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Sza now ni Pań stwo…

od kąd w ro ku 1996 Unia Eu ro pej ska i Agen cja Ochro ny Śro do wi ska Sta nów Zjed no czo nych

wpro wa dzi ły pierw sze nor my emi sji Tier 1, do ty czą ce do pusz czal ne go po zio mu emi sji spa lin

emi to wa nych przez sil ni ki spa li no we, ota cza ją cy nas świat bar dzo się zmie nił. Z pew no ścią ży je -

my w zdrow szym śro do wi sku, bo czy mo że być ina czej, sko ro kon struk to rom sil ni ków do dziś

uda ło się zmniej szyć tok sycz ność wy do sta ją cych się z rur wy de cho wych tlen ków azo tu i czą stek

sta łych aż o sześć dzie siąt pro cent? Naj bar dziej spek ta ku lar ne suk ce sy kon struk to rzy sil ni ków

osią gnę li w cią gu mi nio nej de ka dy. Wy da je się, że są na jak naj lep szej dro dze do osią gnię cia

„ze ro wej emi sji”. W prak ty ce ozna cza ło by to, że już w nie da le kiej przy szło ści sil ni ki – tak że te na -

pę dza ją ce ma szy ny i sprzęt bu dow la ny – emi to wać bę dą do ato mos fe ry obo jęt ną dla śro do wi ska

pa rę wod ną. Wpro wa dze nie w ro ku 2011 prze pi sów przej ścio wej nor my Tier 4i prze wi du je bo -

wiem dal sze ogra ni cze nie emi sji, czą stek sta łych o dzie więć dzie siąt pro cent, a tlen ków azo tu

o pięć dzie siąt. Oczy wi ście nie uda się te go do ko nać je dy nie opty ma li zu jąc pro ces spa la nia. Ko -

niecz ne jest za sto so wa nie ukła dów oczysz cza nia spa lin. A te prze cież po trze bu ją do dzia ła nia

źró dła za si la nia… Nie któ re roz wią za nia po cią ga ją za so bą zwięk sze nie zu ży cia pa li wa. A za tem

za py tać war to, czy nie ma my do czy nie nia z ty po wą kwa dra tu rą ko ła? Czy aby nie bę dzie my pro -

du ko wać więk szej ilo ści – za to czyst szych – spa lin? I czy wresz cie ostre nor my emi syj ne po win -

ny w rów nym stop niu do ty czyć ma szyn bu dow la nych… Prze cież, cho ciaż by w po rów na niu ze

środ ka mi trans por tu, jest ich nie wie le! Czy wal ka ze spa li na mi pro wa dzo na przez Unię Eu ro pej -

ską i USA ma więk szy sens? Moż na w to wąt pić, no chy ba, że przy łą czą się do niej ko lej ne kon -

ty nen ty, przede wszyst kim Azja i Afry ka. Cho ciaż ak ces z ich stro ny do wspól ne go dzia ła nia na -

le ża ło by przy jąć z en tu zja zmem, to ra czej nie bę dzie my mie li oka zji do je go wy ar ty ku ło wa nia.

Trud no przy pusz czać, że użyt kow ni cy z bied nych kra jów, w któ rych nie obo wią zu ją żad ne prze -

pi sy do ty czą ce po sza no wa nia śro do wi ska, na gle oka za li się skłon ni do pła ce nia dro żej za ma -

szy ny i współ fi nan so wa nia ba dań nad re duk cją spa lin. Co in ne go Eu ro pej czy cy i Ame ry ka nie. Ci

za pła cą za wszyst ko, na wet je że li w ska li glo bal nej nie bę dzie to mia ło więk sze go sen su. No cóż,

twar de pra wo, ale pra wo. Sta no wio ne jest po to, aby go prze strze gać…
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2 SERWIS I EKSPLOATACJA  

6. Yanmar – cie szą cy się świa to wą re no mą pro du -
cent sil ni ków Die sla oraz kom pak to we go sprzę tu
bu dow la ne go świę tu je wła śnie set ną rocz ni cę
rozpoczęcia działalności

10. Ktoś przecież musi dać początek! - rozmowa 
z Mariuszem Węglarczykiem, przedstawicielem
koncernu CNH (Case New Holland) w Polsce

12. Konstrukcja mło tów hy drau licz nych So osan se rii
SQ sta no wi re zul tat dwu dzie stu lat do świad czeń.
In ży nie ro wie koreańskiej firmy zawsze bio rą
pod uwa gę opi nie po tęż nej gru py użyt kow ni ków
z ca łe go świa ta. Wy ko rzy stu ją oni mło ty So osan
w ka mie nio łomach, ko pal niach su row ców skal -
nych i do prac wy bu rze nio wych

16. Konstruk to rzy ko par ki Ko mat su PC290LC/NLC-10
po sta wi li so bie za cel stwo rze nie ma szy ny 
ma ją cej mniej szy ape tyt na pa li wo, a mimo to bar -
dziej kom for to wej i w pełni bez piecz nej. Istot nym
aspek tem by ło tak że zmak sy ma li zo wa nie 
wy daj no ści przy jed no cze snym ogra ni cze niu 
kosz tów eks plo ata cyj nych

18. BOMAG nie zwal nia  tem pa. Na zbliżające się tar -
gi In ter mat przy go to wał ko lej ną świa to wą pre mie -
rę. W Pa ry żu za debiutuje fre zar ka do ob rób ki
na zim no BM 600/15. Ma szy na o sze ro ko ści ro bo -
czej 60 cen ty me trów łą czy w so bie za le ty mniej -
sze go mo de lu BM 500/15 – zwrot ność, mno gość
za sto so wań, kom pak to wą bu do wę oraz cię żar ro -
bo czy wy no szą cy je dy nie osiem ton z więk szą
o dwadzieścia pro cent sze ro ko ścią ro bo czą

22. JCB po sze rza ofer tę pro duk tów Ham mer ma ster
o pięć zmo der ni zo wa nych mło tów hy drau licz nych
prze zna czo nych do mon ta żu na ma szy nach. 
Mło ty Ham mer ma ster mo gą być sto so wa ne 
do wy bu rzeń, roz bi ja nia nad ga ba ry tów w ko pal -
niach su row ców skal nych oraz różne go ro dza ju
prac z zakresu inżynie rii bu dow la nej

24. Volvo CE do ko na ło grun tow nej mo der ni za cji 
po pu lar nej ga my ko pa rek ko ło wych. W tym 
ro ku wpro wa dzo no ich kolejną ge ne ra cję.
Ty po sze reg ko pa rek ko ło wych Vo lvo two rzą:
EW140D, EW160D, EW180D oraz EW210D

W numerze m.in.:
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APrenumerata - zamówienie  
Aby bezp∏atnie otrzymywać nasz kwartalnik wystarczy wype∏nić poniższy formularz 

i przes∏ać go faksem na numer 22 859-19-67  lub listownie pod adresem: 

Maszyny Budowlane, Dział Informacji, 02-784 Warszawa, Pasaż Ursynowski 1 m. 45

Proszę o  regularne, bezpłatne przesyłanie czasopisma „Maszyny Budowlane - Serwis i Eksploatacja”

imię i nazwisko: .......................................................................................................................................

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

zakres dzia∏alności firmy: .......................................................................................................................................

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

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

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

Proszę o  regularne, bezpłatne przesyłanie elektronicznej gazety „PosBudNews”

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez wydawcę „Maszyny Budowlane - Serwis i Eksploatacja”- firmę Poland Marketing Barański Sp. z o.o.,
Warszawa, ul. Pasaż Ursynowski 1/45. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do celów marketingowych. Będą mieć prawo do wglądu w dane oraz
możliwość ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane innym osobom ani firmom. Podanie danych jest dobrowolne.

Data, czytelny podpis i/lub pieczęć osoby zamawiającej ...................................................................................................
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LiuGong Ma chi ne ry Corp. bły ska wicz nie wy bu dził
się z zi mo we go odrę twie nia. Już w lu tym chiń ska
fir ma roz po czę ła bo wiem ob jazd ser wi so wy po Eu -

ro pie. „LiuGong Ca res To ur” – bo tak na zy wa się im pre -
za – w cią gu czte rech mie się cy za wi ta do firm użyt ku ją -
cych ma szy ny tej mar ki. To pierw szy w hi sto rii LiuGong
Ma chi ne ry Corp. te go ty pu ob jazd. „LiuGong Ca res To -
ur” prze to czy się przez ca łą Eu ro pę, a na wet czę ścio -
wo za ha czy o są sied nie re gio ny, tra fia jąc mię dzy in ny -
mi do Pol ski, Tur cji, na Wę gry, do Izra ela, Azer bejż da -
nu, Ser bii oraz Nie miec.
LiuGong Ma chi ne ry Corp. przy wią zu je ol brzy mią wa gę
do po wo dze nia ca łe go przed się wzię cia, dla te go w or -
ga ni za cję cy klu im prez za an ga żo wa nych jest po -
nad sześć dzie siąt osób – włą cza jąc w to ka drę za rzą -
dza ją cą, in ży nie rów i pra cow ni ków LiuGong Eu ro pe
oraz lo kal nych de ale rów chiń skiej fir my. W skład ze spo -
łu wcho dzą tak że Luo Gu obing – dy rek tor dzia łu za gra -
nicz ne go LiuGong, Deng Tao dy rek tor LiuGong Eu ro pe
oraz Xiao YuanXiang – wi ce dy rek tor LiuGong Eu ro pe.
Pod czas ob jaz du eki pa LiuGong od wie dzi po nad sie -
dem dzie się ciu klien tów i prze pro wa dzi ru ty no wy prze -
gląd oko ło dwu stu ma szyn.
Ekspansja chińskiej firmy na światowe rynki rozpoczęła
się w roku 2004. Chińska firma uruchomiła wówczas
fabrykę w Indiach, a później utworzyła dziewięć filii
zagranicznych, w tym LiuGong Machinery Eu ro pe
w Am ster da mie (Ho lan dia), której zyski ze sprze da ży
w ro ku 2011 wzrosły o 169% w po rów na niu z po przed -
nimi dwunastoma miesiącami. Utrwa la jąc swo ją obec -
ność w Ho lan dii LiuGong ofi cjal nie otwo rzy w tym kra ju
w kwiet niu te go ro ku no wy ma ga zyn czę ści zamiennych
i warsz taty. Dzię ki te mu do stęp do czę ści i usług se rwi -
so wych w Eu ro pie sta nie się jesz cze szyb szy i ła twiej -
szy. Zaś dzię ki prze ję ciu Hu ty Sta lo wa Wo la LiuGong
ma te raz w cen tral nej Eu ro pie za kład pro duk cyj ny, co

po zwo li mu jesz cze moc niej za akcentować swo ją po zy -
cję na na szym kon ty nen cie.
LiuGong dys po nu je im po nu ją cą sie cią de ale rów – ma
ich na świe cie 380 w po nad 115 kra jach. Dys po nu jąc
per so ne lem tech nicz nym i ma ga zy na mi czę ści za mien -
nych jest w sta nie do star czać je do każdego miejsca
w cią gu 48 go dzin. Pra cow ni cy fir my słu żą wspar ciem
tech nicz nym przez 24 go dzi ny i sie dem dni w ty go dniu.
Eu ro pej ski ry nek ma szyn bu do wal nych uwa ża ny jest za
je den z naj bar dziej wy ma ga ją cych, głów nie ze wzglę du
na wy so kie wy ma ga nia w za kre sie ob słu gi po sprze daż -
nej i su ro we nor my pro duk c ji. Jed nak że sto sun ko wo
no wy gracz na tym ryn ku, ja kim jest LiuGong ra dzi so -
bie bar dzo do brze zdo by wa jąc w nim w cią gu ostat nich
sied miu lat zna czą ce udzia ły. LiuGong Ca res To ur sta -
no wi do sko na ły spo sób na uka za nie za an ga żo wa nia
chiń skie go pro du cen ta w zna ko mi tą ob słu gę po sprze -
daż ną, mię dzy in ny mi po przez uspraw nie nia dzia ła nia
ser wi su i do staw czę ści za mien nych.

