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Sza now ni Pań stwo…

…wielu z nas za da je so bie z pew no ścią py ta nie, ja ka po win na być no wo cze sna ma szy na

bu dow la na? Od po wie dzi na su wa ją się sa me. Po win na być wy daj na, oszczęd na w eks plo -

ata cji, kom for to wa i bez piecz na, a przede wszyst kim nie uciąż li wa dla śro do wi ska na tu ral -

ne go. Czy są ta kie ma szy ny? Świa to wi pro du cen ci – za rów no ci da le ko wschod ni, pół noc -

no ame ry kań scy, jak i eu ro pej scy – prze ko nu ją, że wy łącz nie ta kie. Przed tar ga mi, choć by

przed te go rocz nym Co ne xpo, je ste śmy wprost za sy py wa ni su per la ty wa mi o sprzę cie, któ -

ry zdo bić bę dzie po szcze gól ne sto iska. War to przyj rzeć się im bli żej. Do Las Ve gas się co

praw da nie wy bie ra my, ale wcze śniej czy póź niej część wy sta wia nych tam ma szyn do trze

na pol skie pla ce bu do wy. Być mo że z przy stan kiem w Kiel cach i Po zna niu, któ re w ma ju

go ścić bę dą pol skich wy staw ców. Or ga ni za to rzy obu im prez zdra dza ją swo je pla ny na ła -

mach te go wy da nia „Ma szyn Bu dow la nych”. Na sza re dak cja, jak zwy kle, w sil nym skła -

dzie wy bie ra się na obie im pre zy. Ma my na dzie ję, że na po dzi wia nie no wo ści bę dzie nam

wprost bra ko wać cza su. 

Czy od wie dza ją cy tar gi ope ra tor mniej szej ma szy ny to fa cho wiec z bran ży? Z ca łą pew -

no ścią! Czy ob słu gu ją ce mu na przy kład ko par ko -ła do war kę da ne bę dzie w cią gu ca łej

za wo do wej ka rie ry obej rzeć w ak cji naj więk sze ma szy ny pra cu ją ce w Pol sce? Czy do trze

do wiel kich ka mie nio ło mów, od kry wek, bu do wy au to strad czy szla ków ko le jo wych? Ra -

czej nie, choć pew nie bar dzo chciał by zo ba czyć gi gan ty zmie nia ją ce w spo sób do słow -

ny ota cza ją cą nas rze czy wi stość. Nic stra co ne go. Ma my dla nich roz wią za nie. Otóż dzien -

ni ka rze na szej PosBud TV od wie lu do brych lat do cie ra ją ze swo imi ka me ra mi w naj mniej

do stęp ne miej sca. Fil mu ją ma szy ny nie za leż nie od wa run ków te re no wych i po go dy.

W upal ne let nie dni i mroź ne zi mo we. Chęt nie po dzie li my się na szy mi do ko na nia mi po ka -

zu jąc ma szy ny szer szej pu blicz no ści. Cał ko wi cie nie od płat nie. Pro wa dzi my roz mo wy z or -

ga ni za to ra mi tar gów, wyż szy mi uczel nia mi i ośrod ka mi szko lą cy mi ope ra to rów. Pod pi sa -

li śmy sto sow ne umo wy o współ pra cy. Od by ły się pierw sze se an se. W ja ko ści HD. Cie szy

nie zmier nie, że na nie któ rych po ka zach chęt nych do obej rze nia dzieł na szych fil mow ców

by ło tak wie lu, że dla nie któ rych trze ba by ło do sta wiać krze sła…

Re dak cja
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6. Stalowowolska MISTA zo sta ła po wo ła na do ży cia
w li sto pa dzie 1991 ro ku. Trzy mie sią ce póź niej do -
ko na ła pierw szej trans ak cji. Na po cząt ku nie by ła
fir mą z wy łącz nie pol skim ka pi ta łem. Jej pierw szy -
mi współ udzia łow ca mi obok Po la ków by li bo wiem
Bia ło ru si ni. Stąd także wzię ła się na zwa sta no wią -
ca zło że nie pierwszych sylab Mińsk-Stalowa Wo la

8. Misją firmy Gro ene veld jest dą że nie do po pra wy
efek tyw no ści i ob ni ża nia kosz tów dzia łal no ści ko -
rzy sta ją cych z jej pro duk tów. Na co w tej kwe stii
li czyć mo gą użyt kow ni cy ma szyn bu dow la nych
dowiedzieć można się z wywiadu, jakiego udzielił
nam Sławomir Kucharski, dyrektor zarządzający
Groeneveld Polska

10. Te go rocz na edy cja tar gów MASZBUD po trwa
o je den dzień dłu żej niż po zo sta łe rów no le głe wy -
sta wy. W sobotę 17 ma ja w Tar gach Kiel ce od bę -
dzie się tzw. Show After Fa ir, pod czas któ re go
na spe cjal nym po li go nie  nie za brak nie dy na micz -
nych po ka zów ma szyn, wi do wi sko we go kon kur su
dla ope ra to rów  oraz atrak cji dla ca łych ro dzin.

12. Użyt kow ni cy ma szyn Ko mat su na pę dza nych sil ni -
ka mi speł nia ją cy mi nor mę emi sji spa lin Tier 4/Sta -
ge IIIB wy po sa żo nych w układ ob rób ki spa lin
z ka ta li za to rem i fil trem czą stek sta łych mo gą kon -
cen tro wać się na swej pra cy. Ich sprzęt nie wy ma -
ga bo wiem spe cjal ne go trak to wa nia w za kre sie
co dzien nej i okre so wej ob słu gi tech nicz nej. 

14. Wie my co raz wię cej o zbli ża ją cych się wiel ki mi
kro ka mi tar gach In ter masz. Im pre za, któ ra od bę -
dzie się w dniach 21-24 ma ja w Po zna niu przy nie -
sie wie le atrak cji dla zwie dza ją cych. O no wo -
ściach przy go to wy wa nych na In ter masz in for mu ją
nas i na szych Czytelników wy staw cy 

18. Każ dy z pro du cen tów sta ra się, by je go ma szy ny
by ły jak naj bar dziej efek tyw ne. Współ gra to
z ocze ki wa nia mi użyt kow ni ków, któ rzy li czą, że
ich sprzęt po zwo li na szyb kie i bez pro ble mo we
wy ko na nie za da nia. Bry tyj ski kon cern JCB pre -
zen tu je ko lej ne udo god nie nie dla użyt kow ni ków
ma szyn tej mar ki – JCB LiveLink

20. Vo lvo Con struc tion Equ ip ment MASTERS to kon -
kurs, w któ rym bio rą udział tech ni cy ser wi su oraz
spe cja li ści do spraw czę ści za mien nych z firm bę -
dą cych au to ry zo wa ny mi de ale ra mi szwedz kie go
kon cer nu. Każ dy z de ale rów Vo lvo CE wy sta wić
mo że dru ży nę zło żo ną ze swo ich naj lep szych pra -
cow ni ków, któ rzy przy stę pu ją do mię dzy na ro do -
wej ry wa li za cji o mia no mi strzów w swo im fa chu

22. Am bi cją Ber ge rat Mon noy eur jest osią gnię cie naj -
wyż sze go stan dar du ob słu gi klien tów. Nie moż -
na te go do ko nać bez za pew nie nia spraw nej dys -
try bu cji czę ści za mien nych. W tym ce lu fir ma
utwo rzy ła pro fe sjo nal ne Call Cen ter i wy bu do wa ła
no wo cze sny ma ga zyn czę ści za mien nych
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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 ...................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................................................................................
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Pa ve Ma na ger 2.0 – pro sta ob słu ga, za awan so wa ne funk cje

PALFINGER PALcom P7 – for ma i funk cjo nal ność 

No wej kon struk cji na daj nik zdal ne go ste ro wa nia
ra dio we go żu ra wi PALFINGER PALcom P7 łą czy
in no wa cyj ne wzor nic two z pro sto tą ob słu gi, bez -

pie czeń stwem pra cy i wy daj no ścią. Pro du cent po da je,
że no we urzą dze nie wy zna cza cał ko wi cie no we stan -
dar dy. Ze spo ło wi kie ro wa ne mu przez in ży nie rów ośrod -
ka ba daw czo -roz wo jo we go PALFINGER przy udzia le
nie za leż nych eks per tów, in sty tu tów ba daw czych i użyt -
kow ni ków żu ra wi uda ło się skon stru ować cał ko wi cie
no wy układ zdal ne go ste ro wa nia. 
Na daj nik zdal ne go ste ro wa nia moż na ob słu gi wać in tu -
icyj nie, co za pew nia bez piecz ne użyt ko wa nie na wet
pod czas wie lo go dzin nego manewrowania żurawiem.
Po rę cze i dźwi gnie ste rowa nia roz miesz czo no tak, aby
do mi ni mum zmi ni ma li zo wać zmę cze nie ope ra to ra.
Umiesz czo ny cen tral nie przy cisk „Pal -Dri ve” oraz in tu -
icyj ne me nu z du żym ko lo ro wym wy świe tla czem umoż li -
wia ją pro stą i efektywną ob słu gę na daj ni ka. 
W no wym PALcom P7 po raz pierw szy w sys te mach
zdal ne go ste ro wa nia prze zna czo nych do ob słu gi żu ra wi
prze no śnych za sto so wa no wy świe tlacz o wiel ko ści 4,1
ca la. Jest on wy po sa żo ny w po wło kę trans flek tyw ną
gwa ran tu ją cą bar dzo do brą czy tel ność na wet przy sil -
nym na sło necz nie niu. Na wy świe tla czu przez ca ły czas
po ja wia ją się ko mu ni ka ty do ty czą cych pa ra me trów ro -

bo czych żu ra wia, co spra wia, że ste ro wa nie nim od by wa
się płyn nie i w peł ni bez piecz nie. Ko lej ną istot ną in no wa -
cją sys te mu PALcom P7 jest za rzą dza nie ener gią. In te li -
gent na ła do war ka do łą czo na do ze sta wu przed roz po -
czę ciem pro ce su szyb kie go ła do wa nia za każ dym ra -
zem spraw dza stan aku mu la to rów. Ana li za stop nia roz -
ła do wa nia, po trze by ewen tu al ne go od świe że nia i tem -
pe ra tu ry oto cze nia spra wia, że ła do war ka do bie ra opty -
mal ny prąd ła do wa nia. Funk cja ta po zwa la znacz nie wy -
dłu żyć ży wot ność aku mu la to rów. 

PALcom P7 łą czy in no wa cyj ne wzor nic two z pro sto tą ob słu gi, opty mal nym
bez pie czeń stwem pra cy i efek tyw no ścią wy ko rzy sta nia
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Roz kła dar ki mas bi tu micz nych Dy na pac fir my
Atlas Cop co sta ły się jesz cze bar dziej pro duk -
tyw ne. Ma szy ny zo sta ły bo wiem wy po sa żo ne

w in no wa cyj ny sys tem ope ra cyj ny słu żą cy opty ma li za -
cji i kon tro li pro ce su roz kła da nia na wierzch ni pod na -
zwą „Pa ve Ma na ger 2.0”. Za sto so wa nie te go sys te mu
da je wy mier ne efek ty. Przede wszyst kim zna czą co ob -
ni ża kosz ty eks plo ata cji. Umożliwiają to funk cje „Pa ve
Ma na ger 2.0” umożliwiające opty ma li za cję ob ro tów sil -
ni ka, wzrost wy daj no ści ukła du dys try bu cji ma te ria łu,
au to ma tycz ne ste ro wa nie jaz dą oraz kon tro lę pra cy ge -
ne ra to ra. Sys tem mo ni to ru je i opty mal nie do bie ra pa ra -
me try pra cy ma szy ny, ta kie jak czę sto tli wość ubi ja ków
i wi bra cji, tem pe ra tu rę, czas opóź nie nia funk cji pły wa -
nia de ski roz kła da ją cej oraz star tu ubi ja ków. 
Ope ra tor roz kła dar ki ko rzy sta z czy tel ne go ko lo ro we go
wy świe tla cza. Dzię ki je go du żej po wierzch ni (6,5 ca la)
ła two od czy tać ko mu ni ka ty o sta nie roz kła dar ki. W du -
żym stop niu uła twia ob słu gę ma szy ny, po ma ga jąc jed -
no cze śnie ope ra to ro wi za cho wać cią głość pra cy w naj -
trud niej szych wa run kach. 
Sys tem „Pa ve Ma na ger 2.0” fir my Atlas Cop co do stęp ny
jest w trzech wer sjach. Stan dar do wa (S) obej mu je
wszyst kie funk cje kon tro l ne wy ma ga ne do pra wi dło we go
ste ro wa nia roz kła dar ką. Wer sja pro fe sjo nal na (P) po sia da

wszyst kie funk cje wer sji pod sta wo wej i do dat ko wo pro -
gra mo wal ne funk cje au to ma tycz ne go ukła da nia na -
wierzch ni. Naj bar dziej roz bu do wa ny wa riant „Pa ve Ma na -
ger 2.0” – za awan so wa ny (A) oprócz funk cji z pa kie tów
(S) i (P) zo stał wzbo ga co ny o in no wa cyj ny tryb Va rio Spe -
ed (re du ku ją cy zu ży cie pa li wa i emi sję CO2 dzię ki do sto -
so wa niu ob ro tów sil ni ka do za po trze bo wa nia na moc),
kal ku la tor do ob li cza nia i mo ni to ro wa nia wbu do wa ne go
ma te ria łu oraz wskaź nik gru bo ści roz kła da nej war stwy. 

