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Szanowni Paƒstwo…

to jednak prawda, ˝e podró˝e kszta∏cà. Szczególnie je˝eli po dotarciu na miejsce przeznaczenia
uda si´ odbyç interesujàcà, ˝eby wr´cz nie powiedzieç pouczajàcà rozmow´. Poczàtek roku
dziennikarze naszej redakcji sp´dzili pracowicie odwiedzajàc wiele firm, które oprócz treÊci rekla-
mowych chcà przekazaç za naszym poÊrednictwem swoje mo˝liwoÊci, pochwaliç si´ rozwiàzania-
mi technicznymi majàcymi zadanie u∏atwienia pracy operatorów. Z naszych rozmów przebija∏y jed-
nak tak˝e pewne obawy. Wyraênie widaç, ˝e Êwiatowi producenci majà problem powodowany
konsekwencjami wprowadzenia wielce rygorystycznych norm emisyjnych. Do tej pory nikt jednak
nie zg∏asza∏ oficjalnie obiekcji. Wprost przeciwnie, do naszej redakcji, która zresztà zapoczàtkowa-
∏a cykl artyku∏ów na temat nowych norm dok∏adnie rok temu, trafia∏y i trafiajà informacje prasowe
kolejnych firm, które przynajmniej we w∏asnym mniemaniu, znalaz∏y optymalne rozwiàzanie proble-
mu. Producentom silników udaje si´ ponoç nie zwi´kszaç ich gabarytów, zachowaç moc,
a przy tym sprawiç, ˝e z rury wydechowej maszyny ju˝ wkrótce wydobywaç si´ b´dzie niemal˝e
wy∏àcznie przyjazna Êrodowisku para wodna…
Odzywa si´ coraz wi´cej g∏osów, ˝e problemu nie uda si´ jednak rozwiàzaç w prosty sposób.
Malkontenci twierdzà nawet, ˝e dà˝enie do spe∏nienia coraz bardziej wyÊrubowanych norm, to
sztuka dla sztuki, a mo˝e nawet szaleƒstwo. Szaleƒstwo, w którym nie wolno braç udzia∏u, które-
mu trzeba si´ stanowczo przeciwstawiç. A przynajmniej „ucywilizowaç” lub spowodowaç odsu-
ni´cie w czasie. Tak w∏aÊnie uczyni∏o W∏oskie Stowarzyszenie Producentów Maszyn Budowla-
nych (Unacea) alarmujàce, ˝e bezwolne poddawanie si´ dyktatowi urz´dników dokr´cajàcych
konsekwentnie „emisyjnà” Êrub´ spot´guje i tak olbrzymie problemy du˝ych europejskich produ-
centów maszyn budowlanych. Mniejszych zaÊ wyeliminuje z rynku. W∏osi nie ograniczyli si´ do bi-
cia na alarm, zg∏osili swoje obiekcje do Parlamentu Europejskiego, który ich zdaniem powinien
w∏àczyç si´ w ratowanie przemys∏u maszyn budowlanych poprzez wprowadzenie w najbli˝szym
czasie przepisów umo˝liwiajàcych szczególnie producentom o mniejszym potencjale roz∏o˝enie
w czasie kosztów dostosowania si´ do norm emisyjnych. Unacea chce równie˝ wprowadzenia
ochrony europejskiego rynku przed zakusami konkurentów z innych kontynentów, którzy delikat-
nie rzecz ujmujàc, obowiàzujàce tu normy i przepisy, majà w g∏´bokim powa˝aniu…

Redakcja
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6. Ju˝ na poczàtku lat czterdziestych ubieg∏ego stule-
cia Caterpillar oprócz swego sztandarowego pro-
duktu, jakim pozostawa∏ ciàgnik gàsienicowy, ofero-
wa∏ tak˝e równiarki lemieszowe, równiarki podno-
szàce, maszyny do wykonywania tarasów na zbo-
czach oraz zestawy generatorów mocy elektrycznej 

10. U˝ywane kupuj z g∏owà! O maszynach 
budowlanych… i nie tylko - rozmawiamy 
z Tomaszem PuÊcianem, szefem Dzia∏u Maszyn
U˝ywanych firmy Bergerat Monnoyeur

12. Oko∏o siedemdziesi´ciu procent energii cieplnej
wytworzonej w wyniku spalania paliwa
trafia do otoczenia. Cz´Êç, która nie zostanie wy-
promieniowana wraz ze spalinami musi byç odpro-
wadzona przez uk∏ad ch∏odzenia. Jego sprawnoÊç
ma niebagatelny wp∏yw na wyd∏u˝enie ˝ywotnoÊci
maszyny oraz okres i ekonomik´ jej eksploatacji

16. Maszyny budowlane stajà si´ coraz „inteligentniej-
sze”. Dzi´ki najnowszym zdobyczom elektroniki
i informatyki u˝ytkownik mo˝e nawiàzywaç z nimi
coraz wi´kszy „dialog”. Systemy telematyczne nie
budzà ju˝ dziÊ sensacji, w praktyce sprawdzi∏y si´
natomiast na tyle, ˝e stanowià wyposa˝enie stan-
dardowe wi´kszoÊci maszyn

26. BOMAG zdecydowa∏ si´ na przeprowadzenie mo-
dernizacji walców wibracyjnych do robót ziem-
nych. W maszynach z roku modelowego 2011 za-
stosowano szereg nowatorskich rozwiàzaƒ. Naj-
wa˝niejsze z nich to automatyczny uk∏ad antypo-
Êlizgowy ASC oraz system BOMAG TELEMATIC

27. Mascus, jeden z najwi´kszych na Êwiecie serwi-
sów og∏oszeniowych w bran˝y u˝ywanych ma-
szyn budowlanych, rolniczych, leÊnych, komunal-
nych, samochodów ci´˝arowych i wózków wid∏o-
wych, przekroczy∏ liczb´ stu czterdziestu tysi´cy
og∏oszeƒ publikowanych w serwisie. Informacja ta
w po∏àczeniu z opublikowanymi ju˝ wczeÊniej da-
nymi potwierdzajàcymi osiàgni´cie ponad 1,8 mi-
liona unikatowych u˝ytkowników miesi´cznie po-
kazuje, ˝e serwis rozwija si´ bardzo dynamicznie 

28. Narz´dzia Slide Sledge b∏yskawicznie zdobywajà
sobie uznanie polskich u˝ytkowników rewolucjoni-
zujàc prac´ warsztatów serwisowych. Znajdujà
zastosowanie, równie˝ poza typowymi segmentami
rynku, takimi jak serwisy maszyn budowlanych,
kopalnianych, rolniczych i leÊnych, a tak˝e pojaz-
dów ci´˝arowych. Amerykaƒskie narz´dzia wykorzy-
stywane sà tak˝e w si∏ach zbrojnych i w kolejnictwie
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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 22 859-19-67  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: .......................................................................................................................................

Prosz´ o  regularne, bezp∏atne przesy∏anie elektronicznej gazety „PosBudNews”

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

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

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

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

!
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budowlane
maszyny
s e r w i s  i  e k s p l o a t a c j a 12011
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Ponad szeÊç miesi´cy trwa∏y praktyczne testy hy-
brydowej ci´˝arówk´ Renault Premium Hybrys
Tech. Po pokonaniu dwunastu tysi´cy kilome-

trów pojazd zebra∏ pozytywne opinie. Przede wszystkim
odnotowano oszcz´dnoÊci w zu˝yciu paliwa si´gajàce
dwudziestu procent. 
Hybrydowy nap´d równoleg∏y zastosowany przez Re-
nault Trucks ∏àczy dwa êród∏a mocy: silnik spalinowy
i elektryczny. W zale˝noÊci od sytuacji dzia∏ajà one rów-
noczeÊnie bàdê z osobna. Natomiast energia elektryczna
zgromadzona w akumulatorach trakcyjnych jest wyko-
rzystywana do zasilania funkcji zwiàzanych z komfortem
i bezpieczeƒstwem jazdy, np.: wspomaganie uk∏adu kie-
rowniczego bàdê ch∏odzenie uk∏adów elektrycznych. Re-
nault Trucks jest obecnie jedynym producentem samo-
chodów ci´˝arowych, który wprowadzi∏ do eksploatacji
pojazd z automatycznie prze∏àczanym nap´dem elek-
trycznym. Wszystko to skutkuje redukcjà zu˝ycia paliwa
i emisji CO2 o oko∏o dwadzieÊcia procent. Oprócz tego,
kolejnà zaletà jest obni˝enie poziomu ha∏asu dzi´ki za-
stosowaniu cichego silnika elektrycznego.
Zasada nap´du wykorzystana przez Renault Trucks jest
prosta: energia kinetyczna pojazdu jest odzyskiwana
podczas hamowania i zamieniana w elektrycznà, którà
gromadzà akumulatory. Dzi´ki ich ciàg∏emu ∏adowaniu
podczas normalnej jazdy nie ma potrzeby uzupe∏niania
pràdu z zewn´trznych êróde∏ energii. 

Dà˝àc do podniesienia ÊwiadomoÊci eksploatacji samo-
chodu z nap´dem alternatywnym, Renault Trucks umiesz-
cza na wszystkich pojazdach hybrydowych, elektrycznych
i CNG plakietk´ z logo „Clean Tech”. Producent rozpoczy-
na równie˝ znakowanie sieci serwisowej, aby zagwaranto-
waç swoim klientom jakoÊç serwisu zwiàzanà z nowymi
technologiami, zw∏aszcza jeÊli chodzi o kompetencje, wy-
szkolenie ekip i korzystanie ze specjalnych narz´dzi.

Trimble wprowadzi∏a najnowszà wersj´ oprogra-
mowania Business Center – Heavy Construction
Edition (HCE 2.2). Jest to idealne narz´dzie

do przygotowywania i zarzàdzania danymi wymieniany-
mi pomi´dzy ekipami pomiarowymi, systemami stero-
wania maszyn budowlanych oraz projektantami.
Trimble Business Center – HCE k∏adzie nacisk na efek-

tywne zarzàdzanie danymi dla wielu ekip terenowych
dzia∏ajàcych na placu budowy. U˝ywajàc Trimble Busi-
ness Center – HCE wykonawcy mogà importowaç,
przeglàdaç, analizowaç i edytowaç dane projektowe.
Program Trimble Business Center – HCE posiada na-
rz´dzia CAD umo˝liwiajàce tworzenie w∏asnych projek-
tów w∏àcznie z projektami dróg, a mo˝liwoÊç eksportu
plików do Systemów Sterowania Maszynami Trimble
GCS900 pozwala na szybkie przygotowania danych
dla maszyn budowlanych. 
Podstawowe w∏aÊciwoÊci najnowszej wersji oprogra-
mowania Business Center-HCE polegajà mi´dzy innymi
na mo˝liwoÊci importu projektów z wielu ró˝nych êró-
de∏, graficznej wizualizacji projektów oraz danych zapi-
sanych w terenie, automatycznej wymianie informacji
z kontrolerami zapewniajàcej spójnoÊç danych w biurze
i w terenie, automatycznym wykrywaniu rozbie˝noÊci
danych pomi´dzy kontrolerami a plikami projektowymi
w Trimble Business Center – HCE wraz z propozycjà
rozwiàzania problemu, obliczaniu obj´toÊci materia∏ów
z mo˝liwoÊcià tworzenia ∏atwych do interpretacji rapor-
tów, tworzenia plików przeznaczonych do systemów
sterowania maszynami Trimble GCS900.
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Renault Premium Distribution Hybrys Tech podo∏a∏ testom

Trimble wprowadza nowà wersj´ oprogramowania Business Center-HCE

Renault Premium Distribution Hybrys Tech powsta∏o na bazie modelu Premium
Distribution 4x2 z nadwoziem samowy∏adowczym

Oprogramowanie Business Center – Heavy Construction Edition (HCE 2.2)
posiada intuicyjny interfejs przyjazny dla u˝ytkownika 
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Zespól in˝ynierów entuzjastów pracujàcy dla Volvo
Trucks zbudowa∏ ci´˝arówk´ o nazwie Mean Gre-
en. Twórcy projektu twierdzà, ˝e w chwili obecnej

jest to najszybszy na Êwiecie hybrydowy samochód ci´-
˝arowy z nap´dem hybrydowym. Ju˝ wiosnà kierowca
wyÊcigowy Boije Ovebrink b´dzie próbowa∏ udowodniç
to twierdzenie w praktyce. Zamierza bowiem pobiç nim
Êwiatowy rekord pr´dkoÊci na dystansie jednego kilome-

tra ze startu zatrzymanego. Budowa Mean Green rozpo-
cz´∏a si´ od pozyskania dwóch fragmentów ram… prze-
widzianych do z∏omowania. Amerykaƒska kabina VN po-
chodzi∏a z kolei z pojazdu poddanego testom zderzenio-
wym, ale by∏a nienaruszona. Warunkiem koniecznym
do bicia nowych rekordów by∏o zredukowanie masy w∏a-
snej. Niezmiernie wa˝ne okaza∏o si´ wypracowanie
optymalnego aerodynamicznie kszta∏tu pojazdu. Mean
Green ró˝ni si´ od bolidu Formu∏y 1 na przyk∏ad tym, ˝e
jego kszta∏t pozwala mu przecinaç powietrze zamiast
powodowaç wi´kszy docisk do nawierzchni toru.
Pojazd zosta∏ wyposa˝ony w standardowy 16-litrowy sil-
nik Volvo o mocy 700 KM oraz dwie turbospr´˝arki Vo-
lvo Penta. Tak zmodyfikowana jednostka nap´dowa
rozwija moc 1.900 KM. Konstruktorzy zastosowali innà
skrzyni´ biegów. Zdecydowali si´ na zmodyfikowanà
wersjà zautomatyzowanej skrzyni biegów Volvo I-Shift,
zdolnà do wspó∏dzia∏ania z kluczowym podzespo∏em
hybrydowego Mean Green – silnikiem elektrycznym.
Rozwiàzanie to pozwoli∏o uzyskaç dodatkowe 200 KM
i 1.100 Nm. Rezultatem jest zawrotne przyspieszenie
od chwili startu, bez zw∏oki czasowej charakterystycznej
dla silników wysokopr´˝nych. Konstruktorzy Volvo Me-
an Green porównujà to zjawisko do strzelajàcego korka
od szampana. Ich zdaniem jedyna ró˝nica polega
na tym, ˝e wystrza∏ ten jest… nies∏yszalny.
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Volvo Mean Green - najszybsza na Êwiecie hybrydowa ci´˝arówka?

