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Szanowni Państwo…
bycie handlowcem to coraz bardziej niewdzięczne zajęcie. A jeszcze kilkanaście lat temu
sprzedawca był królem życia, człowiekiem – o ile oczywiście radził sobie ze zbywaniem towaru – któremu kłaniali się wszyscy w firmie. Od prezesa po sprzątaczkę. Dziś nie wystarczy
sprzedawać, szczególnie w tak trudnej branży, jak nasza, nie można ograniczać się do zaspokojenia podstawowych potrzeb nabywcy wynikających wprost z walorów oferowanego mu
produktu. Dla klienta coraz ważniejsze staje się to, jak zostanie on potraktowany po zawarciu
transakcji. Coraz więcej firm oferujących maszyny i sprzęt budowlany staje się tego świadoma. Wiedzą one doskonale, że to właśnie dbałość o najwyższy poziom obsługi posprzedażowej decyduje o tym, czy dany klient będzie skłonny ponownie sięgnąć do portfela.
Kluczem do sukcesu jest zatem wysoki poziom obsługi posprzedażowej. Nie jest prawdą, że
zaoferować go mogą wyłącznie bogate firmy o silnej pozycji rynkowej. Dobre i jak najbliższe
relacje z klientami powinien budować każdy sprzedawca. Duży, średni i całkiem mały. Przecież udzielenie wsparcia nabywcy stanowi obowiązek sprzedającego. Szczególnie w sytuacji, gdy klient ma problemy eksploatacyjne, a kupiona przez niego maszyna, osprzęt, czy
część zamienna nie spełniają jego oczekiwań. W takiej sytuacji nie powinien zostać pozostawiony samemu sobie. Dlatego też nakłady czynione przez sprzedawcę na zbudowanie sprawnie funkcjonującego systemu obsługi posprzedażowej traktować powinien on jako inwestycję. Dobro czynione bliźniemu zawsze powraca…
Klienci stają się coraz bardziej świadomi swej uprzywilejowanej pozycji. Nic dziwnego,
wszak dostawcy maszyn i sprzętu od lat narzekają na ich brak. A skoro tak, to potencjalni
nabywcy domagają się coraz głośniej wyjątkowego traktowania. Dla większości z nich istotna w tym względzie jest nie tyle sama cena, co szybki, sprawny i fachowy serwis. Fachowy
czyli mający świadomość specyfiki pracy użytkownika maszyny. Szczególną rolę dla budowania wzajemnych relacji mają tu do odegrania bezpośrednie kontakty operatorów i mechaników. Znaczenie mają nawet drobne szczegóły, w końcu obie strony powinny się dogadywać i grać w jednej drużynie…
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W numerze m.in.:
10. Szwajcarska firma Frutiger Company AG jest światowym potentatem w konstruowaniu i produkcji profesjonalnych myjni do kół i podwozi. Pozostaje również jedynym na świecie producentem specyficznych maszyn,
jakimi są spycharki samozaładowcze

12. Maszyny to moja pasja!
Rozmowa z Danielem Kuklą, właścicielem i dyrektorem
zarządzającym firmy Hydrosprzęt

14. Światowi producenci maszyn budowlanych od lat wyczekują powrotu koninunktury i… doczekać się nie mogą. Dotyczy to szczególnie ustabilizowanych rynków
Ameryki Północnej, Japonii i Korei Południowej. Podobnie rzecz ma się z Europą

18. Kontrola i ograniczenie kosztów to dzisiaj główne wyzwania wszystkich przedsiębiorców. Dla działających
w branży budowlanej priorytetem jest dostępność maszyny. To powoduje, że szybkość i jakość naprawy ma
decydujące znaczenie i te kryteria stają się dla wielu decydujące przy wyborze marki sprzętu

33. Rzeszowska firma eksportowo-importowa SERWIS-KOP
to czołowy dystrybutor oryginalnych i zamiennych części
do maszyn budowlanych. Uznanie dla niej w kraju
i za granicą stale wzrasta, o czym świadczy coraz większa liczba zadowolonych klientów

36. Camso podkreśla, jak ważna w codziennej działalności
jest pewność co do jakości oferowanych wyrobów. Firma zapewnia, że produkowane przez nią gąsienice
przeznaczone do zastosowania w minikoparkach są
najbardziej efektywne i najsolidniej wykonane spośród
tego typu dostępnych aktualnie produktów

40. Trudno znaleźć w Polsce użytkownika maszyn budowlanych, który nie słyszałby o marce Waryński. Dziś
oczywiście wiele się zmieniło, Waryński przestał być
producentem, ale nigdy nie utracił kontaktu z branżą

42. Firma BSL od ponad dwóch dekad zajmuje się impor-

czesny system napędu? A może ten system, to przyszłość motoryzacji i przemysłu maszyn budowlanych?

