodatkowych czynnoÊci
obs∏ugowych. Operator musi monitorowaç poziom moczni-
ka AdBlue i na bie˝àco uzupe∏niaç stan zbiornika.
Finalna norma Tier 4, która wejdzie w ˝ycie w roku 2014
przewiduje kolejnà redukcj´ limitów emisji tlenku azotu na-
wet do 88 procent w porównaniu ze stanem obecnym.
Z dzisiejszego punktu widzenia spe∏nienie tego wymogu
mo˝liwe b´dzie jedynie w przypadku stworzenia efektywne-
go uk∏adu redukcji spalin bazujàcego na dotychczasowych
zdobyczach technologicznych w tym wzgl´dzie. Osiàgni´-
cie wartoÊci dopuszczalnej emisji spalin zapisane w normach
Stage III B oraz Tier 4 stanowi wyzwanie zarówno dla produ-
centów silników, jak i samych maszyn. W spe∏nieniu niezwy-
kle ostrych norm rol´ odgrywa bowiem nie tylko sam silnik,
ale równie˝ pozosta∏e komponenty oraz sposób ich zabudo-
wy. KoniecznoÊç stosowania dodatkowych uk∏adów oczysz-
czania spalin niesie ze sobà równie˝ skutki uboczne, które
w najbli˝szych latach mogà mieç znaczàcy wp∏yw na zaha-
mowanie rozwoju konstrukcji mobilnych maszyn roboczych.
Konstruktorzy b´dà musieli podjàç dzia∏ania na rzecz zniwe-
lowania poziomu emisji ha∏asu oraz podwy˝szonej tempera-
tury roboczej komponentów. Jak ju˝ wspomniano k∏opotów
nastr´czaç im b´dzie tak˝e koniecznoÊç wygospodarowania
dodatkowej przestrzeni na zabudow´ elementów uk∏adów re-
dukujàcych toksycznoÊç spalin oraz dopasowanie ich
do trudnych warunków pracy panujàcych na wi´kszoÊci pla-
ców budowy, tak aby pracowa∏y one efektywnie i bezawaryj-
nie. Oboj´tnie, jakà drog´ obiorà konstruktorzy, jedno wy-
daje si´ byç pewne. Nabywcy maszyn b´dà zmuszeni po-
godziç si´ ze wzrostem cen. Eksperci szacujà, ˝e koszty
wyprodukowania silnika wyposa˝onego w efektywny
system redukcji spalin zgodnie z normami Stage III B
oraz Tier 4 mogà wzrosnàç nawet dwukrotnie.
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Nadchodzà nowe normy emisji spalin 

WartoÊci emisji czàstek sta∏ych zapisane w normach Stage III B oraz Tier 4 majà
sprawiç, ˝e takie obrazki przejdà definitywnie do przesz∏oÊci…
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Do 31 marca 2010 Komatsu przy wspó∏pracy z in-
donezyjskimi firmami Adaro oraz PT United
Tractors wdro˝y projekt polegajàcy na produkcji

biopaliw, które majà byç spo˝ytkowane na w∏asne po-
trzeby. B´dà nim bowiem tankowane pot´˝ne, dzie-
wi´çdziesi´ciotonowe wozid∏a sztywnoramowe Komat-
su pracujàce w odkrywkowej kopalni w´gla kamienne-
go na indonezyjskiej wyspie Kalimantan. Celem przed-
si´wzi´cia jest ochrona Êrodowiska naturalnego tej jed-
nej z najbardziej malowniczych, a zarazem tajemni-
czych wysp na Êwiecie. Kopalnia Adaro eksploatuje sto
wozide∏ sztywnoramowych Komatsu, których zadanie
polega na jak najszybszym transportowaniu urobku
w trudnych warunkach terenowych.
Plany Komatsu przewidujà uruchomienie kompletnej linii
produkcyjnej b´dàcej w stanie wytworzyç dziennie na-
wet do dwóch ton biodiesla. Powstanie równie˝ specja-
listyczne laboratorium zapewniajàce najwy˝szà jakoÊç
produkowanego paliwa. Jako producent maszyn bu-
dowlanych Komatsu zapewnia pe∏nà gwarancj´ wozide∏
tankowanych biopaliwami. Dotyczy to oczywiÊcie wy-
∏àcznie biodiesla produkowanego na terenie rafinerii na-
le˝àcej do kopalni Adaro. Za∏o˝y ona specjalne planta-

cje roÊlin oleistych. Wi´kszoÊci Europejczyków, biodie-
sel kojarzy si´ nieodmiennie z olejem rzepakowym. s∏o-
necznikowym albo sojowym. Tymczasem surowców
do produkcji tego paliwa jest mnóstwo, choçby olej pal-
mowy. I w∏aÊnie jednym z takich surowców jest olej z ja-
trofy (jatropha curcas), roÊliny pochodzàcej z obszarów
subtropikalnych. RoÊlina ta wydaje si´ byç przysz∏oÊcià
biodiesla g∏ównie dlatego, ˝e doskonale radzi sobie
w niesprzyjajàcych warunkach. Mo˝e rosnàç nawet tam,
gdzie rocznie pada mniej ni˝ 250 mm deszczu na metr
kwadratowy. RoÊlin´ mo˝na rozmna˝aç przez nasio-