Spr´˝arki Atlas Copco spe∏niajà rygorystyczne normy emisji spalin

Atlas Copco informuje, ˝e od poczàtku 2011 roku
wszystkie produkowane przez nià spr´˝arki przewoê-
ne wyposa˝one w silniki o mocy powy˝ej 130 kW

spe∏niajà rygorystyczne normy emisji spalin zgodnie
z TIER 4. Jej wprowadzenie odb´dzie si´ w dwóch eta-
pach, na poczàtku przysz∏ego roku zacznà obowiàzywaç
przepisy przejÊciowe Tier 4 Interim/StageIIIB, a norma fi-
nalna Tier4 Final/Stage IV wejdzie w ˝ycie w styczniu 2014. 
Atlas Copco rozpatrywa∏o dwie ró˝ne technologie po-
zwalajàce na redukcj´ toksycznoÊci spalin. Pierwsza to
SCR (Selective Catalytic Reduction) polegajàca na se-
lektywnej redukcji katalitycznej oraz EGR + DPF z roz-
wiàzaƒ firmy Caterpillar (Exhaust Gas Recirculation) czy-
li recyrkulacji spalin i filtra czàstek sta∏ych. Wielomie-
si´czne testy przeprowadzone przez in˝ynierów z firmy
Atlas Copco i Caterpillar wykaza∏y, ˝e zastosowanie roz-
wiàzania EGR/DPF jest najlepszym rozwiàzaniem dla
przewoênych spr´˝arek Atlas Copco z punktu widzenia
obs∏ugi i ekonomiki pracy. Ju˝ podczas ubieg∏orocz-
nych targów BAUMA, Atlas Copco zaprezentowa∏o spr´-
˝ark´ XRHS 366 z nowym silnikiem CAT C9.3 ACERT
zgodnego z najnowszà normà TIER 4A/Stage III B. 
Z chwilà rozpocz´cia obowiàzywania finalnej normy
TIER 4 silniki spr´˝arek emitowaç b´dà o blisko dzie-

wi´çdziesiàt procent mniej czàstek sta∏ych i tlenków
azotu ni˝ by∏o to dopuszczalne w przypadku obowiàzu-
jàcej w tej chwili normy TIER 3. Zastosowanie nowych
technologii umo˝liwiajàcych osiàgni´cie tak wysokich
poziomów czystoÊci spalin silników wysokopr´˝nych
jest kosztowne – nowe drogie elementy np. filtr czàstek
sta∏ych, zmieniona konstrukcja uk∏adów wtryskowych
i filtrowania paliwa powoduje wzrost ceny finalnego pro-
duktu nawet do dwudziestu procent. 

Warunkiem koniecznym do bicia rekordów by∏o zredukowanie masy w∏asnej.
W tym celu o dwadzieÊcia kilogramów odchudziç ma si´ równie˝ kierowca 

Spr´˝arka Atlas Copco XRHS 366 wyposa˝ona jest silnikiem CAT C9.3 ACERT
spe∏niajàcym najnowszà norm´ TIER 4A/Stage III B
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Rok 1870 by∏ szczególny dla rozwoju Êwiatowej
techniki budowy maszyn budowlanych. Wówczas
to bowiem w USA za∏o˝one zosta∏y dwie firmy, któ-

re jak ˝adne inne odegra∏y znaczàcà rol´ w mechanizacji
Êwiatowego budownictwa. Przez pierwsze lata obie dzia-
∏a∏y niezale˝nie, mimo ˝e pracujàcy w nich Benjamin Holt
i Daniel Best zajmowali si´ podobnà tematykà. Podejmo-
wali bowiem coraz Êmielsze próby ró˝norodnego zasto-
sowania ciàgników parowych w rolnictwie. Na prze∏omie
stuleci obie firmy sta∏y si´ liderami pó∏nocnoamerykaƒ-
skiego rynku w produkcji i sprzeda˝y maszyn rolniczych.
Ju˝ w roku 1885 Daniel Best uzna∏, ˝e opracowana przez
niego konstrukcja traktora nap´dzanego silnikiem benzy-
nowym sprawdza si´ lepiej ni˝ ka˝dy z królujàcych wów-
czas na amerykaƒskich polach ciàgników parowych.
Benjamin Holt wydawa∏ si´ nie przejmowaç twierdzeniami
konkurenta. Skupi∏ si´ bowiem na rozwoju konstrukcji
traktorów parowych. G∏ównym problemem okazywa∏y si´
byç ich s∏abe w∏aÊciwoÊci trakcyjne. Ci´˝kie maszyny ko-
∏owe cz´sto zapada∏y si´ w mi´kkim gruncie. Na domiar
z∏ego nie by∏o sprz´tu, który umo˝liwia∏by ich ∏atwe wy-

ciàgni´cie z b∏otnistych pu∏apek. Prze∏om nastàpi∏ w ro-
ku 1904, kiedy to in˝ynier Holt wyposa˝y∏ jeden ze swo-
ich ciàgników w gàsienice. Nowa konstrukcja okaza∏a si´
przys∏owiowym „strza∏em w dziesiàtk´”. Tak w∏aÊnie po-
wsta∏ zupe∏nie nowy typ ciàgników, dla których wybrano
nazw´ „Caterpillar” oznaczajàcà w j´zyku angielskim „gà-
sienic´”. Jej autorstwo przypisuje si´ jednemu z kalifornij-
skich fotografów, który obserwujàc pracujàcà maszyn´
wykrzyknà∏: „Pe∏znie niczym gàsienica!”. Okaza∏o si´ to
drugim ju˝ „strza∏em w dziesiàtk´”. Z oficjalnym zastrze-
˝eniem majàcej dziÊ astronomicznà wartoÊç nazwy firma
in˝yniera Holta zwleka∏a a˝ do roku 1910, mimo, ˝e ju˝
cztery lata wczeÊniej jako pierwsza na Êwiecie uruchomi-
∏a seryjnà produkcj´ ciàgników gàsienicowych.
Sukcesy Holta podra˝ni∏y ambicje jego najwi´kszego kon-
kurenta. Daniel Best opracowa∏ wkrótce w∏asnà wielce
udanà konstrukcj´ ciàgnika gàsienicowego, walka o klien-

ta mocno wi´c si´ zaostrzy∏a. Musia∏o minàç jednak nieco
czasu, by obie firmy dosz∏y do przekonania, ˝e zamiast
wzajemnie si´ wyniszczaç lepiej b´dzie po∏àczyç si∏y.
Ostatecznie do fuzji The Holt Manufacturing Company
i C. L. Best Tractor Co. dosz∏o w roku 1925. Od tej pory da-
tuje si´ Êwiatowa kariera firmy Caterpillar Tractor Co., takà
bowiem nazw´ nadano wspólnemu przedsi´wzi´ciu.
W roku 1929 podj´to decyzj´ o rozpocz´ciu prac nad budowà
ciàgnika gàsienicowego, którego nap´d stanowi∏by silnik wyso-
kopr´˝ny. Wysi∏ki amerykaƒskich in˝ynierów szybko przynios∏y
owoce. W roku 1931 lini´ produkcyjnà fabryki w East Peoria,
w stanie Illinois opuÊci∏ pierwszy ciàgnik Diesel Sixty Tractor.
Ju˝ w roku 1941 firma podj´∏a prace badawczo-rozwojowe
nad zwi´kszeniem mocy silników Diesla. Wkrótce Êwiat∏o
dzienne ujrza∏y pierwsze jednostki turbodo∏adowane. W ro-
ku 1958 Caterpillar opracowa∏ koncepcj´ ch∏odnicy powietrza
do∏adowujàcego. Do dnia dzisiejszego Caterpillar stosuje
do nap´du swych maszyn niemal wy∏àcznie silniki w∏asnej
konstrukcji. Ju˝ od roku 1931 zaopatruje w nie równie˝ innych
producentów maszyn. W chwili obecnej silniki stanowià oko-
∏o jednà trzecià ogólnej sprzeda˝y i przychodów firmy.
Ju˝ na poczàtku lat czterdziestych ubieg∏ego stulecia 
Caterpillar oprócz swego sztandarowego produktu, jakim
pozostawa∏ ciàgnik gàsienicowy, oferowa∏ tak˝e równiar-
ki lemieszowe, równiarki podnoszàce, maszyny do wyko-
nywania tarasów na zboczach oraz zestawy generatorów
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Caterpillar, czyli dwa „strza∏y w dziesiàtk´”

Kapitalistyczne maszyny Caterpillar pojawia∏y si´ równie˝ na sztandarowych
budowach socjalistycznej Polski, takich jak kompleks Huty Katowice 

W roku 1931 lini´ produkcyjnà fabryki w East Peoria, w stanie Illinois opuÊci∏
pierwszy ciàgnik Diesel Sixty Tractor

Pierwsze Êredniej wielkoÊci ∏adowarki ko∏owe Caterpillar zesz∏y z taÊm produk-
cyjnych w grudniu 1959 roku
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mocy elektrycznej. Wi´ksza cz´Êç tych maszyn u˝ywana
by∏a przez armi´ USA podczas II Wojny Âwiatowej.
Warto wróciç na moment do lat mi´dzywojennych, by
przypomnieç o pojawieniu si´ na placach budowy w roku
spycharek gàsienicowych RD 8. Wa˝àce 14,9 tony i nap´-
dzane silnikiem Diesla o mocy 95 KM by∏y najpot´˝niej-
szymi tego typu maszynami na Êwiecie. Wiosnà 1954 ro-
ku Caterpillar wypuÊci∏ na rynek spycharki D 9, które
uosobia∏y wszelkie cechy idealnej maszyny do robót
ziemnych. Rych∏o zyska∏y sobie Êwiatowà renom´ i w pe∏-
ni zas∏u˝one miano niezniszczalnych. 
W latach powojennych marka Caterpillar zacz´∏a cieszyç
si´ coraz wi´kszym uznaniem europejskich u˝ytkowni-
ków. Du˝e znaczenie w tym wzgl´dzie mia∏o wspomnia-
ne ju˝ wykorzystywanie ró˝nego rodzaju maszyn przez
armi´ USA w czasie II Wojny Âwiatowej. Niejako natural-
nà kolejà rzeczy sta∏a si´ wi´c ekspansja firmy na rynki
europejskie. W roku 1950 w Wielkiej Brytanii powsta∏o
pierwsze z wielu przedsi´biorstw firmy dzia∏ajàcych
poza USA. Caterpillar Tractor Co. Ltd. za∏o˝one zosta∏o
z myÊlà o lepszym zarzàdzaniu mi´dzynarodowà wy-
mianà handlowà, taryfami celnymi, kontrolà importu
i lepszej obs∏udze klientów z Europy.
W latach pi´çdziesiàtych minionego stulecia amerykaƒscy
u˝ytkownicy najch´tniej kupowali ∏adowarki ko∏owe. Ca-
terpillar oferowa∏ maszyny tego typu, które pod wzgl´dem
konstrukcyjnym wyznacza∏y ogólnoÊwiatowe standardy.