„LiuGong Cares Tour” zawita także do Polski

!

LiuGong kon se kwent nie wal czy o udzia ły w eu ro pej skim ryn ku. Mi mo, że jest on
bar dzo wy ma ga ją cy, Chiń czy cy od sied miu lat od no szą tu co raz więk sze suk ce sy

http://www.targikielce.pl/
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Wce lu dalszego uła twie nia klien tom za ma wia -
nia po jaz dów przez in ter net fir ma DAF Trucks
wpro wa dzi ła obec nie do pro gra mu DAF

Truck Con fi gu ra tor ca ły sze reg zmian. Dzię ki do stęp -
nej już od ro ku apli ka cji, klien ci mo gą kon fi gu ro wać
i za ma wiać po jaz dy cię ża ro we mar ki DAF on -li ne we -
dług swo ich in dy wi du al nych po trzeb trans por to wych.
Efek tem wpro wa dze nia kon fi gu ra to ra są dzie siąt ki zre -
ali zo wa nych za mó wień. 
Najważniejsze ze zmian wprowadzonych w nowej
wersji programu DAF Truck Con fi gu ra tor obej mu ją
roz sze rzo ną in for ma cyj nie i udo sko na lo ną pre zen ta -
cję do stęp ną na wszyst kich elek tro nicz nych urzą -
dze niach prze no śnych, do pa so wa nie do naj now -
szych wer sji prze glą da rek in ter ne to wych oraz
ułatwienie spo so bu wy bo ru de ale rów.
Apli ka cja do stęp na jest w ję zy ku pol skim pod ad re -
sem www.da ftrucks.pl i za wie ra bar dzo ja sny i przej -
rzy sty prze gląd do stęp nych mo de li i kon fi gu ra cji osi
w za leż no ści od kon kret nych za dań klien ta. Kon fi gu -
ro wa nie po jaz du jest moż li we na dwa spo so by. Wy -
cho dząc od za sto so wa nia (apli ka cja „pod po wie” naj -
lep sze roz wią za nia, je śli cho dzi o se rię, kon fi gu ra cję
osi i typ ka bi ny. Poda zainteresowanym pojazdami
DAF ar gu men ty i opis moż li wo ści po szcze gól nych

roz wią zań). Lub po przez zde cy do wa nie się od ra zu
na kon kret ną se rię i mo del po jaz du, w za leż no ści
od pre fe ren cji klien ta. Po za koń cze niu pro ce su do bo -
ru, w koń co wej fa zie klient bę dzie mógł wy dru ko wać
żą da ną spe cy fi ka cję po jaz du oraz zde cy do wać, czy
chce, aby lo kal ny de aler skon tak to wał się z nim. Wy -
bra ny przez klien ta de aler zo sta nie au to ma tycz nie
po in for mo wa ny o tym fak cie po przez sys tem za po -
mo cą e -ma ila wraz z po da niem in for ma cji o mo de lu
i spe cy fi ka cji po jaz du, ja ka zo sta ła wy bra na przez
potencjalnego nabywcę.

Chiń ski pro du cent ma szyn bu dow la nych Sa ny
He avy In du stry we spół z fun du szem in we sty cyj -
nym z Hong Kon gu za ku pił ak ty wa zna ne go pro -

du cen ta pomp do be to nu, ja ką jest nie miec ka fir ma Put -
zme ister. Trans ak cja nie sta no wi jed nak prze ję cia w kla -
sycz nym zna cze niu. Wła ści cie le Put zme iste ra bę dą ce -
go do dnia dzi siej sze go fir mą o ro dzin nym cha rak te rze,
zde cy do wa li się na ten krok z po wo du nie moż no ści ob -
ję cia ste rów w fir mie przez człon ka ro dzi ny. Se nior ro -
du – Karl Schlecht zbli ża się do osiem dzie siąt ki i nie jest
w sta nie sa mo dziel nie kie ro wać fir mą, któ ra zma gać się
mu si co dzien nie z dzie siąt ka mi wy zwań sta wia nych
przez ry nek. – Zde cy do wa łem się na sprze daż przed się -
bior stwa, któ ra sta no wi wzor co wy przy kład glo bal nej
trans ak cji. Wa run ki umo wy prze wi du ją za cho wa nie
przez Put zme iste ra da le ko po su nię tej sa mo dziel no ści,
mar ka Put zme ister ma być za cho wa na – oświad czył Karl
Schlecht. Put zme ister jest ro dzin ną nie miec ką fir mą,
dla te go też jej prze ję cie od by ło się w wy jąt ko wy spo -
sób. Za ło ży ciel Put zme iste ra – Karl Schlecht wraz z mał -
żon ką – zo stał z tej oka zji za pro szo ny do Chin. Pod czas
spe cjal nej kon fe ren cji pra so wej, na któ rej po da no
do wia do mo ści szcze gó ły trans ak cji (po za fi nan so wy -
mi), Karl Schlecht po wie dział, że war to ści wy zna wa ne
przez Sa ny są po dob ne do tych, któ ry mi on sam się kie -

ro wał za rzą dza jąc fir mą Put zme ister. Dla te go wy bór Sa -
ny uwa ża za ko rzyst ny, jest tak że pe wien, że w wy ni ku
te go po łą cze nia po ja wią się no we moż li wo ści dla obu
firm. Dla upa mięt nie nia trans ak cji wła ści cie le firm Sa ny
i Put zme ister wy mie ni li się ze gar ka mi! Liang We ngen
po da ro wał Kar lo wi Schlech to wi czasomierz, któ ry do -
stał od sy na. A był to prezent szczególny, bowiem
nabyty za je go pierw szą w do ro słym ży ciu pen sję. Z ko -
lei Karl Schlecht zre wan żo wał się zegarkiem, któ ry do -
stał od żo ny dokładnie ćwierć wieku wcze śniej. 

P
R

Z
E

G
L

Ñ
D

 F
IR

M
O

W
Y

Skonfiguruj swojego DAF-a on-line

Sany Heavy Industry przejęło Puzmeistera!

Wa run ki umo wy prze wi du ją za cho wa nie przez Put zme iste ra da le ko po su -
nię tej sa mo dziel no ści, mar ka Put zme ister ma być za cho wa na

DAF Trucks wpro wa dzi ła do funkcjonującego od roku pro gra mu DAF Truck
Con fi gu ra tor ca ły sze reg zmian usprawniających jego funkcjonowanie

m ,
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Yan mar – cie szą cy się świa to wą re no mą pro du -
cent sil ni ków Die sla i kom pak to we go sprzę tu bu -
dow la ne go świę tu je wła śnie set ną rocz ni cę po -

wsta nia. Fir mę za ło żył w ro ku 1912 w ja poń skiej Osa ce
Ma go ki chi Yama oka. Na po cząt ku no si ła ona na zwę
Yama oka Hat su do ki Ko sa ku sho. W pierw szych la tach
dzia łal no ści zaj mo wa ła się ona głów nie pro jek to wa -
niem i pro duk cją sil ni ków. Na po cząt ku by ły to sil ni ki
ben zy no we, na stęp nie dzia łal ność prze nie sio no
do sek to ra rol ni cze go. Na zwa Yan mar po ja wi ła się ofi -
cjal nie w ro ku 1921. Wów czas to po wstał tak że prze ło -
mo wy mon to wa ny po przecz nie sil nik wy so ko pręż ny.
Kon struk to rzy fir my nie usta wa li w pra cach nad ko lej -
nym in no wa cja mi, osią ga jąc kul mi na cję w ro ku 1933,
kie dy to opra co wa li kon struk cję pierw sze go na świe cie
ma łe go sil ni ka Die sla, któ ry mógł wejść do se ryj nej pro -
duk cji. Yan mar pro du ko wał ta kie jed nost ki na pę do we
w swych za kła dach w Ama ga sa ki i Na ga ha mie jesz cze
na po cząt ku lat czter dzie stych ubie głe go stu le cia. 
Od roku 1947 firma koncentrowała się na produkcji i
sprzedaży małych silników Diesla przeznaczonych do
napędu maszyn budowlanych i generatorów. W tym ro -
ku Yanmar wkroczył w sferę za pew niającą jej po dziś
dzień pokaźne pro fi ty – czy li pro duk cję ma łych jed no -
stek na pę do wych do ło dzi mo to ro wych. Aby pod kre ślić
kon cen tra cję na pro duk cji sil ni ków Die sla w ro ku 1950
Yan mar jesz cze raz zmie nił swo ją na zwę. Tym razem
na Yan mar Die sel En gi ne Co. Ltd. 

Na la ta pięć dzie sią te ubie głe go stu le cia przy pa da nie -
zwy kle dy na micz ny roz wój fir my. Okres ten ob fi to wał
w spek ta ku lar ne suk ce sy. W 1955 ro ku Yan mar zdo był
zło ty me dal Nie miec kie go Związ ku Wy na laz ców. Dwa la -
ta póź niej fir ma otwo rzy ła przed sta wi ciel stwo w Bra zy lii.
W ro ku 1961 po wy dzie le niu dzia łu zaj mu ją ce go się pro -

duk cją ma szyn rol ni czych Yan mar wpro wa dził do se ryj -
nej pro duk cji cią gnik YM13A na pę dza ny sil ni kiem Die sla. 
W koń cu lat sześć dzie sią tych ubie głe go stu le cia Yan mar
roz po czął eks pe ry men ty z sil ni ka mi ro ta cyj ny mi. Wpro wa -
dził też na ry nek no wy ty po sze reg kom pak to wych ma szyn
bu dow la nych. Uru cho mił tak że sieć ser wi so wą w Sin ga -
pu rze i Taj lan dii oraz przed sta wi cie lstwo w Ma le zji. La ta
sie dem dzie sią te to co raz szer sze ak cen to wa nie obec no -
ści na świa to wych ryn kach – Yan mar wkra cza tak że do In -
do ne zji i Ho lan dii. Pierw sze przed sta wi ciel stwo Yan ma ra
w USA otwar to w 1981 ro ku. A w ro ku 1983 na ry nek tra fił
naj mniej szy na świe cie chło dzo ny po wie trzem sil nik,
w któ re go kon struk cji wy ko rzy sta no pre kur sor ski zmi nia -
tu ry zo wa ny sys tem wtry sku pa li wa. W ro ku 1987 Yan mar
ja ko pierw sza fir ma na świe cie uru cho mił se ryj ną pro duk -
cję za bur to wych sil ni ków wy so ko pręż nych.
W 2002 ro ku fir ma upro ści ła na zwę skra ca jąc ją do sło -
wa Yan mar Co. Ltd. Obec nie pro du ku je sil ni ki mor skie
i prze my sło we, ma szy ny rol ni cze i bu dow la ne. Na ca -
łym świe cie die slow skie sil ni ki Yan ma ra na dal na pę dza -
ją ło dzie, ge ne ra to ry i cią gni ki rol ni cze. 
Obec nie stu let nia fir ma za trud nia pięt na ście ty się cy pra -
cow ni ków na ca łym świe cie i dys po nu je sie cią sprze da -
ży w po nad stu trzy dzie stu kra jach. Za ło ży ciel fir my
Yama oka był prze ko na ny, że przy szłość bę dzie na le żeć
do ma łych, ce chu ją cych się du żą spraw no ścią sil ni ków
Die sla i jak się oka za ło, je go wi zja do kład nie się spraw -
dzi ła. Obec nie sil ni ki i sprzęt są pro jek to wae i pro du ko -
wa ne dla sze ro kiej ga my za sto so wań – od tu ry stycz -
nych, po pro fe sjo nal ne za sto so wa nia prze mysło we.
Yan mar ja ko jed na z pierw szych firm na świe cie wpro -
wa dza ła przy ja zne dla śro do wi ska tech no lo gie, między
innymi oczysz cza nia spa lin.
Pre zy dent Yan ma ra, Ta ke hi to Yama oka po wie -
dział: – Mu si my dą żyć do te go, by zna leźć roz wią za nia,
któ re stwo rzą no we war to ści dla klien tów i wy ko rzy sty -
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Yan mar – sto lat w ścisłej światowej czo łów ce

W koń cu lat sześć dzie sią tych ubie głe go stu le cia światło dzienne ujrzał no -
wy ty po sze reg kom pak to wych ma szyn bu dow la nych Yanmar

Na po cząt ku dzi siej szy Yan mar dzia łał pod na zwą Yama oka Hat su do ki Ko sa -
ku sho i zaj mo wał się ona głów nie pro jek to wa niem i pro duk cją sil ni ków
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wać ener gię klu czo wą dla spo łe czeń stwa. Mu si my za -
bez pie czyć przy szłość na szych dzie ci oraz dzie ci na -
szych dzie ci”. Jed nym z głównych ele men tów ob cho -
dów stu le cia ist nie nia fir my Yan mar by ło po wsta nie mu -
zeum o po wierzch ni trzech tysięcy metrów
kwadratowych w Na ga ha ma, ro dzin nym mie ście za ło -
ży cie la fir my. Po świę co ne jest oczy wi ście hi sto rii fir my,
pre zen tu je tak że uznawane przez nią war to ści i nad -
rzęd ne za sa dy. W po bli żu mu zeum bu do wa ne jest
świa to we cen trum szkoleniowe, z którego korzystać
bę dą ko lej ne ge ne ra cje pra cow ni ków fir my, biorących
udział mię dzy in ny mi w warsz ta tach tre nin go wych.

