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Sza now ni Pań stwo…

elek tro ni ka i in for ma ty ka rzą dzą świa tem. Tak że ma szy na mi i po jaz da mi tech no lo gicz ny mi po -

ma ga jąc le piej wy ko rzy stać ich moż li wo ści. No wo cze sne sys te my te le ma tycz ne, na któ re skła -

da ją się opro gra mo wa nie, in fra struk tu ra trans mi sji da nych i pa kiet usług umoż li wia ją cych do -

głęb ną ana li zę gro ma dzo nych da nych po zwa la ją pra co wać efek tyw niej i ta niej. Do staw cy

prze ko nu ją, że te le ma ty ka po zwa la nie tyl ko zre du ko wać koszt re ali za cji za da nia na wet o 25%,

ale tak że przez dłuż szy okres utrzy my wać ma szy nę w nie na gan nym sta nie tech nicz nym. Wy -

dłu żyć jej ży wot ność oraz za po bie gać wy stę po wa niu po waż niej szych awa rii.

Wła ści cie le, nie za leż nie od wiel ko ści po sia da nej ma szy ny, są co raz bar dziej prze ko na ni do te -

le ma ty ki. Tro chę mniej ope ra to rzy. Nie każ dy z nich jest za do wo lo ny, że pra co daw ca nie wsta -

jąc na wet zza biur ka w ła twy spo sób do wie dzieć mo że się o złym trak to wa niu po wie rzo ne go

sprzę tu, nie efek tyw nej pra cy na bie gu ja ło wym, czy pod nie peł nym al bo zbyt du żym ob cią że -

niem. Nie mó wiąc już o nie upraw nio nym uży ciu sprzę tu lub zwy kłej kra dzie ży pa li wa.

Sys te my te le ma tycz ne przy no szą oszczęd no ści wła ści cie lom ma szyn, po ma ga ją pra co wać

efek tyw niej po tra fią cym z nich ko rzy stać ope ra to rom. Da ją jed nak tak że wy mier ne ko rzy ści

pro du cen tom ma szyn. Uła twia ją bo wiem nie tyl ko pra cę me cha ni ków mo gą cych szyb ciej

i pew niej usta lić przy czy nę uster ki, ale tak że dzia ła ją w szer szym za kre sie. Wia do mo, że do bra

in for ma cja nie ma ce ny. A za po mo cą sys te mów te le ma tycz nych pro du cent wie, co dzie je się

ze sprze da ną przez nie go ma szy ną. Czy pra cu je, czy stoi pod chmur ką. Zna jąc sto pień wy eks -

plo ato wa nia sprzę tu wie tak że cho ciaż by to, kie dy, ja kich, ilu ma szyn bę dzie po trze bo wał je -

go klient. Wie dza ta po zwa la na przy kład kształ to wać mo ce pro duk cyj ne… 
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6. Kie dy w ro ku 1949 Hans Lie bherr skon stru ował
swój pierw szy żu raw bu dow la ny, nie śmiał na wet
przy pusz czać, że kon struk cja ta po la tach 
za wo ju je świat, a jego ma ła ro dzin na fir ma sta nie
się dzia ła ją cym w ska li glo bal nej kon cer nem

8. MobyDick to w peł ni pro fe sjo nal ne urzą dze nia 
słu żą ce do my cia kół i pod wo zi po jaz dów 
pra cu ją cych w cięż kich wa run kach pa nu ją cych
w ka mie nio ło mach, ko pal niach, ce men tow niach,
na skła do wi skach od pa dów i na du żych pla cach
bu do wy.  Przekonuje nas o tym Tomasz
Starzyński, prezes zarządu firmy Frutiger Polska

10. Łu kasz Ziem nic ki, spe cja li sta od sys te mu
CareTrack w fir mie Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne
Pol ska, przekonywał nas o jego zaletach
podczas wizyty w za kła dzie gór ni czym 
Do bo szo wi ce na Dol nym Ślą sku

13. Sys tem te le ma tycz ny Kom trax cie szy się stale 
ro sną cym za in te re so wa niem użyt kow ni ków, 
dla te go też sta no wi stan dar do we wy po sa że nie
więk szo ści ma szyn bu dow la nych Komatsu 

16. Ma szy ny bu dow la ne sta ją się co raz „in te li gent niej sze”.
Dzię ki naj now szym zdo by czom elek tro ni ki 
i in for ma ty ki użyt kow nik mo że prowadzić z ni mi
co raz szerszy „dia log”. Na porządku dziennym 
są rze czy uzna wa ne naj pierw za nie moż li we, 
póź niej zaś trud ne do wy obra że nia

20. FleetForce po zwa la uzy skać peł ną kon tro lę
nad ma szy na mi New Hol land oraz utrzy mać sprzęt
w peł nej spraw no ści i pod no si bez pie czeń stwo
pra cy. Sys tem FleetForce ma za za da nie 
mak sy ma li zo wać do cho do wość każ dej in we sty cji
bu dow la nej przy jed no cze snej mi ni ma li za cji 
kosz tów utrzy ma nia i bie żą cej eks plo ata cji. 

22. System JCB LiveLink pomógł odzyskać
skradzioną maszynę. W lu tym te go ro ku je den
z miesz kań ców gmi ny Bra lin (wiel ko pol skie) 
za wia do mił po li cję, że w no cy z je go po se sji
zniknęła  warta 270 ty się cy zło tych 
ko par ko -ła do war ka. Po li cja już go dzi nę 
po przy ję ciu zgło sze nia do kład nie wie dzia ła,
gdzie zło dzie je ukry li swój nie ma ły łup
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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 ...................................................................................................

Proszę o przes∏anie mi dodatkowych informacji dotyczących tekstów zamieszczonych 
w tym wydaniu na następujących stronach:

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................................................................................
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Na po cząt ku czerw ca pod czas mię dzy na ro do wej
kon fe ren cji pra so wej w sie dzi bie głów nej JCB za -
pre zen to wa ny zo stał sil nik JCB Die sel max 672.

To pierw sza z no wej se rii sze ścio cy lin dro wych jed no -
stek na pę do wych bry tyj skiej fir my. JCB za ję ło się
wytwarzaniem sil ni ków za le d wie osiem lat te mu sta jąc
się z biegiem czasu jed nym z ich głów nych świa to wych
pro du cen tów. Pierw sza jednostka napędowa opu ściła
fabrykę w Wiel kiej Bry ta nii w li sto pa dzie 2004 roku.
Do chwi li obec nej wy pro du ko wa no ich po nad 250.000.
Wpro wa dze nie na ry nek no we go 6-cy lin dro we go sil ni ka
ozna czało in we sty cję oko ło 45 mi lio nów fun tów. 
Mo del JCB Die sel max 672 opar ty jest na cie szą cym się
po wo dze niem czte ro cy lin dro wym sil ni ku Die sel max
o po jem no ści 4,8 li tra. Oba mo de le ma ją wie le wspól -
nych ele men tów. Sil nik Die sel max wy po sa żo ny jest
w układ elek tro nicz ne go ste ro wa nia, sys tem bez po śred -
nie go wtry sku „com mon ra il” Del phi oraz tur bo sprę żar -
kę o sta łej geo me trii ło pa tek, któ re w cią gu po nad ośmiu
lat pro duk cji spraw dzi ły się w licz nych sil ni kach pra cu ją -
cych nie za wod nie na ca łym świe cie. Po cząt ko wo mo del
Die sel max 672 bę dzie pro du ko wa ny z my ślą o speł nie -
niu norm emi sji spa lin Sta ge II, co ozna cza je go dys try -
bu cję na roz wi ja ją cych się ryn kach, w tym w Ro sji, Bra -
zy lii oraz w Chi nach. 
Sze ścio cy lin dro wy sil nik bę dzie ofe ro wa ny w wer sjach
o mo cy zna mio no wej 140 kW (188 KM), 165 kW (221
KM), 190 kW (255 KM) oraz o mak sy mal nej mo cy wyj -
ścio wej wy no szą cej 225 kW (302 KM). Im po nu ją ca jest
war tość mak sy mal ne go mo men tu ob ro to we go wy no -
szą ca 1200 Nm. Co jesz cze bar dziej im po nu ją ce, opra -
co wa ny przez fir mę JCB sil nik Die sel max 672 jest nie -
zwy kle wy daj ny i ma za pew niać wzrost oszczęd no ści

pa li wa na wet do 8% w po rów na niu z po przed ni mi sil ni -
ka mi w ofer cie ko pa rek JS. Pod czas te stów w sil ni ku
o po jem no ści 7,2 li tra za re je stro wa no cha rak te ry stycz ne
zu ży cie pa li wa wy no szą ce tyl ko 189 g/kWh, przy za pew -
nio nych do sko na łych osią gach i szyb kiej re ak cji.
Sze ścio cy lin dro wy sil nik bę dzie pro du ko wa ny na osob -
nej li nii w spe cjal nie zbu do wa nej, no wo cze snej fa bry ce
fir my JCB Po wer Sys tems w Der by shi re w Wiel kiej Bry -
ta nii. Opra co wy wa ne od po nad dwóch lat sil ni ki pod da -
no już po nad 50 000 go dzin te stów, w tym 30 000 go -
dzin te stów ma szyn pra cu ją cych w te re nie.
Okre sy mię dzy ob słu go we sil ni ków Die sel max wy no -
szą 500 go dzin, po zwa la jąc utrzy mać ni skie kosz ty eks -
plo ata cji i mak sy mal ny czas pra cy urzą dzeń klien ta. Sil -
ni ki bę dą rów nież ofe ro wa ne w ra mach fir mo wej ofer ty
pro duk tów OEM prze zna czo nych do za sto so wa nia
w ma szy nach in nych pro du cen tów

JCB inwestuje 45 milionów funtów w produkcję silników

JCB za ję ło się wytwarzaniem sil ni ków za le d wie osiem lat te mu sta jąc się w tym
cza sie jed nym z ich głów nych świa to wych pro du cen tów

Dynapac w barwach Atlas Copco

Choć Dy na pac jest in te gral ną czę ścią gru py Atlas
Cop co od sze ściu lat, to do pie ro te raz ma szy ny
tej mar ki zmie nia ją swo je bar wy do łą cza jąc do ro -

dzi ny Atlas Cop co tak że wi ze run ko wo. Na każ dej ma szy -
nie obok na zwy Dy na pac wi docz ne bę dzie lo go Atlas
Cop co. No we ko lo ry to sza ry i żół ty. Są cha rak te ry stycz -
ne dla po zo sta łe go sprzę tu Tech ni ki Bu dow la nej, czy li
dla lek kich ma szyn za gęsz cza ją cych, na rzę dzi bu dow la -
nych oraz prze woź nych sprę ża rek i ge ne ra to rów.
Jed no li ta ko lo ry sty ka po zwo li stwo rzyć sil ną jed no li tą
toż sa mość mar ki wśród klien tów Tech ni ki Bu dow la nej
na ca łym świe cie. Co wię cej, umiesz cze nie lo go Atlas
Cop co na ma szy nach Dy na pac przy nie sie ko rzy ści nie
tyl ko w ob rę bie jed ne go ob sza ru biz ne so we go, ale
w rze czy wi sto ści ca ła gru pa Atlas Cop co zy ska dzię ki
jesz cze więk szym moż li wo ściom pro mo cyj nym.