na i wegetatywnie (przez ukorzenianie p´dów). Co wa˝-
ne, olej z jatrofy jest niejadalny, co pozwala uniknàç dys-
kusji, czy bardziej zasadna jest produkcja ˝ywnoÊci, czy
biopaliwa. Jatrofa to krzew, który wyrasta do wielkoÊci
niewielkiego drzewa. Dzi´ki temu mo˝e byç obsadzany
na miedzach, s∏u˝àc równie˝ do ochrony innych plonów
przed wiatrem. RoÊlina sama z siebie ma w∏aÊciwoÊci
chroniàce jà przed dzia∏aniem szkodników, wi´c nie ma
potrzeby opryskiwania takiej plantacji pestycydami.
ZawartoÊç oleju w nasionach tej roÊliny waha si´
w granicach 30÷40%. Przy posadzeniu jej w rz´dy,
z metra bie˝àcego otrzymuje si´ nawet do jednego
kilograma nasion, czyli oko∏o 3,5 tony z hektara. Choç
zaczyna owocowaç ju˝ rok po posadzeniu, optymalnà
wydajnoÊç osiàga dopiero po trzech latach.
Adaro zdecydowa∏o si´ na za∏o˝enie upraw jatrofy na
terenach nale˝àcych do kopalni. Pozyskiwane w ten
sposób nasiona oleiste wykorzystywane b´dà do
produkcji biopaliwa, którym tankowane b´dà wozid∏a
Komatsu eksploatowane w kopalni. United Tractors,
jako dystrybutor maszyn Komatsu w Indonezji przejmie
opiek´ serwisowà i ewentualne naprawy wozide∏
eskploatowanych z wykorzystaniem biopaliw.
W ramach projektu, poczàwszy od roku 2012 sto wozi-
de∏ sztywnoramowych wykorzystywanych na terenie
kopalni zasilanych b´dzie biodieslem. Komatsu zaapro-
bowa∏o dwudziestoprocentowà domieszk´ biopaliwa
do oleju nap´dowego. Oznacza to, ˝e w skali roku wo-
zid∏a zu˝ywaç b´dà oko∏o 8.000 ton biopaliwa. Jest to
równoznaczne z redukcjà emisji dwutlenku w´gla
o oko∏o 20.000 ton. Odpowiada to blisko dziesi´ciu pro-
centom emisji dwutlenku w´gla japoƒskich fabryk Ko-
matsu. Je˝eli projekt uzyska∏by kredyty zwiàzane z han-
dlem emisjà, zostanà one przyznane Komatsu.
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Komatsu b´dzie produkowaç biopaliwo!

Komatsu wraz z indonezyjskimi firmami Adaro oraz PT United Tractors b´dzie
produkowaç biopaliwo, które ma byç spo˝ytkowane na w∏asne potrzeby

Sto wozide∏ Komatsu pracujàcych w kopalni nap´dzanych b´dzie produkowa-
nym we w∏asnym zakresie biopaliwem 



Ammann Yanmar wspomaga wszystkich swoich de-
alerów i importerów zapewniajàc im wsparcie tech-
niczne przy pracach naprawczych oraz oferujàc

pomoc w jak najlepszym wype∏nieniu zobowiàzaƒ gwa-
rancyjnych. Pracownicy tych firm zapraszani sà co roku
na szkolenia techniczne. Sà one prowadzone na terenie
fabryki w Saint-Dizier w niewielkich grupach, majà cha-
rakter teoretyczny oraz praktyczny. Sà obowiàzkowe dla
nowych dealerów, którzy muszà zapoznaç swoich pra-
cowników serwisowych z ca∏à gamà produktów Ammanna
Yanmara. Jednak tak˝e pracownicy wspó∏pracujàcych
dealerów muszà regularnie uzupe∏niaç swojà wiedz´,
zw∏aszcza gdy na rynek wprowadzane sà nowe maszyny.
Firma Ammann Yanmar prowadzi dok∏adny rejestr, na jakie
rynki trafiajà poszczególne maszyny. Zasoby centralnego
magazynu cz´Êci zamiennych uzupe∏niane sà przy Êcis∏ej
wspó∏pracy dealerów po to, by nie ponosiç dodatkowych
kosztów zwiàzanych z utrzymywaniem zb´dnych zapasów.
W przyfabrycznym magazynie cz´Êci zamiennych w Saint-
-Dizier przechowuje si´ ponad 140 tysi´cy komponentów.
Mogà byç one b∏yskawicznie dostarczone w dowolne
miejsce w Europie. Ammann Yanmar oferuje tylko orygi-
nalne cz´Êci Yanmar, których stosowanie nie tylko gwa-
rantuje bezpieczeƒstwo, ale tak˝e wyd∏u˝a zdolnoÊç ma-
szyn do pracy. Ambicjà firmy jest taka organizacja maga-

zynu i systemu dostarczania cz´Êci, by dotar∏y one do za-
mawiajàcego w najkrótszym czasie i w najwygodniejszy
sposób. Przy sk∏adaniu zamówieƒ na cz´Êci zamienne
pomocà s∏u˝à oczywiÊcie dealerzy firmy. Ammann
Yanmar przedstawi swe mo˝liwoÊci w zakresie obs∏ugi
posprzeda˝nej podczas tegorocznych targów Bauma,
które odb´dà si´ w dniach 19-25 kwietnia w Monachium. 