W Eu ro pie Yan mar za trud nia oko ło 700 osób osią ga jąc
rocz ny do chód w gra ni cach 800 mln eu ro. Głów na sie -
dzi ba eu ro pej ska i cen trum dys try bu cji czę ści mie ści się
od ro ku 1988 ro ku w ho len der skim Al me re. Dzia łal ność
ja poń skiej fir my roz wi ja się tak że we Wło szech, gdzie
rów nież funk cjo nu je pręż na sieć sprze da ży i ser wi su.
Nie daw no otwar to we Flo ren cji ośro dek ba daw czo -roz -

wo jo wy, któ ry pro wa dzi pra ce nad no wy mi bez piecz ny -
mi dla śro do wi ska tech no lo gia mi. Zgod nie z ideą fir -
my – by za wsze pa mię tać o przy szłych po ko le niach.
Yam nar po sia da tak że za kład pro duk cyj ny we fran cu -
skim Sa int -Di zer, gdzie po wsta ją ma szy ny bu dow la ne.
Pro duk cję we Fran cji uru cho mio no w lip cu 1989 ro ku,
kie dy to Yan mar za wią zał spół kę jo int -ven tu re ze szwaj -
car ską fir mą Am mann, jed nym ze świa to wych li de rów
w pro duk cji wy twór ni mas bi tu micz nych i ma szyn dro go -
wych. Każ dy z part ne rów ob jął we wspól nym przed się -

wzię ciu po pięćdziesiąt procent udzia łów. W cią gu dwu -
dzie stu lat dzia łal no ści fir ma zna la zła się w pierw szej
czwór ce eu ro pej skich pro du cen tów mi ni ko pa rek. To
wła śnie Am mann Yan mar stwo rzył kon cep cję mi ni ko -
par ki, któ rej nad wo zie nie wy cho dzi po za ob rys gą sie -
nic. W naj lep szym dla fir my ro ku 2007 uda ło jej się
sprze dać po nad 7.600 ma szyn. Za kła dy w Sa int -Di zer
pod da no mo der ni za cji i roz bu do wie. Od by ło się to
w trzech eta pach (1992, 2001 i 2009). Dzi siej sze zdol no -
ści pro duk cyj ne po zwa la ją za spo ko ić za po trze bo wa nie
ryn ków eu ro pej skich na ul tra no wo cze sne mi ni ko par ki
w prze dzia le wa go wym od 0,5 do 10 ton. 
Roz wój sy tu acji na świa to wych ryn kach skło nił obu
part ne rów do zre wi do wa nia stra te gii roz wo ju. Am -
mann zde cy do wał się kon cen tro wać na swej głów nej
sfe rze dzia łal no ści. Tym sa mym dro gi obu part ne rów
się ro ze szły. Z dru giej stro ny Eu ro pa sta ła się naj więk -
szym ryn kiem zby tu na mi ni ko par ki. Yan mar za de cy -
do wał, że chce wy ko rzy stać ten fakt in we stu jąc w dal -
szy roz wój za kła dów w Sa int -Di zier. Z dniem 1 wrze -
śnia 2010 ro ku we szły w skład Yan mar Grup pe przyj -
mu jąc ofi cjal ną na zwę Yan mar Con struc tion Equ ip -
ment Eu ro pe SAS. Ich ce lem jest pro duk cja no wo cze -
snych mi ni ko pa rek po zwa la ją ca w krót kim cza sie za -
jąć po zy cję li de ra eu ro pej skie go ryn ku. 
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Po rozwiązaniu spółki z Ammannem nastąpił swoisty powrót do korzeni.
Yanmar przejął zakłady w Saint Dizier i działa samodzielnie…

W naj lep szym dla fir my ro ku 2007 uda ło się sprze dać po nad 7.600 mi ni ko -
pa rek. Maszyny oferowane były pod marką Ammann Yanmar

Fabryka w Sa int -Di zer ruszyła z produkcją w lip cu 1989 ro ku, kie dy to Yan mar
za wią zał spół kę jo int -ven tu re ze szwaj car ską fir mą Am mann
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Ktoś przecież musi dać początek!
Ma szy ny Bu dow la ne: – Ja ka jest Pań ska opi nia
na te mat co raz bar dziej wy śru bo wa nych norm emi sji
spa lin dla ma szyn bu dow la nych? To sztu ka dla sztu -
ki, czy za sad ne dzia ła nia pro eko lo gicz ne?
Ma riusz Wę glar czyk: – Zda nia na ten te mat są po dzie -
lo ne, nie mo że być ina czej. Z jed nej stro ny do ce nić na -
le ży do ko na nia kon struk to rów, któ rym od ro ku 1996,
kie dy to wpro wa dzo no pierw sze nor my emi sji Tier 1,
uda ło się zre du ko wać po ziom tlen ków azo tu i czą stek
sta łych aż o sześć dzie siąt pro cent. Mal kon ten ci twier -
dzą na to miast, że Eu ro pa i USA to za ma ło, by zba wiać
świat. I trud no od mó wić im ra cji, bio rąc pod uwa gę
prze pi sy obo wią zu ją ce w Azji i Afry ce oraz po rów nu jąc
licz bę użyt ko wa nych ma szyn bu dow la nych z po jaz da -
mi dro go wy mi. Czy dą żąc do speł nie nia naj now szych,
bar dzo ry go ry stycz nych li mi tów, czy li w prak ty ce po zio -
mu „ze ro emi sji”, nie za brnie my w śle pą ulicz kę? Wia -
do mo, że speł nie nie naj now szych norm emi sji spa lin
nie jest i nie bę dzie moż li we wy łącz nie po przez udo -
sko na le nia pro ce su spa la nia w sil ni kach. Po trzeb ne
bę dą skom pli ko wa ne, a co za tym idzie kosz to -
we sys te my oczysz cza nia ga zów spa li no wych. Trud -
no za tem ocze ki wać za an ga żo wa nia ze stro ny Azji
i Afry ki. Wia do mo tak że, że wzro snąć mu si tak że ce na
ma szyn. Sza cu je się, że śred ni wzrost wy nie sie oko ło
ośmiu pro cent. Sko ro jed nak Eu ro pa i USA wy ko na ły
pierw szy krok, to mu szą czy nić ko lej ne. Tak już jest, że
ktoś mu si być pierw szy, dać po czą tek. Pra wo jest pra -
wem i trze ba go prze strze gać…

MB: – To praw da, pra wa na le ży prze strze gać. Nie któ -
rzy z pro du cen tów ma szyn bu dow la nych za cho wu ją się
jed nak tak, jak by mie li jesz cze na dzie ję, że prze pi sy zo -
sta ną nie co po lu zo wa ne. Nic dziw ne go, że ta ka „gra
na czas” iry tu je tych, któ rzy zde cy do wa li się kon se -
kwent nie po dą żać dro gą „ze ro emi sji”…
MW:– Ta kie in for ma cje do cie ra ją z ryn ku. Nie któ rzy
wal czą po noć o wy dłu że nie cza su obo wią zy wa nia nor -
my przej ścio wej Tie r 4i, in ni o zwięk sze nie kon tyn gen -
tów ma szyn wy po sa żo nych w sil ni ki sta re go ty pu, któ -
ry mi mo gli by han dlo wać do cza su kie dy za cznie obo -
wią zy wać nor ma fi nal na. Na dru gim bie gu nie zna la zły
się fir my, ta kie jak CNH i Vo lvo CE. Obie idą ostro
do przo du, ro bią na wet wię cej niż ak tu al nie po trze ba.
Dzie je się tak z róż nych po wo dów. W mo im prze ko na -
niu dzia ła nia Vo lvo CE opar te są na ty po wym dla Skan -
dy na wów nie zwy kle po waż nym trak to wa niu ochro ny
śro do wi ska. To nie tyl ko biz nes, ale tak że swo ista mi sja.
CNH zde cy do wa nie po dą ża w tym sa mym kie run ku.
Nie spo glą da my wstecz, wprost prze ciw nie, ze wzglę du
na do świad cze nia z pro duk cji ma szyn rol ni czych je ste -
śmy pre kur so rem we wpro wa dza niu roz wią zań zwią za -
nych z ukła da mi re duk cji spa lin.

MB: – Dla cze go kon cern CNH skupiający mar ki New
Hol land i Ca se sto su je dwie tech no lo gie oczyszczania
spa lin? W jednych maszynach tech no lo gię se lek tyw -
nej re duk cji ka ta li tycz nej SCR, w innych zaś  re cyr ku -
la cji schło dzo nych spa lin CEGR. Nie ko rzyst niej by ło -
by zde cy do wać się na jed ną z nich?
MW:– W za leż no ści od wiel ko ści i ob cią żeń jed nost ki
na pę do wej oraz wa run ków pra cy ma szy ny na si kon -
struk to rzy wi dzą za le ty sto so wa nia obu wy mie nio nych
tech no lo gii. Dla te go też w jed nych mo de lach sto so wa -
ny jest układ SCR, a w in nych CEGR. Dzię ki te mu uda -
je się osią gnąć stan dar dy przej ścio wej nor my emi sji
spa lin Tier 4i przy za cho wa niu mak sy mal nie ni skich
kosz tów eks plo ata cyj nych. Gwa ran tu je to od po wied -
nią wy daj ność i nie za wod ność ma szy ny. A to jest prze -
cież naj waż niej sze dla jej użyt kow ni ka. Na sze roz wią -
za nia są przy szło ścio we. Eks per ci są bo wiem zgod ni,
że nie uda się speł nić fi nal nej nor my Tier 4 bez za sto -
so wa nia ukła du SCR. New Hol land sto su je ją z po wo -
dze niem już dziś i bę dzie in we sto wał w jej roz wój. 

