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Szanowni Państwo…
…wielu z nas zadaje sobie z pewnością pytanie, jaka powinna być nowoczesna maszyna
budowlana? Odpowiedzi nasuwają się same. Powinna być wydajna, oszczędna w eksploatacji, komfortowa i bezpieczna, a przede wszystkim nieuciążliwa dla środowiska naturalnego. Czy są takie maszyny? Światowi producenci – zarówno ci dalekowschodni, północnoamerykańscy, jak i europejscy – przekonują, że wyłącznie takie. Przed targami, choćby
przed tegorocznym Conexpo, jesteśmy wprost zasypywani superlatywami o sprzęcie, który zdobić będzie poszczególne stoiska. Warto przyjrzeć się im bliżej. Do Las Vegas się co
prawda nie wybieramy, ale wcześniej czy później część wystawianych tam maszyn dotrze
na polskie place budowy. Być może z przystankiem w Kielcach i Poznaniu, które w maju
gościć będą polskich wystawców. Organizatorzy obu imprez zdradzają swoje plany na łamach tego wydania „Maszyn Budowlanych”. Nasza redakcja, jak zwykle, w silnym składzie wybiera się na obie imprezy. Mamy nadzieję, że na podziwianie nowości będzie nam
wprost brakować czasu.
Czy odwiedzający targi operator mniejszej maszyny to fachowiec z branży? Z całą pewnością! Czy obsługującemu na przykład koparko-ładowarkę dane będzie w ciągu całej
zawodowej kariery obejrzeć w akcji największe maszyny pracujące w Polsce? Czy dotrze
do wielkich kamieniołomów, odkrywek, budowy autostrad czy szlaków kolejowych? Raczej nie, choć pewnie bardzo chciałby zobaczyć giganty zmieniające w sposób dosłowny otaczającą nas rzeczywistość. Nic straconego. Mamy dla nich rozwiązanie. Otóż dziennikarze naszej PosBud TV od wielu dobrych lat docierają ze swoimi kamerami w najmniej
dostępne miejsca. Filmują maszyny niezależnie od warunków terenowych i pogody.
W upalne letnie dni i mroźne zimowe. Chętnie podzielimy się naszymi dokonaniami pokazując maszyny szerszej publiczności. Całkowicie nieodpłatnie. Prowadzimy rozmowy z organizatorami targów, wyższymi uczelniami i ośrodkami szkolącymi operatorów. Podpisaliśmy stosowne umowy o współpracy. Odbyły się pierwsze seanse. W jakości HD. Cieszy
niezmiernie, że na niektórych pokazach chętnych do obejrzenia dzieł naszych filmowców
było tak wielu, że dla niektórych trzeba było dostawiać krzesła…
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SPIS TREÂCI

W numerze m.in.:
6. Stalowowolska MISTA została powołana do życia
w listopadzie 1991 roku. Trzy miesiące później dokonała pierwszej transakcji. Na początku nie była
firmą z wyłącznie polskim kapitałem. Jej pierwszymi współudziałowcami obok Polaków byli bowiem
Białorusini. Stąd także wzięła się nazwa stanowiąca złożenie pierwszych sylab Mińsk-Stalowa Wola

8. Misją firmy Groeneveld jest dążenie do poprawy
efektywności i obniżania kosztów działalności korzystających z jej produktów. Na co w tej kwestii
liczyć mogą użytkownicy maszyn budowlanych
dowiedzieć można się z wywiadu, jakiego udzielił
nam Sławomir Kucharski, dyrektor zarządzający
Groeneveld Polska

10. Tegoroczna edycja targów MASZBUD potrwa
o jeden dzień dłużej niż pozostałe równoległe wystawy. W sobotę 17 maja w Targach Kielce odbędzie się tzw. Show After Fair, podczas którego
na specjalnym poligonie nie zabraknie dynamicznych pokazów maszyn, widowiskowego konkursu
dla operatorów oraz atrakcji dla całych rodzin.

12. Użytkownicy maszyn Komatsu napędzanych silnikami spełniającymi normę emisji spalin Tier 4/Stage IIIB wyposażonych w układ obróbki spalin
z katalizatorem i filtrem cząstek stałych mogą koncentrować się na swej pracy. Ich sprzęt nie wymaga bowiem specjalnego traktowania w zakresie
codziennej i okresowej obsługi technicznej.
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14. Wiemy coraz więcej o zbliżających się wielkimi
krokami targach Intermasz. Impreza, która odbędzie się w dniach 21-24 maja w Poznaniu przyniesie wiele atrakcji dla zwiedzających. O nowościach przygotowywanych na Intermasz informują
nas i naszych Czytelników wystawcy

18. 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

20. Volvo Construction Equipment MASTERS to konkurs, w którym biorą udział technicy serwisu oraz
specjaliści do spraw części zamiennych z firm będących autoryzowanymi dealerami szwedzkiego
koncernu. Każdy z dealerów Volvo CE wystawić
może drużynę złożoną ze swoich najlepszych pracowników, którzy przystępują do międzynarodowej rywalizacji o miano mistrzów w swoim fachu

22. Ambicją Bergerat Monnoyeur jest osiągnięcie najwyższego standardu obsługi klientów. Nie można tego dokonać bez zapewnienia sprawnej dystrybucji części zamiennych. W tym celu firma
utworzyła profesjonalne Call Center i wybudowała
nowoczesny magazyn części zamiennych
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Prenumerata - 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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Pave Manager 2.0 – prosta obsługa, zaawansowane funkcje
ozkładarki mas bitumicznych Dynapac firmy
Atlas Copco stały się jeszcze bardziej produktywne. Maszyny zostały bowiem wyposażone
w innowacyjny system operacyjny służący optymalizacji i kontroli procesu rozkładania nawierzchni pod nazwą „Pave Manager 2.0”. Zastosowanie tego systemu
daje wymierne efekty. Przede wszystkim znacząco obniża koszty eksploatacji. Umożliwiają to funkcje „Pave
Manager 2.0” umożliwiające optymalizację obrotów silnika, wzrost wydajności układu dystrybucji materiału,
automatyczne sterowanie jazdą oraz kontrolę pracy generatora. System monitoruje i optymalnie dobiera parametry pracy maszyny, takie jak częstotliwość ubijaków
i wibracji, temperaturę, czas opóźnienia funkcji pływania deski rozkładającej oraz startu ubijaków.
Operator rozkładarki korzysta z czytelnego kolorowego
wyświetlacza. Dzięki jego dużej powierzchni (6,5 cala)
łatwo odczytać komunikaty o stanie rozkładarki. W dużym stopniu ułatwia obsługę maszyny, pomagając jednocześnie operatorowi zachować ciągłość pracy w najtrudniejszych warunkach.
System „Pave Manager 2.0” firmy Atlas Copco dostępny
jest w trzech wersjach. Standardowa (S) obejmuje
wszystkie funkcje kontrolne wymagane do prawidłowego
sterowania rozkładarką. Wersja profesjonalna (P) posiada

R

Na dużym kolorowym wyświetlaczu (6,5”) podawane są komunikaty o stanie rozkładarki, co w dużym stopniu ułatwia obsługę maszyny

wszystkie funkcje wersji podstawowej i dodatkowo programowalne funkcje automatycznego układania nawierzchni. Najbardziej rozbudowany wariant „Pave Manager 2.0” – zaawansowany (A) oprócz funkcji z pakietów
(S) i (P) został wzbogacony o innowacyjny tryb Vario Speed (redukujący zużycie paliwa i emisję CO2 dzięki dostosowaniu obrotów silnika do zapotrzebowania na moc),
kalkulator do obliczania i monitorowania wbudowanego
materiału oraz wskaźnik grubości rozkładanej warstwy.

PALFINGER PALcom P7 – forma i funkcjonalność
owej konstrukcji nadajnik zdalnego sterowania
radiowego żurawi PALFINGER PALcom P7 łączy
innowacyjne wzornictwo z prostotą obsługi, bezpieczeństwem pracy i wydajnością. Producent podaje,
że nowe urządzenie wyznacza całkowicie nowe standardy. Zespołowi kierowanemu przez inżynierów ośrodka badawczo-rozwojowego PALFINGER przy udziale
niezależnych ekspertów, instytutów badawczych i użytkowników żurawi udało się skonstruować całkowicie
nowy układ zdalnego sterowania.
Nadajnik zdalnego sterowania można obsługiwać intuicyjnie, co zapewnia bezpieczne użytkowanie nawet
podczas wielogodzinnego manewrowania żurawiem.
Poręcze i dźwignie sterowania rozmieszczono tak, aby
do minimum zminimalizować zmęczenie operatora.
Umieszczony centralnie przycisk „Pal-Drive” oraz intuicyjne menu z dużym kolorowym wyświetlaczem umożliwiają prostą i efektywną obsługę nadajnika.
W nowym PALcom P7 po raz pierwszy w systemach
zdalnego sterowania przeznaczonych do obsługi żurawi
przenośnych zastosowano wyświetlacz o wielkości 4,1
cala. Jest on wyposażony w powłokę transflektywną
gwarantującą bardzo dobrą czytelność nawet przy silnym nasłonecznieniu. Na wyświetlaczu przez cały czas
pojawiają się komunikaty dotyczących parametrów ro-

N
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boczych żurawia, co sprawia, że sterowanie nim odbywa
się płynnie i w pełni bezpiecznie. Kolejną istotną innowacją systemu PALcom P7 jest zarządzanie energią. Inteligentna ładowarka dołączona do zestawu przed rozpoczęciem procesu szybkiego ładowania za każdym razem sprawdza stan akumulatorów. Analiza stopnia rozładowania, potrzeby ewentualnego odświeżenia i temperatury otoczenia sprawia, że ładowarka dobiera optymalny prąd ładowania. Funkcja ta pozwala znacznie wydłużyć żywotność akumulatorów.