S
E

R
W

IS

Ammann Yanmar gwarantuje pe∏ne wsparcie techniczne

W magazynie przyfabrycznym w Saint Dizier dost´pnych jest sto czerdzieÊci
tysi´cy cz´Êci zamiennych i komponentów
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G∏ówna cz´Êç kosztów obs∏ugi technicznej w ca-
∏ym okresie eksploatacji ma∏ych i Êrednich spy-
charek gàsienicowych przypada na podwozie.

Dà˝àc do ich zredukowania Komatsu zaprojektowa∏o
nowe podwozie o nazwie ParallelLink Undercarriage
System (PLUS). Odznacza si´ zdecydowanie wy˝szà
trwa∏oÊcià oraz ni˝szymi kosztami obs∏ugi technicznej
i napraw. W zale˝noÊci od warunków pracy spycharki
nowe podwozia mogà zachowywaç pe∏nà sprawnoÊç
eksploatacyjnà nawet dwukrotnie d∏u˝ej w porównaniu
z tradycyjnymi konstrukcjami. 
Wysokà trwa∏oÊç podwozia PLUS uzyskano dzi´ki za-
stosowaniu wy˝szych ogniw gàsienicy ze smarowanà
oddzielnie obrotowà podwójnà tulejà oraz udoskona-
leniu kó∏ nap´dowych, rolek jezdnych i podtrzymujà-
cych oraz ich os∏on. Wszystkie elementy wykonane sà
z superwytrzyma∏ych materia∏ów, zwi´kszono równie˝
z dziesi´ciu do dwudziestu milimetrów gruboÊç warstwy
strefy utwardzenia. Sprawia to, ˝e newralgiczne elemen-
ty podwozia PLUS nie ulegajà tak szybkiemu zu˝yciu, jak
ma to miejsce w przypadku podzespo∏ów stosowanych
w poprzedniej generacji.
Choç podwozie PLUS jest dro˝sze w zakupie, to eks-
ploatacja wyposa˝onej w nie spycharki mo˝e przynieÊç
u˝ytkownikowi oszcz´dnoÊci. Bioràc pod uwag´ koszty
cz´stszych przestojów maszyny na zwyk∏ym podwoziu,
cz´stszej wymiany i zakupu podzespo∏ów oraz kosztów
dodatkowego smarowania wyliczono, ˝e wydatki
zwiàzane z utrzymaniem spycharki wyposa˝onej
w podwozie PLUS mogà w szczególnych warunkach
eksploatacyjnych zostaç obni˝one nawet o 75 procent. 
U˝ytkownik spycharki na podwoziu PLUS otrzymuje
bezp∏atnie gwarancj´ na 6.000 godzin lub 48 miesi´cy w
zale˝noÊci od tego, co nastàpi najpierw. Warunkiem jej
realizacji jest cykliczny, wykonywany co 500 godzin
przeglàd stanu podwozia. Pomiarów dokonuje serwis
Komatsu przy pomocy specjalistycznego oprogramo-
wania. U˝ytkownik spycharki nie musi pami´taç o prze-
glàdach. Wyr´cza go w tym serwis Komatsu na bie˝àco
Êledzàcy terminy pomiarów za pomocà systemu teleme-

trycznego Komtrax, w jaki wyposa˝ona jest spycharka.
Ca∏a operacja trwa zaledwie dziesi´ç minut, nie powo-
duje wi´c praktycznie dodatkowych przestojów. 
W porównaniu z konstrukcjà konwencjonalnà podwozie
PLUS osiàga trwa∏oÊç wi´kszà o pi´çdziesiàt do nawet
stu procent, nawet w spycharkach pracujàcych na pod∏o-
˝u piaszczystym o silnym dzia∏aniu Êciernym. Liczba in-
terwencji serwisowych polegajàcych na wymianie ∏aƒcu-
chów gàsienic w ca∏ym przeci´tnym okresie eksploatacji
Êredniej spycharki zmniejszy∏a si´ z pi´ciu do dwóch.
Podwozie PLUS zamontowaç mo˝na na ju˝ eksploatowanej
maszynie. Modernizacja nie jest skomplikowana, trwa do-

k∏adnie tyle, ile wymiana standardowego podwozia. Nie
ma bowiem koniecznoÊci monta˝u ko∏a napinajàcego no-
wego typu, wiercenia dodatkowych otworów ani dokony-
wania ˝adnych innych przeróbek. 
Osiàgni´cie maksymalnego czasu bezawaryjnej eks-
ploatacji podwozia PLUS zale˝y równie˝ od u˝ytkowni-
ka. Wa˝ne jest utrzymywanie podwozia w czystoÊci. Po-
zostawianie zaschni´tego b∏ota oznacza pewnà awari´.
Operator spycharki powinien unikaç przejazdów do ty-
∏u. W ten sposób zwi´ksza on co prawda pr´dkoÊç wy-
konywanych prac, ale nara˝a jednoczeÊnie elementy
podwozia na ekstremalne obcià˝enia. Podczas nawro-
tów zalecane jest tak˝e unikanie skr´tów w tym samym
kierunku. Taki sposób pracy powoduje bowiem nierów-
nomierne zu˝ywanie si´ obu gàsienic spycharki. 
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Podwozie PLUS Komatsu - same plusy!