Na du żym ko lo ro wym wy świe tla czu (6,5”) po da wa ne są ko mu ni ka ty o sta -
nie roz kła dar ki, co w du żym stop niu uła twia ob słu gę ma szy ny
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YOKOHAMA Rub ber Co, ja poń ski pro du cent naj -
wyż szej ja ko ści, ogu mie nia wpro wa dza na pol ski
ry nek dwie no we opo ny radialne w seg men cie

OTR. In no wa cyj na kon struk cja i bu do wa bież ni ków
RL51 i RL52 za pew nia ją bez pie czeń stwo pra cy i wła ści -
wą eks plo ata cję wy po sa żo nych w nie ma szyn bu dow la -
nych i gór ni czych. Specjalistyczne ogu mie nie prze zna -
czo ne dla ma szyn prze my sło wych gwarantujące wła -
ści wą pra cę ma szy ny mu si za pew niać sta bil ność pro -
wa dze nia, do sko na łą przy czep ność i wy trzy ma łość
na du że ob cią że nia. W Pol sce ofi cjal nym dys try bu to -
rem ogumienia marki YOKOHAMA jest fir ma ITR. S.A.
Pierw sza z no wo ści – RL51 to nie zwy kle wy trzy ma ła
opo na za pro jek to wa na dla ła do wa rek i rów nia rek pra -
cu ją cych w bu dow nic twie i gór nic twie. Jej cha rak te ry -
stycz ny mi ce cha mi są sztyw ne bo ki oraz wy ko rzy sta nie
w pro duk cji wy so ko ga tun ko wych two rzyw. Za bez pie -
cza to opo ny przed bocz ny mi roz cię cia mi i pęk nię cia mi,
za pew nia jąc ich dłu gą ży wot ność. Bież nik z cha rak te ry -
stycz ny mi, bar dzo głę bo ki mi, zyg za ko wa ty mi row ka mi
(L -5), po przecz ny mi wzglę dem kie run ku jaz dy, za pew -
nia do sko na łą trak cję i sta bil ność pro wa dze nia. Opo -
na do stęp na jest w roz mia rze 23.5R25. 
RL52 to opo na o zwięk szo nej od por no ści na uszko dze -
nia, za pro jek to wa na spe cjal nie dla ła do wa rek prze no -
szą cych szcze gól nie cięż kie ła dun ki. RL52 za pew nia
bez pie czeń stwo pra cy i ła twe pro wa dze nie ma szy ny,

tak że na ska li stym lub ka mie ni stym pod ło żu. Więk sza
po wierzch nia sty ku za pew nia do sko na łą przy czep ność
i od por ność na ście ra nie. Nie kie run ko wy bież nik po sia -
da row ki 2,5 ra za więk sze niż w stan dar do wych opo -
nach prze my sło wych, co gwa ran tu je zwięk szo ną od -
por ność na prze cię cia i wol niej sze zu ży cie. Opo na do -
stęp na w roz mia rze: 26.5R25.
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Nowe opony OTR YOKOHAMA już na polskim rynku

Ca ter pil lar  przed sta wi ł koncepcję sprze da ży  pro -
duk tów wyposażonych w silniki spełniające wy -
ma ga nia nor my Tier 4  w kra jach o niż szych wy -

ma ga niach w za kre sie emi sji spa lin, w któ rych wy stę pu -
ją znacz ne róż ni ce w ja ko ści pa li wa i za war tości w nim
siar ki. W opar ciu o te sty i ana li zy  fir ma Ca ter pil lar
poinformowała, że produkowane przez nią jednostki
napędowe o mo cy od 130 do 895 kW speł nia ją ce nor -
mę emi sji spa lin Tier 4  nie wy ma ga ją specjalnego przy -
sto so wa nia do eksploatacji w kra jach o niż szych wy ma -
ga niach. W przy pad ku sil ni ków o mo cy po ni żej 130 kW
speł nia ją cych nor mę Tier 4  Ca ter pil lar konieczna
będzie modernizacja po le ga ją ca na usu nię ciu ukła dów
oczysz cza nia spa lin oraz zmianie konfiguracji. Usłu gi
te, obej mu ją ce rów nież cof nię cie cer ty fi ka tu emi sji,
wykonywać będą lokalni dealerzy firmy.
Ca ter pil lar prze wi du je, że za rów no zmo dy fi ko wa ne sil -
ni ki o mo cy po ni żej 130 kW, jak i nie zmie nio ne jed nost -
ki na pę do we roz wi ja ją ce moc w zakresie 130-895 kW,
speł nią więk szość ocze ki wań użyt kow ni ków z kra jów
o mniej re stryk cyj nych wy mo gach do ty czą cych emi sji
spa lin. Ca ter pil lar przy go to wu je swo ich de ale rów do re -
ali za cji pro gra mu mi gra cji uży wa ne go sprzę tu do kra -

jów o niż szych wy ma ga niach w za kre sie norm emi sji
spa lin. Na po cząt ku przy go to wa ni do re ali za cji pro gra -
mu ma ją być de ale rzy z kra jów, do któ rych we dług ana -
liz z naj więk szym praw do po do bień stwem tra fiać bę dą
ta kie ma szy ny. Ca ter pil lar za pew ni swym de ale rom
szko le nia, za pa sy kom po nen tów i czę ści za mien nych,
na rzę dzia ser wi so we oraz do ku men ta cję tech nicz ną. 

Yoko ha ma Rub ber Co jest ja poń ską fir mą wy twa rza ją cą naj wyż szej ja ko ści
ogu mie nie OTR dla cięż kich po jaz dów, ma szyn bu dow la nych i gór ni czych

Ma szy ny na pę dza ne no wo cze sny mi sil ni ka mi speł nia ją cy mi nor mę emi sji
spa lin Tier 4 tra fiać bę dą do kra jów o niż szych wy ma ga niach…

Caterpillar myśli o rynku wtórnym
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Ja kie wa run ki mu si speł niać fir ma, by móc uznać ją
za pro du cen ta ma szyn bu dow la nych? Pod sta wo -
wym kry te rium jest z pew no ścią po sia da nie li nii

pro duk cyj nych i za trud nia nie wy kwa li fi ko wa nej ka dry
tech nicz nej. Ale to jesz cze za ma ło. Wła ści cie le sta lo -
wo wol skiej fir my MISTA twier dzą, że wa run kiem ko -
niecz nym jest utrzy my wa nie biu ra kon struk cyj ne go i by -
cie właścicielem do ku men ta cji tech nicz nej. W tym ro zu -
mie niu MISTA jest więc zde cy do wa nie pro du cen tem
ma szyn bu dow la nych. Jed nym z „ostat nich Mo hi ka -
nów” w na szym kra ju… 
Spół ka z ograniczoną od po wie dzial no ścią MISTA zo sta -
ła po wo ła na do ży cia w li sto pa dzie 1991 ro ku. Trzy mie -
sią ce póź niej do ko na ła pierw szej trans ak cji. Cie ka wost -
kę sta no wi fakt, że MISTA na po cząt ku nie by ła fir mą
z wy łącz nie pol skim ka pi ta łem. Jej pierw szy mi współ -
udzia łow ca mi obok Po la ków by li bo wiem Bia ło ru si ni.
Stąd także wzię ła się na zwa sta no wią ca zło że nie
pierwszych sylab Mińsk-Stalowa Wo la. Fir ma od po cząt -
ku na sta wio na by ła na wy mia nę han dlo wą z by ły mi re -
pu bli ka mi ZSRR. Nie na le ża ła ona do naj ła twiej szych,
ale od cze go dłu go let nie do świad cze nia pol skich udzia -

łow ców MISTY na by te w pra cy w Hu cie Sta lo wa Wo la?
Okiełznawanie ryn ków by łe go ZSRR roz po czę ło się
od im por tu do Pol ski czę ści za mien nych do ra dziec kich
ma szyn dro go wych. Był to przy sło wio wy strzał w dzie -
siąt kę. Ich pol scy użyt kow ni cy prze ży wa li bo wiem ol -
brzy mie kło po ty, zo sta li nie mal z dnia na dzień od cię ci
tak że od do staw czę ści, co unie moż li wia ło nor mal ną
eks plo ata cję. Na pol ski ry nek wcho dzi li co praw da co raz
sze rzej za chod ni pro du cen ci, ale ro dzi mi dro go wcy nie
by li tak za sob ni, by prze siąść się na ich sprzęt. Ra dziec -
kie ma szy ny nie by ły jesz cze nad mier nie wy eks plo ato -
wa ne, mia ły tak że tę niewątpliwą za le tę, że ich sto sun ko -
wo pro sta kon struk cja by ła do sko na le zna na polskim
ope ra to rom i me cha ni kom. MISTA wy peł ni ła tę ryn ko wą
lu kę, spro wa dza jąc do Pol ski czę ści za mien ne i kom po -
nen ty  do rów nia rek dro go wych, cią gni ków gą sie ni co -

wych, ła do wa rek i ko par ko -ła do wa rek za stępując coraz
bardziej niemrawe centrale han dlu za gra nicz ne go. Na -
tu ral ną ko le ją rze czy na stęp nym eta pem stał się im port
kom plet nych ma szyn róż ne go ty pu. Cią gle jesz cze znaj -
do wa ły one na byw ców, choć pol skie fir my nę co ne ofer -
ta mi za ku pu no wych i uży wa nych ma szyn za chod nich
co raz mniej przy chyl nie pa trzy ły na sprzęt z ra dziec kim
ro do wo dem. MISTA znalazła salomonowe rozwiązanie
po le gające na „uszla chet nia niu” ma szyn zza wschod niej
gra ni cy. Po uzy ska niu cer ty fi ka tu „B” kon ty nu ując ich im -
port i dys try bu cję, pol ska fir ma za czę ła za stę po wać
newralgiczne pod ze spo ły za chod ni mi pro duk ta mi, ta ki mi
jak sil ni ki czy ele men ty układów hy drau li cznych. Stąd bli -
sko już by ło do roz po czę cia mon ta żu i pro duk cji ma szyn
we wła snym za kła dzie w Sta lo wej Wo li. MISTA kon se -
kwent nie ogra ni cza ła im port i dzia łal ność ty po wo han -
dlo wą, sta jąc się peł no praw nym pro du cen tem. 
Ugrun to wa na w la tach dzie więć dzie sią tych po zy cja ryn -
ko wa po zwo li ła na in we sty cję w wy po sa że nie za kła du
pro duk cyj ne go w Sta lo wej Wo li. Je go kon se kwent nie
mo der ni zo wa ny park ma szy no wy umoż li wia dziś sa mo -
dziel ną re ali za cję ca ło ści pro ce su tech no lo gicz ne go po -
czy na jąc od roz kro ju blach, po przez skom pli ko wa ne pra -
ce spa wal ni cze, ob rób kę me cha nicz ną de ta li do mon ta -
żu, aż po ma lo wa nie w no wo cze snej ko mo rze la kier ni -
czej. Sztan da ro wym pro duk tem MISTY są wła snej kon -
struk cji rów niar ki dro go we. Naj pierw do se ryj nej pro duk -
cji tra fił mo del pół cięż ki RD 165, za raz po nim mo del
śred ni RD 130. W ro ku 2006 ro ku ofer ta wzbo ga co na zo -
sta ła o mo del cięż ki RD 200. W chwi li obec nej MISTA
rów no le gle roz wi ja i pro wa dzi pro duk cję do sko na le zna -
nych użyt kow ni kom z wie lu kra jów ca łe go świa ta rów nia -
rek RD165C, RD165H, RD200C i RD200H. Ostat nio do łą -
czy ła do nich ko lej na ma szy na – RD130FHD. No wa rów -
niar ka ma in no wa cyj ną kon struk cję, po sia da bo wiem
peł ny na pęd hy dro sta tycz ny. Roz wią za nie to umoż li wi ło
prze nie sie nie na pę du z sil ni ka na ko ła z jed no cze sną eli -
mi na cją skrzy ni bie gów i wa łów na pę do wych, co zna czą -
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MISTA – handel, modyfikacje, produkcja…

Rów niar ka RD 165 by ła pierw szą wła snej kon struk cji ma szy ną no wej ge ne -
ra cji po wsta ją cą w za kła dach MISTY w Sta lo wej Wo li