Ma szy ny Dy na pac do łą cza ją do ro dzi ny Atlas Cop co. Na każ dej obok na zwy
Dy na pac wi docz ne jest lo go Atlas Cop co. No we ko lo ry to sza ry i żół ty
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Obec na na ryn kach pra wie 190 kra jów i dys po nu ją -
ca sie cią po nad 6.000 punk tów de aler skich fir ma
Cum mins, in ten sy fi ku je swo ją dzia łal ność na ryn -

ku pol skim. Dzia ła ją ca od ro ku 2004 spół ka Cum mins Po -
land z sie dzi bą w Kra ko wie, zaj mu ją ca się przede wszyst -
kim dys try bu cją sil ni ków wy so ko pręż nych prze zna czo -
nych mię dzy in ny mi do ma szyn bu dow la nych, gór ni -
czych i rol ni czych, czy ge ne ra to rów prą do twór czych,
agre ga tów do pra cy cią głej oraz w try bie awa ryj nym, czę -
ści za mien nych i in nych kom po nen tów sil ni ko wych, ukła -
dów fil tra cyj nych, ole ju sil ni ko we go oraz elek tro nicz nych
sys te mów nad zo ru pra cy sil ni ka, w stycz niu br. uru cho mi -
ła no wy, w peł ni wy po sa żo ny warsz tat re mon to wy sil ni -
ków oraz agre ga tów prą do twór czych.
Warsz tat za pew nia kom plek so we re mon ty sil ni ków,
agre ga tów prą do twór czych i pod ze spo łów Cum mins,
do któ rych wy ko rzy sty wa ne są wy łącz nie ory gi nal ne
czę ści za mien ne i ma te ria ły eks plo ata cyj ne. Na pra wy
do ko ny wa ne są przez ser wi san tów po sia da ją cych nie -
zbęd ne cer ty fi ka ty i upraw nie nia pro du cen ta, przy uży -
ciu spe cja li stycz nych przy rzą dów i na rzę dzi de dy ko wa -
nych po szcze gól nym ro dzi nom sil ni ków. Za kres prac
każ do ra zo wo wy ni ka z re ali za cji po li ty ki fir my, we dług

któ rej na pra wia ne sil ni ki lub agre ga ty win ny speł niać
naj wyż sze nor my ja ko ścio we, za cho wu jąc ko rzyst ne
dla klien ta re la cje ce no we. W za leż no ści od stop nia zu -
ży cia, wy ko ny wa ne są rów nież na pra wy z uży ciem
kom po nen tów Cum mins ReCon po od bu do wie fa brycz -
nej, co po zwa la przy wró cić ja kość po rów ny wal ną
do no wych jed no stek na pę do wych. 
Wszyst kie czę ści uży te do na praw głów nych i re mon tów
ob ję te są dwu na sto mie sięcz ną, mię dzy na ro do wą gwa ran -
cją, re spek to wa ną przez dys try bu to rów na ca łym świe cie. 

Tech no lo gia Do osan D -ECOPOWER obej mu ją ca
ste ro wa ną elek tro nicz nie pom pą ci śnie nio wą za -
mon to wa ną w ukła dzie hy drau licz nym o prze pły -

wie za mknię tym w po ło że niu neu tral nym po zwa la zwięk -
szyć wy daj ność ma szy ny na wet o 26% i ogra ni czyć zu -
ży cie pa li wa na wet do 12%. Głów ny za wór ste ru ją cy CCV
mi ni ma li zu je utra tę ci śnie nia, a ste ro wa na elek tro nicz nie
pom pa ci śnie nio wa efek tyw nie kon tro lu je i opty ma li zu je
wy ko rzy sta nie mo cy jed nost ki na pę do wej.
Dzie więć czuj ni ków D -ECOPOWER mo ni to ru je ilość
ole ju hy drau licz ne go nie zbęd ne go do wy ko na nia da ne -
go cy klu ro bo cze go i za miast wy mu szać sta ły prze pływ
ole ju przez układ, pre cy zyj nie od mie rza wy ma ga ną
ilość, zwięk sza jąc w ten spo sób wy daj ność ma szy ny.
Za sto so wa ne opro gra mo wa nie po zwa la w peł ni wy ko -
rzy stać wszyst kie za le ty ukła du hy drau licz ne go z prze -
pły wem otwar tym w po zy cji neu tral nej przy bar dzo ma -
łych stra tach mo cy. Układ hy drau licz ny i moc sil ni ka są
opty mal nie do pa so wa ne i zsyn chro ni zo wa ne, co po -
zwa la w jesz cze więk szym stop niu znacząco ogra ni -
czyć stra ty w sys te mie.
Zdecydowanie szybsza re ak cja na ru chy joy stic ka za -
pew nia lep sze ste ro wa nie ma szy ną i więk szy kom fort
pra cy ope ra to ra. Przy spie sze nie i zwal nia nie pręd ko ści
pra cy osprzę tu ko par ki od by wa się płyn niej, dzię ki cze -
mu pra ca wy ma ga ją ca wy ko ny wa nia ob ro tów i po ru -
sza nia osprzę tem ko pią cym jest bar dziej sta bil na.
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Remonty w pełni profesjonalne

Oszczędności z D-ECOPOWER

Głów ny za wór ste ru ją cy CCV mi ni ma li zu je utra tę ci śnie nia, a ste ro wa na elek tro -
nicz nie pom pa opty ma li zu je wy ko rzy sta nie mo cy jed nost ki na pę do wej

Warsz tat Cum mins Po land za pew nia pro fe sjo nal ne, kom plek so we re mon ty sil -
ni ków, agre ga tów prą do twór czych i pod ze spo łów tej mar ki
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Kie dy w ro ku 1949 Hans Lie bherr skon stru ował
swój pierw szy żu raw bu dow la ny, nie śmiał na wet
przy pusz czać, że kon struk cja ta po la tach za wo -

ju je świat, a ma ła ro dzin na fir ma bu dow la na sta nie się
dzia ła ją cym w ska li glo bal nej kon cer nem. 
W pierw szych la tach dzia łal no ści fir ma kon cen tro wa ła
się na kon stru owa niu i pro duk cji żu ra wi bu dow la nych,
w chwi li obec nej jest ich naj więk szym na świe cie pro du -
cen tem. W ro ku 1952 Hans Lie bherr za in te re so wał się
ma szy na mi do ro bót ziem nych. Po wsta ła wów czas kon -
struk cja dwóch nie kon wen cjo nal nych ła do wa rek ko ło -
wych ty pu „Ele fant” („Słoń”). Uwa ża ne są one słusz nie
za pre kur sor ki dzi siej szych ła do wa rek kom pak to wych.
Lie bherr ma ol brzy mie za słu gi w kon stru owa niu ko pa -
rek hy drau licz nych. Pra ce ba daw czo -roz wo jo we
nad ma szy ną te go ty pu roz po czę ły się już w ro ku 1954.
Dwa la ta póź niej świa tło dzien ne uj rza ły „Trzy set -
ki” – ko par ka ko ło wa L 300 i wy po sa żo na w pod wo zie
gą sie ni co we R 300. Do świad cze nia ze bra ne w fa zie
kon struk cji i pro duk cji obu ma szyn za owo co wa ły po -
wsta niem ko lej nych ge ne ra cji ko pa rek hy drau licz nych.
„Ko łów ka” A 650 oraz pro du ko wa na od ro ku 1963

w dwóch wer sjach – ko ło wej i gą sie ni co wej A 700 sta -
no wi ły za awan so wa ne tech no lo gicz nie kon struk cje.
W ro ku 1966 opra co wa no pierw szą w peł ni hy drau licz -
ną ko par kę gą sie ni co wą R 1000, któ ra pro du ko wa na
by ła póź niej ja ko RTS 961. W ten spo sób za prze sta no
sto so wać ozna cze nia ko pa rek sym bo la mi zwią za ny mi
z okre śla ną w li trach po jem no ścią łyż ki (na przy kład ko -
par ka L 300 wy po sa żo na by ła w łyż kę o po jem no -

ści 300 li trów). Lie bherr sto so wać za czął obo wią zu ją ce
do dzi siaj ozna cze nia, któ re nie ma ją od nie sie nia do pa -
ra me trów da nej ma szy ny.
Fir ma nie za prze sta wa ła oczy wi ście pro duk cji i roz wo ju
kon struk cji żu ra wi bu dow la nych. W ro ku 1968 za pre -
zen to wa no pierw szy żu raw sa mo cho do wy. Był to czte -
ro osio wy AUK 80-TS o udźwi gu 15 ton. Nie by ła to
jednak jesz cze kla sycz na kon struk cja te le sko po wa.
Kon struk to rzy fir my sta li się pre kur so ra mi roz wo ju na -
pę du hy dro sta tycz ne go. Jesz cze w la tach sie dem dzie -
sią tych ubie głe go stu le cia roz wią za nie to by ło nie po pu -
lar ne. Kon ku ren ci Lie bher ra prak tycz nie go nie sto so -
wa li. Lie bherr w koń cu lat sześć dzie sią tych za czął pro -
du ko wać ja ko pierw szy spy char kę z na pę dem hy dro -
sta tycz nym. Efek ty by ły tak do bre, że pro gram spy cha -
rek uzu peł nio ny zo stał w ro ku 1978 gą sie ni co wą ła do -
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Lie bherr – od żu ra wia przez koparki do… lo dów ki

W ro ku 1960 Lie bherr uru cho mił pro duk cję w peł ni hy drau licz nej ko par ki ko ło -
wej. Mo del A 650 szyb ko zy skał so bie po wszech ne uzna nie użyt kow ni ków

Wszyst ko za czę ło się od żu ra wi… Wi docz ny na zdję ciu Lie bherr TK 10 po ru -
szał się po to ro wi sku i mógł upo rać się z cię ża rem 1.000 kg

W ro ku 1952 opra co wa no kon struk cję ła do war ki „Ele fant” („Słoń”), pre kur sor ki
dzi siej szych maszyn kom pak to wych tego typu
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war ką o na pę dzie hy dro sta tycz nym. Ma szy na ta wy róż -
nia ła się umie szo nym z ty łu sil ni kiem i po sa do wio ną
w cen trum ka bi ną ope ra to ra. 
W ro ku 1979 Lie bherr za ku pił od fir my Menck&Ham -
brock li cen cję na pro duk cję ko pa rek li no wych o na pę -
dzie hy dro sta tycz nym. Wziąw szy pod uwa gę za an ga żo -
wa nie Lie bher ra w roz wój kon struk cji ko pa rek hy drau -
licz nych, by ło to z po zo ru do syć dziw ne po su nię cie.
Jed nak de cy du ją ce zna cze nie mia ły w tym wzglę dzie

gło sy użyt kow ni ków, któ rzy na rze ka li, że ko par ka hy -
drau licz na nie jest w sta nie po do łać wszel kim za da niom
bu dow la nym. Tak,czy ina czej, za kup li cen cji na ko par ki
li no we opła cił się Lie bher ro wi. „Li nów ki” sta no wi ły ba zę
do kon stru owa nia ma szyn spe cja li stycz nych do ro bót
fun da men to wych, wy bu rze nio wych i ukła da rek rur. 
Choć ła do war ki ko ło we „Ele fant” by ły jed ny mi z pierw -
szych ma szyn wytwarzanych przez Lie bher ra, to ten
typ wszedł do pro gra mu pro duk cyj ne go do pie ro w ro -
ku 1981. Pierw sze z praw dzi we go zda rze nia ła do war ki
ko ło we L 531 i L 541 otrzy ma ły oczy wi ście na pęd hy -
dro sta tycz ny. In nym in te re su ją cym roz wią za niem
w kon struk cji ła do wa rek ko ło wych by ło wpro wa dze nie
tzw. „ła do war ki ste reo”. Po łą cze nie ste ro wa nia prze -
gu bo we go i ste ro wa nej osi tyl nej za pew nia ma ły pro -

mień skrę tu i wy so ką sta bil ność ma szy ny. Lie bherr
do dnia dzisiejszego z powodzeniem sto su je zresztą
tego rodzaju roz wią za nia kon struk cyj ne w swo ich ła -
do war kach kołowych. 
W ro ku 1995 Lie bherr uczy nił zna czą cy krok w kie run ku
dal sze go umoc nie nia swej po zy cji w sek to rze sprzę tu
gór ni cze go. Był nim za kup ame ry kań skiej fir my Wi se da
pro du ku ją cej wo zi dła sztyw no ra mo we. Na le ża ła ona
wów czas do ab so lut nej czo łów ki te go seg men tu ryn ku.
Lie bherr za an ga żo wał ol brzy mie środ ki w roz wój kon -
struk cji ko pal nia nych gi gan tów. W efek cie po wsta ło naj -
więk sze na świe cie wo zi dło Lie bherr T 282B. Kil ka in -
nych kon struk cji Lie bher ra zna la zło się rów nież w pierw -
szej dzie siąt ce naj więk szych ma szyn świa ta. Sta no wią
one wi zy tów kę do ko nań kon cer nu pod czas pre sti żo -
wych tar gów bran żo wych Bau ma w Mo na chium.
Ob ser wu jąc po nad sześć dzie się cio let nią hi sto rię kon cer -
nu Lie bherr do strzec moż na po do bień stwa do stra te gii
roz wo ju ame ry kań skie go li de ra świa to wej bran ży ma szyn
bu dow la nych, fir my Ca ter pil lar. Obie fir my od sa me go
po cząt ku po sta wi ły na kon stru owa nie ko lej nych ge ne ra cji
ma szyn sta wia jąc na wła sną myśl tech nicz ną. Po sił ko wa -
nie się za ku pem li cen cji na le ży do wy jąt ków. Lie bherr się -
ga po te go ro dza ju roz wią za nie nie zwy kle rzad ko. 
Choć Lie bherr jest nie miec kim kon cer nem dzia ła ją cym
w ska li glo bal nej, to je go sie dzi ba mie ści się w nie wiel kiej
szwaj car skiej miej sco wo ści Bul le. Firma do dnia dzi siej -

sze go po zo sta je w rę kach ro dzi ny Lie bherr, kon kret nie
Wil lie go i Isol dy. W skład kon cer nu wcho dzi dziś po -
nad 130 przed się biorstw za trud nia ją cych bli sko czter -
dzie ści ty się cy osób, nie tyl ko w Szwaj ca rii, Niem czech,
Ir lan dii i Wiel kiej Bry ta nii, ale tak że w USA. Oprócz ma -
szyn dla bu dow nic twa, Lie bherr wy twa rza rów nież sprzęt
AGD (za rów no po wszech ne go użyt ku, jak i spe cja li stycz -
ne chło dziar ki oraz za mra żar ki). W ofer cie pro duk cyj nej
znaj du je się tak że sprzęt far ma ceu tycz ny, la bo ra to ryj ny
i pie kar ni czy. Lie bherr jest tak że głów nym do staw cą
ele men tów pod wo zi sa mo lo tów dla fir my Air bus. 
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W ro ku 1978 ba zu jąc na wła snych wie lo let nich do świad cze niach Lie bherr uru -
cho mił pro duk cję ła do war ki gą sie ni co wej o na pę dzie hy dro sta tycz nym

