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Sza now ni Pań stwo…

Gu il lau me Amon tons, fran cu ski fi zyk i wy na laz ca, w ro ku 1699 sfor mu ło wał dwa pra wa tar -

cia. Pierw sze z nich mó wi, że tar cie jest nie za leż ne od kon tak tu po mię dzy dwo ma cia ła mi

sta ły mi. Pra wo to by ło dłu go kwe stio no wa ne. Opo nen tom fran cu skie go na ukow ca trud no

by ło bo wiem przy jąć do wia do mo ści, że dla tar cia istot na jest si ła, a nie po wierzch nia sty -

ku ciał. A jed nak to Gu il lau me Amon tons osta tecz nie trium fo wał. Po dob nie zresz tą, jak

w przy pad ku dru gie go pra wa tar cia mó wią ce go, że im więk sza si ła dzia ła na cia ło, tym

więk szą si łę tar cia na le ży po ko nać przy wpra wia niu go w ruch. Choć nie do koń ca zda je -

my so bie z te go spra wę, z tar ciem ma my do czy nie nia w każ dej chwi li. Tyl ko dzię ki tar ciu

mo że my ha mo wać i… cho dzić. Pew nie to dru gie jest zresz tą naj więk szą za le tą tar cia.

W więk szo ści przy pad ków tar cie jest bo wiem szko dli we, ma de gra du ją cy wpływ na ota cza -

ją ce nas ma szy ny, po jaz dy i urzą dze nia. Nisz czy ich kon struk cję, ogra ni cza osią gi i pa ra -

me try eks plo ata cyj ne oraz trwa łość więk szo ści ma szyn. W istot ny spo sób pod no si tak że

kosz ty bie żą cej eks plo ata cji. W więk szo ści przy pad ków z tar ciem trze ba wal czyć. O tym, jak

czy nić to eko no micz nie i sku tecz nie, prze ko na li śmy się pod czas re por ter skiej wy pra wy.

Tym ra zem wy bra li śmy się do po ło żo nej nie opo dal To ma szo wa Ma zo wiec kie go ko pal ni

„Bia ła Gó ra”, by w to wa rzy stwie głów ne go me cha ni ka do trzeć sa mo cho dem te re no wym

na wy ro bi sko, gdzie oglą da li śmy w ak cji ma szy ny i po jaz dy, któ re pra cu ją przy eks plo ata cji

złóż pia sku kwar co we go. Je go nie zwy kle twar de zia ren ka po tra fią we drzeć się w każ dą

szcze li nę i siać spu sto sze nie w ma szy nach i po jaz dach. Da je się to we zna ki szcze gól nie

la tem, przy wietrz nej po go dzie. Jak chro nić ma szy ny? W ja ki spo sób ogra ni czać nad mier -

ne tar cie? Sma ro wać, sma ro wać i jesz cze raz sma ro wać trą ce się po wierzch nie! W „Bia łej

Gó rze” po ka za no nam, jak czy nić to sku tecz nie. Sku tecz nie i bez piecz nie, czy li au to ma tycz -

nie. Ża den, na wet naj lep szy ope ra tor czy me cha nik nie są w sta nie sma ro wać le piej i do -

kład niej niż au to mat. Au to ma tycz ne sma ro wa nie zna czą co zmniej sza ry zy ko wy pad ków. Eli -

mi nu je bo wiem ko niecz ność wspi na nia się na wy so ko po ło żo ne i przez to trud no do stęp ne

ele men ty ma szy ny. Nie każ dy jest prze cież al pi ni stą…

Re dak cja
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8. Hi sto ria War szaw skich Za kła dów Bu do wy Urzą dzeń
Prze my sło wych im. Lu dwi ka Wa ryń skie go wią że się
nie ro ze rwal nie z uli cą Ko le jo wą. To wła śnie tu pod nu -
me rem 57 w ro ku 1833 rze mieśl nik Se ba stian Bań kow -
ski uru cho mił warsz tat ko tlar ski, któ ry dał po cząt ki fir -
mie mo gą cej po szczy cić się wy pro du ko wa niem po -
nad sześć dzie się ciu ty się cy ko pa rek…

10. Lubię swoją pracę! – Rozmowa z Marcinem
Papuzińskim, dyrektorem handlowym Modul-System
Polska Sp. z o.o.

12. Przed na mi ko lej ne spo tka nie z naj bar dziej za awan so -
wa nym tech no lo gicz nie sprzę tem, któ ry mo że my na co
dzień po dzi wiać przy pra cy nad in fra struk tu ral ną roz bu -
do wą na sze go kra ju – ma jo we tar gi INTERMASZ

14. Aby zo ba czyć, jak wy glą da ko pal nia „Bia ła Gó ra”,
wystarczy za trzy mać się w oko li cach bocz ni cy ko le jo -
wej przy dro dze Smar dze wi ce -To ma szów. Pia sek, któ ry
swą bie lą przy po mi na ark tycz nie śnie gi, ko pa ny jest
po obu jej stro nach

17. Wy wo ła ny awa rią prze stój ma szy ny sta no wi pro blem dla
każ dej fir my dez or ga ni zu jąc jej pra cę. Aby przy spie szyć
usu nię cie awa rii, sko rzy stać moż na z ofer ty fir my Ser wis -
-Kop na le żą cej do gro na czo ło wych pol skich im por te rów
i dys try bu to rów czę ści do ma szyn bu dow la nych

18. Fir ma Mo de sto z Gó ry Kal wa rii, spe cja li zu ją ca się w za -
bu do wach warsz ta to wych do ser wi sów mo bil nych,
przy go to wu je dla PGE aż 63 spe cja li stycz ne sa mo cho -
dy po go to wia ener ge tycz ne go 

20. Przy za sto so wa niu sta li Do col 1000 za bu do wy Mo dul -Sys -
tem ma ją ma sę po rów ny wal ną do ana lo gicz nych kon -
struk cji wykonanych z alu mi nium, ale ich wy trzy ma łość
jest na wet sze ścio krot nie więk sza. Dzię ki za bu do wie z ta -
kiej sta li sa mo chód ma wyższą ła dow ność, co jest szcze -
gól nie istot ne przy mniej szych po jaz dach 

22. W więk szo ści przy pad ków pick -up uwa ża ny jest za ma -
ło funk cjo nal ny sa mo chód, któ ry trud no za par ko wać,
ale gdy znaj dzie się dla nie go od po wied nie za sto so wa -
nie, mo że być nie za stą pio ny

24. Na ryn ku za bu dów do pick -upów do mi nu ją kon struk cje
wy ko na ne z la mi na tu lub alu mi nio wo -la mi na to we. Cał -
ko wi cie no wy roz dział w tych pro duk tach otwie ra fir ma
Ste eler, wpro wa dza jąc do ofer ty nad wo zia po li pro py le -
no we, któ re cha rak te ry zu ją się jesz cze więk szą trwa ło -
ścią i lep szy mi wła ści wo ścia mi użyt ko wy mi

26. Po nad pięt na ście ty się cy zwie dza ją cych, bli sko pięć set
firm kra jo wych i za gra nicz nych to bi lans ubie gło rocz -
nych Mię dzy na ro do wych Tar gów Bu dow nic twa Dro go -
we go w Kiel cach. Zna cze nie i po ten cjał tej wy sta wy ro -
śnie z ro ku na rok

29. Ba zu ją cy na swym dwu dzie sto pię cio let nim do świad -
cze niu In ter han dler chce, by użyt kow nik ma szy ny JCB
mógł w peł ni wy ko rzy stać jej po ten cjał i jak naj dłu żej
cie szyć się bez a wa ryj ną pra cą, dla te go też za le ca sto -
so wa nie re ko men do wa nych fil trów, pły nów eks plo ata -
cyj nych oraz środ ków smar nych

30. Ko mat su sto su je obec nie kil ka sys te mów oczysz cza nia
spa lin. Są one do bie ra ne w za leż no ści od mo cy jed -
nost ki na pę do wej i nor my czy sto ści spa lin, dla któ rej
zo sta ła ona cer ty fi ko wa na

33. TAR BI Bia łec ki i wspól ni cy sp. j. z sie dzi bą w Kra ko wie
jest wy łącz nym au to ry zo wa nym przed sta wi cie lem wło -
skie go kon cer nu CI FA w Pol sce. TAR BI zaj mu je się na -
pra wą wszel kich ma szyn do pom po wa nia be to nu
CIFA – za rów no pomp sta cjo nar nych, pomp sa mo jezd -
nych, grusz ko pomp, jak i gru szek do prze wo że nia mie -
szan ki be to no wej

34. Fir ma Ro bo -Kop po sia da flo tę ok. 70 jed no stek sprzę -
to wych ra zem z po jaz da mi cię ża ro wy mi, przy czym je śli
cho dzi o ma szy ny bu dow la ne, do mi nu ją cą mar ką jest
Cat. Jak za pew nia jej wła ści ciel Grze go rze Kry gier, ten
wy bór nie był po chop ny ani przy pad ko wy

36. Za ko leb kę pol skie go prze my słu opo niar skie go uwa ża
się Po znań. Uwa ża słusz nie, bo wiem w la tach trzy dzie -
stych ubie głe go stu le cia to wła śnie w dzia ła ją cych
w sto li cy Wiel ko pol ski za kła dach Sto mil uru cho mio no
pro duk cję ogu mie nia speł nia ją ce go naj wyż sze świa to -
we stan dar dy

38. Fir ma Wi gro pol z Po lko wic na Dolnym Śląsku od bli sko
dwu dzie stu lat zaj mu je się ser wi so wa niem ma szyn gór ni -
czych i bu dow la nych pro du cen tów kra jo wych i za gra -
nicz nych. Po nad to fir ma pro jek tu je, pro du ku je i ser wi su -
je ma szy ny gór ni cze

39. Choć sys te my ste ro wa nia pra cą ma szyn co raz sze rzej
wkra cza ją do co dzien ne go użyt ku na pol skich pla cach
bu do wy, to cią gle jesz cze nie brak opi nii, że opa no wa -
nie ich ob słu gi za bie ra ope ra to rom wie le cza su i spra -
wia spo re trud no ści

40. Trud no so bie wy obra zić wy daj ną eks plo ata cję ko pal ni
od kryw ko wej czy spraw ną re ali za cję in we sty cji wiel ko -
po wierzch nio wej bez od po wied nich środ ków trans por -
tu. W ta kich za sto so wa niach klu czo wą ro lę od gry wa ją
wo zi dła prze gu bo we i sztyw no ra mo we

42. Po nad po ło wa ener gii ciepl nej wy two rzo nej w wy ni ku
spa la nia pa li wa jest mar no tra wio na tra fia jąc do oto cze -
nia. Jej część, któ ra nie zo sta nie wy pro mie nio wa -
na wraz ze spa li na mi, mu si być od pro wa dzo na przez
układ chło dze nia. Sku tecz ność je go dzia ła nia ma nie ba -
ga tel ny wpływ na wy dłu że nie ży wot no ści ca łej ma szy ny

W numerze m.in.:

S
P

IS
 T

R
E

Â
C

I



P
R

E
N

U
M

E
R

A
T

A

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”
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Ma szy ny bu dow la ne tym róż nią się od sa mo cho dów
oso bo wych, że nie tyl ko po win ny jeź dzić, ale przede
wszyst kim pra co wać. Sil nik spa li no wy mo że za tem zo -

stać wy łą czo ny w przy pad ku bra ku za po trze bo wa nia na ener -
gię z ukła du jaz dy oraz ukła du ro bo cze go, ale rów nież gdy
układ hy drau licz ny po sia da nad wyż kę ener gii (re zer wę) do po -
now ne go uru cho mie nia sil ni ka spa li no we go. Głów nym ce lem
za sto so wa nia au to ma tycz ne go hy drau licz ne go ukła du Start-
Stop w ma szy nach bu dow la nych by ło zmniej sze nie zu ży cia pa -
li wa i tym sa mym emi sji spa lin, przy jed no cze snym za cho wa niu
wy so kiej wy daj no ści ma szy ny. Roz wią za nie to jest jed nym ze
spo so bów, umoż li wia ją cych pro du cen tom ma szyn bu dow la -
nych speł nie nie su ro wych norm emi sji spa lin Tier 4 fi nal.
Ce lo wość za sto so wa nia te go roz wią za nia po prze dzi ły ana li zy
cy kli pra cy ma szyn bu dow la nych. Ob ser wu jąc na przykład ła -
do war ki ko ło we w kla sie 4-6 ton, moż na wy snuć wnio sek, że
ma szy ny pra cu ją okre so wo, a sil nik spa li no wy ła do war ki ko ło -
wej po zo sta je przez trzydzieści procent cza su na bie gu ja ło -
wym, nie po trzeb nie zu ży wa jąc pa li wo i emi tu jąc sto sun ko wo
du żą ilość spa lin. Po za le d wie kil ku go dzi nach pra cy filtr czą -
stek sta łych jest peł ny i mu si zo stać wy mie nio ny. Przy kład ten
po ka zu je za sad ność po szu ki wa nia roz wią za nia umoż li wia ją ce -
go po pra wę pa ra me trów eks plo ata cyj nych ma szy ny.
Takim roz wią za niem mo że być pro po zy cja fir my Bosch Re -
xroth, to jest układ o na zwie HSS – hy drau licz ny Start -Stop.

Głów nym ele men tem jest pom pa hy drau licz na ty pu A10VO,
zaś elek tro ni ka ste ru ją ca BO DAS ty pu RC, blok za wo ru au to -
ma tycz ne go sys te mu Start -Stop oraz aku mu la to ry hy drau licz -
ne two rzą zgrab ny pa kiet nadający się do ła twe go mon ta żu
w ma szy nie. Nie wiel kie ga ba ry ty oraz moż li wość do wol nej za -
bu do wy stanowi ko lej ną za le tę te go ukła du.
In no wa cyj nym roz wią za niem jest to, że pom pa hy drau licz na
ukła du ro bo cze go służy jed no cze śnie do ła do wa nia spe cjal -
ne go aku mu la to ra hy drau licz ne go. Ener gia zgro ma dzo na
w aku mu la to rze hy drau licz nym wy ko rzy sty wa na jest pod czas
po now ne go uru cho mie nia sil ni ka spa li no we go.

Wubie głym ro ku fir ma Wac ker Neu son za czę ła zna ko -
wać pie czę cią apro ba ty ECO ta kie pro duk ty, któ re są
szcze gól nie eko lo gicz ne i efek tyw ne eko no micz nie.

Do tych czas fir ma ozna czy ła ist nie ją ce pro duk ty oraz ma szy ny
wy po sa żo ne w na pę dy no wej kon cep cji. Na le żą do nich ła do -
war ka eHoftrac®, któ ra jest dys try bu owa na pod mar ką We ide -
mann na le żą cą do Gru py oraz no wa elek trycz na ła do war ka ko -
ło wa WL20e mar ki Wac ker Neu son na pę dza na sil ny mi aku mu -
la to ra mi. Mi ni ko par ka 803 du al jest in te li gent ną in no wa cją za -
pro jek to wa ną w ce lu spro sta nia wy zwa niom, na któ re na po ty ka -
ją ope ra to rzy pra cu jąc w te re nie. Wy po sa żo na jest w sil nik wy -

so ko pręż ny i ze wnętrz ny sil nik hy dro -elek trycz ny, któ ry moż na
za sto so wać ja ko al ter na tyw ne źró dło ener gii, umoż li wia jąc ob -
słu gę ko par ki 803 bez emi sji spa lin, na przy kład pod czas pra cy
we wnę trzach. W trak cie ty go dnia CSR fir ma Wac ker Neu son
przed sta wi ła ła do war kę ko ło wą WL20e i ko par kę 803 du al po -
wer na tar gach GaLaBau w No rym ber dze, któ re są jed ny mi
z naj więk szych tar gów ogrod nic twa i ar chi tek tu ry kra jo bra zu
w Eu ro pie. Wac ker Neu son po raz pierw szy przed sta wił tak że
w trak cie ty go dnia CSR dwa mo de le ubi ja ków za si la ne na aku -
mu la tor, AS 30 i AS 50. No we ma szy ny nie emi tu ją spa lin
i generują bar dzo ni ski po ziom ha ła su. Moż na je tak że sto so -
wać bez prze wo dów, co spra wia, że są ide al ne do pra cy w głę -
bo kich wy ko pach i obu do wa nych te re nach. Dy rek tor tech nicz -
ny fir my Wac ker Neu son, Mar tin Leh ner, wy ja śnia za an ga żo wa -
nie Gru py w od po wie dzial ny roz wój i in no wa cje:  – Prze pi sy do -
ty czą ce emi sji spa lin i po zio mu ha ła su są już bar dzo su ro we.
Idzie my jed nak je den krok da lej i ofe ru je my roz wią za nia, któ re
mo gą cał ko wi cie usu nąć emi sję, usta na wia jąc przy tym no we
stan dar dy w za kre sie ochro ny ope ra to ra i śro do wi ska oraz
umoż li wia jąc fir mom znacz ne ogra ni cze nia kosz tów ener gii
i eks plo ata cji. Ju ry skła da ją ce się z pra cow ni ków bi -GaLaBau,
ma ga zy nu bran ży ogrod nic twa i ar chi tek tu ry kra jo bra zu uzna ło
to za an ga żo wa nie i wrę czy ło fir mie Wac ker Neu son zło ty me dal
Gre en Award za ubi jak AS 50 zasilany aku mu la to rem.
Opra co wa nie wła ści wej tech no lo gii to tyl ko jed na stro na
przed się wzię cia. Rów nie waż na jest także po praw na ob słu -
ga. Dla te go też fir ma Wac ker Neu son do łą czy ła na sta łe te -
mat efek tyw no ści eko no micz nej i wpły wu na śro do wi sko
do re gu lar nych szko leń pro duk to wych. 
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Hydrauliczny układ Start-Stop dla maszyn budowlanych

Wac ker Neu son – no we pro duk ty z pie czę cią apro ba ty ECO

Głów nym ce lem za sto so wa nia au to ma tycz ne go hy drau licz ne go ukła du Start-Stop
w ma szy nach bu dow la nych by ło zmniej sze nie zu ży cia pa li wa i emi sji spa lin

Na gro dzo ny zło tym me da lem Gre en Award ubi jak AS 50 jest przy ja zny dla śro do wi -
ska na tu ral ne go. Nie emi tu je spa lin i pra cu je nie zwy kle ci cho
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Od lu te go 2015 ro ku spół ka MAN Truck & Bus Pol ska
wpro wa dzi ła no wy pro gram, po le ga ją cy na tym, że
ory gi nal ne czę ści za mien ne MAN ob ję te są dwu let nią

gwa ran cją. MAN już po raz trze ci z rzę du w ra por cie TÜV zo -
stał do ce nio ny i na gro dzo ny ja ko pro du cent naj bar dziej bez -
a wa ryj nych cię ża ró wek. Pro gram dwu let niej gwa ran cji
na ory gi nal ne czę ści za mien ne MAN po twier dza, że ofe ro wa -
ne przez fir mę pro duk ty speł nia ją kry te rium naj wyż szej ja ko -
ści i nie za wod no ści. – Dzię ki za ku po wi ory gi nal nych czę ści
za mien nych moż li we jest ob ni że nie kosz tów ob słu gi ser wi so -
wej, a do stęp ność czę ści we wszyst kich sta cjach ser wi so -
wych MAN skra ca okres prze sto ju pod czas kon ser wa cji po -
jaz du – po wie dział Bar tło miej Cie miń ski, dy rek tor do spraw
ser wi su w MAN Truck & Bus Pol ska.
Obniżenie kosztów obsługi serwisowej i ograniczenie czasu
przestojów w sposób znaczący wpły wa ją na ob ni że nie cał ko -
wi tych kosz tów eks plo ata cji po jaz du (TCO). Ko rzy sta nie
z ory gi nal nych czę ści za mien nych MAN ob ję tych gwa ran cją
na dwa la ta pozwala rów nież uzyskać znacz nie wyż szą war -
tość po jaz du w przypadku od sprze da ży. Gwa ran cja obo wią -

zu je wy łącz nie na ory gi nal ne czę ści za mien ne MAN za ku pio -
ne i za mon to wa ne w au to ry zo wa nych sta cjach ser wi so wych
MAN w Pol sce. Gwa ran cja nie obej mu je skut ków na tu ral ne -
go zu ży cia czę ści za mien nych.

Wtym ro ku ZF Frie drich sha fen AG ob cho dzi stu le cie ist -
nie nia. Fir ma dzia ła ją ca po cząt ko wo w ska li re gio nal -
nej spe cja li zo wa ła się w wy twa rza niu pro duk tów dla

bran ży lot ni czej. Z bie giem cza su sta ła się mię dzy na ro do wą
spół ką tech no lo gicz ną ak tyw ną na świa to wym ryn ku ma szyn
i po jaz dów. Swój suk ces przed się bior stwo za wdzię cza nie tyl -
ko in no wa cyj nym tech no lo giom, ale też od po wied nio wcze snej
eks pan sji na ryn ki in nych kra jów oraz uda nym prze ję ciom. 
W pierw szych la tach ist nie nia ce chą cha rak te ry stycz ną ZF
by ło wdra ża nie in no wa cji tech no lo gicz nych w jak naj więk szej
licz bie dzie dzin in nych niż lot nic two i prze mysł mo to ry za cyj -
ny. Dzię ki te mu fir ma pod bi ła no we seg men ty ryn ku w la tach
dwu dzie stych, a w la tach trzy dzie stych wpro wa dzi ła no wy
asor ty ment pro duk tów do ste row ców i roz po czę ła pro duk cję
skrzyń bie gów do cią gni ków. Fir ma za bie ga ła rów nież o róż -
ne li cen cje w ce lu dy wer sy fi ka cji pro duk cji i wej ścia na no we,
per spek ty wicz ne ryn ki. To za po cząt ko wa ło pro duk cję ukła -
dów kie row ni czych.
W ro ku, w któ rym świę tu je stu le cie ist nie nia, kon cern sta nie
się jed nym z trzech naj więk szych do staw ców bran ży mo to ry -
za cyj nej na świe cie. Ma ło kto pa mię ta, że w la tach po wo jen -
nych po cząt ko wo pla no wa no li kwi da cję fir my i jej za kła dów.
Osta tecz nie jed nak we Frie drich sha fen wzno wio no pro duk -
cję. Szcze gól nie du żym po py tem cie szy ły się wów czas
skrzy nie bie gów do cią gni ków rol ni czych, cię ża ró wek i po jaz -
dów gą sie ni co wych. Roz wi ja jąc tę dzie dzi nę pro duk cji fir ma
do ko na ła prze ję cia za kła du ZF Wal dwer ke GmbH w ba war -
skiej Pa sa wie (Pas sau). Dziś dzia ła ją one pod szyl dem Za hn -
rad Fa brik i cie szą się świa to wą re no mą, ja ko pro du cent naj -
wyż szej kla sy ze spo łów na pę do wych. Fir ma od po nad pięć -
dzie się ciu lat współ pra cu je z pro du cen ta mi ma szyn bu dow -
la nych z ca łe go świa ta do star cza jąc im skrzy nie bie gów, mo -
sty i osie. – Projektujemy i wytwarzamy praktycznie kompletny
układ przeniesienia napędu, począwszy od skrzyń biegów,

przez mosty, kończąc na elektronicznych układach
sterowania. Wszystkie nasze produkty wyznaczają  trendy w
zakresie redukcji emisji spalin, ograniczenia zużycia paliwa
oraz wydajności – mówi Herrmann Beck, kierujący działem
systemów dla maszyn budowlanych Zahnrad Fabrik. 
Pod sta wę dzi siej szych in no wa cyj nych pro duk tów sta no wią
kon struk cje sprzed po nad pięć dzie się ciu lat, kie dy to w Pa sa -
wie po sta no wio no ulo ko wać te go ro dza ju pro duk cję. Wy so kie
kwa li fi ka cje kon struk to rów i sto so wa nie naj now szych tech no -
lo gii spra wi ły, że z bie giem lat za kła dy Za hn rad Fa brik roz wi -
nę ły się w takim stopniu, by stać się stra te gicz nym part ne rem
tech no lo gicz nym do star cza ją cym do sko na łej ja ko ści in no wa -
cyj ne pod ze spo ły z za kre su tech ni ki na pę do wej wszyst kim
wio dą cym pro du cen tom ma szyn bu dow la nych.
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Dla MAN rok to za mało!

Stulecie ZF Frie drich sha fen AG

Rok to za ma ło! Od lutego bieżącego roku ory gi nal ne czę ści za mien ne MAN ob -
ję te zostały dwulet nią gwa ran cją

Publikacja wpisu ZF do rejestru handlowego w sądzie okręgowym Tettnang
nosząca datę 9 września 1915 roku
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Vo lvo Trucks ma wie le do za ofe ro wa nia w kwe stii eko -
no mi ki pa li wo wej. Sa mo cho dy Vo lvo Trucks Fu el Con -
cept to spe cjal nie skon fi gu ro wa ne sa mo cho dy cię ża -

ro we Vo lvo wraz z usłu ga mi do dat ko wy mi, sta no wią ce kom -
plek so we i oszczęd ne roz wią za nie dla trans por tu. 
Sa mo cho dy cię ża ro we Vo lvo Fu el Con cept, za rów no cią gni -
ki sio dło we, jak i pod wo zia w ba zo wej kon fi gu ra cji za wie ra ją
ele men ty, któ re po ma ga ją fir mom trans por to wym oszczę -
dzać pa li wo i tym sa mym osią gać więk sze zy ski, m. in.:
• skrzy nię bie gów I -Shift wyposażoną w opro gra mo wa nie

wspomagające eko no micz ną eksploatację,
• funk cję I -See – uni ka to wy układ, któ ry uczy się to po gra fii

dro gi, za pi su je ją w cen tral nej ba zie da nych i wy ko rzy stu je
w cza sie jaz dy, aby re du ko wać zu ży cie pa li wa – na wet o 5%,

• in te li gent ny tem po mat I -Cru ise,
• pe łen pa kiet ospo ile ro wa nia po jaz du,
• no we, tyl ne mo sty wraz z szyb szy mi prze ło że nia mi – wpły -

wa ją ce po zy tyw nie na ogra ni cze nie zu ży cia pa li wa,
• au to ma tycz ne wy łą cza nie sil ni ka,
• sys tem za rzą dza nia flo tą Dy na fle et: Pa li wo i Śro do wi sko – umoż -

li wia ją cy bie żą cą kon tro lę nad m.in. zu ży ciem pa li wa,
• Dri ver Co aching On Bo ard – Wspo ma ga nie Kie row cy – funk -

cja w sys te mie Dy na fle et prze ka zu ją ca kie row cy bie żą ce
wska zów ki do jesz cze bar dziej eko no micz nej jaz dy.