W roku 1959 firma rozpocz´∏a produkcj´ ∏adowarek 944
wyposa˝onych w ∏y˝k´ o pojemnoÊci 1,5 m3. Produkowa-
ny od roku 1964 model 988 by∏ pierwszà przegubowà ∏a-
dowarkà w ofercie firmy. Jeszcze w latach pi´çdziesiàtych
ubieg∏ego stulecia Caterpillar zaczà∏ prowadziç prace
nad rozwojem konstrukcji wozide∏ sztywnoramowych.
W roku 1963 zaprezentowano pierwszy tego typu pojazd.
Oznaczono go symbolem 769. Pojazd mia∏ 32 tony ∏adow-
noÊci i nowatorskie – nie tylko na owe czasy – wyposa˝e-
nie, co szybko pozwoli∏o mu zyskaç uznanie u˝ytkowników
przede wszystkim w przemyÊle wydobywczym.
Choç marka Caterpillar d∏ugo uto˝samiana by∏a wy∏àcznie
z ci´˝kim sprz´tem do robót ziemnych, to a˝ do lat szeÊç-
dziesiàtych ubieg∏ego stulecia firma nie mia∏a w swojej

ofercie koparek hydraulicznych. Pierwsza maszyna tego
typu opuÊci∏a fabryk´ Caterpillara dopiero w roku 1972.
By∏y to spore wydarzenie, Caterpillar wkracza∏ bowiem
na zupe∏nie nowy obszar dzia∏alnoÊci, a doÊwiadczenia in-
nych amerykaƒskich firm, które wczeÊniej eksperymento-
wa∏y z koparkami, by∏y negatywne. Dopiero Caterpillar
prze∏ama∏ t´ tendencj´ szybko do∏àczajàc do Êwiatowej
elity wÊród producentów koparek.
Âwiatowa recesja lat osiemdziesiàtych wymusi∏a zmian´
strategii dzia∏ania. Caterpillar zdywersyfikowa∏ produk-
cj´, koncentrowanie si´ wy∏àcznie na sprz´cie ci´˝kim
oznacza∏oby bowiem odci´cie mo˝liwoÊci rozwoju.
W roku 1986 Caterpillar Tractor Co. zmienia nazw´ na:
Caterpillar Inc. – co dok∏adniej odzwierciedla rozwój ró˝-
norodnych aspektów przedsi´biorstwa. Od tego czasu
obserwujemy konsekwentny rozwój oferty. W roku 1999
Caterpillar oficjalnie poinformowa∏ o podj´ciu produkcji
maszyn kompaktowych. Obecnie firma oferuje po-
nad trzysta typów maszyn i urzàdzeƒ, czyli ponad dwa
razy wi´cej ni˝ w roku 1981. W tym momencie zauwa˝yç
trzeba, ˝e okreÊlenie „maszyny i urzàdzenia” nieprecy-
zyjnie oddaje ofert´ Caterpillara. Firma w roku 1990 za-
prezentowa∏a kolekcj´ obuwia i odzie˝y, bardzo dobrze
przyj´tà na rynku amerykaƒskim. Szybko zyska∏a sobie
renom´ na ca∏ym Êwiecie, a jej podstawowymi cechami
pozostajà wytrzyma∏oÊç i funkcjonalnoÊç.
Maszyny Caterpillar by∏y zawsze doceniane przez
polskich u˝ytkowników. Amerykaƒskie koparki i spycharki
„tolerowane” by∏y nawet na sztandarowych budowach PRL.
Pomaga∏y budowaç kompleks Huty Katowice, elektrowni´
w Be∏chatowie i elektrowni´ atomowà w ˚arnowcu.  
Wy∏àcznym dystrybutorem maszyn budowlanych marki
Caterpillar w Polsce jest Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.
Firma oferuje maszyny nowe i u˝ywane, wynajem sprz´-
tu, serwis polowy i specjalistyczny, finansowanie zaku-
pów sprz´tu oraz cz´Êci zamienne. Szacuje si´, ˝e Berge-
rat Monnoyeur dysponujàcy 150 mechanikami i 100 po-
jazdami serwisowymi ma pod swojà opiekà ponad 5.700
maszyn budowlanych. Ogó∏em firma zatrudnia po-
nad 330 pracowników w jedenastu placówkach terytorial-
nych zlokalizowanych na obszarze ca∏ej Polski.
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Specjalistyczny osprz´t pozwala poszerzyç zakres zastosowaƒ maszyn. Ta ∏ado-
warka pracujàca w polskim kamienio∏omie pe∏ni rol´ noÊnika bloków skalnych

Choç Caterpillar zaczà∏ wytwarzaç koparki hydrauliczne dopiero w roku 1972,
to szybko do∏àczy∏ do Êcis∏ej Êwiatowej czo∏ówki ich producentów
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U˝ywane kupuj z g∏owà!
Maszyny Budowlane: – Okazuje si´, ˝e na maszynach
u˝ywanych mo˝na zarobiç nawet w kryzysie…
Tomasz PuÊcian: – Kryzys spowodowa∏ na rynkach eu-
ropejskich zwi´kszenie poda˝y dobrych i stosunkowo
niedrogich maszyn u˝ywanych. Wiele firm wyzbywa∏o
si´ sprz´tu traktujàc to jako swoiste ko∏o ratunkowe po-
zwalajàce na odzyskanie równowagi finansowej. Na ry-
nek trafiaç zacz´∏a du˝a liczba maszyn odzyskanych
przez windykatorów. Coraz wi´cej umów leasingowych
gwarantuje odkup maszyny od klienta. Tak˝e w Polsce,
ze wzgl´du na przeinwestowanie, w momencie wyha-
mowania inwestycji firmy niejednokrotnie decydowa∏y
si´ na wyprzeda˝ maszyn. JednoczeÊnie ros∏o tak˝e za-
interesowanie zakupami maszyn u˝ywanych. W trud-
nych czasach to typowe zjawisko.
MB: – Trudno nie wykorzystaç takiej sytuacji. Czy Ber-
gerat Monnoyeur, kojarzony raczej ze sprzeda˝à no-
wych maszyn marki Caterpillar, w trudnym dla bran˝y
okresie nie robi sam sobie niepotrzebnej konkurencji?
TP: – Nie postrzegam tego jako problemu. Wszystko
zale˝y tak naprawd´ od potrzeb klientów. Nasi han-
dlowcy starajà si´ je poznaç i zaproponowaç najlep-
sze rozwiàzanie. Zdarza si´, ˝e klient chcàcy nabyç
nowà koparko-∏adowark´ zmienia decyzj´. Nasz han-
dlowiec mo˝e mu bowiem zaproponowaç w porówny-
walnej cenie u˝ywanà kopark´ ko∏owà, która jest dla
niego bardziej odpowiednia z racji specyfiki prowa-
dzonych robót. OczywiÊcie cz´Êç klientów nigdy nie
zdecyduje si´ na zakup u˝ywanego sprz´tu. Istnieje
jednak grupa eksploatujàca zarówno maszyny nowe,
jak i u˝ywane. Choçby kopalnie surowców skalnych.
Kupujà maszyny fabrycznie nowe, wykorzystywane
bezpoÊrednio przy wydobyciu, odgrywajàce kluczowà
rol´ w procesie technologicznym i pracujàce nawet
w systemie trójzmianowym. Ka˝da kopalnia potrzebu-
je jednak tak˝e maszyn pomocniczych, na przyk∏ad
równiarek czy spycharek s∏u˝àcych do utrzymania
dróg dojazdowych dla wozide∏. Wydatek du˝ej sumy
na nowà maszyn´, która b´dzie wykorzystywana jedy-
nie w ograniczonym zakresie, po prostu si´ nie kalku-
luje. Dlatego mo˝emy zaproponowaç takiemu kliento-
wi dodatkowo maszyn´ u˝ywanà.

MB: – Czym przekonaç klienta, ˝eby kupi∏ u˝ywanà ma-
szyn´ akurat za poÊrednictwem Bergerat Monnoyeur?
TP: – Transakcje z Bergerat Monnoyeur sà w pe∏ni bez-
pieczne. Oferujemy bowiem wy∏àcznie sprz´t z wiadomego
êród∏a, o zweryfikowanej historii ca∏ego okresu eksploata-
cji. Udzielamy równie˝ gwarancji, której d∏ugoÊç i warunki
sà oczywiÊcie uzale˝nione od roku produkcji maszyny i jej
przebiegu. Nabywca mo˝e wybraç zakres gwarancji. Mo˝e
ona obejmowaç wy∏àcznie uk∏ad nap´dowy, uk∏ad hydrau-
liczny albo obowiàzywaç na wszystkie podzespo∏y. Znako-

mita wi´kszoÊç maszyn u˝ywanych oferowanych przez
Bergerat Monnoyeur posiada certyfikat. Oznacza to, ˝e
przed zaoferowaniem klientowi poddawane sà szczegó∏o-
wej inspekcji zgodnie z procedurami Caterpillara. Spe∏niaç
muszà równie˝ szereg kryteriów. Przyk∏adowo dla du˝ych
maszyn powy˝ej pi´tnastu ton masy eksploatacyjnej jest to
granica 7,5 tysiàca godzin lub dziesi´ciu lat eksploatacji.
Tylko taka maszyna mo˝e byç certyfikowana. 

MB: – Oferujecie zatem dobre, sprawdzone maszyny.
To deklarujà niemal wszyscy… 
TP: – Deklaracje muszà si´ jeszcze pokrywaç ze stanem
faktycznym. Doprowadzenie maszyny do atrakcyjnego wy-
glàdu nie wymaga wcale du˝ych nak∏adów. Ale przy zaku-
pie nie wolno kierowaç si´ wy∏àcznie pierwszym wra˝e-
niem oraz z pozoru atrakcyjnà cenà. Tak zwane superoka-
zje bywajà z regu∏y zdradliwe. U nas natomiast klient naby-
wa sprawdzony sprz´t bez ryzyka. Caterpillar dzia∏ajàc
w skali globalnej stworzy∏ jednolity system komunikacji
mi´dzy swoimi dealerami. Ze swojego biura w Polsce mo-
g´ poddaç weryfikacji ka˝dà, nawet najstarszà maszyn´ tej
marki. Mam informacje, w jakim kraju by∏a sprzedana, czy
posiada certyfikat europejski, czy nie ma wad prawnych,
czy na przyk∏ad nie by∏y przerabiane numery silnika, ramy,
albo co gorsza gdzieÊ na Êwiecie nie zg∏oszono jej kradzie-
˝y. Mog´ równie˝ sprawdziç co w danej maszynie robi∏ ser-
wis, czy by∏y przeprowadzone wszystkie obligatoryjne
przeglàdy, czy i jakie naprawy by∏y dokonywane w trakcie
eksploatacji. Dysponujàc kompletem informacji oferujemy
klientom wy∏àcznie sprawdzone maszyny, które jak ju˝
wspomnia∏em otrzymujà certyfikat. Certyfikat stanowi gwa-
rancj´ dla klienta, ˝e je˝eli coÊ niedobrego b´dzie dzia∏o
si´ z maszynà, to nie zostanie pozostawiony sam sobie
z pot´gujàcymi si´ problemami.

MB: – Czy oferta maszyn u˝ywanych mo˝e byç traktowa-
na jako swoisty „starter”? Klient nabywa maszyn´ u˝ywa-
nà, przekonuje si´ do marki, jego firma rozwija si´
i w efekcie póêniej staç go na sprz´t fabrycznie nowy, al-
bo nowszà maszyn´ u˝ywanà…
TP: – Naszymi klientami sà ró˝nego rodzaju firmy, tak-
˝e znajdujàce si´ na poczàtku swej drogi rozwoju. Nie
sà jeszcze pewne otrzymania zleceƒ, nie sà w stanie
planowaç swej dzia∏alnoÊci w d∏u˝szej perspektywie.
Taka jest zresztà specyfika polskiego rynku. Zakup
sprawdzonej maszyny u˝ywanej oznacza mniejsze ry-
zyko. Nawet je˝eli nie wszystko uk∏ada si´ po myÊli ta-
kiego nabywcy, albo b´dzie on musia∏ dokonaç gwa∏-
townej korekty planów, to nawet koniecznoÊç sprzeda-
˝y maszyny nie spowoduje niemo˝liwych do odrobienia
strat. Takie zjawisko obserwujemy w bran˝y. Nie ka˝de-
go staç przecie˝ na nowà maszyn´. Cz´sto kupowane
sà zatem trzy-czteroletnie. A wi´c niezbyt wyeksploato-
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Rozmowa z Tomaszem PuÊcianem
szefem Dzia∏u Maszyn U˝ywanych w firmie Bergerat Monnoyeur

wane, do których nie trzeba wiele dok∏adaç, ale b´dà
jeszcze dobrze s∏u˝y∏y. A je˝eli w∏aÊciciel z takiego, czy
innego wzgl´du zmuszony zostanie do sprzeda˝y
maszyny, to mo˝e to zrobiç bez przeszkód, niewiele
tracàc na takiej transakcji. Podobnà sytuacj´ obserwu-
jemy w sytuacji kiedy klienci przechodzà z maszyn
mniejszych na wi´ksze. Wiele firm przekona∏o si´
do marki Caterpillar eksploatujàc koparko-∏adowarki.
Z biegiem czasu rozwin´∏y dzia∏alnoÊç na tyle, ˝e po-
trzebujà koparki ko∏owej albo dwóch maszyn – koparki
i ∏adowarki. Sprzedajàc eksploatowany sprz´t, dyspo-
nujà ju˝ pewnà kwotà, mogà zatem ∏atwiej dokonaç za-
kupu maszyn, które umo˝liwià im dalszy rozwój.

MB: – Wyniki ankiety przeprowadzonej wÊród czytelni-
ków naszego portalu www.posbud.pl wyraênie wskazu-
jà, ˝e choç cena przesta∏a byç g∏ównym kryterium
branym pod uwag´ przy zakupie maszyny u˝ywanej, to
jednak ciàgle  odgrywa spore znaczenie… 
TP: – Rynek maszyn „z drugiej r´ki” jest pe∏en niespo-
dzianek, a raczej pu∏apek. To jednak nadal wielka poku-
sa – zap∏aciç mniej za „prawie” takà samà maszyn´. Su-
perokazje rzadko jednak przynoszà spodziewane korzy-
Êci. Swego czasu podczas pobytu za granicà dok∏adnie
sprawdzi∏em kilka maszyn Caterpillara oferowanych
przez jednego z tamtejszych handlarzy. By∏y dobrze
przygotowane do sprzeda˝y i mog∏y si´ podobaç.
Po zweryfikowaniu danych w bazie Caterpillara okaza-
∏o si´ jednak, ˝e zupe∏nie nie zgadza si´ ich przebieg.
By∏ niemal˝e dwukrotnie zani˝ony! Handlarz t∏umaczy∏
si´, ˝e nie majàc dost´pu do tak szczegó∏owych da-
nych musi braç za dobrà monet´ to, co mówi ostatni
w∏aÊciciel maszyny. My mo˝emy poddaç te dane weryfi-
kacji. Dlatego w∏aÊnie op∏aca si´ kupowaç u˝ywane ma-
szyny Caterpillar w Bergerat Monnoyeur. Nie nale˝y trak-
towaç nas jako zb´dnego poÊrednika, lecz jako gwaran-
ta nale˝ytego przeprowadzenia transakcji za rzetelnie
skalkulowanà cen´. Pozyskanie maszyny budowlanej,
oboj´tne nowej czy u˝ywanej, to przecie˝ znaczàce wy-
darzenie w dzia∏alnoÊci ka˝dej firmy.