Żu ra wie sa mo jezd ne Lie bherr dzię ki swej bu do wie są w wie lu przy pad kach
w sta nie za stą pić tra dy cyj ne kon struk cje wie żo we

Za li cza ne do naj więk szych ma szyn na świe cie wo zi dła sztyw no ra mo we Lie bherr
sta no wią ozdo bę eks po zy cji fir my pod czas naj więk szych świa to wych im prez
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MobyDick to nie myjka na drucie!
Ma szy ny Bu dow la ne: – Okre śla nie urzą dzeń MobyDick
ofe ro wa nych przez szwaj car ską fir mę Fru ti ger „my jkami”
wzbu dza Pań ską iry ta cję. Wła ści wie dla cze go?
To masz Sta rzyń ski: – Z pro ste go po wo du. MobyDick to
w peł ni pro fe sjo nal ne urzą dze nia słu żą ce do my cia kół
i pod wo zi po jaz dów pra cu ją cych w cięż kich wa run kach
pa nu ją cych w ka mie nio ło mach, ko pal niach, ce men tow -
niach, na skła do wi skach od pa dów i na du żych pla cach
bu do wy. Okre śle nie „myj ka” nie jest ade kwat ne, nie ko -
ja rzy się pro fe sjo nal nie. Ra czej ze szczot ką na dru cie
służącą do my cia bu te lek.

MB: – Czy w fir mach, któ rym pro po nu je cie myj nie Fru -
ti ge ra wa sza ofer ta jest trak to wa na po waż nie? Czy
kontrahenci są przekonani do stosowania myjni? A mo -
że trak tu ją je ja ko fa na be rię, fo ro wa ną przez eko lo gów
al bo es te tów dba ją cych o czy stą na wierzch nię dróg?
TS: – Od po wiem… py ta niem. Za sta nów my się, czy
moż na eks plo ato wać wy ro bi sko, skła do wi sko od pa dów
al bo pro wa dzić wiel ką bu do wę bez myj ni do kół i pod -
wo zi? Moż na! O ile tyl ko nie będziemy przej mo wać się
kon se kwen cja mi te go, co dziać się bę dzie na oko licz -
nych dro gach! Będziemy li czyć, że uda się unik nąć
kon se kwen cji ta kie go dzia ła nia. Dla te go – szcze gól nie
na po cząt ku na szej obec no ści na ryn ku pol skim – myj -
nie Fru ti ge ra trak to wa ne by ły ja ko coś zby tecz ne go. In -
we sto rom wy da wa ło się, że pro blem za bru dzo nych na -
wierzch ni uda się roz wią zać sta wia jąc przy bra mie pra -
cow ni ka ze szlau chem, a na dro dze jed ne go lub dwóch
lu dzi ze szczot ka mi. W efek cie na dłu gich od cin kach
dróg za bra mą bu do wy czy ko pal ni za le ga ło bło to. Nie
mo że być ina czej. Na wet najbardziej sumienny pra cow -
nik z myj ką i szczot ką nie wie le zdzia ła. Umy cie jed ne go
po jaz du zaj mie mu kil ka mi nut. A tych samochodów ma
do umycia set ki. Pozostaną nie oczyszczone, roz niosą
nie czy sto ści po oko licz nych dro gach…

MB: – In we sto rzy na ra że ni są na pro te sty oko licz nych
miesz kań ców, na kła da ne są na nich ka ry. Spra wia to
chy ba, że zmienia się ich podejście do zasadności pro -
fe sjo nal nych roz wią zań?
TS: – Prze pi sy za bra nia ją ce po ru sza nia się po dro gach
pu blicz nych po jaz dów z za bru dzo ny mi ko ła mi i pod wo -
zia mi są w co raz więk szym stop niu prze strze ga ne. In -
we sto rzy uświa da mia ją so bie, że nie cho dzi o to, by sa -
mo cho dy opusz cza ją ce plac bu do wy, te ren ce men tow -
ni, skła do wi ska od pa dów czy ko pal ni mia ły umy te pod -
wo zie i opo ny. Czy sta, a dzię ki te mu bez piecz na dla po -
ru sza ją cych się po niej, po win na być na to miast dro ga
pu blicz na. Wszyst ko idzie w do brym kie run ku, cho ciaż
mo im zda niem cią gle zbyt wol no. W Kra ko wie na przy -
kład trud no zna leźć dziś więk szą bu do wę bez za in sta -
lo wa nej myj ni kół i pod wo zi. In ne pol skie aglo me ra cje

ma ją jed nak wie le do nad ro bie nia. Pro ble mem jest tak -
że sto so wa nie środ ków po ło wicz nych, al bo wręcz po -
zo ro wa nie dzia łań. Wy łą cza nie myj ni bez po wo du, sto -
so wa nie urzą dzeń źle skon fi gu ro wa nych al bo nie wy daj -
nych, ta kich swo istych atrap. Ma to przy no sić oszczęd -
no ści, a efek ty są wręcz od wrot ne. Stra ty nie tyl ko ma -
te rial ne, ale przede wszyst kim wi ze run ko we po no szą
w tym przy pad ku tak że pro du cen ci pro fe sjo na lych myj -
ni, ta cy jak Fru ti ger. Kie ro wa nie się wy łącz nie ce ną
spra wia, że in sta lo wa ne są złej ja ko ści urzą dze nia. In -
we sto rzy na bie ra ją myl ne go prze ko na nia, że w ich wa -
run kach z brud ny mi po jaz da mi nie po ra dzi so bie żad -
na myj nia. Zmie nia ją zda nie, gdy za po zna ją się z efek -
ta mi dzia ła nia urzą dzeń Fru ti ge ra.

MB: – Przynajmniej na pierwszy rzut oka myj nie nie
są skom pli ko wa ny mi kon struk cja mi… Wydaje się, że
parametry urządzeń poszczególnych producentów
nie mogą specjalnie od siebie odbiegać…  
TS: – Myj nie na szych kon ku ren tów wy glą da ją wpraw -
dzie po dob nie, ale na wy glą dzie się koń czy. O efek tyw -
no ści dzia ła nia i eko no mi ce eks plo ata cji urzą dzeń de -
cy du ją niu an se. Klu czem do suk ce su Fru ti ge ra jest my -
cie kół i pod wo zi du żą ilo ścią wo dy pod sto sun ko wo
nie wiel kim ci śnie niem. Mu si ono być tak do bra ne, by
osiągnąć optymalny efekt nie wy płu kując przy tym środ -
ków ro po po chod nych i nie uszka dzając pod ze spo łów
pod wo zi my tych po jaz dów. Li czy się tak że zu ży cie
wo dy, któ re ma istot ne zna cze nie dla eko no mi ki wy -
ko rzy sta nia myj ni. Co praw da urzą dze nia wy po sa żo -
ne są w in sta la cje o obie gu za mknię tym, ale ubyt ki są
nie unik nio ne. W przy pad ku myj ni Fru ti ge ra stra ty
wo dy na je den po jazd wy no szą śred nio za le d wie oko -
ło trzy dzie stu li trów. Pod tym wzglę dem Fru ti ger bi je
na gło wę wszyst kich kon ku ren tów. Przy znam, że kon -
struk cja myj ni nie wy da je się być zbyt skom pli ko wa na.
Ale po zo ry my lą. Świad czy o tym choć by fakt, że Chiń -
czy cy miast ko pio wać kon struk cje Fru ti ge ra zde cy do -
wa li się na za kup li cen cji na ich pro duk cję. 

MB: – Fru ti ger jest szwaj car ską fir mą ro dzin ną, któ ra,
jak sa ma się przed sta wia, zaj mu je się pro duk cją i han -
dlem ni szo wych urzą dzeń dla bran ży bu dow la nej…
TS: – Edwin Fru ti ger po wo łał do ży cia fir mę  w ro -
ku 1957. Po cząt ko wo zaj mo wa ła się ona im por tem
urzą dzeń dla bran ży bu dow la nej, a póź niej zaczęła
produkować je według wła snej kon struk cji. W ro -
ku 1964 Edwin Fru ti ger po raz pierw szy go ścił w Ja po -
nii, gdzie za fa scy nowa ły go spy char ki sa mo za ła dow -
cze. Zaczął spro wa dzać je z Ja po nii, by wkrót ce stać
się ich pro du cen tem. Ma szy ny kon struk cji Fru ti ge ra po -
ma ga ły bu do wać nie miec kie i szwajcarskie au to stra dy.
Usta na wia ły no we wzor ce w za kre sie efek tyw no ści
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kosz tów prze no sze nia urob ku na dy stan sie do 500
metrów. Ich kon struk cja jest na ty le spe cy ficz na, że
w Pol sce mu siałem nie źle na gło wić się, by wy my ślić
ade kwat ną na zwę, od da ją cą zwięź le spe cy fi kę ich
pracy. W ro ku 1985 Frutiger wkroczył na nowy obszar
działania podejmując produkcję myjni do kół i podwozi.
Z bie giem lat stał się li de rem w ich pro duk cji. W chwili
obecnej na ca łym świe cie z po wo dze niem dzia ła po -
nad trzy ty sią ce myj ni prze jaz do wych i rol ko wych w naj -
róż niej szej kon fi gu ra cji.

MB: – Ile z nich pra cu je w Pol sce? Co je ste ście w sta -
nie za ofe ro wać pol skim klien tom?
TS: – Do tej po ry za in sta lo waliśmy w Pol sce na sta łe
po nad 140 myj ni. Aktualna ofer ta fir my Fru ti ger obej mu -
je pięt na ście ba zo wych mo de li myj ni do kół i pod wo zi,
za rów no prze jaz do wych, jak i rol ko wych. Fru ti ger Pol -
ska jest w sta nie skon fi gu ro wać in sta la cję od po wied nio
do po trzeb kon kret ne go użyt kow ni ka. Sys te my my ją ce
mo gą być in sta lo wa ne cza so wo bez ko niecz no ści
wzno sze nia fun da men tów i bły ska wicz nie prze no szo ne
w in ne miej sca. Myj nię moż na tak że wy na jąć. Na wet
krót ko ter mi no wo, na przy kład na okres, w któ rym re ali -
zu je się pra ce ziem ne w więk szym za kre sie. Fru ti ger
Pol ska mo że rów nież roz bu do wać myj nię w przy pad ku
ko niecz no ści ob słu gi więk szej licz by po jaz dów,
na przy kład w przy pad ku cza so we go zwięk sze nia wy -
do by cia przez ko pal nię su row ców skal nych. 