W kam pa nii Vo lvo Trucks Fu el Con cept ofe rowane są po nad to:
• No wy Zło ty Kon trakt Ser wi so wy – naj bar dziej za awan so wa -

ny pa kiet usług ser wi so wych w spe cjal nej ce nie, za wie ra ją -
cy gwarancję stuprocentowej dys po zy cyj no ści, 

• szko le nie kie row ców w spe cjal nej ce nie,
• atrak cyj ne fi nan so wa nie poprzez VFS Usłu gi Fi nan so we

Pol ska „Ła twy start”.
In te gral ną czę ścią kam pa nii jest ogól no pol ska ry wa li za cja
pod na zwą Vo lvo Trucks Fu el Con cept Chal len ge. Kon kurs
skie ro wa ny do firm trans por to wych, któ re za ku pi ły po jaz dy
w kam pa nii, po le ga na osią ga niu jak naj niż szych wy ni ków

zu ży cia pa li wa pod czas zwy kłej pra cy po jaz dów w pa li wo -
osz częd nej spe cy fi ka cji. Wy ni ki są mo ni to ro wa ne po przez
sys tem za rzą dza nia flo tą Dy na fle et i na tej pod sta wie uczest -
ni cy są kla sy fi ko wa ni. W każ dym mie sią cu wy ło nie ni zo sta ją
zwy cięz cy re gio nal ni, a po za koń cze niu kon kur su fir ma, któ -
rej po jazd osią gnął naj wyż szą ilość punk tów w trak cie trwa -
nia ca łej kon ku ren cji, otrzy mu je ty tuł Mi strza Vo lvo Trucks
Fu el Con cept Chal len ge 2015 oraz na gro dę w po sta ci vo -
uche ra Vo lvo o war to ści dziesięciu tysięcy złotych. Prze wi -
dzia ne są rów nież na gro dy dla kie row ców. Kon kurs trwać
będzie do 31 grud nia 2015 roku. Wię cej in for ma cji oraz re gu -
la min kon kur su znaj du je się na stro nie www.vo lvo trucks.pl

Po twier dzi ły się kur su ją ce od li sto pa da ubie głe go ro ku
po gło ski. Deutz AG i AB Vo lvo po – jak to okre ślo no
w spe cjal nym ko mu ni ka cie – do głęb nym prze ana li zo -

wa niu sy tu acji i wa run ków ryn ko wych – po sta no wi ły roz wią -
zać umo wę za war tą w ro ku 2012 do ty czą cą Jo int Ven tu res
w Chi nach. List in ten cyj ny w spra wie wspól ne j inwestycji
obie fir my pod pi sa ły w ro ku 2012. 
Głów ną przy czy ną zaniechania określonej w nim współpracy
sta ła się obec na słab ną ca ko niunk tu ra na chińskim ryn ku.
Mimo wszystko Deutz AG za mie rza jed nak utrzy mać pro duk -
cję w swo ich chiń skich za kła dach i po kry wać w ten spo sób
za po trze bo wa nie na sil ni ki lo kal nych od bior ców. 
Obaj part ne rzy po sta no wi li na to miast ze skut kiem na tych -
mia sto wym zli kwi do wać wspól ne przed się wzię cie pro duk cyj -
ne w Chi nach. Na szczęście by ło to o ty le ła twe, że przed się -
wzię cie nie po cią gnę ło za so bą do tej po ry żad nych ma te rial -
nych in we sty cji dla żadnej ze stron.
Mi mo wszyst ko Deutz AG po zo sta je prze ko na ny o po ten cja -
le drze mią cym w chiń skim ryn ku: – Je ste śmy na dal za in te re -
so wa ni, by za spo ka jać za po trze bo wa nie na sil ni ki ze stro ny

Vo lvo CE i in nych re gio nal nych pro du cen tów ma szyn z na szej
chiń skiej fa bry ki Deutz Da lian En gi ne. W każ dej chwi li mo że
ona zwięk szyć swe mo ce pro duk cyj ne – po wie dział Hel mut
Leu be, pre zes za rzą du Deutz AG. 
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Volvo Trucks Fuel Concept – nowa kampania sprzedażowa

Chińscy producenci mogą nadal liczyć na dostawy silników Deutz. Zakłady Deutz
Dalian Engine pracują pełną parą i w każdej chwili mogą zwiększyć produkcję

Deutz ogranicza działania w Chinach

„Vo lvo Trucks Fu el Con cept – nasza kon cepcja na Two je oszczęd no ści”. To ha sło
prze wod nie no wej kam pa nii sprze da żo wej Vo lvo Trucks



http://www.warynski-trade.com.pl/
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Hi sto ria War szaw skich Za kła dów Bu do wy Urzą dzeń
Prze my sło wych im. Lu dwi ka Wa ryń skie go wią że się
nie ro ze rwal nie z uli cą Ko le jo wą. To wła śnie tu pod nu -

me rem 57 w ro ku 1833 rze mieśl nik Se ba stian Bań kow ski
uru cho mił warsz tat ko tlar ski, któ ry dał po cząt ki fir mie mo gą -
cej po szczy cić się wy pro du ko wa niem po nad sześć dzie się ciu
ty się cy ko pa rek… W la tach 1882-1920 pod tym sa mym ad re -
sem dzia ła ło To wa rzy stwo Ak cyj ne Za kła dów Me cha nicz -
nych „Bor man, Szwe de i Spół ka” sta jąc się jed ną z naj więk -
szych fa bryk me ta lur gicz nych w War sza wie. Wy twa rza no tu
apa ra tu rę cu krow ni czą, pe try fi ka cyj ną i go rzel ni czą, apa ra ty
do uzdat nia nia wo dy, zbior ni ki na che mi ka lia oraz lo ko mo bi -
le i ma szy ny rol ni cze. Te ostat nie w ro ku 1900 na pre sti żo -
wej Wy sta wie Świa to wej w Pa ry żu otrzy ma ły głów ną na gro dę.
Iden tycz ne wy róż nie nie war szaw skiej fir mie przy zna no rów -
nież je de na ście lat póź niej pod czas Mię dzy na ro do wej Wy sta -

wie Prze my sło wej w Tu ry nie. Od ro ku 1920, kie dy to za kła dy
od ku pi ła „War szaw ska Spół ka Ak cyj na Bu do wy Pa ro wo zów”
roz po czął się okres ich dy na micz ne go roz wo ju. W naj lep -
szych cza sach fir ma za trud nia ła pra wie 1.800 pra cow ni ków. 
W ro ku 1933 do szło do ko lej nej zmia ny wła ści ciel skiej. Fa bry -
ka sta ła się wła sno ścią za ło gi, by dwa lata później po osta -
tecz nej li kwi da cji War szaw skiej Spół ki Ak cyj nej Bu do wy Pa ro -
wo zów zo stać prze ję ta przez Spół kę Ak cyj ną Wiel kich Pie ców
i Za kła dów Ostro wiec kich. Do wybuchu wojny produkcja
odbywała się głów nie na po trzeby Pol skich Ko lei Pań stwo -
wych. Okupacja  i walki  w cza sie Po wsta nia War szaw skie go
przyniosła zagładę Warszawie. Całkowicie  zbu rzo na została
także fabryka przy Kolejowej. 
Od bu do wę za kła dów roz po czę to już w stycz niu 1945 ro ku,
by za le d wie pół ro ku póź niej uru cho mić pro duk cję. W ro -
ku 1949 fir ma przy ję ła na zwę „War szaw skie Za kła dy Bu do wy
Urzą dzeń Prze my sło wych”. Wów czas to za czę ły się pierw sze
do świad cze nia ze sprzę tem dla bu dow nic ta. Na po cząt ku by ły
to żu ra wie wie żo we ŻWO -45 ba zu ją ce na kon struk cji ra dziec -
kich SBK -1 pro du ko wa nych we dług zdo bycz nej do ku men ta cji
nie miec kiej fir my „Wolff”. Wkrót ce ów cze sne wła dze po sta no -

wi ły jed nak za nie chać wy twa rza nia żu ra wi. W War sza wie w ro -
ku 1953 na pod sta wie do ku men ta cji otrzy ma nej z ZSRR uru -
cho mio no pro duk cję ko pa rek me cha nicz nych KM -501/503.
Ko lej ne do ko ny wa ne wła sny mi si ła mi mo der ni za cje spra wi ły,
że w 1964 ro ku świa tło dzien ne uj rza ła ma szy na KM -602.
Wcze śniej, bo w ro ku 1959 od an giel skiej fir my Prie st man Bro -
thers za ku pio no li cen cję na pro duk cję i sprze daż ma łej ko par -
ki me cha nicz nej CUB V. Li cen cyj na ma szy na ozna czo na sym -
bo lem KM -251, wy ko rzy sty wa na głów nie do prac me lio ra cyj -
nych, by ła nie zwy kle ce nio na ze wzglę du na nie zwy kłą wprost
nie za wod ność i dłu gą ży wot ność. Cie ka wost kę sta no wi fakt, że
KM -251 nie by ła ni gdy eks por to wa na do ZSRR i in nych kra jów
ów cze sne go blo ku wschod nie go. Ze wzglę du na ko niecz ność
im por tu czę ści i pod ze spo łów z Wiel kiej Bry ta nii oka za ła się
bo wiem dla nich zbyt dro ga.
W ro ku 1958 war szaw cy in ży nie ro wie opra co wa li pro to typ ko -
par ki hy drau licz nej – ma szy ny o kon struk cji no wo cze snej
na ska lę eu ro pej ską. Brak do stę pu do tech no lo gii z za kre su
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Waryński znaczy „koparka”!

W ro ku 1959 od an giel skiej fir my Prie st man Bro thers za ku pio no li cen cję na pro duk -
cję i sprze daż ma łej ko par ki me cha nicz nej CUB V 

Kolejne modernizacje konstrukcji koparek mechanicznych sprawiły, że w roku
1964 światło dzienne ujrzała maszyna KM-602

„War szaw ska Spół ka Ak cyj na Bu do wy Pa ro wo zów” w swych naj lep szych cza -
sach za trud nia ła pra wie 1.800 pra cow ni ków
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hy drau li ki si ło wej do ma szyn po grze bał jed nak pla ny roz wo ju
wła snej kon struk cji. Dzie sięć lat póź niej przed się bior stwo
przy ję ło na zwę War szaw skich Za kła dów Ma szyn Bu dow la -
nych im. Lu dwi ka Wa ryń skie go. Od te go cza su opusz cza ją ce
fa bry kę ko par ki opa try wa ne by ły cha rak te ry stycz nym zna -
kiem fir mo wym – li te rą „W” wpi sa ną w sze ścio kąt przy po mi -
na ją cy na pęd gą sie ni co wy. Choć pa tron za kła dów nie był
kon struk to rem, a dzia ła czem ro bot ni czym, funk cjo nu ją ca
w po wszech nej świa do mo ści na zwa „Wa ryń ski” za czę ła ko ja -
rzyć się jed no znacz nie, sta ła się wręcz sy no ni mem ko par ki. 
W ro ku 1971, wraz z pod pi sa niem umo wy z fir mą Ko eh ring,
przed „Wa ryń skim” po ja wi ła się szan sa na uno wo cze śnie nie
pro duk cji. Przed mio tem ko ope ra cji by ła ma szy na M -250H
o ma sie 20 ton. Cał ko wi cie no wa kon struk cja po wsta ła pier -
wot nie na po trze by za kła dów Ko eh ring -Menck w Ham bur gu,
jed nak po wy pro du ko wa niu za le d wie kil ku sztuk po sta no wio -
no o prze nie sie niu pro duk cji do War sza wy. Ów cze sne pro ce -
du ry im por to we i chro nicz ny brak de wiz na im port z Nie miec

Za chod nich nie zbęd nych do pro duk cji czę ści i pod ze spo łów
spra wi ły, że współ pra ca z fir mą Ko eh ring le gła w gru zach.
Do RFN wy eks por to wa no za le d wie kil ka na ście ma szyn, a pro -
duk cja na ry nek we wnętrz ny i eks port w in nych kie run kach
wkrót ce cał ko wi cie za mar ła. Jesz cze raz dał o so bie znać bę -
dą cy zmo rą pla no wej go spo dar ki „wsad im por to wy”. Ko rzy -
ścią za war cia umo wy ko ope ra cyj nej z Ko eh rin giem był so lid -
ny za strzyk no wo cze snej tech no lo gii, co dłu go jesz cze pro -
cen to wa ło w co dzien nej pra cy kon struk to rów „Wa ryń skie go”.
O ich po ten cja le świad czą uda ne pró by wy po sa że nia ko pa rek
w układ zdal ne go ste ro wa nia wy twa rza ny we współ pra cy
z war szaw ską Woj sko wą Aka de mią Tech nicz ną. Ta ka ma szy -
na, nie bę dą ca je dy nie fil mo wym re kwi zy tem, „za gra ła” w jed -
nym z od cin ków kul to we go se ria lu „Czter dzie sto la tek”.
Mi mo wszyst kich prze ciw no ści, trud nej eg zy sten cji w la tach so -
cja li zmu bez do stę pu do no wo cze snych tech no lo gii, na war -
szaw skiej Wo li uda ło się zbu do wać fa bry kę, któ rej ta śmy mon -
ta żo we każ de go dnia opusz cza ło śred nio dwa na ście ma szyn.
Eg zy sten cja za kła dów wy da wa ła się nie za gro żo na, sie dem dzie -
siąt pro cent pro duk cji tra fia ło na eks port, po ma szy ny usta wia ły
się ko lej ki. Wszyst ko do cza su… Fa bry ka dziel nie wal czą ca
z pa to lo gia mi so cja li stycz nej go spo dar ki, po le gła w no wej rze -

czy wi sto ści. Pro ble mem „Wa ryń skie go” by ło to, że pro du ko -
wa ne tu ma szy ny wy ma ga ły sto so wa nia im por to wa nych kom -
po nen tów ob ło żo nych wy so kim cłem. Fir ma tra ci ła nie tyl ko
kra jo wych klien tów, za ła mał się też eks port na Wschód,
gdzie tra fia ło pra wie dwa ty sią ce ma szyn rocz nie. W efek cie
do szło do wy ga sza nia pro duk cji. W ro ku 2000 fa bry ki „Wa ryń -
skie go” opu ści ło je dy nie sto ko pa rek. Rok póź niej cał ko wi cie

za nie cha no pro duk cji. Ostat nią wy pro du ko wa ną w War sza wie
ko par ką by ła 27-to no wa EX 250C, któ ra tra fi ła do ko pal ni wę -
gla bru nat ne go w Beł cha to wie. Śle dzą cy hi sto rię „Wa ryń skie -
go” twier dzą, że po tem w Kra ko wie po wsta ły czte ry ko lej ne
ma szy ny, któ re zło żo no z czę ści uchro nio nych przed zło mo -
wa niem… Wy da wa ło się, że bę dą to ostat nie ma szy ny opa -
trzo ne lo go „Wa ryń skie go”. Na szczę ście hi sto ria po to czy ła się
ina czej. Gru pa en tu zja stów do pro wa dzi ła do re ak ty wa cji spół -
ki „Wa ryń ski Tra de”, któ ra zaj mu je się han dlem ma szy na mi
bu dow la ny mi. Na wią za no tak że kon tak ty han dlo we z chiń -
skim kon cer nem LiuGong, dzię ki cze mu lo go „Wa ryń ski”
wid nie je znów na ko par kach.

W ro ku 1971,  po pod pi sa niu umo wy z fir mą Ko eh ring, „Wa ryń ski” pod jął pro duk -
cję no wo cze snej na owe cza sy ko par ki M -250H o ma sie 20 ton

Jak widać przekonanie, że koparki z logo „Waryński” odeszły definitywnie do
przeszłości na szczęście nie sprawdziło się do końca… 

Wy bu rze nie w ro ku 2007 bę dą ce go jed nym z sym bo li „Wa ryń skie go” biu row ca
przy ul. Ko le jo wej 57 za po wia da ło de fi ni tyw ny ko niec fir my 
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Lubi´ swojà prac´!
Ma szy ny Bu dow la ne: – Od kie dy ist nie je Mo dul -Sys tem
Pol ska?
Mar cin Pa pu ziń ski: – Mo dul -Sys tem Pol ska roz po czął
dzia łal ność w ro ku 1999 bę dąc w na szym kra ju wraz ze
Spół dziel nią In wa li dów Me ta lo wiec pio nie rem wśród firm
ofe ru ją cych spe cja li stycz ne za bu do wy warsz ta to we
dla ser wi sów mo bil nych. Do tej po ry po zo sta je je dy nym
na pol skim ryn ku przed sta wi cie lem pro du cen ta ta kich
za bu dów, po nie waż sto pro cent udzia łów Mo dul -Sys tem
Pol ska po sia da szwedz ka fir ma Mo dul -Sys tem HH AB.
Ozna cza to, że je ste śmy spół ką -cór ką, a nie pry wat nym
im por te rem. Mo dul -Sys tem ma du że do świad cze nie
w pro duk cji za bu dów do ser wi sów mo bil nych, wy twa rza
je bo wiem już po nad czter dzie stu lat.

MB: – Zna my się kil ka lat, ale nie roz ma wia li śmy wcze -
śniej o Pa na dro dze za wo do wej i po cząt kach pra cy
w Mo dul -Sys tem Pol ska. Czy mo że je Pan przy bli żyć?
MP: – Mo ja dro ga za wo do wa, bo trud no okre ślić ją ka rie -
rą, za wsze zwią za na by ła z bran żą mo to ry za cyj ną. Za czy -
na łem u łódz kie go de ale ra Re nault, to jest fir my Przy guc -
cy In ter -Car, gdzie roz wi ja łem dział han dlo wy, obej mu ją -
cy rów nież za bu do wy do sa mo cho dów użyt ko wych Re -
nault. Po tem zo sta łem kie row ni kiem dzia łu han dlo we go
jed ne go z naj więk szych eu ro pej skich pro du cen tów nad -
wo zi, czy li fir my Gru au Pol ska. Jej ofer ta jest nie zwy kle
sze ro ka, co po zwo li ło mi na zdo by cie wie lu cen nych do -
świad czeń. Od ro ku 2009 je stem od po wie dzial ny za pol -
ski od dział Mo dul -Sys tem. W cią gu sze ściu lat uda ło nam
się po dwo ić sprze daż przy tych sa mych za so bach han -
dlo wych. To po ka zu je, że klien ci da rzą nas za ufa niem,
a ofe ro wa ne przez nas pro duk ty po pro stu się spraw dza -
ją. Nie bez zna cze nia jest też ich ja kość, dzię ki któ rej
użyt kow nik mo że mieć pew ność, że za ku pio na za bu do -
wa bę dzie pra wi dło wo funk cjo no wa ła co naj mniej przez
kil ka na ście lat. Je ste śmy te go pew ni, bo dzia ła my na pol -
skim ryn ku od pięt na stu lat i zna my stan za bu dów, któ re
by ły mon to wa ne w po cząt kach na szej dzia łal no ści. 

MB: – Pro fe sjo nal ny ser wis mo bil ny po wo li sta je się stan -
dar dem, dla te go uru cha mia go co raz wię cej firm z róż -
nych branż. Czy mo że Pan po wie dzieć ile obec nie w cią -
gu ro ku sprze da je się za bu dów ser wi so wych i jak po pyt
na nie mo że wy glą dać za kil ka lat?
MP: – Nie ste ty nikt nie pro wa dzi w Pol sce do kład nych
sta ty styk do ty czą cych sprze da ży za bu dów warsz ta to -
wych do no wych po jaz dów. Oczy wi ście każ dy z im por te -
rów czy pro du cen tów ta kie go wy po sa że nia gro ma dzi te -
go ro dza ju da ne, ale nie są one po da wa ne do pu blicz nej
wia do mo ści. Sza cu ję, że w Pol sce rocz nie sprze da je się
bli sko ty siąc ta kich za bu dów, nie wli cza jąc w to mon ta żu
pod łóg i za bez pie czeń ścian bocz nych w fur go nach.
Choć ta licz ba wy da je się im po nu ją ca, to na dal sta no wi
je dy nie kil ka pro cent wszyst kich no wych sa mo cho dów
użyt ko wych o DMC do 3,5 tony, ja kie rocz nie tra fia ją
do pol skich klien tów. Dla po rów na nia w Szwe cji czy Wiel -
kiej Bry ta nii na wet do trzy dzie stu pię ciu pro cent wszyst -
kich po jaz dów te go ty pu, któ re opusz cza ją sa lo ny sprze -

da ży, jest już wy po sa żo na w za bu do wy warsz ta to we.
W kra jach tych po wszech nie przyj mu je się, że je śli sa mo -
chód nie słu ży do trans por tu to wa rów lub osób, to jest
po moc ny w świad cze niu prze róż nych usług, po cząw szy
od awa ryj ne go otwie ra nia zam ków, po na praw dę wóz -
ków wi dło wych czy sys te mów kli ma ty za cji. Za kup pro fe -
sjo nal nej za bu do wy po cią ga za so bą je dy nie nie znacz ny
wzrost ra ty le asin go wej za sa mo chód, do słow nie o kil ka
pro cent, a w zna czą cy spo sób wpły wa na po pra wę wa -
run ków pra cy ser wi su, ja kość świad czo nych usług i wi ze -
ru nek fir my. Do dat ko wą za le tą jest to, że klient od ra zu
od bie ra z sa lo nu w peł ni funk cjo nal ny po jazd, ide al nie
do bra ny do je go po trzeb. Pol ski ry nek w dal szym cią gu
uczy się, ja kie ko rzy ści za pew nia pra wi dło wo wy po sa żo -
ny sa mo chód, użyt ko wa nie któ re go de fac to po zwa la
uzy skać du że oszczęd no ści. Przede wszyst kim dzię ki te -
mu, że wszel kie nie zbęd ne na rzę dzia i czę ści za mien ne
są za wsze pod rę ką. Gdy dys po nu je się prze my śla nym
ser wi sem mo bil nym nie do cho dzi bo wiem do sy tu acji, że
po usta le niu przy czy ny awa rii trze ba wra cać do warsz ta -
tu sta cjo nar ne go po ma te ria ły i czę ści nie zbęd ne do jej
usu nię cia. Do bra za bu do wa spra wia, że wszyst kie na rzę -
dzia ma ją swo je miej sce i są od po wied nio za bez pie czo -
ne przed uszko dze niem. Moż na więc za wsze nie tyl ko ła -
two je od na leźć, ale tak że wy dłu żyć ich ży wot ność. Mo im
zda niem pol ski ry nek za bu dów warsz ta to wych do ser wi -
sów mo bil nych ma bar dzo du ży po ten cjał i ry su ją się
przed nim in te re su ją ce per spek ty wy. Choć da le ko nam
jesz cze do wspo mnia nych Szwe cji i Wiel kiej Bry ta nii, to
wi dać wy raź nie, że z ro ku na rok ro śnie za in te re so wa nie
ta ki mi pro duk ta mi, a pol scy klien ci nie trak tu ją już za bu -
do wy ser wi so wej ja ko fa na be ryj ne go do dat ku, lecz in we -
sty cję przy no szą cą wy mier ne ko rzy ści.

MB: – Jak w okre sie Pa na pra cy w firmie Mo dul -Sys tem
Pol ska zmie ni ły się wy ma ga nia klien tów sta wia ne za bu -
do wom warsz ta to wym?
MP: – Naj ła twiej pra cu je się z klien ta mi, któ rzy wie dzą
cze go chcą, bo po do da niu do te go na szej wie dzy, po -
wsta ją bar dzo cie ka we, prak tycz ne za bu do wy, ide al nie
do pa so wa ne do ich po trzeb. Je śli są za do wo le ni, to
do nas wra ca ją, a w cza sie użyt ko wa nia na szych pro duk -
tów są dla nas „ży wą”, a co za tym idzie naj lep szą re kla -
mą. Oczy wi ście po trze ba by ło na to cza su, bo za rów no
klien ci, jak i my ma my dzi siaj znacz nie więk sze do świad -
cze nie niż w po cząt kach dzia łal no ści. Obec nie funk cjo -
nal ność sta ła się stan dar dem, na to miast co raz wię cej
użyt kow ni ków zwra ca uwa gę na ma sę wła sną za bu do wy.
Je śli jest od po wied nio ni ska, sa mo chód mo że prze wieźć
wię cej ła dun ku, bez na ra ża nia się służ bom kon tro li
i po pro stu mniej pa li. Sto sun ko wo lek ka za bu do wa mu -
si też być od po wied nio wy trzy ma ła, dla te go w swo ich
pro duk tach wy ko rzy stu je my stal Do col uzna ne go
szwedz kie go pro du cen ta SSAB. Ze wzglę du na za sto so -
wa nie ta kie go ma te ria łu, na sze ze sta wy warsz ta to we
pod wzglę dem wa gi są po rów ny wal ne z kon struk cja mi
ta kie go sa me go ro dza ju wy ko na ny mi z alu mi nium. Ich
wy trzy ma łość jest jed nak na wet sze ścio krot nie więk sza.
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MB: – Jak z Pa na per spek ty wy wy glą da obec nie bran ża
bu dow la na? Czy wśród firm, któ re w niej dzia ła ją moż -
na do strzec wzmo żo ną ak tyw ność, bę dą cą na stęp stwem
za po wie dzi sze ro ko za kro jo nych in we sty cji z no wej per -
spek ty wy fi nan so wej?
MP: – Je śli cho dzi o bran żę bu dow la ną, to ubie gły rok,
jak i obec ny po ka zu ją, że cza sy krót ko trwa łe go kry zy su
ma my już za so bą. Fir my bez po śred nio zwią za ne z bran -
żą bu dow la ną, a więc zaj mu ją ce się sprze da żą bądź wy -
naj mem sprzę tu bu dow la ne go po czy ni ły lub pla nu ją po -
czy nić du że za ku py sa mo cho dów do ob słu gi ofe ro wa ne -
go sprzę tu. W ro ku 2013 wstrzy my wa no de cy zje od no -
śnie roz bu do wy flo ty ser wi so wej, te raz natomiast wi dać
po wrót do tych pla nów. Wie le firm mo że też so bie po zwo -
lić na wy mia nę sa mo cho dów, więc zwra ca ją sie do nas
z proś bą o prze ło że nie za bu do wy lub mon taż no wych ze -
sta wów, do pa so wa nych do ich ak tu al nych po trzeb.

MB: – Co moż na po wie dzieć o wiel ko ści firm bu dow la -
nych, któ re de cy du ją się na wła sny ser wis mo bil ny?
MP: – Przede wszyst kim współ pra cu je my z du ży mi fir -
ma mi, czy li pro du cen ta mi i im por te ra mi ma szyn bu -
dow la nych oraz fir ma mi świad czą cy mi usłu gi wy naj mu,
ale czę sto zda rza ją się też mniej sze przed się bior stwa
wy ko naw cze. W okre ślo nym cza sie mu szą one zre ali -
zo wać kon kret ne za da nie i nie mo gą po zwo lić so bie
na ja ki kol wiek prze stój ma szyn, bo wte dy są na nie na -
kła da ne du że ka ry usta lo ne w kontr ak cie. Aby unik nąć
ta kich sy tu acji, muszą one posiadać wła sny ser wi s  mo -
bil ny, któ ry działa w miej scu pra cy sprzę tu i peł ni funk -
cję ase ku ra cyj ną, a w ra zie po trze by bez wzglę du
na po rę dnia lub no cy mo że pod jąć nie zbęd ne dzia ła -
nia znacz nie szyb ciej niż jed nost ka ze wnętrz na. Te fir -
my nie są jed nak du że i dys po nu ją za zwy czaj kil ko ma
sa mo cho da mi ser wi so wy mi. 

MB: – Jak oce nia Pan po dej ście firm z róż nych branż
do sa mo cho dów ser wi so wych?
MP: – Tak na praw dę do bry ser wis za czy na się i koń czy
na do brych spe cja li stach, któ rzy zna ją się na swo im fa -
chu, su mien nie wy ko nu ją po wie rzo ne im za da nia i re gu -
lar nie uczest ni czą w szko le niach, dzię ki któ rym ma ją ak -
tu al ną wie dzę. Pro fe sjo nal ny sa mo chód ser wi so wy jest
tyl ko do dat kiem, ale bar dzo waż nym, dzię ki któ re mu ta -
ki spe cja li sta mo że pra co wać jesz cze le piej i efek tyw niej,
a po za tym czu je się do ce nio ny. Więk szość przed się -
bior ców ma tę świa do mość, dla te go nikt już dzi siaj nie
kwe stio nu je za sad no ści in we sto wa nia w mo bil ny ser wis.
Je go po sia da nie świad czy o pew nej doj rza ło ści fir my
i osią gnię ciu wy so kich stan dar dów nie zwy kle waż nych
dla jej pra wi dło we go funk cjo no wa nia.

MB: – Czy sa tys fak cjo nu je Pa na po ziom or ga ni zo wa nych
w Pol sce im prez bran żo wych?
MP: – Nie któ rych w peł ni, in nych w nie co mniej szym
stop niu, ale nie chcę ni ko go kry ty ko wać. Każ da im pre -
za bran żo wa, a przede wszyst kim tar gi, dla Mo dul -Sys -
tem Pol ska są bar dzo waż ne, bo pre zen tu ją się tam na si

klien ci, z któ ry mi mo że my się spo tkać. Licz ba klien tów
oraz roz miar da ne go przed się wzię cia jest dla nas z ko lei
ba ro me trem od zwier cie dla ją cym kon dy cję kon kret nej
bran ży. Do każ dych tar gów, któ re po zo sta ją w krę gu na -
szych za in te re so wań pod cho dzi my nie zwy kle po waż nie
i je śli nie mo że my w nich uczest ni czyć ja ko wy staw cy, to
cho ciaż sta ra my się je od wie dzić.