W początkowym okresie działalności MISTA zajmowała się „uszla chet nia -
niem” ma szyn importowanych zza wschod niej gra ni cy
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co pod nio sło spraw ność ma szy ny opty ma li zu jąc jej za -
po trze bo wa nie na moc. 
Bu do wę rów nia rek MISTA opar to na wy so kiej ja ko ści
kom po nen tach i no wo cze snych roz wią za niach tech -
nicz nych po szcze gól nych ukła dów. Do pro duk cji wy ko -
rzy sty wa ne są wy łącz nie pod ze spo ły re no mo wa nych
do staw ców. MISTA mon tu je w swych ma szy nach sil ni ki
Cum min s, prze kład nie ZahnradFabrik, hy drau li kę
Bosch -Re xroth i Sau er -Dan foss, na pę dy hy dro sta tycz -
ne Po cla in Hy drau lics oraz mo sty na pę do we NAF.
Wszyst ko to w po łą cze niu z od po wied nim re żi mem pro -
duk cyj nym spra wia, że po wsta ją ce w Sta lo wej Wo li
rów niar ki dro go we mo gą pod każ dym wzglę dem – nie

tyl ko ce no wym – śmia ło kon ku ro wać z wy ro ba mi świa -
to wych po ten ta tów. Za sto so wa nie do pro duk cji wy łącz -
nie kom po nen tów uzna nych ma rek ma jesz cze tę za le -
tę, że uprasz cza ob słu gę ser wi so wą ma szyn eks plo ato -
wa nych na wet w naj dal szych za kąt kach świa ta. 
Kry zys, ja ki od dłu gie go cza su prze ży wa pol ska bran ża
bu dow la na – szcze gól nie dro go wnic two – nie po zo sta -
je oczy wi ście bez wpły wu na dzia łal ność MISTY. Fir ma
po pra wę swe go po ło że nia upa tru je w dy wer sy fi ka cji
pro duk cji. MISTA ko ja rzo na jest na dal z rów niar ka mi
dro go wy mi, ale nie sta no wią one ca ło ści pro duk cji. Fir -
ma wy twa rza na za mó wie nie spe cjal ne kon struk cje sta -
lo we. Swe go cza su we współ pra cy z au striac kim part -
ne rem pro wa dzi ła rów nież pro duk cję mo bil nych kru -
sza rek. Ich pro duk cja zo sta ła co praw da za wie szo na,
ale mo że być w każ dej chwi li pod ję ta na no wo. 
W ubiegłym roku MISTA  podejmując produkcję lek -
kiego ko ło wego trans por tera opan ce rzo nego z na pę -
dem 4x4  otworzyła nowy rozdział w swojej historii. Po -
jazd otrzy mał na zwę dra pież ne go ko ta ONCILLA i jest
wy twa rza ny na zle ce nie unij ne go in we sto ra. W za leż no -
ści od wy po sa że nia, słu żyć mo że do wspar cia ognio we -
go w wal ce, ja ko wóz do wo dze nia i zwia du, speł niać
funk cję sa mo dziel ne go sta no wi ska prze ciw czoł go we go
oraz terenowej sa ni tar ki. Dra pież nik na czte rech ko łach
w pierw szej ko lej no ści tra fiać ma na ryn ki za gra nicz ne.
Oczy wi ście in we stor i pro du cent li czą, że po jaz dem za -

in te re su je się tak że pol ska ar mia. MISTA ma już zresz tą
bogate do świad cze nia we współ pra cy z na szy mi woj -
ska mi in ży nie ryj ny mi, któ rym do star cza rów niar ki dro go -
we w spe cjal nej wer sji. 
Fakt do łą cze nia do eli tar ne go klu bu pro du cen tów sprzę -
tu woj sko we go no bi li tu je sta lo wo wol ską fir mę w dwój na -
sób. Woj sko to prze cież nie zwy kle wy ma ga ją cy klient.
Nie pod le ga dys ku sji, że ofe ro wa ny mu sprzęt ce cho -
wać się mu si naj wyż szą ja ko ścią. To z ko lei wy ma ga
dys cy pli ny pro duk cji oraz opa no wa nia i wdro że nia sze -
re gu zło żo nych pro ce sów tech no lo gicz nych. Mo że to
przy czy nić się do dal sze go pod nie sie nia ja ko ści i wiel ko -
ści pro duk cji sprzę tu bu dow la ne go. Sty mu lu ją ca w tym
wzglę dzie mo że rów nież oka zać się sprze daż li cen cji

na rów niar kę kla sy śred niej RD-165H bia ło ru skim za kła -
dom „Am ko dor -Uni kab”. Kon tra hent, któ ry do koń ca te -
go ubie głe go ro ku zmon to wał pięć dzie siąt li cen cyj nych
ma szyn, nie jest jed nak w sta nie opa no wać wszyst kich
pro ce sów tech no lo gicz nych. Dla te go część klu czo -
wych pod ze spo łów ma szy ny wy twa rza na bę dzie w za -
kła dzie MISTY w Sta lo wej Wo li i eks por to wa na na Bia ło -
ruś. Pol ska fir ma bę dzie tak że do star czać im por to wa ne
z Za cho du pod ze spo ły do pro duk cji. MISTA z ra cji dłu -
go trwa łej współ pra cy mo że uzy skać lep sze wa run ki za -
ku pu i krót sze ter mi ny do staw niż „Am ko dor -Uni kab”.
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ONCILLA, w za leż no ści od wy po sa że nia, słu żyć mo że do wspar cia ognio -
we go w wal ce, ja ko wóz do wo dze nia i zwia du, speł niać funk cję sa ni tar ki 

Sztan da ro wym wy ro bem sta lo wo wol skiej fir my nie odmien nie od lat po zo -
sta ją wła snej kon struk cji rów niar ki dro go we

In no wa cyj na rów niar ka RD130FHD po sia da peł ny na pęd hy dro sta tycz ny.
W ten wła śnie spo sób na pę dza ne są za rów no ko ła osi przed niej, jak i tyl nej
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Z Groeneveldem nie można się nudzić!
MB: – Na stro nie in ter ne to wej fir my Gro ene veld czy ta -
my, że jej mi sją jest dą że nie do po pra wy efek tyw no ści
i ob ni ża nia kosz tów dzia łal no ści ko rzy sta ją cych z jej
pro duk tów. Na co w tej kwe stii li czyć mo gą użyt kow ni -
cy ma szyn bu dow la nych?
SK: – W ma szy nach bu dow la nych mon to wa ne są sys te my
au to ma tycz ne go sma ro wa nia TWIN, któ re dzię ki za sto so -
wa niu sma ru kla sy NLGI 2 za pew nia ją opty mal ne sma ro -
wa nie na wet w naj cięż szym śro do wi sku pra cy, w każ dych
wa run kach at mos fe rycz nych. Sys te my sma ro wa nia fir my
Gro ene veld do stęp ne są za rów no ja ko wy po sa że nie fa -
brycz ne re no mo wa nych świa to wych pro du cen tów ma szyn
bu dow la nych oraz ja ko opcja do po sa że nia po za fa bry ką
prak tycz nie każ dej ma szy ny bu dow la nej. Co raz czę ściej
ma szy ny bu dow la ne wy po sa ża się tak że w ofe ro wa ne
przez nas sys te my ak tyw ne go bez pie czeń stwa GreenSight
oraz w sys te my za rzą dza nia ole jem Oil ma ster HD.

MB: – Cof nij my się do ro ku 1980. Gro ene veld skon stru -
owa ł wów czas pierw szy układ cen tral ne go sma ro wa -
nia? Miał Pan oka zję oglą dać to urządzenie?  Py tam, bo
in te re su je mnie po stęp, ja ki do ko nał się w za kre sie sto -
so wa nych tech no lo gii… 
SK: – Nie, nie ste ty nie mia łem moż li wo ści obej rze nia
sys te mów pro du ko wa nych w la tach osiem dzie sią tych,
ale dro ga od nich do pro du ko wa nych współ cze śnie nie
jest tak da le ka, jak mo gło by się to wy da wać. Zmie ni ły
się oczy wi ście szcze gó ły kon struk cyj ne, wy ko rzy sty -
wa ne ma te ria ły oraz, co oczy wi ste, elek tro ni ka ale za -
sa dy dzia ła nia po zo sta ją nie zmien ne. Gro ene veld
od po cząt ku naj więk szy na cisk kładł na roz wój sys te -
mów nieprogresywnych o sta łym ci śnie niu w ca łym
ukła dzie. Już od lat osiem dzie sią tych spe cja li zo wa li -
śmy się w pro duk cji sys te mów Sin gle Li ne wy ko rzy stu -
ją cych smar EP-0 i sto so wa nych głów nie do sma ro wa -
nia po jaz dów dro go wych. Do pie ro ro sną ce za in te re so -
wa nie sys te ma mi au to ma tycz ne go sma ro wa nia ze
stro ny pro du cen tów i użyt kow ni ków ma szyn bu dow la -
nych do pr owa dzi ło do skon stru owa nia, opa ten to wa nia
i wpro wa dze nia na ry nek w ro ku 1994 sys te mu TWIN,
któ ry – w peł nym te go sło wa zna cze niu – zre wo lu cjo ni -
zo wał sma ro wa nie ma szyn bu dow la nych.

MB: – Gro ene veld kreu je swój wi ze ru nek fir my sa mo wy -
star czal nej, przy naj mniej w za kre sie pro jek to wa nia, pro -
duk cji i mar ke tin gu pro duk tów i usług… Ro bi cie własne
ba da nia dla po szcze gól nych ryn ków?
SK: – Tak, oczy wi ście. W na szej cen tra li w Ho lan dii pra cu -
ją spe cja li ści od po wia da ją cy za po szcze gól ne seg men ty
ryn ko we – ta kie jak Off -ro ad, Tuck&Tra iler, Bus&Co ach,
Agri cul tu re i in ne. Nad zo ru ją oni za rów no ba da nia po trzeb
po szcze gól nych ryn ków, jak i roz wój no wych pro duk tów
od po wia da ją cych na po trze by na szych klien tów.

MB: – Ja kie jest za in te re so wa nie pol skie go ryn ku wa -
szy mi pro duk ta mi przeznaczonymi dla ma szyn ro bo -
czych? Na przy kład w za kre sie do po sa że nia w ukła dy
cen tral ne go sma ro wa nia lub ich mo der ni za cji?
SK: – Gro ene veld za in te re so wał się ryn kiem pol skim
tuż po trans for ma cji ustro jo wej. Fir ma Gro ene veld Pol -
ska dzia ła od ro ku 1995. Je ste śmy je dy nym od dzia łem
fir my Gro ene veld w Eu ro pie Cen tral nej i Wschod niej
i z na sze go kra ju nad zo ru je my roz wój sprze da ży pro -
duk tów Gro ene veld w ca łym re jo nie. Od po cząt ku na -
szej dzia łal no ści w Pol sce ry nek ma szyn bu dow la nych
jest jed nym z naj waż niej szych seg men tów. Na sze pro -
duk ty stanowią wy po sa że nie fa brycz ne maszyn wie lu
re no mo wa nych pro du cen tów oraz opcję wy po sa że nia
za rów no ma szyn no wych, jak i uży wa nych.

MB: – Czy Gro ene veld Pol ska słu ży po mo cą w pro jek -
to wa niu ukła dów dla kon kret nej ma szy ny?
SK: – Oczy wi ście, że tak. Dzię ki wie lo let nie mu do świad -
cze niu ofe ru je my go to we ze sta wy do więk szo ści ma szyn.
Jed nak w przy pad ku ma szyn no wych nasz do świad czo -
ny dział tech nicz ny pro jek tu je roz wią za nia od po wia da ją -
ce po trze bom ich użytkowników. Ofe ru je my pro jek to wa -
nie sys te mów, ich mon taż oraz ser wis.

MB: – Gro ene veld ma od dzia ły w Bra zy lii, Chi nach, In -
diach. To naj bar dziej chłon ne ryn ki, ale czy po trze bu ją
one ma szyn wyposażanych  w „wo do try ski”? 
SK: – Układ cen tral ne go sma ro wa nia już od wie lu lat
prze stał być „wo do try skiem”. Jest to ele ment sta no wią -
cy pod sta wo we i wręcz nie zbęd ne wy po sa że nie ma szyn
bu dow la nych gwa ran tu ją ce ich nie za wod ność i trwa -
łość. Ukła dy Gro ene veld są prak tycz nie nie za wod ne,
bezobsługowe. Ich sto so wa nie przy czy nia się do ob ni -
że nia kosz tów eks plo ata cji ma szyn bu dow la nych.

MB: – Ja kim za in te re so wa niem cie szą się sys te my Gro -
ene veld słu żą ce pod no sze niu bez pie czeń stwa na pla cu
bu do wy. Czy pro du ko wa ne są jesz cze ukła dy bez -
piecz ne go co fa nia wielkogabarytową ma szy ną?
SK: – Na dal pro du ku je my co raz no wo cze śniej sze sys -
te my ak tyw ne go bez pie czeń stwa GreenSight. Tak że ro -
sną ce wy mo gi BHP przy czy nia ją się do wzro stu za in te -
re so wa nia ta ki mi sys te ma mi. Sto so wa nie sys te mów
GreenSight zna czą co wpły wa na pod nie sie nie bez pie -
czeń stwa i wy daj no ści ma new ru ją cych ma szyn.

MB: – Na ubie gło rocz nej Bau mie Gro ene veld za pre zen -
to wał sys te my cen tral ne go sma ro wa nia do ma szyn róż -
nej wiel ko ści. Produkujecie układy zarówno  dla du żych
maszyn ko pal nia nych, jak i kom pak to wych. Czy ofer ta
dla „ma lu chów” to jed nak nie lek ka prze sa da?
SK: – Jed ną z naj waż niej szych za let sys te mów au to ma -
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tycz ne go sma ro wa nia jest nie po rów ny wal nie sku tecz -
niej sze sma ro wa nie ru cho mych ele men tów, któ re pro -
wa dzi do kilkakrotnego zwięk sze nia ich ży wot no ści. Do -
ty czy to za rów no du żych, jak i ma łych ma szyn. Spe cjal -
nie dla mniej szych ma szyn wpro wa dzi li śmy do ofer ty
sys tem CompAlube XS.

MB: – Kie dyś roz ma wia łem z sę dzi wym dość wła ści cie -
lem kilku ma szyn bu dow la nych. Był prze ciw ni kiem sys -
te mów dia gno stycz nych i wszel kich ukła dów wy rę cza -
ją cych ope ra to ra. W ma szy nach ich po zba wio nych
pod czas co dzien nej ob słu gi, na przykład sma ro wa nia,
ope ra tor mógł wy kryć uster kę, za uwa żyć ob lu zo wa ną
po kry wę, ka mień tkwią cy w opo nie…
SK: – Sto so wa nie no wo cze snych roz wią zań zwięk sza
wy daj ność, nie za wod ność i ży wot ność ma szyn, ale
w naj mniej szym stop niu nie po win no pro wa dzić
do zwal nia nia ope ra to ra z od po wie dzial no ści za stan
ma szy ny. Ope ra tor na dal po wi nien re gu lar nie spraw -
dzać po praw ność jej funk cjo no wa nia i wszyst kich za -
sto so wa nych w niej sys te mów.