MB: – Od wielu lat jest Pan przedstawicielem w Polsce
firmy Frutiger. Jak wyglądał Pański pierwszy kontakt ze
Szwajcarami? Dlaczego zdecydował się Pan
wprowadzać na polski rynek niszowe produkty, które
nie sprzedają się przecież niczym „świeże bułeczki”?
TS: – Jak to czę sto w ży ciu by wa, o wszyst kim za de cy -
do wał przy pa dek. Na po cząt ku lat dzie więć dzie sią tych
je den z ko le gów na mó wił mnie na wy pra wę do Mo na -
chium na tar gi Bau ma. Po trze bo wał to wa rzy stwa, a tak -
że dru gie go kie row cy? Na po cząt ku nie by łem za chwy -
co ny tym po my słem. Je stem ab sol wen tem AGH w Kra -
ko wie, spe cja li stą w za kre sie au to ma ty ki prze my sło wej,
sprzęt dla bran ży bu dow la nej nie le żał wów czas w krę -
gu mo ich za in te re so wań. Osta tecz nie wy bra łem się jed -
nak do Mo na chium. Ogrom Bau my mnie za sko czył.
Zwie dza jąc tar gi do tar łem się w po bli że sto iska Fru ti ge -
ra. Eks po no wa ne w nim urzą dze nie za in te re so wa ło
mnie głów nie dla te go, że nie bar dzo po tra fi łem okre ślić
je go prze zna cze nie. Coś przy po mi na ją ce kon te ner oka -
za ło się myj nią MobyDick Fru ti ger. Za in try go wa ny pod -
sze dłem do sto iska i pew nie za spo ko iw szy pierw szą
cie ka wość szyb ko bym je opu ścił z ja kimś fol de rem
pod pa chą. Traf jed nak chciał, że z wa lo ra mi myj ni

i ofer tą fir my za po zna wał mnie oso bi ście Urs Fru ti ger.
Dla nie go by łem bar dzo eg zo tycz nym go ściem, zza Że -
la znej Kur ty ny. Po trak to wał mnie jed nak nie zwy kle po -
waż nie. Dłu go roz ma wia li śmy, nie tyl ko o tym, co Fru ti -
ger przy wiózł do Mo na chium. Być mo że czło wiek uzna -
wa ny za wi zjo ne ra miał już wów czas prze czu cie, że oto
przed je go fir mą po ja wia się szan sa wkro cze nia na cał -
ko wi cie no we ryn ki? Od cza su spo tka nia na tar gach
utrzy my wa li śmy kon takt. By ło to w cza sach „przed in -
ter ne tem”, kon tak to wa li śmy się te le fo nicz nie i za po mo -
cą fak su. Po pew nym cza sie zo sta łem za pro szo ny
do Szwaj ca rii, gdzie za pro po no wa no mi re pre zen to wa -
nie in te re sów fir my Fru ti ger w Pol sce. Przyjąłem ją,  i tak
moja przygoda z Frutigerem trwa do dzisiaj.

MB: – Am bi cją Fru ti gera jest być jak najbliższej
klientów. Dlatego firma posiada biura han dlo we na ca -
łym świe cie. Inaczej traktuje Polskę, tu po wsta ła fi lia
Frutigera, który szczy ci się tym fak tem. Na stro nie in ter -
ne to wej Frutigera fakt ten potraktowano szczególnie, ja -
ko je den z ka mie ni mi lio wych w roz wo ju fir my…
TS: – Fru ti ger Pol ska jest spół ką, w któ rej udzia ły ob ją -
łem ja i Urs Fru ti ger. Do dam tak że, że po sia dam więk -
szość udzia łów… Dla cze go Fru ti ger trak tu je Pol skę w tak
szcze gól ny spo sób? To dość trud ne do wy tłu ma cze nia,
mó wi się prze cież, że w in te re sach nie ma sen ty men tów.
A jed nak! Z Ur sem Fru ti ge rem i je go ro dzi ną łą czą mnie
od lat szcze gól ne sto sun ki. Od pierw sze go spo tka nia
na tar gach w Niem czech za pa ła li śmy do sie bie sym pa tią,
da rzy my się peł nym za ufa niem. Nie raz z przy czyn nie za -
leż nych od nas wy sta wia ne było ono na pró bę. Wspól nie
prze szli śmy gor sze i lep sze cza sy. Żo na Ur sa, Edit po -
wie dzia ła kie dyś, że Urs Fru ti ger w mo jej oso bie wi dzi
sie bie z po cząt ku swo jej ka rie ry w biz ne sie…

Roz ma wia∏: Ja cek Ba rań ski 

Rozmowa z  Tomaszem Starzyńskim, 
prezesem zarządu Frutiger Polska  Sp. z o.o.
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Volvo CareTrack – szerokie spektrum możliwości

Od ro ku 2009 Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska
ofe ru je użyt kow ni kom sys tem CareTrack, któ ry
w wer sji ADVANCED sta no wi stan dar do we wy -

po sa że nie ma szyn pro duk cyj nych. Ist nie je rów nież moż -
li wość za mon to wa nia sys te mu CareTrack w wer sji
BASIC w ma szynach kom pak to wych, na wet w sprzę cie
in nych pro du cen tów. 
Co god ne pod kre śle nia, oprócz sa me go sys te mu Volvo
Maszyny Budowlane Polska za pew nia swym klientom
również pełne wspar cie w za kre sie wykorzystania jego
możliwości oraz analizy danych umożliwiających po -
praw ne użyt ko wa nie ma szy n. Pro wa dzi to do redukcji
kosz tów zwią za nych z ich eks plo ata cją. 
Sys tem te le ma tycz ny CareTrack wy ko rzy stu je tech no -
lo gię GPS i GSM umoż li wia jąc za rzą dza ją cym kon tro lę
i mo ni to ring ma szyn z do wol ne go miej sca na zie mi
za po mo cą In ter ne tu. Oprócz stan dar do we go ze sta wu
funk cji, do ja kich za li czyć na le ży lo ka li za cję w te re nie,
usta le nie i przy pi sa nie do ma szy ny ob sza ru i ram cza -
so wych, kon tro lę cza su pra cy, zu ży cia pa li wa, pręd ko -
ści ob ro to wej sil ni ka czy pręd ko ści prze miesz cza nia się
ma szy ny, sys tem CareTrack po zwa la ko rzy stać z sze ro -
kie go ze sta wu ra por tów i ana liz przy go to wa nych z my -

ślą o za pew nie niu wła ści we go użyt ko wa nia ma szy ny.
Po za in sta lo wa niu urzą dze nia i za re je stro wa niu go
w spe cjal nie do te go ce lu stwo rzo nej do me nie in ter ne -
to wej, użyt kow nik już za wsze bę dzie wie dział, w ja ki
spo sób wy ko rzy sty wa ny jest je go sprzęt bu dow la ny.
Wła ści cie le ła do wa rek Vo lvo bez ko niecz no ści od wie -
dza nia pla cu bu do wy bę dą mo gli spraw dzić na przy -
kład, ja ki pro cent cza su po jazd pra co wał na wy so kich
ob ro tach lub z ja ką pręd ko ścią był zmie nia ny kie ru nek
jaz dy. W przy pad ku ko pa rek moż li we jest ba da nie zu ży -
cia pa li wa w roz bi ciu na ro dzaj wy ko ny wa nych cy kli ro -
bo czych oraz ewi den cjo no wa nie cza su pra cy w róż -
nych try bach bądź z okre ślo nym osprzę tem. Dla wo zi -
deł moż li we jest wy ge ne ro wa nie ra por tu za wie ra ją ce go

pro cent cza su pra cy z włą czo nym re tar de rem, za łą czo -
nym ha mul cem czy z włą czo ną blo ka dą me cha ni zmu
róż ni co we go. Klu czo we in for ma cje wraz z ko mu ni ka ta -
mi po ja wia ją cy mi się na wy świe tla czu w ka bi nie ope ra -
to ra mo gą au to ma tycz nie zo stać prze sła ne pod wska -
za ny ad res e -ma il bądź za po mo cą SMS.
W pierw szym czło nie na zwy sys te mu znaj du je się an -
giel skie sło wo Ca re ozna cza ją ce opie kę, dba łość. Nie
jest to przy pa dek, gdyż z wy ni ka mi ra por tów i ana liz
prze pro wa dzo nych przez CareTrack au to ry zo wa ny ser -

wis Vo lvo nie po zo sta wi użyt kow ni ka sa me go so bie. In -
ży nie ro wie ser wi su Vo lvo w ra mach usług po wią za nych
z umo wą ser wi so wą co 500 go dzin dla da nej jed nost ki
sprzę tu opra co wu ją spe cjal ny ra port, za wie ra ją cy oce -
nę naj waż niej szych pa ra me trów pra cy ma szy ny wraz
z wy ja śnie niem i ewen tu al ny mi wska zów ka mi do ty czą -
cy mi po praw no ści jej wy ko rzy sta nia. Ra port ten prze ka -
zy wa ny jest do wła ści cie la lub wska za nej przez nie go
oso by. Do dat ko wo in ży nie ro wie ser wi su na bie żą co
mo ni to ru ją ewen tu al ne alar my ge ne ro wa ne przez jed -
nost kę cen tral ną ma szy ny, a per so nel ko or dy nu ją cy
pra cę me cha ni ków z od po wied nim wy prze dze niem po -
wia da mia o ko niecz no ści wy ko na nia ob słu gi tech nicz -
nej. W przy pad ku awa rii zdal ny do stęp do jed no stek
ste ru ją cych uła twia dia gno sty kę pro ble mu, co wy dat nie
skra ca czas ewen tu al ne go prze sto ju.
– Czę sto sły szę py ta nie dla cze go sys tem CareTrack
jest tak wy jąt ko wy? Od po wiedź jest pro sta. Przede
wszyst kim dla te go, że jest to pro dukt opra co wa ny
przez pro du cen ta ma szyn po tra fią ce go do brać klu -
czo we pa ra me try pra cy ma szyn do cią głe go zdal ne -
go mo ni to rin gu, przy go to wa ne go do zbie ra nia ob -
ser wa cji i su ge stii użyt kow ni ków. CareTrack to nie
tyl ko sys tem te le ma tycz ny, ale przede wszyst kim
plat for ma słu żą ca współ pra cy z użyt kow ni ka mi ma -
szyn w ce lu mak sy ma li za cji ich wy daj no ści oraz
opty ma li za cji kosz tów eks plo ata cyj nych – tłu ma czy

Po za in sta lo wa niu sys te mu CareTrack i za re je stro wa niu go na spe cjal nie
do te go ce lu stwo rzo nej do me nie in ter ne to wej, u˝yt kow nik ju˝ za wsze b´ dzie
wie dzia∏, w ja ki spo sób wy ko rzy sty wa ny jest je go sprz´t