MB: – Przy ta kiej dzia łal no ści bar dzo du żą ro lę od gry wa
współ pra ca z de ale ra mi po jaz dów użyt ko wych. Czy je au -
to ry za cje ma obec nie Mo dul -Sys tem Pol ska?
MP: – Ma my au to ry za cje więk szo ści firm, na któ rych
nam za le ży, a więc tych, dla któ rych wy ko nu je my naj wię -
cej za bu dów. Przede wszyst kim na le ży wy mie nić Fia ta,
któ ry zle cił spół ce Bos mal prze pro wa dze nie na po cząt ku
mar ca au dy tu u wszyst kich au to ry zo wa nych firm nad wo -
zio wych, więc tak że i u nas. Ja ko nie licz ni po sia da my au -
to ry za cję Peu ge ota i Ci tro ena, Re nault, For da, a dla
Volks wa ge na i Mer ce de sa je ste śmy ofi cjal nym part ne rem
na po zio mie eu ro pej skim. Do dam też, że ja ko je dy ni
wśród do staw ców za bu dów warsz ta to wych po sia da my
au to ry za cję General Motors.

MB: – Na sza roz mo wa to czy się wo kół mo to ry za cji. Przy -
pusz czam na wet, że oprócz pra cy jest to tak że Pa na hob -
by. Chy ba jed nak nie je dy ne? Cze mu naj czę ściej po świę -
ca się Pan w wol nych chwi lach?
MP: – Lu bię swo ją pra cę, co spra wia, że mo im hob by
po zo sta je w głów nej mie rze mo to ry za cja, z któ rą je stem
zwią za ny prak tycz nie rzecz bio rąc od za wsze. Każ dą
z wol nych chwil sta ram się jednak po świę cać ro dzi nie.
Mo ją pa sją są gó ry i wspi nacz ka. Upra wiam ją wraz
z mo im dwu na sto let nim sy nem – gdy tyl ko sprzy ja po -
go da, sta ra my się cho ciaż na kil ka dni zor ga ni zo wać
w tym ce lu wy pad do na szych ulu bio nych Rzęd ko wic
w Ju rze Kra kow sko -Czę sto chow skiej.

Roz ma wia∏: Ka rol Wój to wicz 

Rozmowa z Marcinem Papuzińskim, 
dyrektorem handlowym Modul-System Polska Sp. z o.o.
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Przed na mi ko lej ne spo tka nie z naj bar dziej za awan so -
wa nym tech no lo gicz nie sprzę tem, któ ry mo że my
na co dzień po dzi wiać przy pra cy nad in fra struk tu ral -

ną roz bu do wą na sze go kra ju. Ma jo we tar gi INTERMASZ
(6-9.05.2015), po now nie bę dą are ną prezentacji sze ro kiej
ofer ty pro du cen tów i dys try bu to rów bran ży ma szyn, urzą -
dzeń, sprzę tu bu dow la ne go i spe cja li stycz ne go. Jak za po -
wia da ją już dzi siaj nie któ rzy wy staw cy, w Po zna niu zo ba czy -
my tak że spo ro no wo ści wpro wa dza nych do pie ro na pol ski
ry nek. W Po zna niu po now nie, tym razem wy jąt ko wo rok
po ro ku, z się naj now sza ofer ta pro du cen tów i dys try bu to rów
ma szyn, któ re na co dzień po dzi wiać mo że my m.in. przy bu -
do wie dróg, au to strad czy też mo der ni za cji sie ci ko le jo wych.
Wśród wy staw ców tar gów znaj dzie my nie mal wszyst kie naj -
bar dziej zna ne mar ki, fir my uwa ża ne za li de rów bran ży. Zo -
ba czy my też ofer tę firm, któ re w tym roku na tar gach
INTERMASZ po ja wią się w cha rak te rze de biu tan tów. 
Czte ry tar go we dni (6-9 ma ja) roz pocz ną się od moc ne go
ude rze nia. Tar gi INTERMASZ go ścić bę dą pre zy den ta RP
Bro ni sła wa Ko mo row skie go, któ ry do ko na uro czy ste go

otwar cia samej imprezy oraz I Kon gre su In fra struk tu ry Trans -
por to wej. Oczy wi ście w pla nie wi zy ty pre zy den ta nie za brak -
nnie cza su na zwie dza nie eks po zy cji wy staw ców. 
Tar gi IN TER MASZ po raz kolejny staną się do sko na łą oka zją
do prowadzenia dyskusji na te mat przy szło ści pol skiej in fra -
struk tu ry trans por to wej, pla no wa nych oraz re ali zo wa nych in -
we sty cji. Wszyst ko za spra wą or ga ni zo wa ne go po raz pierw -
szy Kon gre su In fra struk tu ry Trans por to wej, pod czas któ re go
po ru szo ne zo sta ną za gad nie nia zwią za ne z wy ko rzy sta niem
unij nych środ ków na la ta 2014-2020 czy tak że prze wi dy wa ne -
go za po trze bo wa nia sprzę to we go w dro go wnic twie oraz w ko -
lej nic twie. Ho no ro wy Pa tro nat nad Kon gre sem ob ję ło Cen trum
Unij nych Pro jek tów Trans por to wych.
Na tar gach od bę dzie się dru ga edy cja nie zwy kle emo cjo nu -
ją ce go kon kur su dla ope ra to rów ma szyn. Wzo rem ubie głej
edy cji tar gów eli mi na cje do Fi na łu Dnia roz pocz ną się w sto -
iskach wy staw ców, któ rzy już dzi siaj za po wia da ją, że za da nia
bę dą wy ma ga ją ce. O atrak cyj ne na gro dy w pią tek (8 ma ja)
oraz so bo tę (9 ma ja) wal czyć bę dą za wod ni cy, któ rzy uzbie -
ra ją naj więk szą licz bę punk tów w eli mi na cjach. Kon kurs zor -

ga ni zo wa ny zo sta nie przy ści słej współ pra cy ze Sto wa rzy -
sze niem Ope ra to rów Ma szyn Ro bo czych OPERATOR, któ re
ob ję ło też pa tro nat nad tar ga mi. Nie za brak nie rów nież atrak -
cji dla ro dzin ope ra to rów. W so bo tę, w ra mach Dnia Ope ra -
to ra, uru cho mio na zo sta nie Stre fa Ko biet, którym czas umi lą
spe cja li ści od wi za żu oraz sty li ści. Z ko lei dzie ci, pod czuj -
nym okiem do świad czo nych ani ma to rów bę dą mo gły
po pro stu do brze się ba wić. 

Wie my już czy ją ofer tę zo ba czy my w Po zna niu. Wśród do tej
po ry zgło szo nych firm za pre zen to wa ne zo sta ną ma szy ny
i sprzęt spod ta kich szyl dów jak między innymi Aries Po wer
Equ ip ment, Ber ge rat Mon noy eur, Bax Bau ma schi nen, Ca se
Con struc tion, EWPA, Fay at Bo mag, Fendt, Grausch i Grausch,
Gro ene veld, HKL Bau ma schi nen, In ter han dler, Ko pras, Kor ba -
nek, Liu gong Dres sta, Lu pher, No ote bo om, Mas sey Fer gu son,
Me ca lac, Po wers (Wirt gen) So li de al, Wac ker Neu son, We ber
Ma schi nen tech nik, Iveco, Komatsu oraz Volvo czy też Wa ryń ski
Trade oraz Fay mo nvil le, po raz pierw szy pre zen tu ją ce swo ją
ofer tę pod czas tar gów INTERMASZ. War to za tem za pi sać sobie
da tę 6-9 ma ja i wy brać się do Po zna nia na naj więk szy w Pol sce
po kaz ma szyn i sprzę tu!
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INTERMASZ – pokaz wielkich możliwości

Poznańskie tar gi INTERMASZ na stałe weszły do kalendarza branży stając się are -
ną prezentacji sze ro kiej ofer ty pro du cen tów i dys try bu to rów bran ży ma szyn, urzą -
dzeń, sprzę tu bu dow la ne go i spe cja li stycz ne go

Du żym za in te re so wa niem pu blicz no ści w cza sie ubie gło rocz nej edy cji IN TER MA -
SZU cie szył się wień czą cy im pre zę Dzień Ope ra to ra. Miał on cha rak ter pik ni ku,
na któ rym do sko na le ba wi li się za rów no star si, jak i naj młod si 

Ciekawą eks po zy cję ubie gło rocz ne go IN TER MA SZU dodatkowo uatrak cyj nia ła
fan ta stycz na po go da. Goście imprezy go rzej zno szą cy upa ły mo gli szu kać schro -
nie nia w kli ma ty zo wa nych ha lach 



http://www.intermasz.pl/pl/
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Pia sek na po trze by hut szkła ko pa no pod To ma szo wem
Ma zo wiec kim już w koń cu osiem na ste go wie ku. Po zo -
sta ło ścią ów cze snych wy ro bisk są Gro ty Na gó rzyc kie

zwa ne tak że Gro ta mi Ma de jo wy mi. Miej sco wi prze ko nu ją, że
to wła śnie tu, a nie w Gó rach Świę to krzy skich swą kry jów kę
miał zbój Ma dej,  o któ rym le gen dę swe go cza su zna ło każ -
de dziec ko. A przy naj mniej przed osiemdziesięciu laty, kie dy
to w do li nie Pi li cy, pod Smar dze wi ca mi, pia ski kwar co we za -
czę to wy do by wać w ko pal ni „Bia ła Gó ra”. Eks plo ata cja
ucho dzą ce go za naj za sob niej sze w Eu ro pie zło ża trwa
do dziś. Aby zo ba czyć, jak wy glą da ko pal nia „Bia ła Gó ra”,
wystarczy za trzy mać się w oko li cach bocz ni cy ko le jo wej
przy dro dze Smar dze wi ce -To ma szów. Pia sek, któ ry swą bie -
lą przy po mi na ark tycz nie śnie gi, ko pa ny jest po obu jej stro -

nach. Przy ścia nach na dnie wy ro bisk uwi ja ją się po tęż ne ła -
do war ki i cię ża rów ki. Każ da z nich w cią gu dniów ki wy wo zi
bli sko pięć set ton urob ku. Pia sek z „Bia łej Gó ry” za wie ra ją cy
oko ło dzie więć dzie się ciu ośmiu pro cent czy ste go kwar cu
jest do sko na łym su row cem dla prze my słu szklar skie go. Uży -
wa się go tak że ja ko do dat ku do wy ro bów che mii bu dow la -
nej i do przy go to wy wa nia form od lew ni czych.
Zawartość twardego kwarcu stanowi za gro że nie dla pra cu ją -
cych w kon tak cie z piaskiem ma szyn i po jaz dów. Czę ści
i pod ze spo ły na ra żo ne są na tarcie powodujące uszko dze nia
me cha nicz ne. Tak trud ne wa run ki pa nu ją za rów no bez po -
śred nio w spągu, jak i na ko lej nych eta pach trans por tu i kon -
fek cjo no wa nia surowca. Za py le nie da je się szcze gól nie we
zna ki przy wietrz nej po go dzie, kie dy to uno szą ce się w po -
wie trzu ziar na pia sku wdzie ra ją się w naj mniej szą szcze li nę.
Nad mier ne tar cie pro wa dzi do uszko dzeń ma szyn, co z ko lei
po wo du je prze sto je za kłó ca ją ce ca ły pro ces tech no lo gicz ny
ko pal ni. – Po dej mu je my dzia ła nia za rad cze ma ją ce na ce lu
zwięk sze nie od por no ści na zu ży cie czę ści ma szyn wy ko rzy -
sty wa nych przy eks plo ata cji zło ża. Dla te go od roku 2003 wy -
po sa żamy na sze ła do war ki ko ło we w sys te my au to ma tycz ne -
go sma ro wa nia fir my Gro ene veld. Nie wyobrażam sobie, by
maszyny te mogły funkcjonować przy smarowaniu ręcznym.
W naszych warunkach ich układy robocze pozostawałyby
całkowicie niezabezpieczone przed wnikaniem piasku – mó -
wi Krzysz tof Ro bak, głów ny me cha nik ko pal ni „Bia ła Gó ra”. 
Sys te my au to ma tycz ne go sma ro wa nia Gro ene veld za in sta lo wa -

no na wszyst kich eks plo ato wa nych w ko pal ni ła do war kach ko ło -
wych Ca ter pil lar. Ma szy ny pra cu ją w cięż kich wa run kach pa nu ją -
cych za rów no na wy ro bi skach, jak i w za kła dach prze rób czych,
przy za ła dun ku po jaz dów i wa go nów ko le jo wych oraz kon fek cjo -
no wa niu pia sków szklar skich. – Ziar na pia sków kwar co wych,
na kon takt z któ ry mi na ra żo ne są na sze ma szy ny, po sia da ją sil ne
wła ści wo ści abra zyj ne, dla te go też sto so wa ne są przy pro duk cji
tarcz cier nych, pa pie rów ścier nych i ko run dów. Ma ją one de gra -
du ją cy wpływ na me tal, dla te go ukła dy ro bo cze ma szyn wy ma ga -
ją szcze gól nej ochro ny – tłu ma czy Krzysz tof Ro bak.
Ła do war ki eks plo ato wa ne są nie zwy kle in ten syw nie, wy ma -
ga ją tym sa mym re gu lar ne go i sta ran ne go sma ro wa -
nia. – W eks tre mal nych wa run kach, ja kie pa nu ją w ko pal ni
„Bia ła Gó ra”, opty mal nym roz wią za niem jest za sto so wa nie
sys te mu au to ma tycz ne go sma ro wa nia. Ręcz ne wy ko ny wa nie
tych czyn no ści nie spraw dza się co naj mniej z dwóch po wo -
dów. Przede wszyst kim ma szy ny na czas sma ro wa nia mu sia ły -
by być wy łą cza ne z eks plo ta cji, po dru gie zaś sma ro wa nie
ręcz ne nie by ło by rów nie efek tyw ne, jak au to ma tycz ne. Pa mię -
taj my, że nie wy star czy, by ope ra tor czy me cha nik prze sma ro -
wał wszyst kie punk ty. Po prze pro wa dze niu czyn no ści po wi -
nien jesz cze uru cho mić ma szy nę i wy ko nać kil ka ru chów ro -
bo czych, aby roz pro wa dzić smar. Nie kie dy jesz cze raz do sma -
ro wać nie któ re miej sca. W prak ty ce nikt te go nie prze strze ga.
Pro ble mem jest tak że sma ro wa nie, po któ rym ma szy na po zo -
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Kto smaruje, ten ładuje!

Ziar na pia sku wdzie ra ją się w naj mniej szą szcze li nę. Nad mier ne tar cie pro wa dzić
mo że do uszko dzeń ma szyn, a to z ko lei zdez or ga ni zo wać pra cę ca łej ko pal ni

Wnę trze łyż ki jest tak wy po le ro wa ne pia skiem, że my ją cy ma szy nę pra cow nik moż -
na się w nim przej rzeć ni czym w zwier cia dle

Z drogi łączącej Smardzewice z Tomaszowej roztacza się widok na wyrobiska
kopalni. Biel piasków jest wprost olśniewająca



http://www.groeneveld-group.com/
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sta je w spo czyn ku. Smar wów czas też nie jest do brze roz pro -
wa dzo ny, w re zul ta cie cze go do cho dzi czę sto do uszko dzeń
me cha nicz nych – wy ja śnia Zbi gniew Ko siń ski z fir my Gro ene -
veld Pol ska. Py ta ny o głów ne ko rzy ści pły ną ce ze sto so wa nia
sys te mów au to ma tycz ne go sma ro wa nia, oprócz oszczęd no -
ści cza su wy mie nia zde cy do wa nie niż sze kosz ty utrzy ma nia,
ogra ni cze nie licz by prze sto jów wy mu szo nych ko niecz no ścią
prze pro wa dza nia na praw oraz zwięk sze nie ży wot no ści ma -
szyn i pod nie sie nie ich war to ści w przy pad ku od sprze da ży.
Użyt ko wa nie sys te mu Twin przy no si nie tyl ko wy mier ne ko rzy -
ści fi nan so we. Czę sto za po mi na się o fak cie, iż au to ma tycz ne
sma ro wa nie zna czą co zmniej sza ry zy ko wy pad ków. Ma nu al ne
sma ro wa nie trud no do stęp nych ele men tów ru cho mych wy -
mu sza nie bez piecz ną wspi nacz kę na ma szy nę. Ope ra to rzy to
prze cież nie wy traw ni al pi ni ści i nietrud no tu o nie szczę ście.
Wspo mnia ną „wspi nacz kę” upra wia za nich sys tem Twin wy -
ko nu jąc po wie rzo ne za da nie opty mal nie, a za ra zem bez piecz -
nie. Zbi gniew Ko siń ski pod kre śla, że spo śród sze ro kiej ga my
sys te mów au to ma tycz ne go sma ro wa nia ofe ro wa nych przez
fir mę Gro ene veld naj więk szym uzna niem użyt kow ni ków eks -
pla tu ją cych ma szy ny w trud nych wa run kach cie szy się Twin -3. 
– Jest to układ skła da ją cy się z po dwój nej li nii głów nej do star -
cza ją cej na prze mien nie smar do po szcze gól nych punk tów.
Stąd wła śnie bie rze się na zwa Twin. War to pod kre ślić, że
w ukła dzie pa nu je sta łe ci śnie nie, w cza sie pra cy nie do cho -

dzi do je go spad ków, co ozna cza, że w jed nym cza sie sma ro -
wa ne są wszyst kie punk ty. Dzie je się tak dla te go, że obie li nie
są po łą czo ne z roz dzie la czem i dzia ła ją w spo sób cią gły. Jed -
na li nia na peł nia roz dzie la cze środ kiem smar nym, dru ga ma
ta kie sa mo za da nie plus wy pcha nie sma ru na po szcze gól ne
punk ty smar ne. Za le tą ta kie go roz wią za nia jest ta kie sa mo ci -
śnie nie na wszyst kich punk tach smar nych, co wy klu cza ry zy ko
nie do sma ro wa nia punk tów po ło żo nych naj da lej od roz dzie la -
cza – wy ja śnia za sa dę dzia ła nia ukła du Zbi gniew Ko siń ski. 
Opty mal ne ci śnie nie panujące w ukła dzie, które utrzy mu je się
w granicach 150-170 ba rów spra wia, że użyt kow ni cy nie ma ją
pro ble mów z roz war stwia niem się sma ru. Do roz pa du na olej
i my dło do cho dzi bo wiem do pie ro, gdy ci śnie nie doj dzie
do 250 ba rów. Za cho dzi wów czas ko niecz ność czysz cze nia
prze wo dów ukła du, co po wo du je kłopotliwe i cza so chłon ne
prze sto je w pra cy ma szy ny. 
Ob słu gę ukła du au to ma tycz ne go sma ro wa nia Twin -3 uła twia
za in sta lo wa ny w ka bi nie ope ra tro ra wy świe tlacz. Oprócz
standardowych in for ma cji o cza sie sma ro wa nia, re zer wie

sma ru i ewen tu al nych uster kach głów nych li nii, te raz na mo -
ni to rze wy świe tla ne są tak że ko dy błę dów (od E1 do E12)
wska zu ją ce do kład nie przy czy nę ewen tu al nej uster ki. Umoż -
li wia to jej szyb sze usu nię cie.
Za le tą ukła dów Gro ene veld jest moż li wość wy bo ru czę sto tli -
wo ści sma ro wa nia. Zmia ny za po mo cą jed ne go przy ci sku mo -
że wpro wa dzić sa mo dziel nie ope ra tor, bez ko niecz no ści in ter -
wen cji ser wi su. W ra zie po trze by w każ dej chwi li mo że też po -
wró cić do usta wień pier wot nych lub wy brać in ny czas sma ro -
wa nia. – Dba ją cy o ma szy nę ope ra tor spraw dza, czy sma ro wa -
nie jest na le ży te. Na przy kład pod czas dłu go trwa łych opa dów
lub przy du żym za py le niu po trze ba wy ko ny wać je czę ściej, by
po zbyć się wo dy i za nie czysz czeń. W umiar ko wa nych wa run -
kach pra cy czę sto tli wość sma ro wa nia moż na zmniej szyć
oszczę dza jąc tym sa mym śro dek smar ny. Za uwa żyć wy pa da,
że są to do dat ko we oszczęd no ści, bo wiem już sam au to ma -

tycz ny układ po zwa la zu żyć trzy ra zy mniej sma ru niż w przy -
pad ku sma ro wa nia ręcz ne go – mó wi Zbi gniew Ko siń ski. 
Układ Twin dzia ła tak, że sma ro wa nie od by wa się czę sto, ale
ma ły mi daw ka mi od po wia da ją cy mi ści śle kon kret nym po trze -
bom. Ilość środ ka smar ne go do brać moż na w za kre sie
od 0,01 do 4 cm3. Da je to gwa ran cję roz pro wa dze nia od po -
wied nich da wek sma ru do po szcze gól nych punk tów. Jest to
nie zwy kle istot ne wów czas, gdy po szcze gól ne po wierzch nie
mu szą być sma ro wa ne w od mien ny spo sób. Je den z nich co
go dzi nę, a in ny raz na kil ka dni. Pro blem moż na roz wią -
zać w ten spo sób, że wszyst kie punk ty bę dą sma ro wa ne
na przy kład co kwa drans, ale róż ny mi, in dy wi du al nie do bra -
ny mi daw ka mi. W re zul ta cie uzy ska my po żą da ny efekt. Su ma
po szcze gól nych da wek do star czo nych do da ne go punk tu
smar ne go w cią gu okre ślo ne go cza su da je daw kę wła ści wą. 
Sys tem Twin jest na ty le do brze za pro jek to wa ny i prze my śla -
ny tech nicz nie, iż na wet w przy pad ku me cha nicz ne go uszko -
dze nia lub za pcha nia się któ re go kol wiek z prze wo dów do cho -
dzą cych do punk tów smar nych, pra ca ca łe go ukła du nie zo -
sta je prze rwa na. Za sto so wa nie ta kie go roz wią za nia po zwa la
na dal szą eks plo ata cję ma szy ny. Opty mal ne ko rzy ści z użyt -
ko wa nia sys te mu uzy ska my oczy wi ście po przez de fi ni tyw ne
usu nię cie uster ki i wy mia nę prze wo du na no wy, bądź też je go
udroż nie nie. In ną moż li wo ścią do pusz czo ną przez kon struk to -
rów Gro ene veld jest za śle pie nie wa dli we go prze wo du i do -
sma ro wy wa nie punk tu smar ne go ręcz nie. Jest to lep sze roz -
wią za nie, ani że li zu peł ne wy łą cze nie ma szy ny z uży cia.
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Krzysz tof Ro bak i Zbi gniew Ko siń ski re gu lar nie spo ty ka ją się na te re nie ko pal ni, by wy -
mie nić do świad cze nia z eks plo ata cji ma szyn w eks tre mal nie trud nych wa run kach

Ma szy ny ła du ją pia sek i prze miesz cza ją się po nim. Sys te my au to ma tycz ne go
sma ro wa nia po ma ga ją chro nić ich ze spo ły ro bo cze przed szko dli wym tar ciem 
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Wy wo ła ny awa rią prze stój ma szy ny sta no wi pro blem
dla każ dej fir my dez or ga ni zu jąc jej pra cę. Aby przy -
spie szyć usu nię cie awa rii, sko rzy stać moż na z ofer -

ty fir my Ser wis -Kop na le żą cej do gro na czo ło wych pol skich
im por te rów i dys try bu to rów czę ści ory gi nal nych oraz wy so kiej
kla sy za mien ni ków do ma szyn bu dow la nych JCB, Ca t, Ca se,
Ko mat su, Te rex, Volvo i sze re gu in nych pro du cen tów. Fir ma
spe cja li zu je się w markach JCB i Caterpillar dys po nu jąc do
nich naj więk szym w Pol sce asor ty men tem czę ści i pod ze spo -
łów. Za so by ma ga zy no we Ser wis -Kop są na bie żą co uzu peł -
nia ne, fir ma przyj mu je rów nież za mó wie nia in dy wi du al ne, któ -
rych re ali za cja od by wa się w naj krót szym moż li wym ter mi nie.
Dba o to kil ku na sto oso bo wy ze spół naj wyż szej kla sy spe cja li -
stów za trud nio nych w dzia le han dlo wym fir my. Każ dy z nich
słu ży fa cho wą i rze tel ną in for ma cją do ty czą cą pra wi dło we go
do bo ru czę ści, kom po nen tów i osprzę tu do ma szyn. Z kon sul -
tan ta mi Ser wis -Kop kon tak to wać moż na się za rów no te le fo -
nicz nie, po przez for mu larz zgło sze nio wy, jak i bez po śred nio,
od wie dza jąc sie dzi bę fir my w Rze szo wie. 
Ser wis -Kop ofe ru je rów nież za mien ni ki czę ści do ma szyn
JCB, Ca ter pil lar, Ca se, Ko mat su, Te rex i Volvo gwa ran tu jąc,
że zo sta ły one od po wied nio prze te sto wa ne i speł nia ją pa ra -
me try ja ko ścio we okre śla ne dla czę ści ory gi nal nych. Po ję cie
„za mien nik” w przy pad ku czę ści znaj du ją cych się w asor ty -
men cie fir my Ser wis -Kop ab so lut nie nie ozna cza, że są one
„gor sze, ale tań sze”. To praw da, że za mien ni ki kosz tu ją
mniej, ale ich ja kość nie od bie ga na nie ko rzyść od czę ści
ory gi nal nych. Klient nie mu si więc oba wiać się, że po za mon -

to wa niu za mien ni ka na ra zi się na pro ble my w co dzien nej
eks plo ata cji swo jej ma szy ny. Han dlow cy Ser wis -Kop wska -
zu ją moż li wo ści ob ni że nia kosz tów na pra wy ma szy ny, ale
do de cy zji klien ta po zo sta wia ją, czy za mó wi za mien nik czy
też część ory gi nal ną, któ ra z re gu ły jest rów nież do stęp -
na „od rę ki”. Na wszyst kie czę ści do ma szyn bu dow la nych,
tak że za mien ni ki, obo wią zu je gwa ran cja, czas obo wią zy wa -
nia któ rej za le ży od ro dza ju pro duk tu.
Ser wis -Kop po ma ga użyt kow ni kom zwięk szyć pro duk tyw -
ność ich sprzętu.  Rze szow ska fir ma posiada w swej ofercie
bogaty asortyment częsci do maszyn gąsienicowych. Jest
także w sta nie za ofe ro wać prak tycz nie każ dy ro dzaj osprzę -
tu nadający się do maszyn wszelkiego typu. Roz bu do wa -
na ofer ta obej mu je za rów no szyb ko złą cza hy drau licz ne, jak
i ca łą ga mę róż no rod nych ty pów ły żek naj wyż szej ja ko ści.
Po cząw szy od róż nych roz mia rów ły żek pod się bier nych, po -
przez skar po we, aż po spe cja li stycz ne tra pe zo we. Po nad to
Ser wis -Kop po ma ga do po sa żyć ma szy ny w róż ne go ro dza -
ju wi dły do pa let, zry wa ki, wiert ni ce mło ty, a tak że do dat ko we
ob wo dy hy drau licz ne za si la ją ce ofe ro wa ny osprzęt. Klient
mo że mieć pew ność, że na by ty przez nie go osprzęt zo stał
pra wi dło wo do bra ny, dzię ki cze mu bę dzie dzia łał efek tyw nie
i bez a wa ryj nie. Wszyst kie na rzę dzia ro bo cze ofe ro wa ne przez
Ser wis -Kop są bo wiem prze my śla ny mi kon struk cja mi wy ko -
na ny mi z naj wyż szej ja ko ści ma te ria łów. 
Z ca ło ścią ofer ty fir my w za kre sie czę ści za mien nych
i osprzę tu za po znać się moż na od wie dzając aktualizowaną
na bieżąco stro nę in ter ne to wą www.ser wis -kop.pl
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Części zamienne? Osprzęt? Skorzystaj z oferty Serwis-Kop!