PALcom P7 łączy innowacyjne wzornictwo z prostotą obsługi, optymalnym
bezpieczeństwem pracy i efektywnością wykorzystania

PRZEGLÑD FIRMOWY

Nowe opony OTR YOKOHAMA już na polskim rynku
OKOHAMA Rubber Co, japoński producent najwyższej jakości, ogumienia wprowadza na polski
rynek dwie nowe opony radialne w segmencie
OTR. Innowacyjna konstrukcja i budowa bieżników
RL51 i RL52 zapewniają bezpieczeństwo pracy i właściwą eksploatację wyposażonych w nie maszyn budowlanych i górniczych. Specjalistyczne ogumienie przeznaczone dla maszyn przemysłowych gwarantujące właściwą pracę maszyny musi zapewniać stabilność prowadzenia, doskonałą przyczepność i wytrzymałość
na duże obciążenia. W Polsce oficjalnym dystrybutorem ogumienia marki YOKOHAMA jest firma ITR. S.A.
Pierwsza z nowości – RL51 to niezwykle wytrzymała
opona zaprojektowana dla ładowarek i równiarek pracujących w budownictwie i górnictwie. Jej charakterystycznymi cechami są sztywne boki oraz wykorzystanie
w produkcji wysokogatunkowych tworzyw. Zabezpiecza to opony przed bocznymi rozcięciami i pęknięciami,
zapewniając ich długą żywotność. Bieżnik z charakterystycznymi, bardzo głębokimi, zygzakowatymi rowkami
(L-5), poprzecznymi względem kierunku jazdy, zapewnia doskonałą trakcję i stabilność prowadzenia. Opona dostępna jest w rozmiarze 23.5R25.
RL52 to opona o zwiększonej odporności na uszkodzenia, zaprojektowana specjalnie dla ładowarek przenoszących szczególnie ciężkie ładunki. RL52 zapewnia
bezpieczeństwo pracy i łatwe prowadzenie maszyny,

Y

Yokohama Rubber Co jest japońską firmą wytwarzającą najwyższej jakości
ogumienie OTR dla ciężkich pojazdów, maszyn budowlanych i górniczych

także na skalistym lub kamienistym podłożu. Większa
powierzchnia styku zapewnia doskonałą przyczepność
i odporność na ścieranie. Niekierunkowy bieżnik posiada rowki 2,5 raza większe niż w standardowych oponach przemysłowych, co gwarantuje zwiększoną odporność na przecięcia i wolniejsze zużycie. Opona dostępna w rozmiarze: 26.5R25.

Caterpillar myśli o rynku wtórnym
aterpillar przedstawił koncepcję sprzedaży produktów wyposażonych w silniki spełniające wymagania normy Tier 4 w krajach o niższych wymaganiach w zakresie emisji spalin, w których występują znaczne różnice w jakości paliwa i zawartości w nim
siarki. W oparciu o testy i analizy firma Caterpillar
poinformowała, że produkowane przez nią jednostki
napędowe o mocy od 130 do 895 kW spełniające normę emisji spalin Tier 4 nie wymagają specjalnego przystosowania do eksploatacji w krajach o niższych wymaganiach. W przypadku silników o mocy poniżej 130 kW
spełniających normę Tier 4 Caterpillar konieczna
będzie modernizacja polegająca na usunięciu układów
oczyszczania spalin oraz zmianie konfiguracji. Usługi
te, obejmujące również cofnięcie certyfikatu emisji,
wykonywać będą lokalni dealerzy firmy.
Caterpillar przewiduje, że zarówno zmodyfikowane silniki o mocy poniżej 130 kW, jak i niezmienione jednostki napędowe rozwijające moc w zakresie 130-895 kW,
spełnią większość oczekiwań użytkowników z krajów
o mniej restrykcyjnych wymogach dotyczących emisji
spalin. Caterpillar przygotowuje swoich dealerów do realizacji programu migracji używanego sprzętu do kra-

C

Maszyny napędzane nowoczesnymi silnikami spełniającymi normę emisji
spalin Tier 4 trafiać będą do krajów o niższych wymaganiach…

jów o niższych wymaganiach w zakresie norm emisji
spalin. Na początku przygotowani do realizacji programu mają być dealerzy z krajów, do których według analiz z największym prawdopodobieństwem trafiać będą
takie maszyny. Caterpillar zapewni swym dealerom
szkolenia, zapasy komponentów i części zamiennych,
narzędzia serwisowe oraz dokumentację techniczną.
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MISTA – handel, modyfikacje, produkcja…
akie warunki musi spełniać firma, by móc uznać ją
za producenta maszyn budowlanych? Podstawowym kryterium jest z pewnością posiadanie linii
produkcyjnych i zatrudnianie wykwalifikowanej kadry
technicznej. Ale to jeszcze za mało. Właściciele stalowowolskiej firmy MISTA twierdzą, że warunkiem koniecznym jest utrzymywanie biura konstrukcyjnego i bycie właścicielem dokumentacji technicznej. W tym rozumieniu MISTA jest więc zdecydowanie producentem
maszyn budowlanych. Jednym z „ostatnich Mohikanów” w naszym kraju…
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MISTA została powołana do życia w listopadzie 1991 roku. Trzy miesiące później dokonała pierwszej transakcji. Ciekawostkę stanowi fakt, że MISTA na początku nie była firmą
z wyłącznie polskim kapitałem. Jej pierwszymi współudziałowcami obok Polaków byli bowiem Białorusini.
Stąd także wzięła się nazwa stanowiąca złożenie
pierwszych sylab Mińsk-Stalowa Wola. Firma od początku nastawiona była na wymianę handlową z byłymi republikami ZSRR. Nie należała ona do najłatwiejszych,
ale od czego długoletnie doświadczenia polskich udzia-

J

W początkowym okresie działalności MISTA zajmowała się „uszlachetnianiem” maszyn importowanych zza wschodniej granicy

łowców MISTY nabyte w pracy w Hucie Stalowa Wola?
Okiełznawanie rynków byłego ZSRR rozpoczęło się
od importu do Polski części zamiennych do radzieckich
maszyn drogowych. Był to przysłowiowy strzał w dziesiątkę. Ich polscy użytkownicy przeżywali bowiem olbrzymie kłopoty, zostali niemal z dnia na dzień odcięci
także od dostaw części, co uniemożliwiało normalną
eksploatację. Na polski rynek wchodzili co prawda coraz
szerzej zachodni producenci, ale rodzimi drogowcy nie
byli tak zasobni, by przesiąść się na ich sprzęt. Radzieckie maszyny nie były jeszcze nadmiernie wyeksploatowane, miały także tę niewątpliwą zaletę, że ich stosunkowo prosta konstrukcja była doskonale znana polskim
operatorom i mechanikom. MISTA wypełniła tę rynkową
lukę, sprowadzając do Polski części zamienne i komponenty do równiarek drogowych, ciągników gąsienico-
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wych, ładowarek i koparko-ładowarek zastępując coraz
bardziej niemrawe centrale handlu zagranicznego. Naturalną koleją rzeczy następnym etapem stał się import
kompletnych maszyn różnego typu. Ciągle jeszcze znajdowały one nabywców, choć polskie firmy nęcone ofertami zakupu nowych i używanych maszyn zachodnich
coraz mniej przychylnie patrzyły na sprzęt z radzieckim
rodowodem. MISTA znalazła salomonowe rozwiązanie
polegające na „uszlachetnianiu” maszyn zza wschodniej
granicy. Po uzyskaniu certyfikatu „B” kontynuując ich import i dystrybucję, polska firma zaczęła zastępować
newralgiczne podzespoły zachodnimi produktami, takimi
jak silniki czy elementy układów hydraulicznych. Stąd blisko już było do rozpoczęcia montażu i produkcji maszyn
we własnym zakładzie w Stalowej Woli. MISTA konsekwentnie ograniczała import i działalność typowo handlową, stając się pełnoprawnym producentem.
Ugruntowana w latach dziewięćdziesiątych pozycja rynkowa pozwoliła na inwestycję w wyposażenie zakładu
produkcyjnego w Stalowej Woli. Jego konsekwentnie
modernizowany park maszynowy umożliwia dziś samodzielną realizację całości procesu technologicznego poczynając od rozkroju blach, poprzez skomplikowane prace spawalnicze, obróbkę mechaniczną detali do montażu, aż po malowanie w nowoczesnej komorze lakierniczej. Sztandarowym produktem MISTY są własnej konstrukcji równiarki drogowe. Najpierw do seryjnej produkcji trafił model półciężki RD 165, zaraz po nim model
średni RD 130. W roku 2006 roku oferta wzbogacona została o model ciężki RD 200. W chwili obecnej MISTA
równolegle rozwija i prowadzi produkcję doskonale znanych użytkownikom z wielu krajów całego świata równiarek RD165C, RD165H, RD200C i RD200H. Ostatnio dołączyła do nich kolejna maszyna – RD130FHD. Nowa równiarka ma innowacyjną konstrukcję, posiada bowiem
pełny napęd hydrostatyczny. Rozwiązanie to umożliwiło
przeniesienie napędu z silnika na koła z jednoczesną eliminacją skrzyni biegów i wałów napędowych, co znaczą-

Równiarka RD 165 była pierwszą własnej konstrukcji maszyną nowej generacji powstającą w zakładach MISTY w Stalowej Woli