MB: – Czy skon cen tro wa nie się na obróbce spalin nie
od bę dzie się aby kosz tem roz wo ju po zo sta łych pod -
ze spo łów i kom po nen tów ma szyn bu dow la nych?
MW:– Nie są dzę. Ogra ni cze nie na kła dów na po pra wę
wy daj no ści i bez pie czeń stwa pra cy by ło by moż li we je -
dy nie wów czas, gdy by ma szy na bu dow la na skła da ła
się wy łącz nie z sil ni ka na pę do we go. A tak prze cież nie
jest i ni gdy nie bę dzie. Weź my na przy kład no we ko -
par ki Ca se. Są one na pę dza ne sil ni ka mi speł nia ją cy mi
za pi sy nor my przej ścio wej Tier 4i, ale nie tyl ko tym róż -
nią się od ma szyn po przed niej ge ne ra cji. Pod da ne zo -
sta ły grun tow nej mo der ni za cji w sze ro kim za kre sie.

MB: – Tech no lo gia SCR nie jest jednak wy na laz kiem
in ży nie rów CNH, ba, nie sta no wi specjalnej no wo ści…
MW:– To praw da, w Eu ro pie od wie lu lat sto so wa -
na jest w po jaz dach dro go wych, co raz więk sze suk ce -
sy w jej wdra ża niu od no to wu je też Ame ry ka Pół noc na.
Kon cern CNH ma jed nak spo re za słu gi w jej roz wi ja niu
i sto so wa niu w ma szy nach ro bo czych. Wcho dzą ca
w skład CNH fir ma Fiat Po wer tra in Tech no lo gies do star -
cza sil ni ki do wie lu spo śród ma szyn produkowanych
przez New Hol land i Ca se. Wy pro du ko wa ła ich już po -
nad sto ty się cy. Liczba ta robi wrażenie!

MB: – W ja kich ma szy nach pro du ko wa nych przez kon -
cern CNH znaj du je za sto so wa nie układ se lek tyw nej re -
duk cji ka ta li tycz nej?
MW:– SCR sta no wi na tu ral ny wy bór dla ma szyn na pę -
dza nych sil ni ka mi o mo cy prze wyż sza ją cej sto ko ni me -
cha nicz nych. Dla cze go? Głów nie dla te go, że ma mniej -
sze wy ma ga nia od no śnie chło dze nia.
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Rozmowa z Mariuszem Węglarczykiem
przedstawicielem koncernu CNH (Case New Holland) w Polsce

MB: – Ponoć w prak ty ce ma szy ny wy po sa żo ne w sys -
te my re duk cji spa lin zu ży wa ją wię cej pa li wa…
MW:– Pro blem do ty czy ma szyn wy po sa żo nych w układ
re cyr ku la cji schło dzo nych spa lin CEGR. Każ dy pod ze -
spół w ma szy nie wy ma ga za si la nia. Do ty czy to tak że ukła -
dów ob rób ki ga zów spa li no wych. Ich za si la nie nie mo że
od by wać się kosz tem ogra ni cze nia mo cy ma szy ny. Ozna -
cza to, że do dat ko wy wy da tek mu si być skom pen so wa ny.
Kon struk to rzy CNH osią gnę li to dzię ki per fek cyj ne mu
zsyn chro ni zo wa niu ukła du hy drau licz ne go, na pę do we go
i ste ro wa nia pra cą sil ni ka. Po zwa la to uzy skać mak sy mal -
ną wy daj ność i efek tyw ność. Na to miast je że li cho dzi
o ma szy ny z tech no lo gią SCR, to dzię ki opty ma li za cji pro -
ce su spa la nia ce chu je je niż sze zu ży cie pa li wa w sto sun -
ku do tych na pę dza nych sil ni ka mi po przed niej ge ne ra cji.

MB: – W jakich maszynach sprawdza się układ re duk -
cji spa lin CEGR? Na czym polega jego działanie?
MW:– Na da je się on do sil ni ków niż szej mo cy, a tym
sa mym o mniej szych wy mo gach chło dze nia. Sku tecz -
nie zmniej sza emi sję tlen ków azo tu za wra ca jąc kon tro -
lo wa ną daw kę schło dzo nych spa lin do ukła du za si la nia
sil ni ka. Zmniej sza tak że do opty mal ne go po zio mu tem -
pe ra tu rę spa la nia. Osta tecz nie wszel kie po zo sta łe za -
nie czysz cze nia eli mi no wa ne są przez ze wnętrz ny filtr
czą stek sta łych, któ ry oczysz cza ga zy wy lo to we za nim
te opusz czą ru rę wy de cho wą. 

MB: – Czy ma szy na wy po sa żo na w układ CEGR wy -
ma ga więk szych na kła dów ser wi so wych?
MW: – Tak, aie nie wpły wa ją one w istot ny spo sób ani
na kosz ty eks plo ata cji, ani nie kom pli ku ją ob słu gi ma szy ny.
Wie le za le ży oczy wi ście od ja ko ści tan ko wa ne go pa li wa.
Trze ba te go bez wzlęd nie prze strze gać. Ma szy na z CEGR
nie wy ma ga częst szych prze glą dów. Ży wot ność fil tra czą -
stek sta łych okre śla na jest bo wiem na kil ka ty się cy go dzin.
Je że li jed nak filtr – w przy pad ku ma szyn pra cu ją cych
w szcze gól nie trud nych wa run kach – mu siał by być wy mie -
nio ny wcze śniej, to nie ma z tym więk szych pro ble mów.

MB: – Cze go mu si prze strze gać użyt kow nik ma szy ny
wy po sa żo nej w sys tem SCR, by eks plo ato wać ją w na -
le ży ty spo sób?
MW:– Nie na po tka spe cjal nych pro ble mów w co dzien nej
eks plo ata cji, wy star czy je dy nie, że na bie żą co bę dzie
kon tro lo wać i uzu peł niać poziom zbior nika AdBlue.

MB: – Ko niecz ność sto so wa nia AdBlue sta no wi pew ną
nie do god ność dla ope ra to rów. A z pew no ścią no wy
obo wią zek. Co kry je się pod han dlo wą na zwą AdBlue?
MW:– To praw da, ope ra to rzy ma szyn bu dow la nych nie
mu sie li do tej po ry za przą tać so bie uwa gi tan ko wa niem
i uzu peł nia niem. Jed nak do funk cjo no wa nia ukła du

SCR nie zbęd ne jest AdBlue, czy li nie tok sycz ny, bez -
barw ny i bez won ny 32,5-pro cen to wy roz twór mocz ni -
ka i wo dy de sty lo wa nej.

MB: – Do czego konkretnie jest potrzebne AdBlue? Co
stanie się, gdy operator na czas nie uzupełni zbiornika?
MW: – AdBlue w od po wied nich cy klicz nych daw kach mie -
sza ny jest z ga za mi wy lo to wy mi. Wcho dzi w re ak cję z tlen -
ka mi azo tu spra wia jąc, że roz pa da ją się na nie szko dli we
azot i pa rę wod ną. Je że li zbior nik AdBlue pra cu ją cej ma -
szy ny jest pu sty, ope ra tor od czu je naj pierw spa dek mo cy.
Po tem sil nik zga śnie i nie po zwo li się po now nie uru cho mić.

MB: – Jaką pojemność ma zbiornik AdBlue? Jak często
należy go uzupełniać?
MW:– Jest to za leż ne od ty pu ma szy ny, z re gu ły po jem -
ność ta wy no si oko ło dzie się ciu pro cent wiel ko ści zbior ni -
ka pa li wa. Po jem ność zbior ni ka AdBlue zo sta ła we
wszyst kich ty pach ma szyn okre ślo na w ten spo sób, by
na peł niać go mniej wię cej raz na dwa tan ko wa nia pa li wa.
W przy pad ku cięż kich ma szyn, na przy kład du żych ko pa -
rek gą sie ni co wych, AdBlue wy star cza na wet na czte ry tan -
ko wa nia pa li wa. W prak ty ce ozna cza to, że w ma szy nie
wy ko rzy sty wa nej w śred nio trud nych wa run kach zbior nik
AdBlue na peł niać na le ży w od stę pach dwu ty go dnio wych.

MB: – AdBlue nie jest odporny na niskie temperatury.
Co stanie się, gdy zamarznie?
MW: – W tem pe ra tu rze po ni żej -11,5°C wod ny roz twór
mocz ni ka ule ga kry sta li za cji. Choć jest to pro ces od wra cal -
ny to nie na le ży do nie go do pro wa dzać, gdyż mo że wy wo -
ły wać to pro ble my na tu ry tech nicz nej. Krysz tał ki mo gą za -
tkać in sta la cje, a war stwy skry sta li zo wa ne go na dnie zbior -
ni ków mocz ni ka są trud ne do roz pusz cze nia.

Roz ma wia∏: Ja cek Ba rań ski 
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Kon struk cja mło tów hy drau licz nych So osan se rii
SQ sta no wi re zul tat dwu dzie stu lat do świad czeń.
In ży nie ro wie bio rą pod uwa gę opi nie po tęż nej

gru py użyt kow ni ków z ca łe go świa ta. Wy ko rzy stu ją oni
mło ty So osan w ka mie nio łomach, ko pal niach su row -
ców skal nych i do prac wy bu rze nio wych. Na pod sta wie
ze bra nych opi nii wpro wa dzo no in no wa cje i udo sko na -
le nia. Oczy wi ście nie re zy gnu jąc przy tym ze spraw dzo -
nych w po pr÷zed niej se rii za let. 
Mo der ni za cje wpro wa dzo ne w no wej se rii mło tów SQ
pod nio sły ich nie za wod ność, wy daj ność oraz trwa -
łość. Nie za po mnia no rów nież o uła twie niu ser wi so wa -
nia oraz pod nie sie niu bez pie czeń stwa i kom for tu pra -
cy ope ra to ra. Mo że on wy brać trzy try by pra cy mło ta:
wy so ką czę sto tli wość i nor mal ną moc, ni ską czę sto tli -
wość i eks tra moc oraz ni ską czę sto tli wość i eks tra
moc z sys te mem za bez pie cza nia przed pu sty mi ude -
rze nia mi. Dzię ki tym uspraw nie niom mło ty są te raz
bar dziej uni wer sal ne i mo gą być do sto so wy wa ne
do wa run ków miej sca pra cy do słow nie w cią gu kil ku
mi nut i przy mi ni mal nym wy sił ku. Do dat ko wą za le tą
mło tów SQ jest moż li wość wy ko rzy sta nia pod wo dą.
Po przed nia ge ne ra cja mło tów (se ria SB) bę dzie stop -
nio wo wy co fy wa na z ryn ku. 
W tej chwili seria SQ składa się z dziewięciu różnych
modeli młotów, które można eksploatować na
maszynach o ciężarze roboczym od 15 do 90 ton. 

So osan po sze rzył tak że ty po sze reg szczęk kru szą cych.
Uzu peł nił go no wy mo del o sym bo lu SMC10 prze zna -
czo ny do pra cy z ko par ka mi kla sy 10÷14 ton. Szczęki
kru szą ce So osan produkowane są z wy ko rzy sta niem
naj now szych zdo by czy tech no lo gicz nych. In no wa cyj ne
roz wią za nia, takie jak na przy kład układ Spe ed Va lve
skra ca ją cy czas cy klu otwie ra nia i za my ka nia szczęk
bez utraty si ły tną cej, znacz nie pod no szą efek tyw ność
pra cy na rzę dzi. In ne za le ty szczęk kru szą cych Soosan
to ostrza tną ce ze wzmoc nio nej sta li, wy mie nial ne zę by,
otwie ra na na 750 mm szczę ka oraz im po nu ją ca war tość
siły kru szą cej na zę bach (45 ton). 
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Jed ne z naj chęt niej wy bie ra nych – mło ty Soosan

So osan ma wie lo let nie do świad cze nia w kon stru owa niu i pro duk cji mło tów hy -
drau licz nych i szczęk kru szą cych…

m ,
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Wfa bry ce Ko mat su zlokalizowanej w pół noc nej
An glii w New ca stle od po nad dwu dzie stu pię -
ciu lat pro du ko wa ne są ko par ki gą sie ni co we.