http://www.serwis-kop.pl/
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Fir ma Mo de sto z Gó ry Kal wa rii, spe cja li zu ją ca się w za -
bu do wach warsz ta to wych do ser wi sów mo bil nych,
przy go to wu je dla PGE aż 63 spe cja li stycz ne sa mo cho -

dy po go to wia ener ge tycz ne go. Więk szość za mó wie nia do -
tyczy pick -upów Mit shu bi shi L200 (37 sztuk), choć zna la zło
się w nim rów nież czter na ście fur go nów Fiat Du ca to w wer sji
L1H1 i L2H2 oraz dwa na ście Fia tów Do blo.
Je śli cho dzi o pick -upy, two rzy wo wo -alu mi nio wa nad sta wa,
w któ rej mie ści się ca łe wy po sa że nie ser wi so we, to wspól ny
pro jekt Mo de sto i fir my Ste eler. Oba przed się bior stwa na wią za -
ły po ro zu mie nie han dlo we, na mo cy któ re go wza jem nie ofe ru -
ją swo je pro duk ty. W ga mie roz wią zań Ste eler są bo wiem nie
tyl ko nad bu do wy, ale tak że ca ły sze reg ak ce so riów do sa mo -
cho dów te re no wych i pick -upów, któ re roz sze rza ją ich moż li -

wo ści. Do naj po pu lar niej szych na le żą m.in. pro fe sjo nal ne oru -
ro wa nia, pły ty mon ta żo we do wcią ga rek oraz osło ny new ral -
gicz nych ele men tów pod wo zia. Wszyst kie te roz wią za nia są
ska ta lo go wa ne i sprze da wa ne u im por te rów ta kich po jaz dów.
Kom plet ne ser wi sy na pick -upach i fur go nach mu sia ły być go -
to we w cią gu dwóch mie się cy, dla te go aby zdą żyć w wy zna -
czo nym ter mi nie, fir ma Mo de sto wy ko na ła wie le prac przy go -

to waw czych w cza sie ocze ki wa nia na do star cze nie kom po -
nen tów przez fa bry ki. W za bu do wach na pick -upy po cho dzą
one nie tyl ko od wło skie go pro du cen ta StoreVan, ale tak że
od nie miec kiej fir my Alu ca. Do ty czy to jed nak tyl ko alu mi nio -
wej szu fla dy o więk szej dłu go ści, któ rej fa bry ka we Wło szech
nie by ła w sta nie do star czyć w wy zna czo nym ter mi nie ze
wzglę du na spię trze nie za mó wień od in nych eu ro pej skich
klien tów. Gdy w sie dzi bie Mo de sto po ja wi ły się sa mo cho dy,
roz po czę to in sta lo wa nie pod łóg z go to wy mi otwo ra mi i ko twa -
mi nie zbęd nych do ich za mo co wa nia. Na stęp nie przy szedł
czas na mon taż wy su wa nych plat form oraz za ło że nie ste la ży
pod pie ra ją cych gór ny po ziom za bu do wy. Sta no wi on pod sta -
wę dla dru giej pod ło gi oraz po zo sta łej czę ści wy po sa że nia
znaj du ją ce go się po wy żej burt skrzy ni ła dun ko wej. Każ dy sa -
mo chód jest też za opa trzo ny w oświe tle nie dio da mi LED,
umiesz czo ny mi wzdłuż gór nych kra wę dzi nad wo zia. Ta kie
roz wią za nie jest od po wied nio trwa łe, gwa ran tu je zna ko mi te
wa run ki pra cy i jed no cze śnie ni ski po bór ener gii elek trycz nej,
co wy dłu ża ży wot ność aku mu la to ra. Je śli cho dzi o sa mo nad -
wo zie Ste eler, to zo sta ło ono przy krę co ne do burt po jaz du
za po mo cą spe cjal nych uchwy tów. Taka tech no lo gia zo sta ła
okre ślo na w kry te riach za ma wia ją ce go, któ ry nie chciał, aby
na ru szo na została fa brycz na ochro na an ty ko ro zyj na po jaz du.
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Zabudowy serwisowe Modesto dla PGE

Za sad ni czym ele men tem za bu do wy warsz ta to wej na pick -upie dla PGE jest wy -
su wa na plat for ma z alu mi nio wy mi li stwa mi do za cze pia nia pa sów mo cu ją cych.
Ope ro wa nie nią nie wy ma ga żad ne go wy sił ku

Przed Mo de sto sta ło nie la da wy zwa nie, bo w cią gu dwóch mie się cy fir ma mu sia ła za bu do wać trzydzieści siedem pick -upów i czternaście fur go nów. By ło to moż li we tyl -
ko dzię ki ol brzy mie mu do świad cze niu spół ki z Gó ry Kal wa rii i pra wi dło we mu roz pla no wa niu wszyst kich prac

W po przek za bu do wy tuż za ka bi ną została umieszczona się sta lo wa wnę ka
służąca do prze cho wy wa nia uzie mia czy prze no śnych, któ rej ogra ni cze niem
z obu stro n są ze wnętrz ne kla py za bu do wy
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PGE bar dzo do kład nie wy spe cy fi ko wa ło wszyst kie za bu do -
wy, m.in. po przez szcze gó ło we okre śle nie przed mio tów, ja -
kie ma ją być w nich prze cho wy wa ne. Za sad ni cza idea by ła
ta ka, aby nie wo zić wszyst kie go – tyl ko ekwi pu nek nie zbęd -
ny do pra cy w te re nie. W ten spo sób w sa mo cho dzie ła twiej
utrzy mać po rzą dek, a tym sa mym szyb ko od naj dy wać nie -
zbęd ne na rzę dzia czy czę ści za mien ne. To nie mo gą być
jeż dżą ce ma ga zy ny, bo ge ne ru ją one nie po trzeb ne kosz ty
w po sta ci uszko dzeń sa mo cho du oraz prze cho wy wa nych
na rzę dzi. Odej ście od wo że nia wszyst kie go, co mo że się
przy dać, wi dać u co raz więk szej licz by użyt kow ni ków, nie
tyl ko z bran ży ener ge tycz nej, ale tak że ma szyn bu dow la -
nych, po jaz dów cię ża ro wych itp. Oprócz moż li wo ści zmiesz -
cze nia du żej ilo ści sprzę tu, ta ka za bu do wa mu si być przede
wszyst kim funk cjo nal na i uła twiać pra cę eki pom po go to wia
ener ge tycz ne go czy ser wi san tom.
Na da chu nad bu do wy za mon to wa no tu bę do prze wo zu
drąż ków izo la cyj nych. Ma ona do dat ko we dno ze sznur -
kiem wy pro wa dzo nym na ze wnątrz, któ re peł ni funk cję awa -
ryj ne go sys te mu roz ła dun ku, na wy pa dek gdy by w tu bie zo -
stał umiesz czo nych ja kiś krót szy ele ment. Tu ba jest wy ko -
na na z chro mo wa nej bla chy nie rdzew nej, dzię ki cze mu wy -
glą da bar dzo es te tycz nie i jest od por na na ko ro zję. Za sto -
so wa ny ba gaż nik da cho wy zo stał zmo dy fi ko wa ny pod ką -
tem ocze ki wań klien ta, po nie waż wy stę pu ją w nim dwa
amor ty za to ry, zaś stan dar dem Mo de sto jest mon taż jed ne -
go lub trzech ta kich ele men tów. StoreVan sto su je je den
więk szy amor ty za tor ga zo wo -ole jo wy do ni skich i śred nich
sa mo cho dów, na to miast do wy so kich i śred nich – je śli ma -

sa dra bi ny w mak sy mal nym stop niu wy ko rzy stu je do pusz -
czal ne ob cią że nie da chu – aż trzy. W dru giej kon fi gu ra cji je -
den „si łow nik” od po wia da za opusz cza nie dra bi ny, zaś dwa
po zo sta łe za jej pod no sze nie.
Z za ło że nia pick -upy te bę dą wy ko rzy sty wa ne ja ko po go to -
wie ener ge tycz ne ob słu gu ją ce głów nie te re ny po za miej skie
oraz użyt kow ni ków, do któ rych pro wa dzą nie utwar dzo ne
dro gi. W po dob ny spo sób za bu do wa no też fur go ny, tzn.
oprócz we wnętrz nych re ga łów zo sta ły one wy po sa żo ne w tu -
by i ba gaż ni ki do prze wo zu dra bin. Ma ją one pod wo zia ty -
pu 4x2, więc za sad ni czym ob sza rem ich za sto so wań mo gą
być te re ny z do bry mi dro ga mi.
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Tu ba do prze wo zu drąż ków izo la cyj nych ma dru gie dno za mo co wa ne na sznur -
ku, dzię ki cze mu ła two jest wy jąć przed miot o mniej szej dłu go ści. Zo sta ła ona wy -
ko na na ze sta li nie rdzew nej, ale ist nie ją też od mia ny two rzy wo we

http://modesto-polska.pl/


20 SERWIS I EKSPLOATACJA  

Nie ca łe dwa la ta te mu Mo dul -Sys tem in for mo wał o sto so -
wa niu w swo ich za bu do wach do ser wi sów mo bil nych
wy so ko wy trzy ma łej sta li Do col 1000, do star cza nej przez

SSAB. Kon cern ten jest szcze gól nie zna ny z pro duk cji sta li Har -
dox i Do mex wy ko rzy sty wa nych m.in. do bu do wy skrzyń ła dun -
ko wych po jaz dów cię ża ro wych oraz wo zi deł ko pal nia nych,
prze zna czo nych do naj trud niej szych wa run ków eks plo ata cji.
Przy za sto so wa niu sta li Do col 1000 za bu do wy Mo dul -Sys tem
ma ją ma sę po rów ny wal ną do ana lo gicz nych kon struk cji
wykonanych z alu mi nium, ale ich wy trzy ma łość jest na wet sze -
ścio krot nie więk sza. Ko rzy ści z przy ję tej tech no lo gii są oczy wi -
ste. Dzię ki za bu do wie z ta kiej sta li sa mo chód ma wyższą ła dow -
ność, co jest szcze gól nie istot ne przy mniej szych po jaz dach.
W ten spo sób moż na nim prze wo zić wię cej na rzę dzi, czę ści za -
mien nych czy ma te ria łów eks plo ata cyj nych nie zbęd nych
do efek tyw ne go funk cjo no wa nia mo bil ne go warsz ta tu.

Mo dul -Sys tem nie spo czy wa jed nak na lau rach i wpro wa dza
do swo ich za bu dów ko lej ne roz wią za nia ma ją ce na ce lu zmniej -
sze nie ma sy wła snej ofe ro wa nych kon struk cji. – Sta le bę dzie my
opty ma li zo wać na sze pro duk ty, aby by ły jesz cze bar dziej atrak -
cyj ne dla na szych klien tów. Wy cho dzi my z za ło że nia, że za wsze
moż na coś w nich ulep szyć – za pew nia Tho mas Jo hans son, wi -
ce pre zes Mo dul -Sys tem. Po za sto so wa niu sta li Do col 1000
do pro duk cji głów nych ele men tów za bu do wy, ta kich jak wspor -
ni ki czy pół ki, przy szedł czas na szu fla dy. Aby ob ni żyć ich ma -
sę, kor pus naj now szych kon struk cji jest wy ko ny wa ny z alu mi -
nium. Tu taj na su wa się py ta nie, dla cze go nie ze sta li Do -
col 1000? Otóż aby osią gnąć ma sę kor pu su alu mi nio we go, bla -
cha mu sia ła by być na ty le cien ka, że szu fla da ze wzglę du
na zbyt du żą wiot kość nie speł nia ła by już swo jej funk cji. Wpro -
wa dzo na zmia na nie sie ze so bą bar dzo wy mier ne ko rzy ści. Gdy
przy kła do wa ko lum na obej mu ją ca część szu flad w po przed nim
wy ko na niu mia ła ma sę 24 kg, to po za sto so wa niu no wych kor -
pu sów spada ona do 19,8 kg. Dla Mo dul -Sys tem sto so wa nie
alu mi nium nie jest no wo ścią, bo ma te riał ten od daw na wy ko -
rzy sty wa ny jest na fron ty pół ek. – Wie my, że ni ska ma sa wła -
sna za bu dów warsz ta to wych jest waż na, ale na pierw szym
miej scu sta wia my ich wy trzy ma łość. W na szych no wych szu fla -
dach nie ma kom pro mi su, bo są one nie mal o 20% lżej sze,
a jed no cze śnie za pew nia ją ta ką sa mą no śność, co od mia ny
w ca ło ści wy ko na ne ze sta li – do da je Tho mas Jo hans son.
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Lekkie, lżejsze, Modul-System...

Po dróż Mo dul -Sys tem ku dal sze mu ob ni ża niu ma sy za bu dów trwa... Efekty tych
dążeń mówią same za siebie. No wa ko lum na zło żo na z sześciu szu flad jest lżej -
sza od po przed niej aż o 4,2 kg

W naj now szych za bu do wach Mo dul -Sys tem kor pu sy szu flad nie są wy ko ny wa ne
ze sta li, lecz z alu mi nium, dzię ki cze mu przy tej sa mej no śno ści ma ją one znacz -
nie mniej szą ma sę

In dy wi du al ne oświe tle nie sza fek, pół ek czy szu flad w istotny sposób uła twia prze -
gląd ich za war to ści. Usprawnia to pracę serwisantów, którzy  nie tracą czasu na
poszukiwania elementu niezbędnego do usunięcia usterki

W zabudowach Modul-System wsporniki i półki są wykonywane ze stali SSAB
Docol 1000, dzięki czemu mają tę samą masę, co analogiczne elementy
wykonane z aluminium, ale ich wytrzymałość jest nawet 6-krotnie większa
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Po wpro wa dze niu w ro ku 2013 sta li Do col 1000 ma sa za bu -
dów Mo dul -Sys tem zmniej szy ła się o 20%. Te raz, gdy mo der -
ni za cji pod da no szu fla dy, ten wy nik jest jesz cze lep szy, a ist -
nie je wie le kon fi gu ra cji warsz ta tów mo bil nych, w któ rych szu -
fla dy sta no wią więk szą część kom plet nej za bu do wy. Po za
wyż szą ła dow no ścią, war to mieć świa do mość, że przy ob ni że -
niu ma sy wła snej za bu do wy o 20%, zu ży cie pa li wa ty po we go
sa mo cho du do staw cze go spa da o 0,1 dm3/100 km. Nie jest to
mo że wie le, ale przy flo cie li czą cej czte ry sta sa mo cho dów,
w cią gu trzech lat da je oszczęd ność nawet 200.000 złotych.
W kon se kwent nym roz wo ju swo ich pro duk tów Mo dul -Sys tem
kła dzie du ży na cisk nie tyl ko na zmniej sza nie ma sy za bu -
dów, ale tak że pod wyż sza nie ich funk cjo nal no ści. Do sko na -
łym te go przy kła dem są no we sys te my oświe tle nia w tech no -
lo gii LED, sto so wa ne za rów no do cen tral ne go (su fi to we go)
oświe tle nia wnę trza, jak i po szcze gól nych sza fek, pół ek,
a na wet szu flad. Pra wi dło we oświe tle nie za bu do wy warsz ta -
to wej jest nie zwy kle waż ne. Wpły wa bo wiem na wy daj ność
i bez pie czeń stwo pra cy ser wi san ta, któ ry ła twiej i szyb ciej
od naj dzie po trzeb ne na rzę dzia, a jed no cze śnie nie ska le czy
się przy tym o ja kiś ostry przed miot.
No wa ga ma oświe tle nia ofe ro wa ne go przez Mo dul -Sys tem
jest prze zna czo na głów nie do lek kich sa mo cho dów do staw -
czych. Opra co wu jąc ją po ło żo no szcze gól ny na cisk na nie -
za wod ne i ener go osz częd ne źró dła świa tła, cha rak te ry zu ją -
ce się dłu gą ży wot no ścią. Do star cza ne sys te my obej mu ją
zin te gro wa ny układ sta bi li za cji na pię cia, któ ry spra wia, że
na tę że nie świa tła po zo sta je jed na ko we bez wzglę du
na wzro sty lub spad ki na pię cia aku mu la to ra. Fir ma opra co -
wa ła też mo duł za rzą dza ją cy oświe tle niem w po jeź dzie, któ -

ry np. zmie nia in ten syw ność świe ce nia diod LED w za leż no -
ści od włą cze nia lub wy łą cze nia świa teł mi ja nia. Ist nie je też
moż li wość pod łą cze nia do nie go czuj ni ka ru chu, aby oświe -
tle nie za pa la ło się tyl ko wte dy, gdy w mo bil nym warsz ta cie
prze by wa ser wi sant. Z jed nej stro ny po ma ga to w oszczę -
dza niu ener gii, z dru giej ogra ni cza ko niecz ność każ do ra zo -
we go włą cza nia i wy łą cza nia oświe tle nia. Mo duł ste ru ją cy za -
po bie ga też cał ko wi temu roz ła do wa niu aku mu la to ra. Je że li
na pię cie spad nie do po zio mu, przy któ rym prio ry te tem jest
za cho wa nie moż li wo ści uru cho mie nia sil ni ka, wów czas
oświe tle nie za bu do wy au to ma tycz nie się wy łą cza. 
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Mo duł za rzą dza nia oświe tle niem sto so wa ny w za bu do wach Mo dul -Sys tem za po -
bie ga roz ła do wa niu aku mu la to ra. Moż li wość pod łą cze nia czuj ni ka ru chu sprawia,
że oświetlenie  za pa la się tyl ko wte dy, gdy w środku prze by wa ser wi sant

http://modul-system.pl/
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Wwięk szo ści przy pad ków pick -up uwa ża ny jest
za ma ło funk cjo nal ny sa mo chód, któ ry trud no za -
par ko wać, ale gdy znaj dzie się dla nie go od po wied -

nie za sto so wa nie, mo że być nie za stą pio ny.
W Sta nach Zjed no czo nych pick -upy to chleb po wsze dni, bo
tam wszyst ko jest du że, a pa li wo tań sze. Po Eu ro pie trud no
po ru szać się ta kim po jaz dem, zwłasz cza je śli cho dzi o mia -
sta z wą ski mi ulicz ka mi i ma ły mi miej sca mi do par ko wa nia.
Nie ina czej jest w Pol sce, w któ rej mi mo wszyst ko pick -upy
zna la zły wie lu na byw ców, za chę co nych ulga mi po dat ko wy -
mi. Fakt jest jed nak ta ki, że ja ko ro dzin ny, czę sto miej ski sa -
mo chód wy pa da dość kiep sko. Od mien ne go zda nia mo gą
być jed nak rol ni cy, ogrod ni cy, le śni cy, a szcze gól nie ser wi -
san ci. W ich przy pad ku pick -up umoż li wia wjazd w te ren nie -
do stęp ny dla in nych sa mo cho dów i za bra nie ze so bą znacz -
nej ilo ści ekwi pun ku.
Za sto so wa nie pick -upa ja ko ser wi su mo bil ne go jest opty mal -
ne dla tych ekip, któ re nie mu szą pra co wać we wnątrz sa mo -
cho du sta no wią ce go na miast kę warsz ta tu sta cjo nar ne go
i nie po trze bu ją np. bla tu ro bo cze go, ima dła czy do bre go
oświe tle nia. Naj czę ściej słu ży on do prze wo że nia na rzę dzi,
ma te ria łów eks plo ata cyj nych i czę ści za mien nych w spo sób
za pew nia ją cy ła twy i szyb ki do stęp do każ de go przed mio tu.
Od po wia da to po trze bom ser wi san tów z róż nych branż, np.

bu dow la nej czy rol ni czej choć naj więk sza ich licz ba wy stę pu -
je wśród „ener ge ty ków”. Nie by ło tak jed nak za wsze, bo kil -
ka na ście lat te mu nie mal ca łą flo tę two rzy ły bry ga do we fur -
go ny z dwo ma rzę da mi sie dzeń, miesz czą cy mi sześć osób.
Ra zem ze zmia na mi or ga ni za cyj ny mi spół ek ener ge tycz -
nych, zmie ni ły się też struk tu ry bry gad ser wi so wych. Obec -
nie wie le z nich two rzą po dwie oso by, więc nie ma sen su ku -
po wa nie du żych po jaz dów, zwłasz cza, że pra ca za ło gi czę -
sto od by wa się po za sa mo cho dem. Waż ną ro lę od gry wa też
czyn nik eko no micz ny, bo zda rza się, że ce na za ku pu pick -
-upa jest niż sza od fur go nu i mniej sze są też kosz ty eks plo -
ata cji ta kie go sa mo cho du. W po rów na niu z „do staw cza kiem”
ła twiej po ru szać się nim po bez dro żach, jak rów nież w cia -
snych miej skich ulicz kach. Wszyst kie te ce chy spra wia ją, że
udział pick -upów w ogól nej licz bie po jaz dów ser wi so wych

wy ko rzy sty wa nych przez ener ge ty ków się ga obec nie
ok. 20%. Z ro ku na rok ta licz ba z pew no ścią bę dzie więk sza,
bo ta ki sa mo chód po zwa la na opty ma li za cję kosz tów i wy so -
ką ja kość ob słu gi klien ta.
Je śli cho dzi o ro dza je pick -upów, ja kie naj chęt niej są wy bie -
ra ne przez ser wi san tów, to do mi nu ją od mia ny wy po sa żo ne
w po je dyn czą ka bi nę dwu oso bo wą oraz w mniej szym stop -
niu wer sje ty pu „pół to rej” ka bi ny, umoż li wia ją ce prze wie zie -
nie czte rech osób. Naj rza dziej wy stę pu je po dwój na ka bi na,
bo od bi ja się to ne ga tyw nie na dłu go ści skrzy ni ła dun ko wej.
Aby ta ki sa mo chód był mak sy mal nie uni wer sal ny, zde cy do -
wa na więk szość użyt kow ni ków wy bie ra na pęd na obie osie,
któ ry uła twia po ru sza nie się w trud nym te re nie, ale też gwa -
ran tu je lep szą trak cję na śli skiej na wierzch ni. Tyl na, od kry ta
część sa mo cho du moż ne być za bu do wa na na kil ka spo so -
bów. W naj prost szej wer sji jest to do stęp na u de ale rów nad -
bu do wa la mi na to wa od wzo ro wu ją ca w prze kro ju po przecz -
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Serwis mobilny na pick-upie

Serwisowe pick-upy służą głównie do transportu niezbędnego ekwipunku, ale na
ostatniej edycji targów IAA można było zobaczyć zabudowę z unoszonym
dachem, pozwalającą na pracę wewnątrz samochodu

Od wzo ro wu ją ca kształt ka bi ny nad bu do wa kon te ne ro wa o prze kro ju tra pe zu za -
pew nia nie tyl ko bar dziej atrak cyj ny wy gląd po jaz du, ale tak że zde cy do wa nie
zmniej sza opo ry po wie trza

Większość pick-upów pełniących rolę serwisu mobilnego ma napęd obu osi, co
wraz ze zwiększonym prześwitem i dużymi kątami najazdu/zjazdu umożliwia łatwe
dotarcie w miejsce pracy obsługiwanego sprzętu
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nym kształt sa mo cho du. Do stęp do jej wnę trza jest moż li wy
przez uchyl ne kla py wy ko na ne ze szkła lub te go sa me go ma -
te ria łu co za sad ni cza część kon struk cji. Choć wy glą da bar -
dzo es te tycz nie i za pew nia ni skie opo ry po wie trza, za pew nia
sto sun ko wo ogra ni czo ną prze strzeń ła dow ni, dla te go naj -
czę ściej znaj du je za sto so wa nie wśród pry wat nych użyt kow -
ni ków. Znacz nie więk szą gru pę two rzą alu mi nio we oraz alu -
mi nio wo -la mi na to we nad bu dów ki spe cja li stycz ne, któ re są
o wie le bar dziej po jem ne i za pew nia ją lep szy do stęp do wnę -
trza za bu do wy. Ma ją one po stać kon te ne ra nie znacz nie wy -
sta ją ce go po za ob rys nad wo zia, o prze kro ju pro sto ką ta lub
tra pe zu. Ta ka kon struk cja spra wia, że wszyst kie otwo ry
drzwio we mo gą być w niej szer sze i wyż sze. Za leż nie od wy -
ma gań i pre fe ren cji klien ta w ścia nach bocz nych naj czę ściej
mon tu je się kla py, na to miast z ty łu (po de mon ta żu stan dar -

do wej bur ty) mo że to być kla pa lub ro le ta. Wie lu użyt kow ni -
ków wy bie ra ro le ty su ge ru jąc się po jaz da mi dla stra ży po żar -
nej. War to jed nak pa mię tać, że ich eks plo ata cja nie jest tak
in ten syw na, jak sa mo cho dów ser wi so wych, w więk szo ści
przy pad ków uży wa nych co dzien nie i do bar dzo wie lu in ter -
wen cji. Stąd opty mal nym roz wią za niem dla ser wi sów mo bil -
nych są uchyl ne kla py, któ re ma ją prost szą bu do wę i cha rak -
te ry zu ją się więk szą trwa ło ścią.
Ist nie ją dwa za sad ni cze spo so by mon ta żu nad bu dó wek.
Pierw szy po le ga na przy krę ce niu kon struk cji do burt po jaz -
du, ale przy uży ciu wspor ni ków prze no szą cych cię żar za bu -
do wy na pod ło gę skrzy ni. Dru ga sto so wa na tech no lo gia to
tzw. mon taż bez in wa zyj ny, któ ry od by wa się za po mo cą spe -
cjal nych złą czek. Eli mi nu je on ko niecz ność wy ko ny wa nia
w bur tach otwo rów i po zwa la na ła twe i szyb kie zde mon to -
wa nie za bu do wy. Ta kie roz wią za nie jest szcze gól nie po le ca -
ne dla użyt kow ni ków, któ rzy wy naj mu ją lub le asin gu ją sa mo -
cho dy, bo w mo men cie za koń cze nia umo wy, ma ją one nie -
na ru szo ną struk tu rę nad wo zia.
Aby pick -up był mak sy mal nie funk cjo nal ny, oprócz nad bu -
dów ki ko niecz na jest za bu do wa wnę trza. Wśród naj czę ściej
za ma wia nych ele men tów jest wy su wa na przez tyl ne drzwi
plat for ma o no śno ści rzę du 250-450 kg i dłu go ści ok. 1,5 m,
szu fla da lub ze spół szu flad o no śno ści ok. 80 kg każ da, al bo
kom bi na cja plat for my i szu fla dy. Plat for ma zwy kle jest wy ko -

ny wa na ze sklej ki, na brze gach mo że mieć kil ku dzie się cio -
cen ty me tro we za bez pie cze nia chro nią ce przed wy pa da niem
po zo sta wio nych na niej przed mio tów lub ob ra mo wa nie
w po sta ci alu mi nio wych li stew do wy god ne go mo co wa nia ła -
dun ków. Nad plat for mą i/lub szu fla da mi jest mon to wa na dru -
ga pod ło ga, zwy kle na wy so ko ści burt po jaz du. Sta no wi ona
pod sta wę do in sta la cji róż ne go ro dza ju pół ek, np. do prze -
cho wy wa nia two rzy wo wych po jem ni ków, szu flad, a nie kie dy
na wet ko lej nych plat form wy su wa nych z bocz nych seg men -
tów za bu do wy. Po dob nie, jak w ty po wych sa mo cho dach
ser wi so wych, na da chu czę sto jest mon to wa ny ba gaż nik
do prze wo zu dra bi ny (zwy kle 3-czę ścio wej) opusz cza ny
na tył lub bok sa mo cho du, a tak że two rzy wo wa lub sta lo wa
tu ba do trans por tu dłu gich przed mio tów, np. drąż ków izo la -
cyj nych. Ta ki sa mo chód jest też wy po sa ża ny w bel ką sy gna -
li za cyj ną z nie bie ski mi bądź po ma rań czo wy mi klo sza mi, a je -
śli użyt kow nik prze wi du je jaz dę w trud nym te re nie, ty po wa
spe cy fi ka cja obej mu je jesz cze wy cią gar kę przy przed nim
zde rza ku oraz sta lo we osło ny pod sil ni kiem i skrzy nią bie -
gów. Ma sa wła sna za bu do wy ser wi so wej na pick -upie jest
za leż na od wie lu czyn ni ków, tzn. jej wiel ko ści, za sto so wa -
nych ma te ria łów kon struk cyj nych i ele men tów, ale prze waż -
nie mie ści się w gra ni cach od ok. 80 do 400 kg, umoż li wia jąc
swo bod ne do po sa że nie sa mo cho du w przed mio ty nie zbęd -
ne pod czas pra cy ser wi su.