ONCILLA, w zależności od wyposażenia, służyć może do wsparcia ogniowego w walce, jako wóz dowodzenia i zwiadu, spełniać funkcję sanitarki

tylko cenowym – śmiało konkurować z wyrobami światowych potentatów. Zastosowanie do produkcji wyłącznie komponentów uznanych marek ma jeszcze tę zaletę, że upraszcza obsługę serwisową maszyn eksploatowanych nawet w najdalszych zakątkach świata.
Kryzys, jaki od długiego czasu przeżywa polska branża
budowlana – szczególnie drogownictwo – nie pozostaje oczywiście bez wpływu na działalność MISTY. Firma
poprawę swego położenia upatruje w dywersyfikacji
produkcji. MISTA kojarzona jest nadal z równiarkami
drogowymi, ale nie stanowią one całości produkcji. Firma wytwarza na zamówienie specjalne konstrukcje stalowe. Swego czasu we współpracy z austriackim partnerem prowadziła również produkcję mobilnych kruszarek. Ich produkcja została co prawda zawieszona,
ale może być w każdej chwili podjęta na nowo.
W ubiegłym roku MISTA podejmując produkcję lek-

kiego kołowego transportera opancerzonego z napędem 4x4 otworzyła nowy rozdział w swojej historii. Pojazd otrzymał nazwę drapieżnego kota ONCILLA i jest
wytwarzany na zlecenie unijnego inwestora. W zależności od wyposażenia, służyć może do wsparcia ogniowego w walce, jako wóz dowodzenia i zwiadu, spełniać
funkcję samodzielnego stanowiska przeciwczołgowego
oraz terenowej sanitarki. Drapieżnik na czterech kołach
w pierwszej kolejności trafiać ma na rynki zagraniczne.
Oczywiście inwestor i producent liczą, że pojazdem za-

TERAèNIEJSZOÂå

co podniosło sprawność maszyny optymalizując jej zapotrzebowanie na moc.
Budowę równiarek MISTA oparto na wysokiej jakości
komponentach i nowoczesnych rozwiązaniach technicznych poszczególnych układów. Do produkcji wykorzystywane są wyłącznie podzespoły renomowanych
dostawców. MISTA montuje w swych maszynach silniki
Cummins, przekładnie ZahnradFabrik, hydraulikę
Bosch-Rexroth i Sauer-Danfoss, napędy hydrostatyczne Poclain Hydraulics oraz mosty napędowe NAF.
Wszystko to w połączeniu z odpowiednim reżimem produkcyjnym sprawia, że powstające w Stalowej Woli
równiarki drogowe mogą pod każdym względem – nie

Sztandarowym wyrobem stalowowolskiej firmy nieodmiennie od lat pozostają własnej konstrukcji równiarki drogowe

interesuje się także polska armia. MISTA ma już zresztą
bogate doświadczenia we współpracy z naszymi wojskami inżynieryjnymi, którym dostarcza równiarki drogowe w specjalnej wersji.
Fakt dołączenia do elitarnego klubu producentów sprzętu wojskowego nobilituje stalowowolską firmę w dwójnasób. Wojsko to przecież niezwykle wymagający klient.
Nie podlega dyskusji, że oferowany mu sprzęt cechować się musi najwyższą jakością. To z kolei wymaga
dyscypliny produkcji oraz opanowania i wdrożenia szeregu złożonych procesów technologicznych. Może to
przyczynić się do dalszego podniesienia jakości i wielkości produkcji sprzętu budowlanego. Stymulująca w tym
względzie może również okazać się sprzedaż licencji

Innowacyjna równiarka RD130FHD posiada pełny napęd hydrostatyczny.
W ten właśnie sposób napędzane są zarówno koła osi przedniej, jak i tylnej

na równiarkę klasy średniej RD-165H białoruskim zakładom „Amkodor-Unikab”. Kontrahent, który do końca tego ubiegłego roku zmontował pięćdziesiąt licencyjnych
maszyn, nie jest jednak w stanie opanować wszystkich
procesów technologicznych. Dlatego część kluczowych podzespołów maszyny wytwarzana będzie w zakładzie MISTY w Stalowej Woli i eksportowana na Białoruś. Polska firma będzie także dostarczać importowane
z Zachodu podzespoły do produkcji. MISTA z racji długotrwałej współpracy może uzyskać lepsze warunki zakupu i krótsze terminy dostaw niż „Amkodor-Unikab”.
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ROZMOWA O MASZYNACH…

Z Groeneveldem nie można się nudzić!
MB: – Na stronie internetowej firmy Groeneveld czytamy, że jej misją jest dążenie do poprawy efektywności
i obniżania kosztów działalności korzystających z jej
produktów. Na co w tej kwestii liczyć mogą użytkownicy maszyn budowlanych?
SK: – W maszynach budowlanych montowane są systemy
automatycznego smarowania TWIN, które dzięki zastosowaniu smaru klasy NLGI 2 zapewniają optymalne smarowanie nawet w najcięższym środowisku pracy, w każdych
warunkach atmosferycznych. Systemy smarowania firmy
Groeneveld dostępne są zarówno jako wyposażenie fabryczne renomowanych światowych producentów maszyn
budowlanych oraz jako opcja doposażenia poza fabryką
praktycznie każdej maszyny budowlanej. Coraz częściej
maszyny budowlane wyposaża się także w oferowane
przez nas systemy aktywnego bezpieczeństwa GreenSight
oraz w systemy zarządzania olejem Oilmaster HD.
MB: – Cofnijmy się do roku 1980. Groeneveld skonstruował wówczas pierwszy układ centralnego smarowania? Miał Pan okazję oglądać to urządzenie? Pytam, bo
interesuje mnie postęp, jaki dokonał się w zakresie stosowanych technologii…
SK: – Nie, niestety nie miałem możliwości obejrzenia
systemów produkowanych w latach osiemdziesiątych,
ale droga od nich do produkowanych współcześnie nie
jest tak daleka, jak mogłoby się to wydawać. Zmieniły
się oczywiście szczegóły konstrukcyjne, wykorzystywane materiały oraz, co oczywiste, elektronika ale zasady działania pozostają niezmienne. Groeneveld
od początku największy nacisk kładł na rozwój systemów nieprogresywnych o stałym ciśnieniu w całym
układzie. Już od lat osiemdziesiątych specjalizowaliśmy się w produkcji systemów Single Line wykorzystujących smar EP-0 i stosowanych głównie do smarowania pojazdów drogowych. Dopiero rosnące zainteresowanie systemami automatycznego smarowania ze
strony producentów i użytkowników maszyn budowlanych doprowadziło do skonstruowania, opatentowania
i wprowadzenia na rynek w roku 1994 systemu TWIN,
który – w pełnym tego słowa znaczeniu – zrewolucjonizował smarowanie maszyn budowlanych.
MB: – Groeneveld kreuje swój wizerunek firmy samowystarczalnej, przynajmniej w zakresie projektowania, produkcji i marketingu produktów i usług… Robicie własne
badania dla poszczególnych rynków?
SK: – Tak, oczywiście. W naszej centrali w Holandii pracują specjaliści odpowiadający za poszczególne segmenty
rynkowe – takie jak Off-road, Tuck&Trailer, Bus&Coach,
Agriculture i inne. Nadzorują oni zarówno badania potrzeb
poszczególnych rynków, jak i rozwój nowych produktów
odpowiadających na potrzeby naszych klientów.
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MB: – Jakie jest zainteresowanie polskiego rynku waszymi produktami przeznaczonymi dla maszyn roboczych? Na przykład w zakresie doposażenia w układy
centralnego smarowania lub ich modernizacji?
SK: – Groeneveld zainteresował się rynkiem polskim
tuż po transformacji ustrojowej. Firma Groeneveld Polska działa od roku 1995. Jesteśmy jedynym oddziałem
firmy Groeneveld w Europie Centralnej i Wschodniej
i z naszego kraju nadzorujemy rozwój sprzedaży produktów Groeneveld w całym rejonie. Od początku naszej działalności w Polsce rynek maszyn budowlanych
jest jednym z najważniejszych segmentów. Nasze produkty stanowią wyposażenie fabryczne maszyn wielu
renomowanych producentów oraz opcję wyposażenia
zarówno maszyn nowych, jak i używanych.
MB: – Czy Groeneveld Polska służy pomocą w projektowaniu układów dla konkretnej maszyny?
SK: – Oczywiście, że tak. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oferujemy gotowe zestawy do większości maszyn.
Jednak w przypadku maszyn nowych nasz doświadczony dział techniczny projektuje rozwiązania odpowiadające potrzebom ich użytkowników. Oferujemy projektowanie systemów, ich montaż oraz serwis.
MB: – Groeneveld ma oddziały w Brazylii, Chinach, Indiach. To najbardziej chłonne rynki, ale czy potrzebują
one maszyn wyposażanych w „wodotryski”?
SK: – Układ centralnego smarowania już od wielu lat
przestał być „wodotryskiem”. Jest to element stanowiący podstawowe i wręcz niezbędne wyposażenie maszyn
budowlanych gwarantujące ich niezawodność i trwałość. Układy Groeneveld są praktycznie niezawodne,
bezobsługowe. Ich stosowanie przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacji maszyn budowlanych.
MB: – Jakim zainteresowaniem cieszą się systemy Groeneveld służące podnoszeniu bezpieczeństwa na placu
budowy. Czy produkowane są jeszcze układy bezpiecznego cofania wielkogabarytową maszyną?
SK: – Nadal produkujemy coraz nowocześniejsze systemy aktywnego bezpieczeństwa GreenSight. Także rosnące wymogi BHP przyczyniają się do wzrostu zainteresowania takimi systemami. Stosowanie systemów
GreenSight znacząco wpływa na podniesienie bezpieczeństwa i wydajności manewrujących maszyn.
MB: – Na ubiegłorocznej Baumie Groeneveld zaprezentował systemy centralnego smarowania do maszyn różnej wielkości. Produkujecie układy zarówno dla dużych
maszyn kopalnianych, jak i kompaktowych. Czy oferta
dla „maluchów” to jednak nie lekka przesada?
SK: – Jedną z najważniejszych zalet systemów automa-