Ja kość i pa ra me try ro bo cze tych ma szyn spra wi ły, że
ja poń ski kon cern stał się li de rem świa to wych ryn ków. 
W New ca stle pro du ko wa nych jest rocz nie oko ło dwóch
ty się cy ko pa rek o cię ża rze ro bo czym od 13 do 80 ton.
Naj więk szym mo de lem jest PC 800. W ubie głym ro ku
wy pro du ko wa no dwa ty sią ce ma szyn. Pla ny na rok
obec ny prze wi du ją utrzy ma nie pro duk cji na zbli żo nym
po zio mie. Od ro ku 1987 ta śmy pro duk cyj ne fa bry ki opu -
ści ło po nad 57.000 ko pa rek. W tym cza sie pro du ko wa no
sześć ge ne ra cji ko pa rek gą sie ni co wych (Dash 3, Dash 5,
Dash 6, Dash 7, Dash 8 i ak tu al nie Dash 10. Ten ty po sze -
reg skła da się z mo de li PC 240, PC 290, PC 360
i PC 490). Za sto so wa no w nich no we jed nost ki na pę do -
we, zmo der ni zo wa ne ukła dy hy drau licz ne i ukła dy elek -
tro nicz ne go ste ro wa nia pra cą. Ja poń czy cy pod kre śla ją
na każ dym kro ku swe dzia ła nia pro eko lo gicz ne. Ma szy -
ny ty po sze re gu Dash 10 speł nia ją naj now sze nor my emi -
sji spa lin – IIIB, ozna cza to, że są przy ja zne dla śro do wi -

ska na tu ral ne go. Po ziom emi sji spa lin jest o wie le mniej -
szy w po rw na niu z kla są IIIA. Sil ni ki są tak że oszczęd ne,
zu ży cie pa li wa w po rów na niu z po przed nią ge ne ra cją
wy raź nie zma la ło. Oszczęd no ści na pa li wie wy no sić mo -
gą na wet do pię ciu pro cent. W no wych ma szy nach po -
pra wio no tak że kom fort i bez pie czeń stwo pra cy ope ra to -
ra. Po ka zy przed tar ga mi In ter mat w Pa ry żu wy ka za ły ol -
brzy mie za in te re so wa nie. Ko mat su li czy na zwięk sze nie
sprze da ży ko pa rek no wej ge ne ra cji w Eu ro pie. 
Ko mat su po sia da glo bal ną sieć pro duk cji. Fabryka w
New ca stle jest tylko jed ną z czterdziestu pięciu lo ka li za -
cji na ca łym świe cie.  Komatsu od lat posiada również
cen tra pro duk cyj ne w Europie, a konkretnie w Cze -
chach, gdzie na zlecenie japońskiego koncernu

tamtejsza fir ma Sta vmek wy twa rza ele men ty kon struk -
cyj ne ma szyn bu dow la nych, w Niem czech (Ko mat su
Ha no mag oraz Ko mat su Mi ning Ger ma ny), we Wło -
szech (Ko mat su Uti li ty Eu ro pe), w Szwecji (Ko mat su
Fo rest wytwarzający ma szy ny le śne) oraz w Nor we gii
(Ko mat su KVX produkujące zęby, łyżki i osłony
ochronne osprzętu roboczego). Fa bry ka w angielskim
New ca stle jest naj więk sza pod względem produkcji, bli -
sko osiem dzie siąt pro cent pro du ko wa nych tu ma szyn
tra fia na ryn ki kra jów eu ro pej skich. 
Eu ro pa sta no wi dla Ko mat su dru gi co do wiel ko ści ry -
nek zby tu. Rocz nie na byw ców znaj du je tu bo -
wiem 95.000 ma szyn. W tym kon tek ście do ce nić na le -
ży po ten cjał i sto pień roz wo ju ro dzi me go ryn ku ja poń -
skie go. Ko mat su sprze da je na nim zde cy do wa ną więk -
szość, bo aż 115.000 ma szyn. Na ko lej nych miej scach
pla su ją się USA (74.000) i Chi ny (64.000). 
Wszyst kie new ral gicz ne pod ze spo ły i kom po nen ty ko -
pa rek gą sie ni co wych po wsta ją cych w New ca stle
Komatsu wy twa rza  we wła snym za kre sie, choćby więk -
szość ele men tów ukła dów hy drau licz nych oraz na pę -
do wych. Sil ni ki więk szo ści ko pa rek to również
fabrykaty Ko mat su. Tylko nieliczne modele napędzane
są silnikami do star cza nymi przez fir mę Cum mins,
z któ rym ja poń ski kon cern od lat pro wa dzi kooperację.
Obej mu je ona sze ro ki za kres działań, począwszy
od fa zy pro jek to wa nia sil ni ków, aż po tech nicz ną
współpracę produkcyjną. Ko mat su wytwarza tak że
szereg innych ele men tów i pod ze spo łów ko pa rek. 
Za kła dy w New ca stle pro du ku ją róż ne go ro dza ju ko -
par ki gą sie ni co we. Po li gon po zwa la na prze pro wa dza -
nie kom plek so wych te stów ma szyn w wa run kach rze -
czy wi stych, a tutejszy ośro dek ba daw czo -roz wo jo wy
ma swój wkład w unowocześnianie konstrukcji tak że
in nych ty pów ma szyn: spy cha rek, wo zi deł, itp. 

Ko mat su – pół wie ku w New ca stle

W New ca stle Komatsu od po nad dwu dzie stu pię ciu lat prowadzi produkcję
koparek gąsienicowych

Wszyst kie new ral gicz ne pod ze spo ły i kom po nen ty ko pa rek gą sie ni co wych po -
wsta ją cych w New ca stle Komatsu wy twa rza  we wła snym za kre sie

m ,
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Kon struk to rzy ko par ki Ko mat su
PC290LC/NLC-10 po sta wi li
so bie za cel stwo rze nie ma -

szy ny ma ją cej mniej szy ape tyt na pa -
li wo, a mi mo to bar dziej kom for to wej
i bez piecz nej. Istot nym aspek tem by -
ło tak że zmak sy ma li zo wa nie wy daj no -
ści przy jed no cze snym ogra ni cze niu
kosz tów eks plo ata cyj nych.
Ko mat su zdą ży ło już nas przy zwy -
cza ić, że do pro duk cji swych ma szyn
sto su je wła sne pod ze spo ły. W ko par -
ce PC290LC/NLC-10 są to mię dzy
in ny mi sil nik, pom py hy drau licz ne,
roz dzie la cze i za wo ry. 
Nowa koparka na pę dza na jest sil ni -
kiem Ko mat su SA A6D107E -2 o mo -

cy 213 KM (159 kW). Jed nost ka na pę -
do wa speł nia nor my emi sji spa lin EU
Sta ge IIIB/EPA Tier 4 In te rim. W po -
rów na niu ze sto so wa ny mi uprzed nio
roz wi ja więk szą o pięć pro cent moc
i zu ży wa naw et do dzie się ciu pro cent
mniej pa li wa. Układ au to ma tycz nej re -
duk cji ob ro tów sil ni ka znacz nie ogra -
ni cza zu ży cie pa li wa pod czas pra cy
ma szy ny bez ob cią że nia. 
Sil nik Ko mat su SA A6D107E -2 wy po -
sa żo no w za awan so wa ny elek tro -
nicz ny układ ste ro wa nia prze pły -
wem po wie trza, wtry skiem pa li wa,

pa ra me tra mi spa la nia. Za pew nia to
opty mal ną pra cę jed nost ki na pę do -
wej przy jed no cze snym ogra ni cze -
niu zu ży cia pa li wa i emi sji spa lin.
Ko par ka PC290LC/NLC-10 wy po sa żo -
na zo sta ła w układ te le ma tycz ny
KOMTRAX czwar tej ge ne ra cji po zwa la -
ją cy na bie żą co śle dzić pa ra me try ro bo -
cze ma szy ny oraz okre ślać stan tech -
nicz ny jej new ral gicz nych pod ze spo -
łów. Do star cza on tak że wie lu in nych in -
for ma cji ma ją cych wpływ na pod nie sie -
nie wy daj no ści i pro duk tyw no ści.
Sys tem EMMS Ko mat su zwięk sza za -

kres funk cji dia gno stycz nych, któ re
da ją ope ra to rom i me cha ni kom więk -
sze moż li wo ści mo ni to ro wa nia i roz -
wią zy wa nia pro ble mów. EMMS sta le
mo ni to ru je wszyst kie ukła dy ma szy -
ny ma ją ce new ral gicz ny wpływ na jej
pra wi dło wą pra cę. Umoż li wia to pod -
ję cie z od po wied nim wy prze dze niem
dzia łań za po bie gaw czych ogra ni cza -
ją cych roz le głość ewen tu al nej awa rii.
W ten spo sób skra ca się czas po -
trzeb ny na do kład ne zdia gno zo wa nie
uster ki i jej na pra wę, a tym samym
bezproduktywne przestoje.
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Koparka gąsienicowa PC290LC/NLC-10

No wa kom for to wa ka bi na o wzmoc nio nej ru ro -
wej kon struk cji za pro jek to wa na zo sta ła spe cjal -
nie dla ko pa rek hy drau licz nych

Ci´˝ar roboczy
Waga ca∏kowita maszyny 29.900÷30.900 kg

Silnik Komatsu SAA6D107E-2
(sześciocylindrowy, wysokoprężny 

z bezpośrednim wtryskiem, ch∏odzony cieczą)
Pojemność skokowa 6.690 cm3

Moc znamionowa 159 kW/213 KM/2.050 obr/min

Parametry robocze
D∏ugość ramienia 2,0÷3,5 m
Pojemność łyżki 0,85-2,02 m3

Si∏a kopania na łyżce 18.800÷23.100 kg*
Maksymalna wysokość kopania 9,780÷10,355 m**
Maksymalna wysokość wysypu 6,830÷7,435 m**
Maksymalny zasięg 9,570÷10,890 m**
Maksymalna głębokość kopania 5,720÷7,220 m**
Zdolność pokonywania wzniesień 70%, 35°
Maksymalna siła uciągu 25.400 kg

* W zależności od d∏ugości ramienia i trybu PowerMax; 
** W zależności od długości ramienia przy wysięgniku jednoczęściowym