MB: – Niż sze kosz ty utrzy ma nia, mniej sza ilość na praw
oraz wydłużenie ży wot no ści ma szyn to tyl ko nie któ re
z ko rzy ści pły ną cych ze sto so wa nia sys te mów au to ma -
tycz ne go sma ro wa nia fir my Groeneveld. To moż na
prze czy tać w fol de rze re kla mo wym. Za py tam więc, sko -
ro są to tyl ko nie któ re ko rzy ści, to ja kie są po zo sta łe?
Ochro na śro do wi ska?
SK: – Fir ma Gro ene veld, już od po nad czterdziestu lat,
ofe ru je sze ro ką ga mę in no wa cyj nych roz wią zań gwa -
ran tu ją cych po pra wę efek tyw no ści i zwięk szo ną wy daj -
ność. Waż ną część na szej ofer ty sta no wią sys te my au -
to ma tycz ne go sma ro wa nia, któ re za pew nia ją dłuż szą
ży wot ność ru cho mych czę ści po jaz dów, ma szyn i po -
zo sta łych urzą dzeń, niż sze kosz ty na praw
i serwisowania, zmniej sze nie ry zy ka wy pad ków pod -
czas ma nu al ne go sma ro wa nia trud no do stęp nych
punk tów smar nych, niż sze zu ży cie sma ru, któ re przy -
czy nia się za rów no do ob ni że nia kosz tów jak
i do ochro ny śro do wi ska, więk szą pro duk tyw ność po -
przez wy eli mi no wa nie nieplanowanych prze sto jów i
wreszcie wyż szą war tość po jaz du, ma szy ny czy urzą -
dze nia przy od sprze da ży.

MB: – Na Za cho dzie na wet drob ny wy ciek sma ru to nie -
mal ka ta stro fa eko lo gicz na. U nas pla mę przy sy pu je się
pia chem i za po mi na, że po wsta ła…
SK: – Świa do mość eko lo gicz na na sze go spo łe czeń stwa  ro -
śnie bar dzo szyb ko. A sto so wa nie na szych sys te mów mo -
że je dy nie ją sty mu lo wać. Z pew no ścią tro ska o śro do wi sko
nie jest głów nym po wo dem in we sto wa nia w sys te my au to -
ma tycz ne go sma ro wa nia, ale nie na le ży o niej za po mi nać.

MB: – Jak zor ga ni zo wa ny jest wasz ser wis w Pol sce?
SK: – Po sia da my wła sny dział ser wi so wy oraz współ -
pra cu je my z sie cią cer ty fi ko wa nych, do świad czo nych
part ne rów ser wi so wych. Gwa ran tu je to ła twy i szyb ki
do stęp do usług gwa ran cyj nych i pogwarancyjnych.

MB: – Dla cze go zde cy do wał się Pan na ob ję cie swej
funk cji w Gro ene veld Pol ska?
SK: – Po wo dów jest kil ka. Po pierw sze za wsze do brze
jest pra co wać dla naj lep szych, dla li de rów bran ży. Dłu -
go fa lo wy suk ces każ dej fir mie mo że za pew nić wy łącz -
nie naj wyż sza ja kość ofe ro wa nych pro duk tów oraz od -
po wia da nie na bie żą ce i przy szłe po trze by klien tów.
Z tym wła śnie ma my do czy nie nia w przy pad ku Gru py
Gro ene veld. Na sze pro duk ty tra fia ją na ry nek ma szyn
bu dow la nych, ale tak że na ry nek au to bu so wy, rol ni czy,
trans por to wy, wy po sa że nia por tów, po jaz dów szy no -
wych i wie le in nych – po pro stu nie moż na się nu dzić.
No we moż li wo ści roz wo ju po ja wia ją się pra wie co dzien -
nie i nie gro zi nam sta gna cja. Jest też bar dziej oso bi sty
po wód. Od po nad dwu dzie stu lat pra cu ję z Ho len dra mi
oraz je stem ro dzin nie zwią za ny z Holandią. Lu bię ten
kraj i tych lu dzi. Po dzi wiam ich za ich de ter mi na cję i wy -
trwa łość w dą że niu do osią ga nia ce lów, sku tecz ność
w dzia ła niu, twar dy cha rak ter, ela stycz ność w biznesie
oraz otwar tość na in ne kul tu ry. 

MB: – Co zdra dzić Pan mo że na te mat swych za in te re -
so wań po za pra cą za wo do wą?
SK: – Na szczę ście za wsze uda wa ło mi się znaj do wać
choć tro chę cza su na swo je przy jem no ści. Od daw na
fa scy nu je mnie za byt ko wa mo to ry za cja. W wol nych
chwi lach jeż dżę też kon no oraz od da ję się przy jem no -
ści słu cha nia ulu bio nej mu zy ki.

Rozmawiał: Jacek Barański

Rozmowa ze Sławomirem Kucharskim 
dyrektorem zarządzającym Groeneveld Polska 
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Za kres bran żo wy tar gów bu dow nic twa dro go we go,
któ re od 14 do 16 ma ja 2014 ro ku od bę dą się
w Tar gach Kiel ce, to nie tyl ko sprzęt do bu do wy

dróg – jak mo że wy da wać się w pierw szej ko lej no ści. Trzy
wy sta wy to wa rzy szą ce AUTOSTRADZIE POLSKIEJ – Mię -
dzy na ro do we Tar gi Ma szyn Bu dow la nych i Po jaz dów
Spe cja li stycz nych MASZBUD, Mię dzy na ro do we Tar gi
In fra struk tu ry, Sa lon Tech no lo gia i In fra struk tu ra Lot nisk
TRAFFIC-EXPO – TIL oraz Mię dzy na ro do we Tar gi Trans -
por tu Dro go we go – Po jaz dy Użyt ko we ROTRA, za pew -
nia ją za ple cze dla ca łej bran ży.
Te go rocz na edy cja tar gów MASZBUD po trwa o je den
dzień dłu żej niż po zo sta łe rów no le głe wy sta wy – 17 ma -
ja w Tar gach Kiel ce od bę dzie się tzw. Show After Fa ir,
wiel kie wy da rze nie ad re so wa ne do wszyst kich zwie dza -
ją cych, pod czas któ re go na spe cjal nym po li go nie o po -
wierzch ni 1,6 ha nie za brak nie dy na micz nych po ka zów
ma szyn, bar dzo wi do wi sko we go kon kur su dla ope ra to -
rów ko pa rek, wie lu atrak cji dla dzie ci i ca łych ro dzin.
Organizatorzy zapraszają wszyst kie fir my do zgła sza nia
ope ra to rów do kon kur su, pla no wa ne go na trzy dni
(od 15 do 17 ma ja), pod czas któ re go wy ło nio ny zo sta -
nie naj lep szy ope ra tor, któ ry w naj krót szym cza sie
i z za cho wa niem obo wią zu ją cych norm i prze pi sów
bez pie czeń stwa ukoń czy cie ka we kon ku ren cje. Ofi cjal -
ne roz po czę cie kon kur su ope ra to rów ma szyn po prze -
dzi wstęp o zdo by wa niu upraw nień oraz pre lek cja

o tym, jak wy ko rzy stać sy mu la tor w pro ce sie szko le nia.
Prze wi dzia no tak że de mon stra cję moż li wo ści sy mu la to -
ra i sys te mu, któ ry go ob słu gu je. 
Wśród za dań kon kur so wych nie za brak nie i tych wy ma -
ga ją cych pre cy zji – jak na przykład prze kłu wa nie ba lo -
ni ków trzy ma ną przez łyż kę ko par ki szpi lą czy ukła da -
nie pre cy zyj nej kon struk cji jak i ta kich, w któ rych li czyć
bę dzie się szyb kość dzia ła nia – jak wy ko pa nie za ko pa -
nej na po li go nie becz ki z pi wem. Dla uczest ni ków prze -
wi dzia no atrak cyj ne na gro dy.
Ma rek Ga jew ski Za stęp ca Dy rek to ra ds. Tech nicz nych
i Pro mo cji IMBIGS: – Nie wąt pli wie jed nym z waż niej szych
za gad nień zwią za nych z pla cem bu do wy jest sze ro ko ro -
zu mia ne bez pie czeń stwo. Aby je za pew nić, po wie rza się
ope ru ją cy na bu do wie cięż ki sprzęt, wszel kie ma szy ny
i urzą dze nia, ale też i bu do wę rusz to wań, od po wied nio
prze szko lo nym ope ra to rom. Z te go wzglę du ini cja ty wa
Tar gów Kiel ce, zor ga ni zo wa nia pod czas Tar gów Ma -
szbud 2014 Kon kur su Ope ra to rów pro pa gu ją ce go od po -
wied nie wy szko le nie ope ra to rów i bez pie czeń stwo
na pla cu bu do wy jest ze wszech miar po ży tecz ną im pre -
zą. Współ or ga ni zu jąc i pa tro nu jąc tej no wej ini cja ty wie In -
sty tut Me cha ni za cji Bu dow nic twa i Gór nic twa Skal ne go,
ja ko jed nost ka ko or dy nu ją ca w kra ju szko le nia i kwa li fi ko -
wa nie ope ra to rów ma szyn ro bo czych – na pod sta wie roz -
po rzą dze nia mi ni stra go spo dar ki w spra wie bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy pod czas eks plo ata cji ma szyn i in -
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AUTOSTRADA i MASZBUD z wi do wi sko wym kon kur sem, 

Kie lec kie świę to dro go wnic twa, jak po tocz nie na zy wa ją tar gi Au to sra da Pol ska ich wy staw cy i go ście, to naj waż niej sza i naj więk sza wy sta wa tej bran ży w kra -
ju. To wa rzy szą cy jej MASZBUD otwie ra bio rą cym w nim udział dro gę nie tyl ko na ry nek Pol ski, ale tak że na chłon ny, du ży ry nek wschod ni
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nych urzą dzeń tech nicz nych do ro bót ziem nych, bu dow -
la nych i dro go wych – bę dzie miał oka zje do sze ro kie go
roz pro pa go wa nia ce lo wo ści, za sad oraz pod sta wo wych
kry te riów, ja kie na le ży speł nić aby za pew nić za in te re so -
wa nym od po wied nie szko le nie. Za pre zen tu je my tak że,
jak no wo cze śnie i przy stęp nie or ga ni zo wać szko le nia
na przy kła dzie wy ko rzy sta nia sy mu la to rów po zwa la ją cych
w spo sób jak naj bar dziej bez piecz ny i przy stęp ny za po -
znać przy szłych ope ra to rów z trud no ścia mi i za wi ło ścia mi
za wo du ope ra to ra. Za pra sza my wszyst kich za in te re so wa -
nych na na sze sto isko tar go we, na któ rym za pre zen tu je -
my dy na micz ny i ste ro wa ny w trzech osiach sy mu la tor ko -
par ki gą sie ni co wej Vo lvo EC 210C.

Kie lec kie świę to dro go wnic twa, jak po tocz nie na zy wa ją te
tar gi ich wy staw cy i go ście, to naj waż niej sza i naj więk sza
wy sta wa tej bran ży w kra ju. Li sta wy staw ców, któ rą zna -
leźć moż na stro nie www.tar gi kiel ce.pl, jest sta le uzu peł -
nia na. Iwo na Sza fran, El sa srl – pro du cent wy ta czar ko -na -
pa wa rek prze no śnych Su per com bi na ta, Wło chy: – Na tar -
gach MASZBUD po ja wi li śmy się kil ka lat te mu – bez po -
śred nim wpły wem na de cy zję o udzia le w wy sta wie by ła
obec ność na tym wy da rze niu wie lu firm wło skich, od któ -
rych do wie dzie li śmy się o wy so kiej ja ko ści kie lec kich tar -
gów. Nie bez zna cze nia jest dla nas fakt, że bio rąc udział
w naj więk szym w Pol sce spo tka niu bran ży ma my moż li -
wość roz mo wy z set ka mi firm, wśród któ rych mo że my zna -
leźć przy szłych klien tów i ko ope ran tów. MASZBUD otwie ra
nam dro gę nie tyl ko na ry nek Pol ski, ale tak że – ze wzglę -
du na lo ka li za cję Tar gów Kiel ce i obec ność przed sta wi cie li
firm ze wscho du – tak że na chłon ny, du ży ry nek wschod ni.
Cho ciaż na wy sta wien ni czej ma pie Pol ski po ja wi ło się no -
we wy da rze nie de dy ko wa ne bran ży ma szyn bu dow la nych,
to jed nak prze ko na ni, że du że do świad cze nie, ja kim dys -
po nu ją w tym za kre sie Tar gi Kiel ce, gwa ran tu je suk ces,
w tym ro ku rów nież zde cy do wa li śmy się na za pre zen to wa -
nie ofer ty na szej fir my pod czas kie lec kie go MASZBUDU. 

Ma rek Stań kow ski, Kie row nik Dzia łu Re kla my, Dres sta
Sta lo wa Wo la: – Tar gi i wy sta wy to naj lep sze miej sce
do bez po śred nie go dia lo gu i wy mia ny opi nii, po nie waż
klient ma ty le sa mo do po wie dze nia o pro duk cie, co je go
sprze daw ca. Od wie lu lat jed nym z klu czo wych ele men -
tów stra te gii mar ke tin go wej na szej fir my jest pre zen to wa -
nie ma szyn bu dow la nych pro du ko wa nych w Sta lo wej Wo -
li, za rów no na ryn kach świa to wych, jak i kra jo wym. Stąd
też obec ność mar ki DRESSTA STALOWA WOLA na tar -
gach MASZBUD 2014 w Kiel cach. Na na szym sto isku bę -
dzie moż na zo ba czyć no we mo de le ma szyn, któ re znaj du -
ją sze ro kie za sto so wa nie w gór nic twie, ener ge ty ce, go -
spo dar ce ko mu nal nej czy le śnej al bo przy bu do wie dróg
i in nych obiek tów.
Part ne rzy me ry to rycz ni tar gów przy go to wa li sze reg
kon fe ren cji po ru sza ją cych za gad nie nia waż ne dla bran -
ży. War to wspo mnieć tu przy kła do wo kon fe ren cję „No -
wa ge ne ra cja urzą dzeń bez pie czeń stwa ru chu dro go -
we go – pro jek to wa nie i ba da nia”, któ rej or ga ni za to rem
jest IBDiM czy de ba tę or ga ni zo wa ną przez IMBIGS
w ra mach Sa lo nu Kru szyw. 