Ca re Track to nie tyl ko sys tem te le ma tycz ny, ale przede wszyst kim plat for ma
do wspó∏ pra cy z klien tem w ce lu mak sy ma li za cji wy daj no Êci oraz opty ma li za -
cji kosz tów eksploatowanej ma szy ny
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Łu kasz Ziem nic ki, spe cja li sta od sys te mu CareTrack
w fir mie Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska, któ ry
z za le ta mi sys te mu za po zna wał nas w prak ty ce pod -
czas wi zy ty w za kła dzie gór ni czym Do bo szo wi ce
na Dol nym Ślą sku. Pro duk cja tam tej szej ko pal ni
gnej su obej mu je za rów no gry sy bu dow la ne do pro -
duk cji be to nu, jak rów nież asor ty ment ko le jo wy.
Na sze ro ką ska lę pod ję to rów nież pro duk cję ka mie -
nia ozdob ne go i ogro do we go. W fir mie wy ko rzy sty -
wa ne są ma szy ny Vo lvo, za rów no ko par ki, jak i ła do -
war ki oraz wo zi dła prze gu bo we. Pra cu ją bez po śred -
nio przy wy do by ciu oraz słu żą do trans por tu pół pro -
duk tów i go to wych wy ro bów. Ko par ki na wy ro bi sku
pod ścia ną, dru ga do za ła dun ku za kła du mo bil ne go
prze rób cze go, ła do war ka do trans por tu go to we go
pro duk tu. Wo zi dło słu ży do trans por tu mię dzy wy ro -
bi skiem a za kła dem prze rób czym. Każ da z ma szyn
wy po sa żo na jest w sys tem te le ma tycz ny Ca re track
Vo lvo umoż li wia ją cy kon tro lę pra cy ma szyn oraz pla -
nów ser wi so wych. – Kie row nic two ko pal ni bacz nie
przy glą da się pra cy sys te mu. God ne pod kre śle nia
jest rów nież to, że fir ma Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne
Pol ska nie ogra ni cza się wy łącz nie do uru cho mie nia
sys te mu i po bież nych szko leń. Mo że my li czyć na bie -
żą ce wspar cie, do ko nu je my wy mia ny po glą dów, pro -
wa dzi my na bie żą co ana li zy eks plo ata cyj ne. Zgła sza -
my rów nież wła sne po my sły roz bu do wy funk cjo no wa -
nia sys te mu, któ re w mo im prze ko na niu przy no szą ko -
rzy ści obu stro nom – mó wi dy rek tor za rzą dza ją cy ko -
pal ni Ar ka diusz Maj cher. 
CareTrack umoż li wia po zy cjo no wa nie oraz zdal ne mo -
ni to ro wa nie pa ra me trów ma szy n. Po nie waż w miej scu
ich pra cy nie za wsze moż na ko rzy stać z na ziem nej sie -
ci łącz no ści, za sto so wa no tu spe cjal ne mo du ły wy ko -
rzy stu ją ce łącz ność sa te li tar ną.  – Dzię ki CareTrack, da -
ne do ty czą ce pra cy ma szyn po bie ra ne są zdal nie na ser -
wer i od ra zu wi docz ne na ekra nie mo ni to ra w biu rze. In -
e tr fejs pro gra mu jest bar dzo przy ja zny i po zwa la w upo -
rząd ko wa ny i przej rzy sty spo sób prze glą dać zgro ma dzo -
ne da ne. Umoż li wia to ła twiej sze wy cią ga nie wnio sków
z od czy ty wa nych da nych – wy jaśnia Łu kasz Ziem nic ki
z Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska. 
W chwili obecnej system CareTrack ofe rowany jest w
dwóch wersjach z dwoma  ro dza jami abo na men tu – Ba -
sic (pod sta wo wym) i Ad van ced (za awan so wa nym).
CareTrack Ad van ced ofe ru je naj szer szy za kres ko rzy -
ści. Przy za ku pie w fir mie Vo lvo no wej ma szy ny ogól ne -
go za sto so wa nia sys tem CareTrack Ad van ced zo sta je
ak ty wo wa ny nie od płat nie na trzy la ta. Wer sję CareTrack
Ba sic moż na za in sta lo wać w każ dej ma szy nie – nie za -
leż nie od mar ki i mo de lu. – W wer sji pod sta wo wej sys -
tem umoż li wia lo ka li za cję ma szy ny i po ka za nie jej po zy -
cji na ma pie, gro ma dze nie da nych eks plo ata cyj nych
ma szy ny, okre śle nie stre fy Geo fen ce i za kre su Ti me fen -
ce po zwa la ją cych kon tro lo wać lo ka li za cję i go dzi ny,

w któ rych ma szy na mo że się prze miesz czać. Użyt kow nik
otrzy mu je rów nież co dzien ny ra port o wy ko rzy sta niu ma -
szy ny oraz przy po mnie nia o przeglądach i pla ny wy mia -
ny czę ści – tłumaczy Łu kasz Ziem nic ki.
Użyt kow ni cy du żych ma szyn Vo lvo, ta kich jak te eks -
plo ato wa ne w Do bo szo wi cach ko rzy sta ją z sys te mu
CareTrack w wer sji Ad van ced. Oprócz funk cji zna nych
z wer sji CareTrack Ba sic do cho dzą ko lej ne. Użyt kow nik
otrzy mu je do dat ko wo moż li wość po zy ska nia w cza sie
rze czy wi stym da nych eks plo ata cyj nych ma szy ny wraz
ze szcze gó ło wy mi ra por ta mi o zu ży ciu pa li wa, two rze -
nie ra por tów o wy ko rzy sta niu ma szy ny. Ope ra tor i użyt -
kow nik ma szy ny otrzy mu ją rów nież po wia do mie nia
alar mo we o od stęp stwach od normy w pracy maszyny,
które są prze sy ła ne na te le fon komórkowy lub kom pu -
ter. Zyskuje rów nież do stęp do ko dów uste rek i jest in -
for mo wa ny o momencie ich wy stę po wa nia. 
Jed no z po rze ka deł mó wi, że ma szy na jest tak do bra, jak
do bry jest jej ope ra tor. Ukła dy te le ma tycz ne po zwa la ją nie
tyl ko zwięk szyć efek tyw ność i pra wi dło wość wy ko rzy sta -
nia sprzę tu bu dow la ne go, ale tak że pod nieść po ziom wy -
szko le nia ob słu gu ją cych go pra cow ni ków. – Sta ra my się
prze ko nać na szych ope ra to rów, że sys tem CareTrack nie
jest na rzę dziem słu żą cym do ich in wi gi la cji. Wprost prze -
ciw nie, mo że on słu żyć po pra wie bez pie czeń stwa i wy daj -
no ści pra cy. Dla te go nie ogra ni cza my się wy łą cze nie
do śle dze nia zu ży cia pa li wa. Jest to waż ny czyn nik, ale
w mo im prze ko na niu nie naj waż niej szy. CareTrack po zwa -
la uzy skać ca ły sze reg in for ma cji o sta nie tech nicz nym
ma szy ny, spo so bie jej eks plo ata cji. Ana li za da nych przez
po szcze gól ne dzia ły na szej ko pal ni po ma ga w wie lu in -
nych aspek tach zwią za nych z pra wi dło wą ob słu gą i efek -
tyw no ścią eks plo ata cji sprzę tu – mó wi Ar ka diusz Maj cher.
A ja kie jest po dej ście ope ra to rów? Czy da ją się oni prze -
ko nać swe mu pra co daw cy? – Wia do mo, że do bry fa cho -
wiec chce pra co wać jak naj le piej, mieć sa tys fak cję z wy -
ko na nia po wie rzo ne go mu za da nia. Więk szość na szych
pra cow ni ków trak tu je sys tem Ca re Track nie jak na rzę dzie
do dat ko wej kon tro li w rę kach prze ło żo nych, ale coś, co
uła twia im co dzien ną pra cę – koń czy dy rek tor Maj cher.
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Za kład Gór ni czy Do bo szo wi ce eks plo atu je ko par ki gą sie ni co we, ła do war ki
i wo zi dła prze gu bo we Vo lvo. Wszyst kie ma szy ny wy po sa żo ne są w układ te le -
ma tycz ny Ca re track w wer sji Ad van ced
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Opra co wa ny przez Ko mat su sys tem te le ma tycz -
ny Kom trax cie szy się stale ro sną cym za in te re -
so wa niem użyt kow ni ków, dla te go też sta no wi

stan dar do we wy po sa że nie więk szo ści ma szyn bu dow -
la nych pro du ko wa nych przez ja poń ski kon cern. Od lat
Kom trax pla su je się nie zmien nie w czo łów ce te go ro -
dza ju sys te mów ofe ru jąc użyt kow ni ko wi wie le przej rzy -
stych funk cji pod no szą cych efek tyw ność wy ko rzy sta nia
ma szyn. Kom trax opty ma li zu je za rzą dza nie flo tą po sia -
da ne go sprzę tu, umoż li wia pro ak tyw ne i pre wen cyj ne
utrzy my wa nie ma szyn w peł nej spraw no ści tech nicz nej.
Wspo ma ga rów nież za rzą dza nie dzia łal no ścią fir my bu -
dow la nej nie za leż nie od jej wiel ko ści. Zy ski z ko rzy sta -
nia z sys te mu Kom trax nie ogra ni cza ją się do moż li wo -
ści za po zna nia się z licz bą prze pra co wa nych go dzin
przez ma szy nę i usta le nia miej sca, w któ rych pro wa -
dzo ne są pra ce. Użyt kow nik mo że na bie żą co śle dzić
pa ra me try pra cy ma szy ny, zu ży cie pa li wa i ob cią że nia,
ja kim jest pod da wa na. Tym sa mym Kom trax po ma ga
zwięk szyć sto pień wy ko rzy sta nia ma szy ny i mo że być
jed no cze śnie wy ko rzy sty wa ny do pod nie sie nia efek tyw -
no ści pra cy oraz ob słu gi ma szy ny przez ope ra to ra. 
Naj now sza wer sja sys te mu Kom trax do star cza jesz cze
wię cej da nych i umoż li wia otrzy my wa nie szcze gó ło wych
ra por tów zwią za nych z ko niecz no ścią speł nie nia do pusz -
czal nych war to ści emi sji spa lin okre ślo nych nor mą EU
Sta ge IIIB. W ten spo sób za pew nia się jesz cze lep szą
ochro nę new ral gicz nych pod ze spo łów ma szy ny. Ma jąc
na uwa dze ochro nę śro do wi ska na tu ral ne go, Ko mat su
w swych sil ni kach naj now szej ge ne ra cji sto su je naj bar -
dziej za awan so wa ne tech no lo gie. Na przy kład filtr czą -
stek sta łych Ko mat su DPF. Kom trax rów nież pod le ga cią -
głym zmia nom i ulep sze niom. In sta lo wa ny w ma szy nach
na pę dza nych sil ni ka mi no wej ge ne ra cji speł nia ją cy mi
nor mę emi sji spa lin EU Sta ge IIIB, jest w sta nie do star -
czyć użyt kow ni ko wi sze reg in for ma cji umoż li wia ją cych
śle dze nie pra cy ma szy ny i jej opty mal ne wy ko rzy sta nie. 
No we da ne za wie ra ją mię dzy in ny mi in for ma cje o cza -
sie wy ko rzy sta nia ma szy ny, ro dza ju prac, ja kie wy ko nu -
je i wy daj no ści. Da ne te po zwa la ją rów nież na okre śle -
nie spo so bu pra cy ope ra to ra. Na bie żą co mo ni to ro wa -
na jest rów nież jed nost ka na pę do wa oraz stan fil tra czą -
stek sta łych (KDPF). Kom trax prze ka zu je da ne o licz bie
prze pro wa dzo nych pro ce sów re ge ne ra cji fil tra i cza sie
ich trwa nia. Oprócz da nych do ty czą cych ca ło ścio we go
zu ży cia pa li wa, Kom trax po zwa la uzy skać tak że da ne
cząst ko we do ty czą ce zu ży cia pa li wa w cza sie fak tycz -
ne go wy ko ny wa nia cy kli ro bo czych. Spe cjal nie dla spy -
cha rek i ko pa rek Kom trax po zwa la uzy skać szcze gó ło -
we da ne o pręd ko ści ob ro to wej jed nost ki na pę do wej.
Na to miast w przy pad ku ła do wa rek ko ło wych i wo zi deł
prze gu bo wych wy po sa żo nych w sil ni ki spe ł nia ją ce nor -
my emi sji spa lin EU Sta ge IIIB Kom trax prze ka zu je da -

ne do ty czą ce dłu go ści prze jaz dów oraz wa gi prze -
miesz czo ne go ła dun ku (Pay lo ad -Da ta). 
Do no wych funk cji sys te mu Kom trax na le żą rów nież
mie sięcz ne i rocz ne ra por ty do ty czą ce spo so bu wy ko -
rzy sta nia ma szy ny, czas pra cy w try bie „Eco no my Mo -
de” oraz łącz ny czas prze jaz dów. Spe cjal nie dla ko pa -
rek hy drau licz nych uzy skać moż na też mie sięcz ny lub
rocz ny ra port na te mat cza su pra cy kon kret nej ma szy -
ny z uży ciem mło ta hy drau licz ne go lub no życ wy bu rze -
nio wych. Ra por ty te, obok glo bal nej licz by go dzin prze -
pra co wa nych przez ma szy nę, po zwa la ją użyt kow ni ko wi
ma szy ny na wy od ręb nie nie licz by go dzin prze pra co wa -
nych w kon kret nym try bie i ro dza ju za sto so wa nia. 

