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Sza now ni Pań stwo…

by cie han dlow cem to co raz bar dziej nie wdzięcz ne za ję cie. A jesz cze kil ka na ście lat te mu

sprze daw ca był kró lem ży cia, czło wie kiem – o ile oczy wi ście ra dził so bie ze zby wa niem to -

wa ru – któ re mu kła nia li się wszy scy w fir mie. Od pre ze sa po sprzą tacz kę. Dziś nie wy star czy

sprze da wać, szcze gól nie w tak trud nej bran ży, jak na sza, nie moż na ogra ni czać się do za spo -

ko je nia pod sta wo wych po trzeb na byw cy wy ni ka ją cych wprost z wa lo rów ofe ro wa ne go mu

pro duk tu. Dla klien ta co raz waż niej sze sta je się to, jak zo sta nie on po trak to wa ny po za war ciu

trans ak cji. Co raz wię cej firm ofe ru ją cych ma szy ny i sprzęt bu dow la ny sta je się te go świa do -

ma. Wie dzą one do sko na le, że to wła śnie dba łość o naj wyż szy po ziom ob słu gi po sprze da żo -

wej de cy du je o tym, czy da ny klient bę dzie skłon ny po now nie się gnąć do port fe la. 

Klu czem do suk ce su jest za tem wy so ki po ziom ob słu gi po sprze da żo wej. Nie jest praw dą, że

za ofe ro wać go mo gą wy łącz nie bo ga te fir my o sil nej po zy cji ryn ko wej. Do bre i jak naj bliż sze

re la cje z klien ta mi po wi nien bu do wać każ dy sprze daw ca. Du ży, śred ni i cał kiem ma ły. Prze -

cież udzie le nie wspar cia na byw cy sta no wi obo wią zek sprze da ją ce go. Szcze gól nie w sy tu -

acji, gdy klient ma pro ble my eks plo ata cyj ne, a ku pio na przez nie go ma szy na, osprzęt, czy

część za mien na nie speł nia ją je go ocze ki wań. W ta kiej sy tu acji nie po wi nien zo stać po zo -

sta wio ny sa me mu so bie. Dla te go też na kła dy czy nio ne przez sprze daw cę na zbu do wa -

nie spraw nie funk cjo nu ją ce go sys te mu ob słu gi po sprze da żo wej trak to wać po wi nien on ja -

ko in we sty cję. Do bro czy nio ne bliź nie mu za wsze po wra ca…

Klien ci sta ją się co raz bar dziej świa do mi swej uprzy wi le jo wa nej po zy cji. Nic dziw ne go,

wszak do staw cy ma szyn i sprzę tu od lat na rze ka ją na ich brak. A sko ro tak, to po ten cjal ni

na byw cy do ma ga ją się co raz gło śniej wy jąt ko we go trak to wa nia. Dla więk szo ści z nich istot -

na w tym wzglę dzie jest nie ty le sa ma ce na, co szyb ki, spraw ny i fa cho wy ser wis. Fa cho wy

czy li ma ją cy świa do mość spe cy fi ki pra cy użyt kow ni ka ma szy ny. Szcze gól ną ro lę dla bu do -

wa nia wza jem nych re la cji ma ją tu do ode gra nia bez po śred nie kon tak ty ope ra to rów i me -

cha ni ków. Zna cze nie ma ją na wet drob ne szcze gó ły, w koń cu obie stro ny po win ny się do -

ga dy wać i grać w jed nej dru ży nie…

Re dak cja
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Wy daw ca
Po land Mar ke ting Ba rań ski Sp. z o.o. CZŁONEK-ZAŁOŻYCIEL STOWARZYSZENIA DYSTRYBUTORÓW MASZYN BUDOWLANYCH
Pa saż Ur sy now ski 1/45, 02-784 War sza wa, www.po sbud.pl
tel.: 22 859 19 65, tel. 22 859 19 66, fax 22 859 19 67,  e-mail: posbud@posbud.pl
Re dak cja: Jacek Barański, Jan Barański, Krzysztof Małyszko, Michał Markiewicz,  Marek Stańkowski, Magdalena Ziemkiewicz
Dział Re kla my i Mar ke tin gu: Jonasz Frąckiewicz 
„Ma szy ny Bu dow la ne – Ser wis i eks plo ata cja” jest kol por to wa ny bez płat nie do osób i in sty tu cji zwią za nych z bran żą bu dow la ną.

Ma te ria∏ów nie za mó wio nych nie zwra ca my. 
Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści za treść za miesz cza nych re klam i og∏oszeń oraz ar ty ku łów re kla mo wych i in for ma cji pra so wych. 
Re dak cja za strze ga so bie pra wo skra ca nia i ad iu sta cji nad sy ła nych tek stów oraz opa try wa nia ich ty tu∏ami i śród ty tu ła mi.
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10. Szwaj car ska fir ma Fru ti ger Com pa ny AG jest świa to -
wym po ten ta tem w kon stru owa niu i pro duk cji pro fe sjo -
nal nych myj ni do kół i pod wo zi.  Po zo sta je rów nież je -
dy nym na świe cie pro du cen tem spe cy ficz nych ma szyn,
ja ki mi są spy char ki sa mo za ła dow cze

12. Ma szy ny to mo ja pa sja! 
Roz mo wa z Danielem Kuklą, właścicielem i dyrektorem
zarządzającym firmy Hydrosprzęt 

14. Świa to wi pro du cen ci ma szyn bu dow la nych od lat wy -
cze ku ją po wro tu ko ni nunk tu ry i… do cze kać się nie mo -
gą. Do ty czy to szcze gól nie usta bi li zo wa nych ryn ków
Ame ry ki Pół noc nej, Ja po nii i Ko rei Po łu dnio wej. Po dob -
nie rzecz ma się z Eu ro pą 

18. Kon tro la i ogra ni cze nie kosz tów to dzi siaj głów ne wy -
zwa nia wszyst kich przed się bior ców. Dla dzia ła ją cych
w bran ży bu dow la nej priorytetem jest do stęp ność ma -
szy ny. To po wo du je, że szyb kość i ja kość na pra wy ma
de cy du ją ce zna cze nie i te kry te ria sta ją się dla wie lu de -
cy du ją ce przy wy bo rze marki sprzętu

20. Hy bry da? A cóż to jest? Mi to lo gicz ny stwór czy no wo -
cze sny sys tem na pę du? A mo że ten sys tem, to przy -
szłość mo to ry za cji i prze my słu ma szyn bu dow la nych? 

24. Ko mat su ma po wo dy do du my. Ja poń ski kon cern nie
tyl ko ja ko pierw szy na świe cie wpro wa dził maszyny
o na pę dzie hy bry do wym do ma so wej pro duk cji, ale też
kon se kwent nie mo der ni zu je ich kon struk cję

28. Lie bherr sa mo dziel nie za pro jek to wał sys tem gro ma dze -
nia ener gii „Li du ro” ma ją cy za sto so wa nie w elek trycz -
nych ukła dach na pę do wych. Komponent wy róż nia ją cy
się pod wzglę dem mo cy, efek tyw no ści i ela stycz no ści
ba zu je na kon den sa to rach dwu war stwo wych

29. Isu zu na le ży do li de rów w kon stru owa niu i pro duk cji
sil ni ków wy so ko pręż nych. Pa le ta pro duk cyj na jest nie -
zwy kle sze ro ka, dość powiedzieć, że Isu zu ofe ru je
po nad trzy dzie ści róż nych mo de li silników Diesla

30. Zdal ne ste ro wa nie ła do war ka mi Cat 988K ogra ni cza ry -
zy ko ob ra żeń cia ła ope ra to rów i za pew nia nie prze rwa -
ną pro duk cję dzię ki umoż li wie niu bez piecz ne go dzia ła -
nia w stre fach po ten cjal nie nie bez piecz nych

31. Do osan opra co wał bez prze wo do wy sys tem za rzą dza -
nia za so ba mi DoosanConnect do ko pa rek, ła do wa rek
ko ło wych i wo zi deł prze gu bo wych

32. Pierw sza na świe cie prze kład nia o zmien nym prze ło że -
niu DualTech VT łą czy w so bie naj lep sze ce chy prze -
kład ni Po wer shift oraz hy dro sta tycz nej. Kon struk cja in ży -
nie rów JCB spraw dza się w trzech fla go wych, wy so ko -
wy daj nych ła do war kach te le sko po wych IN DU STRIAL 

33. Rze szow ska fir ma eksportowo-importowa SER WIS -KOP
to czo ło wy dys try bu tor ory gi nal nych i za mien nych czę ści
do ma szyn bu dow la nych. Uzna nie dla niej w kra ju
i za gra ni cą sta le wzra sta, o czym świad czy co raz więk -
sza licz ba za do wo lo nych klien tów

36. Cam so pod kre śla, jak waż na w co dzien nej dzia łal no ści
jest pew ność co do ja ko ści ofe ro wa nych wy ro bów. Fir -
ma za pew nia, że pro du ko wa ne przez nią gą sie ni ce
prze zna czo ne do za sto so wa nia w mi ni ko par kach  są
naj bar dziej efek tyw ne i naj so lid niej wy ko na ne spo śród
te go ty pu do stęp nych aktualnie pro duk tów  

40. Trud no zna leźć w Pol sce użyt kow ni ka maszyn bu dow -
la nych, któ ry nie sły szał by o mar ce Wa ryń ski. Dziś
oczywi ście wie le się zmie ni ło, Wa ryń ski prze stał być
pro du cen tem, ale ni gdy nie utra cił kon tak tu z bran żą

42. Fir ma BSL od po nad dwóch de kad zaj mu je się im por -
tem i dys try bu cją czę ści za mien nych do sa mo cho dów
cię ża ro wych, ma szyn rol ni czych, le śnych oraz bu dow -
la nych. Fir ma, po strze ga na ja ko spe cja li sta w trud nym
asor ty men cie czę ści me cha nicz nych jest uzna nym do -
staw cą czę ści do na praw sil ni ków, skrzyń bie gów
oraz mo stów na pę do wych

43. Użyt kow ni cy wy ma ga ją, aby więk szość na praw i dzia łań
ser wi so wych od by wa ła się w miej scu po sto ju ma szy ny.
Wy ma ga to od po wied niej ob słu gi tech nicz nej ze stro ny
mo bil nych ser wi sów, któ re mu szą mieć wa run ki dzia ła -
nia mak sy mal nie zbli żo ne do tych pa nu ją cych w warsz -
ta tach sta cjo nar nych. Istot ną ro lę w tym wzglę dzie od -
gry wa wy bór za bu do wy do au ta

44. In ter wen cja od po wied nio wy po sa żo ne go ser wi su mo -
bil ne go po zwa la ogra ni czyć do mi ni mum bez pro duk -
tyw ne prze sto je. Na pra wy w ma szyn w warunkach
polowych stały się praktycznie stan dar dem. Korzystają
z nich użytkownicy eksploatujący nie tylko duże,
specjalistyczne maszyny 

46. Shell pozostaje wio dą cym glo bal nym do staw cą środków
smar nych mających zastosowanie w sa mo cho dach oso -
bo wych, pojazdach cię ża ro wych, mo to cy klach i ma -
szynach roboczych. Naj no wo cze śniej sze roz wią za nia
tech no lo gicz ne po wsta ją w trzech głów nych doskonale
wyposażonych cen trach badawczo-rozwojowych
zlokalizowanych w Ham bur gu, Szan gha ju i Ho uston

10. Szwedz ka fir ma Mo dul -Sys tem na le ży bez sprzecz nie
do ści słej świa to wej czo łów ki pro du cen tów naj wyż szej ja -
ko ści za bu dów prze zna czo nych dla ser wi sów mo bil nych.
Przy opra co wy wa niu ich kon struk cji po dą ża wła sną dro -
gą, a roz wią za nia któ re sto su je czę sto wy zna cza ją ten -
den cje roz wo jo we ta kich kon struk cji
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Prenumerata - zamówienie  
Aby bezp∏atnie otrzymywać nasz kwartalnik wystarczy wype∏nić poniższy formularz 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Proszę o  regularne, bezpłatne przesyłanie elektronicznej gazety „PosBudNews”

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

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

Data, czytelny podpis i (lub) pieczęć osoby zamawiającej .................................................................................

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

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

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

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

Chciał(a)bym, by w kolejnych wydaniach redakcja opublikowa∏a teksty na temat .........................

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

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

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

.....................................................................................................................................................................................................................
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Certyfikat Blue Angel jest nagrodą ekologiczną,
wspieraną przez niemiecki Federalny Urząd Ochrony
Środowiska i Federalne Ministerstwo Środowiska,

Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych.
Nagroda ta jest przyznawana produktom, które chronią ludzi
i środowisko poprzez obniżenie hałasu i emisji spalin.
Koparki kołowe Cat® M318F, M320F i M322F oraz koparki
kołowe do prac przeładunkowych MH3022 i MH3024 zostały
uhonorowane tym pożądanym certyfikatem w uznaniu
zaangażowania firmy Caterpillar w ochronę środowiska. 
Przed uzy ska niem cer ty fi ka tu Blue An gel mo de le Cat zo sta ły
prze te sto wa ne w ka te go rii ma szyn bu dow la nych w za kre sie
po zio mu ha ła su i emi sji spa lin. Te sty zo sta ły prze pro wa dzo -
ne przez spół kę RAL GmbH, Nie miec ki In sty tut Za pew nia nia
Ja ko ści i Cer ty fi ka cji. Przy zna wa nie ety kie ty Blue An gel opie -
ra się na me to do lo gii wy ko rzy sty wa nej w pro ce du rach usta -
wo wych. Jed no cze śnie uwzględ nia na jest rów nież naj now -
sza tech no lo gia w za kre sie re duk cji emi sji ha ła su, spa lin
i czą stek sta łych. Wy mo gi i war to ści te sto we są bar dziej ry -
go ry stycz ne niż ogra ni cze nia usta wo we obo wią zu ją ce na te -
re nie Unii Eu ro pej skiej. Obec nie fir ma Ca ter pil lar to je dy ny
pro du cent, któ re go wyroby uho no ro wa ne zo sta ły cer ty fi ka -
tem Blue An gel w ka te go rii ma szyn bu dow la nych. 
Pod czas pro jek to wa nia ko pa rek ko ło wych oraz ko pa rek
do prac prze ła dun ko wych se rii F fir ma Ca ter pil lar po dą ża ła

za in struk cja mi eks per tów i klien tów, któ rzy co dzien nie ko -
rzy sta ją z tych ma szyn i wie dzą, ja kie pa ra me try są waż ne.
Czyn ni ki eko lo gicz ne i bez pie czeń stwa zo sta ły okre ślo ne ja -
ko klu czo we wy mo gi, tak aby do star czyć klien tom nie tyl ko
do sko na łą wy daj ność, ja kiej ocze ku ją oni od pro duk tów Cat,
lecz rów nież war tość do da ną. Do dat ko wo no we mo de le ce -
chu ją się ni ski mi kosz ta mi eks plo ata cji, pro sto tą ob słu gi
i kon ser wa cji oraz wy god nym sta no wi skiem ope ra to ra.

Dwa dzie ścia czte ry naj lep sze mię dzy na ro do we ze spo -
ły ob słu gi po sprze daż nej Re nault Trucks ry wa li zo wa -
ły w fi na le kon kur su RTEC w Lyonie. Ze spo ły z Nie -

miec, Szwe cji i Wiel kiej Bry ta nii sta nę ły na po dium, zaj mu jąc
od po wied nio pierw sze, dru gie i trze cie miej sce. Na gro dę
spe cjal ną dla naj bar dziej zgra nej eki py otrzy ma li re pre zen -
tan ci Tur cji. Fi na li ści kon kur su zmie rzy li się z 45-mi nu to wym
te stem, pod czas któ re go mu sie li wy ko nać kom plek so we pra -
ce ob słu go wo -na praw cze w wa run kach rze czy wi stych. Te
sta ran nie opra co wa ne prak tycz ne za da nia zo sta ły za pro jek -
to wa ne tak, aby spraw dzić umie jęt no ści ry wa li zu ją cych ze -
spo łów w dzie dzi nach ta kich jak: mo ni to ro wa nie hy drau licz -

ne go sys te mu ste ro wa nia, dia gno za awa rii sil ni ka, ana li -
za ole jo wa, ozna ko wa nie po jaz dów uży wa nych, a tak że
zmie rzy ły się z pro ble ma mi klien tów, ta ki mi jak: wy jąt ko wo
wy so kie zu ży cie pa li wa. Osią gnię cia fi na li stów by ły oce nia ne
przez eks per tów Re nault Trucks z ca łe go świa ta. Współ pra -
ca i pra ca ze spo ło wa by ły waż ny mi ele men ta mi, ja ko że zdol -
ność do efek tyw ne go współ dzia ła nia i wy ko rzy sta nie moc -
nych stron każ de go człon ka ze spo łu by ły nie zbęd ne
do spro sta nia za da niom w wy zna czo nym cza sie. 
Osta tecz nie ze spół dys try bu to ra Re nault Trucks z Ha no we ru
(Niem cy) zo stał na gro dzo ny ja ko „Naj lep szy ze spół ob słu gi
po sprze daż nej Re nault Trucks”. Do wie dziaw szy się o tym
suk ce sie, ma na ger ds. szko leń w Re nault Trucks w Niem -
czech Vol ker Thömke, po wie dział  – Je stem dum ny ze wspa -
nia łe go wy stę pu nie miec kiej dru ży ny. Cie szę się, że zo sta li
oni na gro dze ni za swo ją cięż ką pra cę.
Ze spół zaj mu ją cy się dys try bu cją i na pra wą z Ba zy lei
w Szwaj ca rii za jął dru gie miej sce. – Bar dzo się cie szy my i je -
ste śmy dum ni, że je ste śmy uwa ża ni za dru gi naj lep szy ze spół
ob słu gi po sprze daż nej Re nault Trucks. Dzi siej szy dzień ry wa -
li za cji był dla nas wy so ce mo ty wu ją cy i za chę cił nas do do -
sko na le nia się w na szej co dzien nej pra cy.
Bry tyj ski ze spół z Wi gan w Pół noc nej An glii, któ ry brał udział
w fi na le w ro ku 2015, tym ra zem upla so wał się na trze cim
miej scu. – Nie zdo ła li śmy za jąć miej sca na po dium pod czas
pierw sze go kon kur su RTEC. Cięż ko pra co wa li śmy, aby za -
kwa li fi ko wać się po now nie. W tym ro ku pra co wa li śmy bar dziej
me to dycz nie i pod mniej szą pre sją, co po mo gło nam zna leźć
się się na cen nym trze cim stop niu po dium.
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Maszyny Caterpillar z certyfikatem Blue Angel

Re nault Trucks – kon kurs „Dro ga do do sko na ło ści” w Lyonie

Fir ma Ca ter pil lar to je dy ny pro du cent, któ re go wyroby uho no ro wa ne zo sta ły cer -
ty fi ka tem Blue An gel w ka te go rii ma szyn bu dow la nych

W fi na le Pol skę re pre zen to wa ła eki pa Eu ro com plex Trucks Kra ków w skła dzie:
Piotr Szew czyk (Te am Le ader), Da riusz Trzu pek, Je rzy Ku piec i To masz Pau li czek
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FA COM, za ło żo ny w 1918 ro ku, to fran cu ski pro du cent
na rzę dzi ręcz nych. Pierw szy pro dukt fir my, klucz na -
staw ny Ma da me 101, wy pro du ko wa no na za mó wie nie

ko lei fran cu skich. W 1946 ro ku fir ma wpro wa dzi ła do ży wot -
nią gwa ran cję na swo je wy ro by.
Uniwersalny an ty po śli zgo wy klucz pła sko -oczko wy FACOM
z grze chot ką po zwa la na szyb szą i bez piecz niej szą pra cę
z za cho wa niem mak sy mal ne go kom for tu i kon tro li. Do stęp ny
w roz mia rach od 6 mm do 41 mm klucz FA COM 467B ma do -
ży wot nią gwa ran cję pro du cen ta. Po do kład nej ana li zie po -
trzeb pro fe sjo nal nych użyt kow ni ków, FA COM za pre zen to wał
no wą ga mę an ty po śli zgo wych klu czy pła sko -oczko wych
z grze chot ką – FA COM 467B. Wy jąt ko wo wszech stron ne,
wy trzy ma łe, wy daj ne i pre cy zyj ne klu cze z se rii FA COM 467B
zo sta ły za pro jek to wa ne, by zwięk szać pro duk tyw ność,
oszczę dzać czas oraz szyb ko i bez piecz nie ra dzić so bie
z du żą licz bą co dzien nych prac zwią za nych z do krę ca niem
i od krę ca niem śrub i na krę tek.
Klu cze z se rii 467B wy po sa żo ne zo sta ły w in no wa cyj ną grze -
chot kę pier ście nio wą, po zwa la ją cą na za blo ko wa nie głów ki
śru by za po mo cą koń ców ki oczko wej, co umoż li wia pra cę
w do wol nej po zy cji i za bez pie cza przed ze śli zgi wa niem się
klu cza, wpły wa jąc na zwięk sze nie bez pie czeń stwa. Co wię -
cej, wbu do wa ny me cha nizm za pad ko wy grze chot ki po zwa la

wy eli mi no wać ry zy ko przy pad ko we go od wró ce nia kie run ku
ru chu. Dzię ki wy jąt ko we mu projek to wi klu czy z se rii 467B,
pod czas od krę ca nia i za krę ca nia na cisk na głów kę śru by wy -
wie ra ny przez koń ców kę pła ską jest więk szy na po wierzch ni
niż na brze gach, co za pew nia mak sy mal ną sta bil ność i kon -
tro lę. W efek cie klucz nie ob ra ca się w dło ni. Za bez pie cze nie
an ty po śli zgo we na koń ców ce pła skiej za po bie ga ze śli zgi wa -
niu się na rzę dzia ze śru by lub na kręt ki, co do dat ko wo zwięk -
sza za rów no efek tyw ność, jak i bez pie czeń stwo pra cy.

Ga ma TractorMaster to opo ny ra dial ne wy róż nia ją ce
się po nad prze cięt ną trak cją, ni skim po zio mem ha ła -
su oraz du ży mi prze bie ga mi. No wość w roz mia -

rze 280/75 R 22.5 to opo na prze zna czo na do ma szyn ob słu -
gu ją cych ła dun ki wiel ko ga ba ry to we w mor skich por tach han -
dlo wych. Po jaz dy i ma szy ny uczest ni czą ce w roz ła dun ku
i za ła dun ku to wa rów w por tach mu szą być przy go to wa ne
na eks tre mal ne ob cią że nia. Aby za pew nić bez pie czeń stwo
i spraw ną pra cę por to wych po jaz dów, Con ti nen tal po sze rzył
ofer tę opon prze my sło wych o opo nę TractorMaster w roz -
mia rze 280/75 R 22.5. 
– Pro jek tu jąc no wą opo nę ści śle współ pra co wa li śmy z klien -
ta mi świad czą cy mi usłu gi z za kre su prze ła dun ku to wa rów
w por tach mor skich, któ re są jed nym z naj waż niej szych punk -
tów w mię dzy na ro do wym łań cu chu do staw. Ich do świad cze -
nie i wie dza po mo gły nam opra co wać no wy roz miar opo ny
ga my TractorMaster, ide al ny do cią gni ków ter mi na lo wych
i RO RO uży wa nych w du żych por tach nad mor skich – po wie -
dział Ju lian Ale xan der, kie row nik do spraw pro duk tu w dzia -
le opon prze my sło wych Con ti nen tal. 
Cią gni ki ter mi na lo we trans por tu ją cięż ki ła du nek tra sa mi po -
mię dzy stat ka mi i kon te ne ra mi. Po wo du je to, że czę sto mu -
szą gwał tow nie ha mo wać, zmie niać kie ru nek jaz dy i przy -
spie szać, co mo że do pro wa dzić do szyb kie go zu ży cia opo -
ny. Dla te go opo ny prze zna czo ne do te go ty pu ma szyn mu -
szą być wy jąt ko wo wy trzy ma łe, a tak że od por ne na prze bi -
cia w przy pad ku uszko dzeń. Ga ma ra dial nych opon
TractorMaster prze zna czo na jest wła śnie do ta kich trud nych
za dań. Opo ny ce chu je wy jąt ko wo głę bo ki bież nik, któ ry
gwa ran tu je nie tyl ko wy trzy ma łość opo ny, ale tak że lep szą

sta bil ność. Zmie nio na geo me tria row ków unie moż li wia
chwy ta nie ka mie ni, a moc na kon struk cja za pew nia więk szą
no śność, dzię ki cze mu po jazd z ła two ścią prze nie sie cięż kie
ła dun ki. Po nad to po przecz ne że bro wa nie umoż li wi opo nie
pra cę na wet w nie sprzy ja ją cych wa run kach po go do wych
za pew nia jąc jed no cze śnie po nad prze cięt ną trak cję.
Spe cja li stycz na opo na TractorMaster mo że być tak że użyt -
ko wa na w ma szy nach pod no szą cych i prze no szą cych kon -
te ne ry w ma ga zy nach oraz w na cze pach, cen trach dys try -
bu cyj nych i na lot ni skach. 
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Klu cze pła sko -oczko we FA COM w no wej od sło nie

So lid na kon struk cja i głę bo ki bież nik gwa ran tu ją nie tyl ko wy trzy ma łość i dłuż szą
ży wot ność opo ny, ale tak że lep szą sta bil ność

Opona TractorMaster w nowym rozmiarze

Klu cze oczko wo -pła skie FA COM do stęp ne są w roz mia rach od 6 do 41 mm i ma -
ją do ży wot nią gwa ran cję. Do klu czy moż na do ku pić spe cjal ne etui
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Te go rocz nym zwy cięz cą mię dzy na ro do we go kon kur su
Swe dish Ste el Pri ze zo sta ła fir ma Ki ru na Wa gon ze
Szwe cji. Na gro da przy zna na zo sta ła za in no wa cyj ne roz -

wią za nie wa go nów ko pal nia nych pro du ko wa nych pod na zwą
He lix Dum per. Ki ru na Wa gon wy ko rzy sta ła stal o wy so kiej wy -
trzy ma ło ści do opra co wa nia sys te mu wa go nów o du żo więk -
szej trwa ło ści i wy daj no ści niż in ne wa go ny do trans por tu ru -
dy do stęp ne na ryn ku.  – Ki ru na Wa gon z po wo dze niem roz wi -
nę ła do bry po mysł i za sto so wa ła sta le o wy so kiej wy trzy ma ło -

ści, by za mie nić go w cał ko wi cie no we roz wią za nie o wy so kiej
ja ko ści – mó wi Eva Pe turs son, prze wod ni czą ca ju ry Swe dish
Ste el Pri ze oraz sze fo wa dzia łu ba dań i roz wo ju w SSAB.
He lix Dum per to sys tem wy wro tek do da le ko bież ne go trans -
por tu ko le jo we go i efek tyw ne go roz ła dun ku ko pa lin. Za sto -
so wa nie za awan so wa nych sta li kon struk cyj nych o wy so kiej
wy trzy ma ło ści i sta li trud no ście ral nych po zwo li ło za pro jek to -
wać lek kie wa go ny po łą czo ne ze sta cjo nar nym ter mi na lem
He lix, słu żą ce do szyb kie go roz ła dun ku ob ro to we go. In no -
wa cyj ne roz wią za nie ce chu je się pręd ko ścią roz ła dun -
ku sięgającą dwudziestu pięciu tysięcy ton na go dzi nę, czy li
dwa ra zy więk szą od in nych sys te mów.
W fi nal nym pro jek cie do wy ko na nia wa go nów wy ko rzy sta no za -
rów no kon struk cyj ną stal Strenx, jak i trud no ście ral ną bla chę
Har dox. W po rów na niu z in nymi rozwiązaniami kom plet ny sys -
tem roz ła dun ko wy dla He lix kosz tu je jedynie jedną siódmą tego
co wa go n ob ro to wy. Warto także zauważyć, że He lix wy ko rzy -
stu je część po ten cjal nej ener gii ru dy do prze su wa nia wa go nów
do przo du w trak cie roz ła dun ku. Ozna cza to, że nie jest po -
trzeb na do dat ko wa ener gia, co ogranicza emisję py łu i ha ła su.
Na gro da Swe dish Ste el Pri ze przy zna na zo sta ła już po raz
osiem na sty. Zwy cięz ca otrzy mał nie tylko sta tu et kę wy ko na -
ną przez rzeź bia rza Jörga Je sch ke, ale także na gro dę pie -
nięż ną w wy so ko ści stu tysięcy koron szwedzkich.  

P
R

Z
E

G
L

Ñ
D

 F
IR

M
O

W
Y

Wydrukuj sobie silnik!

Zdobywca Swedish Steel Prize to sys tem wy wro tek do da le ko bież ne go trans por -
tu ko le jo we go i efek tyw ne go roz ła dun ku ko pa lin

Ze spół in ży nie rów i pro jek tan tów Re nault Trucks pra cu -
je nad in no wa cyj nym pro jek tem  – pro duk cją czę ści
i kom po nen tów do sil ni ków w tech no lo gii dru ku 3D.

Ce lem pro jek tu jest zwięk sze nie ich wy daj no ści. Tech no lo gia
przy szło ści szyb ko sta je się rze czy wi sto ścią, co zdą ży ły już
po ka zać owoc ne te sty prze pro wa dzo ne na sil ni kach EU -
RO VI. Gru pa in ży nie rów Re nault Trucks z Lyonu roz po czę ła ba -
da nia nad tech no lo gią przy szło ści  - pro duk cją ele men tów me ta -
lo wych do sil ni ków w tech no lo gii dru ku 3D. Naj now szy pro to typ
DTI 5 z czte ro cy lin dro wym sil ni kiem Eu ro VI zo stał stwo rzo ny
przy uży ciu tech no lo gii dru ku 3D.
Cho ciaż te go ty pu sil nik był już wir tu al nie za pro jek to wa ny to
kom po nen ty ta kie jak na przykład wa łek roz rzą du, dźwi gnie za -
wo ro we, po kry wa ło ży ska zo sta ły tym ra zem wy dru ko wa ne w ca -
ło ści w tech no lo gii 3D oraz prze te sto wa ne przez okres 600 go -
dzin we wnątrz sil ni ka EU RO VI. – Głów nym ce lem pro jek tu jest
po ka za nie po zy tyw ne go wpły wu te go ty pu roz wią zań dla kon -
struk cji sil ni ków ob ni ża jąc tym sa mym osta tecz nie ich ma sę i roz -
miar. Ten pro ces po zwo lił nam ob ni żyć ma sę sil ni ka czte ro cy lin -
dro we go o 120 kg, co jest aż 25% róż ni cą – wy ja śnia ma na ger
pro jek tu Re nault Trucks Da mien Le mas son. Dru ko wa nie ta kich
ele men tów otwie ra no we możl wo ści przed kon struk to ra mi sil ni -
ków. Pro ces dru ku, któ ry po le ga na do da wa niu ma te ria łów war -
stwa po war stwie, mo że być wy ko rzy sta ny do two rze nia kom -
plek so wych roz wią zań ta kich jak opty ma li za cja roz mia ru czę ści,
a co za tym idzie do re duk cji ilo ści ope ra cji, któ re mu szą być wy -
ko na ne przez sil nik. – Te go ro dza ju za bieg zwal nia nas z utar tych
sche ma tów do ty czą cych kon struk cji sil ni ka i po zwa la in ży nie rom
na za sto so wa nie no wych roz wią zań. Pro jekt ten, jest źró dłem
prze ło mo wej tech no lo gii dla sil ni ków przy szło ści, któ re bę dą lżej -

sze i bar dziej funk cjo nal ne, za pew nia jąc w ten spo sób opty mal ną
wy daj ność – do da je Da mien Le mas son. Ilość czę ści uży tych
w sil ni ku DTI 5 zre du ko wa no o dwa dzie ścia pięć pro cent osta -
tecz nie po zby wa jąc się dwu stu czę ści.
Dla firm trans por to wych dru ko wa nie me ta lu w tech no lo gii 3D
nie sie ze so bą wie le za let. Bę dą one w sta nie zop ty ma li zo wać
ogól ne kosz ty eks plo ata cji flo ty po jaz dów a ob ni że nie po jem -
no ści sil ni ka do pro wa dzi do zwięk sze nia ła dow no ści i niż sze -
go zu ży cia pa li wa. Już w naj bliż szej przy szło ści tech no lo gia
ta mo że być uży ta do bar dzo spe cja li stycz nych za sto so wań.
Opie ra jąc się o uda ne wy ni ki osią gnię te na te stach wstęp -
nych, in ży nie ro wie Re nault Trucks bę dą kon ty nu ować swo ją
pra cę w tym za kre sie w ce lu dal sze go zwięk sze nia wy daj no -
ści i funk cjo nal no ści kom po nen tów do sil ni ków.