Nadbudowa prostopadłościenna gwarantuje dużą pojemność i najlepsze
wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Można w niej zastosować szerokie i wysokie
klapy lub rolety, a na dachu bagażnik do przewozu drabiny 

Dzięki regałom zamontowanym na wysuwanej platformie, łatwo się dostać nawet
do najgłębiej umieszczonych półek czy kuwet bez wchodzenia „na kolanach” do
wnętrza przestrzeni ładunkowej

Dla użytkowników, którzy nie potrzebują dużej przestrzeni ładunkowej optymalnym
rozwiązaniem mogą być nastawki laminatowe, które idealnie komponują się
z resztą nadwozia
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Na ryn ku za bu dów do pick -upów do mi nu ją kon struk cje
wy ko na ne z la mi na tu lub alu mi nio wo -la mi na to we.
Cał ko wi cie no wy roz dział w tych pro duk tach otwie ra

fir ma Ste eler, wpro wa dza jąc do ofer ty nad wo zia po li pro py le -
no we, któ re cha rak te ry zu ją się jesz cze więk szą trwa ło ścią
i lep szy mi wła ści wo ścia mi użyt ko wy mi.
Fir ma STE ELER po wsta ła w 1995 ro ku. Na po cząt ku swo jej
dzia łal no ści zaj mo wa ła się wy twa rza niem róż ne go ro dza ju
kon struk cji sta lo wych, jak np. ogro dzeń i ba lu strad. Dzie sięć
lat póź niej do strze żo no ni szę ryn ko wą, któ rą by ła pro duk cja
ho mo lo go wa nych oru ro wań ze sta li nie rdzew nej do sa mo -
cho dów te re no wych, oso bo wych, do staw czych itp. Speł nia -
ły one re stryk cyj ne nor my eu ro pej skie, dla te go szyb ko za -
czę to je do star czać do naj waż niej szych im por te rów.
W pierw szej ko lej no ści za in te re so wa ła się ni mi To yo ta Mo tor
Po land, na to miast obec nie w swo jej ofer cie ma ją je już wszy -
scy, czy li Su zu ki Mo tor Po land, Mit su bi shi Mo tors Po land,
Kia Mo tors Pol ska, Ford Pol ska, Sub a ru Im port Pol ska i Isu -
zu Au to mo ti ve Pol ska. Oprócz oru ro wań w ga mie ho mo lo go -
wa nych ak ce so riów STE ELER do star cza nych do im por te rów
są tak że sta lo we i alu mi nio we pły ty osła nia ją ce pod wo zie, sil -
nik, skrzy nię bie gów, zbior nik pa li wa, jak rów nież pły ty mon -
ta żo we do wcią ga rek. Ak tu al na ofer ta obej mu je ta kie ele -
men ty do po nad dwóch ty się cy róż nych mo de li sa mo cho -
dów, w tym za byt ko wych. W 2011 ro ku, fir ma roz po czę ła
pro duk cję two rzy wo wych i alu mi nio wych za bu dów do pick -
-upów. Dzię ki te mu, STE ELER stał się do staw cą kom plek so -
wych roz wią zań, umoż li wia ją cych znacz ne roz sze rze nie
moż li wo ści stan dar do we go sa mo cho du te re no we go. Znaj -
du ją one za sto so wa nie w służ bach ra tow ni czych, ser wi sach
mo bil nych, a tak że wśród klien tów in dy wi du al nych, któ rzy
de cy du ją się na mo der ni za cję po jaz du ze wzglę du na pro wa -
dzo ną dzia łal ność al bo hob by. Firma zajmuje się również
wykonywaniem aut wysokiej mobilności znanej na całym
świecie marki Arctic Trucks, które z powodzeniem były już
wykorzystywane na obu bie gu nach. Obec nie STE ELER dys -
po nu je przed sta wi ciel stwa mi w 17 kra jach Unii Eu ro pej skiej,
a naj dal szym za kąt kiem do któ re go wy sy ła kon te ne ry swo ich
pro duk tów jest No wa Ze lan dia.
Naj now szy pro dukt fir my STE ELER to za bu do wa mo no li tycz na
wy ko na na z wy so kiej kla sy for mo wa ne go ter micz nie po li pro py -

le nu. Ta ka kon struk cja spra wia, że nad wo zie nie jest mon to wa -
ne do skrzy ni pick -upa, ale bez po śred nio do ra my. W ten spo -
sób za bu do wa jest sztyw niej sza, nie trze ba w niej re gu lo wać
i kon tro lo wać żad nych po łą czeń śru bo wych, a przede wszyst -
kim gwa ran tu je to bar dzo wy so ką szczel ność. Za sto so wa ny
ma te riał nie ko ro du je, dla te go fir ma STE ELER udzie la na nie
pię cio let niej gwa ran cji, co jest nie spo ty ka ne przy za bu do wach
wy ko ny wa nych w tra dy cyj nych tech no lo giach.
Je śli klient zde cy du je się na mo no li tycz ną za bu do wę po li pro -
py le no wą, naj le piej gdy do ko na za ku pu po jaz du bez fa brycz -
nej skrzy ni ła dun ko wej, bo za leż nie od mo de lu jest on wte dy
tań szy od ok. trzech do na wet sied miu ty się cy zło tych. Dla fir -
my STE ELER nie ma to jed nak zna cze nia, bo de mon taż fa -
brycz ne go nad wo zia zaj mu je do słow nie chwi lę, a klient nie
po no si z te go wzglę du do dat ko wych kosz tów. Skrzy nia wra -
ca do wła ści cie la, któ ry za leż nie od po trzeb ła two mo że przy -
wró cić pier wot ną po stać sa mo cho du.
Mo co wa nie ta kiej za bu do wy od by wa się do ra my po jaz du,
tzw. wi del ca przy wy ko rzy sta niu otwo rów, do któ rych by ła
przy krę co na stan dar do wa skrzy nia. Nad wo zie po zo sta je
więc nie na ru szo ne, dzię ki cze mu nie ma obaw o uszko dze -
nie fa brycz ne go za bez pie cze nia antykorozyjnego. Bez in wa -
zyj na tech no lo gia mon ta żu umoż li wia też za sto so wa nie za -
bu do wy w sa mo cho dach le asin go wa nych lub wy naj mo wa -
nych – wy star czy tyl ko po okre sie umo wy wró cić do stan dar -
do we go nad wo zia.
Za bu do wy, któ re są mon to wa ne do ra my po jaz du wy ma ga ją
ho mo lo ga cji dru gie go eta pu. STE ELER na część sa mo cho -
dów już je ma, po zo sta łe bę dą uza leż nio ne od za po trze bo -
wa nia ryn ku na okre ślo ne mar ki i mo de le po jaz dów. W mo -
men cie gdy po ja wi się za py ta nie o ta kie nad wo zie ze stro ny
klien ta in dy wi du al ne go, fir ma nie mu si wy ko ny wać ho mo lo -
ga cji, bo w ta kim przy pad ku za bu do wa mo że być za mon to -
wa na na pod sta wie jed nost ko we go do pusz cze nia do ru chu.
Waż ną za le tą no wej za bu do wy jest cał ko wi ta do wol ność
aran ża cji wnę trza. Kon fi gu ra cja pre zen to wa na na zdję ciach
zo sta ła opra co wa na pod ką tem bran ży bu dow la nej i ener ge -
tycz nej, ale ta kie nad wo zie z po wo dze niem moż na wy po sa -
żyć zgod nie z po trze ba mi le śni ków, we te ry na rzy, ser wi san -
tów ma szyn rol ni czych itp. Po nad to za bu do wa mo że mieć
róż ne otwo ry drzwio we gwa ran tu ją ce naj lep szy do stęp
do prze cho wy wa nej za war to ści. Z bo ku mo gą to być np. jed -
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STE ELER – innowacyjne za bu do wy specjalistyczne

Pre zen to wa ne wy po sa że nie jest do sto so wa ne do wy ma gań bran ży bu dow la nej
i ener ge tycz nej, ale moż na je za aran żo wać na wie le in nych spo so bów

Peł na do wol ność w do bo rze wiel ko ści otwo rów drzwio wych i spo so bie ich za bez pie -
cza nia umoż li wia stwo rze nie za bu do wy od po wia da ją cej in dy wi du al nym po trze bom 
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na lub dwie ro le ty, jed na lub dwie kla py, kom bi na cja kla py
i ro le ty, a z ty łu rów nież ro le ta lub kla pa. Z ty łu więk szość
klien tów de cy du je się na kla pę, bo po otwar ciu two rzy ona
prze strzeń ro bo czą, w któ rej moż na scho wać się przed desz -
czem i spo koj nie pra co wać. Po bo kach czę sto więk sze uza -
sad nie nie znaj du ją ro le ty, po nie waż na wą skich miej scach
par kin go wych nie za wsze uda je się swo bod nie pod no sić kla -
py. Pro du cent do pusz cza rów nież otwór w da chu na te le sko -
py, sta cje po go dy itp. Stan dar do wo na za bu do wie moż na za -
mon to wać róż ne go ro dza ju ba gaż ni ki, w tym do prze wo zu
dra bin oraz tu by na drąż ki izo la cyj ne. Przy po dwój nej ka bi nie

sa mo cho du, no śność da chu wy no si do 150 kg, ale ła two ją
zwięk szyć np. o ko lej ne 80 kg po przez za sto so wa nie we
wnę trzu za bu do wy po przecz nej lub wzdłuż nej prze gro dy.
Za bu do wa po li pro py le no wa gwa ran tu je bar dzo es te tycz ny
wy gląd po jaz du, po nie waż jest ide al nie do pa so wa na do bry -
ły nad wo zia i spra wia wra ża nie, jak by by ła „szy ta na mia rę”
kon kret ne go mo de lu sa mo cho du. Istot ną ko rzy ścią jest też
wzrost ła dow no ści pick -upa, bo mo no li tycz ne nad wo zie po li -
pro py le no we w po rów na niu do ze sta wu skrzy ni ła dun ko wej
z two rzy wo wą lub alu mi nio wo -two rzy wo wą nad bu dów ką jest
lżej sze na wet o 10-15%.
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Tego rodzaju zabudowa może być zastosowana na różnych pick-upach, w tym na odmianach z kabiną pojedynczą i odmianą typu „półtorej” kabiny. Nośność dachu rzędu
100-150 kg umożliwia instalację bagażnika służącego do przewozu drabiny i innego sprzętu

http://www.steeler.pl/
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Po nad pięt na ście ty się cy zwie dza ją cych, bli sko pięć set
firm kra jo wych i za gra nicz nych to bi lans ubie gło rocz nych
Mię dzy na ro do wych Tar gów Bu dow nic twa Dro go we go

w Kiel cach. Zna cze nie i po ten cjał tej wy sta wy ro śnie z ro ku
na rok. Od by wa ją ce się rów no le gle tar gi: MASZBUD, TRAFFIC-
EXPO, ROTRA oraz de biu tu ją cy w tym ro ku EUROPARKING,
spra wia ją, że kom plek so wo pre zen tu je bran żę dro go wą. Jed ne -
mu z naj waż niej szych wy da rzeń tar go wych w Eu ro pie Środ ko -
wo -Wschod niej sprzy ja naj no wo cze śniej sza in fra struk tu ra Tar -
gów Kiel ce. Wśród li de rów po pro stu trze ba być!
Te go rocz na edy cja tar gów AUTOSTRADA-POLSKA – za pla -
no wa na od 13 do 15 ma ja – ob fi to wać bę dzie nie tyl ko
w bran żo we pre mie ry ma szyn czy in no wa cyj nych tech no lo -
gii. Po raz pierw szy tar gom to wa rzy szyć bę dzie Mię dzy na ro -
do wy Sa lon Tech ni ki Par kin go wej EUROPARKING. Prócz
sprzę tu par kin go we go wy staw cy pre zen to wać bę dą sys te my
mo ni to ro wa nia, ochro ny par kin gów czy ste ro wa nia ru chem. 
– Te ma ty ka zwią za na z par ko wa niem do ty czy w za sa dzie wszyst -
kich miast, na wet ma łych. Wie le z nich roz wa ża wpro wa dze nie
no wo cze snych roz wią zań po bo ru opłat czy za rzą dza nia stre fą
par kin go wą, by upro ścić pro ce du ry i zre zy gno wać z kosz tow -
nych spo so bów funk cjo no wa nia stre fy. To mię dzy in ny mi do jed -

no stek miej skich i ope ra to rów prze strze ni par kin go wych ad re so -
wa ne są tar gi Eu ro par king – mó wi dr hab. inż. An drzej Sza ra ta,
pro fe sor Po li tech ni ki Kra kow skiej, czło nek za rzą du Sto wa rzy -
sze nia In ży nie rów i Tech ni ków Ko mu ni ka cji RP Od dział w Kra -
ko wie. Wła ści wie ca ły czas po ja wia ją się no wa tor skie roz wią za -
nia i war to być na bie żą co z po dej ściem do za rzą dza nia stre fa -
mi płat ne go par ko wa nia. Do ty czy to mię dzy in ny mi spo so bu
do ko ny wa nia płat no ści za par ko wa nie w stre fach – na przy kład
po przez te le fon ko mór ko wy, au to ma tycz ne od czy ty wa nie nu -
me rów re je stra cyj nych, czy wy ko rzy sta nie dro nów nad miej ski -
mi ob sza ra mi par kin go wy mi do pro wa dze nia ba dań na peł nie -
nia stref. – Wła śnie z po wo du wie lu no wi nek i me ry to rycz nych
dys ku sji war to od wie dzić pierw sze w Pol sce tak kom plek so we
tar gi Eu ro par king w Kiel cach – do da je dr Sza ra ta. 
Tar gom to wa rzy szyć bę dzie se mi na rium „Pro ble my par kin go -
we ob sza rów zur ba ni zo wa nych” oraz kon fe ren cje, kon gre sy,
se mi na ria te ma tycz ne. Pod czas pierw sze go dnia tar gów od -
bę dzie się KON GRES IN NO WA CJI IN FRA STRUK TU RAL -
NYCH 2015, or ga ni zo wa ny przez Wy daw nic two Me dia -Pro

Pol skie Me dia Pro fe sjo nal ne. – Ce lem, któ ry so bie po sta wi li -
śmy jest za pre zen to wa nie bran ży in fra struk tu ral nej po przez pry -
zmat wie dzy i na uki. Pod czas Kon gre su wy bit ni eks per ci, na -
ukow cy i prak ty cy przed sta wią naj bar dziej in no wa cyj ne pro -
duk ty i tech no lo gie, naj lep sze roz wią za nia tech nicz ne i do bre
prak ty ki sto so wa ne w bu dow nic twie dro go wym, mo sto wym
i bran żach po krew nych – wy ja śnia Ewe li na Na wa ra, dy rek tor
wy daw nic twa Me dia -Pro Pol skie Me dia Pro fe sjo nal ne. Kon -
gres przy go to wy wa ny jest przy udzia le Part ne rów Me ry to rycz -
nych: Mi ni ster stwa In fra struk tu ry i Roz wo ju oraz Ge ne ral nej
Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad. 

Czternastego ma ja Pol ska Izba Kon struk cji Sta lo wych, wspól -
nie z In sty tu tem Ba daw czym Dróg i Mo stów za pra sza na kon -
fe ren cję za ty tu owa ną „Mo sty i wia duk ty waż nym ele men tem
kształ to wa nia kra jo bra zu”. – Uda ło się nam po zy skać aż sze -
ściu ce nio nych pre le gen tów, z ol brzy mią wie dzą, do rob kiem
za wo do wym – mó wi Jo lan ta Po do bas, za stęp ca Dy rek to ra
Ge ne ral ne go ds. Ad mi ni stra cji Pol skiej Izby Kon struk cji Sta lo -
wych – Wśród pro po no wa nych te ma tów wy kła dów znaj dą
się: „Ar chi tek tu ra mo stów” przed sta wio na przez pro fe so ra
Mar ka Ła go dę, „Współ cze sne me to dy pro jek to wa nia mo -
stów” pro fe so ra Krzysz to fa Żół tow skie go czy „Mo sty wi szą ce
i pod wie sza ne – stan obec ny i per spek ty wy” pro fe so ra Ja -
na Bi lisz czu ka. Ko lej ne pre lek cje to: „Mo sty sta lo we – hi sto ria,
te raź niej szość, przy szłość” przy go to wa na przez Pre ze sa Pol -
skiej Izby Kon struk cji Sta lo wych Mar ka Dra ni kow skie go,
„Sprę ża nie kon struk cji mo sto wych jed ną z dróg ich uno wo -
cze śnia nia” in ży nie ra Krzysz to fa Le wan dow skie go czy „Za -
gro że nia ko ro zyj ne in fra struk tu ry dro go wej. Ba da nie ko ro zyj -
no ści at mos fe ry” dok to ra Le cha Kwiat kow skie go. 
Cie ka wym wy da rze niem, któ re już w ro ku ubie głym wzbu dzi -
ło wiel kie za in te re so wa nie, bę dzie „Big Bau Ma ster” czy li Kon -
kurs Ope ra to rów Ma szyn Bu dow la nych. – W Tar gach Kiel ce
od bę dą się kon ku ren cje spraw no ścio we na róż ne go ro dza ju
sprzę cie. Na czas wykonywane będą ewo lu cje na spe cjal nie
przy go to wa nym to rze prze szkód – za po wia da Ka ro li na Cy ra -
now ska, se kre tarz Sto wa rzy sze nia Ope ra to rów Ma szyn Ro -
bo czych „Ope ra tor”, współ or ga ni za to ra kon kur su. – Za pra -
szam do ki bi co wa nia na „Big Bau Ma ster” ca łe ro dzi ny, bo jak
zwy kle, im pre za bę dzie mia ła cha rak ter pik ni ko wy, z gro chów -
ką i bi go sem, dla wzmoc nie nia za wod ni ków i fa nów. 
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Autostrada do sukcesu

Tar gi Kiel ce dys po nu ją co raz lep szą in fra struk tu rą, na któ rą skła da ją się mię dzy in -
ny mi no wo cze sne, do sko na le wy po sa żo ne ha le

Pięt na ście ty się cy zwie dza ją cych, bli sko pięć set firm kra jo wych i za gra nicz nych to bi -
lans ubie gło rocz nych targów Autostrada



http://www.targikielce.pl/pl/autostrada.htm
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Pro du ku ją ca uszla chet nia cze do ole jów hy drau licz nych
fir ma Evo nik prze pro wa dzi ła sze reg te stów ma ją cych
na ce lu udo wod nie nie, że ko rzy sta nie z jej pro duk tów

przy no si wy mier ne ko rzy ści w za kre sie oszczęd no ści pa li wa.
Do te stów wy ko rzy sta no ca ły sze reg ma szyn bu dow la nych re -
no mo wa nych pro du cen tów. Na po czą tek prze pro wa dzo no je
w trzech kra jach Eu ro py. Dwa w Niem czech, gdzie do współ -
pra cy za pro szo no przed się bior stwo wy ko nu ją ce ro bo ty
ziem ne i fir mę dro go wą. Po zo sta łe dwa te sty prze pro wa -
dzo no w bel gij skiej fir mie zaj mu ją cej się wy bu rze nia mi oraz
wło skiej bu du ją cej ka na li za cję.
Nie miec ka fir ma dro go wa zgo dzi ła się na udział w te ście
ze wzglę du na roz ta cza ne przed nią wi zję po kaź nych
oszczęd no ści pa li wa. Spe cja li ści fir my Evo nik twier dzi li, że
w przy pad ku eks plo ato wa nej in ten syw nie ko par ki New
Hol land E235 SR -LC mo gą one się gać na wet do trzech ty -

się cy eu ro rocz nie. Na po cząt ku te stu do ko na no wy mia ny
ole ju hy drau licz ne go. Ogól nie do stęp ny pro dukt kon wen -
cjo nal ny za stą pio no ole jem To tal Equ ivis HE zmo dy fi ko -
wa nym przez do miesz kę środ ka uszla chet nia ją ce go Dy na -
vis. Wcze śniej Evo nik za le cił grun tow ne prze płu ka nie ukła -
du hy drau licz ne go ma szy ny. 
Ko par ka New Hol land E235 SR -LC wy po sa żo na w szyb ko -
złą cze pra co wa ła nie mal nie prze rwa nie z róż ne go ty pu na -
rzę dzia mi ro bo czy mi – łyż ką, za gęsz czar ką do wy ko pów,
fre zar ką i chwy ta kiem. Po zmia nie ole ju hy drau licz ne go wy -
raź nie zma la ło prze cięt ne zu ży cie pa li wa pod czas ro bót
pro wa dzo nych w trud nym, ska li stym pod ło żu. Za miast do -
tych cza so wych 22,2 l/h wy no si ło ono te raz 16,7 l/h. Ope ra -
tor ko par ki nie od no to wał spad ku mo cy w ukła dzie hy drau -
licz nym, a tym sa mym ogra ni cze nia wy daj no ści. Wła ści ciel
ma szy ny mógł więc wy ko nać po wie rzo ne mu za da nia
w za kła da nym cza sie oszczę dza jąc jed no cze śnie re gu lar -

nie po nad trzy sta eu ro ty go dnio wo. Wy ni ka mi te stów Evo -
nik sta ra się za in te re so wać pro du cen tów ma szyn bu dow la -
nych dą żą cych do ogra ni cza nia zu ży cia pa li wa. Oka zu je
się, że do sko na łe, bo się ga ją ce na wet dwu dzie stu pię ciu
pro cent, wy ni ki w tym wzglę dzie osią gnąć moż na sto su jąc
od po wied nio uszla chet nio ny olej hy drau licz ny.
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Uszlachetniony olej? Daje piorunujące efekty!

Ope ra tor ko par ki nie od no to wał spad ku mocy w układzie hydraulicznym,  mógł
więc wykonać powierzone mu zadania w zakładanym czasie

W cza sie te stów du ży spa dek zu ży cia pa li wa od no to wa no tak że pod czas prac po -
le ga ją cych na sta bi li za cji dna wy ko pów

Wybrana do testów ko par ka New Hol land E235 SR -LC wy po sa żo na w szyb ko złą -
cze pra co wa ła nie mal nie prze rwa nie z róż ne go ty pu na rzę dzia mi ro bo czy mi

Wyniki testu

Sprzęt: New Holland E235 SR-LC

Pojemność (olej hydrauliczny) 230 l

Pojemność (paliwo) 300 l

Używany w budownictwie 
i pracach inżynieryjnych

Czas pracy w ciągu zmiany 9h/d

Olej hydrauliczny Total Equivis HE 
wzbogacony DYNAVIS®

Początek testu 13 sierpnia 2013

Wyniki 15 października 2013 HLPD 46 EQUIVIS HE 46

Przeciętne zużycie paliwa 10,65 l/h 9,21 l/h
podczas dnia pracy na budowie
Przeciętne oszczędności na godzinę - 1,06 €
Oszczędności w czasie typowego dnia pracy - 16,72 €
Oszczędności w czasie typowego tygodnia pracy - 83,60 €
Zużycie oleju napędowego podczas 22,2 l/h 16,7 l/h
pracy na podłożu skalistym
Przeciętne oszczędności na godzinę - 7,97 €
Dzienne oszczędności w czasie pracy - 63,80 €
w ciężkich warunkach
Tygodniowe oszczędności w czasie pracy - 319 €
w ciężkich warunkach

Oszczędności w przeliczeniu na rok pracy 6.000,- €
(przeciętnie 40 tygodni robocznych)

Wszystkie obliczenia oparto na cenie ON = 1,45 €/litr
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Ba zu ją cy na swym dwu dzie sto pię cio let nim do świad -
cze niu In ter han dler chce, by użyt kow nik ma szy ny
JCB mógł w peł ni wy ko rzy stać jej po ten cjał i jak naj -

dłu żej cie szyć się bez a wa ryj ną pra cą, dla te go też za le ca
sto so wa nie re ko men do wa nych fil trów, pły nów eks plo ata -
cyj nych oraz środ ków smar nych. 
Za awan so wa ny olej sil ni ko wy o wy so kiej spe cy fi ka cji za pew nia
pra wi dło wą eks plo ata cję no wej ge ne ra cji jed no stek na pę do -
wych speł nia ją cych naj now sze, ry go ry stycz ne nor my emi sji
spa lin. Pa ra me try ole ju są tak do bra ne, aby za pew nić opty mal -
ną ochro nę za rów no sil ni kom wol nos są cym, jak i z tur bo do ła -
do wa niem. Olej sil ni ko wy re ko men do wa ny przez JCB chro ni
jed nost kę na pę do wą przed ko ro zją, za po bie ga wy ra bia niu
otwo rów i zu ży ciu krzyw ki. Du ża od por ność na wy sy cha nie po -
zwa la na wy dłu że nie cza su wy mia ny, co przy czy nia się do zre -
du ko wa nia kosz tów kon ser wa cji ma szy ny. Istot na jest rów nież
sku tecz ność dzia ła nia w eks tre mal nych tem pe ra tu rach. 
Dla pra wi dło wej eks plo ata cji sprzę tu waż ne jest też sto so wa -
nie re ko men do wa nych przez JCB środ ków smar nych. Da ją
one peł ną ochro nę punk tów, ta kich jak po łą cze nia sworz nio -
we, ło ży ska tocz ne i śli zgo we. We wszyst kich przy pad kach
od sma rów wy ma ga ne są do sko na łe wła ści wo ści an ty ko ro -
zyj ne i za po bie ga ją ce zu ży ciu. Spe cjal ne do dat ki oraz brak
za war to ści oło wiu spra wia ją, że smar za le ca ny przez JCB jest
szcze gól nie od po wied ni do pra cy przy prze cią że niach i wi -
bra cjach, z któ ry mi per ma nent nie ma my do czy nie nia w ma -
szy nach bu dow la nych. Do peł nie nie ofer ty fir my In ter han dler

sta no wią fil try re no mo wa nych pro du cen tów speł nia ją ce su ro -
we nor my eks plo ata cyj ne.
Spe cjal na for mu ła oleju hy drau licz ne go JCB opar ta zo sta ła
na roz pusz czal nej ra fi no wa nej ba zie ole jo wej o sta łej ja ko ści,
co spra wia, że je go pa ra me try prze wyż sza ją więk szość spe -
cy fi ka cji dla ole jów hy drau licz nych. Ba za wraz z do miesz ka -
mi nie tyl ko za pew nia bez a wa ryj ne dzia ła nie ukła du hy drau -
licz ne go, ale rów nież re du ku je zu ży cie pomp i za wo rów. In -
ny mi z ca łe go sze re gu za let oleju hy drau licz ne go JCB są do -
sko na ła mo kra i su cha fil tra cja, nie wiel kie wy trą ca nie się cyn -
ku, zna ko mi ta sta bil ność hy dro li tycz na, naj wyż sza ochro -
na przed ko ro zją, ten den cje ni sko pie nią ce oraz kom pa ty bil -
ność z in ny mi mi ne ral ny mi ole ja mi hy drau licz ny mi.
Olej prze kła dnio wy JCB o wy so kich wła ści wo ściach fi zy -
ko -che micz nych i pod wyż szo nej sta bil no ści lep ko ścio wej
za pew nia ochro nę w ca łym okre sie po mię dzy wy mia na mi.
Za le ca ny jest do sto so wa nia w ma szy nach bu dow la nych pra -
cu ją cych w naj trud niej szych wa run kach. Spraw dza się do -
sko na le w sys te mach prze kład ni na pę du, zmien ni kach mo -
men tu ob ro to we go i w prze kład niach hy dro sta tycz nych za -
pew nia jąc im opty mal ne sma ro wa nie. Wy dłu ża ży wotność
czę ści za pew nia jąc ochro nę przed rdzą i ko ro zją.
Chcą cy do ko nać za ku pu nie odzow nych dla pra wi dło wej
pra cy ma szy ny środ ków smar nych i fil trów win ni od wie dzić
je den z od dzia łów fir my In ter han dler lub sko rzy stać ze skle -
pu in ter ne to we go. Pod ad re sem bud -sklep.pl znaj dą oni nie -
zwy kle sze ro ką ga mę pro duk tów naj wyż szej ja ko ści.
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In ter han dler po ma ga wy dłu żyć czas bez a wa ryj nej pra cy ma szy ny

http://www.interhandler.pl/
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Wchwi li obec nej w sil ni kach ma szyn bu dow la nych
funk cjo nu je kil ka ty pów ukła dów oczysz cza nia spa -
lin. Dzie je się tak dla te go, że część pro du cen tów wy -

twa rza jesz cze ma szy ny na pę dza ne mniej szy mi sil ni ka mi, któ -
re mo gą być cer ty fi ko wa ne we dług nor my Tier 4i (Sta ge 3b).
Jed no cze śnie z obo wią zu ją cych prze pi sów wy ni ka, że sil ni ki
więk szej mo cy speł niać mu szą fi nal ną nor mę czy sto ści spa lin
(Tier 4f/Sta ge 4). Stop nio we wpro wa dza nie co raz ostrzej szych
norm czy sto ści spa lin (po zo sta ją ce w zgod no ści z mo cą sil ni -
ków) ma swo je re per ku sje za rów no dla użyt kow ni ka, jak i dla
pro du cen ta. Dla użyt ku ją ce go ma szy nę li czy się przede
wszyst kim jej nie za wod ność i eko no mi ka eks plo ata cji. Ko -