MB: – Marka Caterpillar okreÊlana bywa cz´sto mianem
„Mercedesa wÊród maszyn budowlanych”. Jest to syno-
nim trwa∏oÊci i niezawodnoÊci. Malkontenci twierdzà jed-
nak, ˝e podobnie jak Mercedes nie jest ju˝ dawnym Mer-
cedesem, tak i Caterpillar nie produkuje ju˝ maszyn, któ-
re niegdyÊ cieszy∏y si´ opinià nieomal niezniszczalnych…

TP: – Wszystko si´ zmienia, tak˝e konstrukcje maszyn.
KoniecznoÊç spe∏nienia coraz surowszych norm, choçby
w zakresie toksycznoÊci spalin czy dopuszczalnej emisji
ha∏asu sprawia, ˝e maszyny sà coraz bardziej skompli-
kowane. Wiadomo, ˝e mo˝e to mieç wp∏yw na wi´kszà

podatnoÊç na awarie. Z∏o˝onoÊç konstrukcji sprawia
równie˝, ˝e rosnà wymagania wobec operatora. Nie-
umiej´tna obs∏uga spowodowaç mo˝e przecie˝ powa˝-
nà awari´. Ka˝da, nawet drobna usterka zmusza u˝yt-
kownika maszyny do skorzystania z pomocy specjali-
stycznego serwisu. Maszyna jest na ten czas wy∏àczo-
na z normalnej eksploatacji, co powoduje komplikacje
na placu budowy. KiedyÊ operator móg∏ przeprowadziç
napraw´ samodzielnie przy u˝yciu prostych narz´dzi
i cz´sto nie zauwa˝a∏ nawet, ˝e maszyna by∏a zepsuta. 

MB: – Czy firmie Bergerat Monnoyeur mo˝na zleciç
kompletne odbudowanie u˝ytkowanej maszyny?
TP: – Taka mo˝liwoÊç istnieje. Decydujà si´ na nià
u˝ytkownicy du˝ych, produkcyjnych maszyn, choç
w Polsce ciàgle jeszcze jest ich niewielu. Odbudowie
poddawane sà na przyk∏ad du˝e ∏adowarki i spycharki
powy˝ej pi´çdziesi´ciu ton, czy stutonowe koparki.
W procesie odbudowy ca∏a maszyna ∏àcznie z jednost-
kà nap´dowà jest regenerowana po czym otrzymuje
certyfikat maszyny odbudowanej. Czy op∏aca si´ zleciç
odbudow´ maszyny? Jestem przekonany, ˝e tak.
Po pierwsze taka maszyna jest jednak nieco taƒsza
od maszyny nowej, po drugie unika si´ problemów
z brakiem dost´pnoÊci maszyn danego typu, które mo-
gà byç ju˝ nie produkowane. Nowy typ mo˝e tak˝e nie
w pe∏ni spe∏niaç oczekiwania u˝ytkownika. Termin do-
stawy fabrycznie nowej maszyny mo˝e okazaç si´ zbyt
d∏ugi w porównaniu z procesem jej odbudowy. Odbu-
dow´ mo˝na zaplanowaç z odpowiednim wyprzedze-
niem i przeprowadziç w terminie dogodnym dla u˝yt-
kownika. Po odbudowie eksploatuje on dalej dobrze
znany sobie sprz´t. To równie˝ wa˝ny aspekt majàcy
wp∏yw na efektywnoÊç pracy. 

Rozmawia∏: Jacek Baraƒski 
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SprawnoÊç silników wysokopr´˝nych nap´dzajà-
cych maszyny budowlane nie jest wysoka. Tylko
oko∏o trzydziestu procent energii cieplnej uzyska-

nej z paliwa zamieniane jest na prac´ mechanicznà.
Choç wiadomo, ˝e silnik spalinowy pracuje bardziej efek-
tywne w wy˝szej temperaturze, to jednak istnieje granica,
której nie mo˝na przekraczaç. Tylko utrzymywanie w∏a-
Êciwej temperatury zapewnia kontrolowane spalanie, za-
chowanie w∏aÊciwoÊci smarnych oleju i wreszcie ochro-
n´ jednostki nap´dowej przed zniszczeniem. 
Materia∏y, z jakich wykonane sà dzisiejsze silniki sà od-
porne na dzia∏anie wysokich temperatur jedynie w
ograniczonym zakresie. Konstruktorzy dà˝àc do pod-
niesienia limitu dopuszczalnej temperatury pracy silni-
ków, pracujà co prawda nad zastosowaniem rozwiàzaƒ
polegajàcych na zastàpieniu stopów ˝eliwa materia∏ami
ceramicznymi i konglomeratami metalowo-ceramicz-
nymi, ale nowe technologie i materia∏y, na których
bazujà, sà zdecydowanie zbyt drogie, by trafiç do co-
dziennych zastosowaƒ.
Tak, czy inaczej oko∏o siedemdziesi´ciu procent energii
cieplnej wytworzonej w wyniku spalania paliwa
trafia do otoczenia. Cz´Êç, która nie zostanie wypromie-
niowana wraz ze spalinami musi byç odprowadzo-
na przez uk∏ad ch∏odzenia. Jego sprawnoÊç ma nieba-
gatelny wp∏yw na wyd∏u˝enie ˝ywotnoÊci maszyny, a co
za tym idzie okres i ekonomik´ jej eksploatacji. Spraw-
noÊç uk∏adu nale˝y rozpatrywaç nie tylko pod
wzgl´dem skutecznoÊci w odprowadzaniu ciep∏a, ale
tak˝e zapewnieniu silnikowi optymalnej temperatury

pracy. Pami´tajmy bowiem, ˝e ch∏odzenie nie mo˝e byç
zbyt intensywne. Nadmierny spadek temperatury
prowadzi w efekcie do pogorszenia spalania,
nienale˝ytego smarowania silnika oraz spadku jego
sprawnoÊci cieplnej. Zarówno przegrzanie jednostki
nap´dowej, jak i jej przech∏odzenie, sà niekorzystne po-
wodujàc zmniejszenie mocy u˝ytecznej.
Optymalna temperatura pracy silnika wysokopr´˝ne-
go wynosi 90-95°C. Podstawowym obowiàzkiem
u˝ytkownika maszyny budowlanej jest dbanie o nale˝y-
ty stan techniczny uk∏adu ch∏odzenia i poddawanie go
regularnej inspekcji, tak by jednostka nap´dowa praco-
wa∏a w∏aÊnie w takiej temperaturze. Nie zapominajmy,
˝e okres zimowy nie zwalnia z dbania o uk∏ad ch∏odze-
nia. JeÊli nie jest on utrzymywany w nale˝ytym stanie,
mo˝e dojÊç do przegrzania jednostki nap´dowej, nawet
wówczas, gdy temperatura spadnie poni˝ej zera.
Maszyny budowlane sà pojazdami wolnobie˝nymi. Ma-
∏e pr´dkoÊci przejazdów i zwiàzany z tym wolniejszy
obieg powietrza w uk∏adzie ch∏odzenia stawiajà
przed nim dodatkowe wyzwania. Szczególnie w przy-
padku maszyn do robót ziemnych pracujàcych z regu-
∏y w warunkach du˝ego zapylenia. Kraty wlotowe uk∏a-
du ch∏odzenia – szczególnie w przypadku maszyn star-
szego typu – pokryte sà grubà warstwà brudu. Maszy-
ny poruszajà si´ zbyt wolno, by wlatujàce powietrze ∏a-
two pokona∏o dodatkowe opory spowodowane ko˝u-
chem zabrudzeƒ. Wszystkie elementy uk∏adu ch∏odze-
nia poddawane sà ekstremalnym obcià˝eniom.
Uk∏ad ch∏odzenia nale˝y regularnie kontrolowaç pod kà-
tem szczelnoÊci. Ka˝dy, nawet najmniejszy przeciek po-
winien byç natychmiast usuwany, a ubytek ch∏odziwa
uzupe∏niany. U˝ytkownik maszyny winien stosowaç olej
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Ch∏odzenie, wa˝na rzecz…

Uk∏ad ch∏odzenia maszyn pracujàcych w trudnych warunkach, na przyk∏ad
na wysypiskach, nara˝ony jest na oddzia∏ywanie zanieczyszczeƒ. Dla jego pra-
wid∏owego funkcjonowania niezb´dne jest utrzymywanie go w czystoÊci

Konstruktorzy stosujà rozwiàzania pozwalajàce ograniczyç zanieczyszczenia
przedostajàce si´ do uk∏adu ch∏odzenia wraz z zasysanym powietrzem. W ∏ado-
warkach Liebherra przechodzi ono przez specjalny otwór ze sto˝kowatà os∏onà
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silnikowy o odpowiedniej klasie lepkoÊci. Szczególnà
uwag´ na odpowiednie dobranie oleju zwracaç nale˝y
szczególnie w okresie letnim, gdy wzrasta zapylenie Êro-
dowiska pracy maszyn ze wzgl´du na mniejszà iloÊç
opadów i upa∏y. Wa˝ne jest utrzymywanie w czystoÊci
elementów uk∏adu ch∏odzenia, szczególnie umieszczo-
nych w g∏ównym strumieniu powietrza. Jest to podsta-
wowa koniecznoÊç, nie tylko w przypadku maszyn pra-
cujàcych w warunkach du˝ego zapylenia, dlatego te˝
producenci maszyn starajà si´ maksymalnie u∏atwiç wy-
konywanie tych czynnoÊci. Kraty wlotu powietrza wyko-
nane sà tak, by maksymalnie ograniczyç osiadanie
na nich zanieczyszczeƒ. Pozwalajà si´ tak˝e ∏atwo od-
chyliç w celu wyczyszczenia lub uzyskania dost´pu
do rdzeni ch∏odnic. Panele boczne znajdujàce si´ z re-
gu∏y z obydwu stron maszyny zapewniajà dost´p do po-
zosta∏ych komponentów uk∏adu ch∏odzenia.

Jak ju˝ wspomniano podstawà sprawnoÊci dzia∏ania
uk∏adu ch∏odzenia jest utrzymywanie go w czystoÊci. Dà-
˝àc do u∏atwienia ˝ycia odpowiedzialnemu za to pracow-
nikowi – najcz´Êciej jest nim operator – wi´kszoÊç produ-
centów maszyn stosuje nap´dzany hydraulicznie dwu-
kierunkowy wentylator. Wystarczy jedno naciÊni´cie
przycisku znajdujàcego si´ w kabinie, by odwróciç kieru-
nek obrotów wentylatora i usunàç osadzajàce si´ zanie-
czyszczenia. Co wa˝ne, mo˝na tego dokonaç w trakcie
normalnej pracy, bez potrzeby zatrzymywania maszyny
i wy∏àczania silnika. Aby dodatkowo skróciç czas usuwa-
nia zanieczyszczeƒ, uk∏ad ch∏odzenia mo˝e byç wyposa-
˝ony w automatyczny wentylator dwukierunkowy. Jego
praca polega na samoczynnych zmianach kierunku ob-
rotów. Operator mo˝e ustaliç odst´py czasowe, od kilku-
nastu minut, a˝ po dwie godziny.
W nowoczesnych maszynach stosuje si´ równie˝
hydrauliczny silnik ch∏odnicy dzia∏ajàcy niezale˝nie od
pracy silnika spalinowego. Pozwala on utrzymywaç
odpowiednià temperatur´ pracy jednostki nap´dowej

maszyny. WydajnoÊç wentylatora jest niezale˝na od
obrotów silnika. Dodatkowa mo˝liwoÊç odwrócenia
ciàgu pozwala szybko oczyÊciç uk∏ad ch∏odzenia.
U˝ytkownik powinien równie˝ na bie˝àco kontrolowaç
stan techniczny silnika nap´dowego maszyny. Spraw-
dzaç stopieƒ zu˝ycia filtra powietrza silnika. Nie nale˝y
zaniedbywaç tego obowiàzku. Nawet mimo tego, ˝e
w dzisiejszych maszynach stosuje si´ rozwiàzanie pole-
gajàce na wielostopniowym filtrowaniu powietrza za po-
mocà skutecznych filtrów odÊrodkowych, a w przypad-
ku zapchania filtra wst´pnego i zasadniczego ich funk-
cj´ przejmuje automatycznie filtr bezpieczeƒstwa. 
Nowoczesne maszyny cechujà si´ coraz bardziej wy-
Êrubowanymi osiàgami. Ich konstruktorzy nie ustajà
w dà˝eniach do poprawy ich efektywnoÊci, co pozwoli-
∏oby na maksymalnie oszcz´dnà i bezawaryjnà eksplo-
atacj´. G∏ównym problemem, z którym muszà si´ mie-
rzyç jest energia cieplna emitowana podczas pracy ma-
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Panele boczne znajdujàce si´ z regu∏y z obydwu stron maszyny zapewniajà do-
st´p do pozosta∏ych komponentów uk∏adu ch∏odzenia. U∏atwia to w znaczny
sposób prowadzenie prac serwisowych i czyszczenie elementów uk∏adu