Dzi´ki zmianom konstrukcyjnym podwozie Komatsu PLUS jest trwalsze, bar-
dziej niezawodne i zdecydowanie taƒsze w eksploatacjI

W zale˝noÊci od warunków pracy podwozia PLUS zachowujà pe∏nà sprawnoÊç
nawet dwukrotnie d∏u˝ej w porównaniu z tradycyjnymi konstrukcjami

Elementy podwozia wykonano z superwytrzyma∏ych materia∏ów, zwi´kszono
równie˝ gruboÊç warstwy w strefie utwardzenia
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Koncern Case Construction Equipment w koƒcu lu-
tego 2010 roku poda∏ do wiadomoÊci, ˝e silniki
produkowanych przezeƒ maszyn spe∏niajà rygory-

styczne normy emisji spalin zgodnie z normà Tier 4. Jej
wprowadzenie odb´dzie si´ w dwóch etapach. Najpierw,
na poczàtku przysz∏ego roku zacznà obowiàzywaç prze-
pisy przejÊciowe, norma finalna wejdzie natomiast w ˝y-
cie w styczniu 2014. W celu spe∏nienia rygorystycznych
przepisów Case wprowadzi∏ dwie ró˝ne technologie po-
zwalajàce na redukcj´ toksycznoÊci spalin. Stosowane sà
one w ponad dziewi´çdziesi´ciu ró˝nych modelach silni-
ków o mocy w zakresie od 15,15 do 532 KM (11,3÷397
kW). Wspomniane technologie to: CEGR (Cooled
Exhaust Gas Recirculation) czyli recyrkulacji sch∏odzo-
nych spalin. Drugà technologià jest nowatorska i ekolo-
giczna SCR (Selective Catalytic Reduction) polegajàca
na selektywnej redukcji katalitycznej.
Konstruktorzy jednostek nap´dowych napotykajà nie-
bagatelne trudnoÊci w osiàgni´ciu takich parametrów
toksycznoÊci spalin, które mieÊci∏yby si´ w wartoÊciach
okreÊlanych obiema normami Tier 4, zarówno przej-
Êciowà, jak i finalnà. G∏ówny problem polega na tym, ˝e
technologia CEGR pozwala na ograniczenie emisji tlen-
ków azotu (NOx), ale odbywa si´ to kosztem zwi´kszenia
emisji czàstek sta∏ych (PM). W przypadku zastosowania
technologii SCR dzieje si´ dok∏adnie odwrotnie – silnik
emituje mniej czàstek sta∏ych, zarazem mamy jednak
do czynienia z podniesieniem poziomu emisji tlenków
azotu. W celu osiàgni´cia zadowalajàcych efektów po-
zwalajàcych na spe∏nienie normy Tier 4, co w praktyce
oznacza, ˝e silnik maszyny niemal nie emituje toksycz-
nych spalin, technologia CEGR musi zostaç uzupe∏nio-
na o system filtrów, a rozwiàzanie SCR wymaga stoso-
wania katalizatora oraz czynnika redukcyjnego w posta-
ci dostarczanego w nietoksycznej formie amoniaku. 
In˝ynierowie Case dostrzegajàc zalety obu rozwiàzaƒ
stosujà je w zale˝noÊci od wielkoÊci silnika, jego wysile-
nia i warunków, w jakich pracuje. W swoich pracach ba-
dawczo-rozwojowych wykorzystujà potencja∏ wynikajà-
cy z faktu przynale˝noÊci do Grupy Fiata. Wa˝nà rol´
odgrywajà tak˝e dobre kontakty ze strategicznymi part-
nerami i kooperantami. Case Construction Equipment
cieszy si´ doskona∏à opinià wÊród u˝ytkowników swych
maszyn, poniewa˝ odznaczajà si´ one rosnàcà wydaj-
noÊcià, oszcz´dnym zu˝yciem paliwa, bezawaryjnoÊcià,
wysokim komfortem oraz ∏atwà obs∏ugà serwisowà. Wy-
mieniajàc zalety maszyn marki Case nie mo˝na zapo-
mnieç o ich niskim negatywnym wp∏ywie na Êrodowisko
naturalne. Z chwilà rozpocz´cia obowiàzywania finalnej
normy Tier 4 silniki maszyn budowlanych marki Case
emitowaç b´dà o blisko dziewi´çdziesiàt procent mniej
czàstek sta∏ych i tlenków azotu ni˝ by∏o to dopuszczalne
w przypadku obowiàzujàcej w tej chwili normy Tier 3. 