niecz ność wy po sa ża nia ma szy ny w do dat ko wy osprzęt w po -
sta ci ukła du oczysz cza nia spa lin pod no si jej ce nę fi nal ną
oraz – zgod nie z po rze ka dłem „nie psu je się tyl ko to, co nie ist -
nie je” – po cią ga za so bą zwięk szo ne ry zy ko awa rii. Pro du cent
mo że spraw dzić w prak ty ce za sto so wa ne roz wią za nia i ewen -
tu al nie wpro wa dzić uspraw nie nia w mo de lach ko lej nej ge ne -
ra cji. Ogra ni cza w ten spo sób ry zy ko wpro wa dze nia ca łej ga -
my pro duk tów obar czo nych ty mi sa my mi uster ka mi.
Ja poń ski pro du cent ma szyn bu dow la nych fir ma Ko mat su sto -
su je obec nie kil ka sys te mów oczysz cza nia spa lin. Są one do -
bie ra ne w za leż no ści od mo cy jed nost ki na pę do wej i nor my
czy sto ści spa lin, dla któ rej zo sta ła ona cer ty fi ko wa na.
Na przy kład na sys tem oczysz cza nia spa lin w sil ni kach speł -
nia ją cych nor mę Tier 4i sto so wa nych w mniej szych ko par -
kach, ła do war kach i spy char kach gą sie ni co wych skła da się
ko lej no – od po wied nio ukształ to wa na ko mo ra spa la nia,
wtrysk pa li wa com mon ra il o ci śnie niu pra cy 2.000 bar, tur bo -
sprę żar ka o re gu lo wa nym wy dat ku po wie trza, układ re cyr ku -
la cji spa lin, za mknię ty układ wen ty la cji skrzy ni kor bo wej,
prze pły wo mierz po wie trza w ukła dzie do lo to wym oraz ka ta li -
za tor w ukła dzie wy de cho wym. Re duk cja czą stek sta łych
i tlen ków azo tu prze bie ga w sa mym sil ni ku na sku tek od po -
wied nio kon tro lo wa ne go pro ce su spa la nia. Resz ta za nie -
czysz czeń jest re du ko wa na w ka ta li za to rze w ukła dzie wy de -
cho wym, tak aby osta tecz nie spa li ny opusz cza ją ce układ wy -
de cho wy speł nia ły za kła da ną nor mę. Układ ten za sto so wa no

mię dzy in ny mi w ko par ce gą sie ni co wej o ma łym pro mie niu
ob ro tu PC138U SLC -10, ko par kach ko ło wych PW148 -10
i PW160 -10, spy char ce D37 -23, ła do war kach WA 80 -7, WA -
100M -7, WA 200 -7. Przed sta wio ny po wy żej układ nie wy ma ga
spe cjal nej do dat ko wej ob słu gi, nie  ma po trze by wy mia ny
okre so wej ka ta li za to ra, nie  zachodzi po trze ba re ge ne ra cji, sil -
nik nie zu ży wa do dat ko we go pa li wa na re ge ne ra cję.
W ce lu speł nie nia nor my Tier 4i w więk szych sil ni kach na pę -
dza ją cych ko par ki, spy char ki i wo zi dła, pro du cent za sto so wał
układ skła da ją cy się z od po wied nio wy pro fi lo wa nej ko mo ry
spa la nia, tur bo sprę żar ki o zmien nej geo me trii, ukła du re cyr ku -
la cji spa lin, za mknię te go ukła du wen ty la cji skrzy ni kor bo wej,
prze pły wo mie rza w ukła dzie do lo to wym, ka ta li za to ra oraz fil tra
czą stek sta łych. W nie któ rych sil ni kach za ist nia ła też ko niecz -
ność za sto so wa nia do dat ko we go wtry ski wa cza pa li wa. 
Re duk cja czą stek sta łych, tlen ków azo tu oraz po zo sta łych za -
nie czysz czeń na stę pu je czę ścio wo w sil ni ku. Po zo sta ła część
za nie czysz czeń re du ko wa na jest przez ka ta li za tor, a cząst ki
sta łe są za trzy my wa ne w fil trze DPF. W cza sie pra cy sil ni ka
i po roz grza niu ukła du do od po wied niej tem pe ra tu ry, na stę pu -
je tzw. pa syw na re ge ne ra cja, któ rej prze bieg nie wy ma ga do -
dat ko wej daw ki pa li wa. Po nad to, w za leż no ści od wa run ków
eks plo ata cji ma szy ny, co pe wien czas na stę pu je re ge ne ra cja
ak tyw na. Nie zbęd ny dla jej prze bie gu jest wtrysk do dat ko -
wych da wek pa li wa, co ma na ce lu pod nie sie nie tem pe ra tu ry
spa lin umoż li wia ją cej wy pa le nie za nie czysz czeń z fil tra. Ope -
ra tor w cią gu ca łe go pro ce su nie wy ko nu je żad nych do dat ko -

wych czyn no ści. Re ge ne ra cja prze bie ga au to ma tycz nie, ob słu -
gu ją cy ma szy nę otrzy mu je je dy nie ko mu ni kat o tym, że roz po -
czę ła się i trwa re ge ne ra cja ak tyw na. Ta ki układ re ge ne ra cji fil tra
DPF sto so wa ny jest mię dzy in ny mi w ła do war kach WA 380 -7,
WA 480 -7, WA 500 -7, spy char kach D65 -17, ko par kach PC210 -10,
PC240 -10, PC290 -10, PC360 -10, PC490 -10, PW180 -10 oraz
w wo zi dłach prze gu bo wych HM300 -3. 
W naj now szych sil ni kach speł nia ją cych nor mę spa lin Tie r 4f
po za wy mie nio nym po wy żej ukła dem Ko mat su sto su je ka ta li -
za tor re du ku ją cy tlen ki azo tu wraz z ukła dem do zu ją cym
AdBlue. Dzię ki zmo dy fi ko wa niu pro ce su spa la nia kon struk to -
rom uda ło się osią gnąć wyż szą spraw ność sil ni ka i ograniczyć
zu ży cie pa li wa. Sam pro ces prze bie ga au to ma tycz nie i nie wy -

Czyste spaliny Komatsu

Ukła dy oczysz cza nia spa lin sto so wa ne w sil ni kach Ko mat su cha rak te ry zu ją się wy -
so ką sku tecz no ścią, a jed no cze śnie pro stą bu do wą ogra ni cza ją cą sto pień skom -
pli ko wa nia ca łej kon struk cji

Tur bo sprę żar ka o zmien nej geo me trii do star cza opty mal ną ilość po wie trza do sil ni -
ka przy róż nej pręd ko ści ob ro to wej i ob cią że niu jed nost ki. Ga zy ze skrzy ni kor bo wej
są fil tro wa ne za po śred nic twem se pa ra to ra ole ju

Tur bo sprę żar ka KVGT

Pierścień nastawczy

Separator oleju 
KCCV



http://komatsupoland.pl/komatsu.html
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ma ga udzia łu ope ra to ra po za okre so wym uzu peł nia niem zbior -
ni ka AdBlue. Układ sto so wa ny jest mię dzy in ny mi w ko par kach
PC210 -11, PC240 -11, PC290 -11, PC360 -11, PC490 -11, spy -
char kach D65 -18, D85 -18, D155AX -8, ła do war kach WA 470 -8
oraz w wo zi dłach prze gu bo wych HM300 -5 i HM400 -5.
Prze bieg re ge ne ra cji jest mo ni to ro wa ny przez bez płat ny sys -
tem te le ma tycz ny Kom trax. War to pod kre ślić, że Ko mat su, ja -
ko je dy na fir ma ze zwa la wła ści cie lo wi ma szy ny na wgląd
do da nych do ty czą cych prze bie gu re ge ne ra cji. Z ko lei ser wis
Ko mat su zy sku je w ten spo sób moż li wość zdal ne go spraw -
dze nia po praw no ści prze bie gu pro ce su re ge ne ra cji i re ak cji
z od po wie dnim wy prze dze niem, jesz cze za nim dojść mo że
do wy stą pie nia ewen tu al nej awa rii. 
Ukła dy oczysz cza nia spa lin sto so wa ne przez Ko mat su są jed -

ny mi z naj bar dziej nie za wod nych i efek tyw nych. Ele men ty
ukła du są wy twa rza ne spe cjal nie dla da ne go mo de lu sil ni ka,
a licz ba ele men tów skła do wych zo sta ła skon fi gu ro wa -
na w spo sób opty mal ny, tak aby z jed nej stro ny za pew nić
właściwą funk cjo nal ność ukła du, z dru giej zaś nie pod no sić
zbyt nio stop nia skom pli ko wa nia kon struk cji. Ma to bez po śred -

ni wpływ na wy so ką nie za wod ność ukła du. Te sty prak tycz ne
i ana li za funk cjo no wa nia ukła du oczysz cza nia spa lin w eks plo -
ato wa nych ma szy nach wy ka za ły, że ich ob słu ga ser wi so wa
do ty czy ła je dy nie ob li ga to ryj nej wy mia ny fil tra czą stek sta łych
po prze pra co wa niu przez ma szy nę 4.500 godzin. Pra wi dło wa
eks plo ata cja jed no stek na pę do wych wy ma ga ją cych sto so wa -
nia fil trów czą stek sta łych DPF moż li wa jest po speł nie niu kil -
ku pod sta wo wych wa run ków. Użyt kow nik ma szy ny wi nien:
• sto so wać wy łącz nie pa li wo o mak sy mal nej za war to ści siar -

ki 15 ppm. Nad miar siar ki za nie czysz cza bo wiem ka ta li za -
tor, a po wsta ją cy ze spa le nia siar ki tle nek siar ki re agu je
z wil go cią, co sty mu lu je po wsta wa nie kwa su siar ko we go
po wo du ją ce go ko ro zję ele men tów sil ni ka, 

• sto so wać olej ni sko po pio ło wy. Ma to na ce lu za po bie że nie
zbyt szyb kie mu za pcha niu fil tra przez po piół po wsta ją cy
w wy ni ku spa la nia ole ju,

• uni kać pra cy sil ni ka pod ma łym ob cią że niem i dłuż szych
okre sów pra cy na bie gu ja ło wym. W ta kich wa run kach ma my

bo wiem do czy nie nia z ni ską tem pe ra tu rą spa lin, co w efek cie
po wo du je spa dek efek tyw no ści re ge ne ra cji pa syw nej fil tra
od by wa ją cej się pod czas nor mal nej pra cy ma szy ny. W re zul -
ta cie za cho dzi ko niecz ność prze pro wa dza nia częst szej re ge -
ne ra cji ak tyw nej. Filtr mu si zo stać zde mon to wa ny i oczysz -
czo ny w spe cjal nej wy pa lar ce, 

• dokonywać re gu lar nej wy mia ny fil trów pa li wa,
• sto so wać do brej ja ko ści pły n AdBlue. 
Ko mat su za pew nia dwu krot ną bez płat ną wy mia nę fil trów czą -
stek sta łych. Od by wa się ona po 4.500 i 9.000 go dzi nach pra -
cy. Je dy nym wa run kiem nie od płat nej wy mia ny jest do ko ny wa -
nie prze glą dów w au to ry zo wa nym ser wi sie Ko mat su. Klient
otrzy mu je tak że gwa ran cję na ele men ty fil tra czą stek sta łych
obo wią zu ją cą na okres pię ciu lat lub prze pra co wa nia przez ma -
szy nę 9.000 go dzin. Rów no cze śnie z fil trem czą stek sta łych
bez płat nie ser wi so wa ny przez okres 9.000 go dzin lub pię ciu lat
jest tak że układ do zu ją cy AdBlue. Na nie go użyt kow nik ma szy -
ny otrzy mu je tak że pię cio let nią gwa ran cję. Każ dy z pod pi su ją -
cych umo wę ser wi so wą otrzy mu je moż li wość uzy ska nia do dat -
ko wej zniż ki na prze glą dy. Przy wy mia nie fil tra czą stek sta łych
wła ści ciel ma szy ny otrzy mu je filtr pro fe sjo nal nie zre ge ne ro wa -
ny, któ ry po sia da wła ści wo ści fa brycz nie no we go kom po nen tu.

W celu osiągnięcia tzw. spalania zupełnego, a tym samym redukcji
zanieczyszczeń, wysokociśnieniowy wtrysk paliwa common rail (HPCR) jest
sterowany elektronicznie

W opra co wa nym przez Ko mat su fil trze DPF znaj du je się ka ta li za tor utle nia ją cy
z ukła dem wtry sku pa li wa, któ ry do pa la wy chwy co ne cząst ki w pro ce sie re ge ne -
ra cji ak tyw nej lub pa syw nej

W naj now szej od mia nie ukła du re cyr ku la cji spa lin Ko mat su za sto so wa no wy daj -
niej szą chłod ni cę EGR, za pew nia ją cą wy jąt ko wo ni ski po ziom emi sji NOx i wyż -
sze osią gi sil ni ka

Filtr cząstek stałych

Katalizator utleniający

Elektroniczny 
układ sterowania

Chłodnica EGR

Zawór EGR

Chłodnica 
powietrza

Pompa zasilająca

Wtryskiwacze
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TAR BI Bia łec ki i wspól ni cy sp. j. z sie dzi bą w Kra ko wie
jest wy łącz nym au to ry zo wa nym przed sta wi cie lem wło -
skie go kon cer nu CI FA w Pol sce. TAR BI zaj mu je się na -

pra wą wszel kich ma szyn do pom po wa nia be to nu CI FA – za -
rów no pomp sta cjo nar nych, pomp sa mo jezd nych, grusz ko -
pomp, jak i gru szek do prze wo że nia mie szan ki be to no wej.
Mo bil ny ser wis TAR BI, współ dzia ła ją cy z au to ry zo wa ny mi warsz -
ta ta mi Trans por to we go Do zo ru Tech nicz ne go, wy ko nu je re mon -
ty ma szyn CI FA we wska za nym przez użyt kow ni ka za kre sie
i miej scu. Sto su jąc pro ce du ry na praw cze uzgod nio ne z TDT
TAR BI do ko nu je re mon tów za suw, wy mia ny ru ro cią gów, usu wa -
nia uste rek w ukła dach hy drau licz nych i elek trycz nych. Re ali zu -
je rów nież prze glą dy rocz ne ma szyn CI FA, wy ko ny wa ne we dług
ofi cjal ne go ar ku sza tech nicz ne go przy go to wa ne go przez pro du -
cen ta. Ser wi san ci TAR BI za wsze słu żą ra dą w spra wach zwią za -
nych z kon ser wa cją i użyt ko wa niem urzą dzeń mar ki CI FA, prze -
zna czo nych do trans por tu i pom po wa nia be to nu, jak rów nież
do radz twem tech nicz nym świad czo nym dro gą te le fo nicz ną.

Ser wis fir my po sia da wie lo let nie do świad cze nie oraz cer ty fi -
ko wa ne przez pro du cen ta urzą dze nia do kon tro li sta nu po -
szcze gól nych sys te mów ma szyn. Wy po sa że nie wo zu ser wi -
so we go po zwa la na wy mia nę czę ści w wa run kach po lo wych.
Ja ko au to ry zo wa ny przed sta wi ciel pro du cen ta TAR BI po sia -
da do stęp on -li ne do peł nej do ku men ta cji tech nicz nej
wszyst kich wy pro du ko wa nych przez CI FA ma szyn, co po -
zwa la na szyb kie i in dy wi du al ne spre cy zo wa nie po trzeb
klien ta przy uży ciu je dy nie nu me ru se ryj ne go ma szy ny. 
Biu ro Tech nicz ne w Kra ko wie pro wa dzo ne przez dwóch do -
świad czo nych in ży nie rów za pew nia po moc w ra zie wąt pli wo -
ści zwią za nych z eks plo ata cją ma szyn CI FA. Tam też znaj du -
je się ma ga zyn czę ści za mien nych, któ re go stan jest po więk -
sza ny sto sow nie do licz by ob słu gi wa nych ma szyn. Stan dar dy
CI FA prze wi du ją, że do sta wa pil nie po trzeb nych czę ści za -
mien nych re ali zo wa na jest w cią gu 48 go dzin.
W Opo lu TARBI utrzy mu je Biu ro Han dlo we za pew nia ją ce fa -
cho wą i bły ska wicz ną po moc w za ku pie czę ści za mien nych.
TAR BI współ pra cu je rów nież z lo kal ny mi ser wi sa mi pomp
do be to nu, któ rych szcze gó ło wo prze szko le ni przez kon -
cern CIFA pra cow ni cy po sia da ją upraw nie nia TDT nie zbęd -
ne do pro wa dze nia re je stra cji i prze glą dów ma szyn oraz

prze pro wa dza nia ich na praw (tak że spa wal ni czych). Dzię ki
współ pra cy z punk ta mi zaj mu ją cy mi się ob słu gą tech nicz ną
ma szyn CI FA, fir ma jest w sta nie do trzeć prak tycz nie do każ -
de go miej sca w Pol sce. Głów nym ce lem CI FA jest utrzy my -
wa nie sta łe go kon tak tu z klien ta mi, wła ści cie la mi ma szyn.
Usłu gi, ja kie pro po nu ją au to ry zo wa ni przed sta wi cie le, ma ją
na wzglę dzie przede wszyst kim bez pie czeń stwo użyt ko wa nia.
Waż ną ro lę od gry wa pre wen cja po le ga ją ca na prze pro wa dza -
niu re gu lar nych prze glą dów tech nicz nych oraz struk tu ral nych.
Zgod nie z Dy rek ty wą eu ro pej ską z 2006 ro ku wy ra ża ją cą nor -
mę ENI 12001 2003 od no szą cą się do pomp do mie szan ki be -
to no wej, wśród obo wiąz ków wła ści cie li tych ma szyn wy mie -
nia ne są prze glą dy tech nicz ne prze pro wa dza ne co 500 godzin
lub co 20.000 m3 prze pom po wa ne go be to nu, a co naj mniej
raz w ro ku dla ma szyn eks plo ato wa nych po ni żej dzie się ciu lat,
a dla ma szyn star szych lub tych, któ re prze pra co wa ły po -
nad 4.000 godzin, co sześć mie się cy. By uła twić wy peł nie nie
tych za le ceń, CI FA przy go to wa ła tzw. „Po ma rań czo we Pa kie -
ty” ma ją ce na ce lu wy rę cze nie wła ści cie li ma szyn w pla no wa -
niu oraz or ga ni za cji lo gi stycz nej prze glą dów. Utrzy ma nie ma -
szyn w na le ży tym sta nie tech nicz nym jest ko niecz nym wa run -
kiem dla za pew nie nia ich wy daj no ści, nie za wod no ści i dłu giej
ży wot no ści, dla te go też CI FA przed sta wia róż ne opcje dla róż -
nych ocze ki wań klien tów. Za pla no wa ne z wy prze dze niem
prze glą dy za pew nia ją utrzy ma nie sta nu tech nicz ne go ma szyn
pod sta łą kon tro lą, re du ku jąc praw do po do bień stwo nie spo -
dzie wa nych uste rek i po zwa la jąc na usta le nie przerw w pra cy
ma szyn z od po wied nim wy prze dze niem. 
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TAR BI – spe cja li ści od ma szyn CI FA

TARBI jest w sta nie do trzeć prak tycz nie do każ de go miej sca w Pol sce, by za pew -
nić użyt kow ni kom sprzę tu CIFA ob słu gę tech nicz ną na naj wyż szym po zio mie

http://cifa.pl/
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Na wet sprzęt nie mar ko wy, pó ki jest no wy, za zwy czaj
nie spra wia pro ble mu. Sy tu acja kom pli ku je się
po krót szym lub dłuż szym okre sie eks plo ata cji, kie dy

po ja wia ją się uciąż li we awa rie lub na stę pu je przed wcze sne
zu ży cie ele men tów klu czo wych dla po praw nej pra cy ma szy -
ny. Wią że się to z wy so ki mi kosz ta mi na praw i prze sto jów,
szcze gól nie do tkli wy mi przy bra ku od po wied nie go za ple cza
ser wi so we go. Ta kich obaw z pew no ścią nie mu szą mieć na -
byw cy ma szyn Cat, o czym prze ko nu je je den z wie lu ich
użyt kow ni ków. Mo wa o fir mie Ro bo -Kop z Tar no wa Pod gór -
ne go, któ ra spe cja li zu je się między innymi w re ali za cji wy ko -
pów sze ro ko prze strzen nych, wy ko pów pod fun da men ty
obiek tów ku ba tu ro wych, wy ko pów li nio wych, bu do wie na sy -
pów, dróg, na wierzch ni be to no wych, a tak że trans por cie róż -
ne go ro dza ju ma te ria łów syp kich. Ma na swo im kon cie
uczest nic two w wie lu re fe ren cyj nych in we sty cjach, ta kich jak
sie dzi ba Al le gro oraz Cen trum Sztu ki i Biz ne su – Sta ry Bro -
war w Po zna niu czy sie dzi ba Re gio nu Pół noc no – Za chod -
nie go Ber ge rat Mon noy eur w Ko mor ni kach. Fir ma Ro bo -Kop
po sia da flo tę ok. 70 jed no stek sprzę to wych ra zem z po jaz da -
mi cię ża ro wy mi, przy czym je śli cho dzi o ma szy ny bu dow la -
ne, do mi nu ją cą mar ką jest Cat. Jak za pew nia jej wła ści ciel
Grze go rze Kry gier, ten wy bór nie był po chop ny ani przy pad -
ko wy. – Gdy za kła da łem fir mę w 1999 ro ku nie mo głem po -
zwo lić so bie na po tknię cia zwią za ne choć by z nie do trzy my -

wa niem ter mi nów przez pro ble my ze sprzę tem, bo kon se -
kwen cje fi nan so we i wi ze run ko we mo gły by być dla mnie bar -
dzo do tkli we. Stąd zde cy do wa łem się na ma szy ny Cat, po -
wszech nie uzna wa ne za trwa łe i nie za wod ne. Wte dy ba zo wa -
łem na opi nii zna jo mych, dzi siaj sam mo gę to po twier dzić.
Je śli cho dzi o sprzęt pro duk cji Ca ter pil lar, obec nie w fir mie
Ro bo -Kop są wy ko rzy sty wa ne ko par ko -ła do war ki, ko par ki
gą sie ni co we, ko par ki ko ło we oraz spy char ki. – Ze wszyst -
kich tych ma szyn je stem za do wo lo ny, ale naj więk sze wra że -
nie ro bią na mnie spy char ki. Mam trzy D6N z 2008-2009 ro -
ku, dwie z pod wo zia mi XL i jed ną z pod wo ziem LGP. Ni gdy
wcze śniej nie spo tka łem się z ta k do pra co wa ny mi spy char -
ka mi. Mam tu na my śli ich trwa łość i wy daj ność, ale też bar -
dzo wy god ne i er go no micz ne ka bi ny, dzię ki któ rym pod czas

pra cy moż na wręcz od po czy wać. War ta szcze gól nej uwa gi
jest rów nież na sza za słu żo na ko łów ka, mo del M315D, któ rą
na by li śmy w 2008 ro ku. Nie by ła no wa, mia ła prze pra co wa ne
oko ło 1.200 go dzin. Dzi siaj ten licz nik wska zu je po -
nad 17.000 go dzin, czy li bar dzo du żo, a ma szy na na dal jest
w świet nym sta nie. Śmia ło mo gę ją też za li czyć do naj -
oszczęd niej szych jed no stek, ja kie po sia dam, włą cza jąc w to
kosz ty ser wi su – opo wia da Grze gorz Kry gier. Zda niem wła -
ści cie la przez ten czas nie spra wia ła prak tycz nie żad nych
pro ble mów, mi mo że jest eks plo ato wa na nie zwy kle in ten -
syw nie w bar dzo zróż ni co wa nych wa run kach i czę sto zmie -
nia miej sce pra cy – do tej po ry prze je cha ła oko ło 14.000 km.
War to rów nież pod kre ślić, że w cią gu tych sze ściu lat by ła
użyt ko wa na nie przez jed ne go, ale kil ku ope ra to rów, co
w jesz cze bar dziej obiek tyw ny spo sób za pew nia o jej wy so -
kiej ja ko ści i trwa ło ści. Każ dy z nich ina czej trak tu je sprzęt
i ma in ny styl pra cy. – Na ko rzyść ma szyn Cat prze ma wia też
do brze roz wi nię ty ser wis. To ko lej ny istot ny po wód dla któ re -
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Cat M315D po sie dem na stu ty sią cach go dzin pra cy

Za sto so wa na ka bi na jest bar dzo prze stron na i ma du że po wierzch nie prze szklo -
ne. Zna ko mi cie wy pro fi lo wa ny fo tel z sze ro kim za kre sem re gu la cji ogra ni cza
zmę cze nie w cza sie wie lo go dzin nej pra cy

Choć „ko łów ka” Cat M315D na le żą ca do fir my Ro bo -Kop jest eks plo ato wa na bar -
dzo in ten syw nie, jest za dba na wciąż zwra ca jąc uwa gę nie na gan nym sta nem
tech nicz nym i wi zu al nym

Sze ro ko roz sta wia ne pod po ry z du ży mi pod sta wa mi za pew nia ją od po wied nią sta -
bil ność ma szy ny na wet na pod ło żu o mniej szej no śno ści. Si łow ni ki są osło nię te
spe cjal ny mi kla pa mi do ci ska ny mi sprę ży na mi
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go w mo jej flo cie do mi nu ją cą ro lę od gry wa sprzęt Ca ter pil lar.
Śmia ło mo gę po wie dzieć, że to naj lep szy ser wis ma szyn bu -
dow la nych, ja ki znam. Gdy zo sta nie we zwa ny do ja kiejś awa -
rii, je go me cha ni cy za wsze wie dzą, co ma ją ro bić, a ja wiem,
za co pła cę. No wa sie dzi ba w Ko mor ni kach w peł ni od zwier -
cie dla ich po ziom – pod su mo wu je Grze gorz Kry gier.
O „ko ło wce” Cat M315D w rów nie po chleb ny spo sób wy po -
wia da się jej ope ra tor Łu kasz Na pie ra ła. Choć to mło dy czło -
wiek, to miał już oka zję pra co wać na wie lu ko par kach ko ło -
wych róż nych pro du cen tów. – Hy drau li ka w tej ma szy nie jest
bar dzo płyn na i czu ła, jak ktoś na bie rze wpra wy, to jest w sta -
nie łyż ką włą czyć za pal nicz kę. Te raz oczy wi ście żar tu ję, ale
kon struk cja osprzę tu na praw dę po zwa la na uzy ski wa nie do -
kład no ści nie mal co do cen ty me tra. Po nad to układ hy drau -
licz ny jest na ty le wy daj ny, że moż na re ali zo wać na wet 4-5
funk cji jed no cze śnie. Trze ba to od dać Ca ter pil la ro wi, bo w in -
nych ma szy nach, na któ rych pra co wa łem cze goś jed nak bra -
ko wa ło tej hy drau li ce. Je śli ko par ka ma moc, znacz nie ła twiej
i szyb ciej wy ko nu je się nią wszyst kie ru chy ro bo cze, a dla tej
ma szy ny wła ści wie nie ma cięż kiej pra cy, mu si być tyl ko od -
po wied nio do bra na łyż ka – tłu ma czy. 