Podczas prac wyburzeniowych maszyny pracujà w warunkach du˝ego zapyle-
nia. Takie warunki pracy sà wprost zabójcze dla uk∏adu ch∏odzenia. Dlatego
operator powinien zawsze upewniç si´, ˝e jest on czysty

Wi´kszoÊç producentów maszyn stosuje nap´dzany hydraulicznie dwukierunko-
wy wentylator. Wystarczy jedno naciÊni´cie przycisku znajdujàcego si´ w kabinie,
by odwróciç kierunek jego obrotów i usunàç osiadajàce zanieczyszczenia
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szyny. Nie doÊç, ˝e w siedemdziesi´ciu procentach jest
ona bezproduktywnie tracona, to jeszcze powodowaç
mo˝e przegrzanie podzespo∏ów maszyny i w efekcie jej
awarie nie pozwalajàce na dalszà eksploatacj´. 
Ten niewàtpliwy problem mo˝na by zakwalifikowaç
do kategorii nierozwiàzywalnych i skwitowaç stwierdze-
niem, ˝e nale˝y pogodziç si´ z faktem, ˝e mo˝liwoÊci
budowy skutecznych uk∏adów odprowadzania energii
cieplnej sà i pozostanà – przynajmniej w najbli˝szej
przysz∏oÊci – mocno ograniczone. 
Wiadomo te˝, ˝e jedynà skutecznà – oczywiÊcie w pew-
nym, wcià˝ niezadowalajàcym zakresie – metodà po-
zbywania si´ w sposób ciàg∏y szkodliwej dla podzespo-
∏ów maszyny energii cieplnej jest stosowanie wentyla-
torów o jak najwi´kszej wydajnoÊci i sprawnoÊci. Po-
godziç si´ przy tym nale˝y z ubocznymi efektami ich
pracy, jakimi sà nie tylko ha∏as, ale równie˝ rozprasza-
nie po wn´trzu maszyny niezliczonych iloÊci zanie-
czyszczeƒ znajdujàcych si´ w strumieniu zasysanego
powietrza. Kolejnym mankamentem jest ha∏aÊliwoÊç
uk∏adu pot´gowana przez fale goràcego powietrza wy-
rzucanego na zewnàtrz maszyny. 
Choç dà˝enia konstruktorów uk∏adów ch∏odzenia od lat
koncentrowa∏y si´ na wzi´ciu pod kontrol´ strumienia
powietrza przechodzàcego przez wentylatory, co pozwo-
li∏oby nie tylko zredukowaç stopieƒ emisji ucià˝liwego
ha∏asu, ale równie˝ iloÊç zanieczyszczeƒ przedostajà-
cych si´ do wn´trza maszyny, to wi´kszoÊci fachowców
d∏ugo wydawa∏o si´, ˝e pole manewru jest zbyt ograni-
czone, by dokonaç rzeczywistego prze∏omu. Na szcz´-
Êcie innego zdania by∏ zespó∏ in˝ynierów Kobe Corpora-
te Research Laboratories, który ju˝ przed dziesi´cioma

laty rozpoczà∏ badania nad projektem ograniczenia ha∏a-
su emitowanego przez maszyny budowlane. Celem kon-
struktorów i naukowców kilku japoƒskich uczelni by∏o
zredukowanie wartoÊci emitowanego ha∏asu o 10 dB.
W ciàgu szeÊciu lat trwania prac stworzono osiem ró˝-
nych prototypów i dokonano niezliczonych testów prak-
tycznych. Ostatecznie za∏o˝enia uda∏o si´ zrealizowaç
wprowadzajàc do seryjnej produkcji opatentowany sys-
tem iNDr (integrated Noise and Dust reduction). Wyposa-
˝one weƒ koparki marki New Holland emitujà ha∏as o nie-
wiarygodnie niskim poziomie – dla maszyny klasy 8,5 to-
ny wynosi on zaledwie 93 db (A). Zauwa˝my, ˝e ha∏aÊli-
woÊç na takim poziomie jest typowa dla mniejszych ma-
szyn tego typu o ci´˝arze roboczym w zakresie od trzech
do pi´ciu ton. Dlatego New Holland dzi´ki zastosowaniu
systemu iNDr oferuje maszyny spe∏niajàce nie tylko dzi-
siejsze, ale równie˝ przysz∏oÊciowe normy definiujàce
dopuszczalne wartoÊci emitowanego ha∏asu. 
Konstrukcja systemu iNDr przewiduje ca∏kowite odizo-
lowanie g∏ównych êróde∏ ha∏asu emitowanego przez
kopark´, jakimi sà jednostka nap´dowa i wentylator.
Droga powietrza zasysanego z zewnàtrz, a nast´pnie
wyrzucanego z uk∏adu jest ÊciÊle okreÊlona i przebiega
przez specjalny kana∏ w nadwoziu koparki. Jego du˝a
przepustowoÊç sprawia, ˝e choç wentylatory zamonto-
wano daleko w g∏´bi maszyny, docierajà do nich wy-
starczajàce dawki Êwie˝ego powietrza. Na uwag´ za-
s∏uguje te˝ ukszta∏towanie samego kana∏u. Sprawia
ono, ˝e strumieƒ powietrza pokonaç musi swoisty labi-
rynt. W ten sposób w kanale tworzà si´ sploty powie-
trza, które ekranujà rozchodzàce si´ prostoliniowo fale
dêwi´kowe. Sà one w ten sposób zatrzymywane i prak-
tycznie nie wydostajà si´ na zewnàtrz. Kluczowà rol´
dla skutecznego ograniczenia emitowanego ha∏asu od-
grywajà dwa wielkopowierzchniowe zespo∏y filtrów.
Dzia∏ajà niczym siatki zapobiegajàc wnikaniu zanie-
czyszczeƒ do wn´trza wentylatorów i komory silnika.
Filtry mo˝na bardzo ∏atwo wymontowaç w celu ich
oczyszczenia. Filtry pe∏nià dwie funkcje. Oprócz trady-
cyjnej polegajàcej na zatrzymywaniu nieczystoÊci, tak-
˝e rol´ maty wyg∏uszajàcej ograniczajàcej poziom ha∏a-
su wydostajàcego si´ na zewnàtrz maszyny. Filtry
umiejscowione sà przed wentylatorem. Ogranicza to
skutecznie poziom ha∏asu emitowanego przez kopark´. 
Dzi´ki montowanemu w koparkach New Holland syste-
mowi iNDr udaje si´ nie tylko skutecznie zredukowaç ha-
∏aÊliwoÊç maszyn, ale tak˝e utrzymywaç w czystoÊci ich
podzespo∏y. Ma to wp∏yw na wyd∏u˝enie ich ˝ywotnoÊci
i ograniczenie bezproduktywnych przestojów.
Powietrze wyrzucane z kana∏u systemu iNDr wyprowadza-
ne jest na przeciwleg∏ym boku maszyny ku górze. Kon-
struktorzy uczynili to celowo, w ten sposób bowiem dodat-
kowo ogranicza si´ poziom ha∏asu oraz chroni pracowni-
ków przebywajàcych w pobli˝u maszyny przed nieprzy-
jemnym dzia∏aniem strumienia goràcego powietrza. 
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W nowatorskim uk∏adzie stosowanym przez New Holland jednostka nap´do-
wa i wentylator znajdujà si´ wewnàtrz specjalnego kana∏u.  Ogranicza to roz-
przestrzenianie si´ fal dêwi´kowych i pozwala przechwyciç nieczystoÊci
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Maszyny budowlane stajà si´ coraz „inteligent-
niejsze”. Dzi´ki najnowszym zdobyczom elek-
troniki i informatyki u˝ytkownik mo˝e nawiàzy-

waç z nimi coraz wi´kszy „dialog”. Realizowane sà rze-
czy z pozoru niemo˝liwe, trudne do wyobra˝enia. Kiedy
przed kilkunastu laty jedna z firm prezentujàcych swe
osiàgni´cia na monachijskiej Baumie, pokaza∏a system
pozwalajàcy nawiàzaç ∏àcznoÊç z ˝urawiem wie˝owym
pracujàcym w danym momencie gdzieÊ na Ba∏kanach,
wywo∏a∏o to prawdziwà sensacj´. Ustawia∏y si´ d∏ugie
kolejki ch´tnych do obejrzenia pokazu, który prze∏amy-
wa∏ kolejne bariery w sterowaniu pracà maszyn. ˚uraw
nie tylko odpowiada∏ bowiem na zdawkowe pytania
o „stan zdrowia”, ale wo∏a∏ o pomoc przypominajàc
o terminie przeglàdu a nawet zamawia∏ komponenty
i cz´Êci niezb´dne do jego przeprowadzenia. 
DziÊ tego rodzaju systemy nie budzà ju˝ sensacji,
sprawdzi∏y si´ natomiast w praktyce na tyle, ˝e stano-
wià standardowe wyposa˝enie maszyn. Choçby marki
Hitachi z serii ZAXIS-3 oraz ZW, w których producent
zastosowa∏ zaawansowany system kontroli satelitarnej
Global e-Service. W opinii in˝ynierów Hitachi wyznacza
on ca∏kowicie nowy standard w zarzàdzaniu zarówno
pojedynczymi maszynami, jak i ich flotà. System ten nie
tylko umo˝liwia dok∏adne zlokalizowanie maszyny, ale
równie˝ pozwala pozyskaç wa˝ne informacje na temat
zdarzeƒ zachodzàcych podczas jej pracy. 
Istotny dla u˝ytkownika jest fakt, ˝e korzystanie z Global
e-Service nie powoduje dla niego ˝adnych dodatko-
wych kosztów. Otrzymuje on bowiem bezp∏atny abona-
ment pozwalajàcy na zdalny dost´p do wielu informacji
zwiàzanych z pracà eksploatowanej przez niego ma-
szyny. Nie chodzi tu bynajmniej wy∏àcznie o ustalenie
miejsca jej pracy. Dzi´ki transmisji za poÊrednictwem
bezpiecznego po∏àczenia internetowego do w∏aÊciciela
trafia szereg danych umo˝liwiajàcych sprawowanie
kontroli nad maszynà i zapewnienie jej prawid∏owej eks-
ploatacji. Pozwala to wyd∏u˝yç okres bezawaryjnego
u˝ytkowania maszyny przy jednoczesnym obni˝eniu
kosztów eksploatacyjnych.
Transmisja danych w systemie Hitachi Global e-Service
odbywa si´ nieprzerwanie. Oznacza to, ˝e w∏aÊciciel
z poziomu bezpiecznej strony internetowej ma o ka˝dej
porze dnia i nocy i z dowolnego miejsca sta∏y i pe∏ny
dost´p do danych. Jedynym warunkiem jest oczywiÊcie
posiadanie komputera i ∏àcza internetowego. 
U˝ytkownik maszyny Hitachi regularnie otrzymuje przy-
datne dane dotyczace wykorzystania maszyny, liczby
przepracowanych godzin w danym dniu, rodzaju wyko-
nywanej pracy, zu˝ycia paliwa oraz temperatury p∏ynów
eksploatacyjnych. Analiza danych tego rodzaju ma bez-
poÊredni wp∏yw na zoptymalizowanie sposobu eksplo-
atacji maszyny, a co za tym idzie obni˝enie jej kosztów.