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: 

m ,
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W ma szy nie za sto so wa no ste ro wa ną
hy drau licz nie tur bo sprę żar kę o zmien -
nej geo me trii ło pa tek (KVGT). Do star cza
ona opty mal ną ilość po wie trza do ko -
mo ry spa la nia nie za leż nie od pręd ko ści
ob ro to wej sil ni ka. Filtr czą stek sta łych
Ko mat su stan dar do wo dzia ła w try bie
pa syw nym. Je go bie żą ca re ge ne ra cja
na stę pu je au to ma tycz nie w pro ce sie
re ak cji che micz nej i od by wa się pod -
czas nor mal nej pra cy ma szy ny.
Trwa łość fil tra pro du cent okre śla
na 4,5 ty sią ca go dzin. Po tym okre sie
filtr pod da ny być mu si me cha nicz ne -
mu oczysz cze niu w wa run kach fa -
brycz nych. Nie ozna cza to oczy wi ście
prze sto ju ma szy ny. Ko mat su wcze -
śniej bez płat nie udo stęp nia użyt kow ni -
ko wi filtr uprzed nio zre ge ne ro wa ny.
No wo ścią jest za sto so wa nie fil tra ko -
mo ry kor bo wej sil ni ka. Je go za da -
niem jest od se pa ro wa nie dro bi nek
ole ju z ga zów ze skrzy ni kor bo wej.
Po oczysz cze niu powietrze kie ro wa -
ne jest do ko lek to ra do lo to we go,
a olej co fa ny do skrzy ni kor bo wej. 
Ko lej nym atu tem no wej ko par ki jest re -
agu ją cy na ob cią że nie układ hy drau -
licz ny (CLSS). Ta tech no lo gia po zwa la
na do pa so wa nie pręd ko ści ob ro to wej
sil ni ka do ob cią że nia ma szy ny w ca -
łym za kre sie cy klu pra cy. Do pra co wa -
nie ele men tów ukła du hy drau licz ne go
pod nio sło je go spraw ność przy czy nia -
jąc się do po pra wy wy daj no ści ko par ki
i niż sze go zu ży cia pa li wa.
Stan dar do we wy po sa że nie ma szy ny
obej mu je szyb ko złą cze, do dat ko wy
ob wód hy drau licz ny oraz umiesz czo ny
na joy stic ku re gu la tor. Dzię ki te mu
zwięk szo no za kres za sto so wań ko par -
ki, któ ra mo że współ pra co wać z bo ga -
tą ga mą osprzę tu ro bo cze go, ta kie go
jak łyż ki, mło ty hy drau licz ne lub in ne
na rzę dzia do ro bót wy bu rze nio wych.
Opcjo nal nie do stęp ny jest dru gi do -
dat ko wy ob wód hy drau licz ny umoż li -
wia ją cy za si la nie na rzę dzi ro bo czych
o zło żo nych funk cjach hy drau licz nych.
Du ży wy bór ty pów ra mion i pod wo zi
uła twia do sto so wa nie ko par ki do in dy -
wi du al nych wy ma gań do ty czą cych za -
się gu ro bo cze go i si ły ko pa nia. Do każ -
dej kon fi gu ra cji wy się gni ka i ra mie nia
do stęp ne są od po wied nie wer sje ukła -

du hy drau licz ne go. Za pew nia to opty -
mal ne za si la nie osprzę tu ro bo cze go.
No wa ka bi na za pro jek to wa na spe -
cjal nie dla ko pa rek hy drau licz nych
za pew nia bez piecz ne, kom for to we
i ci che śro do wi sko pra cy. Jej ru ro wy
szkie let wy trzy mu je znacz ne si ły. Tłu -
mi ki wi sko tycz ne, na któ rych po sa do -
wio no ka bi nę pod no szą kom fort pra -
cy tłu miąc szko dli we wi bra cje. Ope -
ra tor pra cu je w pneu ma tycz nie amor -
ty zo wa nym i re gu lo wa nym wie lo -
płasz czy zno wo fo te lu ze zin te gro wa -
ny mi kon so la mi bocz ny mi. 
Du ży pa no ra micz ny mo ni tor o wy so -
kiej roz dziel czo ści uła twia pra cę ope -
ra to ra. Mo że on ko rzy stać z wy świe tla -
nych na nim wska zó wek do ty czą cych
eko no micz nej eks plo ata cji. Ob słu gu ją -
cy ma szy nę mo że wy brać je den z sze -
ściu try bów pra cy, aby do pa so wać wy -
daj ność do po trzeb wy ni ka ją cych
z kon kret ne go za da nia. Tryb eko no -
micz ny jest pro gra mo wal ny, co po -
zwa la na opty mal ny do bór mo cy
do wy mo gów wy ko ny wa ne go za da nia. 
Uwa gę zwra ca ła twy do stęp do punk -
tów ob słu gi ser wi so wej. Skra ca to
czas prze sto jów. Więk szość punk tów
ser wi so wych jest do stęp na z po zio -
mu grun tu. Po rę cze oraz pły ty an ty -
po śli zgo we umiesz czo ne na nad wo -
ziu ma szy ny po zwa la ją na bez piecz -
ne po ru sza nie się me cha ni ków. Za -
mon to wa ne w ko mo rze sil ni ka po de -
sty uła twia ją do stęp do po szcze gól -
nych pod ze spo łów. Wo kół go rą cych
ele men tów sil ni ka umiesz czo no osło -
ny ter micz ne. W ce lu unik nię cia po -
ża ru spo wo do wa ne go wy cie kiem
ole ju na sil nik, pom py hy drau licz ne
od se pa ro wa ne zo sta ły od jed nost ki
na pę do wej spe cjal ną prze gro dą.
Chłod ni ca i chłod ni ca ole ju hy drau -
licz ne go są za mon to wa ne obok sie -
bie, co uła twia ich utrzy ma nie w czy -
sto ści i inne czynności obsługowe
wynikające z codziennej eksploatacji.
Do stan dar do we go wy po sa że nia ko -
par ki na le ży ła twa w uży ciu elek trycz -
na pom pa tan ko wa nia pa li wa z au to ma -
tycz nym za wo rem od ci na ją cym. Dzię ki
niej czas cał ko wi te go na peł nie nia
miesz czą ce go czte ry sta li trów zbior ni ka
pa li wa wy no si tyl ko pięć mi nut.
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Opra co wa ny przez Ko mat su filtr DPF wy chwy tu je
po nad 90 pro cent czą stek sta łych ze spa lin

Wyłącznik bezpieczeństwa pozwala unieruchomić
maszynę w trakcie wykonywania prac serwisowych

Za mon to wa ne w ko mo rze sil ni ka po de sty uła twia -
ją do stęp do po szcze gól nych pod ze spo łów

Filtr ole ju sil ni ko we go, fil try pa li wa i za wór spu -
sto wy są do stęp ne z po zio mu pod ło ża

Ka me rę wstecz ną umiesz czo no w spe cjal nej
obu do wie, co ogra ni cza ry zy ko uszko dze nia 
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Kon struk to rzy fir my BOMAG nie zwal nia ją tem pa.
Na tar gi In ter mat 2012 przy go to wa li ko lej ną świa -
to wą pre mie rę. W Pa ry żu za pre zen to wa na zo sta -

nie ko lej na fre zar ka do ob rób ki na zim no BM 600/15.
Ma szy na o sze ro ko ści ro bo czej 60 cen ty me trów łą czy
w so bie za le ty mniej sze go mo de lu BM 500/15 – zwrot -
ność, mno gość za sto so wań, kom pak to wą bu do wę oraz
cię żar ro bo czy wy no szą cy je dy nie osiem ton z więk szą
o dwadzieścia pro cent sze ro ko ścią ro bo czą. 
No wa fre zar ka kom pak to wa BM 600/15 nie bez przy czy -
ny uzna wa na jest za ma szy nę wy jąt ko wą. Żad na in -
na ma szy na o sze ro ko ści ro bo czej 60 cen ty me trów nie
od zna cza się tak ni ską ma są wła sną. Fre zar ka
BM 600/15 jest nie tyl ko zwrot na i ła twa w trans por cie,
ale tak że dzię ki wy po sa że niu w sil nik o mo cy 125 KM
nie zwy kle szyb ka. Głę bo kość fre zo wa nia moż na na sta -
wiać w za kre sie 0-210 mm. Oprócz stan dar do we go bęb -
na fre zu ją ce go o sze ro ko ści 600 mm w ma szy nie za sto -
so wać moż na rów nież węż sze – 500 lub 400 mm. W ce -
lu opty mal ne go wy ko rzy sta nia róż nych sze ro ko ści fre -
zo wa nia moż na opcjo nal nie za mon to wać dzie lo ne drzwi
zgar nia ka. Po zwa la to na do kład ne zbie ra nie i prze ła do -
wy wa nie ma te ria łu z wą skich pa sów fre zo wa nia. Stan -
dar do wo fre zar ka do stęp na jest w wer sji trójko ło wej, za -
mó wić moż na jed nak tak że ma szy nę czte ro ko ło wą. 
W ce lu mak sy mal ne go wy ko rzy sta nia fre zar ki
BM 600/15 kon struk to rzy po sze rzy li za kres jej za sto so -
wań. Moż li wość za sto so wa nia róż ne go ro dza ju bęb nów
fre zu ją cych z moż li wo ścią szyb kiej wy mia ny fre zów za -
pew nia od po wied nią sze ro kość ro bo czą i od stę py li nio -
we do wy ko na nia kon kret ne go za da nia. 
Sys tem wy mia ny bęb nów jest bar dzo pro sty. Układ zo -
stał bo wiem skon stru owa ny w ten spo sób, by wy klu -
czyć ry zy ko uszko dzeń spo wo do wa ne nie pra wi dło wym
mon ta żem. Po otwar ciu drzwi skrzy ni bęb na ani ka ble,
ani prze wo dy hy drau licz ne nie mu szą być odłą cza ne.
Trzpień cen tru ją cy chro ni gwin ty drzwi skrzy ni bę bna,
co po zwa la na po now ne wy ko rzy sta nie śrub. Pro wad ni -
ce na prze kład ni przy spie sza ją od naj do wa nie wła ści wej
po zy cji bęb na fre zu ją ce go.
Fre zar ka BOMAG BM 600/15 od zna cza się wy so ką sta -
bil no ścią. Dzię ki zwar tym ga ba ry tom i opty mal ne mu
roz ło że niu cię ża ru kon struk to rom uda ło się osią gnąć
do sko na łą przy czep ność uła twia ją cą wy ko ny wa nie ma -
new rów tak że w miej scach o ogra ni czo nej prze strze ni.
Przy czy nia się do te go tak że in no wa cyj na geo me tria
bęb nów fre zu ją cych. Opty mal ne roz miesz cze nie na rzę -
dzi za pew nia re duk cję drgań przy na ci na niu. Spe cjal ne
roz miesz cze nie no ży brze go wych za pew nia gład kie
kra wę dzie cię cia za po bie ga jąc jed no cze śnie ich wy ła -
my wa niu. Po zwa la to nie mal że cał ko wi cie wy eli mi no -
wać ko niecz ność prze pro wa dza nia prac do dat ko wych,
a tym sa mym ogra ni czyć kosz ty wy ko ny wa nych ro bót. 

No we na ci na ki bocz ne chro nią ru rę płasz cza pod czas
jaz dy na za krę tach i za po bie ga ją ze szli fo wy wa niu
uchwy tów w ob sza rze brze go wym. Opra co wa ne przez
kon struk to rów fir my BOMAG uchwy ty no ży są osa dzo -
ne w pre cy zyj nie wy pro fi lo wa nych kie sze niach. Za pew -
nia to nie tyl ko lep sze prze no sze nie si ły lecz, tak -
że – dzię ki pre cy zyj ne mu usta wie niu – istotnie wy dłu ża
trwa łość uchwy tów no ży.
Ope ra tor fre zar ki BM 600/15 pra cu je w po zy cji sie dzą cej.
Je go sta no wi sko ro bo cze włącz nie z kie row ni cą, fo te -
lem, pod ło kiet ni ka mi i dźwi gnia mi ste ro wa nia jest opty -
mal nie od izo lo wa ne od szko dli wych dla zdro wia wi bra cji.
Wszyst kie funk cje są opty mal nie do stęp ne dla zaj mu ją -
ce go wy god ną po zy cję sie dzą cą ope ra to ra. Ob ra ca ny
o 45° fo tel za pew nia opty mal ną wi docz ność na ła do wa -
ny po jazd cię ża ro wy z jed nej stro ny i kra wędź fre zo wa nia
z dru giej. Wskaź nik głę bo ko ści fre zo wa nia umiesz czo ny
zo stał bez po śred nio w po lu wi dze nia ob słu gu ją ce go fre -
zar kę. Dwie dźwi gnie po zwa la ją na pro por cjo nal ną re gu -
la cję i do zo wa nie wy so ko ści. Ope ra tor mo że sko rzy stać
z do kład ne go bie gu pre cy zyj ne go w ce lu do kład ne go
po zy cjo no wa nia głę bo ko ści fre zo wa nia.
Kon struk cja prze no śni ka ta śmo we go umoż li wia je go
ob ra ca nie na obie stro ny (pra wo/le wo). Moż na go ła two
i szyb ko od cze piać oraz po now nie mon to wać. Jest to
ko niecz ne na przy kład pod czas fre zo wa nia na wierzch ni
w cia snej prze strze ni, gdy fre zar ka pra cu je bez po śred -
nio przy ścia nie i na prze no śnik po pro stu bra ku je miej -
sca. Ta śma mo że być prze su wa na z po zy cji gór nej
do dol nej bez po trze by uciąż li we go prze wie sza nia cięż -
kich łań cu chów. Wy ko nu ją cy mon taż pra cu jąc w wy -
god nej po zy cji sto ją cej mu si roz wie sić je dy nie lek ki łań -
cuch. In no wa cyj ne umiesz cze nie cy lin dra re gu la cyj ne go
ta śmy po zwo li ło uzy skać wię cej miej sca z ty łu ma szy ny.
Dla te go fre zar ka mo że bez prze szkód pra co wać bez po -
śred nio przy prze szko dach, na przy kład ścia nach. W ten
spo sób sku tecz nie ogra ni czo na zo sta je ko niecz ność
prze pro wa dza nia do dat ko wych prac ręcz nych.