W fir mie Ro bo -Kop ko łów ka Cat M315D jest wy ko rzy sty wa -
na prak tycz nie każ de go dnia, m.in. do wy ko pów, za sy py wa -
nia ro wów, skar po wa nia, prac za ła dun ko wych, a tak że dźwi -
go wych, na przy kład przy ukła da niu prze pu stów be to no -
wych. Czę sto uła twia też prze miesz cza nie kom pak to wych
ma szyn ro bo czych (na przy kład za gęsz cza rek) ze środ ka
trans por tu bez po śred nio w miej sce za sto so wa nia ta kie go
sprzę tu. – Jej spa la nie nie jest mo że naj niż sze, ale zro bi za to
du żo wię cej pra cy niż in ne ma szy ny te go ty pu. Wszyst ko za -
le ży od wa run ków. Przy ko pa niu w cięż kiej gli nie zu ży cie pa -
li wa do cho dzi do je de na stu li trów na go dzi nę, ale przy lek kim
pia sku czy na skar pach spa da na wet do po zio mu pię ciu -sze -
ściu li trów na go dzi nę. Bar dzo lu bię też jej ka bi nę, bo jest wy -
god na, ma pre cy zyj ne ste ro wa nie osprzę tem za po mo cą joy -
stic ków i wą skie słup ki mię dzy okien ne nie po wo du ją ce du że -
go mar twe go po la ogra ni cza ją ce go wi docz ność. Je dy ne co
bym w niej zmie nił do ty czy schow ka za fo te lem, nad któ rym
zde cy do wa nie bra ku je mi pół ki do po sta wie nia tor by. Z ze -
wnątrz w gór nej czę ści ka bi ny przy da ły by się jesz cze dwa

do dat ko we re flek to ry ro bo cze, choć i bez nich po za pa le niu
po zo sta łych świa teł, swo bod nie moż na pra co wać w no cy
przy cał ko wi tym bra ku do dat ko we go oświe tle nia – za pew nia
Łu kasz Na pie ra ła. Ope ra tor zwra ca jesz cze uwa gę na wy -
god ną ob słu gę co dzien ną, wy ni ka ją cą z ła twe go do stę pu
do punk tów sma ro wa nia, chłod nic, punk tów kon tro l nych
oraz wle wów pły nów eks plo ata cyj nych. Obie po kry wy z pra -
wej stro ny ma szy ny uno szą się wy so ko i nie ma mię dzy ni -
mi żad ne go słup ka. Są pod no szo ne i przy trzy my wa ne
za po mo cą sprę żyn ga zo wych. Moż na tam zna leźć mię dzy
in ny mi trzy wy pro wa dze nia punk tów smar nych – dwa
do me cha ni zmu ob ro tu nad wo zia, je den do punk tów mo co -

wa nia si łow ni ków ra mie nia i wy się gni ka, któ re nie są do stęp -
ne z po zio mu pod ło ża. Z dru giej stro ny ko par ki, po otwar ciu
osło ny, moż na wejść na wierzch ma szy ny do słow nie ni czym
po scho dach. – Na ko niec wy pa da mi też po chwa lić ser wis
Ber ge rat Mon noy eur, któ ry do sko na le zna się na ma szy nach
i szyb ko znaj du je przy czy nę awa rii. Znam me cha ni ków, któ -
rzy po tra fią ro ze brać pół ko par ki i da lej nie wie dzą co się
dzie je. Tu taj jest zu peł nie ina czej, bo zda rza się im zdia gno -
zo wać uster kę przez te le fon, więc jej usu nię cie trwa bły ska -
wicz nie – kończy Łu kasz Na pie ra ła.
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W ma szy nie Cat M315D ma my do stęp do sil ni ka prak tycz nie z każ dej stro ny.
Bezpieczne po ru sza nie się po nad wo ziu ko par ki uła twia ją sze ro kie po de sty z za -
bez pie cze niem prze ciw po śli zgo wym

Każ dy ope ra tor chęt niej wy ko nu je co dzien ną ob słu gę, gdy nie jest ona uciąż li wa,
a po otwar ciu bocz nych po kryw ko par ki Cat M315D uzy sku je się wy god ny do stęp
do sil ni ka, fil tra po wie trza, chłod ni cy kli ma ty za cji i in ter co ole ra 

Łu kasz Na pie ra ła, ope ra tor Cat M315D za pew nia, że ni gdy wcze śniej nie pra co -
wał na tak wy daj nej „ko łów ce”. Wa lo ry ma szy ny oraz ser wi su Ber ge rat Mon noy eur
chwa li też Grze gorz Kry gier, wła ści ciel fir my Ro bo -Kop 
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Za ko leb kę pol skie go prze my słu opo niar skie go uwa ża się
Po znań. Uwa ża słusz nie, bo wiem w la tach trzy dzie stych
ubie głe go stu le cia to wła śnie w dzia ła ją cych w sto li cy

Wiel ko pol ski za kła dach Sto mil uru cho mio no pro duk cję ogu -
mie nia speł nia ją ce go naj wyż sze świa to we stan dar dy. By ło to
moż li we dzię ki uzy ska niu do stę pu do no wo cze snych tech no lo -
gii po za war ciu umo wy li cen cyj nej z ame ry kań skim kon cer nem
Ge ne ral Ti re and Rub ber Com pa ny. Wy ko rzy stu jąc naj no wo -
cze śniej sze roz wią za nia, do pro duk cji wdra ża no ko lej ne wy ro -
by. W ro ku 1936 Sto mil miał ich w swo jej ofer cie już sto sześć -
dzie siąt. Dy na micz ny roz wój fir my prze rwał wy buch II Woj ny
Świa to wej. Po ro ku 1945 spo rym wy sił kiem uda ło się od bu do -
wać znisz czo ny dzia ła nia mi wo jen ny mi za kład. Sto mil ra dził
so bie w no wej rze czy wi sto ści, choć ol brzy mim pro ble mem by -
ło od cię cie od no wo cze snych tech no lo gii. Mi mo to fir ma od no -
si ła suk ce sy. W ro ku 1947 wy pro du ko wa no tu pierw szą pol ską
for mę do pro duk cji opon, a w 1956 pierw szą w Pol sce opo nę
bez dęt ko wą. W ro ku 1971 fir ma roz po czę ła pro duk cję opon
wielkogabarytowych do ma szyn bu dow la nych. 
Fir ma po zo sta ją ca w sta łym kon tak cie z użyt kow ni ka mi
pod kre śla, że od po wied nio do bra ne ogu mie nie do ma szyn
bu dow la nych po zwa la na peł ne wy ko rzy sta nie ich moż li wo -
ści oraz bez a wa ryj ną i eko no micz ną eks plo ata cję. Ofer ta Sto -
mil -Po znań dla bran ży bu dow la nej i gór nic twa skal ne go obej -
mu je pe łen ty po sze reg opon wiel ko ga ba ry to wych w roz mia -
rach: 12.00-24, 14.00-24, 17.5-25, 18.00-25, 20.5-25,
23.5-25, 29.5-25 oraz 29.5-29. Opo ny pro du ko wa ne przez
Sto mil -Po znań spraw dza ją się do sko na le w ma szy nach
pra cu ją cych w gór nic twie rud me ta li, ko pal niach od kryw ko -
wych, ka mie nio ło mach, przy bu do wie dróg, pra cach ziem -
nych, w bu dow nic twie in ży nie ryj nym, w ce men tow niach.
Opo ny są pro du ko wa ne w róż nych wa rian tach ła dow no ści
i rzeźb bież ni ków, co po zwa la na ich od po wied ni do bór za -
rów no do ty pu sprzę tu, ja ki i wa run ków eks plo ata cji i po -
trzeb użyt kow ni ków ma szyn. Po znań ska fa bry ka wy twa rza
opo ny dia gonal ne i ra dial ne do ma szyn gór ni czych i ma -
szyn do ro bót ziem nych (OTR) oraz opo ny dia go nal ne
m.in. do wóz ków pod no śni ko wych i plat form ro bo czych.
Sto mil -Po znań za opa tru je rów nież fa bry ki wy twa rza ją ce
ma szy ny gór ni cze i bu dow la ne. Opo ny z Po zna nia tra fia -
ją na tak zwa ny pierw szy mon taż. Sta ły mi od bior ca mi
Sto mi lu są mię dzy in ny mi KGHM Za nam, Dres sta, Mi ne
Ma ster oraz Le na Wil ków.
Sto mil -Po znań po sia da no wo cze sne la bo ra to rium tech no lo -
gicz ne, co po zwa la na sta łe mo der ni zo wa nie wy ro bów. Jed -
ną z ostat nich no wo ści są opo ny dia go nal ne do sa mo cho dów
cię ża ro wych i wy wro tek roz mia ru 12.00-20 z te re no wą i uni -
wer sal ną rzeź bą bież ni ka oraz moż li wo ścią re gu la cji ci śnie nia
eks plo ata cyj ne go. Wszyst kie no we pro duk ty przed wdro że -
niem do se ryj nej pro duk cji pod da wa ne są te stom w eks tre -
mal nych wa run kach eks plo ata cyj nych, na przy kład na pod ło -
żu ska li stym, za wod nio nym i w miej scach, w któ rych opo ny
na ra żo ne są na uszko dze nia me cha nicz ne. 
Fir ma po sia da cer ty fi ka ty ISO 9001: 2008 i AQAP 2110: 2009,
Cer ty fi kat Sys te mu Za rzą dza nia oraz kod iden ty fi ka cji
NCAGE. Dzię ki ry go ry stycz ne mu prze strze ga niu norm pro -
duk cji oraz stan dar dów rze tel ne go han dlu Sto mil -Po znań
stał się też lau re atem wie lu pre sti żo wych wy róż nień. 
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Sto mil -Po znań – tra dy cja i no wo cze sność

Sto mil -Po znań za opa tru je rów nież fa bry ki wy twa rza ją ce ma szy ny gór ni cze i bu -
dow la ne. Opo ny z Po zna nia tra fia ją na tak zwa ny pierw szy mon taż

Diagonalna opona do maszyn górniczych i do prac ziemnych 26,5-25 L-4 cieszy
się uznaniem użytkowników pracujących w ekstremalnych warunkach

Stomil-Poznań dysponuje nowoczesnymi liniami produkcyjnymi, które pozwalają
wytwarzać ogumienie o najlepszych cechach konstrukcyjnych



http://www.stomil-poznan.pl/
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Fir ma Wi gro pol z Po lko wic na Dol nym Ślą sku od bli sko
dwu dzie stu lat zaj mu je się ser wi so wa niem ma szyn gór -
ni czych i bu dow la nych pro du cen tów kra jo wych i za gra -

nicz nych. Po nad to fir ma pro jek tu je, pro du ku je i ser wi su je ma -
szy ny gór ni cze. Pro wa dzi też sprze daż i ser wis ma szyn bu -
dow la nych. Spół ka jest au to ry zo wa nym przed sta wi cie lem
han dlo wym i ser wi so wym naj więk sze go pol skie go pro du cen ta
ma szyn Liu gong Dres sta Ma chi ne ry Sp. z o.o. oraz ser wi san -
tem sil ni ków mar ki Cum mins. Wi gro pol za trud nia stu dzie się ciu
pra cow ni ków, w tym osiem dzie się ciu spe cja li zu ją cych się w:
• prze glą dach, na pra wach i re mon tach ka pi tal nych spy cha -

rek gą sie ni co wych oraz bocz nych ukła da rek rur, w szcze -
gól no ści pro duk cji HSW SA;

• prze glą dach, na pra wach i re mon tach ka pi tal nych ła do wa -
rek ko ło wych oraz ko par ko -ła do wa rek;

• prze glą dach, na pra wach i re mon tach kom pak to rów;
• prze glą dach, na pra wach i re mon tach głów nych sil ni ków

wy so ko pręż nych Cum mins, Ha rve ster DT466, SW -400,
SW -680 i in nych;

• prze glą dach i na pra wach ukła dów hy drau li ki si ło wej.

Klu czo wym klien tem Wi gro po lu jest KGHM Pol ska Miedź S.A.
Dla fir my tej świad czo ne są usłu gi po le ga ją ce głów nie na ob -
słu dze ser wi so wej spy cha rek gą sie ni co wych, ma szyn po moc -
ni czych, ma szyn wier cą co -ko twią cych oraz wo zów od staw -
czych. Na pod kre śle nie za słu gu je fakt, że jest to klient bar dzo
wy ma ga ją cy, ja kość świad czo nych na je go rzecz usług i do -
star cza nych mu czę ści za mien nych, pod ze spo łów i kom po -
nen tów mu si po zo sta wać za wsze na naj wyż szym po zio mie.
Wi gro pol re ali zu je spe cja li stycz ne usłu gi. W ubie głych ro ku
fir ma do star czy ła oraz przy sto so wa ła do pra cy w wa run kach
gór ni czych wo zi dła prze gu bo we mar ki Do osan. Aby mo gły
one pra co wać na do le ko pal ni, ko niecz ne by ło wpro wa dze nie
ca łe go sze re gu zmian kon struk cyj nych. Spe cja li ści Wi gro po -
lu wpro wa dzi li mo dy fi ka cje, a fir ma uzy ska ła cer ty fi kat do -
pusz cza ją cy wo zi dła do eks plo ata cji w wa run kach pa nu ją -
cych w nie me ta no wych za kła dach gór ni czych.
Sku tecz ny ser wis ma szyn po wierzch nio wych mu si wy róż niać
się mo bil no ścią. Dla te go Wi gro pol po sia da flo tę sa mo cho dów
ser wi so wych wy po sa żo nych w naj no wo cze śniej szy sprzęt dia -
gno stycz no -na praw czy. Dzię ki te mu ser wi san ci są w sta nie do -

trzeć do uszko dzo nej ma szy ny w cią gu 24 go dzin. Do bry ser -
wis wy ma ga kom plek so wo za opa trzo ne go ma ga zy nu, dla te go
też za pa sy czę ści za mien nych są ści śle sko re lo wa ne z licz bą
i ro dza jem ma szyn ob słu gi wa nych przez Wi gro pol. Fir ma dzia -
ła w myśl za sa dy, że pro fe sjo nal ny ser wis mo że za gwa ran to -
wać spraw ność ma szy ny przez ca ły okres jej użyt ko wa nia. Od -
po wied nia lo gi sty ka oraz sta ły mo ni to ring spraw no ści ma szyn
po zwa la ją na utrzy ma nie ich w jak naj lep szej kon dy cji oraz
na opty mal ną or ga ni za cję za opa trze nia w czę ści za mien ne.
Nie oce nio ne jest też wspar cie pro du cen ta ma szyn Liu gong
Dres sta Ma chi ne ry, któ ry za pew nia ter mi no wość do staw oraz
spe cja li stycz ne wspar cie do ku men ta cyj no -tech nicz ne.
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Wi gro pol – ser wis na naj lep szym po zio mie

Wi gro pol jest au to ry zo wa nym przed sta wi cie lem han dlo wym i ser wi so wym naj więk -
sze go pol skie go pro du cen ta ma szyn, ja kim po zo sta je Liu Gong Dres sta Ma chi ne ry

Pro du ko wa na przez Wi gro pol spy char ka SG -2.0 C WIG prze zna czo na jest do pra -
cy w wy ro bi skach eks plo ata cyj nych i przy go to waw czych rud me ta li nie że la znych 

http://wigropol.com/
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Choć sys te my ste ro wa nia pra cą ma szyn co raz sze rzej
wkra cza ją do co dzien ne go użyt ku na pol skich pla -
cach bu do wy, to cią gle jesz cze nie brak opi nii, że

opa no wa nie ich ob słu gi za bie ra ope ra to rom wie le cza su
i spra wia spo re trud no ści. Mar cin Bo dzioch z fir my SITECH
POLAND, bę dą cej wy łącz nym dys try bu to rem w Pol sce roz wią -
zań tech no lo gicz nych Trim ble dla in ży nie rii lą do wej, sta now czo
nie zga dza się z ta kim po sta wie niem spra wy. – Ta kie opi nie wy -
gła sza ją naj czę ściej oso by, któ re nie mia ły ni gdy do czy nie nia
z na szy mi sys te ma mi. Ich uprze dze nia są cał ko wi cie bez za sad -
ne. Z na szych dłu go trwa łych ob ser wa cji wy ni ka, że po cząt ku ją -
cy ope ra tor spy char ki po dwóch mie sią cach pra cy na ma szy -
nie wy po sa żo nej w sys tem ste ro wa nia Trim ble GCS 900 3D
osią ga wy daj ność pra cow ni ka z kil ku let nim do świad cze niem
wy ko nu ją ce go ro bo ty me to dą kon wen cjo nal ną.
Do przybliżenia  pod sta w tej tech no lo gii najlepiej posłuży
system za mon to wa ny na spy char ce, działający w opar ciu
o po je dyn czą an te nę GPS. Jest to dość ty po wa kon fi gu ra cja,
któ rą spo tkać moż na na wie lu pla cach bu do wy. GPS to skrót
od an giel skie go Glo bal Po si tio ning Sys tem (tłu ma cząc na pol -
ski: Glo bal ny Sys tem Po zy cjo no wa nia). GPS jest kon ste la -
cją trzy dzie stu je den sa te li tów na wi ga cyj nych. Jest on wła sno -
ścią De par ta men tu Obro ny Sta nów Zjed no czo nych i za rzą -

dza ny jest przez tę in sty tu cję rzą do wą. An te na GPS wraz od -
bior ni kiem umoż li wia ją od biór sy gna łów wy sy ła nych wła śnie
z tych sa te li tów oraz ob li cza ją po zy cję an te ny. Po nieważ jest
ona wy zna cza na kil ka ra zy na se kun dę, mó wić mo że my o po -
zy cjo no wa niu w cza sie rze czy wi stym.
An te na GPS za mon to wa na jest na szczy cie masz tu, któ ry jest
przy krę co ny bez po śred nio do ostrza ma szy ny. Umiej sco wie -
nie an te ny wy ni ka z te go, że mu si być ona po ło żo na wy żej
niż ka bi na ma szy ny, tak by uzy skać do brą wi docz ność sa te -
li tów gwar tan tują cą do kład ność po mia rów. Sy gna ły od bie ra -
ne przez an te nę GPS są de ko do wa ne przez od bior nik, a na -
stęp nie wy sy ła ne do kom pu te ra ste ru ją ce go, który znaj du je
się w ka bi nie spycharki. 
W ce lu ob li cze nia przez sys tem do kład nej po zy cji kra wę dzi
tną cej ostrza nie zbęd ne są dwa sy gna ły. Pierw szy z nich
z od bior ni ka GPS, dru gi zaś – od bie ra ny dro gą ra dio -
wą – z po praw ka mi ze sta cji ba zo wej ulo ko wa nej w po bli żu
pla cu bu do wy. Ta ka sta cja ba zo wa skła da się z an te ny GPS

oraz od bior ni ka z ra diem nadaw czo -od bior czym, któ re wy sy -
ła po praw ki do ma szy ny, na któ rej za mon to wa ny jest sys tem.
Mó zgiem sys te mu jest kom pu ter ste ru ją cy umiesz cza ny za -
wsze we wnę trzu ka bi ny. Po wi nien być on za mon to wa ny  tak,
aby operator miał do niego nieskrępowany dostęp. Ważne
jest także, by zapewnić operatorowi do bry widok na ostrze,
tak by mógł je kontrolować wzro ko wo.
Do kom pu te ra ste ru ją ce go spły wa ją in for ma cje z ma szy no -
we go od bior ni ka GPS, ze sta cji ba zo wej oraz z czuj ni ka
spad ku za mon to wa ne go na le mie szu. Da je to moż li wość ob -
li cze nia po zy cji 3D kra wę dzi ostrza z czę sto tli wo ścią kil ku ra -
zy na se kun dę. Na stęp nie kom pu ter ste ru ją cy od no si się
do da nych za war tych w mo de lu, aby po zy skać in for ma cje

na te mat wy so ko ści pro jek to wej w da nym miej scu na pla cu
bu do wy. Róż ni ce po mię dzy da ną wy so ko ścią kra wę dzi tną -
cej ostrza a da ną wy so ko ścią pro jek to wą są wy świe tla na ja -
ko war to ści „TNIJ/WY PEŁ NIJ”. In for ma cje za wie ra ją ce te
war to ści są wy świe tla ne ope ra to ro wi na ekra nie kom pu te ra
ste ru ją ce go w cza sie rze czy wi stym. Je śli ope ra tor wy bie rze
tryb au to ma tycz ny sys te mu, in for ma cje o war to ściach
„TNIJ/WY PEŁ NIJ” bę dą wy sła ne do za wo rów hy drau licz -
nych, dzię ki cze mu ostrze sa mo czyn nie do sto su je swą po zy -
cję do za da nej wy so ko ści pro jek to wej. 
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Systemy sterowania 3D – zasada działania

Sy gna ły od bie ra ne przez an te nę GPS są de ko do wa ne przez od bior nik, a na stęp nie
wy sy ła ne do kom pu te ra ste ru ją ce go, któ ry znaj du je się w ka bi nie spy char ki

Ope ra tor spy char ki po dwóch mie sią cach pra cy na ma szy nie wy po sa żo nej w sys -
tem ste ro wa nia 3D osią ga wy daj ność pra cow ni ka z kil ku let nim do świad cze niem

Dane dotyczące wy so ko ści kra wę dzi tną cej i wy so ko ści pro jek to wej są wy świe -
tla na ja ko war to ści „TNIJ/WY PEŁ NIJ” na ekra nie kom pu te ra
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Trud no so bie wy obra zić wy daj ną eks plo ata cję ko pal ni
od kryw ko wej czy spraw ną re ali za cję in we sty cji wiel ko -
po wierzch nio wej bez od po wied nich środ ków trans por -

tu. W ta kich za sto so wa niach klu czo wą ro lę od gry wa ją wo zi -
dła prze gu bo we i sztyw no ra mo we.
Sam do bór wo zi dła nie jest jed nak pro sty. Na le ży uwzględ nić
wie le czyn ni ków, a kil ka naj bar dziej istot nych to: od le głość
na ja ką ma być trans por to wa ny uro bek, ro dzaj dro gi, no -
śność grun tu po któ rym od by wa się prze wóz, ilość urob ku
do prze miesz cze nia, sprzęt za ła dun ko wy oraz typ ma te ria łu.
Od le głość, ja ką na le ży po ko nać oraz wa run ki pra cy są naj -
waż niej szy mi czyn ni ka mi, do któ rych wo zi dło mu si być do -
sto so wa ne. Zły do bór w tym wzglę dzie pro wa dzi nie uchron -
nie do ni skiej pro duk tyw no ści i wy so kich kosz tów trans por tu.
Wo zi dła prze gu bo we cha rak te ry zu je du ży za sięg ro bo czy,
przy czym opty mal na od le głość wy no si od 100 metrów
do 2,5 kilometra. Opła cal ny za sięg znacz nie zwięk sza się
gdy ma my do czy nie nia ze złym sta nem ob sza rów za ła dun -
ku i wy ła dun ku lub wy stę po wa niem na dro dze trans por to wej
stro mych pod jaz dów i zjaz dów.
Uro bek moż na też prze miesz czać in ny mi ma szy na mi, ale np.
spy char ki gą sie ni co we na da ją się do bar dzo krót kich od le -
gło ści, mak sy mal nie 150 metrów. Ła do war ki ko ło we mo gą
być zwy kle sto so wa ne dla za ła dun ku z trans por to wa niem
na od le głość do 200-300 m. Je śli cho dzi o zgar niar ki, wy ma -
ga ją one do brych wa run ków te re no wych, a mak sy mal ny dy -
stans nie po wi nien prze kra czać 1 km. Wo zi dła sztyw no ra mo -
we na da ją się do trans por to wa nia znacz nych ilo ści ma te ria łu
na du że od le gło ści po spe cjal nie przy go to wa nych dro gach
tech no lo gicz nych, względ nie rów nych i utwar dzo nych.

Ja kość grun tu oraz obec ność dróg i ich stan rów nież ma ją
wiel kie zna cze nie przy do bo rze po jaz du. Stan dar do we sa -
mo cho dy cię ża ro we do pusz czo ne do jaz dy po dro gach pu -
blicz nych wy ma ga ją do brej ja ko ści dróg trans por to wych,
któ re na le ży zbu do wać, utrzy my wać i któ re mu szą po zo sta -
wać w sta nie po zwa la ją cym na użyt ko wa nie na wet w wa run -
kach opa dów desz czu i śnie gu. Wy so kie wy ma ga nia do ty -
czą rów nież ob sza rów za ła dun ku i wy ła dun ku. Ocze ku je się,
aby by ły od po wied niej no śno ść i za pew nia ły swo bo dę ma -

new ro wa nia. Naj lep szych wa run ków do sa mo za ła dun ku wy -
ma ga ją oczy wi ście zgar niar ki.
Na tle przed sta wio nych ma szyn wo zi dła prze gu bo we wy róż -
nia ją się bar dzo moc no, bo za sad ni czo nie po trze bu ją ja -
kich kol wiek dróg. Ich wła ści wo ści te re no we umoż li wia ją jaz -
dę po wy bo istych i pod mo kłych te re nach. Mo gą po ru szać
się z peł nym ob cią że niem na wet przy ma łej no śno ści grun -
tu. Jed nak że na le ży sta rać się wy bie rać ta ką tra sę prze jaz -
du, gdzie no śność grun tu jest w mia rę moż li wo ści naj lep sza.
Jest to wska za ne, gdyż ma ła no śność grun tu zwięk sza opór
to cze nia, zu ży cie pa li wa oraz wpły wa na ogól ną trwa łość po -
jaz du. Za le tą wo zi deł prze gu bo wych jak też sztyw no ra mo -
wych jest moż li wość trans por to wa nia róż ne go urob ku:
od drob ne go żwi ru po wiel kie gła zy. Ich cał ko wi tym prze ci -
wień stwem są pod tym wzglę dem zgar niar ki, któ re na da ją
się wy łącz nie do trans por tu su che go i drob no ziar ni ste go
ma te ria łu, ja kim jest pia sek. Ka mie nie i mo kry grunt spra wia -
ją, że sta ją się bez u ży tecz ne lub wy ma ga ją wspo ma ga nia
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Technologia efektywnego transportu

Ła do war ka po win na cał ko wi cie za ła do wać wo zi dło 3-5 łyż ka mi, przy czym nie po -
win no ono cze kać na po ło wę zwar to ści łyż ki

Dwuosiowy wózek jezdny pozwala na podjazd wozidłem do samej krawędzi
wyrobiska i wyładunek w odpowiednim miejscu

Spy char ki gą sie ni co we na da ją się do przemieszczania urobku na niewielkie od -
le gło ści, mak sy mal nie do stu pięćdziesięciu metrów
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ma szy na mi pcha ją cy mi czy też cią gną cy mi, w re zul ta cie są
więc mniej pro duk tyw ne.
W ob sza rze za ła dun ku bar dzo waż ne jest do pa so wa nie wo -
zi dła i sprzę tu za ła dun ko we go. W więk szo ści przy pad ków
naj wła ściw szą i naj wy daj niej szą ma szy ną jest ko par ka hy -
drau licz na, ale cza sa mi moż na za sto so wać ła do war kę ko ło -
wą. Ko par ka hy drau licz na jest bar dzo wszech stron na: mo -
że sku tecz nie ura biać więk szość ma te ria łów, a tak że po ru -
szać się w trud nym te re nie ze wzglę du na pod wo zie gą sie -
ni co we. Z ko lei naj waż niej szą za le tą ła do war ki ko ło wej jest
jej szyb kość po ru sza nia się w ob sza rze za ła dun ku oraz sze -
ro ka łyż ka zna ko mi cie pa su ją ca do kształ tu skrzy ni ła dun -
ko wej wo zi dła. Ła do war ka mo że rów nież po móc utrzy mać
ob szar za ła dun ku w do brym sta nie.