Te sty do wo dzą, że technologia drukowania 3D to nie ko sme tycz ne zmia ny ale
me cha ni zmy ma ją ce re al ny wpływ na trwa łość ele men tów sil ni ka

,Kiruna Wagon zwycięzcą Swedish Steel Prize 2017



jak to na budowie ładnie...

©PMB Sp. z o.o.

fotel jest niezwykle ważny dla 
zdrowia i samopoczucia operatora.
w końcu spędza w nim kilka 
ładnych godzin. każdego dnia…

naukowcy i lekarze prześcigają się w tworzeniu 
nowych konstrukcji

fotel z drewna był 
targowym hitem w las vegas

skandynawowie jak zwykle okazali 
się nowatorscy i proekologiczni

do pana zenka zgłaszają się prawnicy skłonni pomóc 
mu udowodnić, że pierwszy drewniany fotel w maszynie
budowlanej zastosowano w kraju nad wisłą…

za to pan zenek podszedł do
nowej konstrukcji z dystansem

też mi coś, ja na
„drewniaku”
pracuję już

jedenasty rok!

Ddobre oparcie 
to podstawa!

DREW NIA NY FO TEL – CZY ZA AK CEP TU JĄ GO PO LA CY?

drewniany fotel 
stanowi przejaw  

symbiotycznej relacji między
operatorem a maszyną
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Wra mach ko lej nej edy cji pro gra mu sty pen dial ne go fir my
LiuGong Dres sta Ma chi ne ry od by ło się uro czy ste wrę -
cze nie za pro szeń na sta że dla naj zdol niej szych stu -

den tów In ży nie rii Ma te ria ło wej Sta lo wo wol skie go Wy dzia łu KUL
oraz Po li tech ni ki Rze szow skiej. Sta żo wy Fun dusz Sty pen dial ny
to po wsta ły trzy la ta te mu pro jekt wspie ra nia stu den tów, pier -
wot nie skie ro wa ny do słu cha czy Po li tech ni ki Rze szow skiej,
a od ro ku aka de mic kie go 2016/2017 rów nież do Wy dzia łu In ży -
nie rii Ma te ria ło wej KUL, któ ry ma na ce lu prak tycz ne wy kształ -
ce nie wy so ko wy kwa li fi ko wa nej, mło dej ka dry in ży nier skiej.
Zgod nie z za ło że nia mi kul ty wo wa nia tra dy cji za kła du i jed no -
cze śnie za chę ca nia ko lej ne go po ko le nia do po zo sta nia na lo -
kal nym ryn ku pra cy oraz roz wi ja nia swo jej ka rie ry, LiuGong
Dres sta Ma chi ne ry in we stu je nie tyl ko w fa bry kę, ale i w ka pi tał
ludz ki. Wła dze Spół ki, de cy du jąc się na współ pra cę z uczel nia -
mi, my ślą o kan dy da tach, któ rzy mo gą za si lić ka drę pra cow ni -
czą w naj bliż szych la tach.
W mar cu sze ścio ro stu den tów In ży nie rii Ma te ria ło wej KUL: Łu -
kasz Tap per, Pau la Kwo lek, Kac per An dres, Se we ryn Do lec ki,
Wio let ta Idec oraz To masz Ba czew ski, w obec no ści dzie ka -
na Wy dzia łu Za miej sco we go Pra wa i Na uk o Spo łe czeń -
stwie – pro fe so ra An drze ja Ku czu mo wa, pod pi sa ło umo wy
sta żo we z Hou Yubo, wi ce pre ze sem Liu gong Dres sta Ma chi -
ne ry (LDM) w Sta lo wej Wo li. Oprócz moż li wo ści od by cia sta żu

stu den ci otrzy ma ją tak że dwa ty sią ce zło tych gra ty fi ka cji w po -
sta ci sty pen dium. – Na wią za nie współ pra cy po mię dzy LDM
a uczel nia mi jest czę ścią na sze go pro gra mu pro mo wa nia mło -
dych i zdol nych stu den tów, któ rzy ma ją szan sę prak tycz nej we -
ry fi ka cji zdo by tej wie dzy i spraw dze nia umie jęt no ści oraz bliż -
sze go za po zna nia się z funk cjo no wa niem za kła du bę dą ce go
czę ścią glo bal nej fir my – po wie dział Hou Yubo.
We dług dzie ka na wy dzia łu, pro fe so ra An drze ja Ku czu mo wa,
ufun do wa ne sta że stwa rza ją moż li wość za ob ser wo wa nia, jak
wy glą da pra ca w mię dzy na ro do wym śro do wi sku, a w dal szej
per spek ty wie – za trud nie nia w róż nych miej scach na świe -
cie. – Ma my w na szych struk tu rach do świad czo nych in ży nie -
rów, kon struk to rów i tech no lo gów. Ich wie dzę chce my prze ka -
zy wać na stęp ne mu po ko le niu, któ re – ja ko ab sol wen ci wyż szej
uczel ni, po sia da ją cy umie jęt no ści nie tyl ko teo re tycz ne, ale

rów nież prak tycz ne i osią gnię cia na uko wo -tech nicz ne – bę dzie
mo gło roz wi jać swo je ka rie ry nie tyl ko w Pol sce, ale i w każ dym
za kąt ku glo bu. Na sze za kła dy, la bo ra to rium i po zo sta łe pla ców -
ki oraz biu ra kie run ko we go roz wo ju w róż nych kra jach świa ta,
gdzie ma my swo je sie dzi by, bę dą słu ży ły tym mło dym lu dziom
wspar ciem – wy ja śnia Hou Yubo.
Dzie się cio ro stu den tów Po li tech ni ki Rze szow skiej, w tym Wy -
dzia łu Me cha nicz no -Tech no lo gicz ne go, któ ry rów nież ma
swo ją sie dzi bę w Sta lo wej Wo li, zo sta ło na gro dzo nych przez
LiuGong Dres sta Ma chi ne ry sty pen dia mi sta żo wy mi pod czas
uro czy sto ści Dni Otwar tych Wy dzia łu, 31 mar ca 2017 ro ku.
Do gro na wy róż nio nych na le że li Lu cy na Wró blew ska, Ane ta
Tę cza, Kon rad Ko mie rzyń ski, Mag da le na Fu to ma, Ka mil Tka -
czyk, Ane ta Le wan dow ska, Pa weł Kra soń, Woj ciech Guź da,
Re na ta Stań ko oraz Eli za Gor czy ca.
Wśród na gro dzo nych sty pen dia mi stu den tów Po li tech ni ki
Rze szow skiej znaj du ją się mię dzy in ny mi sta ży ści, uczest ni -
czą cy w pro jek cie już w po przed nich la tach, któ rzy w trak cie
je go wcze śniej szych edy cji uzy ska li wy so ką oce nę oraz zo -
sta li za ak cep to wa ni ja ko przy szli pra cow ni cy Spół ki.
Przy przy zna wa niu sty pen diów wzię te pod uwa gę zo sta ły nie
tyl ko ich zna ko mi te wy ni ki w na uce, ale rów nież za an ga żo wa -
nie, po ten cjał i umie jęt no ści wy ko rzy sta nia do tych czas zdo -
by tej wie dzy w trak cie od by wa nia sta żu w Liu Gong Dres sta
Ma chi ne ry. – Sty pen dia ma ją za za da nie po szu ki wa nie
i wspie ra nie uta len to wa nych mło dych lu dzi, któ rzy w przy -
szło ści wzmoc nią ka drę Liu gong Dres sta Ma chi ne ry. Po zy -
ska nie no wych, wy so ko wy kwa li fi ko wa nych pra cow ni ków sta -
no wi je den z naj waż niej szych punk tów roz wo ju na szej Spół -
ki – mó wi Hou Yubo. Re ali zo wa ne w ra mach współ pra cy z Po -
li tech ni ką Rze szow ską sta że, prak ty ki i sty pen dia ofe ru ją stu -
den tom moż li wość za po zna nia się z dzia łal no ścią du żej mię -
dzy na ro do wej Spół ki o glo bal nym za się gu, ja kim jest Liu gong
Dres sta Ma chi ne ry oraz da ją szan se za trud nie nia po ukoń -
cze niu stu diów. Na to miast dla Spół ki sta no wią ele ment dłu -
go fa lo wej stra te gii, któ re go ce lem jest mię dzy in ny mi utwo -
rze nie w Sta lo wej Wo li no wo cze sne go ośrod ka ba daw czo -
-roz wo jo we go ma szyn bu dow la nych, dys po nu ją ce go wy so -
ko kwa li fi ko wa ną ka drą pra cow ni ków.
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Hou Yubo, wi ce pre zes Liu gong Dres sta Ma chi ne ry uro czy ście wrę czał stu den -
tom Po li tech ni ki Rze szow skiej na gro dy w po sta ci sty pen diów

Wśród na gro dzo nych ufun do wa ny mi przez LiuGong Dres sta Ma chi ne ry sty pen -
dia mi stu den tów Po li tech ni ki Rze szow skiej zna la zły się tak że ko bie ty



http://aipcrgdansk2018.org/
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Edwin Fru ti ger bę dą cy szwaj car skim przed sta wi cie lem
kil ku pro du cen tów spe cja li stycz nych ma szyn o ni szo -
wej kon struk cji, w ro ku 1957 po sta no wił sfor ma li zo wać

swą dzia łal ność za kła da jąc fir mę han dlo wą z sie dzi bą w Zu ry -
chu. W tym sa mym ro ku za czę ła ona spro wa dzać do Szwaj ca -
rii spy char ki sa mo za ła dow cze, któ re mia ły ode grać klu czo wą
ro lę w póź niej szym roz wo ju fir my. Pierw sze ma szy ny te go ty -
pu nie miec kiej pro duk cji od ro ku 1936 wy ko rzy sty wa no do bu -
do wy za pór prze ciw czoł go wych. Edwin Fru ti ger spro wa dzał
ta kie nie co zmo der ni zo wa ne ma szy ny w la tach pięć dzie sią -
tych do Szwaj ca rii. Prze łom sta no wił rok 1964, kie dy to Edwin
Fru ti ger od był swą pierw szą po dróż do Ja po nii i za czął spro -
wa dzać do Eu ro py ja poń skie spy char ki sa mo za ła dow cze. 
Spe cy ficz ne ma szy ny znaj du ją za sto so wa nie w bu dow nic -
twie in ży nie ryj nym, ale są ra czej sprzę tem ni szo wym. Nie
mo gły by więc przy czy nić się do roz wo ju fir my, ale ani Edwin
Fru ti ger, ani je go na stęp cy – Jürg i Urs Fru ti ger ni gdy nie po -
nie cha li zaj mo wa nia się ni mi. Wprost prze ciw nie, prze szli
od han dlu do pro duk cji. W ro ku 2000 po sta no wi li stwo rzyć
wła sne biu ro kon struk cyj ne zaj mu ją ce się pro jek to wa niem
spy cha rek sa mo za ła dow czych. Na de skach pro jek tan tów
po wstał mo del SR 3000 TI GER. Kon struk cja po tęż ne go „ty -
gry sa” by ła kon se kwent nie mo der ni zo wa na. W efek cie Fru ti -
ger Com pa ny AG – w chwi li obec nej ja ko je dy ny pro du cent
na świe cie – wy twa rza trzy mo de le tych spe cy ficz nych ma -
szyn. Co cie ka we jest też sam dla sie bie naj lep szym klien -
tem. Na by wa bo wiem „ty gry sy” na wła sne po trze by utrzy mu -
jąc flo tę ma szyn, któ re wy naj mu je do re ali za cji naj więk szych
eu ro pej skich in we sty cji in fra struk tu ral nych.
Ta ka dzia łal ność z uwa gi na ni szo wość ma szyn z ca łą pew -
no ścią nie za pew ni ła by fir mie ani god ne go by tu, ani szans
na roz wój. Dla te go też Fru ti ger Com pa ny AG po szu ki wał in -

te re su ją cej al ter na ty wy. Zna lazł ją w ro ku 1985, kie dy to
wła sny mi si ła mi skon stru ował pierw szą w swej hi sto rii myj -
nię do kół. Rok póź niej efekt prac in ży nie rów Fru ti ge ra z po -
wo dze niem prze szedł te sty prak tycz ne w jed nej ze szwaj -
car skich żwi row ni. Jej wła ści cie le by li tak za do wo lo -
na z urzą dze nia, że po za koń cze niu te stów zde cy do wa li się
za ku pić je na wła sność. W ko lej nych la tach Fru ti ger roz wi -
jał kon struk cję myj ni kon cen tru jąc się na za spo ka ja niu po -

trzeb lo kal ne go ryn ku. Eks port urzą dzeń roz po czął się w ro -
ku 1988. Za in te re so wa nie myj nia mi sta le ro sło, nie mal na -
tych miast po uru cho mie niu se ryj nej pro duk cji fir ma otrzy -
ma ła za mó wie nia na pięć dzie siąt myj ni. Fru ti ger od niósł
ryn ko wy suk ces, ale mógł być on bar dziej spek ta ku lar ny.
Fir mie dłu go nie uda wa ło się wy lan so wać na zwy pro duk tu,
któ ra nie by ła by ści śle tech nicz na, ła two wpa da ła by w ucho
i do brze brzmia ła w róż nych ję zy kach. By ło to o ty le waż ne,

że Fru ti ger już wów czas pla no wał zwięk sze nie eks por tu
swo ich pro duk tów. Osta tecz nie na zwę mar ki, ja ką po dziś
dzień opa try wa ne są urzą dze nia Fru ti ge ra, wy my ślił obec ny
dy rek tor za rzą dza ją cy fir my Urs Fru ti ger. Pod czas za ba wy
z cór ką try ska ją cym wo dą gu mo wym wie lo ry bem przy szła
mu na myśl na zwa „Mo by Dick”, któ ra oka za ła się przy sło -
wio wym strza łem w dzie siąt kę. 
Jesz cze do po ło wy lat dzie więć dzie sią tych mi nio ne go stu le cia
w uży ciu by ły wy łącz nie myj nie o rol ko wej kon struk cji. Za sa dą
ich dzia ła nia jest umiesz cza nie kół cię ża rów ki czy ma szy ny
po mię dzy dwie ma rol ka mi, a na stęp nie ob ra ca nie i my cie stru -
mie niem wo dy ze spe cjal nych na kie ro wa nych na nie dysz
z wo dą. Fru ti ger za czął ofe ro wać róż no ra kie mo de le, naj więk -

Fru ti ger – si ła ty gry sów i wie lo ry bów…

Spy char ki sa mo za ła dow cze jesz cze przed woj ną wy ko rzy sty wa no do bu do wy for -
ty fi ka cji. To od ich im por tu do Szwaj ca rii za czął dzia łal ność Edwin Fru ti ger 

W grud niu 1995 ro ku kon struk to rzy Fru ti ge ra do ko na li prze ło mu pre zen tu jąc
pierw szą na świe cie prze jaz do wą myj nię do kół

W ro ku 2014 efek ty ich prac inżynierów Frutigera po zwo li ły na uzu peł nie nie ofer -
ty firmy o wod ne ar mat ki prze ciw py ło we MobyDick
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sza z myj ni Mo by Dick skon stru owa na z my ślą o ob słu dze ze -
sta wów dro go wych mia ła aż dwa dzie ścia czte ry rol ki. 
Myj nie rol ko we wy ma ga ją za trzy ma nia po jaz du, my cie je go
kół i pod wo zia za bie ra za tem spo ro cza su. Dla nie któ rych
użyt kow ni ków trwa zbyt dłu go. Roz wią za nie pro ble mu Fru ti ger
przed sta wił w grud niu 1995 ro ku pre zen tu jąc pierw szą
na świe cie myj nię prze jaz do wą. Na czas my cia po jaz dy i ma -
szy ny nie mu szą się za trzy my wać, wy star czy, że zwol nią bieg. 
Myj nie prze jaz do we za czę ły cie szyć się ro sną cym za in te re so -
wa niem od bior ców, co sty mu lo wa ło roz wój fir my. Po przez two -
rze nie przed sta wi cielstw i biur han dlo wych na ca łym świe cie
Fru ti ger awan so wał na po zy cję li de ra wśród pro du cen tów myj -
ni. Po sia da tak że dzia ła ją cą w ska li glo bal nej pro fe sjo nal ną
sieć ob słu gi ser wi so wej. Myj nie Fru ti ge ra zy sku ją uzna nie
świa to wych ryn ków. W ro ku 2006 im po nu ją ca kom pak to wą bu -
do wą, ła twa w in sta la cji myj nia MobyDick Dra gon uho no ro wa -
na zo sta ła brą zo wym me da lem na pa ry skich tar gach In ter mat.
W przy pad ku Fru ti ge ra do sko na le spraw dza się po rze ka dło,
że po trze ba jest mat ką wy na laz ków. Spe cja li ści Fru ti ge ra
w od po wie dzi na po trze by użyt kow ni ków ko ło wych i gą sie ni -
co wych ma szyn bu dow la nych w ro ku 2008 za pre zen to wa li in -
no wa cyj ną myj nię MobyDick HD1. Naj więk szym wy zwa niem

dla in ży nie rów by ło stwo rze nie na ty le sta bil nej kon struk cji
rusz tu, by by ła ona w sta nie utrzy mać naj cięż sze ma szy ny.
Fru ti ger uru cho mił pro duk cję myj ni prze zna czo nych spe cjal -
nie dla bran ży bu dow la nej, ko mu nal nej i sek to ra prze my sło -
we go. Mo du ło we urzą dze nia ty pu prze jaz do we go MobyDick
ConLine (Con struc tion Li ne) od sa me go po cząt ku spo tka ły
się z uzna niem użyt kow ni ków. Głów nie ze wzglę du na moc ną
bu do wę, wy so ką funk cjo nal ność, bły ska wicz ną in sta la cję
i moż li wość szyb kie go prze nie sie nia w in ne miej sce. Naj waż -
niej szą za le tą myj ni MobyDick ConLine jest moż li wość roz bu -
do wy i ła twe go do pa so wa na do zmie nia ją cych się wa run ków.
O suk ce sie ryn ko wym Fru ti ge ra świad czy fakt, że do tej po ry
róż ne go ty pu myj nie Mo byDick zna la zły bli sko czte ry ty sią ce
na byw ców z po nad czter dzie stu kra jów ca łe go świa ta. 
Przed dzie się cio ma la ty na stą pi ły istot ne zmia ny w stra te gii
dzia ła nia Fru ti ge ra. Fir ma prze kształ ci ła się w spół kę ak cyj ną,
nad któ rą wy łącz ne kie row nic two ob jął Urs Fru ti ger. Jed ną
z je go pierw szych de cy zji po ob ję ciu funk cji by ła in ten sy fi ka -
cja eks pan sji na świa to we ryn ki. W efek cie po wo ła no do ży cia
przed sta wi ciel stwa w Pol sce, Re pu bli ce Cze skiej, Chi nach

i An glii. Otwo rzo no tak że biu ra han dlo we w USA, In diach
i wie lu kra jach eu ro pej skich, któ rych za da niem jest utrzy my -
wa nie bli skich kon tak tów z klien ta mi. Fru ti ger mu siał przy sto -
so wać się do co raz ostrzej szej kon ku ren cji ryn ko wej. Ko -
niecz ność ob ni że nia kosz tów pro duk cji spra wi ła, że w Win ter -
thur, gdzie znaj du je się głów na sie dzi ba fir my, po zo sta wio no
ośro dek ba daw czo -roz wo jo wy i pro duk cję po wsta ją cych
w krót kich se riach pro to ty pów. Myj nie i spy char ki sa mo za ła -
dow cze wy twa rza ne są na to miast w Re pu bli ce Cze skiej i Chi -
nach. Oczy wi ście Fru ti ger Com pa ny AG bę dą cy świa to wym
po ten ta tem w pro duk cji pro fe sjo nal nych myj ni do kół dba
o ich roz wój tech no lo gicz ny i gwa ran tu je naj wyż szą ja kość.
Kon struk to rzy Fru ti ge ra nie spo czy wa ją na lau rach. W ro -
ku 2014 efek ty ich prac po zwo li ły na uzu peł nie nie ofer ty
o wod ne ar mat ki prze ciw py ło we MobyDick. Dwa la ta póź niej
pod czas pre sti żo wych mo na chij skich tar gów Bau ma pre mie rę
mia ła naj now szej ge ne ra cji myj nia Fru ti ge ra MobyDick ONE.
W ma ju Fru ti ger ob cho dził ju bi le usz sześć dzi się cio le cia ist -
nie nia. W ju bi le uszo wej im pre zie wzię ło udział bli sko sto
pięć dzie siąt osób z ca łe go świa ta re pre zen tu ją cych cen tra -
lę i po szcze gól ne przed sta wi ciel stwa fir my. Ha sło im pre zy
„50 + 10” mia ło od nie sie nie za rów no do bo ga tej hi sto rii fir -
my, jak i da le ko sięż nych pla nów na przy szłość. 

Różnego typu myj nie Mo byDick zna la zły do tej pory na byw ców w po nad czter -
dzie stu kra jach ca łe go świa ta, także w Polsce

W ju bi le uszo wej im pre zie Fru ti ge ra wzię ło udział bli sko stu pięć dzie siąt osób z ca łe -
go świa ta re pre zen tu ją cych za rów no cen tra lę, jak i po szcze gól ne przed sta wi ciel stwa 

Pierw sze spy char ki sa mo za ła dow cze wła snej kon struk cji Fru ti ge ra po wsta ły
w ro ku 2000. Dziś szwaj car ska fir ma jest ich je dy nym na świe cie pro du cen tem 
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Ma szy ny to mo ja pa sja!
Ma szy ny Bu dow la ne: – Uprze dzał Pan co praw da, że
ostat ni od ci nek na do jeź dzie do Hy dro sprzę tu mo że
nas nie co za sko czyć… Czło wiek zda je się od da lać
od cy wi li za cji. Czy na idyl licz nej wsi mo że mie ścić się
pro fe sjo nal na fir ma zaj mu ją ca się cięż kim sprzę tem?
Da niel Ku kla: – Zda rza się, że prze tar gi na re mon ty
ma szyn wy gry wa ją fir my ma ją ce ja ko je dy ne za ple -
cze szo pę i sto do łę na wsi. La kier nia, ha mow nia, sil -
ni kow nia? Nie są po trzeb ne! Po wie rzo ny do re mon tu
sprzęt ja koś się wy kle pie, po ma lu je pędz lem i ja koś
to bę dzie. Hy dro sprzęt, choć mie ści się we wsi Łąk ta
Dol na, to dzia ła pro fe sjo nal nie dys po nu jąc od po -
wied nim za ple czem. 

MB: – Skąd wy bór miej sca dzia ła nia? 
DK: – Pierw szą pra cą mo je go oj ca był Bu do stal -8.
Stam tąd wy je chał na pań stwo wy kon trakt do Ira ku,
gdzie pra co wał dwa la ta. Za trud nił się po tem w Zjed no -
czo nych Emi ra tach Arab skich, gdzie przez ko lej ne dzie -
sięć lat był me cha ni kiem ma szyn bu dow la nych. Fi nal -
nie miał pod swo ją opie ką kil ka dzie siąt ma szyn. Za rzą -
dzał gru pą me cha ni ków, któ rych sam wy szko lił. Na po -
cząt ku lat dzie więć dzie sią tych wró cił do Pol ski, wy bu -
do wał dom i nie wiel ki warsz tat w Łąk cie Dol nej. Za mie -
rzał na pra wiać w nim sa mo cho dy oso bo we.

MB: – Nie zły po mysł na ży cie… 
DK: – Na pierw szy rzut oka tak. Warsz tat sa mo cho do -
wy nie oka zał się jed nak naj lep szym biz ne sem, oj ciec
do szedł do wnio sku, że zna jąc się na hy drau li ce, pom -
pach, roz dzie la czach czy si łow ni kach po wi nien za jąć
się na pra wą ma szyn bu dow la nych. Oka za ło się to przy -
sło wio wym strza łem w dzie siąt kę. Oj ciec mu siał roz wi -
jać fir mę, do ku pił grunt, po bu do wał bu dyn ki, ha le
warsz ta to we, za in sta lo wał li nie do ob rób ki. Tak to się
za czę ło i trwa w tym miej scu do dziś. 

MB: – I po my śleć tyl ko, że dzi siej szy gi gant – JCB, roz -
po czy nał od wy naj mo wa ne go ga ra żu…
DK: – Ucie kło nam wie le lat i trze ba się z tym po go dzić.
Stra co ne go dy stan su nie nad ro bi my…

MB: – W ja kim miej scu dziś znaj du je się Hy dro sprzęt?
DK: – Kon cen tru je my się na kil ku ob sza rach dzia łal -
no ści. Ma my dział ser wi su, han dlu ma szy na mi no -
wy mi i uży wa ny mi oraz zaj mu ją cy się od bu do wą
sprzę tu. Wy ni ka to ze zróż ni co wa nia ryn ku, nie któ -
rzy klien ci chcą tyl ko no wych ma szyn nie in te re su ją
ich od bu do wy wa ne czy uży wa ne. Jest tak że ry nek
ma szyn od bu do wy wa nych i uży wa nych. Za in te re so -
wa ni ni mi nie snu ją da le ko sięż nych pla nów, po trze -
bu ją ma szyn do wy ko na nia kon kret nej in we sty cji,
dzia ła ją w myśl za sa dy – wy gra łem prze targ, po trze -
bu ję kon kret nej ma szy ny, a po za koń cze niu in we -
sty cji al bo znaj dę moż li wo ści dal sze go jej wy ko rzy -
sty wa nia, al bo się jej po zbę dę i po szu kam ewen tu -
al nie cze goś no we go. Sze ro ki za kres na szej dzia łal -
no ści to re mon ty sprzę tu, ob rób ka, gdy wy ko nu je -

my ele men ty i podzespoły ma szyn, ta kie jak tu le je,
tło czy ska, łyż ki, chwy ta ki. 

MB: – Żar to bli wie moż na to ująć w ten spo sób, że Hy -
dro sprzęt to nie co wię cej niż warsz tat czy ma nu fak tu ra…
DK: – Moż na tak po wie dzieć, pro duk cja nie jest bo -
wiem pro wa dzo na na ma so wą ska lę. Od by wa się
na wła sne po trze by, do ty czy ma szyn, któ re znaj du ją się
w na szej ofer cie. Część osprzę tu i pod ze spo łów wy ko -
nu je my we wła snym za kre sie. 

MB: – Za uwa ży łem, że wy po sa że nie sta no wisk dia gno -
stycz nych dla hy drau li ki si ło wej tak że wy ko na li ście wła -
sny mi si ła mi… 
DK: – To praw da, wy pro du ko wa li śmy je na miej scu
we dług pro jek tu na ukow ców z Po li tech ni ki kra kow skiej.

MB: – Współ pra ca z uczel nią to epi zod czy coś sta łe go?
DK: – Je stem ab sol wen tem kra kow skiej Po li tech ni ki.
Ukoń czy łem kie ru nek Me cha ni ka i Bu do wa Ma szyn, ze
spe cjal no ścią mo de lo wa nia i mo ni to rin gu ma szyn.
Utrzy mu ję sta ły kon takt z mo im pro mo to rem An drze jem
Sob czy kiem i gro nem pra cow ni ków na uko wych. Hy -
dro sprzęt mo że li czyć na ich wspar cie me ry to rycz ne. 

MB: – Czy do Hy dro sprzę tu na sta że tra fia ją stu den ci?
DK: – Prak ty ki od by wa ją u nas zdol ni ucznio wie szkół
za wo do wych, co przy no si sa me ko rzy ści. Zde cy do wa -
na więk szość za trud nia nych przez nas fa chow ców
uczy ła się za wo du me cha ni ka i elek tro me cha ni ka w Hy -
dro sprzę cie. Po koń czy li szko ły, uczel nie i wró ci li do nas
ja ko naj wyż szej kla sy spe cja li ści. 

MB: – Jak uda je się za trzy mać do brych fa chow ców?
Z re gu ły me cha ni cy wo lą na pra wiać sa mo cho dy niż
ma szy ny bu dow la ne…
DK: – Kil ka osób, któ re na uczy ły się w Hy dro sprzę cie na -
pra wy sil ni ków, ukła dów hy drau licz nych czy elek tro me -
cha nicz nych, zna la zło za trud nie nie w oko licz nych warsz -
ta tach sa mo cho do wych. Więk szość jed nak zo sta ła. 

MB: – Ile osób za trud nia Hy dro sprzęt? 
DK: – Po nad sto dwadzieścia, z cze go set ka pra cu je
bez po śred nio przy na pra wach i od bu do wie ma szyn. 

MB: – Otrzy ma li ście wy róż nie nie w kon kur sie „Ma ło -
pol ski Pra co daw ca”. Za co kon kret nie?
DK: – Na gro da przy zna wa na jest fir mom przy ja znym
pra cow ni kom. Hy dro sprzęt sta ra się dbać o pra cow ni -
ków, stwa rzać im opty mal ne wa run ki za trud nie nia. Zo -
sta ło to do ce nio ne, przy zna no nam wy róż nie nie. 

MB: – Wa szą dzia łal ność ce chu je se zo no wość.
W szczy cie se zo nu do cho dzi do spię trze nia na praw…
DK: – Ma my am bi cje dzia ła nia w ca łej Pol sce, chce my
roz wi jać fir mę. Spra wu je my ob słu gę ser wi so wą nad ma -
szy na mi eks plo ato wa ny mi przez elek tro cie płow nie Ve olia
roz sia ne po ca łym kra ju. Pra cy, szcze gól nie tej dla me cha -
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ni ków nie bra ku je. W pew nych okre sach ma my peł ne rę ce
ro bo ty. By wszyst kie mu po do łać, zwięk sza my za trud nie nie
me cha ni ków i roz bu do wu je my flo tę mo bil nych warsz ta tów. 

MB: – Proszę o przedstawienie konkretów co do
działalności Hydrosprzętu.
DK: – W ra mach dzia łal no ści han dlo wej ofe ru je my ko -
par ki, spy char ki, ła do war ki ko ło we, miniwozidła oraz
czę ści i pod ze spo ły. Są to za rów no ma szy ny fa brycz nie
no we, jak i uży wa ne. Je ste śmy au to ry zo wa nym dys try -
bu to rem ma szyn bu dow la nych mar ki Dres sta, a od nie -
daw na tak że Liu Gong. W na szej ofer cie znaj du ją się po -
nad to pod wo zia gą sie ni co we nie miec kiej fir my Lin ser In -
du strie Se rvi ce. Są to pod ze spo ły wy so kiej ja ko ści, sto -
so wa ne na pierw szy mon taż przez kil ku re no mo wa nych
pro du cen tów ma szyn bu dow la nych. Hy dro sprzęt ofe ru -
je tak że łyż ki kru szą ce i prze sie wa ją ce fiń skiej fir my Re -
mu, któ re znaj du ją sze ro kie za sto so wa nie m. in
w recyklingu od pa dów, kru sze niu wę gla, be to nu, prac
ko mu nal nych, czy za sy py wa niu wy ko pów i ru ro cią gów.
Ko par ki kro czą ce Men zi Muck są ma szy na mi uni wer sal -
ny mi, któ re do sko na le ra dzą so bie w pra cach w eks tre -
mal nie trud nych wa run kach. Wo zi dła gą sie ni co we Ma -
ro oka oraz czę ści za mien ne do więk szo ści ma rek ma -
szyn na ryn ku. Po nad to ja ko ser wis Cum mins ofe ru je my
fa cho we usłu gi w za kre sie na praw i re mon tów sil ni ków.

MB: – Na pra wy no wo cze snych ma szyn wy ma ga ją nie
tylko fachowej wiedzy, ale także spe cja li stycz ne go
opro gra mo wa nia dia gno stycz ne go i na rzę dzi…
DK: – In we stu je my kon se kwent nie w szko le nia me cha -
ni ków. Za pew nia my im spe cja li stycz ne opro gra mo wa -
nie, pro fe sjo nal ne na rzę dzia warsz ta to we oraz od po -
wied nio wy po sa żo ne sa mo cho dy ser wi so we. Z czy -
stym su mie niem po wie dzieć mo gę, że Hy dro sprzęt jest
od po wied nio przy go to wa ny do prze pro wa dza nia skom -
pli ko wa nych na praw, tak że w wa run kach po lo wych.