System kontroli satelitarnej Hitachi Global e-Service sta-
nowi tak˝e doskona∏e narz´dzie dla serwisu techniczne-
go sprawujàcego opiek´ serwisowà nad wyposa˝onà
w niego maszynà. Mo˝liwoÊç pozyskiwania na bie˝àco
danych o parametrach jej pracy stwarza szereg dodat-
kowych mo˝liwoÊci. Ka˝dorazowe, nawet najmniejsze
odst´pstwo od normy jest bowiem rejestrowane i anali-
zowane. Pozwala to na skorygowanie sposobu obs∏ugi
maszyny przez operatora oraz odpowiednio wczesne
wykrycie niepokojàcych symptomów polegajàcych
na odst´pstwie od normy, a tym samym zapobie˝enie
powa˝niejszej awarii. Daje to równie˝ mo˝liwoÊç plano-
wania z odpowiednim wyprzedzeniem inspekcji serwi-
sowych, co pozwala na ograniczenie do niezb´dnego
minimum czasu bezproduktywnych przestojów.
Firma Bell produkujàca wozid∏a przegubowe opracowa-
∏a w∏asny system telemetryczny o nazwie Fleetmatic.
Jest on wykorzystywany od pi´ciu lat, a jego g∏ównym
zadaniem jest usprawnienie zarzàdzania flotà pojaz-
dów. Ka˝dy za∏adunek wozid∏a mo˝e byç bowiem Êle-
dzony w czasie rzeczywistym. Monitorowaç mo˝na jed-
nostkowy i ca∏kowity w danym wycinku czasowym ci´-
˝ar przewiezionego ∏adunku, zu˝ycie paliwa oraz czas
przejazdów zarówno w stanie za∏adowanym, jak i bez
∏adunku. Ponadto Fleetmatic pozwala wychwyciç b∏´dy
w obs∏udze pojazdu, takie jak zdarzajàce si´ bardzo
cz´sto jego prze∏adowanie oraz poznaç kody b∏´dów,
co w przypadku awarii przyspiesza reakcj´ serwisu.
U˝ytkownik otrzymywaç mo˝e nawet dwieÊcie komuni-
katów dziennie za poÊrednictwem strony internetowej,
do której dost´p chroniony jest has∏em. Mo˝e te˝ raz
w tygodniu otrzymywaç raport zbiorczy za poÊrednic-
twem e-maila. Dane systemu mo˝na Êledziç z dowolne-
go miejsca na Êwiecie. Mo˝na sobie zatem wyobraziç,
˝e przedsi´biorca przebywajàcy na urlopie dowie si´,
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Warto ws∏uchaç si´ w g∏os maszyny…

Maszyny Hitachi z serii ZAXIS-3, takie jak prezentowana na zdj´ciu koparka
ZX350LCN wyposa˝ono standardowo w system kontroli satelitarnej Global e-Service
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ile w tym czasie ∏adunku przewioz∏y jego pojazdy. Mo-
˝e równie˝ okreÊliç terytorium poruszania si´ wozid∏a.
U˝ytkownik systemu otrzymuje meldunek o ka˝dorazo-
wym opuszczeniu przez wozid∏o dozwolonego obszaru.
W niektórych krajach europejskich stosujàcy system
Fleetmatic liczyç mogà na zni˝ki przy zawieraniu umów
ubezpieczeniowych. Stanowi on bowiem dodatkowà
ochron´ przed nieuprawnionym u˝yciem i ochron´
przed kradzie˝à. Dane systemu Fleetmatic wykorzystu-
jàcego technologi´ GPS gromadzone sà w centrum in-
formatycznym firmy Bell. Po odpowiedniej archiwizacji
przechowywane sà przez dwanaÊcie miesi´cy. W tym
czasie w∏aÊciciel wozid∏a mo˝e zapoznaç si´ na przy-
k∏ad z jego dziennymi przebiegami, czasem pracy z ∏a-
dunkiem i bez ∏adunku, liczbà ton przewiezionego ∏a-
dunku, liczbà za∏adunków, dziennym zu˝yciem paliwa
oraz spalaniem na godzin´ pracy.
Ju˝ od roku 2009 Volvo Maszyny Budowlane Polska
oferuje system CareTrack stanowiàcy standardowe wy-
posa˝enie wszystkich du˝ych maszyn. CareTrack
bazujàcy na technologii GPS i GSM umo˝liwia kontrol´
i monitoring maszyn z dowolnego miejsca na ziemi
za pomocà Internetu. Dlaczego system CareTrack jest
wyjàtkowy? Przede wszystkim dlatego, ˝e jest to pro-
dukt opracowany przez producenta maszyn. Któ˝ lepiej
potrafi∏by dobraç kluczowe parametry pracy maszyn
do ciàg∏ego zdalnego monitoringu, kto jest lepiej przy-
gotowany, aby zbieraç obserwacje i sugestie u˝ytkow-
ników, aby na ich podstawie udoskonalaç oferowany
produkt. CareTrack to nie tylko system telematyczny,
ale przede wszystkim platforma s∏u˝àca wspó∏pracy
z klientem w celu maksymalizacji wydajnoÊci oraz opty-
malizacji kosztów u˝ytkowanej maszyny.
Oprócz standardowego zestawu funkcji, do jakich zali-
czyç mo˝na: lokalizacj´ w terenie, ustalenie i przypisa-
nie do maszyny obszaru i ram czasowych, kontrol´ cza-
su pracy, zu˝ycia paliwa, wysokoÊci obrotów silnika czy
pr´dkoÊci, system CareTrack pozwala korzystaç z sze-
rokiego zestawu raportów i analiz przygotowanych
z myÊlà o zapewnieniu w∏aÊciwego u˝ytkowania maszy-
ny. Po zainstalowaniu urzàdzenia i zarejestrowaniu go
w specjalnie do tego celu stworzonej domenie interne-
towej, u˝ytkownik ju˝ zawsze b´dzie wiedzia∏, w jaki
sposób wykorzystywany jest jego sprz´t budowlany.
W∏aÊciciele ∏adowarek Volvo bez koniecznoÊci odwie-
dzania placu budowy b´dà mogli sprawdziç na przy-
k∏ad, jaki procent czasu pojazd pracowa∏ na wysokich
obrotach lub z jakà pr´dkoÊcià by∏ zmieniany kierunek
jazdy. W przypadku koparek mo˝liwe jest badanie zu˝y-
cia paliwa w rozbiciu na rodzaj wykonywanych cykli ro-
boczych oraz ewidencjonowanie czasu pracy na ró˝-
nych trybach bàd˝ z okreÊlonym osprz´tem. Dla wozi-
de∏ mo˝liwe jest wygenerowanie raportu, zawierajàcego
procent czasu pracy z w∏àczonym retarderem, za∏àczo-
nym hamulcem czy z w∏àczonà blokadà mechanizmu

ró˝nicowego. Kluczowe informacje wraz z komunikata-
mi pojawiajàcymi si´ na wyÊwietlaczu w kabinie opera-
tora mogà automatycznie zostaç przes∏ane pod wska-
zany adres e-mail bàd˝ za pomocà SMS.
W pierwszym cz∏onie nazwy systemu znajduje si´ an-
gielskie s∏owo Care oznaczajàce opiek´, dba∏oÊç. Nie
jest to przypadek, gdy˝ z wynikami raportów i analiz
przeprowadzonych przez CareTrack autoryzowany ser-
wis Volvo nie pozostawi u˝ytkownika samego sobie. In-
˝ynierowie serwisu Volvo co 500 godzin dla danej jed-
nostki sprz´tu opracowujà specjalny raport, zawierajà-
cy ocen´ najwa˝niejszych parametrów pracy maszyny
wraz z wyjaÊnieniem i ewentualnymi wskazówkami, do-
tyczàcymi poprawnoÊci jej wykorzystania. Raport ten
przekazywany jest do w∏aÊciciela lub wskazanej przez
niego osoby. Dodatkowo in˝ynierowie serwisu na bie-
˝àco monitorujà ewentualne alarmy generowane przez
jednostk´ centralnà maszyny, a personel koordynujàcy
prac´ mechaników z odpowiednim wyprzedzeniem po-
wiadamia o koniecznoÊci wykonania obs∏ugi technicz-
nej. W przypadku awarii zdalny dost´p do jednostek
sterujàcych u∏atwia diagnostyk´ problemu, co wydatnie
skraca czas ewentualnego przestoju.
Japoƒski Topcon oferuje system SiteLink s∏u˝àcy
do centralnego zarzàdzania placem budowy. Dzi´ki
niemu osoba znajdujàca si´ w biurze monitorowaç mo-
˝e prac´ w terenie, nawet na ró˝nych oddalonych
od siebie placach budowy. SiteLink umo˝liwia kontrol´
pracy zainstalowanych na maszynach systemów stero-
wania Topcon, wgrywanie projektów, przesy∏anie da-
nych, dokonywanie aktualizacji oprogramowania, prze-
sy∏anie komunikatów dla operatora czy oglàdanie
efektów wykonanej pracy za poÊrednictwem kamery.
SiteLink pozwala tak˝e Êledziç parametry pracy maszyn

Oferowany przez Volvo CE system CareTrack pozwala korzystaç u˝ytkowniko-
wi maszyny z szerokiego zestawu raportów i analiz 
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nawet ró˝nych typów i marek w zakresie spalania, ob-
cià˝eƒ, lokalizacji miejsca pracy oraz stanu techniczne-
go wszystkich newralgicznych podzespo∏ów.
Komtrax dla ka˝dego! Japoƒski koncern Komatsu
od lat z powodzeniem oferuje u˝ytkownikom swych ma-
szyn system telematyczny o tej nazwie. Mogà z niego
korzystaç równie˝ eksploatujàcy ma∏e maszyny. Kom-
trax nie dzia∏a w systemie GPS, jest to system satelitar-
ny pozwalajàcy uzyskaç zdalny dost´p do wi´kszoÊci
danych eksploatacyjnych maszyny. Komatsu dostrze-
gajàc ró˝nice potrzeb u˝ytkowników du˝ych maszyn
wprowadzi∏o dla nich zmodyfikowanà wersj´ systemu
o nazwie Komtrax Plus. Pozwala on na kontrol´ g∏ów-
nych podzespo∏ów maszyn umo˝liwiajàc zdalnà ocen´
ich stanu technicznego. Zainstalowanie systemu Kom-
trax Plus przynosi u˝ytkownikowi szereg korzyÊci.
Przede wszystkim dzi´ki monitorowaniu i analizowaniu
parametrów pracy wszystkich newralgicznych podze-
spo∏ów maszyny pozwala na unikni´cie nag∏ych awarii.
Odpowiednie planowanie obs∏ugi serwisowej, okreÊle-
nie zamówienia na cz´Êci zamienne, podzespo∏y i kom-
ponenty pozwala zminimalizowaç czas bezproduktyw-
nego przestoju maszyny. Znacznie ∏atwiejsze jest rów-
nie˝ znalezienie przyczyn awarii, co przyspiesza prze-
prowadzenie naprawy. Komtrax Plus przyczynia si´
do znacznego wyd∏u˝enia ˝ywotnoÊci maszyn dzi´ki
zapewnieniu ich w∏aÊciwej eksploatacji i konserwacji.
Komtrax Plus dzia∏a b∏yskawicznie. Dane o pracy ma-
szyny Êciàgane sà zaledwie w ciàgu dziesi´ciu minut.
W niektórych rejonach komunikacja z satelità Orbcomm
umo˝liwia przesy∏anie danych przez system Komtrax
Plus bez koniecznoÊci zatrzymywania maszyny.
Wi´kszoÊç najwa˝niejszych informacji na temat maszyny
dostarczana jest w formie drukowanych raportów. Serwis
Komatsu mo˝e dzi´ki nim kontrolowaç warunki pracy
oraz odczyty licznika maszynogodzin w maszynach. Po-
s∏ugujàc si´ wykresami wyÊwietlanymi na ekranie kom-
putera, mo˝e podejmowaç Êrodki zaradcze przed wystà-
pieniem powa˝niejszej awarii. Mo˝e te˝ dokonywaç ana-
lizy zgromadzonych danych w celu dokonania oceny
sposobu u˝ytkowania maszyny oraz zaleciç wprowadze-
nie zmian w metodach pracy. Wykorzystanie funkcji „mi-
gawkowej” pozwala technikom Komatsu przeanalizowaç
dane maszyny przed i po zdarzeniu, co pomaga w roz-
wiàzaniu zaistnia∏ych problemów. Zarejestrowanie ko-
dów usterek wyÊwietlanych na panelu monitora daje wie-
dz´ nie tylko u∏atwiajàcà zdiagnozowanie usterek, ale
tak˝e wprowadzenie dzia∏aƒ majàcych na celu ograni-
czenie ich wyst´powania lub nawet ca∏kowite wyelimino-
wanie. Serwis Komatsu dokonuje sta∏ej analizy danych
p∏ynàcych z maszyny, dokonuje ich syntezy oraz tworzy
raporty przekazywane w∏aÊcicielowi maszyny. Zawarte
w nich zalecenia pozwalajà na wprowadzenie korekt
w eksploatacji sprz´tu na przyk∏ad poprzez wyelimino-
wanie z∏ych nawyków operatorów.

System Komtrax Plus pozwala na przes∏anie za∏ado-
wanych do komputera danych poprzez Internet, co
umo˝liwia przejrzenie i przeanalizowanie ich przez
techników serwisowych Komatsu. Interpretujà oni
zgromadzone w pami´ci dane i przedstawiajà je
w sposób znacznie u∏atwiajàcy proces oceny stanu
maszyny. Ich zalecenia mogà byç nast´pnie przekaza-
ne drogà elektronicznà bezpoÊrednio do u˝ytkownika.
Rozpi´toÊç charakteru tych zaleceƒ waha si´ od pora-
dy dotyczàcej w∏aÊciwych metod prowadzenia maszy-
ny, a˝ po szczegó∏owe planowanie przeglàdów i kon-
serwacji, które pozostajà w zgodzie z harmonogra-
mem robót danego placu budowy czy kopalni surow-
ców skalnych. Trudno bowiem wyobraziç sobie sytu-
acj´, w której maszyna kluczowa dla danego klienta
musi byç na d∏u˝szy czas wy∏àczona z normalnej eks-
ploatacji. Powoduje to zak∏ócenia w ca∏ym procesie
technologicznym danego u˝ytkownika. Z tego te˝ po-
wodu u˝ytkownicy wi´kszych maszyn decydujà si´
na instalacj´ systemu Komtrax Plus. Mogà liczyç w ten
sposób na szybszà reakcj´ serwisu. Mechanicy Ko-
matsu dzi´ki mo˝liwoÊci zdalnego odczytu kodu b∏´du
mogà nie tylko ustaliç rodzaj usterki, ale tak˝e zabraç
ze sobà wszystkie cz´Êci niezb´dne do jej usuni´cia.
W ten sposób tak˝e ogranicza si´ bezproduktywne
przestoje, maszyna jest wykorzystywana efektywnie
zarabiajàc wi´cej dla swego w∏aÊciciela. 
Za pomocà systemu Komtrax Plus Êledziç mo˝na
szczegó∏owe parametry pracy maszyny. Mo˝na zapo-
znaç si´ na przyk∏ad z czasem pracy efektywnej, zu˝y-
ciem paliwa czy temperaturà ch∏odziwa. Personel
techniczny stwierdziç mo˝e tak˝e, czy maszyna nie zo-
staje poddawana nadmiernym obcià˝eniom, albo nie
jest eksploatowana w sposób niezgodny z przezna-
czeniem. Komtrax Plus pozwala u˝ytkownikowi otrzy-
maç wszystkie dane niezb´dne do efektywnej eksplo-
atacji maszyny. 