Kom trax prze sy ła też ko mu ni ka ty. Po ja wia ją się one
na wy świe tla czu kon so li w ka bi nie i są po moc ne ope ra -
to ro wi. Przy no szą one na przy kład wska zów ki do ty czą -
ce spo so bu pra cy w kon kret nym za sto so wa niu. Sto so -
wa nie się do nich przy no si oszczęd no ści zu ży cia pa li -
wa, ogra ni cze nie bez pro duk tyw nych prze jaz dów, po -
zwa la rów nież opty mal nie wy ko rzy sty wać tryb ro bo czy
„Eco no my Mo de” oraz wła ści wie do brać i utrzy my wać
pręd kość ob ro to wą sil ni ka. 
No we ra por ty da ją wska zów ki w za kre sie pra wi dło wej
ob słu gi ma szy ny i po win ny być po moc ne ope ra to ro wi
w opty mal nym wy ko rzy sta niu po wie rzo ne go mu sprzę -
tu i osią ga niu naj więk szej wy daj no ści przy jed no cze -
snym ogra ni cze niu kosz tów eks plo ata cyj nych. Po przez
ujaw nie nie dłu gich okre sów bez czyn no ści lub bez pro -
duk tyw nych prze jaz dów na dłuż szych dy stan sach, ra -
por ty te po ma ga ją w opty ma li za cji cy kli ro bo czych
i stop nia efek tyw ne go wy ko rzy sta nia ma szy ny. Ko lej ne
mo dy fi ka cje oraz roz bu do wa funk cjo nal no ści sys te mu
przy Kom trax do wo dzą, że Ko mat su sta wia zde cy do wa -
nie na pod no sze nie efek tyw no ści wy ko rzy sta nia ma -
szyn, przy jed no cze snym ogra ni cze niu kosz tów eks plo -
ata cyj nych i po sza no wa nia śro do wi ska na tu ral ne go.
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Komatsu – nowe maszyny, nowy Komtrax!

Od lat Kom trax pla su je się nie zmien nie w czo łów ce sys te mów telematycznych
pod no szą cych efek tyw ność wy ko rzy sta nia i spraw no ść tech nicz ną maszyn
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Ma szy ny bu dow la ne sta ją się co raz „in te li gent -
niej sze”. Dzię ki naj now szym zdo by czom elek -
tro ni ki i in for ma ty ki użyt kow nik mo że na wią zy -

wać z ni mi co raz lepszy „dia log”. Re ali zo wa ne są rze -
czy uzna wa ne naj pierw za nie moż li we, póź niej trud ne
do wy obra że nia. Kie dy przed kil ku na stu la ty jed -
na z firm in for ma tycz nych pre zen tu ją cych swe osią gnię -
cia na mo na chij skiej Bau mie, po ka za ła sys tem po zwa -
la ją cy na wią zać łącz ność z żu ra wiem wie żo wym pra cu -
ją cym w da nym mo men cie gdzieś w da le kim za kąt ku
Bał ka nów, wy wo ła ło to wprost trud ne do opi sa nia
reakcje. Usta wia ły się dłu gie ko lej ki chęt nych do obej -
rze nia po ka zu, któ ry prze ła my wał ko lej ne ba rie ry w ko -
mu ni ko wa niu i ste ro wa niu pra cą ma szyn. Żu raw nie tyl -
ko od po wia dał bo wiem na zdaw ko we py ta nia o stan
techniczny, ale wręcz „wo łał o po moc” przy po mi na jąc
o ter mi nie prze glą du a na wet za ma wiał kom po nen ty
i czę ści nie zbęd ne do je go prze pro wa dze nia. 
Dziś te go ro dza ju sys te my nie bu dzą już sen sa cji,
spraw dzi ły się na to miast w prak ty ce na ty le, że sta no -
wią standardowe wyposażenie wielu maszyn. Te le ma ty -
ka łącząca w sobie roz wią za nia te le ko mu ni ka cyj ne, in -
for ma tycz ne i in for ma cyj ne oraz roz wią za nia au to ma -
tycz ne go ste ro wa nia pracą maszyn tworzy pomost
łączący użytkownika maszyny i obsługującego ją pod
względem serwisowym dostawcę. 
Naj waż niej szy mi funk cja mi sys te mów te le ma tycz nych są
funk cje ope ro wa nia in for ma cją. Do ty czy to jej po zy ski wa -
nia, prze twa rza nia, trans mi sji i wy ko rzy sta nia w róż no rod -
nych pro ce sach de cy zyj nych. Sys te my i apli ka cje te le ma -
tycz ne są kon stru owa ne do okre ślo nych pro ce sów. Istot -
ny dla użyt kow ni ka jest to, że by ko rzy sta nie z ofe ro wa -
nych przez do staw ców ma szyn sys te mów te le ma tycz -
nych nie po wo do wa ło dla nie go do dat ko wych kosz tów.
Z re gu ły – przy naj mniej w okre sie obo wią zy wa nia gwa -
ran cji na ma szy nę – otrzy mu je on bo wiem bez płat ny abo -
na ment po zwa la ją cy na zdal ny do stęp do wie lu in for ma -
cji zwią za nych z pra cą eks plo ato wa nej przez nie go ma -
szy ny. Nie cho dzi tu by naj mniej wy łącz nie o usta le nie
miej sca jej pra cy. Dzię ki trans mi sji za po śred nic twem
bez piecz ne go po łą cze nia in ter ne to we go do użyt kow ni ka
i wła ści cie la tra fia sze reg da nych umoż li wia ją cych spra -
wo wa nie kon tro li nad ma szy ną i za pew nie nie jej pra wi dło -
wej eks plo ata cji. Po zwa la to wy dłu żyć okres bez a wa ryj -
ne go użyt ko wa nia ma szy ny przy jed no cze snym ob ni że -
niu kosz tów eks plo ata cyj nych.
Trans mi sja da nych w dzi siej szych sys te mach te le ma -
tycz nych od by wa się nie prze rwa nie. Ozna cza to, że
wła ści ciel z po zio mu bez piecz nej stro ny in ter ne to wej
ma – o każ dej po rze dnia i no cy i z do wol ne go miej sca
sta ły i peł ny do stęp do da nych. Je dy nym wa run kiem
jest oczy wi ście po sia da nie kom pu te ra i łą cza in ter ne to -
we go. Użyt kow nik ma szy ny re gu lar nie otrzy mu je przy -

dat ne da ne do ty cza ce jej wy ko rzy sta nia, licz by prze pra -
co wa nych go dzin w da nym dniu, ro dza ju wy ko ny wa nej
pra cy, zu ży cia pa li wa oraz tem pe ra tu ry pły nów eks plo -
ata cyj nych. Ana li za da nych te go ro dza ju ma bez po -
śred ni wpływ na zop ty ma li zo wa nie spo so bu eks plo ata -
cji ma szy ny, a co za tym idzie ob ni że nie jej kosz tów.
Sys tem telematyczny sta no wi tak że do sko na łe na rzę -
dzie dla ser wi su tech nicz ne go spra wu ją ce go opie kę
ser wi so wą nad wy po sa żo ną w nie go ma szy ną. Moż li -
wość po zy ski wa nia na bie żą co da nych o pa ra me trach
jej pra cy stwa rza sze reg do dat ko wych opcji. Każ do ra -

zo we, na wet naj mniej sze od stęp stwo od nor my jest bo -
wiem re je stro wa ne i ana li zo wa ne. Po zwa la to na sko ry -
go wa nie spo so bu ob słu gi ma szy ny przez ope ra to ra
oraz od po wied nio wcze sne wy kry cie nie po ko ją cych
symp to mów po le ga ją cych na od stęp stwie od nor my,
a tym sa mym za po bie że nie po waż niej szej awa rii. Da je
to rów nież moż li wość pla no wa nia z od po wied nim wy -
prze dze niem in spek cji ser wi so wych, co po zwa la
na ogra ni cze nie do nie zbęd ne go mi ni mum cza su bez -
pro duk tyw nych prze sto jów.
Systemy telematyczne instalowane są na maszynach
różnego typu. Także na wozidłach przegubowych,
gdzie ich głów nym za da niem jest uspraw nie nie za rzą -
dza nia flo tą po jaz dów. Każ dy za ła du nek wo zi dła mo że
być bo wiem śle dzo ny w cza sie rze czy wi stym. Mo ni to ro -
wać moż na jed nost ko wy i cał ko wi ty w da nym wy cin ku
cza so wym cię żar prze wie zio ne go ła dun ku, zu ży cie pa -
li wa oraz czas prze jaz dów za rów no w sta nie za ła do wa -
nym, jak i bez ła dun ku. Po nad to system po zwa la wy -
chwy cić błę dy w ob słu dze po jaz du, ta kie jak zda rza ją -
ce się bar dzo czę sto je go prze ła do wa nie, oraz po znać
ko dy błę dów, co w przy pad ku awa rii przy spie sza re ak -
cję ser wi su. Użyt kow nik otrzy my wać mo że na wet
kilkaset ko mu ni ka tów dzien nie za po śred nic twem stro -
ny in ter ne to wej, do któ rej do stęp chro nio ny jest ha słem.
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Coraz łatwiejszy dialog z maszyną

O zaletach systemów telematycznych, takich jak Volvo CareTrack producenci
przekonują  użytkowników swych maszyn także podczas imprez targowych 



https://www.facebook.com/pages/Posbudpl/398831876857667
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Mo że też raz w ty go dniu otrzy my wać ra port zbior czy
za po śred nic twem e -ma ila. Da ne sys te mu moż na śle -
dzić z do wol ne go miej sca na świe cie. Moż na so bie za -
tem wy obra zić, że przed się bior ca prze by wa ją cy
na urlo pie do wie się, ile w tym cza sie ła dun ku prze wio -
zły je go po jaz dy. Mo że rów nież okre ślić te ry to rium po -
ru sza nia się wo zi dła. Użyt kow nik sys te mu otrzy mu je
mel du nek o każ do ra zo wym opusz cze niu przez pojazd
do zwo lo ne go ob sza ru. W nie któ rych kra jach eu ro pej -
skich sto su ją cy sys tem telematyczny li czyć mo gą
na zniż ki przy za wie ra niu umów ubez pie cze nio wych.
Sta no wi on bo wiem do dat ko wą ochro nę przed nie -
upraw nio nym uży ciem i ochro nę przed kra dzie żą. Da ne
gromadzone przez sys te m po od po wied niej ar chi wi za -
cji prze cho wy wa ne mogą być nawet przez dwa na ście
mie się cy. W tym cza sie wła ści ciel wo zi dła mo że za po -
znać się na przy kład z je go dzien ny mi prze bie ga mi,
cza sem pra cy z ła dun kiem i bez ła dun ku, licz bą ton
prze wie zio ne go ła dun ku, licz bą za ła dun ków, dzien nym
zu ży ciem pa li wa oraz spa la niem na go dzi nę pra cy.
Oprócz stan dar do we go ze sta wu funk cji, do ja kich za li -
czyć moż na: lo ka li za cję w te re nie, usta le nie i przy pi sa -
nie do ma szy ny ob sza ru i ram cza so wych, kon tro lę cza -
su pra cy, zu ży cia pa li wa, wy so ko ści ob ro tów sil ni ka czy
pręd ko ści, zaawansowane systemy telematyczne po -
zwa lają ko rzy stać z sze ro kie go ze sta wu ra por tów i ana -
liz przy go to wa nych z my ślą o za pew nie niu wła ści we go
użyt ko wa nia ma szy ny. Po za in sta lo wa niu urzą dze nia
i za re je stro wa niu go w spe cjal nie do te go ce lu stwo rzo -
nej do me nie in ter ne to wej, użyt kow nik już za wsze bę -
dzie wie dział, w ja ki spo sób wy ko rzy sty wa ny jest je go
sprzęt bu dow la ny. Wła ści cie le ła do wa rek bez ko niecz -
no ści od wie dza nia pla cu bu do wy bę dą mo gli spraw -
dzić na przy kład, ja ki pro cent cza su ich silnik pra co wał
na wy so kich ob ro tach lub z ja ką pręd ko ścią był zmie -
nia ny kie ru nek jaz dy maszyny. W przy pad ku ko pa rek
moż li we jest ba da nie zu ży cia pa li wa w roz bi ciu na ro -
dzaj wy ko ny wa nych cy kli ro bo czych oraz ewi den cjo no -
wa nie cza su pra cy na róż nych try bach bądź z okre ślo -
nym osprzę tem. Dla wo zi deł moż li we jest wy ge ne ro wa -
nie ra por tu, za wie ra ją ce go pro cent cza su pra cy z włą -
czo nym re tar de rem, za łą czo nym ha mul cem czy z włą -
czo ną blo ka dą me cha ni zmu róż ni co we go. Klu czo we in -
for ma cje wraz z ko mu ni ka ta mi po ja wia ją cy mi się na wy -
świe tla czu w ka bi nie ope ra to ra mo gą au to ma tycz nie
zo stać prze sła ne pod wska za ny ad res e -ma il bądź
za po mo cą SMS. Dostawca maszyny może
przygotowywać dla użytkownika cykliczne raporty dla
konkretnej maszyny. Zawierają one oce nę naj waż niej -
szych pa ra me trów pra cy sprzętu wraz z wy ja śnie niem
i ewen tu al ny mi wska zów ka mi, do ty czą cy mi po praw no -
ści jego wy ko rzy sta nia. Ra porty takie prze ka zy wa ne są
do wła ści cie la maszyny lub wska za nej przez nie go oso -
by, na przykład operatora. Do dat ko wo in ży nie ro wie ser -
wi su dostawcy sprzętu na bie żą co mo ni to ru ją ewen tu al -

ne alar my ge ne ro wa ne przez jed nost kę cen tral ną ma -
szy ny, a per so nel ko or dy nu ją cy pra cę me cha ni ków
z od po wied nim wy prze dze niem po wia da mia o ko niecz -
no ści wy ko na nia ob słu gi tech nicz nej. W przy pad ku
awa rii zdal ny do stęp do jed no stek ste ru ją cych uła twia
zdiagnozowanie pro ble mu, co pozwala zaplanować
prace remontowe lub przeglądy wy dat nie skra cając
czas ewen tu al ne go prze sto ju.