Na uczest ni ków ko lej nej edy cji tar gów w Kiel cach cze -
ka ją tak że udo god nie nia zwią za ne z mo der ni za cją i roz -
bu do wą tar go wej in fra struk tu ry. Do użyt ku od da ny zo -
stał już par king wie lo po zio mo wy na pół ty sią ca po jaz -
dów, przy go to wa no miej sca par kin go we przed ha la mi
w miej scu daw ne go biu row ca. Funk cjo no wać bę dzie
tak że no wo cze sne Cen trum Kon gre so we i no wy ter mi -
nal wej ścio wy od stro ny za chod niej, umoż li wia ją cy płyn -
ną re je stra cję, po zwa la ją cy jed no cze śnie na do star cza -
nie szcze gó ło wych da nych do ty czą cych od wie dza ją -
cych wy sta wę. Nie bez zna cze nia jest tak że to, że
do Tar gów Kiel ce moż na wy god nie do je chać, co umoż -
li wia sieć no wych dróg wo kół te re nów tar go wych. Atu -
tem jest tak że bez ko li zyj ny zjazd z tra sy War sza wa-Kra -
ków na par king wie lo po zio mo wy.
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IShow After Fa ir i moc nym me ry to rycz nym wspar ciem

Udział w naj więk szym w Pol sce spo tka niu bran ży da je moż li wość zna le zie -
nia przy szłych klien tów i ko ope ran tów

Te go rocz ny MASZBUD po trwa o je den dzień dłu żej niż po zo sta łe rów no le -
głe wy sta wy – 17 ma ja w Tar gach Kiel ce od bę dzie się tzw. Show After Fa ir
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Użyt kow ni cy ma szyn bu dow la nych Ko mat su na -
pę dza nych sil ni ka mi speł nia ją cy mi nor mę emi sji
spa lin Tier 4/Sta ge IIIB wy po sa żo nych w układ

ob rób ki spa lin z ka ta li za to rem i fil trem czą stek sta łych
mo gą kon cen tro wać się na swej pra cy. Ich sprzęt nie
wy ma ga bo wiem spe cjal ne go trak to wa nia w za kre sie
co dzien nej i okre so wej ob słu gi tech nicz nej. W nor mal -
nych wa run kach dzia ła nie ukła du od by wa się „w tle”,
nie zau wa żal nie dla ope ra to ra. W naj mniej szym stop -
niu – na wet cza so wo – nie ogra ni cza osią gów i nie za -
kłó ca nor mal nej pra cy ma szy ny. 
Ga zy wy de cho we prze pły wa jąc przez ka ta li za tor wcho -
dzą w re ak cję przy no szą cą re duk cję emi sji tlen ku wę gla,
wę glo wo do rów oraz czę ści czą stek sta łych. Aby speł nić
wa run ki za pi sa ne w obo wią zu ją cych ak tu al nie nor mach
czy sto ści spa lin ko niecz ne jest jed nak wy chwy ce nie jak
naj więk szej ilo ści po zo sta łych czą stek sta łych. Jest to
moż li we dzię ki za sto so wa niu du żej sku tecz no ści fil tra
DPF. Ten opra co wa ny przez kon struk to rów Ko mat su
jest nie zwy kle sku tecz ny, wy chwy tu je bo wiem po -
nad dzie więć dzie siąt pro cent czastek sta łych ze spa lin.
Pod czas nor mal nej pra cy ma szy ny wy mu szo ny zo sta je
prze pływ spa lin przez ka na ły fil tra o po ro wa tych ścian -
kach. W ten spo sób ze stru mie nia ga zów wy lo to wych
wy chwy co ne i za trzy ma ne zo sta ją za war te w nich
cząst ki sta łe. Te pod da wa ne są uty li za cji przez utle nia -
ne w sa mo ak ty wu ją cym się pro ce sie pa syw nej re ge ne -
ra cji, w któ rym wy ko rzy sty wa ne jest cie pło ge ne ro wa -
ne pod czas nor mal nej eks plo ata cji. Re ge ne ra cja fil tra
nie wy ma ga prze rwa nia użyt kowa nia ma szy ny.
Ma szy ny Ko mat su na pę dza ne sil ni ka mi naj now szej ge -
ne ra cji wy po sa żo no w sys tem te le ma tycz ny Kom trax
wzbo ga co ny o no we funk cje. Za je go po mo cą ope ra tor
zy sku je do stęp do sze re gu da nych umoż li wia ją cych
peł niej sze śle dze nie pra cy ma szy ny i jej opty mal ne wy -
ko rzy sta nie. Kom trax mię dzy in ny mi na bie żą co mo ni to -
ru je jed nost kę na pę do wą oraz stan fil tra czą stek sta -
łych. 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.
Ma szy ny Ko mat su na pę dza ne sil ni ka mi speł nia ją cy mi
nor mę emi sji spa lin Tier 4/Sta ge IIIB ob ję te są stan dar -
do wo bez płat nym pro gra mem Ko mat su CARE. Obej -
mu je on pla no wą ob słu gę tech nicz ną  w okre sie pierw -
szych trzech lat lub dwóch ty się cy go dzin (za leż nie
od te go, co na stą pi ja ko pierw sze) eks plo ata cji ma szy -
ny. Pro gram Ko mat su CARE prze wi du je prze glą dy wy -
ko ny wa ne przez au to ry zo wa ny ser wis pro du cen ta
po prze pra co wa niu przez ma szy nę 500, 1.000, 1.500
i 2.000 go dzin. Pod czas każ de go z nich wy ko nu je się:
• oce nę wi zu al ną sta nu tech nicz ne go ma szy ny,
• wy mia nę ole ju i fil tra z wy ko rzy sta niem ory gi nal nych

czę ści i kom po nen tów Ko mat su,
• in spek cję new ral gicz nych punk tów ser wi so wych, 

• po bra nie prób ki do ana li zy ole ju prze pro wa dza nej
w spe cja li stycz nym la bo ra to rium Ko mat su,

• kosz ty ro bo ci zny i do jaz du me cha ni ka do miej sca po -
sto ju ma szy ny.

Pro gram Ko mat su CARE obej mu je rów nież dwu krot ną
cał ko wi cie bez płat ną wy mia nę fil tra czą stek sta łych.
Pro du cent gwa ran tu je je go spraw ne dzia ła nie przez
pięć lat lub 9.000 go dzin. Wie lu użyt kow ni ków za da je
py ta nie, czy na wy mia nę otrzy ma ją filtr DPF fa brycz nie

no wy, czy też re ge ne ro wa ny. Ko mat su wy ja śnia, że
w prak ty ce nie ma to żad ne go zna cze nia. Re ge ne ra cja
do ko ny wa na jest przez spe cja li stów, prze wi du je od zy -
ski wa nie je dy nie nie któ rych ele men tów, ta kich jak
na przy kład obu do wa i po now ne ich wy ko rzy sty wa nie.
Ozna cza to, że re ge ne ro wa ny filtr DFP po sia da iden -
tycz ne wa lo ry i pa ra me try, jak fa brycz nie no wy. 
Wpro wa dze nie pro gra mu Ko mat su CARE ma zna czą cy
wpływ na wy dłu że nie ży wot no ści wszyst kich pod ze spo -
łów ma szy ny, a co za tym idzie dłuż sze utrzy my wa nie
jej w naj wyż szej spraw no ści tech nicz nej oraz za pew nie -
nie wy so kiej ce ny przy od sprze da ży. Użyt kow nik nie
jest za ska ki wa ny nie spo dzie wa ny mi wy dat ka mi w cią gu
trzech lat (lub 2.000 go dzin) eks plo ata cji. Au to ry zo wa ny
ser wis Ko mat su bie rze na ca ły ten okres peł ną od po -
wie dzial ność za pra wi dło we ser wi so wa nie ma szy ny.
Gwa ran cją te go jest fakt, że wszel kie czyn no ści w tym
za kre sie wy ko nu ją wy kwa li fi ko wa ni i od po wied nio prze -
szko le ni me cha ni cy wy ko rzy stu ją cy wy łącz nie ory gi nal -
ne czę ści, pod ze spo ły i kom po nen ty. Wszyst kie są cer -
ty fi ko wa ne przez Ko mat su. Istot ne jest tak że, że w przy -
pad ku od sprze da ży ma szy ny w okre sie obo wią zy wa nia
pro gra mu Ko mat su CARE mo że on być bez naj mniej -
szych prze szkód ce do wa ny na ko lej ne go wła ści cie la.
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Komatsu CARE? Same zalety!

Ma szy ny Ko mat su z sil ni ka mi speł nia ją cy mi nor mę Tier 4/Sta ge IIIB ob ję te
są stan dar do wo bez płat nym pro gra mem Ko mat su CARE 



http://www.komatsupoland.pl/komatsu.html
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Opo na So li de al BHZ
Zo sta ła za pro jek to wa na do pra cy
w miej scach o zwięk szo nym ry zy ku
uszko dze nia czo ła opo ny oraz na pod -
ło żu po dat nym na uszko dze nia, ja kim
są na przy kład te re ny zie lo ne. Naj now -
sza kon struk cja bież ni ka i wzmoc nio ny
kar kas za pew nia wyż szą od por ność
na uszko dze nia me cha nicz ne przy za -
cho wa niu opty mal nej trak cji i sta bil no -
ści. So li de al BHZ po sia da naj bar dziej
za bu do wa ną po wierzch nię bież ni ka
w kla sie opon R4, co wpły wa na ob ni -
że nie ry zy ka punk to wych uszko dzeń.
Kon struk cja opo ny zo sta ła za pro jek -

to wa na przed wszyst kim do pra cy na twar dych pod ło żach, po -
wierzch niach ka mie ni stych, na dłu gich prze jaz dach oraz w wa run -
kach He avy Du ty. So li de al Bac khoe BHZ mo że być tak że wy ko rzy -
sty wa na ja ko opo na „zi mo wa”.

Koparka kompaktowa
Wacker Neuson ET18 VDS
Ma szy na dzię ki swej zwar tej bu do -
wie i za sto so wa nym roz wią za niom
kon struk cyj nym osią ga wy jąt ko we
pa ra me try ko pa nia da jąc po czu cie
pew no ści i sta bil no ści każ de mu
użyt kow ni ko wi. W mo de lu ET18
VDS za sto so wa no roz su wa ne hy -
drau licz nie pod wo zie po zwa la ją ce
na pra cę za rów no na ma łych prze -
strze niach, jak i na ma ło sta bil nym
grun cie. Ma szy na w wer sji z sys te -
mem VDS za pew nia ko pa nie pio -
no we na te re nie po chy lo nym na wet

do 15 stop ni. Za sto so wa ne w mi ni ko par kach se rii ET no wo cze sne
ukła dy – trzy cy lin dro wy sil nik Yan mar o du żej po jem no ści i nie za -
wod ny in no wa cyj ny sys tem hy drau licz ny, zde cy do wa nie pod no -
szą wy daj ność i kom fort pra cy. 

SITECH Po land – wa lo ry sys te mów Trim ble w prak ty ce
Fir ma SITECH Po land, któ ra w grud niu ubie głe go ro ku prze ję ła pie czę w Pol sce nad dzia łem In ży -
nie rii Lą do wej kon cer nu Trim ble po ja wi się na tar gach In ter masz z sze ro ką ofer tą do ty czą cą za rów -
no urzą dzeń, jak i usług. SITECH Po land bę dzie pro pa go wać ko rzy ści wy ni ka ją ce z użyt ko wa nia sys -
te mów tech no lo gii bu dow la nych Trim ble tak że pod czas po ka zów prak tycz nych. W tym ce lu sto isko
fir my wy po sa żo ne zo sta nie w sy mu la tor pra cy Trim ble GCS900 Gra de Con trol Sys tem. Wszy scy
chęt ni bą dą mo gli prze ko nać się w prak ty ce o je go wa lo rach, za po znać się z je go za awan so wa ny -
mi funk cja mi. Go ście tar go wi po win ni za tem opusz czać Po znań w prze ko na niu, że sys te my ste ro wa -
nia pra cą ma szyn po zwo lą ich fir mom zwięk szyć efek tyw ność i wy daj ność prac. A wszyst ko to
przy ogra ni cze niu na kła dów i bie żą cych kosz tów eks plo ata cyj nych. 

Nowoczesne maszyny, nowoczesne technologie
W Poznaniu Volvo Maszyny Budowlane Polska zaprezentuje nie tylko najnowszej generacji
maszyny budowlane, których polską premierę przewidziano właśnie na Intermasz. Odwiedzający
stoisko firmy skorzystać będą mogli również z porad fachowców dotyczących prawidłowej
eksploatacji sprzętu. Inżynierowie wsparcia technicznego Volvo Maszyny Budowlane Polska
szczególną uwagę poświęcą maszynom napędzanym silnikami spełniającymi normę emisji spalin
Tier 4/Stage IIIB. Dział Serwisu Volvo Maszyny Budowlane Polska zamierza  przekonać
użytkowników maszyn, że nie należy się obawiać się nowych technologii. Systemy redukcji spalin,
w które wyposażone są maszyny Volvo, zostały z powodzeniem przetestowane w najtrudniejszych
warunkach, w wielu krajach świata o zróżnicowanych warunkach klimatycznych. 