MB: – Wspo mniał Pan o ofe ro wa nych przez Hy dro -
sprzęt ko par kach kro czą cych Men zi Muck i wo zi dłach
Ma ro oka. Ja koś nie wi dać ich w Pol sce…
DK: – Ko par ki Men zi Muck to ma szy ny spe cja li stycz ne
i dość dro gie. Ma to oczy wi ście wpływ na za in te re so wa -
nie pol skich klien tów. Na Sło wa cji kil ka na ście sztuk
„pa ją ków” Men zi Muck za ku pi ła tam tej sza straż po żar -
na. W Pol sce pod opie ką ser wi so wą ma my jed ną ta ką
ko par kę. Pra cu je ona w Biał ce Ta trzań skiej, w fir mie
utrzy mu ją cej wy cią gi nar ciar skie. La ta te mu za ku pi ła
ona uży wa ną ma szy nę za gra ni cą. Wy so ka ce na sta no -
wi tak że ba rie rę dla sprze da ży wo zi deł gą sie ni co wych
Ma ro oka. Wiem, że ta ki po jazd ma jed no z kra kow skich
przed się biorstw. Spraw dza się on ide al nie w eks tre mal -
nie trud nych wa run kach przy bu do wie ga zo cią gów. Po -
nie waż ich sieć ma być u nas grun tow nie mo der ni zo wa -
na, mo że to sta no wić szan sę na więk szą sprze daż ta -
kich po jaz dów. W Ro sji spraw dza ją się w ta kich za sto -
so wa niach, co cie ka we w wie lu przy pad kach współ pra -
cu ją tam z ma szy na mi Dres sta. 

MB: – Bardzo często podkreśla się ro dzin ny cha rak ter
Hydrosprzętu. Czy wynika to z faktu zatrudnienia
członków rodziny czy też atmosfery tu panującej?
DK: – Mój ta ta, któ ry za ło żył fir mę, jest cią gle ak tyw ny.
Z re gu ły od za trud nio nych człon ków ro dzi ny wy ma ga
on zde cy do wa nie wię cej niż od po zo sta łych pra cow ni -
ków. A ma od ko go wy ma gać, oprócz mnie w Hy dro -
sprzę cie pra cu je bo wiem dwóch mo ich bra ci, żo na i bra -
to wa. Mój oj ciec bacz nie śle dzi na sze po czy na nia, jak to
się mó wi ma oko na wszyst ko. Ro dzin ny cha rak ter Hy -
dro sprzę tu wy ni ka jed nak nie tyl ko z ra cji za trud nie nia
tu człon ków ro dzi ny. Sta ra my się dbać o do bry kli mat
w fir mie. Wy zna ję za sa dę, że je że li w fir mie pa nu je do -
bra at mos fe ra, to bę dzie się w niej też do brze dzia ło.
Lu dzie bę dą przy cho dzi li z więk szą chę cią do pra cy
i bar dziej an ga żo wa li się w co dzien ne obo wiąz ki. Czło -
wiek nie po wi nien przy cho dzić do pra cy za ka rę.

MB: – Wszystko pięknie! Nie któ rzy jednak nie wy obra -
ża ją so bie pra cy w gro nie naj bliż szej ro dzi ny…
DK: – Nas ten pro blem nie do ty czy. Pra cu je my ra zem,
dą ży my do wspól ne go ce lu i re ali zu je my po sta wio ne za -
da nia. Prio ry te tem dla nas jest za wsze do bro i roz wój fir -
my. Dą ży my do te go, by do brze dzia ło się w fir mie i nie
cier pia ło na tym ży cie ro dzin ne. Oczy wi ście spra wy Hy -
dro sprzę tu prze no szą się czę sto na czas po pra cy. Skła -
mał bym twier dząc, że przy ro dzin nym sto le nie ma my in -
nych te ma tów, ale często przynosimy pracę do domu. 

MB: – Jednak nie tyl ko pra cą czło wiek ży je…
DK: – Dużo pra cu ję, zawsze mocno an ga żu ję się w to
co ro bię. Ma szy ny bu dow la ne są mo ją pa sją, ale sta -
ram się także zna leźć czas na przy jem no ści po za tą sfe -
rą. To ta kie „ła do wa nie aku mu la to rów”. Wraz z mał żon -
ką chęt nie po dró żu je my, lu bi my zwie dzać nowe
miejsca i spo ty kać cie ka wych lu dzi. 

Roz ma wiał Ja cek Ba rań ski

Rozmowa z Danielem Kuklą, 
właścicielem i dyrektorem zarządzającym firmy Hydrosprzęt 
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Świa to wi pro du cen ci ma szyn bu dow la nych od lat wy cze ku -
ją po wro tu ko ni nunk tu ry i… do cze kać się nie mo gą. Do ty -
czy to szcze gól nie usta bi li zo wa nych ryn ków Ame ry ki Pół -

noc nej, Ja po nii i Ko rei Po łu dnio wej, które ro sną wol no, śred nio
o 1,6 pro cent rocz nie. Po dob nie rzecz ma się z Eu ro pą. Pro du -
cen ci z na sze go re gio nu ra tu ją się eks por tem, ale eks pan sja
na ryn ki ze wnętrz ne na po ty ka na trud ne do prze zwy cię że nia ba -
rie ry. Trud no o no wych klien tów sko ro wy ma ga ją ce ryn ki są prze -
sy co ne ma szy na mi kla sy Pre mium. Wraz z wy bu chem świa to we -
go kry zy su go spo dar cze go sprze daż ma szyn do ro bót ziem nych
i dla dro go wnic twa na ryn kach eu ro pej skich spa dła od po wied nio
o dwa dzie ścia i trzy dzie ści pro cent. Trud no dziś uwie rzyć, że
w ro ku 2007 Por tu ga lia, Hisz pa nia, Wło chy i Gre cja ku po wa ły
aż dwa dzie ścia pięć pro cent eu ro pej skiej pro duk cji sprzę tu dro -
go we go i do ro bót ziem nych. Kry zys go spo dar czy spra wił, że za -
po trze bo wa nie skur czy ło się naj pierw do trzech i pół pro cent, by
z bie giem cza su wzro snąć do nie speł na dwu na stu. Trudno
przewidzieć, czy i kiedy sytuacja powróci do stanu ze złotego
okresu dla producentów maszyn budowlanych, który wszyscy
wspominają z tęsknotą i rozrzewnieniem.
Sy tu ację pro du cen tów z na sze go re gio nu po pra wić mo że zwięk -
sze nie eks por tu na ryn ki po za eu ro pej skie. Kło pot jed nak w tym,
że cią gle nie ma ją oni zbyt wie le do za ofe ro wa nia klien tom z ryn -
ków wscho dzą cych. Ma szy ny pro du ko wa ne w Eu ro pie są
po pro stu zbyt skom pli ko wa ne i dro gie. Pa ra dok sal nie po moc ną
dłoń mo gą po dać Eu ro pej czy kom… Chiń czy cy. W Chi nach licz -
ba ma szyn bu dow la nych przy pa da ją cych na gło wę miesz kań ca
zbli ża się co praw da do po zio mu roz wi nię tych ryn ków za chod -
nich, ale mi mo tak du że go na sy ce nia ryn ku Chiń czy cy – na dal
bę dą ku po wać ma szy ny kla sy Pre mium. Bar dzo du żo sprzę tu
bę dą ce go w ich ak tu al nych za so bach jest bo wiem moc no prze -
sta rza ła. Wy ni ka ją ca z te go awa ryj ność i sła ba wy daj ność nie po -
zwa la na re ali za cję gi gan tycz nych pro jek tów bu dow la nych. 

Chińczycy są zarówno naj więk szym na świe cie importerem
sprzę tu bu dow la ne go, jak i jego eksporterem. Producenci z
Państwa Środka kon se kwent nie zwięk sza ją swe udzia ły
w sprze da ży. Jest to szcze gól nie wi docz ne na tak zwa nych
ryn kach wscho dzą cych. Co sta no wi naj istot niej szą pod sta wę
ich suk ce su? Po pro stu ofe ru ją do kład nie to, cze go po trze -
bu ją tamtejsi klien ci. So lid ny, mo że nie co to por ny tech nicz -

nie pro dukt w naprawdę niskich ce nach. Na do da tek są to
maszyny, któ re moż na sa me mu na pra wić bez uży cia skom -
pli ko wa nych na rzę dzi i apa ra tu ry. Pod czas gdy w Eu ro pie
żad na na pra wa nie obejdzie się bez pod łą cza nia kom pu te ra,
w przypadku maszyn chińskich wy star czą mło tek i ob cę gi. 
Za chod nie kon cer ny – przy naj mniej ofi cjal nie – nie za mie rza ją
re zy gno wać z wal ki o klien tów z kra jów roz wi ja ją cych się. Go -
łym okiem wi dać jed nak ale nie czy nią te go z peł nym za an ga -
żo wa niem. Dzia ła ją na „pół gwizd ka” kon cen tru jąc się nie mal
wy łącz nie na za peł nia niu ryn ko wych nisz. Cho dzi oczy wi ście
o ma szy ny o wy ra fi no wa nej kon struk cji, ja kich nie są w sta nie
wy pro du ko wać chiń scy kon ku ren ci. Efek ty są jed nak zbyt ma -
łe w sto sun ku do ocze ki wań. W ry wa li za cji z Chiń czy ka mi eu -
ro pej skim pro du cen tom bra ku je zde cy do wa nia i szyb ko ści
po dej mo wa nia de cy zji o wdro że niu do pro duk cji sprzę tu od -
po wia da ją ce go po trze bom i – co ma ko lo sal ne zna cze nie
– moż li wo ści fi nan so wych na byw ców z ryn ków wscho dzą -
cych. Ozna cza to, że zmu sze ni są po szu ki wać oszczęd no ści,
czy li, mówiąc wprost, pro du ko wać ta niej. Jest to rów no znacz -
ne z prze no sze niem pro duk cji do kra jów wspie ra ją cych ob ce
in we sty cje, któ re dys po nu ją jed no cze śnie tań szą si łą ro bo czą. 
Ostra wal ka o ryn ki zby tu pociąga za sobą ogrom ną fa lę
kon so li da cyj ną. Prze wi du je się, że w cią gu naj bliż szych
piętnastu lat na wet po ło wa spo śród wszyst kich pro du cen -
tów ma szyn bu dow la nych utra ci swą nie za leż ność. Za chod -
nie kon cer ny, na wet te naj więk sze, nie ma ją zbyt wie le moż -
li wo ści, by się te mu prze ciw sta wić. Koncentrować muszą się
ra czej na dzia ła niach, któ re po zwo li ły by choć by na pe wien
czas od ro czyć ten wy rok.
Gdzie za tem – oprócz wspo mnia nych Chin – pro du cen ci ma -
szyn kla sy Pre mium – mogą szu kać ryn ków zby tu? Co raz
trud niej zna leźć im prze cież na byw ców – szcze gól nie na ma -
szy ny ko pal nia ne i do ro bót ziem nych – w Eu ro pie, USA
czy Ja po nii. Je że li chcie li by śmy stwo rzyć ma pę naj le piej ro -
ku ją cych ryn ków, to zna leźć je moż na głów nie wzdłuż rów ni -
ka. W re gio nie tym do ro ku 2020 moż li we są rocz ne przy ro -
sty na po zio mie 4-5 pro cent, a w po szcze gól nych przy pad -
kach – na przy kład In do ne zji – na wet nie co wyż sze. Oprócz
roz wi ja ją ce go się w mia rę dy na micz nie ryn ku In dii, świa to wi
pro du cen ci ma szyn kla sy Pre mium za bie ga ją o klien tów
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Maszyny klasy „Premium”? Komu je sprzedawać?!

In die sta wia ją na mo der ni za cję i roz bu do wę sie ci dro go wej. Przy re ali za cji in we -
sty cji pra cu ją ma szy ny re no mo wa nych ma rek, ale nie pierw szej mło do ści

Wal ce Hamm wy ko rzy sty wa ne przy bu do wie sie ci au to strad w Al gie rii róż ni ły się
pod wzglę dem wy po sa że nia od ma szyn ofe ro wa nych na bar dziej wy ma ga ją ce ryn ki
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z Wiet na mu, Kam bo dży i czę ści kra jów afry kań skich. Ryn ki
tych ostat nich są naj bar dziej per spek ty wicz ne, do chwi li
obec nej osią gnę ły bo wiem do pie ro oko ło dwu dzie stu pro -
cent do ce lo we go po ten cja łu. Roz cza ro wu ją ce w tym kon tek -
ście jest wy ha mo wa nie ryn ku bra zy lij skie go, z któ rym świa to -
wi pro du cen ci wią za li ol brzy mie na dzie je. Nie dzi wi to, szcze -
gól nie je że li weź mie my pod uwa gę fakt, że ryn ki Eu ro py,
Ame ry ki Pół noc nej i Ja po nii są na sy co ne w osiem dzie się ciu
pię ciu, a chiń ski w sie dem dzie się ciu pię ciu pro cen tach…
We dług więk szo ści pro gnoz kra je roz wi ja ją ce się po ło żo ne
wzdłuż rów ni ka w cią gu naj bliż szych trzech lat zwięk szą po -
ten cjał swych ryn ków o jed ną trze cią. Ozna cza to, że wchła -
niać bę dą co trze cią wy pro du ko wa ną na świe cie ma szy nę
bu dow la ną. Praw da, że prze ma wia to do wy obraź ni? Z pew -
no ścią jest o co wal czyć. Świa to wym pro du cen tom nie cho -
dzi jed nak o do raź ne suk ce sy. Waż ne dla nich jest nie sa mo
zdo by cie no wych ryn ków zby tu, ale utrzy ma nie się na nich
i po pra wa swej po zy cji na mak sy mal nie dłu gi okres. 
W chwi li obec nej ryn kiem o naj więk szym po ten cja le wy da ją
się być In die. Dru gi wśród naj lud niej szych kraj świa ta po trze -
bu je ma szyn. I bę dzie po trze bo wać ich co raz wię cej. Rocz nie
na byw ców znaj du je tam na wet sześć dzie siąt ty się cy ma szyn
róż ne go ty pu. Od ko par ko -ła do wa rek, po spe cja li stycz ne ko -
pal nia ne gi gan ty. Na le ży przy pusz czać, że w cią gu trzech lat
rocz ne za po trze bo wa nie na sprzęt się gnie osiem dzie się ciu ty -
się cy jed no stek. Bio rąc pod uwa gę za moż ność więk szo ści
hin du skich przed się bior ców bu dow la nych trud no do ciec, co
spra wia, że Hin du si tak chęt nie de cy du ją się na kup no ko par -
ko -ła do wa rek two rząc praw dzi wy raj dla pro du cen tów te go ty -

pu ma szyn, któ rych rocz nie sprze da je się tam bli sko trzy dzie -
ści ty się cy. Hos sa nie bę dzie jed nak trwać wiecz nie. Wraz
z roz wo jem tam tej sze go ryn ku bu dow la ne go, ko par ko -ła do -
war ki ustę po wać bę dą miej sca śred nim ko par kom gą sie ni co -
wym. Jak wy glą da ją per spek ty wy ryn ku bu dow la ne go In dii?
Co praw da wy ha mo wał on nie co w sto sun ku do dłu go ter mi -
no wych pro gnoz, jed nak po zo sta nie od por ny na wa ha nia ko -
niunk tu ry. Przede wszyst kim dla te go, że głów nym mo to rem
wzro stu jest ko niecz ność jak naj szyb sze go nad ro bie nia po -
tęż nych za póź nień cy wi li za cyj nych. In die chcą ce za pew nić
so bie dy na micz ny wzrost go spo dar czy w cią gu naj bliż szych
lat roz wi jać bę dą sieć dróg lo kal nych i szyb kie go ru chu oraz
bu do wać i mo der ni zo wać por ty lot ni cze i mor skie. 

Kto wyj dzie zwy cię sko z cięż kie go bo ju o ryn ki kra jów roz wi -
ja ją cych się? Wie le wska zu je na to, że jed nak bę dą to Chiń -
czy cy. Przede wszyst kim dla te go, że dys po nu ją zde cy do wa -
nie naj szer szą ofer tą, nie tyl ko w za kre sie ma szyn cięż kich,
spe cja li stycz nych, ale tak że kom pak to wych. W po rów na niu
z mo de la mi pro duk cji za chod niej ich sprzęt wy da je się być
bar dziej uni wer sal ny, na da je się do róż no rod nych za sto so -
wań. Je go za le tą jest też pro sta kon struk cja umoż li wia ją ca
prze pro wa dza nie na praw przez mniej wy kwa li fi ko wa nych
me cha ni ków i bez ko niecz no ści uży cia spe cja li stycz nych na -
rzę dzi i opro gra mo wa nia. Naj waż niej sze jest jed nak to, że
chiń skie ma szy ny są po pro stu znacz nie tań sze. 
Choć Chiń czy cy są świa do mi swo jej prze wa gi, to by naj mniej
nie za mie rza ją spo czy wać na lau rach. Wręcz prze ciw nie, sta -
ra ją się ją po więk szyć wy ka zu jąc ol brzy mią ak tyw ność w po -

zy ski wa niu no wych ryn ków zby tu. In we stu ją tak że co raz więk -
sze w kwo ty w pod nie sie nie ja ko ści pro duk tu. Po ma ga ją rów -
nież w sfi nan so wa niu za ku pów swo ich ma szyn. Czy za chod -
nie fir my bę dą w sta nie prze ciw sta wić się chiń skiej ma chi nie?
Je że li na byw cy nie roz cza ru ją się ja ko ścią chiń skich ma szyn,
a ich pro du cen ci upo ra ją się z pro ble mem wła ści we go funk -
cjo no wa nia sie ci ser wi su i za opa trze nia w czę ści za mien ne, to
bę dzie to ra czej przy sło wio wa wal ka z wia tra ka mi. Tak czy
ina czej, Za chód mu si pod jąć rę ka wi cę. Każ dy dzień zwło ki
spra wi bo wiem, że kosz ty ry wa li za cji o naj bar dziej per spek ty -
wicz ne ryn ki zby tu bę dą nie wy obra żal nie wy so kie. W ta kich
wa run kach na wet naj więk si za chod ni gra cze ryn ku mo gą zo -
stać ska za ni na wal kę o prze trwa nie. A ta wy ma gać bę dzie re -
struk tu ry za cji i dra stycz nych zmian mo de lu funk cjo no wa nia.
Obec nie wśród pię ciu przed się biorstw od no to wu ją cych naj -
więk sze ob ro ty (Ca ter pil lar, Ko mat su, Hi ta chi, Vo lvo i Lie -
bherr) nie ma Chiń czy ków. Jed nak dep czą oni po pię tach po -
ten ta tom. Już obec nie na miej scach szó stym i siód mym pla -
su ją się chiń skie Sa ny i Zoo m lion, pro wa dzą ce agre syw ną
po li ty kę eks pan sji któ re z pew no ścią nie po wie dzia ły jesz cze
ostat nie go sło wa. Ca łe szczę ście dla Eu ro pej czy ków, że chiń -
ska kon ku ren cja po peł nia nie kie dy kar dy nal ne błę dy. Przy kła -
dem jest po stę po wa nie kon cer nu Sa ny, któ ry źle osza co wał
po trze by eu ro pej skich klien tów. Wy ło żył po tęż ne środ ki
na bu do wę fa bry ki w Niem czech, któ ra mia ła wy twa rzać pom -
py do be to nu. Wkrót ce po tem Sa ny prze ję ło nie miec kie go
po ten ta ta w tym asor ty men cie, fir mę Put zme ister stwa rza jąc

Indie to rynek o największym potencjale. A do tego chłonny i mało wymagający.
Dla większości Hindusów liczy się przede wszystkim niska cena…

W ryn kach nie któ rych krajów afry kań skich drze mie ol brzy mi po ten cjał. Naj więk -
szą po pu lar no ścią cie szą się tanie ma szy ny o pro stej kon struk cji
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tym sa mym kon ku ren cję dla sa me go sie bie. W efek cie no wo -
cze sna, po ło żo na nie opo dal Ko lo nii fa bry ka po zo sta je po dziś
dzień nie w peł ni wy ko rzy sta na. 
Na ucze ni do świad cze niem Chiń czy cy mo gą jed nak zmie nić
swe po dej ście do ry wa li za cji na usta bi li zo wa nych wy ma ga ją -
cych ryn kach. Mo gą za gro zić po ten ta tom do ko nu jąc kon so li -
da cji dzia łań. W nie da le kiej przy szło ści naj lep si z chiń skich
pro du cen tów wzmoc nie ni wchło nię ciem słab szych lo kal nych
ry wa li wy wal czą jesz cze więk sze udzia ły w glo bal nym ryn ku.
Prze wi du je się, że licz ba poważnych pro du cen tów ma szyn
bu dow la nych z ChRL zna czą co spad nie – z dzi siej szych stu
osiem dzie się ciu w ro ku 2020 funk cjo no wać bę dzie je dy nie
pięć dzie się ciu -sześć dzie się ciu. Choć chiń skich firm bę dzie
mniej, to każ da z nich dys po no wać bę dzie znacz nie więk -
szym po ten cja łem. Swą po zy cję umac niać bę dą po przez za -
ku py li cen cji i prze ję cia kon ku ren cyj nych za gra nicz nych
przed się biorstw. Ce lem ta kie go dzia ła nia bę dzie nie tyl ko dą -
że nie do po sze rze nia wa chla rza pro duk cyj ne go. Chiń czy cy
bę dą dą żyć nie tyl ko do te go, by je den pro du cent był w sta -
nie za opa trzyć od bior ców w ma szy ny róż ne go ro dza ju. Te go
ro dza ju prak tycz ny eks pe ry ment prze pro wa dzo no ostat nio
na Bia ło ru si. Chiń czy cy two rzą tam ol brzy mie cen trum pro -
duk cyj ne sprzę tu bu dow la ne go, któ ry ma być wy ko rzy sty wa -
ny do re ali za cji in we sty cji na ryn ku bia ło ru skim, jak i na in -
nych mniej wy ma ga ją cych ob sza rach.
Ce lem chiń skiej eks pan sji bę dzie wy po sa ża nie fa bryk w kom -
plet ne li nie tech no lo gicz ne wła snej pro duk cji, za trud nia nie
w nich pra cow ni ków z Chin i przy swa ja nie wie dzy tech nicz nej
do ty czą cej naj waż niej szych kom po nen tów no wo cze snej ma -
szy ny bu dow la nej. Jak do tych czas w więk szo ści przy pad ków
nie spraw dzi ły się na szczę ście oba wy, że Chiń czy cy za in te re -
so wa ni są wy łącz nie po zy ska niem za chod niej tech no lo gii
i prze nie sie niem pro duk cji do wła sne go kra ju. Sa ny po wspo -
mnia nym prze ję ciu Put zme iste ra zmo der ni zo wa ło li nie pro -
duk cyj ne i zwięk szy ło na kła dy na pra ce ba daw czo -roz wo jo we.
LiuGong po in for mo wał nie daw no, że po dej mie w Sta lo wej
Wo li pro duk cję ko pa rek, któ re do tych czas wy twa rzał w swych
kra jo wych fa bry kach. Py ta nie tyl ko czy to trwa ła ten den cja?
Moż na mieć o to oba wy, za po wia da ne od daw na in we sty cje
w Sta lo wej Wo li bar dzo dłu go po zo sta wa ły tyl ko na pa pie rze.
Przy po mnij my, że Chiń czy cy obie cy wa li wy re mon to wa nie hal
pro duk cyj nych i wy bu do wa nie no wych wy po sa żo nych w naj -
no wo cze śniej sze li nie mon ta żo we. W Sta lo wej Wo li po wstać
mia ło naj lep sze w Eu ro pie przed się bior stwo pro du ku ją ce ma -
szy ny bu dow la ne. Pre zy dent Liu Gon ga Zeng za po wia dał, że
w ro ku 2015 w Sta lo wej Wo li pro du ko wa nych bę dzie na wet
pięć ty się cy ma szyn rocz nie. Bio rąc pod uwa gę, że przed wy -
bu chem kry zy su go spo dar cze go Hu ta Sta lo wa Wo la sprze da -
wa ła ich sześć set, był by to nie sa mo wi ty po stęp pro wa dzą cy
do oży wie nia go spo dar ki w ca łym re gio nie. Przy naj mniej na
ra zie po zo sta je to je dy nie w sfe rze po boż nych ży czeń. Przy -
znać jed nak na le ży, że wspo mnia na zmia na stra te gii pro duk -
cyj ne, wspie ra nie zdol nych pol skich stu den tów i bu do wa nie
wła sne go ośrod ka ba daw czo -roz wo jo we go po zwa la mieć na -
dzie je na lep sze cza sy dla Sta lo wej Wo li… 
Wa run ki dyk tu je ten, kto ma pie nią dze. Dziś są to Chiń czy cy
i nie za no si się na zmia ny. Nie po wró ci sy tu acja sprzed sze -
ściu lat, kie dy to Vo lvo CE za wią zu jąc spół kę jo int ven tu re
z chiń ską fir mą Shang dong Lin gong Con struc tion Ma chi ne ry
by ło w sta nie wy ło żyć na to kwo tę po zwa la ją cą ob jąć sie dem -

dzie siąt pro cent udzia łów. In we sty cja po zwo li ła Szwe dom
stać się głów nym gra czem na chiń skim ryn ku ła do wa rek ko -
ło wych. Dziś słu cha się te go z nie do wie rza niem. Chiń czy cy
są zbyt bo ga ci i zbyt żąd ni suk ce su, by od da wać po le kon ku -
ren cji. To oni do ko nu ją prze jęć sta ran nie wy se lek cjo no wa -
nych przed się biorstw. W krę gu ich za in te re so wań po zo sta ją
przede wszyst kim te, któ re są w po sia da niu pa ten tów i no wo -
cze snych tech no lo gii. Nie bez po wo du w chiń skich rę kach
zna la zła się ca ła śmie tan ka eu ro pej skich pro du cen tów pomp
do be to nu. Put zme ister zo stał prze ję ty przez kon cern Sa ny,
Schwing tra fił w rę ce Xu zhou Con struc tion Ma chi ne ry Gro up
(XCMG), a wło ska Ci fa sta ła się wła sno ścią Zoo m lio na. Co raz
więk sza gru pa eks per tów wy ra ża prze ko na nie – a z eu ro pej -
skie go punk tu wi dze nia oba wy – że już nie ba wem Chiń czy -
ków bę dą mo gli wziąć na ce low nik prak tycz nie każ dy z za -
chod nich kon cer nów, nie wy łą cza jąc dzia ła ją cych w ska li glo -
bal nej i cie szą cych się sta tu sem świa to wych li de rów. 
Za sta nów my się, czy świa to we ryn ki po trze bu ją ma szyn kla sy
Pre mium? A je że li tak, to ilu? Z ca łą pew no ścią ma szy ny, któ -
rych kon struk cja opar ta jest na naj bar dziej wy ra fi no wa nych
tech no lo giach znaj dą na byw ców na okrze płych, wy ma ga ją -
cych ryn kach. W Eu ro pie, Ame ry ce Pół noc nej, Ja po nii czy
Ko rei Po łu dnio wej. Kło pot tyl ko w tym, że ryn ki te nę ka ne
od lat kry zy sem są ma ło chłon ne. I ta ki mi za pew ne po zo sta -
ną w cią gu naj bliż szych lat, po pyt na nie ze wzglę du na utrzy -
mu ją cy się kry zys i na sy ce nie ryn ku po zo sta nie moc no ogra -
ni czo ny. Po dob ną sy tu ację, acz kol wiek spo wo do wa ną in ny mi
przy czy na mi, za ob ser wo wać moż na w kra jach roz wi ja ją cych
się. Tu tak że trud no sprze dać ma szy nę kla sy Pre mium. Dla
prze cięt ne go użyt kow ni ka jest bo wiem zde cy do wa nie za dro -
ga i zbyt skom pli ko wa na. Za chod ni pro du cen ci, chcą cy pod -
bi jać ryn ki wscho dzą ce, wpa dli na do da tek w urzęd ni cze si -
dła, za ja kie uwa żać na le ży ko niecz ność speł nie nia co raz bar -
dziej re stryk cyj nych norm emi sji spa lin. Pro du cen ci z Eu ro py,
USA, Ko rei Po łu dnio wej i Ja po nii ma ją zba wiać świat do ko nu -
jąc co raz bar dziej wy ra fi no wa nych zmian w tech ni ce na pę do -
wej. To nie jest do bra ofer ta dla naj dy na micz niej roz wi ja ją -
cych się ryn ków. Nor my emi sji, tech no lo gie ob rób ki spa lin,
ko niecz ność tan ko wa nia od po wied nie go pa li wa, to dla po ten -
cjal ne go na byw cy ma szy ny z da le kiej Azji, Afry ki czy bli skiej
nam geo gra ficz nie Wschod niej Eu ro py tyl ko uciąż li wy ba last,
pro ble my, któ ry mi nie za mie rza ją so bie za przą tać gło wy. 
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Chiń skie in we sty cje za pi�era ją dech w pier siach. Urba ni za cja kra ju stwa rza ko lo -
sal ne moż�li woś�ci dla pro du cen tó�w specjalistycznego sprzę�tu bu dow la ne go
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Kon tro la i ogra ni cze nie kosz tów to dzi siaj głów ne wy -
zwa nia wszyst kich przed się bior ców. Dla tych, dzia ła ją -
cych w bran ży bu dow la nej ewi dent nym kie run kiem jest

za po trze bo wa nie na nie ustan ną do stęp ność ma szy ny. To po -
wo du je, że szyb kość i ja kość na pra wy ma de cy du ją ce zna -
cze nie i te kry te ria sta ją się dla wie lu de cy du ją ce przy wy bo -
rze pro du cen ta ma szyn. Ser wi sem o usta lo nej – w trak cie 20-
let niej dzia łal no ści – re no mie dys po nu je fir ma Ber ge rat Mon -
noy eur, ofi cjal ny de aler ma szyn Ca ter pil lar w Pol sce. 
O tym że ro la ser wi su jest rów nie waż na, jak ja kość sprze da -
wa ne go sprzę tu, chy ba ni ko go nie trze ba prze ko ny wać. Te za
jest praw dzi wa za rów no w przy pad ku klien tów in dy wi du al nych
ku pu ją cych sa mo chód na wła sne po trze by, ja ki i przed się bior -
ców in we stu ją cych w swój park ma szy no wy. W przy pad ku
przed się bior ców zna le zie nie pro du cen ta speł nia ją ce go obie te
ce chy jest tym bar dziej istot ne, że od te go mo że za le żeć po -
wo dze nie re ali zo wa nych przed się wzięć. Do brze zda ją so bie
z te go spra wę przed sta wi cie le fir my Ber ge rat Mon noy eur, któ -
rzy w pa rze z ro sną cą ja ko ścią ma szyn Ca ter pil lar sta ra ją się
pod no sić ja kość usług ofe ro wa nych przez ser wis.
– Na si klien ci mu szą być pew ni, że w przy pad ku awa rii ma szy -
ny je ste śmy w sta nie za gwa ran to wać na tych mia sto wy ser wis.
W wie lu wy pad kach nie pla no wa ny czas prze sto ju ma szy ny
mo że w kon se kwen cji skut ko wać dla fir my ogrom ny mi ka ra mi
fi nan so wy mi zwią za ny mi z prze kro cze niem za war tych w umo -
wach ter mi nów za koń cze nia pro wa dzo nej in we sty cji. My ślę,
że przez la ta dzia łal no ści na pol skim ryn ku uda ło się nam zdo -
być za ufa nie klien tów, ale oczy wi ście nie po pa da my w sa mo -
za do wo le nie i sta le pra cu je my nad po pra wą ja ko ści świad -
czo nych usług – stwier dza Krzysz tof Bia łek, z od dzia łu Ber -
ge rat Mon noy eur w Gdań sku.
Ser wis w Gdań sku jest jed nym z czter na stu dzia ła ją cych
w Pol sce re gio nal nych przed sta wi cielstw fir my. Ich licz ba wy -
ni ka z po trze by za pew nie nia wła ści wej ob słu gi klien ta, ope ru -
ją ce go w do wol nym punk cie na sze go kra ju. Tak jak wszyst kie
warsz ta ty sie ci, od dział w Gdań sku po sia da po dob ne za ple -
cze warsz ta to we, umoż li wia ją ce sa mo dziel ną re ali za cję prak -
tycz nie wszyst kich za dań ser wi so wych. War to wie dzieć, że
w Pol sce fir ma za trud nia łącz nie 105 me cha ni ków, któ rzy ma -
ją do dys po zy cji flo tę 86 sa mo cho dów ser wi so wych. Dla te go

każ dy warsz tat po sia da mo bil ne wy po sa że nie, któ re w ra zie
po trze by moż na za ła do wać do po jaz dów. Ta moż li wość jest
zresz tą naj czę ściej wy ko rzy sty wa na w co dzien nej pra cy.
Na przy kład w Gdań sku pra cu je dzie się ciu wy spe cja li zo wa -
nych me cha ni ków, ale aż ośmiu z nich przy go to wa nych jest
do prze pro wa dze nia na praw w wa run kach po lo wych. – Prak -
tycz nie sie dem dzie siąt pro cent na praw jest wy ko ny wa nych
w miej scu awa rii. Obec nie to ko niecz ność, gdyż nie tyl ko skra -
ca czas prze sto ju, ale przede wszyst kim ob ni ża kosz ty. Prze -
cież trans port ma szy ny, czę sto o du żych ga ba ry tach, do ser wi -
su wy ma ga za an ga żo wa nia spe cjal nych po jaz dów, a to wią że
się z po waż ny mi kosz ta mi. Po za tym wy dłu ża znacz nie czas
na pra wy, co ozna cza do dat ko we stra ty. Dla te go ser wis sta cjo -
nar ny wy ko rzy sty wa ny jest tyl ko w wy jąt ko wych sy tu acjach.
Na to miast na miej scu na si me cha ni cy ma ją wie le pra cy zwią -
za nej z przy go to wa niem no wych ma szyn pod in dy wi du al ne
wy ma ga nia klien ta. Czę sto z ra cji spe cy fi ki wy ko ny wa nych
prac, na przy kład w por tach, gdzie wa run ki pra cy są eks tre -
mal nie trud ne, ma szy ny mu szą być do dat ko wo uzbro jo ne
w ele men ty za bez pie cza ją ce je przed ewen tu al ny mi uszko dze -
nia mi – za uwa ża Krzysz tof Bia łek.
A wła ści we za bez pie cze nie ma szy ny to nie tyl ko dłuż sza,
bez a wa ryj na pra ca, ale tak że więk sze bez pie czeń stwo ope -
ra to ra i po zo sta łych pra cow ni ków. Wspo mnia ne wa run ki pra -
cy w por tach moż na po rów nać chy ba tyl ko z wa run ka mi pra -
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Sukces to jakość maszyn i błyskawiczny serwis