Efekt dzia∏ania technologii SCR polega na przemianie
tlenków azotu w nietoksyczne substancje – azot i par´
wodnà. Proces ten zachodzi w katalizatorze nie majàc
negatywnego wp∏ywu na parametry jednostki nap´do-
wej, takie jak moc i moment obrotowy. SCR pozwala te˝
na stosowanie taƒszego oleju silnikowego mineralnego
lub pó∏syntetycznego. Przynosi oszcz´dnoÊci polegajà-
ce na ograniczeniu zu˝ycia paliwa. Mogà one si´gaç
nawet pi´ciu procent w porównaniu z silnikami wysoko-
pr´˝nymi wykonanymi w tradycyjnej technologii. Man-
kamentem dla operatora jest za to koniecznoÊç sta∏ego
Êledzenia poziomu oraz uzupe∏niania amoniaku pe∏nià-
cego rol´ czynnika redukcyjnego.
W∏aÊnie z tego powodu u˝ytkownicy maszyn nap´dza-
nych silnikami z systemem redukcji CEGR doceniajà jej
zalety. Przede wszystkim operator maszyny nie wykonu-
je wielu dodatkowych czynnoÊci ob∏sugowych. Musi pa-
mi´taç jedynie o okresowej regeneracji lub wymianie fil-
trów czàstek sta∏ych, które gromadzà niespalone drobi-
ny sadzy. Stosowanie tej technologii nie pociàga za so-
bà znaczàcego wzrostu kosztów eksploatacyjnych. Dla
zachowania sprawnoÊci dzia∏ania silnika konieczne jest
natomiast tankowanie wysokiej jakoÊci paliwa.
Rozwijajàc obie technologie redukcji toksycznoÊci spa-
lin, konstruktorzy Case zwracali szczególnà uwag´, by
ich stosowanie nawet w najmniejszym stopniu nie od-
by∏o si´ kosztem spadku wydajnoÊci maszyn.
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Silniki maszyn Case spe∏niajà wyÊrubowanà norm´ Tier 4!

Case Construction Equipment poda∏ do wiadomoÊci, ˝e produkowane przezeƒ
maszyny spe∏niajà rygorystyczne normy emisji spalin zgodnie z normà Tier 4
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Dzi´ki wprowadzeniu kompleksowej oferty serwi-
sowej New Holland chce zapewniç u˝ytkowni-
kom swych maszyn maksimum bezpieczeƒstwa

u˝ytkowania oraz efektywnoÊci wykorzystania sprz´tu.
Firma s∏u˝y wsparciem od momentu podj´cia decyzji
o zakupie maszyny tej marki przez ca∏y okres eksploata-
cji, co ma na celu utwierdzenie nabywcy w przekonaniu
o podj´ciu w∏aÊciwej decyzji. Dzi´ki pomocy fachowców
New Holland u˝ytkownik mo˝e efektywniej wykorzysty-
waç swà maszyn´, czyniç oszcz´dnoÊci na kosztach jej
eksploatacji oraz zwi´kszaç zyski dzi´ki osiàgni´ciu
optymalnej wydajnoÊci. Dodatkowym atutem jest mo˝li-
woÊç uzyskania maksymalnie wysokiej ceny w przypad-
ku póêniejszej odsprzeda˝y maszyny.
Zainteresowani maszynami New Holland skorzystaç
mogà z pomocy w sfinansowaniu ich zakupu. Mo˝li-
woÊç takà dajà pakiety finansowe oferowane przez legi-
tymujàcà si´ ponad pi´çdziesi´cioletnim doÊwiadcze-
niem w tej sferze CNH Capital. Doskona∏a znajomoÊç
specyfiki bran˝y budowlanej sprawia, ˝e ofert´ finanso-
wania dopasowaç mo˝na do potrzeb konkretnego
klienta. SpecjaliÊci CNH Capital mogà b∏yskawicznie
oceniç, czy znaczàca inwestycja, jakà jest zakup nowej
maszyny budowlanej nie b´dzie mieç negatywnego
wp∏ywu na p∏ynnoÊç finansowà nabywcy. 
New Holland dà˝y konsekwentnie do optymalizacji ob-
s∏ugi posprzeda˝nej. Tak˝e w zakresie opieki serwiso-
wej. Nabywca ka˝dej maszyny marki New Holland po-
winien móc wykorzystywaç jà w najwy˝szym stopniu
i przy mo˝liwie niskich kosztach eksploatacyjnych. Mo-
˝e umo˝liwiç to Êcis∏a wspó∏praca z dealerem, u które-
go dokona∏ zakupu. Planowane wspólnie z odpowied-
nim wyprzedzeniem przeglàdy i prace konserwacyjne
konkretnej maszyny, pozwalajà zapewniç jej optymalnà
sprawnoÊç oraz wydajnoÊç przy jednoczesnym wyd∏u-
˝eniu ˝ywotnoÊci. Programy przeglàdów powinny byç
opracowywane d∏ugofalowo, a przy ich planowaniu bra-
ne pod uwag´ konkretne warunki eksploatacji. Jest to
szczególnie wa˝ne, w przypadku maszyn wykorzysty-
wanych na co dzieƒ w najci´˝szych warunkach pracy,
na przyk∏ad przy wyburzeniach, utylizacji odpadów, czy
zakrojonych na szerokà skal´ robotach ziemnych. New
Holland chce, aby docelowo szczegó∏owe plany pro-
gramów serwisowych tworzone by∏y przez lokalnych
dystrybutorów, a tak˝e przez nich realizowane. W ten
sposób mo˝na nale˝ycie zadbaç o utrzymanie prawi-
d∏owego stanu technicznego maszyn przez ca∏kowity
okres eksploatacji. Takie dzia∏ania pozwalajà nie tylko
osiàgnàç maksymalnà wydajnoÊç sprz´tu i osiàgnàç je-
go wartoÊç w przypadku odsprzeda˝y. W taki w∏aÊnie
sposób New Holland zamierza dzia∏aç na rzecz zapew-
nienia jak najd∏u˝szego realnego czasu dyspozycyjno-
Êci maszyny. W tym celu udzieli wszechstronnego