Komtrax Plus pozwala on na kontrol´ g∏ównych podzespo∏ów maszyn umo˝li-
wiajàc zdalnà ocen´ ich stanu technicznego 
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BOMAG zaprezentowa∏ nowy w∏asny system TELE-
MATIC umo˝liwiajàcy zarzàdzanie flotà maszyn. Sys-
tem daje w∏aÊcicielom i firmom wynajmujàcym ma-
szyny ca∏kowicie nowe mo˝liwoÊci w zakresie stero-
wania pracà, nadzoru i optymalizacji kosztów eksplo-
atacyjnych. Korzystajàc z systemu firmy BOMAG
u˝ytkownik za poÊrednictwem Internetu mo˝e ustaliç
miejsce oraz parametry pracy maszyny. Pozwala to
optymalizowaç planowanie zadaƒ dla operatorów
i maszyn, w maksymalnym stopniu wykorzystaç b´-
dàcy w dyspozycji sprz´t, a tym samym znacznie ob-
ni˝yç koszty zwiàzane z jego codziennà eksploatacjà. 
Niewàtpliwà zaletà systemu BOMAG TELEMATIC jest
mo˝liwoÊç monta˝u w maszynach ró˝nych marek.
System oferowany jest w dwóch wersjach. Pierwsza
– TELEMATIC Start, jak sama nazwa wskazuje stano-
wi swoisty pakiet startowy pozwalajàcy na szybkie
przekonanie u˝ytkownika o zaletach p∏ynàcych z jego
stosowania. Ju˝ w podstawowym wariancie u˝ytkow-
nik korzystaç mo˝e z funkcji monitorowania parame-
trów pracy maszyny, zabezpieczenia jej przed kra-
dzie˝à i nieuprawnionym u˝yciem oraz odczytu go-
dzin pracy. Funkcja antykradzie˝owa realizowana jest
za pomocà czujników wykrywajàcych prób´ podnosze-
nia maszyny za pomocà dêwigu. Modu∏ systemu wypo-
sa˝ony jest w awaryjne w∏asne zasilanie.
Wa˝ne jest przy tym, ˝e system pokazuje na elektro-
nicznej mapie nie tylko akutalnà pozycj´ maszyny,
co w znacznym stopniu upraszcza transport i plano-
wanie pracy. Zdefiniowaç mo˝na równie˝ wirtualne
„ogrodzenie” ograniczajàce teren pracy maszyny.
Je˝eli opuÊci ona zdefiniowany obszar system wysy-
∏a natychmiast ostrze˝enie w postaci SMS i e-maila.
System TELEMATIC daje równie˝ skutecznà ochro-

n´ przed nieuprawnionym u˝yciem i kradzie˝à ma-
szyn. Podstawowa wersja systemu b´dàca swoistym
pakietem startowym posiada mo˝liwoÊç otrzymania
online liczby godzin przepracowanych przez maszy-
n´. Firmy wykonawcze i wypo˝yczalnie sprz´tu bu-
dowlanego mogà w ten sposób udokumentowaç do-
k∏adnie, kiedy, jak d∏ugo i gdzie wykorzystywane by-
∏y ich maszyny. Dane prezentowane w przejrzystych
tabelach przypominajà zarzàdzajàcym flotà maszyn,
która z nich i kiedy musi zostaç poddana przeglàdo-
wi technicznemu. Jeszcze wi´cej sposobów
na zwi´kszenie wydajnoÊci maszyny daje system
w wariancie TELEMATIC Power. Rozszerza on mo˝li-
woÊci systemu w pakiecie podstawowym o mo˝liwe
w niezwykle szerokim zakresie funkcje monitorowa-
nia wydajnoÊci maszyny. TELEMATIC Power pozwa-
la na bie˝àco z du˝à dok∏adnoÊcià Êledziç zu˝ycie
paliwa i okreÊlaç stopieƒ efektywnego wykorzysta-
nia maszyny. U˝ytkownik widzi teraz od razu ˝e
urzàdzenie wykorzystywane jest w sposób nieeko-
nomiczny. Wynikajàcy na przyk∏ad z tego, ˝e opera-
tor na d∏u˝ej przerwa∏ prac´ pozostawiajàc maszyn´
z w∏àczonym silnikiem. Takie zachowanie pociàga
za sobà przecie˝ niepotrzebne straty paliwa. Mo˝li-
woÊç dok∏adnego okreÊlenia aktualnego stanu
zbiornika paliwa pozwala na zamówienie cysterny
na plac budowy i tankowanie maszyn z odpowied-
nim wyprzedzeniem. W ten sposób eliminowane sà
przestoje powodowane brakiem paliwa. System wy-
krywa natychmiastowo ka˝dà prób´ kradzie˝y pali-
wa. W przypadku niemo˝noÊci zapewnienia dozoru
nad maszynà rozwiàzanie to pozwala na istotnà re-
dukcj´ strat. Ze wzgl´du na rosnàce ceny, paliwo ma
przecie˝ coraz wi´kszy udzia∏ w ogólnych kosztach
utrzymania maszyn budowlanych.
Dzi´ki systemowi BOMAG TELEMATIC Power u˝ytkow-
nik maszyny otrzymuje po raz pierwszy kompleksowà
analiz´ Êredniego i ca∏oÊciowego zu˝ycia paliwa. Po-
nadto, dzi´ki mo˝liwoÊci bezpoÊredniego wpi´cia
w uk∏ad silników sterowanych elektronicznie ze sterow-
nikiem wyposa˝onym w magistral´ CAN mo˝liwa jest
rejestracja wszelkich odst´pstw od normy w pracy ma-
szyny, a w razie koniecznoÊci przesy∏anie pod wskazany
adres ostrze˝eƒ za poÊrednictwem poczty elektronicz-
nej. System mo˝e równie˝ wysy∏aç przypomnienia
o koniecznoÊci wykonania przeglàdu maszyny.
W celu okreÊlenia pozycji maszyny system BOMAG
TELEMATIC odbiera dane z satelitami GPS. Wraz
z innymi danymi pracy maszyny trafiajà one za po-
Êrednictwem stosowanej przez sieci telefonii komór-
kowej technologii pakietowego przesy∏ania danych
GPRS do centralnego serwera. Tu sà one gromadzo-
ne i przetwarzane do formatu umo˝liwiajàcego pre-
zentacj´ w Internecie. U˝ytkownik mo˝e dzi´ki temu
praktycznie z dowolnego miejsca na Êwiecie wywo-
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Wn´trze dzisiejszych maszyn przypomina wyposa˝enie statku kosmicznego. No-
woczesne systemy telematyczna u∏atwiajà jednak prac´ operatorów…
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∏aç dane dotyczàce jego maszyny. OczywiÊcie trans-
misja spe∏nia wszelkie przepisy z zakresu ochrony
danych. Dost´p do bazy danych chroniony jest
za pomocà indywidualnego has∏a. 
ProgramiÊci tworzàcy system BOMAG TELEMATIC
po∏o˝yli szczególny nacisk na jego funkcjonalnoÊç.
Dlatego zadbali o jasnoÊç prezentacji i przejrzystà
struktur´. Menu oprogramowania dost´pne jest w ró˝-
nych j´zykach, równie˝ w polskim. Kolejnà zaletà
systemu jest to, ˝e u˝ytkownik nie jest zasypywany
kolumnami liczb, lecz otrzymuje wy∏àcznie informacje,
które sà mu naprawd´ przydatne. Dla dowolnych
okresów mogà byç tworzone raporty zawierajàce fak-
ty istotne dla konkretnego u˝ytkownika. Dodatkowo
maszyny ró˝nego typu mogà byç ∏àczone w grupy.
Transfer danych w postaci eksportowania formatów
do innych programów jest równie˝ mo˝liwy. 
Czy system BOMAG TELEMATIC zyska sobie uznanie
polskich u˝ytkowników? Z informacji przekazanych
nam przez Fayat BOMAG Polska jasno wynika, ˝e nie
tyle zyska, co ju˝ zyska∏. Firma otrzyma∏a ju˝ zamó-
wienia na instalacj´ systemu w ponad pi´çdziesi´ciu
walcach BOMAG ró˝nego typu.
Do tej pory cz´sto spotykaliÊmy si´ ze stwierdzeniami,
˝e systemy telematyczne sà drogie, dlatego ich instala-
cja op∏aca si´ wy∏àcznie u˝ytkownikom du˝ych ma-
szyn. Trudno oprzeç si´ wra˝eniu, ˝e konstruktorzy
JCB tworzàc oparty na technologii GPS system LiveLink
Lite starali si´ zadaç k∏am takim opiniom. Ten zaawan-
sowany system monitorowania mo˝e byç bowiem mon-
towany równie˝ na maszynach kompaktowych. 
LiveLink Lite umo˝liwia u˝ytkownikowi Êledzenie para-
metrów roboczych maszyny. Odbywa si´ to za pomo-
cà specjalnej strony internetowej LiveLink. Umo˝liwia

ona pozyskanie danych o pracy jednostki nap´dowej
i uk∏adu hydraulicznego maszyny. W∏aÊciciel mo˝e
tak˝e okreÊliç miejsce jej pracy. Sterownik uk∏adu ma
niewielkie gabaryty, a jego instalacja jest prosta. Wy-
maga pod∏àczenia tylko trzech przewodów. LiveLink
Lite pozwala zlokalizowaç maszyn´, podaje równie˝
liczb´ przepracowanych przez nià godzin. Informacje
p∏ynàç mogà w zdefiniowanych odst´pach czasowych
wynoszàcych nawet dwie minuty. W∏aÊciciel mo˝e
zdefiniowaç obszar i czas, w którym mo˝e pracowaç
jego maszyna. Ka˝dorazowe opuszczenie wyznaczo-
nego terenu wywo∏uje alarm, zresztà podobnie jak uru-
chomienie czy transportowanie maszyny poza wyzna-
czonymi godzinami pracy. Za pomocà e-maila u˝yt-
kownik informowany jest równie˝ o koniecznoÊci prze-
prowadzenia przeglàdu. 
Po zainstalowaniu LiveLink Lite do sterownika systemu
wpisywany jest numer seryjny maszyny. Pozwala to
na automatyczne za∏adowanie danych serwisowych
konkretnego modelu. Poniewa˝ system LiveLink Lite
nie ingeruje bezpoÊrednio w uk∏ad elektroniczny, mo˝-
na wyposa˝aç weƒ zarówno starsze modele JCB, jak
i maszyny innych producentów. 
LiveLink Lite pozwala na zarzàdzanie pracà pojedynczej
maszyny lub floty maszyn. Umo˝liwia zwi´kszenie efek-
tywnoÊci wykorzystania maszyn, ma wp∏yw na ograni-
czenie zu˝ycia paliwa oraz bezproduktywnych przesto-
jów. Funkcje diagnostyczne systemu u∏atwiajà zlokali-
zowanie ewentualnej usterki, co ma niebagatelny wp∏yw
na przyspieszenie czasu naprawy.
LiveLink Lite wyposa˝ono w anten´ wewn´trznà oraz
w∏asne êród∏o zasilania. Daje to wi´ksze mo˝liwoÊci
odzyskania maszyny  w przypadku kradzie˝y. Modu∏
wysy∏a bowiem powiadomienia nawet, gdy w maszynie
od∏àczone zostanie g∏ówne êród∏o zasilania.
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JCB Live Link Lite, czyli system telematyczny dla ka˝dego. Z jego mo˝liwoÊci
mogà korzystaç w pe∏ni tak˝e u˝ytkownicy maszyn kompaktowych

Specjalnie dla naszych Czytelników 
mamy cennà informacj´: 

aby otrzymaç

BEZP¸ATNÑ WEJÂCIÓWK¢ 

na targi Samoter wystarczy zarejestrowaç si´ 

na stronie   www.samoter.com/magazine/en

i wype∏niç formularz wpisujàc 

W polu ID CODE: 851072
W polu CONTROL CODE: 482645

Dokonanie tej operacji pozwoli na wydrukowanie
sobie biletu wst´pu na jeden dzieƒ 

targów Samoter 2011

Wpisz kod, wydrukuj bilet i wejdê na targi za darmo!
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BOMAG zdecydowa∏ si´ na przeprowadzenie mo-
dernizacji walców wibracyjnych do robót ziem-
nych. W maszynach z roku modelowego 2011

zastosowano szereg nowatorskich rozwiàzaƒ. Najwa˝-
niejsze zmiany polegajà na wyposa˝eniu walców nale-
˝àcych do typoszeregu DH w nowej generacji automa-
tyczny system antypoÊlizgowy (ASC). System BOMAG
TELEMATIC umo˝liwiajàcy sterowanie pracà, nadzór
i optymalizacj´ kosztów eksploatacyjnych stanowi teraz
standardowe wyposa˝enie walców DH czwartej genera-
cji. Opcjonalnie mogà byç one natomiast wyposa˝one
w system od∏àczania akumulatora zapobiegajàcy nad-
miernemu roz∏adowaniu.