Bezpośrednio w oddziale odbywają się tylko te naprawy, których nie można
przeprowadzić w terenie

W gdań skim od dzia le fir my Ber ge rat Mon noy eur po za na pra wa mi ser wi so wy mi moż na też ku pić no we ma szy ny, po zo sta wić w roz li cze niu sta re oraz za mó wić ma szy ny z li -
czą ce go po nad dwieście sztuk stoc ku



SERWIS I EKSPLOATACJA 19

cy w ko pal niach wę gla ka mien ne go. W por tach ma szy ny pra -
cu ją bo wiem nie tyl ko na na brze żach, ale też w ła dow niach
stat ków, gdzie sto pień za py le nia jest po rów ny wal ny, a na wet
więk szy niż w ko ry ta rzach gór ni czych wy ro bisk. 
War to więc za dbać o na le ży te wy po sa że nie, tym bar dziej, że
za kup ma szyn Ca ter pil lar wią że się z po kaź nym wy dat kiem.
– To praw da, na sze ma szy ny nie na le żą do ta nich, ale co raz
wię cej przed się bior ców zda je so bie spra wę, że le piej za pła -
cić wię cej, gdyż dłu go fa lo wo to bar dziej się im opła ca. Szcze -
gól nie jest to wi docz ne w kon trak tach, ja kie ma my za war te
z du ży mi fir ma mi sek to ra prze my sło we go. Dla tych klien tów
pa ra me trem klu czo wym jest do stęp ność ma szyn w dłu gim
okre sie cza su, stąd ob słu ga ser wi so wa mu si dzia łać w spo -
sób cią gły. Pro szę so bie wy obra zić, ja kie kosz ty po nio sły by,
na przy kład por ty z po wo du wy dłu że nia po by tu stat ku przy na -
brze żu por to wym. A tak prze cież by się sta ło, gdy by pra cu ją -
ca tam ma szy na ule gła awa rii, któ ra nie zo sta ła by bły ska wicz -
nie usu nię ta. My gwa ran tu je my za rów no ja kość ma szy ny, jak
i szyb ki ser wis, co doceniają klien ci. Do wo dem niech bę dzie
fakt, że tyl ko w Por cie Pół noc nym w Gdań sku pra cu -
je dwanaście na szych ma szyn – prze ko nu je Krzysz tof Bia łek. 
Oczy wi ście fir ma nie sku pia się wy łącz nie na du żych fir mach.
Rów nie istot ne są dla niej kon tak ty ze śred ni mi i ma ły mi fir -

ma mi, a ta kie prze cież prze wa ża ją. Na to miast ro la szyb kie go
ser wi su jest dla nich rów nie – a mo że jesz cze bar dziej – istot -
na. Bo o ile w przy pad ku du żych przed się biorstw park ma -
szy no wy skła da się z kil ku na stu, czy kil ku dzie się ciu ma szyn,
to w przy pad ku mi kro przed się biorstw jest to czę sto jed na,
dwie ma szy ny i awa ria któ rej kol wiek prak tycz nie unie moż li -
wia im funk cjo no wa nie. Dla nich fir ma ma też spe cjal ną ofer -
tę i to nie tyl ko ser wi so wą, ale też od no śnie uzu peł nia nia,
bądź wy mia ny sprzę tu.
– Du żo na szych part ne rów to fir my śred niej, czy też wręcz
ma łej wiel ko ści. Na te re nie wo je wódz twa po mor skie go ta kie
pod mio ty prze wa ża ją, a my bar dzo ce ni my współ pra cę z ni -
mi. Po nie waż od dwóch lat nie ma już do ta cji do za ku pu
sprzę tu to nie stać ich na za kup ko lej nych ma szyn i ich in we -
sty cje ogra ni cza ją się głów nie do wy mia ny po sia da ne go par -
ku ma szyn. I w tym wzglę dzie dys po nu je my od po wied nią
ofer tą, gdyż od ku pu je my sta re ma szy ny, na wet te bar dzo wy -
eks plo ato wa ne, a w za mian, po za no wy mi, klien ci mo gą wy -
bie rać spo śród po nad 200 sztuk ma szyn uży wa nych. W Pol -

sce nikt nie dys po nu je tak bo ga tą ofer tą ma szyn stoc ko -
wych – za pew nia Krzysz tof Bia łek. 
Do utrzy ma nia wy so kie go stan dar du ob słu gi ser wi so wej fir ma
Ber ge rat Mon noy eur po trze bu je od po wied nio przy go to wa nej
ka dry pro fe sjo nal nych me cha ni ków. I to ta kich, któ rzy są na bie -
żą co szko le ni w za kre sie no wych tech no lo gi wy ko rzy sty wa nych
w ma szy nach. Te mu ce lo wi słu ży po wsta ły rów no cze śnie z roz -
po czę ciem dzia łal no ści w Pol sce wła sny dział tech nicz no -szko -
le nio wy. Do świad cze ni szko le niow cy w ra zie po trze by po ma ga -
ją tak że w co dzien nej pra cy me cha ni ków. Jed nak na wet naj lep -
szy me cha nik nie na pra wi ma szy ny bez szyb kiej do stęp no ści
czę ści za mien nych. W Pol sce głów ny ma ga zyn czę ści zlo ka li -
zo wa ny jest w Ko mor ni kach. Każ de go dnia re ali zo wa na jest

do nie go do sta wa z Bel gii, gdzie znaj du je się głów ny ma ga zyn
czę ści CAT na Eu ro pę. Do dat ko wo moż na uzu peł nić bra ku ją ce
po zy cje z ma ga zy nu w Sta nach Zjed no czo nych, skąd – w kry -
tycz nych przy pad kach – ist nie je moż li wość spro wa dza nia ich
trans por tem lot ni czym, z do sta wą bez po śred nią do klien ta.
W re zul ta cie w ra zie bra ku czę ści w ma ga zy nie w Ko mor ni kach
i jej za mó wie niu w try bie pil nym do go dzi ny 14.00, zo sta nie ona
do star czo na na stęp ne go dnia ra no do ma ga zy nu głów ne go lub
bez po śred nio do za ma wia ją ce go. 
Jed nak naj lep sze efek ty w za pew nie niu cią głej pra cy ma szy ny
przy no si prze wi dy wa nie ewen tu al nej uster ki za nim jesz cze ona
wy stą pi. Te mu słu ży wpro wa dzo ny przez Ber ge rat Mon noy eur
pro gram pię ciu po zio mów opie ki nad ma szy na mi, w któ rych
do brze wy szko lo nych me cha ni ków wspie ra tech no lo gia Pro -
duct Link, po zwa la ją ca zdal nie od czy ty wać da ne sprzę tu.
Pierw szy po ziom za wie ra je dy nie pod gląd da nych z ma szy ny.
Ko lej ny, bar dziej roz bu do wa ny, za pew nia wy sy ła ne do klien ta,
co mie sięcz nie ma ile z ra por tem po rów naw czym na te mat pra -
cy ma szy ny i ewen tu al nych uszko dzeń za pa mię ta nych w po -
sta ci ko dów błę dów. War to do dać, że te dwa po zio my są dar -
mo we, otrzy my wa ne w pa kie cie wraz z za ku pio ną ma szy ną.
Opła ty za czy na ją się od po zio mu trze cie go, ofe ru ją ce go do -
radz two w za kre sie ob słu gi ma szy ny. Ta opcja umoż li wia ob -
ser wa cję ma szy ny za po śred nic twem Pro duct Link i od po wie -
dzial ni za nią pra cow ni cy ma ją obo wią zek po in for mo wać klien -
ta o ewen tu al nym pro ble mie. Czwar ty po ziom jest uzu peł nio ny
przez ob słu gę ser wi so wą me cha ni ków co 500 godzin pracy,
a ostat ni – za do dat ko wą zry czał to wa ną opła tą lub na pod sta -
wie wy pra co wa nych go dzin pra cy – za pew nia od po wie dzial -
ność Ber ge rat Mon noy eur za do stęp ność ma szy ny.

S
E

R
W

IS

Przed wydaniem maszyny nabywcy serwis wyposaża ją w elementy dostosowane
do indywidualnych potrzeb klienta

Dzię ki do stę po wi do światowych ryn ków zby tu Ber ge rat Mon noy eur mo że od ku na wet
moc no wy eks plo ato wa ne ma szy ny, ofe ru jąc w za mian sprzęt z bo ga tej ofer ty stoc ko wej
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Hy bry da? A cóż to jest? Mi to lo gicz ny stwór czy no wo -
cze sny sys tem na pę du? A je że li jed nak to sys tem, to
mo że wła śnie on sta no wić bę dzie przy szłość mo to ry -

za cji i prze my słu ma szyn bu dow la nych? Je że li tak, to pro po -
nu je my po znać go co nie co bli żej i spró bo wać się z nim
oswo ić, po dob nie jak ma to miej sce z każ dą na po ty ka ną no -
wo ścią tech no lo gicz ną.
Hy bry da to al ter na tyw ne źró dło na pę du obec nie sto so wa ne -
go w ma szy nach bu dow la nych w po łą cze niu z kon wen cjo -
nal nym sil ni kiem spa li no wym, za si la nym ben zy ną lub ole jem
na pę do wym. Z ko lei więk szość hy bryd obec nych od ro -
ku 1997 na ryn ku mo to ry za cyj nym, to głów nie sa mo cho dy
oso bo we, do staw cze lub cię ża rów ki, w któ rych po łą czo no
sil nik elek trycz ny z sil ni kiem spa li no wym. In ne al ter na tyw ne
źró dła na pę du roz wa ża ne przez konstruktorów, to ogni wa
pa li wo we i wo dór. Ten ostat ni spra wia im jed nak wie le pro -
ble mów z powodów trudności  w do zo wa niu i roz pro wa dza -
nia go w sys te mie na pę do wym po jaz du.
W za leż no ści od stop nia za awan so wa nia na pę du hy bry do we -
go w ma szy nach bu dow la nych roz róż nia my je go trzy ro dza je.
Pierw szy to tak zwa na ła god na hy bry da (z an giel skie go mild
hy brid), dru gi – peł na hy bry da (full hy brid) i trze ci – „plug -in”.
Ła god na hy bry da wy ko rzy stu je sil nik elek trycz ny i aku mu la tor
do wspo ma ga nia sil ni ka spa li no we go. Z ko lei peł na hy bry da
po sia da dwa sys te my na pę do we – sil nik elek trycz ny i spa li no -
wy, któ re współ pra cu ją z so bą lub są od sie bie nie za leż ne.

W hy bry dach ty pu „plug -in” z ko lei jed nost ka spa li no wa pra -
cu je ja ko sys tem wspie ra ją cy głów ny sil nik elek trycz ny oraz
ze spół aku mu la to rów. Pod sta wo wą róż ni cą po mię dzy hy bry -
dą „plug -in” a kla sycz ną (peł ną) jest po jem ność aku mu la to -
rów. Na to miast je dy ną wspól ną ce chą wszyst kich ty pów na pę -
du hy bry do we go jest moż li wość cią głe go po bie ra nia ener gii
z aku mu la to ra i je go do ła do wy wa nia.
In ny po dział na pę dów hy bry do wych opie ra się na spo so bie
po łą cze nia ze so bą sil ni ka spa li no we go i elek trycz ne go. Wy -
róż nia się tu taj hy bry dy sze re go we, rów no le głe oraz mie sza -
ne. W hy bry dach sze re go wych sil nik spa li no wy słu ży do na -
pę dza nia ge ne ra to ra prą du elek trycz ne go,  prąd z któ re go
służy do zasilania  sil nika elek trycz nego. Układ ten wy ma ga
za sto so wa nia dwóch jed no stek elek trycz nych, po nie waż jed -

na z nich peł ni ro lę ge ne ra to ra prą du, zaś dru ga na pę dza
ma szy nę. Za na pę dza nie hy bryd rów no le głych od po wia da
przede wszyst kim jed nost ka spa li no wa, na to miast silnik elek -
trycz ny peł ni je dy nie funk cję po moc ni czą. Po łą cze nie sze re -
go we go i rów no le głe go na pę du hy bry do we go wy stę pu je
w hy bry dach mie sza nych.
Na pę dy hy bry do we sto su je się w każ dym po jeź dzie lub ma -
szy nie z funk cją start/stop. Pod czas pro ce su ha mo wa nia na -
pęd hy bry do wy prze chwy tu je ener gię elek trycz ną i ma ga zy -
nu je ją w ce lu póź niej sze go wykorzystania. Na przy kład ko -
par ka mo że wy chwy ty wać ener gię elek trycz ną lub hy drau -
licz ną pod czas ob ro tów nad wo zia, zaś ła do war ka ko ło wa
pod czas cy klu ro bo cze go „V”. 
Pierw sze na świe cie pra ce ba daw cze w za kre sie ma szyn bu -
dow la nych z na pę dem hy bry do wym roz po czę ło w ro ku 1997
ja poń skie Komatsu. W ro ku 2003 ko lej na ja poń ska fir -
ma – Hitachi za pre zen to wa ła hy bry do wą ła do war kę ko ło wą.
Trzy la ta póź niej New Holland za pro po no wał sys tem hy bry dy
rów no le głej, nad któ rym dal sze pra ce roz wo jo we pod ję ło
szwedz kie Volvo CE i chiń ski LiuGong. W ro ku 2008 Komatsu
po ka zało świa tu pierw szą se ryj ną ko par kę hy drau licz ną z na -
pę dem hy bry do wym (słyn ny mo del PC200 -8), a w ro ku 2013
ko re ań ski Hyundai Heavy Industries po chwa lił się za awan so -
wa ny mi pra ca mi nad hy bry dą ty pu „plug -in”. 
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Nie obawiajmy się napędu hybrydowego w maszynach budowlanych

We dług da nych Vo lvo CE hy bry do wa ła do war ka zu ży wa oko ło dzie sięć pro cent
ole ju na pę do we go mniej niż kla sycz na wer sja ma szy ny

W ro ku 2013 do gro na pro du cen tów ma szyn o na pę dzie hy bry do wym do łą czył Ca -
ter pil lar wpro wa dza jąc do ofer ty ko par kę 336 EH

Ko mat su, któ re w ro ku 2008 pod ję ło se ryj ną pro duk cję ko pa rek z na pę dem hy -
bry do wym, po zo sta je do dziś świa to wym li de rem w pro duk cji te go ty pu ma szyn
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Za sta nów my się, ja kie ko rzy ści przy no si sys tem hy bry do wy,
że by roz wa żać za stą pie nie nim kla sycz ne go na pę du w ma -
szy nach ro bo czych? Przede wszyst kim jest to oszczęd ność
w zu ży ciu pa li wa (na wet do pięć dzie się ciu pro cent), ogra ni -
czo na emi sja dwu tlen ku wę gla do at mos fe ry oraz ci cha pra -
ca ma szy ny. Za rów no Eu ro pej czy cy, jak i Ame ry ka nie bar -
dzo ce nią so bie te ce chy. 
Któ re z kon cer nów za an ga żo wa ły się w two rze nie i roz wi ja nie
naj bar dziej po pu lar nych wśród użyt kow ni ków hy bry do wych
ma szyn bu dow la nych, czy li ko pa rek hy drau licz nych i ła do wa -
rek ko ło wych? W przy pad ku ła do wa rek ko ło wych są to Hi ta chi,
Vo lvo CE, John De ere, Joy Glo bal, XCMG i LiuGong. A ja kie
za le ty po sia da ją kon stru owa ne przez nie ma szy ny? Pro du -
cen ci pod kre śla ją przede wszyst kim ich wy so ką wy daj ność

i nie za wod ność, ła twość ste ro wa nia oraz pro sto tę ob słu gi. Są
też wa dy te go roz wią za nia w po sta ci ni skiej wy daj no ści ukła -
du na pę do we go, je go skom pli ko wa nej kon struk cji, wy so kich
kosz tów do dat ko wych czy moż li wo ści oszczę dza nia ole ju
na pę do we go je dy nie w okre ślo nych wa run kach ro bo czych.
Pierw szą ma ją cą sze ro kie za sto so wa nie ła do war ką z na pę -
dem hy bry do wym jest Vo lvo L220F Hy brid. Ma szy nę o ma -
sie 31 ton wy po sa żo no w głów ny sil nik wy so ko pręż ny
o mo cy 350 KM oraz sil nik elek trycz ny o mo cy 67 KM.
Na „eko lo gicz ny” tryb pra cy ła do war ka prze sta wia się au to -
ma tycz nie, gdy pra cu je z nie wiel kim ob cią że niem łyż ki lub
na bie gu ja ło wym (ope ra tor mo że tak że ręcz nie włą czyć
elek trycz ny tryb pra cy). We dług da nych Vo lvo CE hy bry do -
wa ła do war ka zu ży wa oko ło dzie sięć pro cent ole ju na pę do -
we go mniej niż jej kla sycz na wer sja.
Jak wspo mnia no, pio nie rem i li de rem w kon stru owa niu i pro -
duk cji hy bry do wych ko pa rek hy drau licz nych po zo sta je
japońskie Ko mat su, ale po pię tach dep czą mu Hi ta chi, New
Hol land wraz z Ko bel co oraz Do osan. W ro ku 2013 do te go
gro na do łą czył Ca ter pil lar wpro wa dza jąc do sprze da ży ko -
par kę 336 EH. Za le ty i wa dy ma szyn oferowanych przez
światowych potentatów są nie mal iden tycz ne jak w seg men -
cie ła do wa rek. Po mi mo te go układ hy bry do wy w ko par ce
Komatsu (mo del HB 365LC -3) jest ob ję ty aż pięciolet nią gwa -
ran cją ogra ni czo ną do dziesięciu tysięcy godzin pracy.
Wnio sek z tego mo że być tyl ko je den. Pro du cent mu si być
bar dzo pe wien  swo jej tech no lo gii. I chwa ła mu za to! 

„Hy bry dy za cja” ob ję ła tak że ko par ki kom pak to we. Fir ma
Wacker Neuson oprócz stan dar do we go sil ni ka wy so ko pręż -
ne go za sto so wa ła w mo de lu 803 do dat ko wy mo duł elek tro -
hy drau licz ny, bę dą cy w prak ty ce agre ga tem prą do twór czym.
W razie potrzeby do star cza on za po mo cą wę ży hy drau licz -
nych od po wied ni zastrzyk mo cy.
W seg men cie spy cha rek gą sie ni co wych je dy nym i nie za gro -
żo nym pro du cen tem hy bryd jest fir ma Ca ter pil lar, któ ra w ro -
ku 2009 za pre zen to wa ła pierw szą na świe cie spy char kę

z mie sza nym na pę dem die slow sko -elek trycz nym. Spy char -
ka D -7E wa ży 27 ton i jest na pę dza na przez wy so ko pręż ny sil -
nik o mo cy 235 KM, któ ry sprzę żo ny zo stał z ge ne ra to rem za -
si la ją cym dwa sil ni ki elek trycz ne prą du zmien ne go. Na le ży
pod kre ślić, że ten mo del jest cią gle uno wo cze śnia ny. 
Czy użyt kow ni cy do ce nią ma szy ny bu dow la ne z na pę dem hy -
bry do wym? Czy po pu lar ność tych ma szyn, a jed no cze śnie po -
ziom ich sprze da ży, bę dzie wzra stać? Zda niem eks per tów nie
ma uciecz ki od po stę pu ją ce go pro ce su oszczęd no ści zu ży cia
pa li wa oraz przed ry go ry stycz ny mi prze pi sa mi chro nią cy mi czło -
wie ka i je go śro do wi sko. Za kil ka lat do pra co wa ne hy bry dy bę -
dą po wo li wy pie rać i za stę po wać ma szy ny z kla sycz nym na pę -
dem. Gór ni cy i bu dow lań cy na pew no do ce nią ich ci chą pra cę
i moc no ogra ni czo ną uciąż li wość dla oto cze nia. Od te go pro ce -
su nie ma ra czej od wro tu. To na sza eko lo gicz na al ter na ty wa.
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Ca ter pil lar w ro ku 2009 za pre zen to wał pierw szą na świe cie spy char kę gą sie ni co -
wą z mie sza nym na pę dem die slow sko -elek trycz nym

Ładowarki kołowe są znacznie rzadziej „hybrydyzowane”. Ten typ maszyn wzięli
na tapetę jako nieliczni konstruktorzy Hitachi 

Komatsu stara się ze swoimi hybrydami uciec konkurencji. W grupie pościgowej
coraz więcej do powiedzenia ma japońskie Kobelco
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Wbran ży ma szyn bu dow la nych na dal kró lu ją tra dy cyj -
ne sil ni ki wy so ko pręż ne, ale co raz wy raź niej swo ją
obec ność za zna cza ją ma szy ny z na pę dem hy bry -

do wym. Konstrukcje te sta no wią od po wiedź na po trze by
użyt kow ni ków dą żą cych do po pra wy efek tyw no ści pa li wo wej
ma szyn. Chcą oni wy ci snąć wię cej z każ de go li tra pa li wa, to
zna czy prze mie ścić więk szą ma sę urob ku. 
Jak dotychczas pierw szym wy bo rem użyt kow ni ka szu ka ją ce -
go pa li wo wych oszczęd no ści jest Die sel speł nia ją cy naj now -
sze eu ro pej skie dy rek ty wy w za kre sie emi sji spa lin. Hy bry do -
we ma szy ny nie są ja kąś fa na be rią tyl ko re al ną al ter na ty wą
na przy szłość. Do ty czy to zwłasz cza ko pa rek hy drau licz -
nych. Jak wy glą da ich eksploatacja pod względem ser wi so -
wa nia? Czy jest to bar dzo skom pli ko wa ne?
Otóż oka zu je się, że nie. Wszyst kie czyn no ści co dzien nej ob -
słu gi tech nicz nej są ta kie sa me, jak w przy pad ku ma szy ny
z na pę dem kla sycz nym. Dla te go też ko par kę z na pę dem hy -
bry do wym na le ży obejść i zaj rzeć pod jej pod wo zie w po szu -
ki wa niu nie pra wi dło wo ści w po sta ci po lu zo wa nych śrub czy
wy cie ków pa li wa lub pły nów ro bo czych. Nie bez zna cze nia
jest in spek cja wzro ko wa osprzę tu ro bo cze go i ukła du hy -
drau licz ne go. Przy oka zji na le ży zwró cić uwa gę na po lu zo -
wa ne prze wo dy i stan na gro ma dze nia się ku rzu lub ma te ria -
łów ła two pal nych w po sta ci su chych li ści czy pa ty ków na wia -
nych przez wiatr. Ich zaleganie doprowadzić może bowiem
do mogącego mieć przykre następstwa po ża ru ma szy ny. 
Wia do mo, że przed uru cho mie niem sil ni ka każ dy ope ra tor
ko par ki po wi nien spraw dzić stan po zio mu pły nów ro bo -
czych – ole ju hy drau licz ne go, ole ju w sil ni ku, pły nu chło dzą -

ce go czy pa li wa. Oprócz te go szcze gól ną uwa gę na le ży
zwró cić na spraw dze nie ukła du wtór nej ob rób ki ga zów spa -
li no wych oraz po zio mu pły nu AdBlue, któ ry roz kła da tlen ki
azo tu na wo dę i nie tok sycz ny azot. Nie do pusz czal ne jest na -
gro ma dze nie się mocz ni ka. 
Na to miast sam układ hy bry do wy pod le ga in spek cji je dy nie
pod ką tem ewen tu al nych wy cie ków ole ju wo kół sil ni ka elek -
trycz ne go ob rot ni cy, prąd ni cy sil ni ka oraz pom py sma ru ją -
cej. Przeprowadzający prace serwisowe winien tak że zwró cić
uwa gę na wy cie ki wo dy z pod ze spo łów ukła du hy bry do we -
go. I to wszyst ko. Nie ma po trze by do ko ny wa nia do dat ko -

wych spe cjal nych czyn no ści. Je śli ope ra tor za uwa ży coś nie -
pra wi dło we go, to po wi nien roz wią zać da ny pro blem we wła -
snym za kre sie lub we zwać eki pę ser wi so wą. I po kło po cie.
Układ hy bry do wy za wie ra czte ry pod sta wo we ele men ty:
elek trycz ny sil nik -ge ne ra tor me cha ni zmu ob ro tu nad wo zia,
fa low nik, kon den sa tor i sil nik -ge ne ra tor elek trycz ny wspo ma -
ga ją cy sil nik spa li no wy. Jak to dzia ła? Ależ to bar dzo pro ste!
Pod czas ob ro tu nad wo zia ko par ki ener gia je go ha mo wa nia
za mie nia na jest na ener gię elek trycz ną, któ rą ma ga zy nu je się
w kon den sa to rze, a po tem wy ko rzy stu je do ob ro tu nad wo zia
al bo do wspo ma ga nia sil ni ka spa li no we go pod czas na pę -
dza nia osprzę tu ro bo cze go. 
Nie któ rzy pro du cen ci do ma ga zy no wa nia ener gii uży wa li aku -
mu la to rów, ale prak ty ka po ka za ła, że jest to roz wią za nie bar -
dzo kło po tli we, po nie waż naj więk szym pro ble mem jest wy so -
ki koszt ich pro duk cji oraz sto sun ko wo ni ska gę stość ma ga zy -
no wa nia ener gii w prze li cze niu na jed nost kę ma sy i ob ję to ści.
Po za tym wy ma ga ją one do dat ko wej ob słu gi ser wi so wej. Sku -
tecz ne roz wią za nie te go pro ble mu z pew no ścią bę dzie wiel -
kim kro kiem ludz ko ści, ale na ra zie za miast aku mu la to rów in -
ży nie ro wie za sto so wa li in ne urzą dze nia – fa low nik i kon den sa -
tor. Wów czas pro blem z eks plo ata cją ba te rii zni ka. Fa low nik
i kon den sa tor nie wy ma ga ją żad nych dzia łań ser wi so wych.
W prak ty ce pod le ga ją je dy nie wy mia nie ze wzglę du na sto -
pień zu ży cia. Jest to nie wąt pli wie ich ol brzy mia za le ta.
Kie dy ope ra tor za sią dzie już wy god nie w fo te lu w ka bi nie, to
au to ma tycz nie po wi nien spraw dzić stan lam pek sy gna li za -
cyj nych i wskaź ni ków na pul pi cie. To prze cież dzię ki nim do -
wie się, czy od po wied nie ukła dy ma szy ny są spraw ne,
a w przy pad ku wy świe tle nia się ko du awa rii szyb ko i ła two
bę dzie moż na ją zlo ka li zo wać oraz usu nąć. 
Ko par ka wy po sa żo na w hy bry do wy układ na pę do wy po sia -
da spe cjal ny sys tem do je go mo ni to rin gu. Dzię ki te mu ope -
ra tor ma szy ny w do wol nej chwi li mo że spraw dzić na wy świe -
tla czu zu ży cie pa li wa i prze pływ ener gii mię dzy sil ni kiem spa -
li no wym, a pod ze spo ła mi hy bry do wy mi. Wskaź nik tem pe ra -
tu ry ukła du hy bry do we go znaj du ją cy się na ekra nie głów nym
po zwa la na to miast oce nić po ziom je go ob cią że nia. To w zu -
peł no ści wy star czy,  by w peł ni kon tro lo wać pod sta wo we pa -
ra me try hy bry dy. Na le ży przy tym pod kre ślić, że nie ma po -
trze by ro bić te go non stop. 
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Także pod wzgędem serwisu hybryda da się lubić! 

Me cha ni cy do staw ców ma szyn hy bry do wych są od po wied nio prze szko le ni, dla -
te go nie ma ją naj mniej szych pro ble mów z ich ob słu gą ser wi so wą

Ser wi so wa nie ma szy ny w po lu uła twia ją cen tral ne punk ty ser wi so we umiesz czo -
ne w ten spo sób, by za pew nić do nich do stęp z po zio mu grun tu
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Za le tą ko par ki hy bry do wej jest moż li wość kie ro wa nia stru mie -
nia gro ma dzo nej ener gii do wspo ma ga nia w ten spo -
sób – w za leż no ści od ro dza ju wy ko ny wa nej pra cy – ob ro tów
nad wo zia al bo ru chów wy się gni ka. Dzię ki te mu użyt kow nik
ma szy ny zy sku je zna czą ce oszczęd no ści pa li wa. Do dat ko wą
za le tą ukła du hy bry do we go jest fakt znacz ne go wy dłu że nia
ży wot no ści głów ne go sil ni ka spa li no we go. Dzie je się tak dla -
te go, że wszel kie prze cią że nia prze no szo ne są przez sil ni ki
elek trycz ne. Naj więk szą za le tą sil ni ków elek trycz nych jest
moż li wość prze cią ża nia ich, czy li kil ku krot ne go zwięk sze nia
ich mo cy w krót kim okre sie. W prze ci wień stwie do jed nost ki
spa li no wej na sil ni ku elek trycz nym wy so kie ob ro ty nie ro bią
prak tycz nie żad ne go wra że nia. Co naj wy żej właściciel
maszyny hybrydowej mu si li czyć się z tym, że bę dzie ko -
niecz na częst sza wy mia na ło żysk na wa le. Po za tym sil nik
elek trycz ny moż na krę cić od ra zu po uru cho mie niu, nie cze -
ka jąc aż się roz grze je do od po wied niej tem pe ra tu ry. 