Co zobaczymy na targach INTERMASZ?

CASE Construction szykuje atrakcje
Kon cern CASE Con struc tion bę dzie na tar gach In ter masz re pre zen to wa ny przez je dy ne go au -
to ry zo wa ne go de ale ra, ja kim jest In trac Pol ska. Na prze stron nej eks po zy cji li czą cej 500 me trów
kwa dra to wych każ dy z go ści im pre zy z ca łą pew no ścią znaj dzie coś dla sie bie. Za pre zen to wa -
ne zo sta ną bo wiem za rów no ma szy ny li nii Com pact Li ne, jak i cięż ki sprzęt He avy Li ne. Wia -
do mo już, że w Po zna niu po ja wi się „mo bil ne biu ro” – CASE Truck, co stwo rzy do dat ko we
moż li wo ści ob słu gi tar go wych go ści za in te re so wa nych ma szy na mi mar ki CASE. In trac Pol ska
za po wia da wie le atrak cji i nie spo dzia nek dla wszyst kich, któ rzy zde cy du ją się od wie dzić eks -
po zy cję ma szyn CASE.

http://intermasz.posbud.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=23
http://intermasz.posbud.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=5&Itemid=23
http://intermasz.posbud.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=18&Itemid=23
http://intermasz.posbud.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=15&Itemid=23
http://intermasz.posbud.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=20&Itemid=23
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Koparko-ładowarka Terex TLB 990
EWPA za pre zen tu je w Po zna niu mię dzy in ny mi ko par ko -ła do war kę Te rex TLB 990 sta no wią cą
uko ro no wa nie wie lo let nich do świad czeń kon struk to rów. Ma szy na im po nu je pod wzglę dem
oszczęd nej eks plo ata cji oraz pa ra me trów ro bo czych za rów no sek cji ko par ko wej, jak i ła do war ko -
wej. Odznacza się wy jąt ko wym za sięgiem oraz głę bo kością ko pa nia. Na pod kre śle nie za słu gu ją
też pa ra me try do ty czą ce si ły wy ry wa ją cej i mak sy mal ne go udźwi gu na ra mie niu ła do war ko wym.
Dzię ki ukła do wi czte rech kół skręt nych ma szy na jest nie zwy kle zwrot na, mo że bez naj mniej szych
pro ble mów za jąć opty mal ną po zy cję pod czas pro wa dze nia prac. Cie ka wost kę sta no wi rów nież
fakt, że jed nost ka na pę do wa TLB 990 speł nia nor my emi syj ne bez ko niecz no ści sto so wa nia fil tra
czą stek sta łych DPF oraz ukła du ob rób ki spa lin SCR wy ma ga ją ce go Ad Blue. 

Koparko-ładowarka  JCB 4CX
Fir ma In ter han dler za pre zen tu je pod czas tar gów In ter masz ko par ko -ła do war kę JCB 4CX. Maszyna
im po nu je za rów no pod wzglę dem wy daj no ści, jak i ni skich kosz tów eks plo ata cyj nych. W dzi siej -
szych trud nych dla bran ży bu dow la nej cza sach li czy się to, by wy ko nać pra cę so lid nie i przy mak sy -
mal nym ogra ni cze niu na kła dów. Sys tem EcoDig po zwa la na utrzy ma nie niż szych pręd ko ści ob ro to -
wych sil ni ka pod czas ko pa nia bez ne ga tyw ne go wpły wu na wy daj ność pra cy. EcoDig po zwa la
przy tym na oszczęd ność pa li wa na wet do 15%, ogra ni cza emi sji spa lin, zmniej sza zu ży cie jed nost -
ki na pę do wej (speł nia ona naj now sze nor my spa lin Tier IV/Sta ge 3B) oraz ob ni ża po ziom emi to wa -
ne go ha ła su. Ope ra tor ma szy ny spę dza w jej ka bi nie wie le go dzin dzien nie, dla te go kon struk to rzy
JCB za dba li, by czuł się wy god nie i bez piecz nie. 

Kompaktowa ładowarka Liebherr L 506 C
Lie bherr Pol ska za pre zen tu je na tra gach In ter masz 2014 w Po zna niu kom pak to wą ła do war kę Lie -
bherr L 506 C. To nie zwy kle cie ka wa kon struk cja łą czą cą w so bie wy trzy ma łość, uni wer sal ność oraz
nie zwy kłe bez pie czeń stwo użyt ko wa nia. Ma szy na do sko na le spraw dza się w bu dow nic twie dro go -
wym, przy bu do wie ka na łów, w pra cach rol ni czych i le śnych oraz ko mu nal nych. Kom for to wa ka bi na
o po nad prze cięt nej po wierzch ni prze szkleń za pew nia ope ra to ro wi do sko na łą wi docz ność na ca ły
ob szar ro bo czy. Bez pie czeń stwo pra cy ope ra to ra pod no szą rów nież er go no micz ne ele men ty ob słu -
go we w ka bi nie. Mo gą być in dy wi du al nie re gu lo wa ne przez ope ra to ra, co za pew nia mu efek tyw ną
i bez piecz ną pra cę. Mo że on w peł ni skon cen tro wać się na wy ko ny wa nym za da niu, dzię ki cze mu
zde cy do wa nie wzra sta nie tyl ko bez pie czeń stwo, ale tak że wy daj ność pra cy.

Mecalac MCR inspiruje i fascynuje
Me ca lac Pol ska przy bli ży go ściom In ter ma szu wa lo ry ma szyn ga my MCR. Są to w peł ni ob ro to we
ko par ki gą sie ni co we o cię ża rze ro bo czym 6, 8 i 10 ton. Wszyst kie mo de le im po nu ją uni wer sal no ścią,
z po wo dze niem peł nić mo gą bo wiem ro lę mi di ko par ki gą sie ni co wej, ła do war ki o im po nu ją cym za -
się gu ro bo czym i moż li wo ścią ob ro tu o 360°, ła do war ki bur to wej o wy so kiej mo bil no ści, no śni ka ty -
pu „pod nieś i prze wieź”, no śni ka wszel kie go osprzę tu (tak że in nych pro du cen tów). Ko par ki Me ca lac
MCR są wprost stwo rzo ne, by pra co wać tam, gdzie za sto so wa nie kon wen cjo nal nych ma szyn jest
ma ło efek tyw ne. Po tra fią jed no cze śnie in spi ro wać i fa scy no wać nie tyl ko co raz szer sze gro no swych
użyt kow ni ków, ale rów nież mi ło śni ków ma szyn bu dow la nych. W Me ca lac Pol ska są prze ko na ni, że
dzię ki eks po zy cji na In ter ma szu ko par ki MCR zy ska ją so bie ko lej nych zwo len ni ków.

Grupa firm

Wacker Neuson na torowiska
Wac ker Neu son Pol ska za pre zen tu je w Po zna niu sze reg in no wa cyj nych urzą dzeń. Jed nym z nich jest młot ben zy -
no wy BH 55rw prze zna czo ny spe cjal nie do ro bót to ro wych. Ma ją one szcze gól ną spe cy fi kę. Pod bi ja nie to rów trze -
ba wy ko ny wać bar dzo de li kat nie, tak, aby nie uszko dzić tłucz nia. Po trzeb na jest jed nak od po wied nio do bra na czę -
sto tli wość uda ru, aby uzy skać je go wła ści we za gęsz cze nie. In ży nie ro wie Wac ker Neu son po sił ku ją cy się su ge stia -
mi fa chow ców od ro bót to ro wych skon stru owa li wa żą cy 24 ki lo gra my młot BH 55rw per fek cyj nie za gęsz cza ją cy
tłu czeń pod to ra mi bez po wo do wa nia je go uszko dzeń. Aby uzy skać ta ki efekt, na le ża ło do kład nie do pa so wać
do sie bie wszyst kie pod ze spo ły BH 55rw. Ener gia uda ru wy no szą ca 55 dżu li nie uszka dza ma te ria łu, rów no wa ży
ją bar dzo wy so ka czę sto tli wość uda ru – 1.350 ude rzeń na mi nu tę. Spraw dzo ny sys tem tłu mie nia drgań obu do wy
opra co wa ny przez Wac ker Neu son za pew nia ni ski po ziom wi bra cji prze ka zy wa nych na ra mio na ope ra to ra. 

http://intermasz.posbud.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=7&Itemid=23
http://intermasz.posbud.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=12&Itemid=23
http://intermasz.posbud.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=23
http://intermasz.posbud.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=13&Itemid=23
http://intermasz.posbud.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=14&Itemid=23
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Re ak cje ha lu cy no gen ne, bó le i za wro ty gło wy,
sen ność, za tru cia, po draż nie nie ukła du od de -
cho we go, oczu, skó ry oraz aler gie. W skraj nych

przy pad kach utra ta przy tom no ści, a nawet  choroba no -
wo two rowa. Na to wszystko narażeni są pracownicy
firm mających kontakt z as fal tami dro go wymi wy dzie la -
jącymi dy my, któ re są zło żo ny mi mie sza ni na mi sub -
stan cji szko dli wych o róż nym cha rak te rze che micz nym
i stop niu tok sycz no ści. Obsługujący rozściełacze
asfaltu narażeni są ponadto na kontakt z ła two pal nymi
i szko dli wymi dla zdro wia  środ kami an ty adhe zyj nymi
i ich oparami. Szko dli we dla zdro wia są tak że spa li ny
emi to wa ne przez sil ni ki wy so ko pręż ne.
Głów ne za gro że nie dla ob słu gu ją cych roz ście ła cze sta -
no wią wie lo pier ście nio we wę glo wo do ry aro ma tycz ne
(WWA). Przy ro bo tach dro go wych pra cow ni cy są na ra -
że ni na wie lo skład ni ko we mie sza ni ny sub stan cji che -
micz nych wcho dzą cych w skład dy mów as fal tów (al ka -
ny, al ke ny, cy klo al ka ny, cy klo al ke ny). Szko dli we dla
zdro wia są też środ ki an ty adhe zyj ne po wo du ją ce, że as -
falt nie przy le ga do osprzę tu i ele men tów kon struk cyj -
nych ma szyn dro go wych. Jed nak za rów no sa me środ ki,
jak i ich opa ry, są ła two pal ne i szko dli we dla zdro wia. 
Wy zie wy go rą ce go as fal tu – za rów no opa ry, jak i dy -
my – za wie ra ją po wsta łe w wy ni ku kon den sa cji ga zów
ulat nia ją ce się cząst ki ma ją ce śred ni cę jed ne go mi kro -
me tra i mniej. Że by uniesz ko dli wić tak ma łe cząst ki, na -
le ży kon tro lo wać ruch po wie trza, w któ rym są za wie szo -
ne. Dla te go też in ży nie ro wie Atlas Cop co kon stru ują cy
roz kła dar ki mas bi tu micz nych stwo rzy li za awan so wa ny
sys tem od sy sa nia opa rów as fal tu. Ja ko wy po sa że nie
opcjo nal ne w ma szy nach Dy na pac SD2500 i SD2550
sto so wa ny jest du ży wen ty la tor umiesz czo ny z ty łu
nad gą sie ni ca mi. Je go za da niem jest za sy sa nie opa rów
uno szą cych się nad prze no śni kiem śli ma ko wym i usu -
wa nie ich ze stre fy pra cy ma szy ny. W ma szy nach za sto -
so wa no prze szkle nia sta no wi ska ope ra to ra, co za pew nia
mu do dat ko wą ochro nę przed szko dli wy mi wy zie wa mi. 
Ame ry kań skie nor my prze wi du ją, że po ziom sku tecz no -
ści urzą dzeń od sy sa ją cych sto so wa nych w roz kła dar -
kach go rą cych mie sza nek mi ne ral no -bi tu micz nych mu -
si wy no sić co naj mniej osiem dzie siąt pro cent. Ma szy ny
Dy na pac SD2500 i SD2550 wy po sa żo ne w no wa tor ski
układ od sy sa nia spa lin pod da ne zo sta ły sze re go wi te -
stów. Wy ka za ły one, że szko dli we sub san cje usu wa ne
by ły ze sku tecz no ścią się ga ją cą dzie więć dzie się ciu
trzech pro cent. Roz wią za niem ofe ro wa nym przez Atlas
Cop co za in te re so wał się fran cu ski pań stwo wy Fun dusz
Ubez pie czeń Zdro wot nych, któ ry za ofe ro wał po moc fi -
nan so wą dla ma łych i śred nich przed się biorstw, któ re
zde cy du ją się zmo der ni zo wać po sia da ne roz kła dar ki
i do po sa żyć je w sku tecz ne ukła dy od sy sa ją ce. W ubie -
głym ro ku od dział Fun du szu Ubez pie czeń Zdro wot -

nych z re gio nu Al za cji -Mo ze li wspo mógł fi nan so wo do -
po sa że nie no wej roz kła dar ki mas bi tu micz nych Atlas
Cop co na le żą cej do fir my Pon tig gia w no wo cze sny sys -
tem od sy sa nia opa rów. – Na sza fir ma zaj mu je się bu do -
wą dróg w re gio nie Al za cji. Ak tu al nie za trud nia my stu
osiem dzie się ciu pra cow ni ków. Chce my za pew niać im
jak naj lep sze wa run ki pra cy, dla te go z ol brzy mim za do -
wo le niem przy ję li śmy ofer tę fun du szu, któ ry zre kom pen -
so wał nam aż dzie więć dzie siąt sie dem pro cent wy dat -
ków na sys tem od sy sa nia opa rów za mon to wa ny w na -
szej no wej roz kła dar ce Dy na pac fir my Atlas Cop co. Tak -
że bez po mo cy i tak zde cy do wa li by śmy się na za in sta lo -
wa nie sys te mu chro nią ce go na szych pra cow ni ków.
Uwa żam jed nak, że dla mniej szych firm ta kich, jak na -
sza, nie zwy kle waż na jest moż li wość uzy ska nia wspar cia
ze stro ny pań stwa – mó wi Tho mas Ne eb, dy rek tor na -
czel ny w fir mie Pon tig gia. 
Sys tem od sy sa nia spa lin nie sta no wił dla al zac kiej fir my
je dy nej in we sty cji w ochro nę zdro wia pra cow ni ków. Zde -