Uk∏ad kontroli trakcji ASC zosta∏ praktycznie opracowa-
ny na nowo i poddany gruntownym testom w realnych
warunkach ró˝norodnych placów budowy. Wykaza∏y
one, ˝e w∏asnoÊci trakcyjne maszyn podczas podjaz-
dów pod wzniesienia dzi´ki nowym w∏aÊciwoÊciom
uk∏adu ASC znacznie si´ poprawi∏y. Wyposa˝one w au-
tomatyczny system antypoÊlizgowy maszyny zyska∏y
sobie miano „górskich kozic”. Walec wibracyjny do ro-
bót ziemnych BW 213 DH-4 bez najmniejszego trudu
pokonywa∏ wzniesienia o nachyleniu dochodzàcym
do 62 procent. W odró˝nieniu od konkurentów, którzy
ograniczajà si´ do podania danych teoretycznych, 
BOMAG podda∏ walec BW 177 DH-4 wyposa˝ony
w zoptymalizowany uk∏ad ASC wszechstronnym pró-
bom w jednej ze szwajcarskich ˝wirowni. Maszyna bez
najmniejszego trudu poradzi∏a sobie ze wzniesieniem
o nachyleniu wynoszàcym 42 procent wje˝d˝ajàc

na nie zarówno przodem, jak ty∏em, tak˝e z w∏àczonà
wibracjà. Ani na moment maszyna nie zakopa∏a si´
przy tym w mi´kkim pod∏o˝u nasypu. 
Wprowadzenie systemu BOMAG TELEMATIC w walcach
wibracyjnych do robót ziemnych spotka∏o si´ z doskona-
∏ym przyj´ciem u˝ytkowników. Rozwiàzanie to po raz
pierwszy pojawi∏o si´ w oficjalnych cennikach w styczniu
tego roku. Co wa˝ne ceny dotyczà pe∏nego pakietu
z trzyletnim abonamentem. W tym czasie u˝ytkowanie
systemu BOMAG TELEMATIC nie wià˝e si´ z ˝adnymi
dodatkowymi kosztami. Po up∏ywie trzech lat abonament
mo˝e byç naturalnie przed∏u˝ony zgodnie na warunkach
obowiàzujàcych w momencie wyra˝enia takiej woli.
Z systemu BOMAG TELEMATIC w chwili obecnej korzy-
staç mo˝na we wszystkich krajach Unii Europejskiej,
w Szwajcarii, Norwegii, USA, Kanadzie i w Australii. Nie-
wàtpliwà zaletà systemu BOMAG TELEMATIC jest mo˝-
liwoÊç monta˝u w maszynach ró˝nych marek. W sys-
tem oferowany jest w dwóch wersjach doposa˝aç mo˝-
na równie˝ starsze maszyny BOMAG. Podstawowa wer-
sja systemu – TELEMATIC Start pozwala korzystaç
u˝ytkownikowi z funkcji monitorowania parametrów
pracy maszyny, zabezpieczenia jej przed kradzie˝à
i nieuprawnionym u˝yciem oraz odczytu godzin pracy.
Rozbudowana wersja Power oprócz wszystkich funkcji
odmiany Start pozwala równie˝ otrzymywaç dane o zu-
˝yciu paliwa, zarówno ca∏kowitym, jak i Êrednim w do-
wolnych okresach, efektywnoÊci wykorzystania maszy-
ny, udziale pracy na wolnych obrotach. U˝ytkownik
otrzymuje równie˝ ostrze˝enia o ka˝dorazowym od-
st´pstwie od normy w pracy maszyny. W przypadku za-
rejestrowania zbyt du˝ej pr´dkoÊci obrotowej jednostki
nap´dowej czy za wysokiej temperatury ch∏odziwa, 
TELEMATIC wysy∏a natychmiast ostrze˝enie do u˝yt-
kownika. Pozwala to na odpowiednio wczesne podj´cie
dzia∏aƒ majàcych na celu zapobie˝enie wystàpienia po-
wa˝niejszej awarii, a tym samym ograniczenia do mini-
mum bezproduktywnych przestojów. 
Wprowadzenie systemu TELEMATIC poprzedzone zo-
sta∏o przygotowaniami organizacyjnymi. Zarówno
w sferze obróbki danych s∏u˝àcych do analizy pracy
maszyny, jak i szkoleƒ personelu technicznego deale-
rów w poszczególnych krajach, w których mo˝na sko-
rzystaç z nowego systemu. 
W roku modelowym 2011 w walcach wibracyjnych,
a konkretnie modelach od BW 211 do BW 226, BOMAG
wprowadzi∏ jeszcze jeden interesujàcy element wyposa-
˝enia opcjonalnego, jakim jest system od∏àczania aku-
mulatora. Dokonuje si´ tego za pomocà prze∏àcznika
umieszczonego pod zamykanà pokrywà silnika. Pozwa-
la to nie tylko zapobiegaç nadmiernemu roz∏adowaniu
akumulatora, ale równie˝ zmniejszyç ryzyko nieupraw-
nionego u˝ycia oraz kradzie˝y maszyny. 

BOMAG – dobre staje si´ jeszcze lepsze!

Walec wibracyjny do robót ziemnych BW 213 DH-4 bez najmniejszego trudu
pokonywa∏ wzniesienia o nachyleniu dochodzàcym do 62 procent



Mascus, jeden z najwi´kszych na Êwiecie serwi-
sów og∏oszeniowych w bran˝y u˝ywanych ma-
szyn budowlanych, rolniczych, leÊnych, komu-

nalnych, samochodów ci´˝arowych i wózków wid∏o-
wych, przekroczy∏ liczb´ stu czterdziestu tysi´cy og∏o-
szeƒ publikowanych w serwisie.
Informacja ta w po∏àczeniu z opublikowanymi ju˝ wcze-
Êniej danymi potwierdzajàcymi osiàgni´cie ponad 1,8
miliona unikatowych u˝ytkowników miesi´cznie poka-
zujà, ˝e serwis rozwija si´ bardzo dynamicznie. Dzi´ki
temu wszyscy poszukujàcy u˝ywanych maszyn z Euro-
py, Stanów Zjednoczonych, Kanady, RPA, Australii oraz
krajów Bliskiego Wschodu zyskujà doskona∏e êród∏o
pozwolajàce na pozyskanie odpowiedniego sprz´tu.
Rozwój serwisu nie polega wy∏àcznie na wzroÊcie licz-
by og∏oszeƒ. W ostatnim okresie wdro˝ono innowacyj-
ne us∏ugi, oferowane w pakiecie „Mój Mascus”. Znacz-
nie u∏atwiajà u˝ytkownikom korzystanie z serwisu.
U∏atwiajà rejestracj´, tworzenie list poszukiwanych ma-
szyn, umieszczanie og∏oszeƒ typu „Kupi´” lub otrzymy-
wanie powiadomieƒ o pojawieniu si´ w serwisie maszy-
ny spe∏niajàcej kryteria zdefiniowane przez poszukujà-
cego. Dokonano równie˝ rozbudowy funkcji ca∏ego
szeregu narz´dzi u∏atwiajàcych korzystanie z serwisu.
U˝ytkownicy serwisu korzystaç mogà z nowej wyszuki-
warki og∏oszeƒ, porównywania ofert. Nowe sà tak˝e
strony marek i modeli. Wszystkie wdra˝ane narz´dzia
i us∏ugi majà na celu u∏atwiç wyszukiwanie sprz´tu
i stanowià odpowiedê na oczekiwania klientów i u˝yt-
kowników serwisu. Wielkà wag´ przywiàzuje si´ rów-
nie˝ do dzia∏aƒ zwiàzanych z pozycjonowaniem i indek-
sowaniem og∏oszeƒ.
Mascus dzia∏a obecnie w trzydziestu dwóch krajach
na pi´ciu kontynentach. Posiada czterdzieÊci dwie na-
rodowe domeny i dost´pny jest w trzydziestu pi´ciu j´-
zykach. To wszystko konsekwentnie zwi´ksza presti˝
serwisu sprawiajàc, ˝e staje si´ on jednym z najwi´k-
szych i najwa˝niejszych wÊród globalnych portali og∏o-

szeniowych z ci´˝kim sprz´tem, gdzie mo˝na znaleêç
og∏oszenia u˝ywanych traktorów, wózków wid∏owych,
koparek, koparko-∏adowarek, samochodów ci´˝aro-
wych, maszyn leÊnych i komunalnych. Aktualnie z ser-
wisem Mascus wspó∏pracuje ponad 3.200 dealerów
u˝ywanych maszyn z ca∏ego Êwiata, co ma bezpoÊred-
ni wp∏yw na zasobnoÊç oferty. 
Z ca∏à pewnoÊcià fakt dost´pnoÊci serwisu w trzydzie-
stu pi´ciu j´zykach jest wa˝nym czynnikiem jego mi´-
dzynarodowego sukcesu. Klienci z ca∏ego Êwiata mogà
wyszukiwaç i odpowiadaç na og∏oszenia w swym w∏a-
snym j´zyku, co sprawia, ˝e ch´tniej si´gajà do jego za-
sobów. Dealerzy u˝ywanego sprz´tu tak˝e doskonale
zdajà sobie spraw´ z tego, ile korzyÊci mo˝e przynieÊç
mo˝liwoÊç zaprezentowania swej oferty na rynku mi´-
dzynarodowym. Mascus udost´pnia im narz´dzia, dzi´-
ki którym mogà dzia∏aç w skali globalnej i umieszczaç
og∏oszenia w rodzimym j´zyku.

Sto czterdzieÊci tysi´cy og∏oszeƒ w serwisie Mascus!

Mascus mo˝e poszczyciç si´ doskona∏ymi statystykami. Stron´ internetowà
– www.mascus.pl – odwiedza miesi´cznie prawie dwa miliony u˝ytkowników
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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 wykorzystywane sà
mi´dzy innymi tak˝e 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. Kon-
strukcja eliminuje poÊlizg m∏otka. Pozwala to na oszcz´d-

noÊç czasu, eliminacj´ d∏u˝szych przestojów. Amerykaƒ-
skie narz´dzia SlideSledge sà bezsprzecznie najbar-
dziej precyzyjnym i wydajnym systemem uderzajàcym
spoÊród wszystkich oferowanych aktualnie przez Êwia-
towych producentów. Zdecydowanie si´ na u˝ytkowa-
nie narz´dzi Slide Sledge pozwala nie tylko znacznie
zredukowaç niebezpieczeƒstwo wypadków, do których
cz´sto dochodzi podczas prac warsztatowych, ale tak-
˝e wykonywaç je przez jednà zamiast dwóch osób.
W ten niezwykle prosty sposób warsztatom udaje si´
zwi´kszyç wydajnoÊç pracy przy jednoczesnym istot-
nym 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 w warunkach, gdy nie jest to
mo˝liwe przy stosowaniu tradycyjnych metod i narz´dzi.
Âwiadczy o tym najdobitniej przyk∏ad zwiàzany z robota-
mi polegajàcymi na wbijaniu sworzni tradycyjnymi meto-
dami. Do poprawnego wykonania zadania konieczna jest
wspó∏praca dwóch osób. Pierwszy z pracowników
warsztatu pos∏uguje si´ m∏otem, drugi natomiast przy-
trzymuje element poÊredni (d∏uto, inny sworzeƒ lub
po prostu odpowiednio przyci´ty odcinek rury lub stalo-
wego pr´ta). W takiej sytuacji cz´sto zdarza si´ si´, ˝e
pracownik pos∏ugujàcy si´ m∏otem wykonuje ma∏o pre-
cyzyjne uderzenie. Je˝eli dojdzie do tego lub w przypad-
ku, gdy ma miejsce odrzut mamy sytuacj´ gro˝àcà po-
wa˝nym 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 – w przypadku zastosowania trzyna-
stokilogramowego m∏ota – zapewnia nacisk uderzenia
ponad 5.500 kG/cm2. Si∏a zostaje skierowana centrycz-
nie w punkt uderzenia, a do wykonania pracy wystar-
czy jedna osoba. UniwersalnoÊç systemu SlideSledge
wzrasta dodatkowo dzi´ki mo˝liwoÊci zastosowania sze-
regu specjalistycznych koƒcówek. Ich wymiana zajmuje
pracownikowi dos∏ownie kilka sekund.
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Slide Sledge - praca wygodna i bezpieczna

Narz´dzia Slide Sledge b∏yskawicznie zdobywajà sobie uznanie polskich u˝ytkowników rewolucjonizujàc prac´ warsztatów serwisowych. U˝ywanie narz´dzi Slide
Sledge pozwala nie tylko zredukowaç niebezpieczeƒstwo wypadków podczas prac warsztatowych, ale tak˝e wykonywaç je przez jednà zamiast dwóch osób
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INTRAC Polska Sp. z o.o.
Centrala: Wolica, Al. Katowicka 3, 05-830 Nadarzyn ,
tel./fax 22 641 02 03, tel. kom. 693 921 330
Oddział  Gdynia: 81-061 Gdynia ul. Hutnicza 40 (teren BE Gruop)
tel./fax 58 783 37 40, tel. kom. 693 921 321
Oddział Olkusz: Al. 1000-lecia 1, 32-300 Olkusz
tel./fax 32 645 53 00-01, tel. kom.  693 921 325
Oddział Zamość: ul. Zagłoby 10, 22-400 Zamość
tel./fax 84 627 09 89, tel. kom. 693 921 300

SERWIS TECHNICZNY 

i CZ¢ÂCI ZAMIENNE 

DO SILNIKÓW:

• Fiat Powertrain Technologies

• IVECO MOTORS 

• IVECO aifo 

• 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
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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