Moc sil ni ka spa li no we go jest ogra ni czo na przez wy trzy ma -
łość je go ele men tów i do kła da jąc na wet do ła do wa nie, nie
prze kro czy my pew nych po zio mów mo cy, zaś bar dziej ob -
cią żo ny sil nik wy so ko pręż ny bę dzie zu ży wał się w zde cy do -
wa nie szyb szym tem pie. Sil ni ki elek trycz ne sa me w so bie są
prak tycz nie po zba wio ne wad – w po rów na niu z jed nost ka -
mi spa li no wy mi wy róż nia je nie sa mo wi cie wy so ka spraw -
ność, bar dzo ni ska awa ryj ność oraz ogrom na moc.
A wszyst ko to – w po rów na niu z tra dy cyj nym Die -
slem – w nie zwy kle przy stęp nych ce nach.
Usta wie nie stru mie nia gro ma dzo nej ener gii nie jest skom -
pli ko wa nym pro ce sem, ale mu si go prze pro wa dzić au to ry -
zo wa ny ser wis. Oczy wi ście star sza ge ne ra cja ope ra to rów
nie jest tak en tu zja stycz nie na sta wio na do hy bry do wych ma -
szyn, jak mło de po ko le nie. Ne sto rzy bran ży oba wia ją się
elek tro nicz ne go ste ro wa nia i hoł du ją swo im wie lo let nim na -
wy kom usta wia jąc pa ra me try pra cy jak w ma szy nie z na pę -
dem kla sycz nym. W efek cie od bie ra ją so bie moż li wość sko -
rzy sta nia z za let hy bry do we go ukła du na pę do we go. 
Producenci maszyn  na rze ka ją też na operatorów, którzy nie
czytają  dołączanych in struk cji ob słu gi ma szy ny. Z te go po -
wo du ma szy ny ule ga ją awa rii lub są eks plo ato wa ne w nie -
od po wied nim try bie pra cy, po nie waż ope ra tor nie świa do mie
włą cza tryb pra cy dźwi gu (pod no sze nie) i dzi wi się, że wy -
się gnik ko par ki tak wol no re agu je na je go manewry joy stic -
kiem pod czas ko pa nia. A do wy bo ru ma kil ka try bów, w tym

eko no micz ny, któ re po zwa la osią gać od po wied nią moc
przy za ła dun ku urob ku czy kru sze niu.
Po dob nie rzecz ma się z uży wa niem ka mer wi zyj nych uła -
twia ją cych ope ra to ro wi ko par ki ob ser wa cję po la pra cy z pra -
wej stro ny i z ty łu ma szy ny. Nie ste ty star si ope ra to rzy cią gle
igno ru ją ob raz z ka mer, pod czas pra cy wy ko rzy stu jąc wy -
łącz nie sys tem lu ste rek ze wnętrz nych. To istot ny błąd, ka me -
ry są bo wiem wręcz trud ne do prze ce nie nia pod czas wy ko -
ny wa nia róż no rod nych prac, a w szcze gól no ści roz biór ko -
wych i wy bu rze nio wych. Dzię ki nim ope ra tor mo że szyb ko
i do kład nie spraw dzić, czy w bez po śred nim oto cze niu nie
znaj du ją się in ne ma szy ny, po jaz dy al bo lu dzie. Sze ro ko kąt -
ny sys tem wi zyj ny jest ko lej nym i bar dzo waż nym eta pem
w dro dze do po pra wy bez pie czeń stwa pra cy. Dla te go
przed uru cho mie niem ma szy ny wy po sa żo nej w ka me ry po -
win no spraw dzić się stan czy sto ści ich obiek ty wów, a w przy -
pad ku za nie czysz cze nia usu nąć z nich osia dły brud.
W Pol sce pierw sze ko par ki hy bry do we są eks plo ato wa ne
od nie daw na. Ma szy ny te go ty pu po ja wi ły się na na szych
pla cach bu do wy do pie ro przed kil ko ma la ty. Jak do tej po ry
ich użyt kow ni cy twier dzą, że spi su ją się bez za rzu tu, kło po -
tów nie przy spa rza in no wa cyj ny układ na pę do wy żad nej
z nich. Ge ne ral nie hy bry dy ce chu ją się wy so ką bez a wa ryj no -
ścią, po nie waż ich pro du cen ci sto su ją spraw dzo ne i prze te -
sto wa ne na po li go nach do świad czal nych roz wią za nia kon -
struk cyj ne, ma jąc na uwa dze przede wszyst kim nie skom pli -
ko wa ne ser wi so wa nie ma szyn w po lu. Uła twia ją to tak że cen -
tral ne punk ty ser wi so we umiesz czo ne w ten spo sób, by za -
pew nić do nich ła twy do stęp z po zio mu grun tu. 
Ni ko mu nie przy no szą chlu by czę ste wi zy ty fir mo we go ser wi -
su usu wa ją ce go awa rie po wsta ją ce na sku tek błę dów ope ra -
to rów po peł nia nych z po wo du nie do sta tecz nej zna jo mo ści in -
struk cji ob słu gi. Dla te go też wła ści cie le ma szyn po win ni za -
dbać o to, by ope ra to rzy by li czę sto i so lid nie szko le ni. Nie tyl -
ko ze wzglę du na pod no sze nie ogól nych kwa li fi ka cji i bez pie -
czeń stwa pra cy, ale przede wszyst kim ze zna jo mo ści in struk -
cji ob słu gi oraz prak tycz ne go ser wi so wa nia po wie rzo ne go im
sprzę tu. Wów czas żad na hy bry da nie bę dzie im strasz na.
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Pod sta wo we ele men ty ukła du hy bry do we go to sil nik -ge ne ra tor me cha ni zmu ob ro tu,
fa low nik, kon den sa tor oraz ge ne ra tor elek trycz ny wspo ma ga ją cy jed nost kę spa li no wą

W Pol sce pierw sze ko par ki hy bry do we po ja wi ły się przed kil ko ma la ty. Jak do tej
po ry ich układ na pę do wy spi su je się bez za rzu tu 
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Koparki o napędzie hybrydowym stanowią duży powód
do dumy  konstruktorów Komatsu. Japoński koncern
nie tylko jako pierwszy na świecie wprowadził hybrydy

do masowej produkcji, ale też konsekwentnie modernizuje
ich konstrukcję. W efekcie do użytkowników na całym
świecie, także w Polsce, trafiają kolejne istotnie ulepszone
generacje tych innowacyjnych maszyn
W cią gu pierw sze go ro ku po uru cho mie niu se ryj nej pro duk -
cji w rę ce ope ra to rów – głów nie ja poń skich – tra fi ło trzy dzie -
ści hy bryd. O tym, że do brze się przy ję ły świad czy fakt, że
dziś na ca łym świe cie pra cu je ich bli sko czte ry ty sią ce. Roz -
wój kon struk cji i zwięk sze nie mo cy pro duk cyj nych po wo do -
wa ne są po zy tyw ny mi opi nia mi użyt kow ni ków hy bryd pod -
kre śla ją cych nie za wod ność i eko no mi kę eks plo ata cji in no -
wa cyj ne go ukła du na pę do we go. 
Hy bry da po zwa la oszczę dzać pa li wo. Użyt kow ni cy ma szyn
te go ty pu pierw szej ge ne ra cji – w sto sun ku do eks plo ato wa -
nych w po rów ny wal nych wa run kach ma szyn kon wen cjo nal -

nych – wy ko nu jąc tę sa mą pra cę zu ży wa li śred nio dwa dzie -
ścia pięć pro cent mniej pa li wa. Wraz z roz wo jem tech no lo gii
hy bry dy Ko mat su sta ją się co raz bar dziej oszczęd ne. Ma szy -
na trze ciej ge ne ra cji, któ ra za de biu to wa ła w Eu ro pie na ubie -
gło rocz nej Bau mie i pra cu je już w Pol sce, pod czas śred nio -
in ten syw nej eks plo ata cji w opty mal nych wa run kach prze pra -
co wu ją ca w ska li ro ku oko ło dwóch ty się cy go dzin, zu ży wa
na wet trzy dzie ści pięć pro cent mniej pa li wa niż ko par ka
o iden tycz nych pa ra me trach użyt ko wych z kon wen cjo nal -
nym ukła dem na pę do wym. 
Wy ja śnij my, dla cze go Komatsu zastrzega, że wy nik spalania
do ty czy je dy nie opty mal nych wa run ków pra cy. Przy okazji
określmy też, jak mu szą one wy glą dać. O wyjaśnienia po pro -
si li śmy Ma riu sza Ste fa nia ka, ope ra to ra pierw szej eks plo ato -
wa nej w Pol sce hy bry dy HB215 LC pra cu ją ce go w fir mie
Trans tom z Do bro sła wo wa w wo je wódz twie lu bel skim. – Na -
sza koparka hy bry dowa od sa me go po cząt ku eksploatowana
jest bar dzo in ten syw nie. Rocz nie przepracowuję na niej po -

nad dwa i pół ty sią ca go dzin, głów nie przy bu do wie na sy pów
pod pa sy dro go we oraz pra cach ziem nych. Moż li wo ści
hybrydy te sto wa li śmy na wet przy roz biór kach i wy bu rze -
niach – opo wia da. Py ta ny o zu ży cie pa li wa po twier dza, że
w po rów na niu z ko par ką o kon wen cjo nal nym na pę dzie jest
ono za uwa żal nie mniej sze pod czas wy ko ny wa nia prac wy -
ma ga ją cych czę stych ob ro tów nad wo zia. Na przy kład
podczas za ła dun ku wa go nów i po jaz dów. Jest to naturalne,
zasada działania hy bry dy opiera się przecież na od zy -
skiwaniu ener gii z ha mul ca ob ro tu. – Już przy ob ro tach o 45
stopni, nie za leż nie od te go czy ma szy na pra cu je w try bie Po -
wer czy Eco no my, oszczęd no ści pa li wa są wyraźnie od czu -
wal ne. Pod czas prac wy ma ga ją cych ob ro tu o 90 lub wię cej
stop ni zu ży cie pa li wa spada jesz cze bar dziej. Ma szy na bie rze
bo wiem więk szy za mach, co przekłada się na wyż szą war tość
ener gii od zy ski wa nej w mo men cie wy ha mo wy wa nia – tłu ma -
czy Ma riusz Ste fa niak. Za sa da jest zatem pro sta – hy bry dę
naj le piej wy ko rzy sty wać do prac wy ma ga ją cych wy ko ny wa -
nia per ma nent nych ob ro tów. Im ich wię cej, tym peł niej szy
zbior nik pa li wa i grub szy port fel wła ści cie la ma szy ny. 
Naj więk sze oszczęd no ści po czy nić moż na przy za ła dun ku
po jaz dów i wa go nów. Pod czas pra cy w ta kich wa run kach,
wy ma ga ją cych permanentnych ob ro tów o 180°, hy bry da
Trans to mu zu ży wa ła śred nio o pięć li trów ole ju na pę do we go
na go dzi nę mniej w po rów na niu do wer sji stan dar do wej ko -
par ki PC210 -8. Oszczęd no ści są więc pokaźne na wet w ska li
dni i ty go dni, nie mó wiąc już o dłuż szej per spek ty wie użyt ko -
wa nia ma szy ny o in no wa cyj nym ukła dzie na pę do wym. 
Ilość za osz czę dzo ne go pa li wa za leż na jest w głów nej mie rze
od czę sto tli wo ści wy ko ny wa nia ob ro tów nad wo zia i ob cią -
żeń, ja kim pod da wa na jest ma szy na. Dla te go też ko par ki
o na pę dzie hy bry do wym nie na le ży trak to wać ja ko ma szy ny
uni wer sal nej, któ ra nada wa ła by się na przy kład do pra cy
w ko pal ni su row ców skal nych czy za sto so wa niach wy ma ga -
ją cych dłuż szych prze jaz dów. Do me ną hy bry dy jest ko pa nie
w grun cie pla stycz nym o ma łej spo isto ści, za ła du nek po jaz -
dów, czy prze ła du nek ma te ria łów syp kich. Pod czas eks plo -
ata cji w ta kich wa run kach użyt kow nik za osz czę dzić mo -
żena kosz tach pa li wa po kaź ną su mę. Przy obec nych ce nach
ole ju na pę do we go w je go kie sze ni po zo stać mo że rocz nie
kwo ta na wet sześć dzie się ciu ty się cy zło tych. A po nie waż ce -
na za ku pu ko par ki o na pę dzie hy bry do wym sys te ma tycz nie
spa da – Ko mat su Po land po da je, że jest ona obec nie mocno
zbliżona do obowiązującej na takiej samej ka te go rii ma szy nę
o napędzie kon wen cjo nal nym – w prak ty ce na byw ca mo że
za cząć czy nić oszczęd no ści już w mo men cie do ko na nia za -
ku pu… Oprócz oszczęd no ści na kosz tach pa li wa użyt kow nik
hy bry dy ma jesz cze sa tys fak cję z przy czy nia nia się do ochro -
ny śro do wi ska. To nie zwy kle no śny te mat w chwi li, gdy nie -
mal wszy scy w Pol sce dys ku tu ją o ja ko ści po wie trza i za gro -
że niu smo giem. Ko mat su po da je, że ma szy na prze pra co wu -
ją ca w cią gu ro ku oko ło dwóch ty się cy go dzin w opty mal -
nych dla hy bry dy wa run kach ro bo czych, emi tu je o ty le mniej
dwu tlen ku wę gla, ile wy twa rza rocz nie dwa dzie ścia sa mo -
cho dów oso bo wych na pę dza nych sil ni ka mi Die sla. Ktoś mo -
że stwier dzić, że to nie wie le, ale je że li weź mie my pod uwa gę,
że na ca łym świe cie eksploatuje się  ty sią ce hy bryd Ko mat -
su, to uj rzy my ten wy nik w zu peł nie in nym świe tle.  

Hybryda Komatsu – cięższy portfel,  lżejsze powietrze!

Za sa da jest pro sta – hy bry dę naj le piej wy ko rzy sty wać do prac wy ma ga ją cych wy -
ko ny wa nia per ma nent nych ob ro tów
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Parametry robocze koparek Komatsu z wieloźródłowym
układem napędowym są coraz lepsze. Na ubiegłorocznych
targach Bauma w Monachium japoński koncern
zaprezentował maszynę HB365LC Hybrid należącą do
trzeciej już generacji koparek o innowacyjnym napędzie. Co
ciekawe, jednym z pierwszych krajów, do których trafiła
maszyna, jest Polska. Eksploatuje ją firma CGL z Myślenic. 
Ma sa eks plo ata cyj na naj now szej hy bry dy Ko mat su wy no si
oko ło 36 ton. Ser ce hy bry do we go na pę du Ko mat su trze ciej
ge ne ra cji sta no wi ul tra kon den sa tor o du żej po jem no ści, któ -
ry za pew nia szyb kie ma ga zy no wa nie i na tych mia sto we od -
da wa nie ener gii. Sa ma za sa da dzia ła nia hy bry do we go na -

pę du Ko mat su po zo sta je nie zmie nio na. Ener gia ki ne tycz na
wy two rzo na w fa zie ha mo wa nia ob ro tu ma szy ny zo sta je
prze kształ co na w ener gię elek trycz ną. Ta po przez fa low nik
tra fia do ul tra kon den sa to ra Ko mat su, gdzie jest ma ga zy no -
wa na. Pod czas po wtór ne go ob ro tu nad wo zia ener gia ta mo -
że wspo ma gać sil nik wy so ko pręż ny lub być wy ko rzy sty wa -
na do za si la nia sil ni ka ob ro tu, co po zwa la zmak sy ma li zo wać
rzeczywistą wy daj ność ko par ki. 
Główne zmiany konstrukcyjne dotyczą wieńca obrotowego.
Podzespoły hydrauliczne zastąpiono silnikami elektrycznymi. 
Naj now sza hy bry da Ko mat su wy po sa żo na zo sta ła też w nie -
zwy kle sku tecz ny ka ta li za tor utle nia ją cy (KDOC). W ten spo -
sób wy eli mi no wa no ko niecz ność do pa la nia czą stek sta łych
(PM), co po zwo li ło zre zy gno wać ze sto so wa nia fil tra (KDPF).
Roz wią za nie to uprasz cza kon struk cję ukła du re duk cji spa lin
umoż li wia jąc sto so wa nie prost szych al go ryt mów ste ro wa nia
pra cą jed nost ki na pę do wej. Ka ta li za tor utle nia jący Ko mat su
(KDOC) zin te gro wa ny jest z tłu mi kiem, co po zwa la do dat ko -

wo ob ni żyć po ziom ha ła su emi to wa ne go przez ma szy nę.
Naj waż niej szą za le tą hy bry dy Ko mat su trze ciej ge ne ra cji jest
dal sze ogra ni cze nie zu ży cia pa li wa. W po rów na niu z ana lo -
gicz ną ko par ką o stan dar do wej kon struk cji pra cu ją cą w po -
rów ny wal nych wa run kach róż ni ca w spa la niu się gać mo że
na wet trzy dzie stu pię ciu pro cent. De kla ra cje pro du cen ta
w tym wzglę dzie po twier dza ją ob ser wa cje wła ści cie la ma szy -
ny eks plo ato wa nej w Pol sce. Sła wo mir Leń czow ski pod kre -
śla, że hy bry da spraw dzi ła się pod czas prac w ko pal ni pia sku,
gdzie wy ko rzy sty wa no ją do za ła dun ku sa mo cho dów cię ża -
ro wych ob słu gu ją cych bu do wę dro gi eks pre so wej S5. Ma -
szy na pra co wa ła nie zwy kle in ten syw nie, wy wrot ki sta ły sznu -

rem w ko lej ce do za ła dun ku. Spa la nie rze czy wi ście by ło du -
żo mniej sze. Wy no si ło śred nio oko ło osiem na stu li trów na go -
dzi nę, na to miast ape tyt na pa li wo in nej no wej ko par ki tej sa -
mej kla sy, ale kon ku ren cyj nej mar ki się gał na wet dwu dzie stu
sied miu li trów na go dzi nę. Wła ści ciel pod kre ślał też nie co
więk szą wy daj ność hy bry dy w sto sun ku do osią gów po rów -
ny wal nej ma szy ny kon wen cjo nal nej. Przy czy nia się do te go
elek trycz ny na pęd ob ro tu nad wo zia spra wia ją cy, że je go roz -
pę dza nie i wy ha mo wy wa nie trwa kró cej.
Układ na pę do wy hy bry dy Ko mat su ob ję ty jest gwa ran cją wy -
no szą cą pięć lat lub dzie sięć ty się cy go dzin pra cy, ale na wet
w dłu żej eks plo ato wa nych ma szy nach nie spra wia naj mniej -
szych pro ble mów. Naj star sze eg zem pla rze hy bryd prze pra -
co wa ły do tej oko ło dzie więt na stu ty się cy go dzin! Żad nej in -
ge ren cji nie wy ma ga też tak zwa ny ul tra kon den sa tor, któ re -
go trwa łość sza co wa na jest na okres rów ny ży wot no ści ma -
szy ny. Naj waż niej szą za le tą wy ni ka ją cą z za sto so wa nia ukła -
du hy bry do we go Ko mat su jest oczy wi ście niż sze zu ży cie pa -
li wa. W po rów na niu z ko par ką tej sa mej kla sy, ale wy po sa -
żo ną w układ na pę do wy o stan dar do wej kon struk cji, róż ni ca
w spa la niu się ga dwu dzie stu pro cent. Jesz cze bar dziej im -
po nu ją co wy pa da po rów na nie z hy bry dą po przed niej ge ne -
ra cji. Tu róż ni ce się ga ją na wet trzy dzie stu pię ciu pro cent.
Wy ni ki te zy sku ją po twier dze nie we wska za niach sys te mu
te le ma tycz ne go Kom trax mo ni to ru ją ce go pra cę ma szy ny.
Po zo sta ją tak że w zgo dzie z wy li cze nia mi Sła wo mi ra Leń -
czow skie go po czy nio ny mi pod czas prac po le ga ją cych
na za ła dun ku sa mo cho dów cię ża ro wych ob słu gu ją cych bu -
do wę dro gi eks pre so wej S5. 

Ko par ka Ko mat su HB365LC Hy brid jest nie co droż sza od swego kla sycz ne go od po -
wied ni ka, ale róż ni ca w ce nie po win na się zwró cić już po dwóch la tach eks plo ata cji 

Dzię ki za sto so wa niu elek trycz ne go na pę du w ukła dzie ob ro tu nad wo zia, ko par ka
HB365LC Hy brid wy róż nia się znacz nie krót szy mi cy kla mi ro bo czy mi 
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Kon cern Lie bherr sa mo dziel nie za pro jek to wał sys tem
gro ma dze nia ener gii „Li du ro” ma ją cy za sto so wa nie
w elek trycz nych ukła dach na pę do wych. Wy róż nia ją ce

się pod wzglę dem mo cy, efek tyw no ści i ela stycz no ści dzie ło
kon struk to rów Lie bher ra ba zu je na kon den sa to rach dwu war -
stwo wych. Kom pak to wy, kom plet ny sys tem chło dzo ny cie -
czą za wie ra wszyst kie nie zbęd ne do efek tyw ne go dzia ła nia
po je dyn cze pod ze spo ły i gru py kon struk cyj ne. Dzię ki te mu
uła twio na jest in te gra cja w okre ślo nym za sto so wa niu. No wy
sys tem gro ma dze nia ener gii fir my Lie bherr to opła cal ny
i zrów no wa żo ny spo sób na zwięk sze nie wy daj no ści elek -
trycz nych ukła dów na pę do wych i in sta la cji.
Kom pak to wy układ gro ma dze nia ener gii „Li du ro” to kom plet -
ny sys tem z 1.5 MJ ener gii, umoż li wia ją cy zgro ma dze nie
i do star cze nie 100 kW mo cy w cią gu 15 se kund, z cza sem re -
ak cji 500 µs. Jesz cze do nie daw na in te gra cja sys te mów gro -
ma dze nia ener gii w no wych i ist nie ją cych za sto so wa niach
mo bil nych i sta cjo nar nych wy ma ga ła sze ro ko za kro jo nych
środ ków w za kre sie roz wo ju i in sta la cji. Oprócz skom pli ko -
wa ne go wdro że nia me cha nicz ne go ko niecz ne by ło sko re lo -
wa nie wie lu in dy wi du al nych pod ze spo łów, ta kich jak aku mu -
la to ry, na staw ni ki DC/DC, chłod ni ce i ste row ni ki. Wy ma ga ło
to za tem du żo miej sca i pod no si ło kosz ty in sta la cji. Dzię ki
zin te gro wa niu wszyst kich po je dyn czych kom po nen tów i sys -
te mów w jed nym urzą dze niu do gro ma dze nia ener gii, moż -
na za osz czę dzić wie le cza su, a tak że kosz tów ma te ria łów
z ty tu łu in te gra cji i in sta la cji sys te mu. Sys tem fir my Lie bherr
dzia ła ją cy na za sa dzie: „pod łącz i uży waj” umoż li wia ła twą
in sta la cję i ob słu gę. Użyt kow nik mu si je dy nie za dbać o pod -
łą cze nie me cha nicz ne i prze wo dy elek trycz ne. Mo że on pod -
łą czyć jed nost kę ja ko zwy kłe urzą dze nie dwu bie gu no we
bez po śred nio do złą cza DC (od 530 do 850 V), jak rów nież
zgro ma dzić okre ślo ną ilość ener gii lub po now nie ją do star -
czyć z wy ko rzy sta niem do dat ko we go in ter fej su ko mu ni ka cyj -
ne go. Po przez ten in ter fejs moż li wa jest rów nież wy mia -
na wszyst kich prze twa rza nych da nych.
Za leż nie od ilo ści ener gii, któ ra wy ma ga zgro ma dze nia, dla
w ce lu zwięk sze nia po jem no ści po łą czyć moż na rów no le gle
na wet do dzie się ciu jed no stek gro ma dze nia ener gii. Za le tą
ta kie go roz wią za nia jest nie tyl ko moż li wość do star cze nia
więk szej mo cy, lecz rów nież fakt, że nad miar ener gii po zo -
sta je w ukła dzie i mo że zo stać wy ko rzy sta ny do póź niej szej
pra cy. W re zul ta cie spra wia to, że do prawidłowej pracy
układu nie jest wy ma ga ne do dat ko we za si la nie.
No wa tor ski sys tem gro ma dze nia ener gii Lie bherr „Li du ro”
po zwa la zna czą co zwięk szyć wy daj ność elek trycz nych ukła -
dów na pę do wych. Je go za le ty spraw dzo no w prak tycz nym
dzia ła niu. Na po czą tek sys tem w wer sji pod sta wo wej zo stał
za in sta lo wa ny w sa mo jezd nej suw ni cy bra mo wej z na pę dem
spa li no wo -elek trycz nym. Pod czas ana li zy pod su mo wu ją cej
te sty w wa run kach rze czy wi stych, w po rów na niu z tej sa mej
kla sy ma szy ną bez sys te mu „Li du ro” od no to wa no zmniej -
sze nie zu ży cia pa li wa o czter dzie ści pro cent. Jest to im po nu -
ją cy wy nik, ozna cza bo wiem oszczęd no ści sied miu set li trów
ole ju na pę do we go na ty dzień pra cy ma szy ny. Przy sto so wa -
niu sys te mu zgod nie z za le ce nia mi pro du cen ta i in ten syw nej
eks plo ata cji suw ni cy użyt kow nik mo że za osz czę dzić w ska li
ro ku na wet do sie dem dzie się ciu ty się cy zło tych. In ną za le tą

wy ni ka ją cą z ko rzy sta nia z sys te mu „Li du ro” jest moż li wość
za sto so wa nia mniej sze go sil ni ka wy so ko pręż ne go. Nie ma
bo wiem po trze by, by jed nost ka na pę do wa po kry wa ła szczy -
to we za po trze bo wa nie na moc i moż na ją utrzy my wać sta le
w opty mal nym za kre sie ob ro to wym. Po zwa la to nie tyl ko
ogra ni czyć zu ży cie pa li wa, ale tak że znacz nie zmniej szyć
emi sję ha ła su i szko dli wych sub stan cji za war tych w spa li -
nach emitowanych przez silnik Diesla.
„Li du ro” spraw dza się zna ko mi cie w za sto so wa niach zwią za -
nych z wy stę po wa niem du żej licz by cy klów ła do wa nia i roz ła -
do wa nia. Wy ni ka to z te go, że okre so wo wy stę pu ją wów czas
wy so kie war to ści szczy to we ob cią że nia, a za sad ni cze zna -
cze nie ma trwa łość użyt ko wa. W ta kich wa run kach jed nost ki
gro ma dze nia ener gii na ba zie kon den sa to rów dwu war stwo -
wych ujaw nia ją wie le za let w po rów na niu z aku mu la to ra mi ba -
te ryj ny mi, na przy kład w ob sza rze elek tro mo bil no ści, a tak że
pod czas cy klu pod no sze nia, jak w przy pad ku żu ra wi, wóz -
ków wi dło wych i dźwi gów. No wy sys tem gro ma dze nia ener gii
opra co wa ny przez kon cern Lie bherr jest za tem roz wią za niem
przy no szą cym oszczęd no ści i zrów no wa żo nym, umoż li wia ją -
cym zwięk sze nie wy daj no ści i pod nie sie nie efek tyw no ści
elek trycz nych ukła dów na pę do wych i urzą dzeń.

S
E

R
W

IS

Lie bherr Li du ro – za strzyk ener gii w naj wła ściw szym mo men cie

W peł ni zin te gro wa ny sys tem gro ma dze nia ener gii fir my Lie bherr „Li du ro” do za -
sto so wań mo bil nych i sta cjo nar nych ba zu je na kon den sa to rach dwu war stwo wych
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Kon cern Isu zu na le ży do świa to wych li de rów w kon stru -
owa niu i pro duk cji sil ni ków wy so ko pręż nych. Ich głów -
na fabryka (Power Train Di vi sion of Isu zu Mo tors)

znajduje się w Ply mo uth w amerykańskim sta nie Mi chi gan.
Pa le ta pro duk cyj na jest nie zwy kle sze ro ka, dość powiedzieć,
że Isu zu ofe ru je w chwi li obec nej po nad trzy dzie ści róż nych
mo de li jednostek wysokoprężnych. 
Ja poń ski kon cern wy twa rza za rów no ma łe sil ni ki na pę dza ją -
ce lek kie po jaz dy i wóz ki wi dło we, jak i po tęż ne jed nost ki sto -
so wa ne w ma szy nach bu dow la nych i po jaz dach cię ża ro -
wych. Na ba zie du żych sil ni ków wy so ko pręż nych, któ rych
moc osią ga na wet 500 KM, po wsta ją też kon struk cje spe cja -
li stycz nych ze spo łów prą do twór czych. 
Sil ni ki Isu zu ze wzglę du na swą nie za wod ność i efek tyw ność
są chęt nie sto so wa ne na pierw szy mon taż przez re no mo wa -
nych pro du cen tów ma szyn bu dow la nych. Znaj dzie my je
mię dzy in ny mi w sprzę cie Hi ta chi, Gehl, TCM, Ko mat su, Bob -
cat, JCB, Clarc, Ko bel co, Su mi to mo, Ka to, IHI, JSK,
Kawasaki,  Case, New Holland czy Fu ru ka wa. Sil ni ki Isu zu
uzna wa ne są po wszech nie za nie zwy kle trwa łe, a ze
wzglę du na swe wysokie pa ra me try robocze cie szą się
uzna niem użyt kow ni ków ma szyn.
W Pol sce jed nost ki na pę do we Isu zu znaj du ją naj czę ściej za -
sto so wa nie w ma szy nach bu dow la nych, w szcze gól no ści śred -
nich i du żych ko par kach oraz ła do war kach ko ło wych. Ich użyt -
kow ni cy li czyć mo gą na wszech stron ne wspar cie po sprze da -
żo we ze stro ny Isu zu Au to mo ti ve Pol ska, któ re jest ge ne ral -
nym im por te rem wy ro bów mar ki Isu zu w na szym kra ju. Sta ła

ofer ta Isu zu Au to mo ti ve Pol ska obej mu je w chwi li obec nej
bli sko czter dzie ści pięć ty się cy ory gi nal nych czę ści i pod ze -
spo łów do prze my sło wych jed no stek na pę do wych Isu zu wszyst -
kich se rii. W fir mie za in te re so wa ni czę ścia mi do sil ni ków za opa -
trzyć się mo gą mię dzy in ny mi w pa new ki głów ne, pa new ki kor -
bo we, pier ście nie opo ro we, tło ki, wa ły kor bo we, blo ki sil ni ka,
koń ców ki wtry sków, wtry ski wa cze, gło wi ce, kor bo wo dy, pier ście -
nie, świe ce ża ro we, pom py wtry sko wa czy cew ki ga sze nia.
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Oryginalne części do silników Isuzu? To żaden problem!

Wy so ko pręż ne sil ni ki Isu zu bar dzo czę sto znaj du ją za sto so wa nie w śred nich i du -
żych ko par kach oraz ła do war kach ko ło wych re no mo wa nych pro du cen tów

http://www.isuzu.com.pl/
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No wy sys tem za ła dun ku Cat Com mand umoż li wia
zdal ne ste ro wa nie ła do war ka mi ko ło wy mi 988K w za -
się gu wzro ku. Roz wią za nie ogra ni cza ry zy ko ob ra żeń

cia ła i za pew nia nie prze rwa ną pro duk cję dzię ki umoż li wie niu
bez piecz ne go dzia ła nia w stre fach po ten cjal nie nie bez piecz -
nych. Sys tem za ła dun ku Com mand jest do stęp ny ja ko pa kiet
mo der ni za cyj ny do ak tu al nie użyt ko wa nych ma szyn 988K.
Sys tem zo stał za pro jek to wa ny ja ko kom pak to wa kon so la
do zdal ne go ste ro wa nia no szo na na wy god nych szel kach. Er go -
no micz nie roz miesz czo ne ele men ty ste ru ją ce za pew nia ją ope ra -
to ro wi peł ny do stęp do pod sta wo wych funk cji ma szy ny. Ele men -
ty ste ru ją ce są zin te gro wa ne z ukła da mi elek tro nicz ny mi ma szy -
ny, co umoż li wia ta ki sam spo sób ste ro wa nia i ta kie sa mo re ago -
wa nie ma szy ny jak w przy pad ku ste ro wa nia z ka bi ny, dzię ki cze -
mu ope ra tor mo że utrzy mać wy daj ność, pra cu jąc na od le głość.
Za po mo cą kon so li moż na tak że uzy skać do stęp do za awan so -
wa nych opcji, ta kich jak Au to dig. Prze no śna kon so la umoż li wia
ope ra to ro wi ste ro wa nie ma szy ną w za się gu wzro ku na wet na od -
le głość czte ry stu me trów.