cy do wa ła się ona wy po sa żyć część swych ma szyn w ka -
me ry wstecz ne. Tu tak że uda ło się sko rzy stać z do ta cji
pań stwo wych. Wła ści cie le fir my py ta ni o efek ty swych
dzia łań za uwa ża ją, że po cząt ko wo dał się za ob ser wo -
wać pe wien scep ty cyzm wśród ope ra to rów zmo der ni zo -
wa nych roz kła da rek. – Lu dzie nie lu bią zmian i po cząt ko -
wo nie chcie li pra co wać w oszklo nej ka bi nie. Szyb ko jed -
nak zda li so bie spra wę z ko rzy ści, ja kie da je ta ki sys tem.
Dziś ża den z nich nie zde cy do wał by się na po wrót do sta -
re go spo so bu pra cy – tłu ma czy Tho mas Ne eb. Bob Ke -
ge la ers, re gio nal ny spe cja li sta do spraw ma szyn dro go -
wych w Atlas Cop co Fran cja ujaw nia, że za po trze bo wa -
nie na sys tem od sy sa nia opa rów w roz kła dar kach cie szy
się co raz więk szym za in te re so wa niem, za rów no ze stro -
ny gi gan tów w ro dza ju kon cer nów Co las czy Eu ro via, jak
i mniej szych dzia ła ją cych lo kal nie firm. – Kwe stia ochro -
ny zdro wia pra cow ni ków sta je się dla nich co raz istot niej -
sza. Zwięk sza się za po trze bo wa nie na sys te my od sy sa -
nia opa rów. Dziś wy po sa żo na jest w nie co pią ta roz kła -
dar ka Atlas Cop co sprze da wa na we Fran cji.

Atlas Copco prezentuje no wy sys tem od sy sa nia  opa rów

Na początku operatorzy rozkładarek mieli obiekcje co do przeszklenia
swojego miejsca pracy. Szybko jednak docenili walory tego rozwiązania 
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Do tej po ry czę sto spo ty ka li śmy się ze stwier dze nia -
mi, że sys te my te le ma tycz ne są dro gie i skom pli -
ko wa ne w ob słu dze, dla te go ich in sta la cja opła ca

się wy łącz nie użyt kow ni kom du żych ma szyn. Kon struk to -
rzy JCB two rząc opar ty na tech no lo gii GPS sys tem
LiveLink sta ra li się za dać kłam te go ro dza ju opi niom. 
Każ dy z pro du cen tów sta ra się, by je go ma szy ny by ły
jak naj bar dziej efek tyw ne. Współ gra to z ocze ki wa nia mi
użyt kow ni ków, któ rzy li czą, że ich sprzęt po zwo li
na szyb kie i bez pro ble mo we wy ko na nie za da nia. Bry tyj -
ski kon cern JCB pre zen tu je ko lej ne udo god nie nie dla
użyt kow ni ków ma szyn tej mar ki – JCB LiveLink. Ta ką
na zwę no si za awan so wa ny sys tem mo ni to ro wa nia ma -
szy ny, któ ry po zwa la nie tyl ko na szyb szą re ali za cję in -
we sty cji, ale tak że dzię ki moż li wo ści śle dze nia na bie żą -
co pa ra me trów ro bo czych, utrzy my wa nie ma szy ny
w na le ży tym sta nie tech nicz nym. Ma to oczy wi ście bez -
po śred ni wpływ na pod nie sie nie jej bez a wa ryj no ści,
a dzię ki te mu osią gnię cie wyż szej ce ny w mo men cie
od sprze da ży. 
JCB LiveLink to spe cja li stycz ny pro gram, któ ry umoż li -
wia wła ści cie lom ma szyn JCB ich mo ni to ro wa nie i zdal -
ne za rzą dza nie funk cja mi. Uru cho mie nie JCB LiveLink
nie na strę cza więk szych trud no ści. Wszyst ko, cze go
po trze bu je użyt kow nik, to kom pu ter pod łą czo ny do In -
ter ne tu. Ter mi nal LiveLink jest zin te gro wa ny z ma szy ną.
Je go pod sta wo wą funk cją jest per ma nent ne mo ni to ro -
wa nie za po mo cą licz nych czuj ni ków pa ra me trów pra cy
ma szy ny, ich gro ma dze nie i prze sy ła nie do spe cjal ne -
go ser we ra utrz my wa ne go przez kon cern JCB. Stąd da -
ne na te mat pra cy ma szy ny w for mie przej rzy stych ze -
sta wień prze sy ła ne są do wła ści cie la urzą dze nia za po -
mo cą tech no lo gii mo bil nej łącz no ści.
Dzię ki sys te mo wi LiveLink użyt kow nik otrzy mu je zdal -
nie na stę pu ją ce da ne na te mat ma szy ny: 
• lo ka li za cja miej sca pra cy lub po sto ju, 
• ostrze że nie o nie upraw nio nym uży ciu lub ru chu,
• alar my dia gno stycz ne,
• czas pra cy i ob cią że nia sil ni ka,
• ru ty no we usłu gi po wia da mia nia,
• cza su efek tyw ne go użyt ko wa nia, 
• zu ży cie pa li wa, 
• czas prze sto ju.
LiveLink mo że zo stać rów nież skon fi gu ro wa ny w ten
spo sób, by prze sy łać wszyst kie klu czo we in for ma cje
do ty czą ce pa ra me trów pra cy ma szy ny pocz tą elek tro -
nicz ną w po sta ci cy klicz nych ra por tów. Tra fia ją one
bez po śred nio do skrzyn ki pocz to wej użyt kow ni ka
w kom pu te rze lub te le fo nie ko mór ko wym.
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.
Funk cje LiveLink sta no wią klucz do mak sy ma li za cji wy -
daj no ści ma szy ny. Sys tem ra por to wa nia zu ży cia pa li wa
dzię ki prze ka zy wa niu na bie żą co pre cy zyj nych da nych
uspraw nia kon tro lę nad je go za pa sa mi i skła da nie z od -
po wied nim wy prze dze niem za mó wień na no we do sta -
wy. Do kład ne mo ni to ro wa nie cza su pra cy i od stępstw
od nor my pro wa dzi z ko lei do lep sze go pla no wa nia ob -
słu gi ser wi so wej ma szyn. Wi zy ta me cha ni ków mo że na -
stą pić w naj bar dziej do god nym mo men cie, na przy kład
kie dy wy łą cze nie ma szy ny z ru chu nie za kłó ci pro ce su
tech no lo gicz ne go. Mo ni to ring cza su bez czyn no ści po -
zwa la okre ślić fak tycz ną wy daj ność ma szy ny, po ma ga
za rzą dzać za so ba mi i zmniej szyć mar no traw stwo.
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. Z ta ką sy tu acją mie li śmy do czy -
nie nia, 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. Wła ści ciel
osza co wał war tość skra dzio ne go sprzę tu na 270 ty się -
cy zło tych. Po li cja przy stą pi ła nie zwłocz nie do ba da nia
miej sca kra dzie ży i zbie ra nia in for ma cji. W efek cie już
go dzi nę po przy ję ciu zgło sze nia o kra dzie ży po li cjan ci
wie dzie li do kład nie, gdzie zło dzie je ukry li swój nie ma ły
łup. Mie li wiel ce uła twio ne za da nie. Ko par ko -ła do war -
ka 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. Ma szy nę skrzęt nie 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 na tych miast zwró co 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
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Vo lvo Con struc tion Equ ip ment MASTERS to kon -
kurs, w któ rym bio rą udział tech ni cy ser wi su oraz
spe cja li ści do spraw czę ści za mien nych z firm bę -

dą cych au to ry zo wa ny mi de ale ra mi szwedz kie go kon -
cer nu. Każ dy z de ale rów Vo lvo CE wy sta wić mo że dru -
ży nę zło żo ną ze swo ich naj lep szych pra cow ni ków, któ -
rzy przy stę pu ją do mię dzy na ro do wej ry wa li za cji o mia -
no mi strzów w swo im fa chu.
Ja kie są głów ne po wo dy or ga ni zo wa nia ta kich za wo -
dów? Vo lvo CE pra gnie w ten spo sób nie tyl ko na kła niać
swych pra cow ni ków do pod no sze nia kwa li fi ka cji i wie -
dzy o pro duk tach, ale rów nież pra gnie po ka zać, że co -
dzien na cięż ka pra ca tech ni ków w bar dzo róż nych wa -
run kach (od let nie go skwa ru, przez je sien ne desz cze,
na zi mo wych mro zach skoń czyw szy) jest ce nio na.
Wszak to wła śnie tech ni cy na da ją „twarz” mar ce Vo lvo
opie ku jąc się na co dzień ma szy na mi.
Pierw sze za wo dy MASTERS od by ły się w ro ku 1990 sta -
no wiąc część ob cho dów trzy dzie stej rocz ni cy uru cho -
mie nia cen trum szko le nio we go Vo lvo CE. Do 1996 ro ku
kon kurs miał cha rak ter in dy wi du al ny, od ro ku 1998 ry wa -
li za cja od by wa się w ze spo łach. Od edy cji 2000 do tech -
ni ków ser wi su do łą czy li spe cja li ści do spraw czę ści za -
mien nych. Z oczy wi stych po wo dów ry wa li za cja to czy się
w kil ku eta pach i re gio nach. W sa mym tyl ko Re gio nie
EMEA (Eu ro pa, Środ ko wy Wschód i Afry ka) do ry wa li za -
cji przy stą pi ło 1.100 uczest ni ków z sie dem dzie się ciu or -
ga ni za cji de aler skich. Naj pierw prze brnąć oni mu sie li
przez eli mi na cje kra jo we. Spo śród pra cow ni ków Vo lvo
Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska naj lep si oka za li się Prze my -
sław Gę bic ki (tech nik ser wi su z To ru nia), Emil Wiesz -
czyń ski (tech nik ser wi su z Olsz ty na), Mar cin Na wroc ki
(spe cja li sta do spraw czę ści za mien nych z To ru nia) oraz
Ce za ry Du ma nia (in ży nier ser wi su z Kra ko wa peł nią cy
ro lę ka pi ta na ze spo łu). To wła śnie oni re pre zen to wa li
Pol skę pod czas eli mi na cji re gio nal nych, któ re od by ły się
w Pie trzy ko wi cach ko ło Wro cła wia z udzia łem dwu na stu
ekip z Eu ro py. Po la cy spi sa li się zna ko mi cie, gdyż ja ko
jed na z czte rech dru żyn awan so wa li do fi na łu MASTERS
dla Re gio nu EMEA, któ ry w mar cu ro ze gra ny zo sta nie
w nie miec kim Konz. Suk ces Po la ków nie wy ni kał by naj -
mniej z „atu tu wła sne go bo iska”. Pra cow ni cy ser wi su Vo -
lvo w Po lce pre zen tu ją wy so ki po ziom umie jęt no ści i wie -
dzy. Udo wad nia ją to od lat pla su jąc się w czo łów ce eu -
ro pej skich ekip. Wy pa da za tem mieć na dzie ję, że po ko -
na ją ostat nią prze szko dę w dro dze do glo bal ne go fi na -
łu, któ ry w tym ro ku od bę dzie się w ko leb ce Vo lvo CE,
w szwedz kiej Eskil stu nie…
Or ga ni za to rzy kon kur su przy go to wa li w Pie trzy ko wi -
cach pięć sta no wisk z ma szy na mi, w któ rych na le ża ło
zdia gno zo wać i na pra wić uster ki, sta no wi sko z sy mu la -
to rem pra cy ła do war ką i ko par ką oraz pięć sta no wisk,
gdzie roz wią zy wa no za da nia teo re tycz ne. – To pierw sza

te go ty pu im pre za zor ga ni zo wa na w Pol sce. Tym bar -
dziej cie szy nas, że jej prze bieg bar dzo po zy tyw nie oce -
ni li wszy scy uczest ni cy – po wie dział w dy rek tor Re gio nu
Za chod nie go Sła wo mir Prus.
Trzy dnio we zma ga nia w Pie trzy ko wi cach ob ser wo wał
pre zes Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska Zbi gniew Me -
dyń ski. Po pro szo ny o wra że nia i krót kie pod su mo wa nie
za wo dów po wie dział: – Pod sta wą dzia łal no ści Vo lvo CE,
tak glo bal nie, jak i lo kal nie, są ja kość, bez pie czeń stwo
i dba łość o śro do wi sko na tu ral ne. Ja kość to nie tyl ko
pro duk ty naj wyż szej kla sy, ale rów nież spe cja li ści, któ rzy
je ofe ru ją oraz ser wi su ją. Roz wi ja nie kom pe ten cji na -
szych pra cow ni ków od za wsze sta no wi ło dla nas naj -
wyż szy prio ry tet. Wy star czy wspo mnieć, że prze cięt -
ny – cho ciaż w tym przy pad ku traf niej sze bę dzie ra czej
okre śle nie „nie prze cięt ny” – pra cow nik na szej fir my spę -
dza rocz nie pięć pro cent swo je go cza su pra cy na pod -
no sze niu kwa li fi ka cji. Czy ni to za rów no w cen trach szko -
le nio wych w kra ju, za gra ni cą, jak i za po śred nic twem
spe cjal nej plat for my elek tro nicz nej. W Pie trzy ko wi cach
wi docz ne są efek ty ta kie go wła śnie po dej ścia, co
utwier dza nas do dat ko wo w je go słusz no ści.
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Volvo Construction Equipment MASTERS 2013-2014