Frezarka do obró�bki na zimno BOMAG BM 600/15

Fre zar ka BM 600/15 jest nie tyl ko zwrot na i ła twa w trans por cie, ale tak że dzię -
ki wy po sa że niu w sil nik o mo cy 125 KM nie zwy kle szyb ka
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Ca se Con struc tion wpro wa dza no wy sys tem te -
le ma tycz ny umoż li wia ją cy mo ni to ro wa nie za -
rów no po je dyn czych ma szyn bu dow la nych, jak

i ca łej ich flo ty. Jak in for mu je pro du cent „Ca se Fle et
Con nect”, bo ta ką wła śnie na zwę otrzy mał no wy sys -
tem te le ma tycz ny – mo że być za ma wia ny po cząw szy
od stycznia te go ro ku. Oznacza to, że na byw cy ma -
szyn Ca se mo gą od bie rać je z za in sta lowa nym fa -
brycz nie sys te mem te le ma tycz nym. Przed prze ka za -
niem ma szy ny jej póź niej sze mu użyt kow ni ko wi „Ca se
Fle et Con nect” wy ma ga je dy nie ka li bra cji i skon fi gu ro -
wa nia przez lo kal ne go de ale ra. Pro du cent in for mu je
tak że, że je go de ale rzy mo gą na ży cze nie użyt kow ni -
ków do po sa żyć ma szy ny star sze go ty pu w sys tem
„Ca se Fle et Con nect”. Co cie ka we, Ca se Con struc tion
de kla ru je je go peł ną funk cjo nal ność, nie tyl ko w przy -
pad ku mon ta żu w pro du ko wa nych przez sie bie ma -
szy nach bu dow la nych, ale tak że in nych ma rek. Tym
sa mym użyt kow nik ma ją cy w swym par ku ma szy no -
wym jed nost ki róż nej mar ki mo że spiąć je w ca łość
i mo ni to ro wać ich pra ce dzię ki no we mu na rzę dziu ofe -
ro wa ne mu przez Ca se Con struc tion.
Sys tem skła da się z mon to wa ne go na ma szy nie te le -
me trycz ne go mo du łu kon tro l ne go gro ma dzą ce go in for -
ma cje o pa ra me trach pra cy ma szy ny i informacje lo ka -
li zu ją ce jej miej sce pra cy za po śred nic twem sa te li tów
GPS. Po przez sieć te le fo nii ko mór ko wej prze ka zu je
zgro ma dzo ne da ne do por ta lu Ca se (CaseTelematik
Web -Por tal). Tu taj użyt kow ni cy ma szyn Ca se otrzy mu ją
moż li wość wy wo ła nia do kład nej po zy cji pra cy ma szy ny
oraz spraw dze nia, ja kie go ty pu ro bo ty wy ko nu je.
Ofe ru jąc no wy sys tem te le ma tycz ny „Ca se Fle et Con -
nect” Ca se chce umoż li wić swym klien tom śle dze nie
do kład nej po zy cji ma szyn za po śred nic twem Go ogle
Maps przy jed no cze snym wy wo ły wa niu cza su efek tyw -
ne go wy ko rzy sta nia ma szy ny i jej prze sto jów. Dzię ki te -
mu moż li we jest usta le nie rze czy wi ste go stop nia efek -
tyw no ści użyt ko wa nia ma szy ny. Mo że być to nie zwy kle
uży tecz ne w przy pad ku ma szyn wy naj mo wa nych.
Moż na też usta lić efek tyw ność dzia ła nia i rze czy wi sty
czas pra cy ope ra to rów. Ca se Con struc tion po da je rów -
nież, że in for ma cje po słu żyć mo gą do iden ty fi ka cji ma -
szyn, któ re bez po trze by nie  pra cu ją i zo sta ją po zo sta -
wio ne z włą czo nym sil ni kiem. Dzię ki te mu ogra ni czyć
moż na mar no tra wstwo pa li wa i emi sję szko dli wych
sub stan cji do at mos fe ry. 
Ko lej ną za le tę swe go sys te mu te le ma tycz ne go Ca se
Con struc tion upa tru je w do kład nym po zy cjo no wa niu
ma szyn, co jest szcze gól nie przy dat ne na du żych pla -
cach bu do wy. Dzię ki nie prze rwa nej trans mi sji da nych
do ty czą cych po ło że nia, ma szy na mo że za jąć żą da ną
po zy cję na pla cu bu do wy. Kie ru ją cy pra ca mi bu dow la -
ny mi wy sy ła jąc wia do mość SMS lub e -ma il mo że bły -

ska wicz nie ostrzec ope ra to ra za każ dym ra zem, gdy
ma szy na omył ko wo opu ści za pla no wa ny ob szar dzia ła -
nia lub zaj mie nie wła ści wą po zy cję na pla cu bu do wy. 
Użyt kow nik sys te mu dys po nu je rów nież moż li wo ścią
śle dze nia wszel kich prób nie upraw nio ne go uży cia ma -
szy ny lub jej kra dzie ży. Jest in for mo wa ny o wszel kich
pró bach od blo ko wa nia im mo bi li se ra. Czuj nik ru chu re -
je stru ją cy obec ność czło wie ka w ka bi nie in for mu je wła -
ści cie la ma szy ny rów nież o fak cie jej użyt ko wa nia po za
wy zna czo nym na to cza sem.
Sys tem te le ma tycz ny „Ca se Fle et Con nect” po zwa la
do kład nie okre ślać stan tech nicz ny wszyst kich new ral -
gicz nych pod ze spo łów ma szy ny. Dzię ki te mu z od po -
wied nim wy prze dze niem pla no wać moż na re mon ty,
a tym sa mym do nie zbęd ne go mi ni mum ogra ni czać
czas bez pro duk tyw nych prze sto jów. Przy no si to wy -
mier ne ko rzy ści opty ma li zu jąc sto pień wy ko rzy sta nia
ma szy ny. Za in sta lo wa nie sys te mu te le ma tycz ne go
ogra ni cza ją ce ry zy ko kra dzie ży, nie upraw nio ne go uży -
cia i de wa sta cji po zwa la tak że ubie gać się o zniż ki
przy ubez pie cze niu ma szy ny. 
W tym ro ku Ca se Con struc tion pla nu je wy po sa że nie
wszyst kich ma szyn bio rą cych udział w po ka zach i te -
stach, a tak że cy klu im prez „Ro deo” w no wy układ te le -
ma tycz ny. Dzię ki te mu bio rą cy w nich udział klien ci bę dą
mo gli na ocz nie prze ko nać się o za le tach wy ni ka ją cych
z je go sto so wa nia. „Ca se Fle et Con nect” bę dzie sta no -
wić rów nież istot ną część eks po zy cji Ca se Con struc tion
pod czas tar gów In ter mat, któ re od bę dą się w Pa ry żu
w dniach: 16-21 kwiet nia 2012.
Na naj bliż sze la ta Ca se Con struc tion za po wia da po kaź -
ne in we sty cje w pra ce ma ją ce na ce lu roz wój sys te mu
te le ma tycz ne go i wzbo ga ca nie go w no we funk cje. 

Ca se Fle et Con nect – pra ca ma szyn pod kon tro lą

Po cząw szy od stycz nia na byw cy ma szyn Ca se mo gą od bie rać je z za in sta lo -
wym fa brycz nie sys te mem te le ma tycz nym „Ca se Fle et Con nect”
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JCB po sze rza ofer tę pro duk tów Ham mer ma ster
o pięć zmo der ni zo wa nych mło tów hy drau licz nych
prze zna czo nych do mon ta żu na ma szy nach. Mło -

ty Ham mer ma ster mo gą być sto so wa ne do wy bu rzeń,
roz bi ja nia nad ga ba ry tów w ko pal niach su row ców skal -
nych oraz różne go ro dza ju prac inżynie rii bu dow la nej.
Ofer ta du żych mło tów zo sta je w ten spo sób roz sze rzo -
na o trzy mo de le, a śred nich o dwa mo de le. Wszyst kie
no we mło ty hy drau licz ne zo sta ły za pro jek to wa ne z my -
ślą o lep szych osią gach, wy daj no ści i wy so kim sto sun -
ku mo cy do cię ża ru.
Se ria du żych mło tów obej mu je sie dem mo de li za pro jek -
to wa nych do pra cy z ma szy na mi o cię ża rze ro bo czym
od 10 do 75 ton. Trzy zmo der ni zo wa ne mło ty – HM870Q,
HM1270Q i HM1570Q – pa su ją do ma szyn wa żą cych
od 10 do 28 ton i od zna cza ją się moc więk szą o na -
wet 31% oraz wzrost wy daj no ści o na wet piętnaście
procent. No wy za wór kon tro l ny mo cy za pew nia bar dziej
ela stycz ną pra cę gro ta, do sto so wu jąc czę sto tli wość ude -
rzeń do wa run ków ro bo czych i za cho wu jąc sta łą ener gię
ude rzeń. Dzię ki za sto so wa niu wy so ko od por nych obu -
dów no we mło ty są od por niej sze na uszko dze nia me -
cha nicz ne, emi tu ją tak że mniej szy ha łas o na wet 5 dB.
Mon to wa ne w stan dar dzie uszczel nie nie prze ciw py ło -
we, jed no czę ścio wy cy lin der i układ cen tral ne go sma -
ro wa nia za pew nia ją trwa łość mło tów oraz ła twość ich
kon ser wa cji i ser wi so wa nia.
Kon struk to rom uda ło się zwięk szyć moc wszyst kich spo -
śród no wych mo de li du żych mło tów hy drau licz nych. Co
istotne uda ło się to osią gnąć przy jed no cze snym „od -
chu dze niu” ich kon struk cji. Naj więk sze zmia ny – czy li
wzrost mo cy o 31% do 29,5 kW, re duk cja cię ża ru
o 100 kg do 1.500 kg oraz wzrost energii udaru z 57%
do 67% do ty czą mło ta HM1570Q. Ty po sze reg śred nich
mło tów obej mu je czte ry mo de le, któ re mo gą być wy ko -
rzy sty wa ne z ma szy na mi o cię ża rze ro bo czym od 2
do 12 ton, ta kich jak mi di ko par ki, ko par ko -ła do war ki i ła -
do war ki ze ste ro wa niem bur to wym. Dal sza roz bu do wa
se rii za kła da wpro wa dze nie ko lej nych dwóch zmo der ni -
zo wa nych mło tów. Mo de le HM166Q i HM266Q do łą czą
do HM386Q i HM495Q, two rząc no wą ofer tę mło tów
o znacz nie więk szej mo cy i wy daj no ści, ofe ru ją cych re -
duk cję po zio mu ha ła su o na wet 10 dB. Mło ty są wy po sa -
żo ne w aku mu la tor uszczel nio ny na ca ły okres eks plo -
ata cyj ny, jed no li ty kor pus i pły wa ją cą tu le ję wewnętrzną
określającą najwyższą pozycję narzędzia. 
Wszystkie modele młotów Ham mer ma ster są ła twe
w kon ser wa cji, od zna cza ją się dłu gim okre sem eks plo -
ata cyj nym oraz nad zwy czaj ną mo cą.
Mło ty Ham mer ma ster ob ję te peł ną gwa ran cją JCB są do -
star cza ne w po sta ci go to wej do pra cy, ze wspor ni ka mi
mo cu ją cy mi, prze wo da mi hy drau licz ny mi i ze sta wem
do na peł nia nia ga zem ko mo ry amor ty zu jacej. Uzu peł -