Peł na in te gra cja z ukła da mi elek tro nicz ny mi Ca ter pil lar umoż li wia
otrzy my wa nie ko mu ni ka tów o klu czo wych pa ra me trach sta nu
ma szy ny oraz ak ty wa cji róż nych funk cji za bez pie czeń, co za pew -
nia ope ra to ro wi cią głą kon tro lę nad ma szy ną. Na przy kład w przy -
pad ku utra ty za si la nia przez ze wnętrz ny na daj nik -od bior nik bądź
bra ku ko mu ni ka cji ra dio wej lub we wnętrz nej zo sta nie ak ty wo wa -
na funk cja wy łą cze nia ma szy ny. Wy łą cze nie na stą pi rów nież wte -
dy, gdy kon so la ope ra to ra prze chy li się pod ką tem więk szym
niż sześćdziesiąt stop ni, co mo że ozna czać, że ope ra tor prze wró -
cił się. W przy pad ku ja kie go kol wiek ręcz ne go za trzy ma nia ma -
szy ny natychmiast za dzia ła ha mu lec po sto jo wy.
Sys tem za ła dun ku Com mand spraw dza się bar dzo do brze w za -
sto so wa niach, ta kich jak pra ce przy ścia nach wy ro bisk i na kra -
wę dziach, na hał dach wę glo wych i zbo czach, nie sta bil nych na -
wierzch niach lub miej scach skła do wa nia ma te ria łów nie bez piecz -
nych. Sys tem umoż li wia tak że do stęp do cen nych ma te ria łów,
któ rych wy do by cie za po mo cą ma szy ny ste ro wa nej przez ope ra -
to ra w ka bi nie mo że oka zać się nie bez piecz ne. Moż li wość wy ko -

rzy sta nia zdal nie ste ro wa nej ła do war ki w trud nych wa run kach te -
re no wych umoż li wia cią głość i bezpieczeństwo pra cy.
Sys tem za ła dun ku Com mand skła da się z wy trzy ma łych pod ze -
spo łów we wnętrz nych, któ re zo sta ły uszczel nio ne w ce lu ochro ny
przez ku rzem i wil go cią. Ele men ty ze wnętrz ne są za bez pie czo ne
przed uszko dze niami mechanicznymi przez sta lo wą obu do wę.
W obu do wie na ele men ty elek tro nicz ne, prze zna czo nej do mon -
ta żu na da chu, znaj du ją się: an te na, kon tro l ki i bez prze wo do wy
od bior nik. Dzię ki róż nym ko lo rom kon tro lek LED oso by znaj du ją -
ce się w po bli żu uzy sku ją wy raź ny ko mu ni kat o sta nie ma szy ny.
Dzia ła nie zdal nej kon so li i we wnętrz ne go na daj ni ka -od bior ni ka

ba zu je na tech no lo gii wid ma roz pro szo ne go, co umoż li wia eli mi -
na cję prak tycz nie wszyst kich za kłó ceń po cho dzą cych od in nych
urzą dzeń bez prze wo do wych w pa śmie czę sto tli wo ści 900 MHz
lub 2,4 GHz. Chro nio ne pa ten tem al go ryt my za pewniają pewną
ko mu ni ka cję po mię dzy we wnętrz nym bez prze wo do wym od bior -
ni kiem i kon so lą, za bez pie cza jąc przed mieszaniem się sygnałów
pochądzących z nie upraw nio ny ch urzą dze ń.
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Zdalny system załadunku Command zwiększa bezpieczeństwo 

Sys tem za ła dun ku Com mand jest do stęp ny ja ko pa kiet mo der ni za cyj ny do bę dą -
cych ak tu al nie w eks plo ata cji ła do wa rek Cat 988K

Er go no micz nie roz miesz czo ne ele men ty ste ru ją ce za pew nia ją ope ra to ro wi peł ny
do stęp do pod sta wo wych funk cji ma szy ny

Prze no śna kon so la umoż li wia ope ra to ro wi ste ro wa nie ma szy ną w za się gu wzro -
ku na wet na od le głość na wet czte ry stu me trów
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Aby spro stać sta le ro sną cym wy ma ga niom za rzą dza ją -
cych flo tą ma szyn do ty czą cych głów nie uspraw nie nia
ko mu ni ka cji po mię dzy urzą dze nia mi i zdal ne go mo ni -

to ro wa nia ma szyn, Do osan opra co wał bez prze wo do wy sys -
tem za rzą dza nia za so ba mi DoosanConnect do ko pa rek, ła -
do wa rek ko ło wych i wo zi deł prze gu bo wych.
Sys tem DoosanConnect to roz wią za nie do za rzą dza nia flo tą
przez sieć, nie zwy kle przy dat ne w przy pad ku spra wo wa nia
kon tro li nad wy daj no ścią i bez pie czeń stwem pra cy ma szyn,
pod kre śla ją ce zna cze nie kon ser wa cji za po bie gaw czej. Sys -
tem DoosanConnect do stęp ny jest ja ko stan dar do we wy po -
sa że nie nowej generacji ko pa rek Do osan o ma sie po wy -
żej czternastu ton, a także ła do wa rek ko ło wych oraz wo zi -
deł prze gu bo wych napędzanych silnikami spełniającymi
normę emisji spalin Sta ge IV.
No wa usłu ga umoż li wia wła ści cie lom i dys try bu to rom zdal ne
mo ni to ro wa nie i ko mu ni ka cję z ma szy na mi Do osan za po -
mo cą te le ma tycz ne go sys te mu DoosanConnect. Sys tem
DoosanConnect, do stęp ny rów nież w ze sta wie do mon ta żu
w star szych mo de lach, jest do star cza ny z dar mo wą, trzylet -
nią sub skryp cją. Każ dy klient po sia da swo je wła sne kon to
do za rzą dza nia swo ją flo tą ma szyn za po śred nic twem te go
sys te mu. Po upły wie trzech lat ko rzy sta nia z usłu gi klien ci
ma ją moż li wość od płat ne go prze dłu że nia sub skryp cji.
Za pro jek to wa ny spe cjal nie dla ma szyn Do osan no wy sys tem
DoosanConnect do star cza, po przez sa te li tę i sie ci ko mór ko -
we, ob szer nych in for ma cji na te mat wy daj no ści ma szy ny. To
je dy ne w swo im ro dza ju na rzę dzie do star cza ją ce tak szcze -
gó ło wych da nych po zwa la ją cych zmniej szyć kosz ty i zwięk -
szyć efek tyw ność pra cy.
Sys tem DoosanConnect skła da się z kil ku ele men tów,
do któ rych na le żą:
• urzą dze nie GPS do mo ni to ro wa nia lo ka li za cji ma szy ny

i umoż li wie nia usta no wie nia stre fy „geo -fen ce” w ce lu
zwięk sze nia bez pie czeń stwa ma szy ny,

• bez prze wo do wy mo dem da nych Q -Pro z ob słu gą sie ci
bez prze wo do wej do prze sy ła nia da nych z ma szy ny do in -
ter ne to we go sys te mu te le ma tycz ne go DoosanConnect,

• an te na sa te li tar na i usłu gi sa te li tar ne w ce lu za pew nie nia po -
łą cze nia ko mu ni ka cyj ne go pod czas pra cy ma szy ny Do osan
w od le głych miej scach, bez za się gu sie ci ko mór ko wych, 

• stro na in ter ne to wa DoosanConnect, któ ra za pew nia klien -
tom do stęp do wie lu przy dat nych ra por tów i waż nych da -
nych do ty czą cych ma szyn.

Te le ma tycz ny sys tem DoosanConnect po zwa la za rzą dza ją -
cym flo tą ma szyn skom pi lo wać sze reg ra por tów, w tym do ty -
czą cych sta nu flo ty, in for ma cji na te mat ma szyn, lo ka li za cji
ma szyn, go dzin pra cy, zu ży cia pa li wa, cza su bez czyn no ści
ma szy ny w po rów na niu z cza sem pra cy, ko dów błę dów ma -
szy ny, sys te mu ostrze żeń ma szy ny, ra por tów na te mat hi sto rii
kon ser wa cji i użyt ko wa nia. Do osan po da je, że sys tem
DoosanConnect za pew nia użyt kow ni kom znacz ne ko rzy ści
dzię ki wy ko rzy sta niu da nych eks plo ata cyj nych, któ re po ma ga -
ją zwięk szyć wy daj ność, ta kich jak zmia na prze sto jów ma szy -
ny na pod sta wie zu ży cia pa li wa, bez pie czeń stwo ma szy ny
i bez pie czeń stwo ogól ne. Sys tem umoż li wia kon tro lę nad wie -
lo ma ma szy na mi Do osan znaj du ją cy mi się w róż nych lo ka li za -
cjach, wspo ma ga jąc mo ni to ro wa nie stop nia ich zu ży cia w ce lu

oce ny do bo ru sprzę tu do da ne go za sto so wa nia. Mo że rów nież
sta no wić na rzę dzie ope ra torów ma szyn, wspo ma ga jąc bar -
dziej wy daj ną pra cę oraz po da jąc in for ma cje do ty czą ce ma -
szyn za stęp czych w przy pad ku przerw w dzia ła niu spo wo do -
wa nych kon ser wa cją lub awa rią. Ca łość chro nio na jest przez
sys tem za bez pie cza ją cy przed kra dzie żą i umoż li wia ją cy od -
zy ska nie w przy pad ku kra dzie ży. Właściciele i użytkownicy
mo gą mo ni to ro wać lo ka li za cję ma szyn Do osan, aby upew nić
się, że znaj du ją się one tam, gdzie po win ny być, co po ma ga
za po biec kra dzie ży sprzę tu.

Da ne ope ra cyj ne po zwa la ją na mo ni to ro wa nie zu ży cia pa li -
wa ma szy ny i mo ni to ro wa nie pra cy w wy bra nym try bie mo cy
w za leż no ści od za sto so wa nia. Jest to po moc ne w okre śle -
niu, czy ope ra tor jest w sta nie wpro wa dzić zmia ny, aby
zmniej szyć zu ży cie ole ju na pę do we go pod czas wy ko ny wa -
nia tej sa mej pra cy. Ma szy ny Do osan umoż li wia ją ope ra to -
rom wy bór róż nych try bów mo cy, co po zwa la na jak naj lep -
sze do pa so wa nie mo cy do kon kret nych za sto so wań.
Sys tem umoż li wia rów nież do stęp do hi sto rii kon ser wa cji
urzą dze nia i po ma ga pla no wać ru ty no we usłu gi, przy jed no -
cze snym wy eli mi no wa niu ko niecz no ści fi zycz ne go spraw -
dze nia po zio mu pa li wa w ma szy nie dzię ki moż li wo ści prze -
glą da nia in for ma cji zdal nie.
W przy pad ku po ja wie nia się pro ble mu technicznego sys tem
DoosanConnect po ma ga ogranczyć do niezbędnego
minimum czas prze sto ju ma szy ny. Za po śred nic twem stro ny
in ter ne to wej prze sy ła ne są ra por ty błę dów i ko dy ostrze żeń,
a wła ści cie le lub ich przed sta wi cie le są le piej przy go to wa ni,
aby roz wią zać pro blem, po nie waż ma ją wię cej da nych na te -
mat wa dli we go dzia ła nia ma szy ny. Dzię ki stro nie in ter ne to -
wej DoosanConnect dys try bu to rzy Do osan mo gą zdia gno -
zo wać pro blem bez ko niecz no ści fi zycz nej obec no ści
w miej scu pra cy ma szy ny.
In for ma cje do stęp ne dzię ki sys te mo wi DoosanConnect po -
zwa la ją wła ści cie lom firm na lep sze pla no wa nie pra cy i sza -
co wa nie kosz tów. Do kład ne ra por ty do ty czą ce użyt ko wa nia
ma szy ny, ta kie jak licz ba go dzin ro bo czych ma szy ny pod -
czas wy ko ny wa nia okre ślo ne go za da nia, da ją no we moż li -
wo ści biz ne so we. W przy szło ści Do osan rozbudowywać bę -
dzie system DoosanConnect o ko lej ne funk cje. 
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DoosanConnect uspraw nia za rzą dza nie flo tą 

Bez prze wo do wy sys tem za rzą dza nia za so ba mi DoosanConnect do ko pa rek, ła -
do wa rek ko ło wych i wo zi deł prze gu bo wych uspraw nia za rzą dza nie flo tą
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Fir ma JCB opra co wa ła pierw szą na świe cie prze kład nię
wy ko rzy stu ją cą dwie tech no lo gie, za pro jek to wa ną spe -
cjal nie dla swo ich ła do wa rek te le sko po wych, któ ra łą -

czy naj lep sze ce chy prze kład ni Po wer shift oraz hy dro sta tycz -
nej. Prze kład nia o zmien nym prze ło że niu DualTech VT zo sta -
ła opra co wa na przez ze spół in ży nie rów fir my JCB i jest mon -
to wa na w trzech fla go wych, wy so ko wy daj nych ła do war kach
te le sko po wych IN DU STRIAL Du al Tech VT.
Tim Burn ho pe, dy rek tor do spraw tech no lo gii i in no wa cji
w JCB, po wie dział: – Prze kład nia DualTech VT sta no wi naj lep -
sze po łą cze nie obu tech no lo gii. Te go ro dza ju roz wią za nie za -
pew nia pre cy zję ste ro wa nia oraz ła twość kie ro wa nia przy ni -
skich pręd ko ściach za pew nia ną przez na pęd hy dro sta tycz ny
oraz wy daj ność przy więk szych pręd ko ściach ofe ro wa ną przez
prze kład nię Po wer shift. W efek cie otrzy mu je my ma szy nę, któ -
rej pro duk tyw ność jest więk sza aż o dwa dzie ścia pięć pro cent
od mo de li kon ku ren cyj nych. Jed nost ka DualTech VT, bę dą ca
efek tem na sze go do świad cze nia w dzie dzi nie prze kład ni hy -
dro sta tycz nych i Po wer shift, to nie zwy kłe osią gnię cie na sze go
ze spo łu pro jek tan tów i in ży nie rów, któ ry wy so ko pod niósł po -
przecz kę w za kre sie tech no lo gii prze nie sie nia na pę du.
Ła do war ki te le sko po we IN DU STRIAL Du al Tech VT cha rak te -
ry zu ją się nie zwy kle pre cy zyj nym ste ro wa niem przy ni skich
pręd ko ściach oraz płyn nym, pro gre syw nym re ago wa niem
pod czas cy kli za ła dun ku i prze no sze nia. Ope ra tor mo że re gu -
lo wać funk cje ste ro wa nia, tak aby do sto so wać je do róż nych
za sto so wań i oso bi stych pre fe ren cji. Ele ment Po wer shift od -
po wia da ją cy za bez po śred ni na pęd w prze kład ni spra wia, że
ła do war ki te do sko na le ra dzą so bie pod czas jaz dy pod gó rę
i ho lo wa nia. Wszyst kie opi sa ne za le ty spra wia ją, że wy daj -
ność tych ma szyn zna czą co wzra sta. Wpływ na pro duk tyw -
ność, szcze gól nie pod czas czę sto po wta rza nych cy kli za ła -
dun ku, jest nad zwy czaj ny: do 13% w po rów na niu z do tych -
czas czo ło wy mi w swo jej kla sie no śni ka mi te le sko po wy mi fir -
my JCB oraz do dwu dzie stu pię ciu pro cent w po rów na niu
z kon ku ren cyj ny mi ma szy na mi tej sa mej kla sy.
Tim Burn ho pe do dał: – Po łą cze nie wy jąt ko wej wy daj no ści
przy du żej pręd ko ści i moż li wo ści ho lo wa nia ofe ro wa nych
przez prze kład nię JCB Po wer shift z za le ta mi pre cy zyj ne go ste -
ro wa nia przy ni skiej pręd ko ści za pew nia ny mi przez na pęd hy -
dro sta tycz ny ozna cza dla ope ra to rów mak sy mal ną pro duk tyw -
ność oraz do sko na łe wła ści wo ści jezd ne. Ła do war ki te le sko po -
we IN DU STRIAL Du al Tech VT za pew nia ją ko rzy ści obu tech no -
lo gii w jed nej ma szy nie. In no wa cyj na prze kład nia DualTech VT
bę dzie mon to wa na w trzech mo de lach ła do wa rek te le sko po -
wych IN DU STRIAL Du al Tech VT o udźwi gu 3,1 to ny, 3,5 to ny
oraz 4,1 to ny. Ła do war ki 531-70, 535-95 i 541-70 IN DU STRIAL
Du al Tech VT to fla go we ma szy ny opra co wa ne dla klien tów wy -
ma ga ją cych od no śni ka te le sko po we go mak sy mal nej pro duk -
tyw no ści, wy daj no ści, oszczęd no ści i ła two ści ob słu gi.
Stan dar do we wy po sa że nie obej mu je mon to wa ny przy fo te lu
joy stick z ser wo mo to rem oraz pro por cjo nal ny mi prze łącz ni -
ka mi rol ko wy mi do wy su wa nia i co fa nia wy się gni ka, prze -
łącz nik pra cy prze kład ni do przo du/do ty łu uzu peł nia ją cy tra -
dy cyj ny sys tem prze łą cza nia bie gów z le wej stro ny oraz sil ne
lam py ro bo cze LED z przo du i z ty łu za pew nia ją ce oświe tle -
nie o po zio mie po dob nym do świa tła dzien ne go w pro mie -
niu 360° i w efek cie mak sy mal nie zwięk sza ją ce bez pie czeń -

stwo oraz wy daj ność w sła bych wa run kach oświe tle nio wych.
Ha mul ce ze wspo ma ga niem, po raz pierw szy za mon to wa ne
w ła do war ce te le sko po wej 550-80, są do stęp ne w ma szy -
nach IN DU STRIAL Du al Tech VT, za pew nia jąc naj wyż szej
kla sy sku tecz ność ha mo wa nia i zmniej sza jąc si łę po trzeb ną
do na ci śnię cia pe da łu.
Układ hy drau licz ny fir my JCB z pom pą tło ko wą za pew nia ją -
cą prze pływ na po zio mie 140 l/min cha rak te ry zu je się
spraw dzo ną wy daj no ścią i oszczęd no ścią, co w du żym
stop niu wy ni ka z za sto so wa nia ob wo du re ge ne ra cyj ne go
ukła du hy drau licz ne go dla si łow ni ków pod no sze nia i wy su -
wa nia. Roz wią za nie to re gu lu je prze pływ ole ju w spo sób
po zwa la ją cy na znacz nie szyb sze niż za zwy czaj, ale wciąż
kon tro lo wa ne opusz cza nie wy się gni ka. Wpływ na pro duk -
tyw ność, szcze gól nie pod czas czę sto po wta rza nych cy kli
za ła dun ku, jest nad zwy czaj ny. Bez po śred nie po rów na nia
ła do wa rek te le sko po wych wy po sa żo nych w ten sys tem

i nie po sia da ją cych go po ka zu ją, że mo że on skró cić czas
cy kli za ła dun ku na wet o dwa dzie ścia pro cent lub zmniej -
szyć o pięt na ście pro cent spa la nie pa li wa pod czas prze no -
sze nia tej sa mej ilo ści ma te ria łu.
No wy do dat ko wy układ hy drau licz ny o du żym prze pły wie za -
pew nia prze pływ do 110 l/min przy ci śnie niu 190 ba rów,
umoż li wia jąc za si la nie ca łej ga my osprzę tu o du żym za po -
trze bo wa niu na olej i moc hy drau licz ną. Układ od po wie trza -
nia, ob słu gi wa ny za po mo cą prze łącz ni ka w ka bi nie, po zwa -
la na re duk cję ci śnie nia na złą czach w ce lu szyb szej i ła twiej -
szej wy mia ny osprzę tu.
Tryb au to ma tycz ny sys te mu płyn ne go pro wa dze nia (SRS) pod -
no śni ka wy łą cza sys tem, gdy ła do war ka po ru sza się z ni ską
pręd ko ścią w ce lu pre cy zyj ne go umiesz cze nia ła dun ku i po now -
nie włą cza się au to ma tycz nie, gdy ma szy na prze kro czy pręd -
kość 4 km/h. Wszyst kie ła do war ki JCB IN DU STRIAL Du al Tech
VT są na pę dza ne przez 4,8-li tro wą wer sję sil ni ka wy so ko pręż -
ne go EcoMAX fir my JCB, któ ry osią ga moc 145 KM (108 kW)
przy 2200 obr./min i mo ment ob ro to wy 560 Nm przy za le d -
wie 1.500 obr./min. Emi sja spa lin na po zio mie speł nia ją cym wy -
mo gi norm Sta ge IV/US Tier 4 Fi nal jest osią ga na za po mo cą
ukła du se lek tyw nej re duk cji ka ta li tycz nej (SCR).
To jed no ko mo ro we roz wią za nie jest wy star cza ją co kom pak -
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Du al Tech VT – in no wa cyj na prze kład nia JCB

Prze kład nia DualTech VT sta no wi po łą cze nie dwóch sys te mów – hy dro sta tycz ne go
oraz prze kład ni Po wer shift, któ re po zwa la na wy ko rzy sta nie za let obu roz wią zań
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to we, aby zmie ścić się w tłu mi ku wy de chu znaj du ją cym się
pod ma ską sil ni ka, gdzie jest chro nio ne przed wa run ka mi at -
mos fe rycz ny mi, bło tem i py łem. Dzię ki spraw no ści spa la nia
sil ni ka EcoMAX nie ma ko niecz no ści sto so wa nia kosz tow ne -
go fil tra czą stek sta łych, któ ry zwięk sza na kła dy ser wi so we.
No wa prze kład nia JCB DualTech VT wy ko rzy stu je moż li wo ści
na pę do we i eko no micz ność sil ni ka JCB EcoMAX T4 Fi nal
w po łą cze niu z ukła dem na pę du hy dro sta tycz ne go i Po wer -
shift dzię ki spraw dzo nym pod ze spo łom, któ re zo sta ły po raz
pierw szy umiesz czo ne w jed nej obu do wie. Oba mo du ły
współ pra cu ją płyn nie, bez pro ble mo wo i au to ma tycz nie, za -
pew nia jąc do sko na łe wła ści wo ści jezd ne, któ re moż na do sto -
so wać, aby zop ty ma li zo wać kom fort i wy daj ność pro wa dze -
nia w róż nych za sto so wa niach.
Za awan so wa ny sprzęt i sys tem ka li bra cji ste ro wa nia wy ko -
rzy sty wa ny w prze kład ni DualTech VT zo stał opra co wa ny
przez in ży nie rów fir my JCB, a jed nost ka jest te raz pro du ko -
wa na na no wej li nii mon ta żo wej w za kła dzie JCB Trans mis -
sions w Wre xham, gdzie pro jek tu je się, kon stru uje i wy twa rza
więk szość prze kład ni Po wer shift, syn chro ni zo wa nych skrzyń
roz dziel czych oraz osi sto so wa nych w ma szy nach JCB.

Mo duł na pę du hy dro sta tycz ne go prze kład ni DualTech VT ko -
rzy sta z elek tro nicz nie ste ro wa ne go ze spo łu pom py hy drau -
licz nej i sil ni ka, aby za pew niać szyb ką re ak cję, pre cy zyj ną re -
gu la cję pręd ko ści i bez stop nio we płyn nie zmien ne pręd ko ści
ro bo cze do 19 km/h. W prze ci wień stwie do prze kład ni hy dro -
sta tycz nych w in nych ła do war kach te le sko po wych, któ re mu -
szą ob słu gi wać prze nie sie nie na pę du od ze ra do pręd ko ści
mak sy mal nej, mo duł hy dro sta tycz ny w jed no st ce DualTech
VT jest zop ty ma li zo wa ny pod ką tem moż li wo ści re ago wa nia
i ste ro wa nia przy ni skich pręd ko ściach. W efek cie pra cu je ci -
cho i płyn nie, ale w spo sób czu ły i wy daj ny. Na ci śnię cie pe -
da łu przy spie sze nia w try bie jaz dy wpły wa za rów no na za -
cho wa nie ukła du hy dro sta tycz ne go, jak i pręd kość ob ro to -
wą sil ni ka, a elek tro nicz ne ukła dy ste ro wa nia rów no wa żą
pra cę obu jed no stek zgod nie z po trze bą kie row cy. Pre cy zyj -
na po wol na jaz da jest moż li wa przy uży ciu pe da łu ha mul -
ca – w wy ni ku ru chu po cząt ko we go na pęd hy dro sta tycz ny
jest stop nio wo odłą cza ny, a ope ra tor zy sku je peł ną kon tro lę
pod czas spy cha nia materiału na stos, bez ne ga tyw ne go
wpły wu na ha mul ce.
Włą cze nie try bu Fle xi, po przez na ci śnię cie i przy trzy ma nie przy -
ci sku re duk cji bie gu, po zwa la na nie za leż ną kon tro lę pręd ko ści

ob ro to wej sil ni ka i pręd ko ści jaz dy. Roz wią za nie to jest po raz
pierw szy do stęp ne w peł no wy mia ro wej ła do war ce te le sko po wej.
Elek tro nicz na prze pust ni ca ręcz na słu ży do wy bo ru wstęp nie
skon fi gu ro wa nych pręd ko ści sil ni ka lub prze pro wa dza nia re -
gu la cji w sko kach co 100 obr./min. Po krę tło po zwa la usta wić
mak sy mal ną pręd kość do stęp ną przy wy ko rzy sta niu na pę du
hy dro sta tycz ne go w za kre sie od ze ra do 19 km/h. Tryb Fle xi
moż na sto so wać pod czas prze no sze nia i za ła dun ku ma te ria -
łów syp kich, usta wia jąc pręd kość ob ro to wą sil ni ka, któ ra za -
pew nia opty mal ną pra cę ukła du hy drau licz ne go wy się gni ka.
W ten spo sób ope ra tor mo że swo bod nie do sto so wać pręd -
kość jaz dy ła do war ki za po mo cą pe da łu przy śpie sza nia
i sku pić się na kie ro wa niu oraz ob słu dze wy się gni ka.
Po krę tło re gu la cji pręd ko ści po zwa la usta wić pręd kość mak sy -
mal ną na pę du hy dro sta tycz ne go i od po wied nio do sto so wać wła -
ści wo ści jezd ne do po trzeb krót kich cy kli za ła dun ku i ogra ni czo -
nych prze strze ni – funk cja ta jest szcze gól nie przy dat na pod czas
pra cy w za kła dach uty li za cji od pa dów o nie wiel kiej ilo ści miej sca.
W try bie Fle xi jest tak że uży wa na funk cja zmien ne go prze ło że nia
w peł ni hy dro sta tycz nej prze kład ni kom pak to wej ła do war ki
JCB 525-60, któ ra umoż li wia ob słu gę osprzę tu z na pę dem hy -
drau licz nym, ta kie go jak za mia tar ka. Gdy ma szy na IN DU -
STRIAL Du al Tech VT przy śpie sza do pręd ko ści prze wyż sza ją -
cej 19 km/h, prze kład nia o zmien nym prze ło że niu DualTech VT
au to ma tycz nie uru cha mia mo duł Po wer shift, w któ rym elek tro -
nicz nie re gu lo wa ne ze sta wy sprzę gieł wie lo tar czo wych w spo -
sób nie mal nie zau wa żal ny prze łą cza ją po mię dzy trze ma do stęp -
ny mi bie ga mi me cha nicz ny mi. Brak ko niecz no ści sto so wa nia
prze mien ni ka mo men tu ob ro to we go spra wia, że bez po śred ni
na pęd me cha nicz ny na każ dym bie gu po zwa la naj le piej wy ko -
rzy stać do stęp ny mo ment ob ro to wy, za pew nia jąc szyb kie przy -
spie sza nie, du że moż li wo ści pod czas jaz dy pod gó rę i roz pęd
po zwa la ją cy utrzy mać pręd kość na po chy ło ściach.
Prze kład nia bez po śred nio załą czy naj niż szy bieg, gdy ma -
szy na ma ru szyć po zwol nie niu oraz szyb ko prze łą czy bie gi
pod czas przy śpie sza nia z lek kim ob cią że niem. Ist nie je tak że
moż li wość za blo ko wa nia prze kład ni na bie gu pierw szym,
dru gim lub trze cim, w za leż no ści od po trzeb. 
Opty ma li za cja ukła du prze nie sie nia na pę du w ce lu wy ko rzy -
sta nia mo men tu ob ro to we go sil ni ka EcoMAX w róż nych sy -
tu acjach ro bo czych i jezd nych ozna cza, że prze kład nia
DualTech VT jest do sko na łym uzu peł nie niem wie dzy fir my
JCB w dzie dzi nie wy daj no ści sil ni ka i ukła du hy drau licz ne go
po zwa la ją cym opra co wać nie zwy kle wy daj ną ła do war kę.
Ope ra to rzy mo gą wy ko rzy stać te ce chy, sto su jąc zgod nie z za -
po trze bo wa niem usta wie nia „Po wer” i „Eco no my”. Pierw sze
z nich po zwa la prze kład ni wy ko rzy stać peł ny za kres ob ro tów
i mo cy sil ni ka za rów no w try bie hy dro sta tycz nym, jak i Po wer shift.
Dru gie usta wie nie ogra ni cza pręd kość sil ni ka do 1.700 obr./min
na bie gach ro bo czych, zmie nia cha rak te ry sty kę do star cza nia
mo cy i wy mu sza wcze śniej sze zmia ny bie gów na wyż sze w ce -
lu ogra ni cze nia zu ży cia pa li wa. Tryb „Eco no my” za zwy czaj
zmniej sza je o po nad pięć procent pod czas ty po we go cy klu ro -
bo cze go no śni ka te le sko po we go.
Pod czas po nad 50.000 go dzin te stów JCB LiveLink za re je stro wał
śred nie spa la nie na po zio mie za le d wie 7,10 l/h – zna czą co niż sze
niż naj lep sze wy ni ki po da wa ne przez kon ku ren cję. Bez po śred nie
po rów na nia wy ka za ły tak że wzrost pro duk tyw no ści o 8,5 pro cent
pod czas ty po we go cy klu ro bo cze go oraz wzrost o 16 pro cent wy -
daj no ści pod czas ho lo wa nia i 25 pro cent pod czas prze no sze nia.