... I NIE TYLKO

Rozmowa ze Sławomirem Kucharskim
dyrektorem zarządzającym Groeneveld Polska

tycznego smarowania jest nieporównywalnie skuteczniejsze smarowanie ruchomych elementów, które prowadzi do kilkakrotnego zwiększenia ich żywotności. Dotyczy to zarówno dużych, jak i małych maszyn. Specjalnie dla mniejszych maszyn wprowadziliśmy do oferty
system CompAlube XS.
MB: – Kiedyś rozmawiałem z sędziwym dość właścicielem kilku maszyn budowlanych. Był przeciwnikiem systemów diagnostycznych i wszelkich układów wyręczających operatora. W maszynach ich pozbawionych
podczas codziennej obsługi, na przykład smarowania,
operator mógł wykryć usterkę, zauważyć obluzowaną
pokrywę, kamień tkwiący w oponie…
SK: – Stosowanie nowoczesnych rozwiązań zwiększa
wydajność, niezawodność i żywotność maszyn, ale
w najmniejszym stopniu nie powinno prowadzić
do zwalniania operatora z odpowiedzialności za stan
maszyny. Operator nadal powinien regularnie sprawdzać poprawność jej funkcjonowania i wszystkich zastosowanych w niej systemów.
MB: – Niższe koszty utrzymania, mniejsza ilość napraw
oraz wydłużenie żywotności maszyn to tylko niektóre
z korzyści płynących ze stosowania systemów automatycznego smarowania firmy Groeneveld. To można
przeczytać w folderze reklamowym. Zapytam więc, skoro są to tylko niektóre korzyści, to jakie są pozostałe?
Ochrona środowiska?
SK: – Firma Groeneveld, już od ponad czterdziestu lat,
oferuje szeroką gamę innowacyjnych rozwiązań gwarantujących poprawę efektywności i zwiększoną wydajność. Ważną część naszej oferty stanowią systemy automatycznego smarowania, które zapewniają dłuższą
żywotność ruchomych części pojazdów, maszyn i pozostałych
urządzeń,
niższe
koszty
napraw
i serwisowania, zmniejszenie ryzyka wypadków podczas manualnego smarowania trudno dostępnych
punktów smarnych, niższe zużycie smaru, które przyczynia się zarówno do obniżenia kosztów jak
i do ochrony środowiska, większą produktywność poprzez wyeliminowanie nieplanowanych przestojów i
wreszcie wyższą wartość pojazdu, maszyny czy urządzenia przy odsprzedaży.
MB: – Na Zachodzie nawet drobny wyciek smaru to niemal katastrofa ekologiczna. U nas plamę przysypuje się
piachem i zapomina, że powstała…
SK: – Świadomość ekologiczna naszego społeczeństwa rośnie bardzo szybko. A stosowanie naszych systemów może jedynie ją stymulować. Z pewnością troska o środowisko
nie jest głównym powodem inwestowania w systemy automatycznego smarowania, ale nie należy o niej zapominać.

MB: – Jak zorganizowany jest wasz serwis w Polsce?
SK: – Posiadamy własny dział serwisowy oraz współpracujemy z siecią certyfikowanych, doświadczonych
partnerów serwisowych. Gwarantuje to łatwy i szybki
dostęp do usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
MB: – Dlaczego zdecydował się Pan na objęcie swej
funkcji w Groeneveld Polska?
SK: – Powodów jest kilka. Po pierwsze zawsze dobrze
jest pracować dla najlepszych, dla liderów branży. Długofalowy sukces każdej firmie może zapewnić wyłącznie najwyższa jakość oferowanych produktów oraz odpowiadanie na bieżące i przyszłe potrzeby klientów.
Z tym właśnie mamy do czynienia w przypadku Grupy
Groeneveld. Nasze produkty trafiają na rynek maszyn
budowlanych, ale także na rynek autobusowy, rolniczy,
transportowy, wyposażenia portów, pojazdów szynowych i wiele innych – po prostu nie można się nudzić.
Nowe możliwości rozwoju pojawiają się prawie codziennie i nie grozi nam stagnacja. Jest też bardziej osobisty
powód. Od ponad dwudziestu lat pracuję z Holendrami
oraz jestem rodzinnie związany z Holandią. Lubię ten
kraj i tych ludzi. Podziwiam ich za ich determinację i wytrwałość w dążeniu do osiągania celów, skuteczność
w działaniu, twardy charakter, elastyczność w biznesie
oraz otwartość na inne kultury.
MB: – Co zdradzić Pan może na temat swych zainteresowań poza pracą zawodową?
SK: – Na szczęście zawsze udawało mi się znajdować
choć trochę czasu na swoje przyjemności. Od dawna
fascynuje mnie zabytkowa motoryzacja. W wolnych
chwilach jeżdżę też konno oraz oddaję się przyjemności słuchania ulubionej muzyki.
Rozmawiał: Jacek Barański
SERWIS I EKSPLOATACJA
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TARGI

AUTOSTRADA i MASZBUD z widowiskowym konkursem,
akres branżowy targów budownictwa drogowego,
które od 14 do 16 maja 2014 roku odbędą się
w Targach Kielce, to nie tylko sprzęt do budowy
dróg – jak może wydawać się w pierwszej kolejności. Trzy
wystawy towarzyszące AUTOSTRADZIE POLSKIEJ – Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i Pojazdów
Specjalistycznych MASZBUD, Międzynarodowe Targi
Infrastruktury, Salon Technologia i Infrastruktura Lotnisk
TRAFFIC-EXPO – TIL oraz Międzynarodowe Targi Transportu Drogowego – Pojazdy Użytkowe ROTRA, zapewniają zaplecze dla całej branży.
Tegoroczna edycja targów MASZBUD potrwa o jeden
dzień dłużej niż pozostałe równoległe wystawy – 17 maja w Targach Kielce odbędzie się tzw. Show After Fair,
wielkie wydarzenie adresowane do wszystkich zwiedzających, podczas którego na specjalnym poligonie o powierzchni 1,6 ha nie zabraknie dynamicznych pokazów
maszyn, bardzo widowiskowego konkursu dla operatorów koparek, wielu atrakcji dla dzieci i całych rodzin.
Organizatorzy zapraszają wszystkie firmy do zgłaszania
operatorów do konkursu, planowanego na trzy dni
(od 15 do 17 maja), podczas którego wyłoniony zostanie najlepszy operator, który w najkrótszym czasie
i z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów
bezpieczeństwa ukończy ciekawe konkurencje. Oficjalne rozpoczęcie konkursu operatorów maszyn poprzedzi wstęp o zdobywaniu uprawnień oraz prelekcja

Z

o tym, jak wykorzystać symulator w procesie szkolenia.
Przewidziano także demonstrację możliwości symulatora i systemu, który go obsługuje.
Wśród zadań konkursowych nie zabraknie i tych wymagających precyzji – jak na przykład przekłuwanie baloników trzymaną przez łyżkę koparki szpilą czy układanie precyzyjnej konstrukcji jak i takich, w których liczyć
będzie się szybkość działania – jak wykopanie zakopanej na poligonie beczki z piwem. Dla uczestników przewidziano atrakcyjne nagrody.
Marek Gajewski Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
i Promocji IMBIGS: – Niewątpliwie jednym z ważniejszych
zagadnień związanych z placem budowy jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Aby je zapewnić, powierza się
operujący na budowie ciężki sprzęt, wszelkie maszyny
i urządzenia, ale też i budowę rusztowań, odpowiednio
przeszkolonym operatorom. Z tego względu inicjatywa
Targów Kielce, zorganizowania podczas Targów Maszbud 2014 Konkursu Operatorów propagującego odpowiednie wyszkolenie operatorów i bezpieczeństwo
na placu budowy jest ze wszech miar pożyteczną imprezą. Współorganizując i patronując tej nowej inicjatywie Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,
jako jednostka koordynująca w kraju szkolenia i kwalifikowanie operatorów maszyn roboczych – na podstawie rozporządzenia ministra gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i in-

Kieleckie święto drogownictwa, jak potocznie nazywają targi Autosrada Polska ich wystawcy i goście, to najważniejsza i największa wystawa tej branży w kraju. Towarzyszący jej MASZBUD otwiera biorącym w nim udział drogę nie tylko na rynek Polski, ale także na chłonny, duży rynek wschodni
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Show After Fair i mocnym merytorycznym wsparciem
nych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych – będzie miał okazje do szerokiego
rozpropagowania celowości, zasad oraz podstawowych
kryteriów, jakie należy spełnić aby zapewnić zainteresowanym odpowiednie szkolenie. Zaprezentujemy także,
jak nowocześnie i przystępnie organizować szkolenia
na przykładzie wykorzystania symulatorów pozwalających
w sposób jak najbardziej bezpieczny i przystępny zapoznać przyszłych operatorów z trudnościami i zawiłościami
zawodu operatora. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na nasze stoisko targowe, na którym zaprezentujemy dynamiczny i sterowany w trzech osiach symulator koparki gąsienicowej Volvo EC 210C.

Marek Stańkowski, Kierownik Działu Reklamy, Dressta
Stalowa Wola: – Targi i wystawy to najlepsze miejsce
do bezpośredniego dialogu i wymiany opinii, ponieważ
klient ma tyle samo do powiedzenia o produkcie, co jego
sprzedawca. Od wielu lat jednym z kluczowych elementów strategii marketingowej naszej firmy jest prezentowanie maszyn budowlanych produkowanych w Stalowej Woli, zarówno na rynkach światowych, jak i krajowym. Stąd
też obecność marki DRESSTA STALOWA WOLA na targach MASZBUD 2014 w Kielcach. Na naszym stoisku będzie można zobaczyć nowe modele maszyn, które znajdują szerokie zastosowanie w górnictwie, energetyce, gospodarce komunalnej czy leśnej albo przy budowie dróg
i innych obiektów.
Partnerzy merytoryczni targów przygotowali szereg
konferencji poruszających zagadnienia ważne dla branży. Warto wspomnieć tu przykładowo konferencję „Nowa generacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – projektowanie i badania”, której organizatorem
jest IBDiM czy debatę organizowaną przez IMBIGS
w ramach Salonu Kruszyw.