Je śli cho dzi o wy ła du nek, w więk szo ści przy pad ków wo zi dło
prze gu bo we nie wy ma ga wspo ma ga nia spy char ka mi gą sie -
ni co wy mi czy in ny mi ma szy na mi. Dzię ki sze ścio ko ło we mu
na pę do wi oraz cha rak te ry stycz nej kon struk cji skrzy ni ła dun -
ko wej wo zi dło prze gu bo we mo że zrzu cić ła du nek po za kra -
wędź wy sy pi ska, uro bek roz pro wa dzić rów no za so bą lub
wy ła do wać na zwa ło wi sko. Po nad to wszyst kie te czyn no ści
mo gą być wy ko na ne bez po trze by spe cjal ne go przy go to wa -
nia ob sza ru wy ła dun ku.
Pro duk tyw ność sa me go trans por tu za le ży od te go, jak wy so -
ką pręd kość śred nią moż na utrzy mać oraz ja ką na le ży po ko -
nać od le głość. Wy bór wła ści wej tra sy po zwa la za osz czę dzić
czas, zmniej szyć zu ży cie pa li wa oraz zmniej szyć zu ży cie
ogól ne ma szy ny. Po nie waż wo zi dła prze gu bo we są po jaz da -
mi te re no wy mi, nie ma po trze by bu do wa nia dla nich dróg
trans por to wych. W wie lu przy pad kach ła du nek mo że być
prze wo żo ny „na prze łaj”. Pręd kość jaz dy bę dzie mniej sza,
ale oszczęd no ści na dy stan sie trans por tu bę dą znacz ne.
Je śli ilość ma te ria łu jest du ża lub trze ba go prze wieźć
na więk szą od le głość wów czas opła ca się bu do wać spe cjal -
ną dro gę. Nie mu si być ona jed nak sze ro ka dla umoż li wie nia
mi ja nia się, bo roz ła do wa ne wo zi dło w ta kiej sy tu acji za wsze
mo że zje chać z dro gi, bez obaw o ugrzęź nię cie.
Przy do bo rze wo zi deł do po szcze gól nych za dań ist nie je
kil ka pod sta wo wych za sad. Im więk sze za da nie i im wię cej
do prze trans por to wa nia, tym wo zi dło po win no być więk -
sze. Mo że te go wy ma gać tak że krót szy ter min wy ko na nia

ro bót. W więk szo ści przy pad ków du że wo zi dło przy zop ty -
ma li zo wa nym za ła dun ku za gwa ran tu je niż szy koszt jed -
nost ko wy trans por tu ma te ria łu, gdyż koszt pra cy ope ra to ra
mniej sze go wo zi dła bę dzie ta kim sam, jak ope ra to ra więk -
sze go po jaz du. Za le tą mniej szych ma szyn te go ty pu jest
z ko lei to, że są one ła twiej sze do prze miesz cza nia z jed nej
bu do wy na dru gą, nie wy ma ga ją też du że go sprzę tu za ła -
dow cze go, aby pra co wać wy daj nie. Po nad to do każ de go
za da nia po win na być jed na wiel kość wo zi deł. W ten spo -
sób moż na zop ty ma li zo wać sprzęt za ła dun ko wy tak, aby
pro ces za ła dun ku od by wał się spraw nie i nie zaj mo wał wię -
cej niż 1,5 mi nu ty. Wo zi dła ocze ku ją ce na za ła du nek nie
mo gą stać na dro dze wy jaz do wej za ła do wa ne go po jaz du.
Naj szyb szym spo so bem usta wie nia wo zi dła jest pod jazd
łu kiem za miast ty łem. W tej fa zie wy ko rzy stu je się ce chy te -
re no we wo zi dła oraz kie ro wa nie po przez skręt ra my.
Przy za ła dun ku waż ne jest, aby nie zrzu cać zbyt gwał tow -
nie na skrzy nię ła dun ko wą pierw szej łyż ki urob ku. Ma to
szcze gól ne zna cze nie przy sto so wa niu ła do war ki ko ło wej
z du żą łyż ką lub przy za ła dun ku du żych ka mie ni. Nie jest
wska za ne też prze ła do wy wa nie wo zi dła, gdyż sprzy ja to
zwięk szo ne mu zu ży ciu ma szy ny, wy dłu że niu cy kli ro bo -
czych i zwięk sze niu kosz tów ogól nych.
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Wy bór wła ści wej tra sy po zwa la za osz czę dzić czas, zmniej szyć zu ży cie pa li wa
oraz zmniej szyć zu ży cie ogól ne ma szy ny

Wozidła przegubowe są w stanie pokonywać tereny, których inne pojazdy nie
byłyby w stanie przejechać nawet bez obciążenia 

Wła ści wy do bór od le gło ści po ko ny wa nych przez ma szy ny i po jaz dy bu dow la ne za pew -
nia opty mal ną wy daj ność pra cy i za cho wa nie ni skich kosz tów eks plo ata cji sprzę tu
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Chło dze nie waż ne la tem, a zi mą na wet waż niej sze…

Ma szy ny bu dow la ne są naj czę ściej na pę dza ne sil ni ka -
mi wy so ko pręż ny mi. Spraw ność tych jed no stek in for -
mu ją ca o zdol no ści wy ko rzy sta nia ener gii za war tej

w pa li wie nie jest wy so ka. W naj lep szym przy pad ku naj wy -
żej czter dzie ści pięć pro cent ener gii ciepl nej uzy ska nej z pa li -
wa za mie nia ne jest na pra cę me cha nicz ną. Choć wia do mo, że
sil nik spa li no wy pra cu je bar dziej efek tyw ne w wyż szej tem pe -
ra tu rze, to jed nak ist nie je gra ni ca, któ rej nie moż na prze kra -
czać. Tyl ko utrzy my wa nie wła ści wej tem pe ra tu ry za pew nia
kon tro lo wa ne spa la nie, za cho wa nie wła ści wo ści smar nych
ole ju i wresz cie ochro nę jed nost ki na pę do wej przed uszko -
dze niem lub na wet cał ko wi tym znisz cze niem. 
Choć kon struk to rzy pra cu ją nie prze rwa nie nad do bo rem ma -
te ria łu do pro duk cji sil ni ków, któ ry był by mak sy mal nie od por -
ny na dzia ła nie wy so kich tem pe ra tur, to cel uda je się osią gnąć
je dy nie w ogra ni czo nym za kre sie. Roz wią za niem po zwa la ją -
cym na pod nie sie nia pu ła pu do pusz czal nej tem pe ra tu ry pra cy
sil ni ków mo że być za stą pie nie tra dy cyj nych sto pów że li wa
ma te ria ła mi ce ra micz ny mi i kon glo me ra ta mi me ta lo wo -ce ra -
micz ny mi, ale in no wa cyj ne tech no lo gie i ma te ria ły są jesz cze
zde cy do wa nie zbyt dro gie, by sil ni ki mo gły być pro du ko wa ne
na sze ro ką ska lę i tra fić do co dzien ne go użyt ku.
Tak czy ina czej, po nad po ło wa ener gii ciepl nej wy two rzo nej
w wy ni ku spa la nia pa li wa jest mar no tra wio na tra fia jąc
do oto cze nia. Jej część, któ ra nie zo sta nie wy pro mie nio wa -
na wraz ze spa li na mi mu si być od pro wa dzo na przez układ
chło dze nia. Sku tecz ność je go dzia ła nia ma nie ba ga tel ny

wpływ na wy dłu że nie ży wot no ści ca łej ma szy ny, a co za tym
idzie okres jej bez a wa ryj nej eks plo ata cji. 
Spraw ność ukła du chło dze nia na le ży roz pa try wać w dwóch
płasz czy znach. Z jed nej stro ny cho dzi o sku tecz ne od pro wa -
dza nie cie pła, z dru giej zaś o za pew nie nie sil ni ko wi opty mal -
nej tem pe ra tu ry pra cy. Na le ży bo wiem bez względ nie prze -
strze gać za sa dy, by chło dze nie nie by ło zbyt in ten syw ne.
Nad mier ny spa dek tem pe ra tu ry pro wa dzi w efek cie do po -
gor sze nia spa la nia, nie na le ży te go sma ro wa nia sil ni ka oraz
spad ku je go spraw no ści ciepl nej. Za rów no prze grza nie jed -
nost ki na pę do wej, jak i jej prze chło dze nie, są wiel ce nie ko -

rzyst ne, po wo du ją bo wiem zmniej sze nie mo cy uży tecz nej.
Opty mal na tem pe ra tu ra pra cy sil ni ka wy so ko pręż ne go wy -
no si 90-95°C. Jed nym z pod sta wo wych za dań ope ra to ra lub
in nej oso by od po wie dzial nej za utrzy ma nie ma szy ny w na le -
ży tym sta nie tech nicz nym jest dba nie o spraw ne dzia ła nie
ukła du chło dze nia. W tym ce lu na le ży pod da wać go re gu lar -
nym in spek cjom, czysz cze niu i re gu la cjom. Ce lem jest pra -
ca jed nost ki na pę do wej w opty mal nej tem pe ra tu rze. Nie któ -
rzy z użyt kow ni ków ma szyn bu dow la nych ro bią błąd uwa ża -
jąc, że w okre sie zi mo wym moż na zro bić so bie prze rwę za -
po mi naj ąc, że okres zi mo wy nie zwal nia z dba nia o układ
chło dze nia. Je śli nie jest on utrzy my wa ny w na le ży tym sta -
nie, mo że dojść do prze grza nia jed nost ki na pę do wej, na wet
wów czas, gdy tem pe ra tu ra spad nie po ni żej ze ra.
Ma szy ny bu dow la ne są po jaz da mi wol no bież ny mi. Ma łe
pręd ko ści prze jaz dów i zwią za ny z tym wol niej szy obieg po -
wie trza w ukła dzie chło dze nia sta wia ją przed nim do dat ko -
we wy zwa nia. Szcze gól nie w przy pad ku ma szyn do ro bót
ziem nych pra cu ją cych z re gu ły w wa run kach du że go za py -
le nia. Kra ty wlo to we ukła du chło dze nia – szcze gól nie
w przy pad ku ma szyn star sze go ty pu – po kry te są gru bą war -
stwą bru du. Ma szy ny po ru sza ją się zbyt wol no, by wla tu ją ce
po wie trze ła two po ko na ło do dat ko we opo ry spo wo do wa ne
ko żu chem za bru dzeń. Wszyst kie ele men ty ukła du chło dze -
nia pod da wa ne są eks tre mal nym ob cią że niom.
Układ chło dze nia na le ży re gu lar nie kon tro lo wać pod ką tem
szczel no ści. Każ dy, na wet naj mniej szy prze ciek po wi nien
być na tych miast usu wa ny, a uby tek cieczy chłodzącej uzu -
peł nia ny. Użyt kow nik ma szy ny wi nien sto so wać olej sil ni ko -
wy o od po wied niej kla sie lep ko ści. Szcze gól ną uwa gę
na od po wied nie do bra nie ole ju zwra cać na le ży w okre sie let -
nim, gdy lawinowo wzra sta za py le nie śro do wi ska pra cy ma -
szyn ze wzglę du na mniej szą ilość opa dów, wiatry i upa ły.
Najważniejsze jest utrzy my wa nie w czy sto ści ele men tów
ukła du chło dze nia umiesz czo nych w głów nym stru mie niu
po wie trza. Jest to pod sta wo wa ko niecz ność, nie tyl ko
w przy pad ku eksploatacji w wa run kach du że go za py le nia,

Układ chło dze nia na le ży re gu lar nie kon tro lo wać pod ką tem szczel no ści. Każ -
dy, na wet naj mniej szy prze ciek po wi nien być na tych miast usu wa ny, a uby tek
cieczy chłodzącej uzu peł nia ny

Kra ty wlo to we ukła du chło dze nia często po kry te są gru bą war stwą bru du. Ma szy -
ny po ru sza ją się zbyt wol no, by wla tu ją ce po wie trze ła two po ko na ło do dat ko we
opo ry spo wo do wa ne ko żu chem za bru dzeń



SERWIS I EKSPLOATACJA 43

E
K

S
P

L
O

A
T

A
C

J
A

dla te go też pro du cen ci ma szyn sta ra ją się mak sy mal nie uła -
twić wy ko ny wa nie tych czyn no ści. Kra ty wlo tu po wie trza wy -
ko na ne są tak, by mak sy mal nie ogra ni czyć osia da nie
na nich za nie czysz czeń. Po zwa la ją się tak że ła two od chy lić
w ce lu wy czysz cze nia lub uzy ska nia do stę pu do rdze ni
chłod nic. Pa ne le bocz ne znaj du ją ce się z re gu ły z oby dwu
stron ma szy ny za pew nia ją do stęp do po zo sta łych kom po -
nen tów ukła du chło dze nia.
Pod sta wą spraw no ści dzia ła nia ukła du chło dze nia jest
utrzy my wa nie go w czy sto ści. Dą żąc do uła twie nia ży cia
od po wie dzial ne mu za to pra cow ni ko wi – naj czę ściej jest
nim ope ra tor – więk szość pro du cen tów ma szyn sto su je na -
pę dza ny hy drau licz nie dwu kie run ko wy wen ty la tor. Wy star -
czy jed no na ci śnię cie przy ci sku znaj du ją ce go się w ka bi -
nie, by od wró cić kie ru nek ob ro tów wen ty la to ra i usu nąć
osa dza ją ce się za nie czysz cze nia. Co istotne, moż na te go
do ko nać w trak cie nor mal nej pra cy, bez po trze by za trzy -
my wa nia ma szy ny i wy łą cza nia sil ni ka. Aby do dat ko wo
skró cić czas usu wa nia za nie czysz czeń, układ chło dze nia
mo że być wy po sa żo ny w au to ma tycz ny wen ty la tor dwu kie -
run ko wy. Je go pra ca po le ga na sa mo czyn nych zmia nach
kie run ku ob ro tów we wcześniej ustalonych odstępach
czasowych. W no wo cze snych ma szy nach sto su je się rów -
nież hy drau licz ny sil nik chłod ni cy dzia ła ją cy nie za leż nie
od pra cy jednostki spa li no we j. Po zwa la on utrzy my wać od -
po wied nią tem pe ra tu rę pra cy jed nost ki na pę do wej ma szy -
ny. Wy daj ność wen ty la to ra jest nie za leż na od ob ro tów sil -
ni ka. Do dat ko wa moż li wość od wró ce nia cią gu po zwa la
szyb ko oczy ścić układ chło dze nia.
Użyt kow nik po wi nien rów nież na bie żą co kon tro lo wać stan
tech nicz ny sil ni ka na pę do we go ma szy ny. Spraw dzać sto pień
zu ży cia fil tra po wie trza sil ni ka. Nie na le ży za nie dby wać te go
obo wiąz ku. Na wet mi mo te go, że w dzi siej szych ma szy nach

sto su je się roz wią za nie po le ga ją ce na wie lo stop nio wym fil tro -
wa niu po wie trza za po mo cą sku tecz nych fil trów od środ ko -
wych, a w przy pad ku za pcha nia fil tra wstęp ne go i za sad ni cze -
go ich funk cję przej mu je au to ma tycz nie filtr bez pie czeń stwa. 
No wo cze sne ma szy ny ce chu ją się co raz bar dziej wy śru bo -
wa ny mi osią ga mi. Ich kon struk to rzy nie usta ją w dą że niach
do po pra wy ich efek tyw no ści, co po zwo li ło by na mak sy mal -

nie oszczęd ną i bez a wa ryj ną eks plo ata cję. Głów nym pro -
ble mem, z któ rym mu szą się mie rzyć, jest ener gia ciepl na
emi to wa na pod czas pra cy ma szy ny. Nie dość, że w sie -
dem dzie się ciu pro cen tach jest ona bez pro duk tyw nie tra co -
na, to jesz cze po wo do wać mo że prze grza nie pod ze spo łów
ma szy ny i w efek cie jej awa rie nie po zwa la ją ce na dal szą
eks plo ata cję. Ten nie wąt pli wy pro blem moż na by za kwa li fi -
ko wać do ka te go rii nie roz wią zy wal nych i skwi to wać stwier -
dze niem, że  moż li wo ści bu do wy sku tecz nych ukła dów od -
pro wa dza nia ener gii ciepl nej są i po zo sta ną – przy naj mniej
w naj bliż szej przy szło ści – moc no ogra ni czo ne. 
Wia do mo też, że je dy ną sku tecz ną – oczy wi ście w pew nym,
wciąż nie za do wa la ją cym za kre sie – me to dą po zby wa nia się
w spo sób cią gły szko dli wej dla pod ze spo łów ma szy ny
ener gii ciepl nej jest sto so wa nie wen ty la to rów o jak naj więk -
szej wy daj no ści i spraw no ści. Po go dzić się przy tym na le ży
z ubocz ny mi efek ta mi ich pra cy, ja ki mi są nie tyl ko ha łas,

ale rów nież roz pra sza nie po wnę trzu ma szy ny nie zli czo -
nych ilo ści za nie czysz czeń znaj du ją cych się w stru mie niu
za sy sa ne go po wie trza. Ko lej nym man ka men tem jest ha ła -
śli wość ukła du po tę go wa na przez fa le go rą ce go po wie trza
wy rzu ca ne go na ze wnątrz ma szy ny. 
Choć dą że nia kon struk to rów ukła dów chło dze nia od lat
kon cen tro wa ły się na wzię ciu pod kon tro lę stru mie nia po -
wie trza prze cho dzą ce go przez wen ty la to ry, co po zwo li ło by
nie tyl ko zre du ko wać sto pień emi sji uciąż li we go ha ła su, ale
rów nież ilość za nie czysz czeń prze do sta ją cych się do wnę -
trza ma szy ny, to więk szo ści fa chow ców dłu go wy da wa ło
się, że po le ma new ru jest zbyt ogra ni czo ne, by do ko nać
rze czy wi ste go prze ło mu. Na szczę ście in ne go zda nia był
ze spół in ży nie rów Ko be Cor po ra te Re se arch La bo ra to ries,
któ ry już przed dekadą roz po czął ba da nia nad pro jek tem
ogra ni cze nia ha ła su emi to wa ne go przez ma szy ny bu dow la -
ne. Ce lem kon struk to rów i na ukow ców kil ku ja poń skich
uczel ni by ło zre du ko wa nie war to ści emi to wa ne go ha ła su
o 10 dB. W cią gu sze ściu lat trwa nia prac stwo rzo no osiem
róż nych pro to ty pów i do ko na no nie zli czo nych te stów prak -
tycz nych. Osta tecz nie za ło że nia uda ło się zre ali zo wać
wpro wa dza jąc do se ryj nej pro duk cji opa ten to wa ny sys tem
iNDr (in te gra ted No ise and Dust re duc tion). 

Szcze gól ną uwa gę na poprawność działania układu chłodzenia zwra cać na le ży
w okre sie let nim, gdy wzra sta za py le nie śro do wi ska pra cy ma szyn ze wzglę du
na mniej szą ilość opa dów, wiatry i upa ły

Eks plo ata cja ma szyn w ko pal ni pia sku sta wia do dat ko we wy zwa nia przed ich
ukła dem chło dze nia. Ni skie pręd ko ści prze jaz dów wią żą się bo wiem z wol niej -
szym obie giem po wie trza 
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Czas pły nie nie ubła ga nie, do co dzien ne go użyt ku ob -
słu gu ją cych ma szy ny bu dow la ne tra fia ją ukła dy, któ -
re jesz cze przed de ka dą przed sta wia ne by ły na se mi -

na riach ja ko fu tu ry stycz ne roz wią za nia sys te mo we. Pierw -
sze pró by kon stru owa nia i in sta lo wa nia w mo bil nych ma szy -
nach sys te mów dia gno stycz nych śle dzą cych na bie żą co pa -
ra me try ich pra cy mia ły miej sce jesz cze w la tach osiem dzie -
sią tych ubie głe go stu le cia. Pierw sze ukła dy z dzi siej sze go
punk tu wi dze nia okre ślić moż na mia nem pry mi tyw nych.
Czuj ni ki i pod pię te pod nie lamp ki kon tro l ne ostrze ga ły ope -
ra to ra przed nie pra wi dło ścia mi w pra cy ma szy ny. Kon struk -
to rzy pra co wa li nad uspraw nie niem ko mu ni ka cji czło wie ka
z ma szy ną, tak by jej ope ra tor mógł w więk szym stop niu ko -
rzy stać z do bro dziejstw, ja kie nio są ze so bą no wocze sne
tech no lo gie.  Zin te gro wa nie wy świe tla cza umiesz czo ne go
w ka bi nie, in for mu ją ce go ope ra to ra o wy stą pie niu uster ki
tech nicz nej, z sys te mem trans mi sji da nych sta no wi ło lo gicz -
ne na stęp stwo. Po wsta łe w ten spo sób sys te my te le in for ma -
tycz ne po zwa la ją na pro wa dze nie dia lo gu po mię dzy ope ra -
to rem ma szy ny i cen trum ser wi so wym na wet mi mo du że go
od da le nia. Umoż li wia to udzie le nie ope ra to ro wi wska zó wek
po zwa la ją cych mu choć by na od po wied nie prze pro wa dze -
nie prac przy go to waw czych do więk szych re mon tów. Te go
ro dza ju sys te my zo sta ły spraw dzo ne w prak ty ce przy więk -
szych ma szy nach, od gry wa ją cych klu czo we zna cze nie, któ -
rych prze sto je pro wa dzą do po waż nej dez or ga ni za cji pra cy
ca łej fir my. Choć od te go cza su urze czy wist nio no wie le ze
śmia łych wi zji, sys te my te le ma tycz ne dłu go nie znaj do wa ły
za sto so wa nia na sze ro ką ska lę. Z pew no ścią jed ną z głów -
nych przy czyn by ła ich wy so ka ce na, a po czę ści i nie wia ra
na byw cy ma szy ny w szyb ki zwrot na kła dów z te go ro dza ju
in we sty cji. Zmia na w spo so bie my śle nia – za rów no pro du -
cen tów, jak i użyt kow ni ków ma szyn – przy pa dła na okres ko -
niunk tu ry w świa to wej bran ży bu dow la nej. Sys te my te le ma -
tycz ne prze sta ły być po strze ga ne  ja ko nic nie wno szą ce
elek tro nicz ne ga dże ty. Pro du cen ci z ko lei, ko rzy sta jąc z roz -
wo ju no wych tech no lo gii i ob ni że nia kosz tów użyt ko wa nia
sys te mów zdal nej ko mu ni ka cji, za czę li upo wszech niać ukła -
dy, tak, że te w re zul ta cie tra fi ły „pod strze chy”. Prze sta ły za -
tem być traktowane ja ko wy po sa że nie  je dy nie du żych,
a więc dro gich w za ku pie i utrzy ma niu ma szyn, któ rych bez -
a wa ryj na pra ca ma dla da nej fir my wy ko naw czej klu czo we
zna cze nie. Taki roz wój sy tu acji stanowi na tu ral ną ko le ją rze -
czy. W ko lej nych ge ne ra cjach ma szyn bu dow la nych spo ty -
ka my prze cież co raz bar dziej wy ra fi no wa ne roz wią za nia
tech nicz ne. Nie mo że to oczy wi ście po zo stać bez wpły wu
na spo sób dia gno zo wa nia uste rek, do ko ny wa nia na praw
oraz prze pro wa dza nia prze glą dów okre so wych i co dzien -
nych czyn no ści ob słu go wych. 
Sta ra za sa da mó wi, że ma szy na bu dow la na jest do bra na ty -
le, na ile wy so ki jest po ziom usług ser wi so wych za pew nia -
nych przez jej pro du cen ta. Dla każ de go z użyt kow ni -
ków – nie za leż nie od wiel ko ści i ty pu ma szy ny – nie zwy kle
waż na jest szyb ka i sku tecz na re ak cja ser wi su. Cho dzi
przede wszyst kim o to, by eks plo ato wa ny sprzęt po zo sta wał
za wsze w peł nej spraw no ści. Ob słu ga du żej licz by ma szyn
wy po sa żo nych w cał ko wi cie nie kie dy od mien ne sys te my dia -
gno stycz ne na strę cza per so ne lo wi tech nicz ne mu wie le trud -

no ści. Roz wią za niem pro ble mu wła ści cie la ma szyn mo gło by
oka zać się sko rzy sta nie z tzw. te le ser wi su. Po le ga on na sta -
łej trans mi sji da nych przez sieć te le fo nii ko mór ko wej lub dro -
gą sa te li tar ną (GSM lub GPS) do cen tral ne go kom pu te ra
w cen tra li fir my, bez po śred nio do pro du cen ta ma szy ny al bo
też wy zna czo ne go przez nie go warsz ta tu. W ra zie awa rii ma -
szy ny da je to moż li wość bły ska wicz ne go usta le nia przy czy -
ny i pod ję cie od po wied nich środ ków za rad czych.  
Da ją cy się za uwa żyć spa dek cen te go ro dza ju sys te mów
spra wia, że co raz czę ściej mon to wa ne są one rów nież
w mniej szych ma szy nach. Po zwa la ją one gro ma dzić i ana li -
zo wać na bie żą co da ne do ty czą ce pra cy urzą dze nia, jak rów -
nież oce niać je go stan tech nicz ny oraz sto pień wy eks plo ato -
wa nia new ral gicz nych czę ści oraz pod ze spo łów. Sys tem
wcze sne go ostrze ga nia sprawia, że ope ra tor mo że za po bie -
gać bar dziej roz le głym awa riom. Za po mo cą sys te mu te le in -
for ma tycz ne go – przy naj mniej teo re tycz nie – wła ści ciel ma -
szy ny usta lić mo że tak że naj od po wied niej szy dla sie bie ter -
min prze glą du ma szy ny lub za mó wić z od po wied nim wy prze -
dze niem czę ści za mien ne. Tak być po win no przy naj mniej
w teo rii, co dzien na prak ty ka pla cu bu do wy wy ka zu je jed nak,
że użyt kow ni cy ma szyn ma ją wie le kło po tów z od po wied nim
wy ko rzy sta niem da nych z sys te mów te le in for ma tycz nych. 
Wła ści wie wszy scy pro du cen ci ma szyn do ro bót ziem nych
pra cu ją nad roz wo jem te go ro dza ju sys te mów. Z re gu ły nie
sta no wią one jed nak wy po sa że nia stan dar do we go ma szy ny.
Z ja kie go po wo du? Z re gu ły z przy czyn fi nan so wych. Użyt -
kow ni cy ma szyn de cy du jąc się na ich do po sa że nie uwa ża ją,
że jest to zbęd ny układ nie ma ją cy więk sze go wpły wu
na efek tyw ność wy ko rzy sta nia ma szy ny. Są rów nież scep -
tycz nie na sta wie ni, co do po praw no ści funk cjo no wa nia sys -
te mu w co dzien nej prak ty ce. Oczy wi ście pro du cen ci ma ją
zgo ła od mien ne zdanie, uwa ża jąc, że praw dzi wa przy czy -
na nie chę ci tkwi w nie umie jęt no ści ob słu gi sys te mów i czer -
pa nia ko rzy ści z wła ści wej ana li zy da nych. Czę sto użyt kow -
ni cy ma szyn nie wie dzą, co po cząć z la wi ną da nych pły ną -
cych z sys te mu dia gno stycz ne go ma szy ny. Wła ści cie le naj -
czę ściej chcą po pro stu wie dzieć, czy ich ma szy na pra cu je
bez uste rek, znać licz bę prze pra co wa nych mo to go dzin, po -
ko na ny przez nią dy stans oraz wiel kość zu ży cia pa li wa. Je -
że li przed się bior ca po sia da ma szy ny na róż nych pla cach
bu do wy, roz sia nych po ca łym kra ju, mo że w ten spo sób
kon tro lo wać ich stan tech nicz ny oraz spo sób wy ko rzy sta nia.
Kło po tów na strę cza wła ści wa in ter pre ta cja spły wa ją cych da -
nych, ich prze twa rza nie oka zu je się dla wie lu przed się bior -
ców zbyt cza so chłon ne i przede wszyst kim zbyt dro gie. 
Wła ści cie le ma szyn, tak że ci z mniej szych firm sto su jąc sys -
te my te le ma tycz ne, mo gą czer pać ko rzy ści. Sys tem da je
się do pa so wy wać do kon kret nych po trzeb, wła ści ciel jed -
nej, czy kil ku ma szyn mo że za ku pić wer sję sys te mu od po -
wied nią do swo ich po trzeb. Zaj mu jąc się bie żą cy mi spra wa -
mi fir my, nie tra ci z oczu swo je go sprzę tu. Spra wu je
nad nim pie cze. Zna je go do kład ną po zy cję, pa ra me try pra -
cy. Mo że rów nież ze swo je go biu ra do ko nać do kład nej ana -
li zy uster ki, prze ka zać te da ne do ser wi su, za mó wić czę ści
za mien ne, uzu peł nić wie dzę z za kre su pra wi dło wej ob słu gi
ma szy ny, ogra ni czyć do mi ni mum jej prze sto je, a tak że pre -
mio wać naj lep szych ope ra to rów. 
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Sys te my te le ma tycz ne – co raz tań sze, co raz lep sze…
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http://carraro24.com/
http://www.spicer24.com/
http://erlau.pl/
http://tigraflex.pl/
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http://www.atl-czesci.pl/
http://www.swiatkoparek.pl/
http://www.b-m.pl/
http://www.warynski-trade.com.pl/
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http://www.komatsupoland.pl
http://www.ketral.pl/
http://sf-filter.pl/
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http://www.camoplastsolideal.com/
http://www.bthfast.pl/
http://www.mista.eu/
http://glimat.pl/


http://www.camoplastsolideal.com/


http://www.b-m.pl/