Du al Tech VT za pew nia mak sy mal ną pro duk tyw ność, wy daj ność i oszczęd ność
eks plo ata cji no śni ka te le sko po we go
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Rze szow ska fir ma expor to wo -im por to wa SER WIS -KOP to czo -
ło wy dys try bu tor ory gi nal nych i za mien nych czę ści do ma -
szyn bu dow la nych. Uzna nie dla niej w kra ju i za gra ni cą sta -

le wzrasta, o czym świad czy coraz większa licz ba za do wo lo nych
klien tów. Po cząt ki fir my się ga ją ro ku 2007. Już w pierw szym eta pie
roz wo ju mo gła się ona po szczy cić bo ga tym asor ty men tem ma ga -
zy no wym, kon ku ren cyj ny mi ce na mi oraz fa cho wą ob słu gą. Te trzy
czyn ni ki sta ły się de wi zą fir my i sta no wi ły jej nie od łącz ny prio ry tet
w ko lej nych la tach roz wo ju. W cią gu kil ku lat, dzię ki traf nym de -
cy zjom in we sty cyj nym i spraw nej lo gi sty ce, nie wiel ka po cząt ko wo
fir ma do ko na ła spek ta ku lar ne go roz wo ju. Z jed ne go po miesz cze -
nia ma ga zy no we go i biu ro we go prze ro dzi ła się w pręż nie roz wi ja -
ją ce się przed się bior stwo, z sie dzi bą we wła snym bu dyn ku mie -
szą cym w po miesz cze nia biu ro we, so cjal ne, sa lę kon fe ren cyj ną
oraz ha le ma ga zy no we. Ta ka or ga ni za cja za ple cza fir my Ser wis
Kop sta no wi pod sta wę jej dy na micz ne go roz wo ju i cią głe go wzro -
stu po zio mu ja ko ści ofe ro wa nych pro duk tów i usług. 
Spe cjal no ścią fir my Ser wis Kop są czę ści za mien ne do ma szyn
JCB i CAT. W tym za kre sie fir ma od lat jest nie do ści głym li de rem
wśród przed się biorstw o po dob nym pro fi lu dzia łal no ści, funk cjo nu -
ją cych na ryn ku kra jo wym. Za so by ma ga zy no we wzbo ga co ne są
tak że o sze ro ki asor ty ment czę ści do ma szyn in nych pro du cen tów,
ta kich jak Ko mat su, Vo lvo oraz Ca se. Bo ga ta ofer ta sys te mów zę -
bo wych do wszyst kich ro dza jów ma szyn, łyż ki pod się bier ne do ko -
pa rek i mi ni ko pa rek, czę ści ory gi nal ne i al ter na tyw ne naj wyż szej ja -
ko ści oraz te o uni ka to wej do stęp no ści w Eu ro pie – to tyl ko je den
z aspek tów, czy nią cych fir mę Ser wis Kop naj lep szą al ter na ty wą dla
naj bar dziej wy ma ga ją cych na byw ców. Fir ma pro po nu je no wo cze -
sne pro duk ty naj wyż szej ja ko ści, spro wa dza ne tyl ko od spraw dzo -
nych i za ufa nych do staw ców. Ja kość ofe ro wa nych czę ści idzie
w pa rze z kon ku ren cyj ny mi ce na mi. Do stęp do ofer ty fir my uła twia
spraw nie dzia ła ją ca stro na www, sklep in ter ne to wy oraz pro duk ty
ofe ro wa ne za po śred nic twem plat for my Al le gro. Pro ble mu nie sta -
no wi wy sył ka, re ali zo wa na w krót kim cza sie na te re nie ca łe go kra -
ju, jak rów nież za gra ni cą. Gwa ran cją suk ce su fir my są nie tyl ko bo -
ga te za so by ma ga zy no we i kon ku ren cyj ne ce ny, ale rów nież pro -
fe sjo nal na ob słu ga klien tów. Pra cow ni ka mi dzia łu han dlo we go fir -

my są naj wyż szej kla sy spe cja li ści, któ rzy słu żą so lid ną, fa cho wą
oraz rze tel ną po mo cą i in for ma cją. O ich do sko na łym przy go to wa -
niu i kom pe ten cji pra cow ni ków świad czy od by tych sze reg szko leń
pod no szą cych po ziom wie dzy o no wo ściach tech nicz nych i kon -
struk cyj nych. Waż na jest nie tyl ko po moc w traf nym do bo rze czę -
ści, ale tak że wska za nie ele men tów, nie zbęd nych do pra wi dło we -
go mon ta żu i dzia ła nia pro duk tów za ku pio nych przez klien tów.
Naj wyż sza ja kość świad czo nych usług sta no wi jej prio ry tet fir my
Ser wis Kop. Do wo dem na to jest wpro wa dze nie przez nią w ma -
ju 2013 ro ku sys te mu za rzą dza nia ja ko ścią PN -EN ISO 9001: 2009
w za kre sie dys try bu cji czę ści za mien nych do ma szyn bu dow la -
nych i rol ni czych. Jest on utrzy my wa ny nie zmien nie do dziś.
Serwis Kop jest tak że lau re atem wie lu na gród i wy róż nień, takich
jak „Pod kar pac ka Na gro da Go spo dar cza” (2013 i 2016), w ka te -
go rii Przed się bior stwo Han dlo we a tak że „Przed się bior stwo Fa ir
Play” (2015 i 2016) w ra mach Pro gra mu Pro mo cji Kul tu ry Przed -
się bior czo ści. Fir ma jest rów nież człon kiem wspie ra ją cym Sto wa -
rzy sze nie Ope ra to rów Ma szyn Ro bo czych OPE RA TOR oraz eli -
tar ne go Klu bu Ga zel Biz ne su – naj dy na micz niej roz wi ja ją cych się
firm. W co dzien nej dzia łal no ści fir my waż ne miej sce zaj mu je re ali -
za cja mi sji etycz no -so cjal nej. Od po cząt ku ist nie nia fir my nie ob ce
są jej pro spo łecz ne dzia ła nia na rzecz wspie ra nia po trze bu ją -
cych – w związ ku z tym sys te ma tycz nie prze zna cza ne są środ ki
fi nan so we na rzecz or ga ni za cji Pol skie go Czer wo ne go Krzy ża
oraz UNI CEF – w ce lu nie sie nia po mo cy dzie ciom w naj bied niej -
szych kra jach świa ta. Fir ma wspie ra tak że lo kal ne or ga ni za cje. 
Mi sją fir my Ser wis Kop jest cią głe pod no sze nie po zio mu za do wo -
le nia na byw ców ofe ro wa nych przez nią pro duk tów. Pro fe sjo na -
lizm w pro wa dze niu i funk cjo no wa niu fir my idzie w pa rze z jej cie -
płym, przy ja znym i przy chyl nym na sta wie niem do klien tów, któ -
rych do bro i po czu cie za do wo le nia jest war to ścią naj waż niej szą
i naj wy żej ce nio ną przez pra cow ni ków fir my Ser wis Kop. Wszyst -
kie te czyn ni ki, cią gle roz wi ja ne i udo sko na la ne, skła da ją się
na po li ty kę fir my i sta no wią fi la ry jej co dzien ne go funk cjo no wa -
nia. One wła śnie czy nią fir mę Ser wis Kop li de rem wśród przed -
się biorstw, dzia ła ją cych nie tyl ko na ryn ku kra jo wym, a tak że
w co raz więk szym stop niu rów nież za gra nicz nych. 
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Serwis Kop – w dą że niu do per fek cji 

https://www.serwis-kop.pl/pl/
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Cam so pod kre śla, jak waż na w co dzien nej dzia łal no ści
jest pew ność co do naj wyż szej ja ko ści ofe ro wa nych
wy ro bów. Fir ma za pew nia, że pro du ko wa ne przez nią

gą sie ni ce prze zna czo ne do za sto so wa nia w mi ni ko par kach
(MEX HXD, MEX SD) są naj bar dziej efek tyw ne i naj so lid niej
wy ko na ne spo śród te go ty pu pro duk tów do stęp nych na ryn -
ku. Po twier dze niem de kla ra cji fir my jest po pra wa wa run ków
gwa ran cji. W ten spo sób Cam so bę dą ce wio dą cym w ska li
świa to wej pro du cen tem ogu mie nia prze my sło we go, za mie -
rza usa tys fak cjo no wać użyt kow ni ków swych gą sie nic wpły -
wa jąc przy oka zji na lep sze po strze ga nie mar ki da ją ce moż -
li wość zwięk sze nia udzia łów w ryn ku. 
Na czym kon kret nie po le ga ją wpro wa dzo ne mo dy fi ka cje
w wa run kach gwa ran cji. Pro du cent gą sie nic do mi ni ko pa rek
MEX HXD oraz MEX SD pod jął de cy zję o prze dłu że niu obo -
wią zu ją cej na nie gwa ran cji na gą sie ni ce. Dla se rii HXD z 30
m -cy/2.500 go dzin pra cy na 36 m -cy/3.000 go dzin pra cy
(w za leż no ści od te go, któ ry z czyn ni ków na stą pi wcze śniej).
Na to miast je że li cho dzi o gą sie ni ce se rii SD, za miast do tych -
cza so wych 18 m -cy/1.500 go dzin pra cy gwa ran cja obo wią -
zu je te raz przez 24 m -ce/2.000 go dzin pra cy. God ne pod kre -
śle nia jest tak że, że w przy pad ku wszyst kich gą sie nic skła da -

ją ce mu re kla ma cję nie jest li czo ny tak zwa ny udział wła sny.
Je że li re kla ma cja na gą sie ni ce w okre sie obo wią zu ją cej
na nie gwa ran cji zgła sza na jest z po wo du uster ki po wsta łej
z wi ny pro du cen ta, klien to wi zwra ca na jest peł na kwo ta lub
udo stęp nia ny fa brycz nie no wy wy rób wol ny od wad. Jest to
nie zwy kle waż ne, bo wiem kon ku ren ci Cam so w wa run kach
gwa ran cji udzie la nej na swe gą sie ni ce prze wi du ją bra nie
pod uwa gę war to ści gą sie nic w kon kret nym dniu, w któ rym
do szło do ujaw nie nia się uster ki. Czas użyt ko wa nia li czo ny
jest przy tym w peł nych mie sią cach, a war tość zu ży cia okre -
śla na w da nym mo men cie – od li cza na. 
– Ma my ol brzy mią sa tys fak cję, że je ste śmy w sta nie w istot ny
spo sób po pra wić wa run ki gwa ran cji na gą sie ni ce prze zna -
czo ne do mi ni ko pa rek. Jest to do bit ny do wód na to, że je ste -
śmy w sta nie za ofe ro wać na szym klien tom nad zwy czaj ne wa -
run ki użyt ko wa nia na szych wy ro bów bu du jąc w ten spo sób
bliż sze re la cje i zwięk sza jąc wza jem ne za ufa nie – po wie dział
Da vid De Wa ele, dy rek tor pro duk tu wy ro bów dla bran ży bu -
dow la nej w re gio nach EMEA i APAC. Wy dłu że nie cza su obo -

wią zy wa nia gwa ran cji nie tyl ko wzmac nia za ufa nie użyt kow -
ni ków do mar ki, ale tak że uwy pu kla za an ga żo wa nie Cam so
na rzecz wspar cia klien tów i za pew nie nie nie za kłó co nej pra -
cy eks plo ato wa nych przez nich ma szyn. – Spra wa jest oczy -
wi sta. Dzię ki istot nym ulep sze niom kon struk cji gą sie nic, skru -
pu lat nej kon tro li ja ko ści pro duk tów i sto so wa niu naj no wo cze -
śniej szych roz wią zań z za kre su tech no lo gii pro duk cji oraz
mie sza nek gu mo wych kla sy pre mium je ste śmy w sta nie za -
ofe ro wać na szym klien tom zde cy do wa nie naj lep sze wa run ki
gwa ran cji w bran ży – do da je Da vid De Wa ele. 
Gą sie ni ce Cam so HXD wy róż nia ją się zde cy do wa nie grub -
szym kar ka sem, któ ry tym sa mym jest mniej po dat ny
na uszko dze nia mechaniczne, do których dochodzi
najczęściej w wyniku prze bi cia lub prze cię cia. Stosowany w
nich oplot sta lo wy wy ko na ny zo stał z naj lep szej ja ko ści sta li
od por nej na roz cię cia i roz cią ga nie, co w re zul ta cie po zwa la
uzy skać opty mal ne na prę że nie gą sie ni cy.
Kon struk cja naj now szej ge ne ra cji gą sie nic Cam so zo sta ła
zmo dy fi ko wa na. Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je wzmoc nie -
nie jej spe cjal nie wy pro fi lo wa nym ele men tem me ta lo wym.
Za sto so wa nie ta kie go roz wią za nia umoż li wi ło nie tyl ko
znacz ne zre du ko wa nie de gra du ją cych wi bra cji, ale tak że po -
zwo li ło ogra ni czyć ha łas oraz zmi ni ma li zo wać ry zy ko spa da -
nia gą sie ni cy i wy rwa nia ele men tu sta bi li za cyj ne go z kon -
struk cji. Za rów no ele ment me ta lo wy, jak i oplot sto so wa ne
w gą sie ni cach Cam so prze zna czo nych do mi ni ko pa rek chro -
nio ne są przed uszko dze nia mi przez spe cjal ny bark za bez -
pie cza ją cy. W re zul ta cie gą sie ni ce pro du ko wa ne przez Cam -
so – w po rów na niu z wy ro ba mi kon ku ren cji – są znacz nie
efek tyw niej chro nio ne przed uszko dze nia mi me cha nicz ny mi.
Dzię ki te mu kon struk to rom Cam so uda ło się wy dłu żyć ich ży -
wot ność o po nad trzy dzie ści pro cent w po rów na niu z wy ro -
ba mi in nych pro du cen tów. Spa wia to, że wy po sa żo ne w nie
ma szy ny od no to wu ją krót sze prze sto je. 
Zmia ny wa run ków gwa ran cji we szły już w ży cie. Gwa ran cja
udzie la na przez Cam so na gą sie ni ce do ma szyn bu dow la -
nych do ty czą ca wad ma te ria ło wych i błę dów pro duk cyj nych
obo wią zu je od dnia za ku pu. Re kla ma cja mo że być zło żo -
na u każ de go z part ne rów han dlo wych Cam so, gdzie uzy skać
moż na tak że wszel kie in for ma cje do ty czą ce spe cy fi ka cji po -
szcze gól nych pro duk tów i obo wią zu ją cej na nie gwa ran cji. 
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Camso wydłużyło gwarancję na gąsienice!

Oplot sta lo wy gą sie nic Cam so wy ko na ny zo stał z naj lep szej ja ko ści sta li od por -
nej na roz cię cia i roz cią ga nie

Gą sie ni ce Cam so HXD wy róż nia jące się grub szym kar ka sem, są zdecydowanie
mniej podatne na uszko dze nia mechaniczne 



https://camso.co/en/
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Dru ży na o na zwie „Old Boye Top Ti mu”, skła da ją ca się
z me cha ni ków i do rad ców ser wi so wych z kra kow skie -
go od dzia łu Sca nia Pol ska zdo by ła naj więk szą licz bę

punk tów i wy gra ła te go rocz ną edy cję kon kur su Top Te am,
któ ry roz gry wa ny jest cy klicz nie na wszyst kich ryn kach,
na któ rych obec na jest Sca nia. W tym ro ku do udzia łu w lo -
kal nej, pol skiej edy cji kon kur su zgło si ło się dwa dzie ścia
sześć dru żyn ser wi so wych Sca nia. W wy ni ku eli mi na cji do fi -
na łu prze szło sześć ze spo łów: po dwa z au to ry zo wa nych
dealerów Sca nia: fir my Ho ło wiń scy -Scan ser wis oraz fir my
Scan -Part ner, je den z od dzia łu Sca nia Pol ska w Po zna niu
oraz ze spół Sca nia Pol ska z Kra ko wa.

Te ma tem prze wod nim te go rocz nej edy cji by ły zrów no wa żo -
ne sys te my trans por to we. Kon kurs fi na ło wy skła dał się z pię -
ciu za dań, w któ rych uczest ni cy mu sie li wy ka zać się nie tyl -
ko sze ro ką wie dzą teo re tycz ną na te mat pro duk tów i pro ce -
dur we wnętrz nych Sca nia, ale tak że roz wią zać za da nia prak -
tycz ne. Uczest ni cy mie li do roz wią za nia trzy za da nia prak -
tycz ne, jed no zwią za ne ze zna jo mo ścią warsz ta to wych sys -
te mów in for ma tycz nych oraz test wie dzy. W ra mach za dań
prak tycz nych fi na li ści mu sie li zna leźć i usu nąć za sy mu lo wa -
ne uster ki w po jeź dzie Sca nia no wej ge ne ra cji, mo de lu Sca -
nia se rii R oraz skrzy ni bie gów Sca nia GRS905R. 

Oprócz ze spo łu z Kra ko wa miej sca na po dium za ję ły rów nież
dru ży ny: „Po znań”, czy li ze spół Sca nia Pol ska S.A. od dział Po -
znań, warsz tat w Tar no wie Pod gór nym (dru gie miej sce) oraz
„El re sto de la ban da”, re pre zen tu ją ca fir mę Ho ło wiń scy -Scan -
ser wis, au to ry zo wa ne go de ale ra Sca nia z Wło cław ka (trze cie
miej sce). Po zo sta łe dru ży ny bio rą ce udział w fi na le to: GANg
Kfiat ka (Ho ło wiń scy -Scan ser wis, Byd goszcz) oraz dwie dru ży -
ny Scan -Part ner ze Rzgo wa – Scanpartner I oraz Scan part -
ner II. – Ry wa li za cja w te go rocz nej edy cji by ła jak zwy kle emo -
cjo nu ją ca, po nie waż zwy cię ska dru ży na re pre zen tu je Pol skę
w ko lej nych eta pach kon kur su na po zio mie eu ro pej skim i świa -
to wym. Już eli mi na cje do kon kur su po ka za ły, że wszyst kie dru -
ży ny re pre zen tu ją bar dzo wy so ki po ziom umie jęt no ści prak tycz -
nych oraz wie dzy me ry to rycz nej – ko men tu je Piotr Pi sko rek,
kie row nik Sca nia Aca de my Pol ska od po wie dzial ny za or ga ni -
za cję kon kur su Sca nia Top Te am w Pol sce.
Kon kurs Top Te am prze pro wa dza ny jest w ca łej glo bal nej sie -
ci ser wi so wej Sca nia. Ze spo ły re pre zen tu ją ce Pol skę od nio sły
du że suk ce sy w mię dzy na ro do wych fi na łach Top Te am. W ro -
ku 2005 ze spół z Nada rzy na za jął dru gie miej sce pod czas Fi -
na łu Mię dzy na ro do we go w Stambu le, a w ro ku 2007 me cha -
ni cy z ser wi sów de ale ra Sca nia, fir my Ho ło wiń scy -Scan ser wis
zo sta li lau re ata mi świa to we go fi na łu Top Te am.
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Najlepszy zespół serwisowy Scania w Polsce

Te go rocz ną edy cję kon kur su Top Te am wy grał skła da ją cy się z me cha ni ków i do rad -
ców ser wi so wych ze spół o dźwięcz nej na zwie „Old Boye Top Ti mu” z Kra ko wa

Uczest ni cy kon kur su mie li do roz wią za nia trzy za da nia prak tycz ne, jed no zwią za -
ne ze zna jo mo ścią warsz ta to wych sys te mów in for ma tycz nych oraz test wie dzy

W tym ro ku do udzia łu w pol skiej edy cji kon kur su zgło si ło się dwa dzie ścia sześć dru żyn ser wi so wych Sca nia. Do fi na łu prze szło sześć ze spo łów: po dwa z au to ry zo wa -
nych de ale rów Sca nia: fir my Ho ło wiń scy -Scan ser wis fir my Scan -Part ner, je den z od dzia łu Sca nia Pol ska S.A. w Po zna niu oraz ze spół Sca nia Pol ska z Kra ko wa
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Gru pa Bosch na le ży do wio dą cych w świe cie do staw -
ców tech no lo gii i usług. Za trud nia oko ło 375.000
pra cow ni ków. W ro ku 2015 jej ob ro ty się gnę ły sie -

dem dzie się ciu mi lia rów eu ro. Gru pa Bosch pro wa dzi dzia łal -
ność w czte rech sek to rach – Mo bi li ty So lu tions, In du strial
Tech no lo gy, Con su mer Go ods, and Ener gy and Bu il ding
Tech no lo gy. Gru pę Bosch re pre zen tu je spół ka Ro bert
Bosch GmbH oraz oko ło 440 spół ek za leż nych i re gio nal -
nych w sześć dzie się ciu kra jach świa ta. Z uwzględ nie niem
dys try bu to rów i part ne rów ser wi so wych, Bosch jest obec ny
w oko ło 150 kra jach na świe cie. In no wa cyj na moc na ca łym
świe cie sta no wi pod sta wę dal sze go wzro stu przed się bior -
stwa. Gru pa Bosch za trud nia 55.800 współ pra cow ni ków
w za kre sie ba dań i roz wo ju w 118 lokalizacjach rozsianych
po ca łym świe cie. Stra te gicz nym ce lem Gru py Bosch jest
do star cza nie roz wią zań dla świa ta zin te gro wa ne go w In ter -
ne cie. In no wa cyj ne pro duk ty i usłu gi Bosch po pra wia ją ja -
kość ży cia, jed no cze śnie bu dząc en tu zjazm użyt kow ni ków.
Bosch two rzy tech no lo gię, któ ra jest „bli żej nas”.
W za kre sie ma szyn sa mo jezd nych Bosch Re xroth ofe ru je
prze zna czo ny spe cjal nie dla nich ze staw kom po nen tów
i sys te mów do ukła dów na pę do wych i ste ru ją cych. Elek tro ni -
ka od gry wa w nich co raz więk szą ro lę. Od wie lu lat fir ma
wpro wa dza na ry nek ele men ty i ukła dy elek tro nicz ne speł -
nia ją ce bar dzo ry go ry stycz ne nor my i wy ma ga nia pro du cen -
tów ma szyn, któ re opty mal nie do pa so wa ne są do na szych
kom po nen tów hy drau licz nych i na pę do wych. Dla te go też
ofer ta Bosch Re xroth jest uni ka to wa w ska li świa to wej.
Fir ma Bosch Re xroth ofe ru je mo de lo we roz wią za nia prak -
tycz nie dla wszyst kich ma szyn sa mo jezd nych, w szcze gól -
no ści dla ma szyn bu dow la nych, po jaz dów użyt ko wych, ma -
szyn rol ni czych i le śnych oraz ma szyn do trans por tu bli skie -
go i po jaz dów spe cjal nych. Za le ty ta kie jak: nie za wod ność,
eko no micz ność, wy trzy ma łość i wy jąt ko wa ła twość ob słu gi
utrwa li ły jej po zy cję glo bal ne go li de ra ryn ku.
Urzą dze nia elek tro nicz ne do za sto so wań mo bil nych pra cu ją
w eks tre mal nych wa run kach. Mu szą być od por ne na czyn ni -
ki po wo du ją ce za kłó ce nia, ta kie jak drga nia, wstrzą sy, skraj -
ne tem pe ra tu ry lub pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne.
Dla te go uży wa my w nich wy łącz nie kom po nen tów speł nia ją -
cych ry go ry stycz ne nor my ja ko ścio we fir my Bosch.
Naj lep sze kom po nen ty to nie wszyst ko. Ja ko część Gru py
Bosch Re xroth posiada do stęp do naj wyż szej kla sy wie dzy
spe cja li stycz nej w dzie dzi nie sys te mów elek tro nicz nych
do po jaz dów mechanicznych. Wytwarzana przez firmę elek -
tro ni ka mo bil na jest pro du ko wa na na tych sa mych ta śmach
mon ta żo wych, co po dob ne roz wią za nia do prze my słu sa mo -
cho do we go. W fa zie two rze nia no we go pro duk tu każ dy kom -
po nent pod da wa ny jest ry go ry stycz nym te stom na sta no wi -
skach wi bra cyj nych, w ko mo rach tem pe ra tu ro wych, la bo ra -
to riach pól za kłó ceń i ko mo rach mgły sol nej. Klien ci mo gą
więc po le gać na sys te mach elek tro nicz nych Bosch Rexroth
na wet w naj trud niej szych wa run kach. 
W dbałości o ja kość Gru pa Bosch nie uzna je naj mniej szych
kom pro mi sów. Moc ną stro ną fir my jest fa cho we do radz two.
Bosch Re xroth ofe ru je swo im klien tom współ pra cę do sto so -
wa ną do po trzeb da nej apli ka cji w za kre sie opty mal ne go do -
bo ru urzą dzeń elek tro nicz nych oraz naj ko rzyst niej sze go po -

łą cze nia z ele men ta mi hy drau licz ny mi i na pę do wy mi. Na si in -
ży nie ro wie wspie ra ją klien tów na roż nych eta pach pro ce su,
od wy bo ru kom po nen tów po pro gra mo wa nie i sy mu la cję.
Dzie lą się swo ją wie dzą w za kre sie pro jek to wa nia, pro gra mo -
wa nia, in te gra cji i opty ma li za cji. Na sze roz wią za nia są two -
rzo ne w ści słej współ pra cy z klien ta mi i zop ty ma li zo wa ne
pod ką tem kon kret nych za sto so wań. Dzię ki wła ści wie do pa -
so wa nym kom po nen tom nie ma ko niecz no ści sto so wa nia
do dat ko wych in ter fej sów czy do dat ko wych ele men tów
w ukła dach hy drau licz nych i elek tro nicz nych. Po zwa la to za -
osz czę dzić czas i pie nią dze.

Urzą dze nia elek tro nicz ne prze zna czo ne do ma szyn sa mo -
jezd nych są do sko na le do pa so wa ne do ele men tów hy -
drau licz nych sto so wa nych w ukła dach na pę du jaz dy, pod -
ze spo łach ro bo czych oraz ele men tach na pę du wen ty la to -
ra. Dzię ki so lid no ści i wy trzy ma ło ści mo gą pra co wać
w eks tre mal nych wa run kach. Sys te my są opty ma li zo wa ne
we współ pra cy z użyt kow ni ka mi pod wzglę dem osią gnię -
cia mak sy mal nej spraw no ści. Wy daj ność, pre cy zja, bez -
pie czeń stwo i ener go osz częd ność to ce chy cha rak te ry zu -
ją ce na pę dy i ste ro wa nia fir my Bosch Re xroth, któ re wpra -
wia ją w ruch ma szy ny i urzą dze nia każ de go for ma tu.
Przed się bior stwo po sia da sze ro kie do świad cze nie w apli -
ka cjach mo bil nych, ma szy no wych i pro jek to wych, jak rów -
nież au to ma ty za cji prze my słu. Do świad cze nie to wy ko rzy -
stu je przy opra co wy wa niu in no wa cyj nych kom po nen tów,
in dy wi du al nych roz wią zań sys te mo wych oraz usług.
Bosch Re xroth ofe ru je swo im klien tom kom plek so we roz -
wią za nia z za kre su hy drau li ki, na pę dów elek trycz nych i ste -
ro wań, prze kład ni oraz tech ni ki prze miesz czeń li nio wych
i mon ta żu. Przed się bior stwo, obec ne w po nad osiem dzie -
się ciu kra jach, osią gnę ło w ro ku 2015 ob ro ty w wy so ko -
ści 5,4 mi liar da eu ro przy za trud nie niu na po zio mie ponad
trzydziestu tysięcy pra cow ni ków.

Bosch Re xroth – elek tro ni ka i hy drau li ka z jed nej rę ki

Bosch Re xroth ofe ru je mo de lo we roz wią za nia dla wszyst kich ma szyn sa mo jezd -
nych, w szcze gól no ści dla ma szyn bu dow la nych, po jaz dów użyt ko wych, ma szyn
rol ni czych i le śnych oraz do trans por tu bli skie go i po jaz dów spe cjal nych
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Trud no zna leźć w Pol sce użyt kow ni ka maszyn bu dow la -
nych, któ ry nie sły szał by o mar ce Wa ryń ski. Dziś oczy
wi ście wie le się zmie ni ło, Wa ryń ski prze stał być pro du -

cen tem, ale ni gdy nie utra cił kon tak tu z bran żą. Spół ka Wa -
ryń ski Tra de od lat z po wo dze niem współ pra cu je z wio dą cy mi
pro du cen ta mi ma szyn bu dow la nych na świe cie. W ofer cie
spół ki obec ne są dzi siaj wszyst kie naj waż niej sze ka te go rie
ma szyn do star czo nych przez ta kich wy twór ców jak m.in.
LiuGong, Hi dro mek,  Eu ro co mach czy Way In du stries.
Pod opie ką ser wi san tów Wa ryń ski Tra de znaj du ją się set ki
cięż ko pra cu ją cych ma szyn róż nych pro du cen tów. Tak że wy -
ko rzy sty wa ne wciąż nie prze rwa nie ma szy ny wy pro du ko wa ne
przez fa bry kę Wa ryń skie go czy te po cho dzą ce z Hu ta Sta lo wa
Wo la. Wa ryń ski Tra de po sia da od po wied ni po ten cjał, by ob -
słu gi wać jesz cze więk szą licz bę klien tów, ale nie jest to ła twa
spra wa. Wie lu użyt kow ni ków po okre sie gwa ran cji ser wi su je
i na pra wia ma szy ny na wła sną rę kę. Dzie je się tak z róż nych
przy czyn. W dzi siej szych trud nych dla bran ży bu dow la nej cza -
sach więk szość użyt kow ni ków dą ży do ogra ni cze nia kosz tów
eks plo ata cji ma szyn. Je że li nie ma ją wła snych me cha ni ków,
po wie rza ją na pra wy lo kal nym warsz ta tom. Do ser wi su au to ry -
zo wa ne go ta ki klient zwra ca się je dy nie wów czas, gdy uster ka
jest na ty le po waż na, że jej usu nię cie wy ma ga fa cho wej dia -
gno sty ki, sto so wa nia spe cja li stycz ne go oprzy rzą do wa nia
i na rzę dzi oraz za mó wie nia ory gi nal nych czę ści za mien nych.
Ser wis Wa ryń ski Tra de słu ży w tym wzglę dzie wszel ką po mo -
cą. Skom pli ko wa ne napra wy war to po wie rzać spe cja li stom.
Jed nak na wet przy mniej szych na pra wach ser wis Wa ryń ski
Tra de jest w sta nie udzie lić na tych mia sto wej i sku tecz nej po -
mo cy. A jak wia do mo każ dy mo ment, kie dy ma szy na nie pra -
cu je, jest nie zwy kle cen ny. Dziś ser wis Wa ryń ski Tra de po zo -
sta je do dys po zy cji klien tów tak że w week en dy i dni usta wo -
wo wol ne od pra cy. Pod spe cjal nym nu me rem te le fo nu klien -
ci za wsze mo gą li czyć na fa cho wą po moc. Me cha ni cy Wa ryń -
ski Tra de bio rą udział w cy klicz nych szko le niach or ga ni zo wa -
nych w eu ro pej skiej cen tra li LiuGonga oraz w da le kich Chi -
nach, sta le pod no sząc swo je kwa li fi ka cje. Dzię ki te mu sku -
tecz nie i przede wszyst kim szyb ko prze pro wa dza ją na wet te
naj bar dziej skom pli ko wa ne na pra wy. Wa ryń ski Tra de dys po -
nu je po miesz cze nia mi warsz ta to wy mi w War sza wie, gdzie
do ko ny wa ne są prze glą dy ze ro we i na pra wy. Fir ma zde cy do -
wa nie sta wia na efek tyw ność dzia ła nia ser wi su mo bil ne go.
Naj waż niej szym za da niem jest osią gnię cie mak sy mal nej sku -
tecz no ści na praw w wa run kach po lo wych i jak naj szyb sze go
przy wró ce nia ma szy ny do pra cy. Aby osią gnąć cel, fir ma
ode szła od kla sycz ne go mo de lu dzia ła nia ser wi su wyjaz-
dowego, czy li dia gno zo wa nia uster ki na miej scu, de mon ta żu
uszko dzo nej czę ści czy ele men tu oraz prze trans por to wa nia
ich do warsz ta tu sta cjo nar ne go, by po do ko na niu napra wy
lub po bra niu od po wied niej czę ści za mien nej, je chać z po wro -
tem do uszko dzo nej ma szy ny. Wa ryń ski Tra de sta wia so bie
za cel usu nię cie awa rii już podczas pierw szej in ter wen cji ser -
wi su. Dla te go też ser wis mo bil ny fir my dys po nu je pię cio ma
wła snymi sa mo cho da mi ser wi so wymi z peł nym wy po sa że -
niem warsz ta to wym. Oprócz na rzę dzi sa mo cho dy ser wi so we
wo żą tak że ze staw czę ści za mien nych i pod ze spo łów nie -
zbęd nych do usu nię cia awa rii w wa run kach po lo wych. Bar -
dzo do świad cze ni me cha ni cy po ra dzą so bie tak że ze star szy -

mi ma szy na mi nie wy po sa żo ny mi w sys te my dia gno stycz ne.
By w jak naj krót szym cza sie przy wró cić ma szy nę do peł nej
spraw no ści, nie tra cić cza su na dia gno zo wa nie uster ki
na miej scu, przed wy jaz dem me cha ni cy prze pro wa dza ją
szcze gó ło wy wy wiad te le fo nicz ny. Stan dar do wo czas re ak cji
na zgło sze nie awa rii wy no si 48 go dzin. Wa run ki ne go cjo wa -
nych in dy wi du al nie umów ser wi so wych mo gą za pew nić re ak -
cję ser wi su w cią gu 24 go dzin i przy wró ce nie maszy ny
do peł nej spraw no ści w cią gu ko lej nej do by. Do do trzy ma nia
ter mi nów de ter mi nu ją cych efek tyw ność dzia ła nia ser wi su
nie zbęd na jest do bra or ga ni za cja i sto so wa nie naj no wo cze -
śniej szych roz wią zań lo gi stycz nych, spraw ny sys tem przyj -
mo wa nia zgło szeń awa rii i za ma wia nia czę ści za mien nych.
W związ ku z prze nie sie niem eu ro pej skiej cen tra li chiń skiej fir -
my LiuGong, z Ho lan dii do Pol ski, czas po trzeb ny na na pra -
wę ma szyn tej mar ki zostanie jesz cze bar dziej skró cony. Pro -
duk cja ma szyn LiuGong w Sta lo wej Wo li oraz zmo der ni zo -
wa ne cen trum lo gi stycz ne i ma ga zy ny czę ści za mien nych
za pew nią ter mi no wość re ali za cji za mó wień nie od bie ga ją cą
w żad nym stop niu od stan dar dów okre śla nych przez świa to -
wych po ten ta tów. Sza nu jąc wła sną pra cę i czas war to po wie -
rzyć opie kę nad swo imi ma szy na mi pro fe sjo nal nej i spraw nej
eki pie ser wi so wej. Za rów no w przy pad ku stan dar do wych
prze glą dów okre so wych, jak i ewen tu al nej na pra wy.
Przy go to wa nia do prze nie sie nia ma ga zy nu czę ści za mien -
nych LiuGong Eu ro pe z Al me re w Ho lan dii do Sta lo wej Wo li
są na ukoń cze niu. Dzię ki tej ope ra cji, sta nie się ona Cen trum
Dys try bu cji czę ści za mien nych do ma szyn bu dow la nych oraz
wóz ków wi dło wych mar ki LiuGong na ca łą Eu ro pę. Do prze -
nie sie nia przy go to wy wa no się po przez plan re alo ka cji o na -
zwie „Pro jekt New Be gin ning”, któ ry ukoń czo no w kwiet niu.
W je go ra mach usta lo ne zo sta ły wszyst kie eta py prze pro -
wadz ki. Roz po czę ła się ona in wen tu rą, któ ra zo sta ła prze pro -
wa dzo na na po cząt ku ma ja. W tym mie sią cu zo sta ły rów nież
usta wio ne no we re ga ły ma ga zy no we oraz an tre so la – fir ma
pla nu je po mie ścić do dat ko wo około dwudziestu tysięcy róż -
nych czę ści za mien nych. Roz po czę cie wy sy łek z no wej lo ka -
li za cji za pla no wa no na pierw szy ty dzień sierp nia.
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Ser wis Wa ryń ski Tra de – teraz także w dni wolne!