Udział w największym w Polsce spotkaniu branży daje możliwość znalezienia przyszłych klientów i kooperantów

Kieleckie święto drogownictwa, jak potocznie nazywają te
targi ich wystawcy i goście, to najważniejsza i największa
wystawa tej branży w kraju. Lista wystawców, którą znaleźć można stronie www.targikielce.pl, jest stale uzupełniana. Iwona Szafran, Elsa srl – producent wytaczarko-napawarek przenośnych Supercombinata, Włochy: – Na targach MASZBUD pojawiliśmy się kilka lat temu – bezpośrednim wpływem na decyzję o udziale w wystawie była
obecność na tym wydarzeniu wielu firm włoskich, od których dowiedzieliśmy się o wysokiej jakości kieleckich targów. Nie bez znaczenia jest dla nas fakt, że biorąc udział
w największym w Polsce spotkaniu branży mamy możliwość rozmowy z setkami firm, wśród których możemy znaleźć przyszłych klientów i kooperantów. MASZBUD otwiera
nam drogę nie tylko na rynek Polski, ale także – ze względu na lokalizację Targów Kielce i obecność przedstawicieli
firm ze wschodu – także na chłonny, duży rynek wschodni.
Chociaż na wystawienniczej mapie Polski pojawiło się nowe wydarzenie dedykowane branży maszyn budowlanych,
to jednak przekonani, że duże doświadczenie, jakim dysponują w tym zakresie Targi Kielce, gwarantuje sukces,
w tym roku również zdecydowaliśmy się na zaprezentowanie oferty naszej firmy podczas kieleckiego MASZBUDU.

Tegoroczny MASZBUD potrwa o jeden dzień dłużej niż pozostałe równoległe wystawy – 17 maja w Targach Kielce odbędzie się tzw. Show After Fair

Na uczestników kolejnej edycji targów w Kielcach czekają także udogodnienia związane z modernizacją i rozbudową targowej infrastruktury. Do użytku oddany został już parking wielopoziomowy na pół tysiąca pojazdów, przygotowano miejsca parkingowe przed halami
w miejscu dawnego biurowca. Funkcjonować będzie
także nowoczesne Centrum Kongresowe i nowy terminal wejściowy od strony zachodniej, umożliwiający płynną rejestrację, pozwalający jednocześnie na dostarczanie szczegółowych danych dotyczących odwiedzających wystawę. Nie bez znaczenia jest także to, że
do Targów Kielce można wygodnie dojechać, co umożliwia sieć nowych dróg wokół terenów targowych. Atutem jest także bezkolizyjny zjazd z trasy Warszawa-Kraków na parking wielopoziomowy.
SERWIS I EKSPLOATACJA
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Komatsu CARE? Same zalety!
żytkownicy maszyn budowlanych Komatsu napędzanych silnikami spełniającymi normę emisji
spalin Tier 4/Stage IIIB wyposażonych w układ
obróbki spalin z katalizatorem i filtrem cząstek stałych
mogą koncentrować się na swej pracy. Ich sprzęt nie
wymaga bowiem specjalnego traktowania w zakresie
codziennej i okresowej obsługi technicznej. W normalnych warunkach działanie układu odbywa się „w tle”,
niezauważalnie dla operatora. W najmniejszym stopniu – nawet czasowo – nie ogranicza osiągów i nie zakłóca normalnej pracy maszyny.
Gazy wydechowe przepływając przez katalizator wchodzą w reakcję przynoszącą redukcję emisji tlenku węgla,
węglowodorów oraz części cząstek stałych. Aby spełnić
warunki zapisane w obowiązujących aktualnie normach
czystości spalin konieczne jest jednak wychwycenie jak
największej ilości pozostałych cząstek stałych. Jest to
możliwe dzięki zastosowaniu dużej skuteczności filtra
DPF. Ten opracowany przez konstruktorów Komatsu
jest niezwykle skuteczny, wychwytuje bowiem ponad dziewięćdziesiąt procent czastek stałych ze spalin.
Podczas normalnej pracy maszyny wymuszony zostaje
przepływ spalin przez kanały filtra o porowatych ściankach. W ten sposób ze strumienia gazów wylotowych
wychwycone i zatrzymane zostają zawarte w nich
cząstki stałe. Te poddawane są utylizacji przez utleniane w samoaktywującym się procesie pasywnej regeneracji, w którym wykorzystywane jest ciepło generowane podczas normalnej eksploatacji. Regeneracja filtra
nie wymaga przerwania użytkowania maszyny.
Maszyny Komatsu napędzane silnikami najnowszej generacji wyposażono w system telematyczny Komtrax
wzbogacony o nowe funkcje. Za jego pomocą operator
zyskuje dostęp do szeregu danych umożliwiających
pełniejsze śledzenie pracy maszyny i jej optymalne wykorzystanie. Komtrax między innymi na bieżąco monitoruje jednostkę napędową oraz stan filtra cząstek stałych. Komtrax przekazuje dane o liczbie przeprowadzonych procesów regeneracji filtra i czasie ich trwania.
Maszyny Komatsu napędzane silnikami spełniającymi
normę emisji spalin Tier 4/Stage IIIB objęte są standardowo bezpłatnym programem Komatsu CARE. Obejmuje on planową obsługę techniczną w okresie pierwszych trzech lat lub dwóch tysięcy godzin (zależnie
od tego, co nastąpi jako pierwsze) eksploatacji maszyny. Program Komatsu CARE przewiduje przeglądy wykonywane przez autoryzowany serwis producenta
po przepracowaniu przez maszynę 500, 1.000, 1.500
i 2.000 godzin. Podczas każdego z nich wykonuje się:
• ocenę wizualną stanu technicznego maszyny,
• wymianę oleju i filtra z wykorzystaniem oryginalnych
części i komponentów Komatsu,
• inspekcję newralgicznych punktów serwisowych,

U
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• pobranie próbki do analizy oleju przeprowadzanej
w specjalistycznym laboratorium Komatsu,
• koszty robocizny i dojazdu mechanika do miejsca postoju maszyny.
Program Komatsu CARE obejmuje również dwukrotną
całkowicie bezpłatną wymianę filtra cząstek stałych.
Producent gwarantuje jego sprawne działanie przez
pięć lat lub 9.000 godzin. Wielu użytkowników zadaje
pytanie, czy na wymianę otrzymają filtr DPF fabrycznie

Maszyny Komatsu z silnikami spełniającymi normę Tier 4/Stage IIIB objęte
są standardowo bezpłatnym programem Komatsu CARE

nowy, czy też regenerowany. Komatsu wyjaśnia, że
w praktyce nie ma to żadnego znaczenia. Regeneracja
dokonywana jest przez specjalistów, przewiduje odzyskiwanie jedynie niektórych elementów, takich jak
na przykład obudowa i ponowne ich wykorzystywanie.
Oznacza to, że regenerowany filtr DFP posiada identyczne walory i parametry, jak fabrycznie nowy.
Wprowadzenie programu Komatsu CARE ma znaczący
wpływ na wydłużenie żywotności wszystkich podzespołów maszyny, a co za tym idzie dłuższe utrzymywanie
jej w najwyższej sprawności technicznej oraz zapewnienie wysokiej ceny przy odsprzedaży. Użytkownik nie
jest zaskakiwany niespodziewanymi wydatkami w ciągu
trzech lat (lub 2.000 godzin) eksploatacji. Autoryzowany
serwis Komatsu bierze na cały ten okres pełną odpowiedzialność za prawidłowe serwisowanie maszyny.
Gwarancją tego jest fakt, że wszelkie czynności w tym
zakresie wykonują wykwalifikowani i odpowiednio przeszkoleni mechanicy wykorzystujący wyłącznie oryginalne części, podzespoły i komponenty. Wszystkie są certyfikowane przez Komatsu. Istotne jest także, że w przypadku odsprzedaży maszyny w okresie obowiązywania
programu Komatsu CARE może on być bez najmniejszych przeszkód cedowany na kolejnego właściciela.

TARGI

Co zobaczymy na targach INTERMASZ?
CASE Construction szykuje atrakcje
Koncern CASE Construction będzie na targach Intermasz reprezentowany przez jedynego autoryzowanego dealera, jakim jest Intrac Polska. Na przestronnej ekspozycji liczącej 500 metrów
kwadratowych każdy z gości imprezy z całą pewnością znajdzie coś dla siebie. Zaprezentowane zostaną bowiem zarówno maszyny linii Compact Line, jak i ciężki sprzęt Heavy Line. Wiadomo już, że w Poznaniu pojawi się „mobilne biuro” – CASE Truck, co stworzy dodatkowe
możliwości obsługi targowych gości zainteresowanych maszynami marki CASE. Intrac Polska
zapowiada wiele atrakcji i niespodzianek dla wszystkich, którzy zdecydują się odwiedzić ekspozycję maszyn CASE.

Opona Solideal BHZ
Została zaprojektowana do pracy
w miejscach o zwiększonym ryzyku
uszkodzenia czoła opony oraz na podłożu podatnym na uszkodzenia, jakim
są na przykład tereny zielone. Najnowsza konstrukcja bieżnika i wzmocniony
karkas zapewnia wyższą odporność
na uszkodzenia mechaniczne przy zachowaniu optymalnej trakcji i stabilności. Solideal BHZ posiada najbardziej
zabudowaną powierzchnię bieżnika
w klasie opon R4, co wpływa na obniżenie ryzyka punktowych uszkodzeń.
Konstrukcja opony została zaprojektowana przed wszystkim do pracy na twardych podłożach, powierzchniach kamienistych, na długich przejazdach oraz w warunkach Heavy Duty. Solideal Backhoe BHZ może być także wykorzystywana jako opona „zimowa”.