Prze my sław Gę bic ki, Mar cin Na wroc ki, Emil Wiesz czyń ski oraz Ce za ry Du ma -
nia re pre zen to wa li Pol skę pod czas eli mi na cji w Pie trzy ko wi cach

W za wo dach, któ re od by ły się w Pie trzy ko wi cach ko ło Wro cła wia wzię ło udział
dwa na ście eu ro pej skich ekip

Or ga ni za to rzy kon kur su przy go to wa li pięć sta no wisk z ma szy na mi, w któ -
rych na le ża ło zdia gno zo wać i na pra wić uster ki



http://www.volvoce.com/dealers/pl-pl/Volvo/pages/introduction.aspx
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Am bi cją Ber ge rat Mon noy eur jest osią gnię cie naj -
wyż sze go stan dar du ob słu gi klien tów. Nie moż -
na te go do ko nać bez za pew nie nia spraw nej dys -

try bu cji czę ści za mien nych. W tym ce lu fir ma utwo rzy ła
pro fe sjo nal ne Call Cen ter i wy bu do wa ła no wo cze sny
ma ga zyn czę ści za mien nych. Miesz czą się one w no -
wym od dzia le Ber ge rat Mon noy eur w Ko mor ni kach ko -
ło Po zna nia. Pla ców ka, któ ra roz po czę ła dzia łal ność
1 wrze śnia ubie głe go ro ku za stą pi ła do tych cza so wy od -
dział znaj du ją cy się przy ul. Mię to wej w Po zna niu. Zmia -
na lo ka li za cji spra wi ła, że Ber ge rat Mon noy eur zy skał
do god niej sze po ło że nie, w po bli żu au to stra dy A2, co
gwa ran tu je ła twy do jazd z każ de go miej sca w Pol sce. 
Wraz z uru cho mie niem no we go obiek tu ser wi so we go,
po sze rzo no za kres dzia łal no ści Call Cen ter. Dzię ki te -
mu klien ci zy ska li no we moż li wo ści za ma wia nia czę ści
za mien nych. Bez wzglę du na po rę dnia i dzień ty go -
dnia, za wsze czyn ny jest sklep in ter ne to wy Part Sto re.
Funk cjo nu je on na stro nie www.b -m.pl/part sto re. Ko -
rzy sta ją cy z nie go dys po nu jąc nu me rem czę ści mo gą ją
ła two wy szu kać, spraw dzić jej do stęp ność i oczy wi ście
za mó wić. Klien ci skle pu ko rzy sta ją cy z tej stro ny ma ją
rów nież do stęp do elek tro nicz nej wer sji ka ta lo gu czę -
ści, więc na wet je śli nie zna ją kon kret ne go nu me ru,
w nie zwy kle pro sty spo sób po zy skać mo gą nie zbęd ne
in for ma cje. Do nie daw na sklep był „otwar ty” wy łącz nie
dla firm, któ re wcze śniej pod pi sa ły sto sow ną umo wę.
Obec nie zo stał wdro żo ny sys tem In stant Ac cess, dzię ki
któ re mu wy star czy po dać kil ka pod sta wo wych da nych, 
a płat ność za czę ści mo że być zre ali zo wa na kar tą kre -
dy to wą. Dla wy go dy klien tów utwo rzo no rów nież wer sję
skle pu Part Sto re na urzą dze nia mo bil ne. Czę ści moż -
na też za ma wiać po przez ofi cjal ną stro nę fir my Ca ter pil -
lar, tj. www.parts.cat.com. W tej chwi li jest ona an glo ję -
zycz na, ale nie ba wem bę dzie do stęp na w pol skiej wer -
sji językowej. Po wy bra niu czę ści klient jest au to ma tycz -

nie prze kie ro wy wa ny do sklepu Part Sto re i za mó wie nie
tra fia do Ko mor nik. 
Ko lej ny wy god ny spo sób dokonywania za ku pów to
skorzystanie z e -shopu do stęp nego na stro nie in ter ne to -
wej www.b -m.pl, ale w tym przy pad ku asor ty ment zo stał
ogra ni czo ny do naj po pu lar niej szych ar ty ku łów ty po wo
eks plo ata cyj nych, ta kich jak fil try, ole je i sma ry, osprzęt
czy aku mu la to ry. Je śli cho dzi o in ne ar ty ku ły nie do stęp -
ne w e -sho pie, moż na wy słać za py ta nie ma ilem ko rzy -
sta jąc z ad re su: cze sci@b -m.pl. To bar dzo wy god ny
i po pu lar ny spo sób ko mu ni ka cji z Call Cen ter, zwłasz -
cza pod wzglę dem szyb kie go i spraw ne go obie gu do ku -
men tów, w tym ry sun ków tech nicz nych. Do dys po zy cji
klien tów z ca łej Pol ski jest nu mer te le fo nu 61 82 82 400,
gdzie nie tyl ko moż na zło żyć za mó wie nie, ale rów nież
uzy skać fa cho wą po moc w za kre sie do bo ru czę ści czy
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Ber ge rat Mon noy eur – naj wyż szy stan dard ob słu gi klien tów

Uru cho mie nie no we go od dzia łu Ber ge rat Mon noy eur w Ko mor ni kach ko ło Po zna nia spra wi ło, że fir ma dzia ła w lep szych wa run kach i do god niej szym po ło -
że niu w po bli żu au to stra dy A2, co gwa ran tu je ła twy do jazd z każ de go miej sca w Pol sce

Pod numerem te le fo nu 61 82 82 400 można nie tyl ko moż na zło żyć za mó wie -
nie, ale rów nież uzy skać po moc w za kre sie do bo ru czę ści czy ak ce so riów
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ak ce so riów. Czas ocze ki wa nia na roz mo wę jest bar dzo
krót ki, aż dzie więć dzie siąt pro cent te le fo nów jest od bie -
ra nych za pierw szym ra zem, ale je śli ko muś nie uda się
po łą czyć, wów czas na spe cjal nym mo ni to rze w cen tra li
jest wy świe tla ny nu mer do od dzwo nie nia. Call Cen ter
dzia ła od po nie dział ku do piąt ku w go dzi nach 7-18,
obec nie pra cu je w nim pięć osób. 
Dzię ki zna ko mi te mu po ło że niu no wej sta cji ser wi so wej
w po bli żu au to stra dy A2 i bli skie mu są siedz twu cen trów
lo gi stycz nych, wy dłu ży ły się go dzi ny skła da nia za mó -
wień na czę ści za mien ne. Do tej po ry za mó wie nia
na od dzia ły by ły przyj mo wa ne do go dzi ny 14.30, te raz

o go dzi nę dłu żej. Klien ci ze wnętrz ni rów nież od czu ją
róż ni cę, bo chcąc jak naj szyb ciej otrzy mać da ną część,
mo gą ją za mó wić przez Call Cen ter mak sy mal nie
do go dzi ny 18.00, a wcze śniej do go dzi ny 16.00. Do sta -
wy asor ty men tu, któ ry znajduje się na sta nie w ma ga zy -
nie cen tral nym w Ko mor ni kach (w tej chwili jest to
15.300 po zy cji) są re ali zo wa ne na stęp ne go dnia do go -
dzi ny 12.00. W przy pad ku po zo sta łych czę ści ko niecz -
ne jest spro wa dze nie ich z ma ga zy nu cen tral ne go
w Bel gii (Grim ber gen). Dotrą one na dru gi dzień do
magazynu w Ko mor ni kach, ale za mó wie nie mu si być
zło żo ne naj póź niej do 15.30. Moż li wa jest też wy sył ka
bez po śred nia do da ne go od dzia łu, choć w ta kim przy -
pad ku waga pacz ki nie mo że prze kra czać 30 kg, a czas
skła da nia za mó wień jest o trzy go dzi ny krót szy. 
W ma ga zy nie w Bel gii znaj du je się prak tycz nie wszyst -
ko, ale je śli zda rzy się, że za brak nie ja kiejś po zy cji, to
Dział Lo gi sty ki dys po nu je sys te mem, któ ry umoż li wia
spraw dze nie jej do stęp no ści w ma ga zy nach na ca łym
świe cie. Dla przy kła du spro wa dze nie czę ści ze Sta nów
Zjed no czo nych zaj mu je mi ni mum pięć dni (dro gą lot ni -
czą), ale gdy jest ona bar dzo du ża, wów czas trze ba

sko rzy stać ze stat ku i trwa to do sze ściu ty go dni. W każ -
dej sy tu acji klient mo że za mó wić do star cze nie czę ści
do od dzia łu skąd je sam od bie rze i jest to cał ko wi cie
bez płat ne, al bo do miej sca dzia łal no ści czy miej sca
pra cy ma szy ny. W dru gim przy pad ku do sta wa jest płat -
na, ale jej kosz ty nie są wy so kie, bo Ber ge rat Mon noy -
eur ma pod pi sa ną umo wę z fir mą ku rier ską. Bar dzo cie -
ka wym roz wią za niem uspraw nia ją cym ob słu gę klien ta
są do sta wy na tak zwa ne Drop Po in ty, czy li za mó wie nia
z bez po śred nią do sta wą do me cha ni ków ser wi su mo -
bli ne go. Są one przyj mo wa ne do 15.30 i re ali zo wa ne
w cią gu no cy, dzię ki cze mu czę ści tra fia ją w miej sce
prze zna cze nia do godz. 6.00. W ten spo sób me cha nik
nie mu si po nie ra no za jeż dżać do od dzia łu, tyl ko od ra -
zu ru sza do klien ta i jesz cze szyb ciej mo że pod jąć na -
pra wę ma szy ny. 
No wo cze sny ma ga zyn zaj mu je po wierzch nię 2.057 me -
trów kwa dra to wych i jest le piej zor ga ni zo wa ny, co
do mi ni mum ogra ni cza licz bę błę dów przy kom ple to wa -
niu wy sy łek. Je śli cho dzi o ob słu gę ma szyn in nych pro -
du cen tów niż Ca ter pil lar, za pas czę ści nie jest utrzy my -
wa ny. Ser wis za ma wia nie zbęd ny asor ty ment do pie ro
pod kon kret ne po trze by i za leż nie od wy bo ru klien ta
mo gą to być czę ści ory gi nal ne lub za mien ni ki. Ber ge rat
Mon noy eur ja ko fir ma zaj mu ją ca się kom plek so wą ob -
słu gą ma szyn bu dow la nych, dys po nu je roz bu do wa ną
ba zą do staw ców m.in. z Włoch, Nie miec, Ho lan dii, Bel -
gii a na wet Taj wa nu i Sin ga pu ru, dzię ki cze mu mo że
bar dzo szyb ko za re ago wać na zgło sze nie każ de go
klien ta. Piotr Fi szer, Ma na ger do spraw Lo gi sty ki pod -
su mo wu je: – Za pla no wa nie wiel ko ści za pa sów czę ści
za mien nych fir my Ber ge rat Mon noy eur od po wie dzial ny
jest Cen tral ny Dział Lo gi sty ki, któ ry mie ści się w no wej
pla ców ce w Ko mor ni kach. Dzię ki cen tra li za cji pla no wa -
nia oraz za ku pów uda ło się pod nieść do stęp ność czę -
ści i zwięk szyć ich ro ta cję przy jed no cze snym ob ni że niu
sta nów ma ga zy no wych o trzy dzie ści pro cent.
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No wo cze sny ma ga zyn części zamiennych jest doskonale zor ga ni zo wa ny,
co eliminuje błędy przy kom ple to wa niu prze sy łek

Szyb kie za ku py umoż li wia e -shop. Je go asor ty ment jest jed nak ogra ni czo ny
do naj po pu lar niej szych ar ty ku łów ty po wo eks plo ata cyj nych
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IOW SERVICE oferuje elastyczne ci´gna 
typu pchajàco-ciàgnàcego o szerokim zastosowaniu, jak

równie˝ kompletne pulpity i manetki sterownicze.

Zastosowanie:
- MASZYNY PRZE¸ADUNKOWE

- MASZYNY LEÂNE
- MASZYNY GÓRNICZE
- SPRZ¢T KOLEJOWY

- MASZYNY SPECJALNE
- SPRZ¢T BUDOWLANY
- MASZYNY ROLNICZE

- UK¸ADY STEROWANIA OKIEN I SZYB

IOW SERVICE Sp. z o.o.
Kochlice, ul. Lubiƒska 1c, 59-222 Milkowice
tel. +48 76 8522117
tel. +48 76 8522118
fax +48 76 8522117
www.iow.pl, www.spicer24.com, 
www.carraro24.com, service@iow.pl

http://www.mecalac.com/pl/
http://www.iow.pl/pl
http://glimat.pl/
http://vero.zgora.pl/
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http://chabin.pl/
http://katpol.com/
http://www.baldwinfiltry.pl/
http://polsad.net/
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http://www.camoplastsolideal.com/
http://www.bthfast.pl/
http://www.mista.eu/
http://renox.pl/


S
E

R
W

IS
 i C

Z
¢

Â
C

I

SERWIS I EKSPLOATACJA 27

http://www.newholland.com/Pages/index.html
http://www.b-m.pl/
http://www.ketral.pl/
http://www.intrac.pl/pl/index.htm
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http://www.komatsupoland.pl/komatsu.html
http://sf-filter.pl/
http://www.pl.manitou.com/cms?switchLanguage=true&selectedCountry=manitou-marque-mpo&selectedLocale=pl&remember=false
http://www.bomag.com/pl/pl/home.htm


https://www.facebook.com/pages/Posbudpl/398831876857667


http://www.targikielce.pl/