wsparcia swym dealerom w poszczególnych krajach
poprzez konsultacje wysokowyspecjalizowanych ze-
spo∏ów in˝ynierów. Pomagajà oni w jak najkrótszym
czasie zdiagnozowaç i usunàç ewentualne usterki oraz
rozwiàzaç wszelkie problemy eksploatacyjne. New Hol-
land usprawniaç b´dzie tak˝e dostawy cz´Êci zamien-
nych. Centralny magazyn firmy pracuje w systemie
dwudziestoczterogodzinnym przez siedem dni w tygo-
dniu. Dzi´ki temu do niezb´dnego minimum ograni-
czyç mo˝na bezproduktywne przestoje maszyn. Dzia-
∏ania w tym wzgl´dzie spotka∏y si´ z przychylnym przy-
j´ciem i wzrostem satysfakcji u˝ytkowników maszyn
New Holland. Zapytani w specjalnej ankiecie o priory-
tety w zakresie obs∏ugi serwisowej, wskazali oni mak-
symalne skrócenie czasu przeprowadzania napraw.
Podczas zbli˝ajàcych si´ targów Bauma 2010 w Mona-
chium New Holland przeprowadzi szerokà kampani´ in-
formacyjnà na temat zalet oferowanych us∏ug serwiso-
wych. Firma liczy na dalsze pog∏´bienie dialogu z u˝yt-
kownikami swych maszyn, co pozwoli∏oby na opraco-
wywanie konkretnych programów serwisowych. Na-
bywca powinien byç przekonany, ˝e decydujàc si´
na mark´ New Holland jak najkorzystniej zainwestowa∏
swoje pieniàdze. Reasumujàc, u˝ytkownik maszyn mar-
ki New Holland korzystajàc z fachowych us∏ug serwiso-
wych mo˝e zoptymalizowaç wydajnoÊç sprz´tu i lepiej
nim zarzàdzaç, obni˝yç koszty eksploatacyjne, zapew-
niç sobie wysokà cen´ maszyny oraz zmaksymalizo-
waç zyski z realizowanych inwestycji.

Serwis New Holland - pe∏ne wsparcie u˝ytkownika

Kompleksowa oferta serwisowa ma zapewniç u˝ytkownikom maszyn New Holland
maksimum bezpieczeƒstwa oraz efektywnoÊci wykorzystania sprz´tu
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P.H. AGROSK¸AD 97-225 Ujazd, Józefin 39, tel. (44) 719 35 75  
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RENTRAK Sp. z o.o. 16-070 Choroszcz/Bia∏ystok, Poros∏y Kolonia 1c, tel. (85) 651 15 41,  kom. 0507 181 259, www.rentrak.pl

PHU PERKOZ Sp. z o.o. 87-300 Brodnica, ul. Sikorskiego19a, tel.(54) 49 34 057, kom. 0604 795 595, www.perkoz .com.pl
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PRZEDSTAWICIELE PRODUCENTA I SERWIS MASZYN MARKI NEW HOLLAND:

MASZYNY I SERWIS NA MIAR¢ TWOICH POTRZEB

www.newholland.com
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Wroku 2011 wchodzà w ˝ycie zaostrzone normy
emisji spalin. Producenci nie majà zatem wie-
le czasu, by odpowiednio przygotowaç do te-

go swoje maszyny. Wiadomo, ˝e czynnikiem ubocznym
stosowania ka˝dego z systemów ograniczajàcych tok-
sycznoÊç spalin jest wzrost zu˝ycia paliwa, a co za tym
idzie zwi´kszenia poziomu emisji spalin. Osiàgniemy
zatem stan, w którym spaliny b´dà co prawda mniej
toksyczne, ale b´dzie ich wi´cej. Wypada zatem zasta-
nowiç si´, czy wprowadzenie kosztownych technologii
pozwalajàcych na sprostanie coraz bardziej restrykcyj-
nym normom nie jest jedynie sztukà dla sztuki, czy ma
ekonomiczne uzasadnienie? Na tak zadane pytanie
mo˝na odpowiedzieç twierdzàco, wszak z jednym istot-
nym zastrze˝eniem. Dà˝enia do zmniejszenia toksycz-
noÊci spalin w celu osiàgni´cia ich efektywnoÊci muszà
pozostawaç w Êcis∏ym zwiàzku z dzia∏aniami na rzecz
ograniczenia paliwo˝ernoÊci maszyn.
Konstruktorzy Volvo Construction Equipment wyprze-
dzili niejako epok´, od lat stosujà bowiem w swych ma-
szynach technologie pozwalajàce na ograniczenie zu-
˝ycia paliwa. Sà one niejako stworzone dla rozwiàzania
wspomnianego powy˝ej problemu. Tylko w ten sposób
mo˝liwy jest post´p. Maszyna mniej pali, a spaliny sà
mniej toksyczne. W nowej generacji wi´kszych ∏ado-
warek ko∏owych L150F, L180F oraz L220F Volvo Con-
struction Equipment stosuje nowy system przeniesienia
nap´du OptiShift. Wed∏ug danych producenta ma to
przynieÊç zmniejszenie zu˝ycia paliwa nawet o pi´tna-
Êcie procent. Podczas tegorocznych targów Bauma Vo-
lvo Construction Equipment zaprezentuje rozwiàzania
konstrukcyjne, które umocnià wiodàcà pozycj´ koncer-
nu w dziedzinie dzia∏aƒ proekologicznych i oszcz´dno-
Êci zu˝ycia paliwa. Zaprezentowany zostanie system
przeniesienia nap´du OptiShift zapewniajàcy nie tylko
oszcz´dnoÊci paliwa rz´du pi´tnastu procent, ale rów-
nie˝ podniesienie komfortu pracy operatora i wyd∏u˝e-
nie ˝ywotnoÊci podzespo∏ów maszyny. 
OptiShift stanowi rozwini´cie opracowanego przez in˝y-
nierów Volvo CE i stosowanego z powodzeniem w du-
˝ych ∏adowarkach ko∏owych tej marki systemu Automa-
tic Power Shift (APS) dzia∏ajàcego w oparciu o jedno-
czesnà kontrol´ pr´dkoÊci jazdy i obrotów jednostki na-
p´dowej. Operatorzy cenili sobie ∏atwoÊç obs∏ugi syste-
mu. Ich zadanie ogranicza∏o si´ bowiem do wybrania
kierunku jazdy – do przodu lub do ty∏u. System APS po-
zwala∏ na automatyczne dobranie biegu (spoÊród czte-
rech do przodu i czterech do ty∏u) optymalnego do wa-
runków pracy, w jakich przychodzi∏o w danym momen-
cie pracowaç maszynie i wykonywanego przez nià zada-
nia. OptiShift sta∏ si´ kolejnym wa˝nym krokiem na dro-
dze podniesienia komfortu pracy operatora, ochrony
Êrodowiska naturalnego, wyd∏u˝enia czasu bezawaryj-