Koparka kompaktowa
Wacker Neuson ET18 VDS
Maszyna dzięki swej zwartej budowie i zastosowanym rozwiązaniom
konstrukcyjnym osiąga wyjątkowe
parametry kopania dając poczucie
pewności i stabilności każdemu
użytkownikowi. W modelu ET18
VDS zastosowano rozsuwane hydraulicznie podwozie pozwalające
na pracę zarówno na małych przestrzeniach, jak i na mało stabilnym
gruncie. Maszyna w wersji z systemem VDS zapewnia kopanie pionowe na terenie pochylonym nawet
do 15 stopni. Zastosowane w minikoparkach serii ET nowoczesne
układy – trzycylindrowy silnik Yanmar o dużej pojemności i niezawodny innowacyjny system hydrauliczny, zdecydowanie podnoszą wydajność i komfort pracy.

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.

SITECH Poland – walory systemów Trimble w praktyce
Firma SITECH Poland, która w grudniu ubiegłego roku przejęła pieczę w Polsce nad działem Inżynierii Lądowej koncernu Trimble pojawi się na targach Intermasz z szeroką ofertą dotyczącą zarówno urządzeń, jak i usług. SITECH Poland będzie propagować korzyści wynikające z użytkowania systemów technologii budowlanych Trimble także podczas pokazów praktycznych. W tym celu stoisko
firmy wyposażone zostanie w symulator pracy Trimble GCS900 Grade Control System. Wszyscy
chętni bądą mogli przekonać się w praktyce o jego walorach, zapoznać się z jego zaawansowanymi funkcjami. Goście targowi powinni zatem opuszczać Poznań w przekonaniu, że systemy sterowania pracą maszyn pozwolą ich firmom zwiększyć efektywność i wydajność prac. A wszystko to
przy ograniczeniu nakładów i bieżących kosztów eksploatacyjnych.
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TARGI

Koparko-ładowarka Terex TLB 990
EWPA zaprezentuje w Poznaniu między innymi koparko-ładowarkę Terex TLB 990 stanowiącą
ukoronowanie wieloletnich doświadczeń konstruktorów. Maszyna imponuje pod względem
oszczędnej eksploatacji oraz parametrów roboczych zarówno sekcji koparkowej, jak i ładowarkowej. Odznacza się wyjątkowym zasięgiem oraz głębokością kopania. Na podkreślenie zasługują
też parametry dotyczące siły wyrywającej i maksymalnego udźwigu na ramieniu ładowarkowym.
Dzięki układowi czterech kół skrętnych maszyna jest niezwykle zwrotna, może bez najmniejszych
problemów zająć optymalną pozycję podczas prowadzenia prac. Ciekawostkę stanowi również
fakt, że jednostka napędowa TLB 990 spełnia normy emisyjne bez konieczności stosowania filtra
cząstek stałych DPF oraz układu obróbki spalin SCR wymagającego Ad Blue.

Koparko-ładowarka JCB 4CX
Firma Interhandler zaprezentuje podczas targów Intermasz koparko-ładowarkę JCB 4CX. Maszyna
imponuje zarówno pod względem wydajności, jak i niskich kosztów eksploatacyjnych. W dzisiejszych trudnych dla branży budowlanej czasach liczy się to, by wykonać pracę solidnie i przy maksymalnym ograniczeniu nakładów. System EcoDig pozwala na utrzymanie niższych prędkości obrotowych silnika podczas kopania bez negatywnego wpływu na wydajność pracy. EcoDig pozwala
przy tym na oszczędność paliwa nawet do 15%, ogranicza emisji spalin, zmniejsza zużycie jednostki napędowej (spełnia ona najnowsze normy spalin Tier IV/Stage 3B) oraz obniża poziom emitowanego hałasu. Operator maszyny spędza w jej kabinie wiele godzin dziennie, dlatego konstruktorzy
JCB zadbali, by czuł się wygodnie i bezpiecznie.

Kompaktowa ładowarka Liebherr L 506 C

Grupa firm

Liebherr Polska zaprezentuje na tragach Intermasz 2014 w Poznaniu kompaktową ładowarkę Liebherr L 506 C. To niezwykle ciekawa konstrukcja łączącą w sobie wytrzymałość, uniwersalność oraz
niezwykłe bezpieczeństwo użytkowania. Maszyna doskonale sprawdza się w budownictwie drogowym, przy budowie kanałów, w pracach rolniczych i leśnych oraz komunalnych. Komfortowa kabina
o ponadprzeciętnej powierzchni przeszkleń zapewnia operatorowi doskonałą widoczność na cały
obszar roboczy. Bezpieczeństwo pracy operatora podnoszą również ergonomiczne elementy obsługowe w kabinie. Mogą być indywidualnie regulowane przez operatora, co zapewnia mu efektywną
i bezpieczną pracę. Może on w pełni skoncentrować się na wykonywanym zadaniu, dzięki czemu
zdecydowanie wzrasta nie tylko bezpieczeństwo, ale także wydajność pracy.

Mecalac MCR inspiruje i fascynuje
Mecalac Polska przybliży gościom Intermaszu walory maszyn gamy MCR. Są to w pełni obrotowe
koparki gąsienicowe o ciężarze roboczym 6, 8 i 10 ton. Wszystkie modele imponują uniwersalnością,
z powodzeniem pełnić mogą bowiem rolę midikoparki gąsienicowej, ładowarki o imponującym zasięgu roboczym i możliwością obrotu o 360°, ładowarki burtowej o wysokiej mobilności, nośnika typu „podnieś i przewieź”, nośnika wszelkiego osprzętu (także innych producentów). Koparki Mecalac
MCR są wprost stworzone, by pracować tam, gdzie zastosowanie konwencjonalnych maszyn jest
mało efektywne. Potrafią jednocześnie inspirować i fascynować nie tylko coraz szersze grono swych
użytkowników, ale również miłośników maszyn budowlanych. W Mecalac Polska są przekonani, że
dzięki ekspozycji na Intermaszu koparki MCR zyskają sobie kolejnych zwolenników.

Wacker Neuson na torowiska
Wacker Neuson Polska zaprezentuje w Poznaniu szereg innowacyjnych urządzeń. Jednym z nich jest młot benzynowy BH 55rw przeznaczony specjalnie do robót torowych. Mają one szczególną specyfikę. Podbijanie torów trzeba wykonywać bardzo delikatnie, tak, aby nie uszkodzić tłucznia. Potrzebna jest jednak odpowiednio dobrana częstotliwość udaru, aby uzyskać jego właściwe zagęszczenie. Inżynierowie Wacker Neuson posiłkujący się sugestiami fachowców od robót torowych skonstruowali ważący 24 kilogramy młot BH 55rw perfekcyjnie zagęszczający
tłuczeń pod torami bez powodowania jego uszkodzeń. Aby uzyskać taki efekt, należało dokładnie dopasować
do siebie wszystkie podzespoły BH 55rw. Energia udaru wynosząca 55 dżuli nie uszkadza materiału, równoważy
ją bardzo wysoka częstotliwość udaru – 1.350 uderzeń na minutę. Sprawdzony system tłumienia drgań obudowy
opracowany przez Wacker Neuson zapewnia niski poziom wibracji przekazywanych na ramiona operatora.
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eakcje halucynogenne, bóle i zawroty głowy,
senność, zatrucia, podrażnienie układu oddechowego, oczu, skóry oraz alergie. W skrajnych
przypadkach utrata przytomności, a nawet choroba nowotworowa. Na to wszystko narażeni są pracownicy
firm mających kontakt z asfaltami drogowymi wydzielającymi dymy, które są złożonymi mieszaninami substancji szkodliwych o różnym charakterze chemicznym
i stopniu toksyczności. Obsługujący rozściełacze
asfaltu narażeni są ponadto na kontakt z łatwopalnymi
i szkodliwymi dla zdrowia środkami antyadhezyjnymi
i ich oparami. Szkodliwe dla zdrowia są także spaliny
emitowane przez silniki wysokoprężne.
Główne zagrożenie dla obsługujących rozściełacze stanowią wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
(WWA). Przy robotach drogowych pracownicy są narażeni na wieloskładnikowe mieszaniny substancji chemicznych wchodzących w skład dymów asfaltów (alkany, alkeny, cykloalkany, cykloalkeny). Szkodliwe dla
zdrowia są też środki antyadhezyjne powodujące, że asfalt nie przylega do osprzętu i elementów konstrukcyjnych maszyn drogowych. Jednak zarówno same środki,
jak i ich opary, są łatwopalne i szkodliwe dla zdrowia.
Wyziewy gorącego asfaltu – zarówno opary, jak i dymy – zawierają powstałe w wyniku kondensacji gazów
ulatniające się cząstki mające średnicę jednego mikrometra i mniej. Żeby unieszkodliwić tak małe cząstki, należy kontrolować ruch powietrza, w którym są zawieszone. Dlatego też inżynierowie Atlas Copco konstruujący
rozkładarki mas bitumicznych stworzyli zaawansowany
system odsysania oparów asfaltu. Jako wyposażenie
opcjonalne w maszynach Dynapac SD2500 i SD2550
stosowany jest duży wentylator umieszczony z tyłu
nad gąsienicami. Jego zadaniem jest zasysanie oparów
unoszących się nad przenośnikiem ślimakowym i usuwanie ich ze strefy pracy maszyny. W maszynach zastosowano przeszklenia stanowiska operatora, co zapewnia
mu dodatkową ochronę przed szkodliwymi wyziewami.
Amerykańskie normy przewidują, że poziom skuteczności urządzeń odsysających stosowanych w rozkładarkach gorących mieszanek mineralno-bitumicznych musi wynosić co najmniej osiemdziesiąt procent. Maszyny
Dynapac SD2500 i SD2550 wyposażone w nowatorski
układ odsysania spalin poddane zostały szeregowi testów. Wykazały one, że szkodliwe subsancje usuwane
były ze skutecznością sięgającą dziewięćdziesięciu
trzech procent. Rozwiązaniem oferowanym przez Atlas
Copco zainteresował się francuski państwowy Fundusz
Ubezpieczeń Zdrowotnych, który zaoferował pomoc finansową dla małych i średnich przedsiębiorstw, które
zdecydują się zmodernizować posiadane rozkładarki
i doposażyć je w skuteczne układy odsysające. W ubiegłym roku oddział Funduszu Ubezpieczeń Zdrowot-
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nych z regionu Alzacji-Mozeli wspomógł finansowo doposażenie nowej rozkładarki mas bitumicznych Atlas
Copco należącej do firmy Pontiggia w nowoczesny system odsysania oparów. – Nasza firma zajmuje się budową dróg w regionie Alzacji. Aktualnie zatrudniamy stu
osiemdziesięciu pracowników. Chcemy zapewniać im
jak najlepsze warunki pracy, dlatego z olbrzymim zadowoleniem przyjęliśmy ofertę funduszu, który zrekompensował nam aż dziewięćdziesiąt siedem procent wydatków na system odsysania oparów zamontowany w naszej nowej rozkładarce Dynapac firmy Atlas Copco. Także bez pomocy i tak zdecydowalibyśmy się na zainstalowanie systemu chroniącego naszych pracowników.
Uważam jednak, że dla mniejszych firm takich, jak nasza, niezwykle ważna jest możliwość uzyskania wsparcia
ze strony państwa – mówi Thomas Neeb, dyrektor naczelny w firmie Pontiggia.
System odsysania spalin nie stanowił dla alzackiej firmy
jedynej inwestycji w ochronę zdrowia pracowników. Zde-