Ser wis mo bil ny firmy Waryński Trade dys po nu je pię cio ma wła sny mi sa mo cho da mi
ser wi so wy mi z peł nym wy po sa że niem warsz ta to wym



http://www.warynski-trade.com.pl/
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Fir ma BSL od po nad dwóch de kad zaj mu je się im por -
tem i dys try bu cją czę ści za mien nych do sa mo cho -
dów cię ża ro wych, ma szyn rol ni czych, le śnych oraz

bu dow la nych. Fir ma po strze ga na ja ko spe cja li sta w trud -
nym asor ty men cie czę ści me cha nicz nych jest uzna nym do -
staw cą czę ści do na praw sil ni ków, skrzyń bie gów i mo stów
na pę do wych. Przez la ta bu do wa ła swo ją po zy cję ja ko ścią
ob słu gi klien ta, fa cho wo ścią i do radz twem tech nicz nym.
Za wsze dba ła i dba o ja kość ofe ro wa nych pro duk tów wią -
żąc się z pro du cen ta mi do star cza ją cy mi je na pierw szy
mon taż. BSL do star cza czę ści do każ de go miej sca w kra ju,

czas re ali za cji za mó wie nia wy no si 24 go dzi ny, je śli to war
jest w ma ga zy nie fir my w Ża biej Wo li. Nie ty po we za mó wie -
nia re ali zo wa ne są w try bie eks pre so wym od 3 do 7 dni.
Obec nie BSL jest czę ścią mię dzy na ro do wej gru py mo to ry -
za cyj nej TH GRO UP, li de ra sprze da ży tur bo sprę ża rek
w Eu ro pie. Dla te go BSL ofe ru je peł ną ga mę ory gi nal nych
tur bo sprę ża rek prze zna czo nych do ma szyn bu dow la nych

VO LVO, JCB CAT, CA SE, KU BO TA, LIE BHERR, KO MAT -
SU i wie lu in nych. W asor ty men cie znaj du ją się tur bo sprę -
żar ki ta kich firm jak KKK, SCHWIT ZER, HOL SET, GAR -
RETT, IHI oraz MIT SU BI SHI.
BSL spe cja li zu je się rów nież w sprze da ży ory gi nal nych czę ści
do na praw sil ni ków ma szyn bu dow la nych, ta kich jak: tło ki, tu -
le je, pa new ki, pier ście nie, uszczel ki. Są to pro duk ty naj wyż szej
ja ko ści sto so wa ne przez pro du cen tów na pierw szy mon taż.
BSL jest au to ry zo wa nym dys try bu to rem MAH LE, KS, FE DE -
RAL MO GUL, CLE VI TE, VIC TOR RE INZ. Ofe ru je tak że czę ści
do sil ni ków: VO LVO, DEUTZ, PER KINS, MWM, CA TER PIL LAR,
CUM MINS, LIE BHERR, DIE SEL DE TRO IT, MF, CA SE, VO LVO
PEN TA i wie lu in nych. Współ pra ca BSL z ryn kiem bu dow la nym
roz po czę ła się od ma szyn Vo lvo CE. Fir ma jest naj więk szym
dys try bu to rem czę ści do ko pa rek, ko par ko -ła do wa rek i wo zi -
deł ofe ru jąc sze ro ki asor ty ment czę ści do tych ma szyn.
Oprócz sta no wią cych spe cja li za cję BSL czę ści sil ni ków i tur -
bin, fir ma ofe ru je tak że: kloc ki, od bo je, uszczel nia cze, sworz -
nie, ele men ty ukła dów chło dze nia, pa li wo wych, po wietrz nych,
hy drau licz nych, na pę do wych (do mo stów i skrzyń bie gów).
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BSL – turbo sprę żar ki i czę ści do siln ków ma szyn budowlanych

BSL ofe ru je rów nież ory gi nal ne czę ści prze zna czo ne do pro fe sjo nal nych na praw
sil ni ków ma szyn bu dow la nych uzna nych świa to wych ma rek

Głów ną spe cja li za cję BSL sta no wią naj wyż szej ja ko ści ory gi nal ne tur bo sprę żar ki
prze zna czo ne do ma szyn bu dow la nych re no mo wa nych pro du cen tów 

http://www.bsltruck.pl/
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Za bu do wy Mo bil -Tech – efek tyw ność i bez pie czeń stwo

Użyt kow ni cy wy ma ga ją, aby więk szość na praw i dzia łań
ser wi so wych od by wa ła się w miej scu po sto ju ma szy -
ny. Wy ma ga to od po wied niej ob słu gi tech nicz nej ze

stro ny mo bil nych ser wi sów, któ re mu szą mieć wa run ki dzia ła -
nia mak sy mal nie zbli żo ne do tych pa nu ją cych w warsz ta tach
sta cjo nar nych. Istot ną ro lę w tym wzglę dzie od gry wa wy bór
za bu do wy do au ta. Mu si być ona opty mal nie do bra na do cha -
rak te ru prac wy ko ny wa nych przez eki pę ser wi so wą bez po -
śred nio we wnę trzu mo bil ne go warsz ta tu lub w je go po bli żu. 
Fir ma Mo bil -Tech kon se kwent nie pra cu je nad do sko na le niem
roz wią zań sys te mów za bu dów dla mo bil nych ser wi sów.
Głów nym ce lem jej dzia łań jest opty ma li za cja za go spo da ro -
wa nia prze strze ni po jaz dów ser wi so wych. Przede wszyst kim
cho dzi o to, by pra ca me cha ni ków w te re nie by ła mak sy mal -
nie efek tyw na i uła twio na. W głów nej mie rze za le ży to oczy wi -
ście od pro fe sjo nal nej za bu do wy mo bil ne go warsz ta tu, je go
wy po sa że nia i zwią za nych z tym moż li wo ści, ja kie mu si stwa -
rzać eki pie ser wi so wej.

Pro duk ty ofe ro wa ne przez Mo bil -Tech ob ję te są gwa ran cją ja ko ści.
Na pod kre śle nie za słu gu je też ich do stęp ność. Mo du ły re ga łów
w po szcze gól nych roz mia rach znaj du ją się w ma ga zy nie. Klienci
mogą zamontować moduły regałowe we własnym zakresie lub
powierzyć zabudowanie pojazdu firmie Mobil-Tech. 
Wy ko ny wa ne w Pol sce za bu do wy po sia da ją cer ty fi ka ty zde rze nio -
we, są pro duk tem speł nia ją cym nor my bez pie czeń stwa. Za bu do -
wy pro du ko wa ne są w Pol sce przez fir mę le gi ty mu ją cą się wie lo let -
nim do świad cze niem. Mo bil -Tech ofe ru je nie tyl ko mo du ło we re -
ga ły sa mo cho do we, ale tak że do dat ko wy osprzęt do wy bra nej
za bu do wy. Na przy kład sys te my mo co wa nia ła dun ku. Na byw -
ca mo że zde cy do wać się na przy kład na mon taż sia tek utrzy -
mu ją cych drob ne przed mio ty, uchwy tów na po jem ni ki ze

spray em czy za wie szek na ima dło. Są to ele men ty ma ją ce dia -
me tral ny wpływ nie tyl ko na na pod nie sie nie Prze wo żo ne
w po jeź dzie ser wi so wym na rzę dzia i urzą dze nia warsz ta to we,
czę ści za mien ne czy kom po nen ty – o ile nie zo sta ły na le ży cie
za mo co wa ne – mo gą nie tyl ko ulec uszko dze niu, ale tak że
oka zać się śmier tel nie nie bez piecz ne dla osób znaj du ją cych
się we wnę trzu po jaz du. Nie pra wi dło wo za mo co wa ne lub
prze wo żo ne lu zem wier tar ka czy mło tek pod czas zde rze nia
po tra fią za mie nić się w sie ją ce spu sto sze nie po ci ski, któ rych
nic nie jest w sta nie za trzy mać.

Mo bil -Tech dą ży do mak sy mal ne go ob ni że nia ma sy wła snej
ofe ro wa nych za bu dów. Oczy wi ście nie dzie je się to kosz tem
ob ni że nia pa ra me trów do ty czą cych ży wot no ści, bez pie czeń -
stwa i ja ko ści kon struk cji. Do pro duk cji za bu dów wy ko rzy sty -
wa ne są naj no wo cze śniej sze ma te ria ły i tech no lo gie. 

System mebli przystosowanych do przechowywania i transportu narzędzi oraz
akcesoriów umożliwia prowadzenie prac serwisowych w polu

Mo bil -Tech jest w sta nie za bu do wać każ dy po jazd, po czy na jąc od ma łe go sa mo -
cho du ty pu kom bi, po przez au ta do staw cze, aż po naj więk sze bu sy

Wie le ele men tów re ga łów ofe ro wa nych przez Mo bil -Tech ma per fo ra cję, co po zwa -
la na do dat ko we zre du ko wa nie ich wa gi

http://mobiltech.com.pl/
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In ter wen cja od po wied nio wy po sa żo ne go ser wi su mo bil ne -
go po zwa la ogra ni czyć do mi ni mum bez pro duk tyw ne
prze sto je. Na pra wy w miej scu po sto ju ma szyn sta ją się

stan dar dem. Z roz wią zań za bu dów ser wi so wych ko rzy sta ją
mię dzy in ny mi przed się bior stwa uży tecz no ści pu blicz nej
miast, sek cje utrzy ma nia au to strad, fir my wod no -ka na li za cyj -
ne, spół ki ener ge tycz ne oraz ga zow ni cze, wszel kie go ro dza -
ju ser wi sy (pie kar ni cze, kli ma ty za cji, ogrze wa nia, ma szyn rol -
ni czych, ma szyn bu dow la nych, sa mo lo tów, ro we rów) czy też
fir my świad czą ce usłu gi spe cjal ne. 

Sa mo chód wy po sa żo ny w ofe ro wa ny przez fir mę MO DE STO no -
wo cze sny sys tem za bu do wy StoreVan sta je się wi zy tów ką
pro fe sjo nal ne go ser wi su. StoreVan umoż li wia bo wiem er go no -
micz ne skła do wa nie na rzę dzi i czę ści za mien nych, przy mak -
sy mal nym wy ko rzy sta niu prze strze ni sa mo cho du ser wi so we -
go, a przy tym jest pro sty w mon ta żu i użyt ko wa niu. 
Dzię ki wie lo let nim do świad cze niom w pro duk cji na po trze by
bran ży mo to ry za cyj nej, MO DE STO jest w sta nie za ofe ro wać

prak tycz ne roz wią za nia po zwa la ją ce stwo rzyć z sa mo cho du
ser wi so we go praw dzi wie funk cjo nal ne miej sce pra cy. Zwięk -
szo na dzię ki te mu efek tyw ność eki py ser wi so wej do strze gal -
na jest go łym okiem. War to pod kre ślić, że za bu do wy ofe ro -
wa ne przez fir mę MO DE STO są pro jek to wa ne na pod sta wie
in dy wi du al nych wy tycz nych opi su ją cych ocze ki wa nia na -
byw ców. Ka dra do rad ców tech nicz nych MO DE STO uży wa
spe cja li stycz ne go opro gra mo wa nia do pro jek to wa nia w 3D.
Da je ono wprost nie wy czer pa ne moż li wo ści kon fi gu ra cji, co
spra wia, że za bu do wa jest „uszy ta na mia rę”. 
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Mo de sto – kompleksowe za bu do wy szy te na mia rę!

Nowa linia produktów zapewnia niższą masę własną kompletnej zabudowy, ale
także otwiera nowe możliwości aranżacji wnętrza pojazdu

Ła dow nia po jaz du ser wi so we go za bu do wa na przez fir mę MO DE STO stwa rza me -
cha ni kom bar dzo kom for to we wa run ki pra cy 

http://modesto-polska.com/
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Za bu do wę re ga ło wą two rzą seg men ty wy pro du ko wa ne
przy za sto so wa niu naj now szej tech no lo gii. Po szcze gól ne
ele men ty wy ko ny wa ne są z bla chy ocyn ko wa nej, a na stęp -
nie la kie ro wa ne prosz ko wo. W ten spo sób zwięk sza się ich
ży wot ność, od por ność na ko ro zję oraz uszko dze nia me cha -
nicz ne po wło ki la kier ni czej. Re ga ły wy po sa żo ne są w po jem -
ne szu fla dy o wy so ko ści fron tów 75, 100 i 125 milimetrów.
Za sto so wa no w nich blo ka dę me cha nicz ną ob słu gi wa ną
klam ką. Dzięki temu unie ru cho mie nie szu fla dy na stę pu je
bez po śred nio na pro wad ni cy, co umoż li wia pew ne za blo ko -
wa nie jej w po zy cji otwar tej, na przy kład w sy tu acji, gdy sa -
mo chód stoi na po chy ło ści. 
Za bu do wa ru cho me go warsz ta tu spra wia, że na rzę dzia, czę -
ści i ma te ria ły ro bo cze są roz miesz czo ne w spo sób przej rzy -
sty – prze my śla na ada pta cja po jaz du po pra wia wa run ki pra -
cy me cha ni ków i znacz nie zwięk sza za kres wy ko ny wa nych
przez nich spe cja li stycz nych usług. Opty mal ne za go spo da -
ro wa nie prze strze ni ła dun ko wej sta no wi sed no pro ble mu.
Au to ser wi so we mu si być do pa so wa ne do za dań, któ re ma -
ją re ali zo wać je go użyt kow ni cy. Roz wią za nia ofe ro wa ne
przez fir mę MO DE STO po wsta ły wła śnie dzię ki bacz nym ob -
ser wa cjom po trzeb użyt kow ni ków z róż nych branż.

Do sko na łe uzu peł nie nie za bu dów StoreVan sta no wią
umiesz cza ne w nich wa liz ki StoreBox o róż nych roz mia rach
i głę bo ko ściach. Ich licz ne prze gród ki po zwa la ją na upo rząd -
ko wa ne prze cho wy wa nie za rów no drob nych ele men tów
mon ta żo wych, jak i więk szych na rzę dzi ręcz nych. Wa liz ki
StoreBox moż na prze no sić osob no lub – wy ko rzy stu jąc spe -
cjal ny wó zek – kil ka na raz. Wa liz ki są kom pa ty bil ne z wa liz -
ka mi ty pu L -box, uży wa ny mi przez pro du cen tów elek tro na -
rzę dzi, więc ser wi san ci mo gą swo bod nie wy ko ny wać swo je
obo wiąz ki tak że po za sa mo cho dem.
Fir my z bran ży bu dow la nej chęt nie ko rzy sta ją z peł nej ofer ty
MO DE STO de cy du jąc się na za kup za bu do wy ser wi so wej
wraz kom ple tem na rzę dzi ręcz nych mar ki USAG prze zna czo -
nych do du żych ob cią żeń. Na rzę dzia ob ję te są wie czy stą
gwa ran cją. MO DE STO ofe ru je też zwi ja dła ZE CA ma ją ce za -
sto so wa nie w po jaz dach ser wi so wych, warsz ta tach sta cjo -
nar nych i fa bry kach, a tak że pro fe sjo nal ne obu wie ro bo cze
Lot to Works w no wo cze snej sty li sty ce. Za kup kom plek so we -
go wy po sa że nia w jed nym miej scu to oszczęd ność cza su
w po szu ki wa niu peł nej kom ple ta cji asor ty men tu po trzeb ne -
go do spraw ne go dzia ła nia mo bil ne go ser wi su.
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Pro fe sjo nal ny wó zek na rzę dzio wy USAG uła twia pra cę me cha ni ków tak że pod -
czas na praw pro wa dzo nych po za po jaz dem ser wi so wym

Fir my z bran ży bu dow la nej chęt nie de cy du ją się na za kup za bu do wy ser wi so wej
wraz kom ple tem na rzę dzi ręcz nych mar ki USAG 

http://modesto-polska.com/
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Koncern Shell jest wio dą cym glo bal nym do staw cą
środków smar nych dla sa mo cho dów oso bo wych, cię -
ża ro wych, mo to cy kli i ma szyn prze my sło wych. Naj no -

wo cze śniej sze roz wią za nia tech no lo gicz ne po wsta ją w trzech
głów nych cen trach ba daw czo -roz wo jo wych w Ham bur gu,
Szan gha ju i Ho uston. Shell pro du ku je ole je w pięć dzie się ciu
blen dow niach, a sma ry w sie dem na stu za kła dach pro duk cyj -
nych na świe cie, na ba zie ole ju po wsta łe go z ga zu na tu ral ne -
go, w naj więk szej in sta la cji pe tro che micz nej zlo ka li zo wa nej
w Ka ta rze. Nie zmien nie od dzie się ciu lat Shell zaj mu je pierw -
sze miej sce na świe cie wśród do staw ców środ ków smar nych. 
Do bry stan tech nicz ny i ni ska awa ryj ność ukła dów hy drau -
licz nych w ma szy nach bu dow la nych uza leż nio ne są od wie -
lu czyn ni ków. Istot ne jest nie tyl ko re gu lar ne ser wi so wa nie
czy pra wi dło we użyt ko wa nie urzą dzeń i po jaz dów, ale tak że
do bór od po wied nich ole jów hy drau licz nych oraz ich ter mi no -
wa wy mia na. Spraw ny park ma szy no wy ma klu czo we zna -
cze nie dla pra wi dło we go i ter mi no we go prze bie gu prac bu -
dow la nych. Awa ria sprzę tu mo że wią zać się z ko niecz no ścią
po no sze nia do dat ko wych wy dat ków na na pra wy i czę ści za -
mien ne, opła ty za wy na ję cie ma szyn za stęp czych, go dzi ny
nad licz bo we ope ra to rów, a na wet ka ry za nie do trzy ma nie
ter mi nów wy ko na nia ro bót. War to za tem dbać o ma szy ny bu -
dow la ne, zwra ca jąc szcze gól ną uwa gę na ukła dy i ich pod -
ze spo ły, któ re pra cu ją w naj cięż szych wa run kach i są naj bar -
dziej na ra żo ne na uszko dze nia.
Układ hy drau licz ny jest klu czo wym ele men tem więk szo ści
ma szyn bu dow la nych. Nie ste ty, to w nim naj czę ściej do cho -
dzi do po waż nych awa rii, któ re pro wa dzą do nie pla no wa -
nych prze sto jów. To kosz mar każ de go ope ra to ra, a tym bar -
dziej wła ści cie la fir my bu dow la nej. Naj więk szym wro giem
ukła du hy drau licz ne go są za nie czysz cze nia, któ re przy spie -
sza ją de gra de cje ole ju i zu ży cie me cha nicz ne pod ze spo łów
hy drau licz nych, two rze nie  się szla mów i blo ka dę fil trów. Dla -
te go dla wy daj nej i bez a wa ryj nej pra cy urzą dzeń hy drau licz -
nych tak waż ny jest do bór od po wied nie go ole ju hy drau licz -
ne go oraz je go ter mi no wa wy mia na – po wie dział Ce za ry Wy -
szec ki, eks pert tech nicz ny Shell Pol ska.
Pro du cen ci no wo cze snych ma szyn bu dow la nych sta le
wpro wa dza ją no we roz wią za nia kon struk cyj ne ma ją ce
na ce lu ob ni że nie ma sy oraz ga ba ry tów po jaz dów i urzą -
dzeń, uła twie nie ste ro wa nia, zwięk sze nie efek tyw no ści czy
bez a wa ryj ność. Co za tym idzie, w ukła dach hy drau licz -
nych pra cu je mniej ole ju niż do tych czas, ro sną ci śnie nia
ro bo cze ci śnie nia i tem pe ra tu ry pra cy. W prze cięt nych wa -
run kach pra cy ole je hy drau licz ne na grze wa ją się do tem -
pe ra tu ry w gra ni cach 40-60°C, a w przy pad ku cięż kich wa -
run ków na wet po wy żej 80°C. No wo cze sne urzą dze nia hy -
drau licz ne wy ma ga ją więc sto so wa nia ole jów no wej ge ne -
ra cji, któ re spro sta ją tak eks tre mal ne mu śro do wi sku pra -
cy. Na wet w przy pad ku ma szyn bu dow la nych pra cu ją cych
przy ni skich ob cią że niach, za le ca ne jest sto so wa nie ole -
jów hy drau licz nych wy so kiej ja ko ści. Stwier dzo no, że
ochro na ele men tów ukła du przed zu ży ciem w ta kich wa -
run kach mo że być rów nie trud na.
Ole jem hy drau licz nym, któ ry po zwa la prze dłu żyć ży wot ność
ukła dów hy drau licz nych na wet w najtrudniejszych wa run kach
pra cy jest Shell Tel lus S2 VX. Śro dek smar ny wy ko rzy stu je for -

mu łę ole ju ba zo we go Gru py II, któ ry po zwa la na wy dłu ze nie
jego cza su pra cy. Je go for mu łę opra co wa no tak, by utrzy my -
wał lep kość i osią gi przy du żym ob cią że niu me cha nicz nym
oraz w sze ro kim za kre sie tem pe ra tur. Tak sze ro ki za kres pra cy
ole ju jest do sto so wa ny szcze gól nie do po trzeb urzą dzeń mo -
bil nych, jak na przy kład ko par ki czy dźwi gi. Shell Tel lus S2 VX
speł nia tak że ro sną ce wy ma ga nia w za kre sie wy daj no ści pra -
cy ma szyn i urzą dzeń. Ogra ni cze nie de gra da cji ole ju po ma ga
zwięk szyć je go ży wot ność i skró cić czas prze sto jów. Osią ga
na wet dwa ra zy dłuż szą od por ność w te ście na utle nia nie
w po row na niu do Shell Tel lus S2 V, tym sa mym trzy krot nie
prze kra cza jąc przy ję te w bran ży mi ni mum. Po nad to je go wy jąt -
ko wa sta bil ność ter micz na za pew nia dłu gą trwa łość i do brą
ochro nę przed two rze niem się szla mu. 
De gra da cja ole ju prze kła da się na ob ni że nie spraw no ści ca łe go
ukła du i mniej sku tecz ną ochro nę pod ze spo łów przed zu ży ciem,
co w kon se kwen cji mo że pro wa dzić do kosz tow nej awa rii. Z te go
wzglę du okre so wa wy mia na ole ju hy drau licz ne go, za le ca -
na przez pro du cen ta da nej ma szy ny, to ab so lut na pod sta wa. Wy -

mie nia jąc olej w ukła dzie hy drau licz nym ko niecz nie trze ba pa mię -
tać tak że o wy mia nie fil tra ole ju. To od je go sta nu za le ży, czy
układ bę dzie pra wi dło wo i sku tecz nie oczysz cza ny z wszel kich
za nie czysz czeń znaj du ją cych się w środ ku smar nym. Za pcha ny
filtr utrud nia obieg ole ju w ukła dzie i gro zi uszko dze niem pod ze -
spo łów hy drau licz nych. Gdy filtr jest już bar dzo za bru dzo ny,
układ prze sta je być oczysz cza ny, a wszyst kie zabrudzenia tra fia -
ją do naj bar dziej wraż li wych czę ści.
Każ dy dzień prze sto ju ma szy ny, zwłasz cza w przypadku du -
żych in we sty cji bu dow la nych, wią że się z wy so ki mi kosz ta mi
i spad kiem efek tyw no ści. Dzię ki do bo ro wi od po wied nie go
ole ju hy drau licz ne go oraz je go re gu lar nej wy mia nie wraz z fil -
trem użytkownik maszyny budowlanej zmi ni ma li zo wać może
ry zy ko wy stą pie nia jej po waż nych awa rii.
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Środki smarne Shell,  czyli budowa bez przestojów

Olej hy drau licz ny Shell Tel lus S2 VX speł nia sta le ro sną ce wy ma ga nia w za kre sie
wy daj no ści pra cy ma szyn i urzą dzeń bu dow la nych
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Szwedz ka fir ma Mo dul -Sys tem na le ży do ści słej czo łów ki
pro du cen tów za bu dów dla ser wi sów mo bil nych. Przy ich
opra co wy wa niu po dą ża wła sną dro gą, a roz wią za nia któ re

sto su je czę sto wy zna cza ją tren dy w roz wo ju ta kich kon struk cji. 
Ofe ro wa ne przez Mo dul -Sys tem re ga ły warsz ta to we mo co wa ne
są w spo sób bez in wa zyj ny, co ozna cza że nie na ru sza ją fa brycz -
nej struk tu ry nad wo zia. Dzię ki te mu za bu do wę moż na ła two prze -
kła dać na in ny po jazd. Mo dul -Sys tem wy ko rzy stu je wy łącz nie
ory gi nal ne sys te my mo cu ją ce, któ re zo sta ły prze ba da ne
w crash -te stach przez Cen trum Bez pie czeń stwa Vo lvo. Mo dul -
-Sys tem po sia da au to ry za cję więk szo ści im por te rów sa mo cho -

dów użyt ko wych, co spra wia, że sto su jąc jej za bu do wy moż -
na mieć pew ność za cho wa nia gwa ran cji na za ku pio ny po jazd. 
Mo co wa nie re ga łów od by wa się do szyn wbu do wa nych w no wą
lek ką mo du ło wą pod ło gę. Zbu do wa na jest ona nie ze sklej ki tyl ko
z po li pro py le no we go „pla stra mio du” i alu mi nium. Do przy twier -
dze nia re ga łów do ścian po jaz du fir ma sto su je opa ten to wa ne
uchwy ty ab sor bu ją ce ener gię zde rze nia. Za po bie ga to ewen tu al -
ne mu prze miesz cze niu za bu do wy do prze strze ni pa sa żer skiej,
a tak że ogra ni cza ry zy ko uszko dze nia re ga łów.
Za bu do wy Mo dul -Sys tem moż na ła two kon fi gu ro wać w ob rę bie
spe cjal nej ra my no śnej, tak że w cza sie eks plo ata cji. Je że li użyt -
kow nik uzna, że pół ka czy szu fla da le piej spraw dzi się w in nym
miej scu, z ła two ścią do ko na zmian. W ra mie no śnej znaj du ją się
otwo ry roz miesz czo ne co 27 mm, dzię ki cze mu ła two za go spo da -
ro wać wnę trze do pa so wu jąc ją do wy so ko ści i dłu go ści ła dow ni.
Je śli użyt kow ni ko wi po jaz du za le ży na za cho wa niu du żej prze -
strze ni mo bil ne go warsz ta tu, wy brać mo że naj płyt sze mo du ły
o głę bo ko ści 216 mm, któ re nie wy sta ją po za nad ko la. Gdy sa mo -
chód jest wy ko rzy sty wa ny do ce lów trans por to wych tyl ko spo ra -
dycz nie, naj lep szym roz wią za niem są re ga ły o głę bo ko ści 324
i 486 mm. Te ostat nie zwy kle umiesz cza się po stro nie prze suw -
nych drzwi ła dow ni, bo ze wzglę du na ogra ni czo ną dłu gość za -
pew nia ją po dob ny roz kład ma sy i sta no wią naj lep sze pod par cie
bla tu ro bo cze go. Przy pra cach na ze wnątrz, war to zde cy do wać
się na tak zwa ne mo du ły od wró co ne, w któ rych szu fla dy czy
drzwi sza fek otwie ra ją się wzdłuż sa mo cho du. Do stęp do ich za -
war to ści nie wy ma ga wcho dze nia do wnę trza po jaz du.
Mo dul -Sys tem sto su je w swo ich za bu do wach stal o wy so kiej wy -
trzy ma ło ści Do col 1000 DP pro du ko wa ną przez szwedz ki kon -
cern SSAB. Cha rak te ry zu je się ona zna ko mi tą po dat no ścią
do for mo wa nia na zim no, dzię ki cze mu moż na uzy skać bar -

dzo skom pli ko wa ne kształ ty. Sto su jąc stal Do col 1000 DP moż -
na two rzyć kon struk cje o na wet dwu krot nie mniej szej ma sie
w sto sun ku do iden tycz nych za sto so wań z kon wen cjo nal nych
sta li kon struk cyj nych, a przy tym zna czą co zwięk szać ich wy -
trzy ma łość. Do col 1000 DP jest obec nie jed ną z naj moc niej -
szych za awan so wa nych sta li o wy so kiej wy trzy ma ło ści wal co -
wa nych na zim no. Dzię ki za sto so wa niu ta kie go ma te ria łu za bu -
do wy Mo dul -Sys tem ma ją po rów ny wal ną ma sę, co ana lo gicz ne
kon struk cje alu mi nio we, ich wy trzy ma łość jest na to miast na wet
sze ścio krot nie więk sza. W po rów na niu do za bu dów wy ko na nych
z tra dy cyj nej sta li iden tycz ne re ga ły Mo dul -Sys tem są o dwa dzie -
ścia pro cent lżej sze! Po zwa la to zwięk szyć ła dow ność po jaz du,
któ ra mo że być wy ko rzy sta na do prze wo zu do dat ko wych czę ści
za mien nych czy środ ków eks plo ata cyj nych. Istot ny wpływ
na funk cjo nal ność za bu do wy ma oświe tle nie wnę trza. Mo dul -
-Sys tem sto su je li stwy z dio da mi LED, któ re mo gą być mon to -
wa ne nie tyl ko na su fi cie ła dow ni, ale tak że przy twier dza ne
do pro fi li za bu do wy, co umoż li wia ide al ne do świe tle nie wnętrz
sza fek. Mo dul -Sys tem zde cy do wał się nie przy pad ko wo na dio -
dy LED. Są one bo wiem nie zwy kle trwa łe i nie po wo du ją szyb -
kie go roz ła do wa nia aku mu la to ra. Sys te my do star cza ne przez
Mo dul -Sys tem po sia da 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. 
Za bu do wy do stęp ne są w cią gu dzie się ciu dni od za mó wie nia,
a mon taż od by wa się na miej scu u użyt kow ni ka lub w sie dzi -
bie Mo dul -Sys tem Pol ska w Ra szy nie ko ło War sza wy. 
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Modul-System – stal lżejsza od aluminium i plastiku!

Czy możesz zwiększyć 
ładowność 

samochodu serwisowego?

Nowa lekka podłoga

• Maksymalnie zwiększa ładowność
Redukcja wagi o 30%

• Zwiększona wytrzymałość
• Zintegrowana szyna 

do mocowania ładunku
• Moduły do łatwego montażu

i transportu
• Całkowicie bezinwazyjny montaż

• Jedyna modułowa zabudowa
• Lżejsza od aluminium, 

  stal Docol 1000
• Mocowania sprawdzone w testach

zderzeniowych ECE R17
• Największa ładowność
• Szybkie zabezpieczenie ładunku
• Całkowicie bezinwazyjny montaż

Monika Węgier
tel. 601 440 430
handel@modul-system.pl
www.modul-system.pl

V

Tak, zabudową MODUL-SYSTEM

obniżysz wagę o 30%
w porównaniu do rozwiązań

tradycyjnych.

Zabudowa serwisowa

Za sad ni cze ele men ty za bu dów Mo dul -Sys tem wy ko na ne są ze sta li Do col 1000 DP,
co spra wia że ma sa ca łej kon struk cji jest mniej sza na wet o dwa dzie ścia  pro cent 

http://www.modul-system.pl/
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