nej pracy i oszcz´dnoÊci eksploatacyjnych. Zastosowa-
no w nim nie tylko nowej generacji zmiennik momentu
ze sprz´g∏em jednokierunkowym (wolne ko∏o), ale tak˝e
opatentowane przez Volvo rozwiàzanie Reverse-by-Bra-
king (RBB). Technologia OptiShift wykorzystywana jest
we wszystkich nowych ∏adowarkach ko∏owych Volvo.
Podczas targów Bauma zalety rozwiàzania zaprezento-
wane zostanà na przyk∏adzie ∏adowarek L180F oraz naj-
wi´kszej w typoszeregu L220F, tak˝e podczas pokazów
dynamicznych. Volvo Construction Equipment podkre-
Êla, ˝e uk∏ad przeniesienia nap´du stanowi przemyÊlanà
i w pe∏ni sprawnà konstrukcj´. Podczas prac konstruk-
cyjnych Volvo CE nie narzuca∏o sobie ˝adnych termi-
nów, tak aby wyprzedziç dzia∏ania konkurencji. Wprost
przeciwnie, g∏ównym za∏o˝eniem by∏o uzyskanie dojrza-
∏ej konstrukcji nadajàcej si´ do natychmiastowego
wprowadzenia do seryjnej produkcji. Testy przeprowa-
dzane w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych
wykaza∏y, ˝e OptiShift pozwala u˝ytkownikowi ∏adowar-
ki na znaczne oszcz´dnoÊci paliwa podczas przewozu
materia∏ów na Êrednich odleg∏oÊciach, odspajania grun-
tów oraz prze∏adunku d∏u˝yc i innych materia∏ów. Volvo
CE wykazuje tak˝e szereg innych zalet technologii Opti-
Shift. Polegajà one przede wszystkim na mo˝liwoÊci
przyspieszenia cykli roboczych, zwi´kszeniu komfortu
pracy operatora, podniesieniu precyzji sterowania
osprz´tem roboczym, ogólnie wy˝szej wydajnoÊci
szczególnie podczas pokonywania wzniesieƒ. Na uwa-
g´ zas∏uguje równie˝ zmniejszenie obcià˝eƒ, jakim pod-
legajà zmiennik i skrzynia biegów. 
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Volvo OptiShift - wygodniej, bezpieczniej, oszcz´dniej…

OptiShift zapewnia nie tylko znaczàce oszcz´dnoÊci paliwa, ale równie˝ podnie-
sienie komfortu pracy operatora i wyd∏u˝enie ˝ywotnoÊci podzespo∏ów maszyny
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Narz´dzia Slide Sledge b∏yskawicznie zdobywajà
sobie uznanie polskich u˝ytkowników rewolucjo-
nizujàc prac´ warsztatów serwisowych. Znajdujà