Niektóre z firm oferują systemy telematyczne słu żą ce
do cen tral ne go za rzą dza nia pla cem bu do wy. Dzię ki
nim oso ba znaj du ją ca się w biu rze mo ni to ro wać mo że
pra cę w te re nie, na wet na róż nych od da lo nych od sie -
bie inwestycjach. Systemy telematyczne umoż li wiają
kon tro lę pra cy za in sta lo wa nych na ma szy nach sys te -
mów ste ro wa nia, wgry wa nie pro jek tów, prze sy ła nie da -
nych, do ko ny wa nie ak tu ali za cji opro gra mo wa nia, prze -
sy ła nie ko mu ni ka tów dla ope ra to ra czy oglą da nie efek -
tów wy ko na nej pra cy za po śred nic twem ka me ry. Po -
zwa lają tak że śle dzić pa ra me try pra cy ma szyn na wet
róż nych ty pów i ma rek w za kre sie spa la nia, ob cią żeń,
lo ka li za cji miej sca pra cy oraz sta nu tech nicz ne go
wszyst kich new ral gicz nych pod ze spo łów. Więk szość
naj waż niej szych in for ma cji na te mat ma szy ny do star -
cza na jest w for mie dru ko wa nych ra por tów. Ser wis mo -
że dzię ki nim kon tro lo wać wa run ki pra cy oraz od czy ty
licz ni ka ma szy no go dzin w ma szy nach. Po słu gu jąc się
wy kre sa mi wy świe tla ny mi na ekra nie kom pu te ra, mo że
po dej mo wać środ ki za rad cze przed wy stą pie niem po -
waż niej szej awa rii. Mo że też do ko ny wać ana li zy zgro -
ma dzo nych da nych w ce lu do ko na nia oce ny spo so bu
użyt ko wa nia ma szy ny oraz za le cić wpro wa dze nie
zmian w me to dach pra cy. 
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Wn´ trze dzi siej szych ma szyn przy po mi na wy po sa ̋ e nie stat ku ko smicz ne go. No -
wo cze sne sys te my te le ma tycz ne u∏a twia jà jed nak pra c´ ope ra to rów…
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FleetForce uspraw nia ob słu gę ma szyn New Hol land 

Sys tem FleetForce po zwa la kie row ni kom baz
sprzę tu uzy skać peł ną kon tro lę nad ma szy na mi
New Hol land. Opty ma li zu je uży cie i roz miesz cze -

nie po szcze gól nych jed no stek na pla cu bu do wy. Po -
zwa la utrzy mać sprzęt w peł nej spraw no ści i pod no si
bez pie czeń stwo pra cy. Sys tem FleetForce ma za za da -
nie mak sy ma li zo wać do cho do wość każ dej in we sty cji
bu dow la nej przy jed no cze snej mi ni ma li za cji kosz tów
utrzy ma nia i bie żą cej eks plo ata cji. 
Sys tem te le ma tycz ny FleetForce New Hol land ma wiele
zalet. Do naj waż niej szych jego możliwości na le żą: 
• mo ni to ro wa nie lo ka li za cji i spo so bu wy ko rzy sta nia

ma szy ny w ce lu opty ma li za cji jej wy daj no ści  i
efektywności wykorzystania,

• pro fi lak tycz ne przeglądy pozwalające na utrzy ma nie
flo ty w opty mal nej spraw no ści i mak sy ma li za cji ży -
wotności ma szy ny,

• zwięk szo ne bez pie czeń stwo dzię ki zastosowaniu
„wir tu al ne go ogro dze nia” oraz sy gna li za cji
nieuprawnionego uży cia oraz prze miesz cza nia się
po za go dzi na mi pra cy i wyznaczonym terenem,

• uprosz czo na ad mi ni stra cja z czy tel ny mi ra por ta mi
prze pra co wa nych go dzin i wy daj no ści,

• uła twio ne roz li cza nie cza su wykorzystania ma szy ny
dla firm wy naj mo wych,

• łatwa kon tro la zu ży cia pa li wa,
• trzylet ni bezpłatny abo na ment pozwalający korzystać

z por ta lu: www.ne whol land fle et for ce.com
Sys tem te le ma tycz ny FleetForce po zwa la użyt kow ni ko -
wi zlo ka li zo wać użyt ko wa ne ma szy ny oraz spraw dzić,
jak i kie dy pra cu ją, gdzie są trans por to wa ne lub ile cza -
su eks plo ato wa ne są nie efek tyw nie, na przy kład pra cu -
jąc na bie gu ja ło wym. W ten spo sób mo gą ła two uzy -
skać pe łen ob raz po sia da nej flo ty i na tych miast zi den -
ty fi ko wać za rów no ma szy ny prze cią ża ne, jak i te nie
w peł ni  wy ko rzy sty wa ne. Dzię ki te mu moż na le piej roz -
mie ścić i użyt ko wać sprzęt, tak aby żad na ma szy na nie
sta ła bez czyn nie. In for ma cje o spo so bie uży cia da nej
jed nost ki po zwa la ją kie row ni ko wi flo ty szyb ko i – już
w mo men cie ich po wsta wa nia – roz wią zy wać wszel kie
pro ble my ob ni ża ją ce wy daj ność sprzę tu.
FleetForce uła twia oso bom od po wie dzial nym za ma szy -
ny ich wła ści we i do kład ne ser wi so wa nie. Po ma ga do -
pil no wać ter mi nów prze glą dów, za pla no wać z wy prze -
dze niem pra ce kon ser wa cyj ne czy na praw cze oraz od -
po wied nio wcze śnie za mó wić nie zbęd ne do ich wy ko -
na nia czę ści za mien ne. FleetForce wy sy ła też po wia do -
mie nia, gdy po ja wia ją się ja kieś nie pra wi dło wo ści czy
błę dy w uży ciu ma szyn. Po zwa la to za rzą dza ją ce mu flo -
tą na tych miast pod jąć wła ści we kro ki w ce lu unik nię cia
ewen tu al nych po waż niej szych pro ble mów ze sprzę tem.
Dzię ki te mu sys te mo wi te le ma tycz ne mu di le rzy ma szyn
bu dow la nych New Hol land rów nież ma ją do stęp do da -

nych po zwa la ją cych prze pro wa dzić ter mi no we prze glą -
dy ma szyn oraz mo gą mo ni to ro wać pa ra me try okre śla -
ją ce stan tech nicz ny da nej ma szy ny. Dea le rzy mo gą
tym sa mym ak tyw nie wspie rać kie row ni ków baz sprzę -
to wych. Mas si mi lia no Sa la, me ne dżer pro duk tu sys te -
mów te le ma tycz nych w New Hol land. – Ser wis dea le ra
mo że spraw dzić, czy ja kiś pa ra metr ma nie wła ści wą war -
tość i nie zwłocz nie po wia do mić użyt kow ni ka o od stęp -
stwie od nor my i nie pra wi dło wej ob słu dze ma szy ny.
Dzię ki FleetForce ma szy ny mo gą być oto czo ne wir tu al -
nym ogro dze niem. Funk cja po zwa la otrzy mać po wia do -

mie nia w chwi li, gdy da na jed nost ka opu ści plac bu do wy
lub sze rzej usta lo ny ob szar. Nie upraw nio ne mu uży ciu
lub kra dzie ży ma szy ny moż na prze ciw dzia łać usta wia jąc
do zwo lo ny prze dział cza su pra cy ma szy ny lub funk cję
wy kry wa nia jej ru chu po za wy zna czo ny mi go dzi na mi. 
FleetForce uła twia mo ni to ro wa nie cza su i spo so bu pra -
cy do wol nej ma szy ny we flo cie wy naj mo wej oraz za rzą -
dza nie zle ce nia mi, jak rów nież pla no wa nie prze glą dów
i za po bie ga nie awa riom. Po nad to da ne do star cza ne
przez sys tem te le ma tycz ny FleetForce mo gą być do -
brym ar gu men tem do prze ko na nia klien ta, że wy po ży -
cza na mu jest naj lep sza dla nie go ma szy na. – Moż -
na wska zać klien to wi ak tu al ne zu ży cie pa li wa ma szy ny
wy naj mo wej oraz po dać jej śred nie zu ży cie pa li wa, aby
klient mógł po rów nać je z po zio mem spa la nia in nych
ma szyn, któ re roz wa ża wy po ży czyć. To za wsze jest moc -
ny ar gu ment w od nie sie niu do ma szyn mar ki New Hol -
land, któ re od zna cza ją się ni skim spa la niem – ko men tu -
je Mas si mi lia no Sa la.
Sys tem FleetForce do stęp ny jest w dwóch róż nych pa -
kie tach z trzy let nią sub skryp cją. Dla ma szyn kom pak to -
wych prze zna czo na jest wer sja pod sta wo wa, tzw. „Ba -
sic” da ją ca do stęp do wszyst kich klu czo wych da nych
do ty czą cych pra cy ma szy ny oraz jej mo ni to ring GPS
wraz z wy kry wa niem ru chu. Sub skryp cja za awan so wa -
na, tzw. „Ad van ced” do stęp na jest na to miast stan dar -
do wo do ma szyn cięż kich New Hol land.