Na początku operatorzy rozkładarek mieli obiekcje co do przeszklenia
swojego miejsca pracy. Szybko jednak docenili walory tego rozwiązania

cydowała się ona wyposażyć część swych maszyn w kamery wsteczne. Tu także udało się skorzystać z dotacji
państwowych. Właściciele firmy pytani o efekty swych
działań zauważają, że początkowo dał się zaobserwować pewien sceptycyzm wśród operatorów zmodernizowanych rozkładarek. – Ludzie nie lubią zmian i początkowo nie chcieli pracować w oszklonej kabinie. Szybko jednak zdali sobie sprawę z korzyści, jakie daje taki system.
Dziś żaden z nich nie zdecydowałby się na powrót do starego sposobu pracy – tłumaczy Thomas Neeb. Bob Kegelaers, regionalny specjalista do spraw maszyn drogowych w Atlas Copco Francja ujawnia, że zapotrzebowanie na system odsysania oparów w rozkładarkach cieszy
się coraz większym zainteresowaniem, zarówno ze strony gigantów w rodzaju koncernów Colas czy Eurovia, jak
i mniejszych działających lokalnie firm. – Kwestia ochrony zdrowia pracowników staje się dla nich coraz istotniejsza. Zwiększa się zapotrzebowanie na systemy odsysania oparów. Dziś wyposażona jest w nie co piąta rozkładarka Atlas Copco sprzedawana we Francji.
SERWIS I EKSPLOATACJA
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Atlas Copco prezentuje nowy system odsysania oparów
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LiveLink JCB – większa wydajność mniejsze ryzyko kradzieży
o 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 stanowi doskonałą pomoc w codziennej pracy
użytkownika maszyny. Zwiększa bowiem stopień jej
efektywnego wykorzystania, poprawia bezpieczeństwo
i wydłuża bezawaryjny czas pracy. Poprawa kontroli za-
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rządzania maszyną poprzez wykorzystanie systemu
LiveLink przynosi także korzyści w postaci ograniczenia
zużycia paliwa, zmniejszenie czasu bezproduktywnych
przestojów i poprawy efektywności wykonywanych prac.
Funkcje diagnostyczne z odpowiednim wyprzedzeniem
dają informacje o rzeczywistym stanie technicznym maszyny, co pozwala na odpowiednio wczesną reakcję serwisu i ograniczenie ryzyka wystąpienia poważniejszej
awarii wyłączającej maszynę z normalnego użytkowania
na dłuższy okres. Dzięki temu użytkownik maszyny poczynić może odczuwalne dla niego oszczędności.
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 umożliwia właścicielowi dokładne zdefiniowanie obszaru roboczego, w jakim pracuje maszyna. Dzięki „wirtualnemu ogrodzeniu” może on być pewien, że maszyna pracuje na jego placu budowy i nie
została przemieszczona poza jego teren. Użytkownicy
LiveLink mogą liczyć na obniżenie składek ubezpieczeniowych. System stanowi bowiem dodatkowe zabezpieczenie przed nieuprawnionym użyciem, dewastacją
i kradzieżą maszyny. Umożliwia również zlokalizowanie
skradzionego sprzętu. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia, kiedy to jeden z mieszkańców gminy Bralin
(wielkopolskie) zawiadomił policję, że w nocy z jego posesji skradziono koparko-ładowarkę JCB. Właściciel
oszacował wartość skradzionego sprzętu na 270 tysięcy złotych. Policja przystąpiła niezwłocznie do badania
miejsca kradzieży i zbierania informacji. W efekcie już
godzinę po przyjęciu zgłoszenia o kradzieży policjanci
wiedzieli dokładnie, gdzie złodzieje ukryli swój niemały
łup. Mieli wielce ułatwione zadanie. Koparko-ładowarka JCB 3CX została bowiem wyposażona w system monitorowania JCB Live Link. Dzięki temu od razu było
wiadomo, w jakim kierunku przemieszczała się po kradzieży. Miejsce jej ukrycia było również łatwo zlokalizować. System Live Link nie był oczywiście w stanie zaaresztować złodziei, z tym jednak poradzili sobie policjanci z KPP Kępno oraz Komistariatu Policji Wrocław-Krzyki. Maszynę skrzętnie ukrytą na terenie opuszczonego PGR w podwrocławskiej Żórawinie odzyskano
i natychmiast zwrócono właścicielowi.
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Volvo Construction Equipment MASTERS 2013-2014
olvo Construction Equipment MASTERS to konkurs, w którym biorą udział technicy serwisu oraz
specjaliści do spraw części zamiennych z firm będących autoryzowanymi dealerami szwedzkiego koncernu. Każdy z dealerów Volvo CE wystawić może drużynę złożoną ze swoich najlepszych pracowników, którzy przystępują do międzynarodowej rywalizacji o miano mistrzów w swoim fachu.
Jakie są główne powody organizowania takich zawodów? Volvo CE pragnie w ten sposób nie tylko nakłaniać
swych pracowników do podnoszenia kwalifikacji i wiedzy o produktach, ale również pragnie pokazać, że codzienna ciężka praca techników w bardzo różnych warunkach (od letniego skwaru, przez jesienne deszcze,
na zimowych mrozach skończywszy) jest ceniona.
Wszak to właśnie technicy nadają „twarz” marce Volvo
opiekując się na co dzień maszynami.
Pierwsze zawody MASTERS odbyły się w roku 1990 stanowiąc część obchodów trzydziestej rocznicy uruchomienia centrum szkoleniowego Volvo CE. Do 1996 roku
konkurs miał charakter indywidualny, od roku 1998 rywalizacja odbywa się w zespołach. Od edycji 2000 do techników serwisu dołączyli specjaliści do spraw części zamiennych. Z oczywistych powodów rywalizacja toczy się
w kilku etapach i regionach. W samym tylko Regionie
EMEA (Europa, Środkowy Wschód i Afryka) do rywalizacji przystąpiło 1.100 uczestników z siedemdziesięciu organizacji dealerskich. Najpierw przebrnąć oni musieli
przez eliminacje krajowe. Spośród pracowników Volvo
Maszyny Budowlane Polska najlepsi okazali się Przemysław Gębicki (technik serwisu z Torunia), Emil Wieszczyński (technik serwisu z Olsztyna), Marcin Nawrocki
(specjalista do spraw części zamiennych z Torunia) oraz
Cezary Dumania (inżynier serwisu z Krakowa pełniący
rolę kapitana zespołu). To właśnie oni reprezentowali
Polskę podczas eliminacji regionalnych, które odbyły się
w Pietrzykowicach koło Wrocławia z udziałem dwunastu
ekip z Europy. Polacy spisali się znakomicie, gdyż jako
jedna z czterech drużyn awansowali do finału MASTERS
dla Regionu EMEA, który w marcu rozegrany zostanie
w niemieckim Konz. Sukces Polaków nie wynikał bynajmniej z „atutu własnego boiska”. Pracownicy serwisu Volvo w Polce prezentują wysoki poziom umiejętności i wiedzy. Udowadniają to od lat plasując się w czołówce europejskich ekip. Wypada zatem mieć nadzieję, że pokonają ostatnią przeszkodę w drodze do globalnego finału, który w tym roku odbędzie się w kolebce Volvo CE,
w szwedzkiej Eskilstunie…
Organizatorzy konkursu przygotowali w Pietrzykowicach pięć stanowisk z maszynami, w których należało
zdiagnozować i naprawić usterki, stanowisko z symulatorem pracy ładowarką i koparką oraz pięć stanowisk,
gdzie rozwiązywano zadania teoretyczne. – To pierwsza
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Przemysław Gębicki, Marcin Nawrocki, Emil Wieszczyński oraz Cezary Dumania reprezentowali Polskę podczas eliminacji w Pietrzykowicach

W zawodach, które odbyły się w Pietrzykowicach koło Wrocławia wzięło udział
dwanaście europejskich ekip