nia nie go ma na ce lu umozli wie nie mak sy mal nej ab -
sorp cji od rzu tu tło ka i efek tyw ne go na gro ma dze nia tej
ener gii po trzeb nej do na steko lej ne go ude rze nia.
Wszyst kie mo de le opa trzo no zna kiem CE na po trze by
eks plo ata cji z ma szy na mi JCB.
Rozwiązania konstrukcyjne, takie jak system Auto Stop
chroniący młot przed pracą bez obciążenia, wydłużają
okres eksploatacyjny jego wszystkich komponentów.
Zawor kontrolny monitoruje akcje tłoka z dystrybucja
płynu hydraulicznego zwiększa efektywność młota. Do -
stęp ne są tak że mo de le uni wer sal ne mo gą ce współ pra -
co wać z ma szy na mi in nych pro du cen tów niż JCB. Du -
ża śred ni ca na rzę dzi za pew nia więk szą wy daj ność każ -
de go ude rze nia mło ta.
Fir ma JCB ofe ru je ze sta wy hy drau licz ne umoż li wia ją ce
eks plo ata cję tych mło tów hy drau licz nych w ma szy nach
JCB, jak rów nież uni wer sal ne ze sta wy do użyt ku w ma -
szy nach kon ku ren cyj nych wy po sa żo nych w od po wied -
nie in sta la cje hy drau licz ne po zwa la ją ce na pra wi dło wą
in sta la cję mło ta.
Kon struk cja mło tów uła twia ich kon ser wa cję, a sys tem
Au to gre ase mon to wa ny w du żych jed nost kach au to ma -
tycz nie do star cza smar do na rzę dzia, za pew nia jąc płyn -
ną pra cę i wy dłu ża jąc okres eks plo ata cyj ny tu lei oraz
na rzę dzia, za rów no w mło tach użyt ko wa nych na ma -
szy nach JCB, jak i sprzę cie in nych pro du cen tów. Dzię -
ki aku mu la to ro wi uszczel nio ne mu na ca ły okres eks plo -
ata cyj ny, pły wa ją cej tu lei we wnętrz nej i nie wiel kiej licz -
bie ru cho mych czę ści mło ty Ham mer ma ster nie wy ma -
ga ją czę stej kon ser wa cji, a ich nie wy ma ga ją ce wiel kich
na kła dów ser wi so wa nie jest szyb kie i ła twe.

JCB – pięć no wych mło tów hy drau licz nych Hammermaster

Wszyst kie no we mło ty hy drau licz ne zo sta ły za pro jek to wa ne z my ślą o lep -
szych osią gach, wy daj no ści i optymalnym sto sun ku mo cy do cię ża ru
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Vo lvo CE do ko na ło grun tow nej mo der ni za cji po -
pu lar nej ga my ko pa rek ko ło wych. W tym ro ku
wpro wa dzo no ich naj now szą ge ne ra cję – D. Ty -

po sze reg ko pa rek ko ło wych Vo lvo two rzą: EW140D,
EW160D, EW180D oraz EW210D.  
Ko pa nie ro wów, skar po wa nie, prze miesz cza nie
sza lun ków, to tyl ko nie któ re z za sto so wań ko pa rek
ko ło wych. Do te go trze ba do dać moż li wość po ru -
sza nia się z pręd ko ścią do 35 km/h po dro dze. To
wszyst ko czy ni ko par ki ko ło we jed ny mi z naj bar -
dziej wszech stron nych ma szyn bu dow la nych. Ko -
par ki ko ło we Vo lvo od daw na ce nio ne są przez
użyt kow ni ków za ich moc, kom fort i nie za wod ność.
Zmia ny kon struk cyj ne wi docz ne są prak tycz nie
w każ dym ele men cie ma szyn. Po cząw szy od no we -
go sil ni ka, ka bi ny, hy drau li ki, sys te mu ste ro wa nia,
aż po no we ra mię i wy się gnik.
Kon struk to rzy Vo lvo CE za sto so wa li w no wych ko par -
kach ko ło wych Se rii D moc niej sze sil ni ki (speł nia ją ce
nor my emi sji spa lin STAGE IIIb/Tier 4i), ofe ru ją ce niż sze
po zio my emi sji spa lin ale tak że nie zwy kle oszczęd ne
w zu ży ciu pa li wa. Za rów no czte ro cy lin dro we (EW140D),
jak i sze ścio cy lin dro we jed nost ki cha rak te ry zu ją się
wyż szym mo men tem ob ro to wym osią ga nym już w ni -
skim za kre sie ob ro tów. Ta ka kom bi na cja skut ku je w re -
zul ta cie więk szą mo cą i niż szym zu ży ciem pa li wa. 
Jed nost ki na pę do we są do sko na le zsyn chro ni zo wa ne
z za awan so wa ną hy drau li ką i po zo sta ły mi, pie czo ło wi -
cie do bra ny mi kom po nen ta mi. Wy daj ność pa li wo wą
pod no si układ Eco mo de, któ ry zo stał do da ny do ga my
try bów, z któ rych mo że ko rzy stać ope ra tor w za leż no ści
od wa run ków ro bo czych i wy ko ny wa ne go za da nia. Ma -
szy ny wy po sa żo no tak że w sys tem Au to idle, któ rego
zadaniem jest redukcja ob ro tów sil ni ka do mi ni mal nych,
w sytuacji kie dy na stę pu je prze rwa w pra cy po wy żej
usta lo ne go prze dzia łu cza su (od 3 do 30 sekund).
Au to idle wy łą cza sil nik, je że li ten pra cu je na ni skich
ob ro tach, a po zo sta łe funk cje ma szy ny są nie ak tyw ne
(tu także można zdefiniować prze dział cza sowy).
No wa ga ma ko pa rek ko ło wych Vo lvo do stęp na jest
z wy się gni kiem dwu czę ścio wym, jed no czę ścio wym
oraz ła ma nym ty pu of f set (of f set bo om). Zwięk sze nie
si ły ko pa nia i wy ry wa nia by ło moż li we dzię ki zwięk -
sze niu ci śnie nia w ukła dzie hy drau licz nym, zop ty ma -
li zo wa niu si łow ni ków hy drau licz nych oraz zmia nom
geo me trii ra mie nia i wy się gni ka. Ofe ro wa na w wy po -

sa że niu fa brycz nym gło wi ca ob ro to wa, któ ra łą czy
moż li wość ob ro tu o 360° i wy chy łu ±40° po zwa la
pre cy zyj niej ope ro wać na rzę dzia mi ro bo czy mi.
Ko par ki se rii D wy po sa żo no stan dar do wo w ka me rę
co fa nia. Ob raz z niej wy świe tla ny jest na wy so kiej ja -
ko ści ko lo ro wym mo ni to rze w ka bi nie. W ce lu zwięk -
sze nia bez pie czeń stwa pro du cent ofe ru je opcjo nal nie
tak że ka me ry bocz ne. Z no wej, prze stron niej szej ka bi -
ny ope ra tor ma do sko na ły wi dok na ca ły ob szar ro bo -
czy. Au to ma tycz na kli ma ty za cja i re gu lo wa na ko lum -
na kie row ni cy są stan dar dem. Zmo der ni zo wa ny sys -
tem za wie sze nia ka bi ny zmniej sza wi bra cje prze no -
szo ne na fo tel ope ra to ra. Jesz cze bar dziej ogra ni czo -
no tak że ha łas do cie ra ją cy do wnę trza ka bi ny. 
Sterowanie funkcjami nowych koparek kołowych
Volvo jest  łatwe. Ope ra tor mo że nie wy sia da jąc z ka -
bi ny usta wiać prze pływ i ci śnie nie w układzie hy drau -
licz nym, tak aby do sto so wać te pa ra me try
do konkretnego na rzę dzia. Co dzien ne in spek cje po -
zio mu ole ju, pły nu chło dzą ce go, ole ju hy drau licz ne -
go i fil trów mo gą być prze pro wa dza ne za po mo cą
ter mi na lu w ka bi nie lub zdal nie – przy po mo cy sys te -
mu Ca re Track. Sys tem prze pro wa dza dia gno sty -
kę – in for mu jąc ope ra to ra lub sze fa flo ty w biu rze
o ewen tu al nych pro ble mach. Ca re Track dostarcza
tak że wie lu in nych waż nych in for ma cji – od zu ży cia
pa li wa, aż po termin na stęp ne go przeglądu.
Scen tra li zo wa ne punk ty smar ne, ła two do stęp ne
chłod ni ce, dostępny opcjonalnie sys tem cen tral ne go
sma ro wa nia oraz dłu gie okre sy mię dzy prze glą da mi
wy dat nie zmniej sza ją czas przestojów ma szy ny.  
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Nowe „kołówki” Volvo - wydajne, bezpieczne, oszczędne

EW140D EW160D W180D W210D
Silnik Volvo D5H Volvo D6H Volvo D6H Volvo D6H
Moc maksymalna (przy 2.000 obr./min, ISO 14.396 brutto) [kW/KM] 105/141 115/154 129/173 129/173
Pojemność łyżki [m3] 0,56-0,87 0,60-0,93 0,70-1,03 0,70-1,10 
Maksymalny zasięg kopania [m] 9,27 9,80 9,84 10,00
Maksymalna głębokość kopania [m] 5,71 6,20 6,31 6,60
Ciężar operacyjny [t] 14,40-15,80 16,20-18,20 18,00-20,10 19,90-22,20

Zmia ny kon struk cyj ne no wych ko pa rek ko ło wych Vo lvo wi docz ne są prak tycz -
nie w każ dym ele men cie. Po cząw szy od no we go sil ni ka, ka bi ny, hy drau li ki, sys -
te mu ste ro wa nia, aż po no we ra mię i wy się gnik
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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 CZĘŚCI ZAMIENNE 

DO SILNIKÓW:

• Fiat Powertrain Technologies

• IVECO MOTORS 

• IVECO aifo 

• FIAT aifo

ul. Generała 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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28 SERWIS I EKSPLOATACJA  

Generalny Importer

• automatyczne skrzynie biegów

• doradztwo techniczne

• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

• system ReTran

• części zamienne

• oleje przekładniowe TranSynd
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www.newholland.com

AGROHANDEL s.j. 59-220 Legnica, ul. Jaworzyńska 261, tel. 76 850 61 13, kom. 603 103 082, www.agrohandel.com.pl

AGROS WROŃSCY Sp. z o.o. 98-337 Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 3, tel. 34 311 07 82, kom. 694 192 899, www.agros-wronscy.pl  

P.H. AGROSKŁAD 97-225 Ujazd, Józefin 39, tel. 44 719 35 75  

HKL BAUMASCHINEN POLSKA Sp. z o.o. 60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 23, tel. 61 665 79 00, fax 61 842 57 01, www.hkl.pl

RENTRAK Sp. z o.o. 16-070 Choroszcz/Bia∏ystok, Porosły Kolonia 1c, tel. 85 651 15 41,  kom. 507 181 259, www.rentrak.pl

PHU PERKOZ Sp. z o.o. 87-300 Brodnica, ul. Sikorskiego 19a, tel. 54 49 34 057, kom. 604 795 595, www.perkoz .com.pl

ROLSERWIS S.A. 09-402 Płock, ul. Sierpecka 10, tel. 24 269 71 19, kom. 608 391 449, www.rolserwis.pl  

PRZEDSTAWICIELE PRODUCENTA I SERWIS MASZYN MARKI NEW HOLLAND

Tier IV – MNIEJ SZKODLIWE SPALINY!
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