Wy star czy pod łą czo ny do In ter ne tu kom pu ter, by użyt kow nik ma szy ny New
Holland mógł bez prze szkód ko rzy stać z moż li wo ści sys te mu FleetForce 



www.newholland.com
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Do tej pory często spotykaliśmy się ze stwierdzeniami,
że systemy telematyczne są drogie i skomplikowane w
obsłudze, dlatego ich instalacja opłaca się wyłącznie
użytkownikom dużych maszyn. Konstruktorzy JCB
tworząc oparty na technologii GPS system LiveLink
starali się zadać kłam tego rodzaju opiniom. 
Każdy z producentów stara się, by jego maszyny były
jak najbardziej efektywne. Współgra to z oczekiwaniami
użytkowników, którzy liczą, że ich sprzęt pozwoli na
szybkie i bezproblemowe wykonanie zadania. Brytyjski
koncern JCB prezentuje kolejne udogodnienie dla
użytkowników maszyn tej marki – JCB LiveLink. Taką
nazwę nosi zaawansowany system monitorowania
maszyny, który pozwala nie tylko na szybszą realizację
inwestycji, ale także dzięki możliwości śledzenia na
bieżąco parametrów roboczych, utrzymywanie
maszyny w należytym stanie technicznym. Ma to
oczywiście bezpośredni wpływ na podniesienie jej
bezawaryjności, a dzięki temu osiągnięcie wyższej ceny
w momencie odsprzedaży. 
JCB LiveLink to specjalistyczny program, który
umożliwia właścicielom maszyn JCB ich monitorowanie
i zdalne zarządzanie funkcjami. Uruchomienie JCB
LiveLink nie nastręcza większych trudności. Wszystko,
czego potrzebuje użytkownik, to komputer podłączony
do Internetu. Terminal LiveLink jest zintegrowany z
maszyną. Jego podstawową funkcją jest permanentne
monitorowanie za pomocą licznych czujników
parametrów pracy maszyny, ich gromadzenie i
przesyłanie do specjalnego serwera utrzmywanego
przez koncern JCB. Stąd dane na temat pracy maszyny
w formie przejrzystych zestawień przesyłane są do
właściciela urządzenia za pomocą technologii mobilnej
łączności.
Dzięki systemowi LiveLink użytkownik otrzymuje
zdalnie następujące dane na temat maszyny: 
• lokalizacja miejsca pracy lub postoju, 
• ostrzeżenie o nieuprawnionym użyciu lub ruchu,
• alarmy diagnostyczne,
• czas pracy i obciążenia silnika,
• rutynowe usługi powiadamiania,
• czasu efektywnego użytkowania, 
• zużycie paliwa, 
• czas przestoju.
LiveLink może zostać również skonfigurowany w ten
sposób, by przesyłać wszystkie kluczowe informacje
dotyczące parametrów pracy maszyny pocztą
elektroniczną w postaci cyklicznych raportów. Trafiają
one bezpośrednio do skrzynki pocztowej użytkownika
w komputerze lub telefonie komórkowym.
LiveLink sta no wi do sko na łą po moc w co dzien nej pra cy
użyt kow ni ka ma szy ny. Zwięk sza bo wiem sto pień jej
efek tyw ne go wy ko rzy sta nia, po pra wia bez pie czeń stwo

i wy dłu ża bez a wa ryj ny czas pra cy. Po pra wa kon tro li za -
rzą dza nia ma szy ną po przez wy ko rzy sta nie sys te mu
LiveLink przy no si tak że ko rzy ści w po sta ci ogra ni cze nia
zu ży cia pa li wa, zmniej sze nie cza su bez pro duk tyw nych
prze sto jów i po pra wy efek tyw no ści wy ko ny wa nych prac.
Funk cje dia gno stycz ne z od po wied nim wy prze dze niem
da ją in for ma cje o rze czy wi stym sta nie tech nicz nym ma -
szy ny, co po zwa la na od po wied nio wcze sną re ak cję ser -
wi su i ogra ni cze nie ry zy ka wy stą pie nia po waż niej szej
awa rii wy łą cza ją cej ma szy nę z nor mal ne go użyt ko wa nia
na dłuż szy okres. Dzię ki te mu użyt kow nik ma szy ny po -
czy nić mo że od czu wal ne dla nie go oszczęd no ści.
Funkcje LiveLink stanowią klucz do maksymalizacji
wydajności maszyny. System raportowania zużycia
paliwa dzięki przekazywaniu na bieżąco precyzyjnych
danych usprawnia kontrolę nad jego zapasami i
składanie z odpowiednim wyprzedzeniem zamówień na
nowe dostawy. Dokładne monitorowanie czasu pracy i
odstępstw od normy prowadzi z kolei do lepszego
planowania obsługi serwisowej maszyn. Wizyta
mechaników może nastąpić w najbardziej dogodnym
momencie, na przykład kiedy wyłączenie maszyny z
ruchu nie zakłóci procesu technologicznego.
Monitoring czasu bezczynności pozwala określić
faktyczną wydajność maszyny, pomaga zarządzać
zasobami i zmniejszyć marnotrawstwo.
JCB LiveLink umoż li wia wła ści cie lo wi do kład ne zde fi -
nio wa nie ob sza ru ro bo cze go, w ja kim pra cu je ma szy -
na. Dzię ki „wir tu al ne mu ogro dze niu” mo że on być pe -
wien, że ma szy na pra cu je na je go pla cu bu do wy i nie
zo sta ła prze miesz czo na po za je go te ren. Użyt kow ni cy
LiveLink mo gą li czyć na ob ni że nie skła dek ubez pie cze -
nio wych. Sys tem sta no wi bo wiem do dat ko we za bez -
pie cze nie przed nie upraw nio nym uży ciem, de wa sta cją
i kra dzie żą ma szy ny. Umoż li wia rów nież zlo ka li zo wa nie
skra dzio ne go sprzę tu. Tak by ło w lu tym te go ro ku, kie -
dy to je den z miesz kań ców gmi ny Bra lin (wiel ko pol skie)
za wia do mił po li cję, że w no cy z je go po se sji skra dzio no
ko par ko -ła do war kę JCB. Jej war tość osza co wa no
na 270 ty się cy zło tych. Po li cja przy stą pi ła do ba da nia
miej sca kra dzie ży, zbie ra nia in for ma cji i już go dzi nę
po przy ję ciu zgło sze nia do kład nie wie dzia ła, gdzie zło -
dzie je ukry li swój nie ma ły łup. Mia ła uła twio ne za da nie.
Ma szy na JCB 3CX zo sta ła bo wiem wy po sa żo na w sys -
tem mo ni to ro wa nia JCB Li ve Link. Dzię ki te mu od ra zu
by ło wia do mo, w ja kim kie run ku prze miesz cza ła się
po kra dzie ży. Miej sce jej ukry cia by ło rów nież ła two zlo -
ka li zo wać. Sys tem Li ve Link nie był oczy wi ście w sta -
nie za aresz to wać zło dziei, z tym jed nak po ra dzi li so bie
po li cjan ci z KPP Kęp no oraz Ko mi sta ria tu Po li cji Wro -
cław -Krzy ki. Ko par ko -ła do war kę ukry tą na te re nie
opusz czo ne go PGR w pod wro cław skiej Żó ra wi nie od -
zy ska no i od da no wła ści cie lo wi.
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LiveLink JCB – więk sza wy daj ność mniej sze ry zy ko kra dzie ży



http://www.interhandler.pl/
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Ofe ro wa ny przez kon cern Ca se Con struc tion sys -
tem te le ma tycz ny SiteWatch miał swój de biut
pod czas te go rocz nych tar gów Bau ma w Mo na -

chium. – SiteWatch sta no wi nie zbęd ne, bar dzo efek tyw -
ne na rzę dzie pra cy dla za rzą dza ją cych flo tą ma szyn.
Sys tem umoż li wia kon tro lo wa nie pra cy oraz na kła dów
na utrzy ma nie i bie żą ce kosz ty eks plo ata cji ma szyn.
Dzię ki te mu, że mo ni to ro wa nie ma szy ny od by wa się
w cza sie rze czy wi stym, SiteWatch nie ja ko sa dza kie row -
ni ka ba zy sprzę tu w fo te lu ope ra to ra każ dej z po sia da -
nych przez fir mę ma szyn. SiteWatch za pew nia ogra ni -
cze nie bez pro duk tyw nych prze sto jów, po zwa la ogra ni -
czyć zu ży cie pa li wa przy jed no cze snym zwięk sze niu
efek tyw no ści wy ko rzy sta nia sprzę tu – tłu ma czy Ro bert
Wro na, przedstawiciel koncernu CNH w Polsce
odpowiedzialny za markę Case. 
Dzię ki moż li wo ści do kład ne go śle dze nia pa ra me trów
ro bo czych, użyt kow ni cy ma szyn Ca se mo gą zwięk szyć
wy daj ność, po pra wić spo sób pra cy oraz zwięk szyć
efek tyw ność wy ko rzy sta nia ma szyn. SiteWatch po ma -
ga rów nież roz wią zać wszel kie pro ble my po ja wia ją ce
się w cza sie eks plo ata cji ma szyn. Po zwa la to utrzy my -
wać ma szy ny w opty mal nym sta nie tech nicz nym. Dzię -
ki mo ni to rin go wi har mo no gra mu prze glą dów, ope ra to -
rzy i wła ści cie le mo gą prze nieść więk szość zadań zwią -

za nych z ser wi so wa niem na dea le ra Ca se Con struc tion
i być pew ni, że ich ma szy ny otrzy mu ją naj bar dziej opła -
cal ne oraz ter mi no we wspar cie ser wi so we, ja kie moż na
so bie wy obra zić.
SiteWatch monitoruje pracę maszyny w czasie
rzeczywistym. Moduł kontrolny systemu nieustannie
pobiera i analizuje  informacje o maszynie, takie jak na
przykład jej akutalne położenie, wydajność, zużycie
paliwa, wymagania w zakresie konserwacji i parametry
właściwej pracy. Dane te są automatycznie przesyłane

do portalu użytkownika: www.casesitewatch.com, za
pośrednictwem którego w łatwy i przejrzysty sposób
można oglądać i filtrować potrzebne informacje.  
Sys tem SiteWatch w wer sji za awan so wa nej do star cza -
ny jest fa brycz nie z no wy mi spy char ka mi se rii M, a ja ko
opcja do stęp ny jest do wszyst kich po zo sta łych ma szyn
z li nii cięż kiej mar ki Ca se, takich jak ła do war ki ko ło we,
ko par ki gą sie ni co we czy ko par ki ko ło we. 
SiteWatch w wer sji za awan so wa nej trans mi tu je da ne
z ma szy ny w dzie się cio mi nu to wych in ter wa łach.
Parametr ten pla su je go w ab so lut nej czo łów ce wszyst -
kich sys te mów te le ma tycz nych do stęp nych obec nie
na ryn ku. Wer sja pod sta wo wa SiteWatch prze zna czo -
na do ma szyn kom pak to wych zbie ra da ne co dwie go -
dzi ny. Abo na men ty na obie wer sje SiteWatch – za awan -
so wa ną i pod sta wo wą – ob ję te są trzy let nią dar mo wą
sub skryp cją, któ rą po upły wie te go okre su moż na ła two
prze dłu żyć w Dzia le Czę ści Za mien nych fir my In trac
Pol ska bę dą cej wy łącz nym di le rem mar ki Ca se Con -
struc tion w na szym kra ju.
Da ne spły wa ją ce z ma szy ny mo gą być mo ni to ro wa ne
za po śred nic twem do wol ne go kom pu te ra lub ta ble tu.
Nie zbęd na jest tyl ko łącz ność z In ter ne tem. Do stęp
do in for ma cji po sia da wła ści ciel ma szy ny oraz di ler Ca -
se. Po zwa la to za pew nić spraw ną ob słu gę ser wi so wą
i bły ska wicz nie roz wią zy wać pro ble my zwią za ne z bie -
żą cą eks plo ata cją masz ny. – Dzię ki obu stron ne mu do -
stę po wi do da nych do ty czą cych pa ra me trów ro bo czych
ma szy ny zarówno jej wła ści ciel, jak i dea ler Ca se mo gą
z od po wied nim wy prze dze niem za pla no wać ter min ob -
słu gi ser wi so wej, od po wied nio wcze śnie za mó wić nie -
zbęd ne do wy ko na nia prze glą du czę ści za mien ne, do -
brać ter min prze sto ju kon ser wa cyj ne go do har mo no gra -
mu pra cy ma szy ny oraz ogra ni czyć ry zy ko wy stą pie nia
po waż niej szych awa rii, a tym sa mym zre du ko wać kosz -
ty bie żą cej eks plo ata cji – pod su mo wu je Ro bert Wro na.

SiteWatch – efektywne zarządzanie flotą zza biur ka

SiteWatch w wer sji za awan so wa nej sta no wi fa brycz ne wy po sa że nie wszyst kich
no wych spy cha rek Ca se se rii M

Sys tem SiteWatch opcjo nal nie za mon to wać moż na we wszyst kich po zo sta łych
cięż kich ma szy nach mar ki Ca se, ta kich jak ła do war ki ko ło we



http://www.intrac.pl/pl/index.htm
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http://www.camoplastsolideal.com/pl/
http://www.bthfast.pl/
http://www.ketral.pl/
http://renox.pl/
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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. 22 752-93-22, fax 22 752-93-45
e-mail: biuro@tezana.pl    www.tezana.pl

TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAPĘDÓW

http://www.newholland.com/Pages/index.html
http://www.b-m.pl/
http://www.tezana.pl/pl/
http://www.intrac.pl/pl/index.htm
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Generalny Importer

• automatyczne skrzynie biegów

• doradztwo techniczne

• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

• system ReTran

• części zamienne

• oleje przekładniowe TranSynd

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¡ NAPĘDÓW

http://www.komatsupoland.pl/strona_glowna3.html
http://www.tezana.pl/pl/
http://www.pl.manitou.com/cms
http://www.bomag.com/pl/pl/home.htm


http://osom.pl/


http://tv.posbud.pl/