Organizatorzy konkursu przygotowali pięć stanowisk z maszynami, w których należało zdiagnozować i naprawić usterki

tego typu impreza zorganizowana w Polsce. Tym bardziej cieszy nas, że jej przebieg bardzo pozytywnie ocenili wszyscy uczestnicy – powiedział w dyrektor Regionu
Zachodniego Sławomir Prus.
Trzydniowe zmagania w Pietrzykowicach obserwował
prezes Volvo Maszyny Budowlane Polska Zbigniew Medyński. Poproszony o wrażenia i krótkie podsumowanie
zawodów powiedział: – Podstawą działalności Volvo CE,
tak globalnie, jak i lokalnie, są jakość, bezpieczeństwo
i dbałość o środowisko naturalne. Jakość to nie tylko
produkty najwyższej klasy, ale również specjaliści, którzy
je oferują oraz serwisują. Rozwijanie kompetencji naszych pracowników od zawsze stanowiło dla nas najwyższy priorytet. Wystarczy wspomnieć, że przeciętny – chociaż w tym przypadku trafniejsze będzie raczej
określenie „nieprzeciętny” – pracownik naszej firmy spędza rocznie pięć procent swojego czasu pracy na podnoszeniu kwalifikacji. Czyni to zarówno w centrach szkoleniowych w kraju, za granicą, jak i za pośrednictwem
specjalnej platformy elektronicznej. W Pietrzykowicach
widoczne są efekty takiego właśnie podejścia, co
utwierdza nas dodatkowo w jego słuszności.

SERWIS
Uruchomienie nowego oddziału Bergerat Monnoyeur w Komornikach koło Poznania sprawiło, że firma działa w lepszych warunkach i dogodniejszym położeniu w pobliżu autostrady A2, co gwarantuje łatwy dojazd z każdego miejsca w Polsce

Bergerat Monnoyeur – najwyższy standard obsługi klientów
mbicją Bergerat Monnoyeur jest osiągnięcie najwyższego standardu obsługi klientów. Nie można tego dokonać bez zapewnienia sprawnej dystrybucji części zamiennych. W tym celu firma utworzyła
profesjonalne Call Center i wybudowała nowoczesny
magazyn części zamiennych. Mieszczą się one w nowym oddziale Bergerat Monnoyeur w Komornikach koło Poznania. Placówka, która rozpoczęła działalność
1 września ubiegłego roku zastąpiła dotychczasowy oddział znajdujący się przy ul. Miętowej w Poznaniu. Zmiana lokalizacji sprawiła, że Bergerat Monnoyeur zyskał
dogodniejsze położenie, w pobliżu autostrady A2, co
gwarantuje łatwy dojazd z każdego miejsca w Polsce.
Wraz z uruchomieniem nowego obiektu serwisowego,
poszerzono zakres działalności Call Center. Dzięki temu klienci zyskali nowe możliwości zamawiania części
zamiennych. Bez względu na porę dnia i dzień tygodnia, zawsze czynny jest sklep internetowy Part Store.
Funkcjonuje on na stronie www.b-m.pl/partstore. Korzystający z niego dysponując numerem części mogą ją
łatwo wyszukać, sprawdzić jej dostępność i oczywiście
zamówić. Klienci sklepu korzystający z tej strony mają
również dostęp do elektronicznej wersji katalogu części, więc nawet jeśli nie znają konkretnego numeru,
w niezwykle prosty sposób pozyskać mogą niezbędne
informacje. Do niedawna sklep był „otwarty” wyłącznie
dla firm, które wcześniej podpisały stosowną umowę.
Obecnie został wdrożony system Instant Access, dzięki
któremu wystarczy podać kilka podstawowych danych,
a płatność za części może być zrealizowana kartą kredytową. Dla wygody klientów utworzono również wersję
sklepu Part Store na urządzenia mobilne. Części można też zamawiać poprzez oficjalną stronę firmy Caterpillar, tj. www.parts.cat.com. W tej chwili jest ona anglojęzyczna, ale niebawem będzie dostępna w polskiej wersji językowej. Po wybraniu części klient jest automatycz-
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nie przekierowywany do sklepu Part Store i zamówienie
trafia do Komornik.
Kolejny wygodny sposób dokonywania zakupów to
skorzystanie z e-shopu dostępnego na stronie internetowej www.b-m.pl, ale w tym przypadku asortyment został
ograniczony do najpopularniejszych artykułów typowo
eksploatacyjnych, takich jak filtry, oleje i smary, osprzęt
czy akumulatory. Jeśli chodzi o inne artykuły niedostępne w e-shopie, można wysłać zapytanie mailem korzystając z adresu: czesci@b-m.pl. To bardzo wygodny
i popularny sposób komunikacji z Call Center, zwłaszcza pod względem szybkiego i sprawnego obiegu dokumentów, w tym rysunków technicznych. Do dyspozycji
klientów z całej Polski jest numer telefonu 61 82 82 400,
gdzie nie tylko można złożyć zamówienie, ale również
uzyskać fachową pomoc w zakresie doboru części czy

Pod numerem telefonu 61 82 82 400 można nie tylko można złożyć zamówienie, ale również uzyskać pomoc w zakresie doboru części czy akcesoriów
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akcesoriów. Czas oczekiwania na rozmowę jest bardzo
krótki, aż dziewięćdziesiąt procent telefonów jest odbieranych za pierwszym razem, ale jeśli komuś nie uda się
połączyć, wówczas na specjalnym monitorze w centrali
jest wyświetlany numer do oddzwonienia. Call Center
działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18,
obecnie pracuje w nim pięć osób.
Dzięki znakomitemu położeniu nowej stacji serwisowej
w pobliżu autostrady A2 i bliskiemu sąsiedztwu centrów
logistycznych, wydłużyły się godziny składania zamówień na części zamienne. Do tej pory zamówienia
na oddziały były przyjmowane do godziny 14.30, teraz

Szybkie zakupy umożliwia e-shop. Jego asortyment jest jednak ograniczony
do najpopularniejszych artykułów typowo eksploatacyjnych

Nowoczesny magazyn części zamiennych jest doskonale zorganizowany,
co eliminuje błędy przy kompletowaniu przesyłek

o godzinę dłużej. Klienci zewnętrzni również odczują
różnicę, bo chcąc jak najszybciej otrzymać daną część,
mogą ją zamówić przez Call Center maksymalnie
do godziny 18.00, a wcześniej do godziny 16.00. Dostawy asortymentu, który znajduje się na stanie w magazynie centralnym w Komornikach (w tej chwili jest to
15.300 pozycji) są realizowane następnego dnia do godziny 12.00. W przypadku pozostałych części konieczne jest sprowadzenie ich z magazynu centralnego
w Belgii (Grimbergen). Dotrą one na drugi dzień do
magazynu w Komornikach, ale zamówienie musi być
złożone najpóźniej do 15.30. Możliwa jest też wysyłka
bezpośrednia do danego oddziału, choć w takim przypadku waga paczki nie może przekraczać 30 kg, a czas
składania zamówień jest o trzy godziny krótszy.
W magazynie w Belgii znajduje się praktycznie wszystko, ale jeśli zdarzy się, że zabraknie jakiejś pozycji, to
Dział Logistyki dysponuje systemem, który umożliwia
sprawdzenie jej dostępności w magazynach na całym
świecie. Dla przykładu sprowadzenie części ze Stanów
Zjednoczonych zajmuje minimum pięć dni (drogą lotniczą), ale gdy jest ona bardzo duża, wówczas trzeba

skorzystać ze statku i trwa to do sześciu tygodni. W każdej sytuacji klient może zamówić dostarczenie części
do oddziału skąd je sam odbierze i jest to całkowicie
bezpłatne, albo do miejsca działalności czy miejsca
pracy maszyny. W drugim przypadku dostawa jest płatna, ale jej koszty nie są wysokie, bo Bergerat Monnoyeur ma podpisaną umowę z firmą kurierską. Bardzo ciekawym rozwiązaniem usprawniającym obsługę klienta
są dostawy na tak zwane Drop Pointy, czyli zamówienia
z bezpośrednią dostawą do mechaników serwisu moblinego. Są one przyjmowane do 15.30 i realizowane
w ciągu nocy, dzięki czemu części trafiają w miejsce
przeznaczenia do godz. 6.00. W ten sposób mechanik
nie musi po nie rano zajeżdżać do oddziału, tylko od razu rusza do klienta i jeszcze szybciej może podjąć naprawę maszyny.
Nowoczesny magazyn zajmuje powierzchnię 2.057 metrów kwadratowych i jest lepiej zorganizowany, co
do minimum ogranicza liczbę błędów przy kompletowaniu wysyłek. Jeśli chodzi o obsługę maszyn innych producentów niż Caterpillar, zapas części nie jest utrzymywany. Serwis zamawia niezbędny asortyment dopiero
pod konkretne potrzeby i zależnie od wyboru klienta
mogą to być części oryginalne lub zamienniki. Bergerat
Monnoyeur jako firma zajmująca się kompleksową obsługą maszyn budowlanych, dysponuje rozbudowaną
bazą dostawców m.in. z Włoch, Niemiec, Holandii, Belgii a nawet Tajwanu i Singapuru, dzięki czemu może
bardzo szybko zareagować na zgłoszenie każdego
klienta. Piotr Fiszer, Manager do spraw Logistyki podsumowuje: – Za planowanie wielkości zapasów części
zamiennych firmy Bergerat Monnoyeur odpowiedzialny
jest Centralny Dział Logistyki, który mieści się w nowej
placówce w Komornikach. Dzięki centralizacji planowania oraz zakupów udało się podnieść dostępność części i zwiększyć ich rotację przy jednoczesnym obniżeniu
stanów magazynowych o trzydzieści procent.
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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

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
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