coraz szersze zastosowanie, równie˝ poza typowymi seg-
mentami rynku, takimi jak serwisy maszyn budowlanych,
kopalnianych, rolniczych i leÊnych, a tak˝e pojazdów ci´-
˝arowych. Amerykaƒskie narz´dzia zdobywajà sobie uzna-
nie w si∏ach zbrojnych i w kolejnictwie. 
Zestaw narz´dzi Slide Sledge sk∏ada si´ z m∏ota oraz koƒ-
cówek. Dost´pne sà m∏oty o ró˝nej wadze odpowied-
nio: 4,5 kg/760 mm, 6,5 kg/1.170 mm, BMF 7kg/760 mm
oraz BMF10,5 kg/1.170 mm. Ich uzupe∏nienie stanowi
szeroka gama koƒcówek s∏u˝àcych mi´dzy innymi do wy-
bjania tulei, wybijania sworzni oraz do demonta˝u i ponow-
nego monta˝u zabezpieczeƒ z´bów ∏y˝ek. Dost´pna jest
równie˝ prowadnica do ∏o˝ysk, uszczelnieƒ i pierÊcieni, wi-
de∏ki do przegubów oraz koƒcówka zrywajàca i d∏utowa.
Opatentowany system udarowy zwi´ksza do maksimum
moc przenoszonà na g∏owic´ narz´dzia. Narz´dzie zosta∏o
wyposa˝one w szybkoz∏àcze, co pozwala na szybkà i bez-
piecznà wymian´ koƒcówek. Zaprojektowany ergonomicz-
nie uchwyt zapewnia solidne trzymanie narz´dzia. Konstruk-
cja eliminuje poÊlizg m∏otka. Pozwala to na oszcz´dnoÊç
czasu, eliminacj´ d∏u˝szych przestojów. Amerykaƒskie na-
rz´dzia SlideSledge sà bezsprzecznie najbardziej precy-
zyjnym i wydajnym systemem uderzajàcym spoÊród
wszystkich oferowanych aktualnie przez Êwiatowych pro-
ducentów. U˝ywanie narz´dzi Slide Sledge pozwala nie
tylko znacznie zredukowaç niebezpieczeƒstwo wypad-
ków podczas prac warsztatowych, ale tak˝e wykonywaç
je przez jednà zamiast dwóch osób. W ten niezwykle pro-
sty sposób warsztatom udaje si´ zwi´kszyç wydajnoÊç
pracy przy jednoczesnym zredukowaniu jej kosztów. 
M∏oty Slide Sledge nie tylko usprawniajà prac´ i popra-
wiajà jej bezpieczeƒstwo, ale tak˝e umo˝liwiajà wykona-
nie zadaƒ warsztatowych wówczas, gdy nie jest to mo˝li-
we przy stosowaniu tradycyjnych metod i narz´dzi.

Âwiadczy o tym przyk∏ad zwiàzany z robotami polegajà-
cymi na wbijaniu sworzni tradycyjnymi metodami. Do wy-
konania zadania konieczna jest wspó∏praca dwóch osób.
Pierwszy z pracowników pos∏uguje si´ m∏otem, drugi na-
tomiast przytrzymuje element poÊredni (d∏uto, inny swo-
rzeƒ lub po prostu odpowiednio przyci´ty odcinek rury
lub stalowego pr´ta). W takiej sytuacji cz´sto zdarza si´
si´, ˝e pracownik pos∏ugujàcy si´ m∏otem wykonuje ma-
∏o precyzyjne uderzenie. W takim przypadku lub przy od-
rzucie grozi to zranieniem drugiego z pracujàcych. 
W wielu innych przypadkach, gdy sworzeƒ lub tuleja sà za-
pieczone, pracownicy warsztatu nie dysponujàc odpo-
wiednimi narz´dziami zmuszeni sà do pos∏ugiwania si´
„samoróbkami” lub wr´cz wykorzystywaç do uporania si´
z problemem palniki albo prasy hydrauliczne. Nie tylko
wyd∏u˝a to znacznie czas pracy, ale jest bardzo niebez-
pieczne dla prowadzàcych prace mechaników. Mo˝e
tak˝e spowodowaç uszkodzenia mechaniczne wybija-
nego sworznia lub tulei, a niekiedy nawet doprowadziç
do nieodwracalnego zniszczenia tych elementów. 
Optymalnym rozwiàzaniem jest zastosowanie systemu Slide
Sledge, który – przy u˝yciu trzynastokilogramowego m∏ota
– zapewnia nacisk uderzenia ponad 5.500 kG/cm2. Si∏a zo-
staje skierowana centrycznie w punkt uderzenia, a do wy-
konania pracy wystarczy jedna osoba. UniwersalnoÊç sys-
temu SlideSledge wzrasta dodatkowo dzi´ki mo˝liwoÊci za-
stosowania szeregu specjalistycznych koƒcówek. Ich wy-
miana zajmuje pracownikowi dos∏ownie kilka sekund.

Amerykaƒskie narz´dzia serwisowe Slide Sledge 

Narz´dzia Slide Sledge b∏yskawicznie zdobywajà sobie uznanie polskich u˝yt-
kowników rewolucjonizujàc prac´ warsztatów serwisowych

Zaprojektowany ergonomicznie uchwyt zapewnia solidne trzymanie narz´dzia. Kon-
strukcja eliminuje poÊlizg m∏otka, co znacznie przyspiesza prac´
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INTRAC Polska Sp. z o.o.
Centrala: Wolica, Al. Katowicka 3, 05-830 Nadarzyn ,
tel./fax 022 641 02 03, tel. kom. 022  693 921 330
Oddział  Gdynia: 81-061 Gdynia ul. Hutnicza 40 (teren BE Gruop)
tel./fax 058 783 37 40, tel. kom. 022  693 921 321
Oddział Olkusz: Al. 1000-lecia 1, 32-300 Olkusz
tel./fax 032 645 533 00-01, tel. kom. 022  693 921 325
Oddział Zamość: ul. Zagłoby 10, 22-400 Zamość
tel./fax 084 627 09 89, tel. kom. 022  693 921 300
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Generalny Importer

• automatyczne skrzynie biegów

• doradztwo techniczne

• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

• system ReTran

• cz´Êci zamienne

• oleje przek∏adniowe TranSynd

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