tem i dystrybucją części zamiennych do samochodów
ciężarowych, maszyn rolniczych, leśnych oraz budowlanych. Firma, postrzegana jako specjalista w trudnym
asortymencie części mechanicznych jest uznanym dostawcą części do napraw silników, skrzyń biegów
oraz mostów napędowych

24. Komatsu ma powody do dumy. Japoński koncern nie

43. Użytkownicy wymagają, aby większość napraw i działań

20. Hybryda? A cóż to jest? Mitologiczny stwór czy nowo-

tylko jako pierwszy na świecie wprowadził maszyny
o napędzie hybrydowym do masowej produkcji, ale też
konsekwentnie modernizuje ich konstrukcję

28. Liebherr samodzielnie zaprojektował system gromadzenia energii „Liduro” mający zastosowanie w elektrycznych układach napędowych. Komponent wyróżniający
się pod względem mocy, efektywności i elastyczności
bazuje na kondensatorach dwuwarstwowych

29. Isuzu należy do liderów w konstruowaniu i produkcji
silników wysokoprężnych. Paleta produkcyjna jest niezwykle szeroka, dość powiedzieć, że Isuzu oferuje
ponad trzydzieści różnych modeli silników Diesla

30. Zdalne sterowanie ładowarkami Cat 988K ogranicza ryzyko obrażeń ciała operatorów i zapewnia nieprzerwaną produkcję dzięki umożliwieniu bezpiecznego działania w strefach potencjalnie niebezpiecznych

31. Doosan opracował bezprzewodowy system zarządzania zasobami DoosanConnect do koparek, ładowarek
kołowych i wozideł przegubowych

32. Pierwsza na świecie przekładnia o zmiennym przełożeniu DualTech VT łączy w sobie najlepsze cechy przekładni Powershift oraz hydrostatycznej. Konstrukcja inżynierów JCB sprawdza się w trzech flagowych, wysokowydajnych ładowarkach teleskopowych INDUSTRIAL
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serwisowych odbywała się w miejscu postoju maszyny.
Wymaga to odpowiedniej obsługi technicznej ze strony
mobilnych serwisów, które muszą mieć warunki działania maksymalnie zbliżone do tych panujących w warsztatach stacjonarnych. Istotną rolę w tym względzie odgrywa wybór zabudowy do auta

44. Interwencja odpowiednio wyposażonego serwisu mobilnego pozwala ograniczyć do minimum bezproduktywne przestoje. Naprawy w maszyn w warunkach
polowych stały się praktycznie standardem. Korzystają
z nich użytkownicy eksploatujący nie tylko duże,
specjalistyczne maszyny

46. Shell pozostaje wiodącym globalnym dostawcą środków
smarnych mających zastosowanie w samochodach osobowych, pojazdach ciężarowych, motocyklach i maszynach roboczych. Najnowocześniejsze rozwiązania
technologiczne powstają w trzech głównych doskonale
wyposażonych centrach badawczo-rozwojowych
zlokalizowanych w Hamburgu, Szanghaju i Houston

10. Szwedzka firma Modul-System należy bezsprzecznie
do ścisłej światowej czołówki producentów najwyższej jakości zabudów przeznaczonych dla serwisów mobilnych.
Przy opracowywaniu ich konstrukcji podąża własną drogą, a rozwiązania które stosuje często wyznaczają tendencje rozwojowe takich konstrukcji
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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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PRZEGLÑD FIRMOWY

Maszyny Caterpillar z certyfikatem Blue Angel
ertyfikat 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 uzyskaniem certyfikatu Blue Angel modele Cat zostały
przetestowane w kategorii maszyn budowlanych w zakresie
poziomu hałasu i emisji spalin. Testy zostały przeprowadzone przez spółkę RAL GmbH, Niemiecki Instytut Zapewniania
Jakości i Certyfikacji. Przyznawanie etykiety Blue Angel opiera się na metodologii wykorzystywanej w procedurach ustawowych. Jednocześnie uwzględniana jest również najnowsza technologia w zakresie redukcji emisji hałasu, spalin
i cząstek stałych. Wymogi i wartości testowe są bardziej rygorystyczne niż ograniczenia ustawowe obowiązujące na terenie Unii Europejskiej. Obecnie firma Caterpillar to jedyny
producent, którego wyroby uhonorowane zostały certyfikatem Blue Angel w kategorii maszyn budowlanych.
Podczas projektowania koparek kołowych oraz koparek
do prac przeładunkowych serii F firma Caterpillar podążała

C

Firma Caterpillar to jedyny producent, którego wyroby uhonorowane zostały certyfikatem Blue Angel w kategorii maszyn budowlanych

za instrukcjami ekspertów i klientów, którzy codziennie korzystają z tych maszyn i wiedzą, jakie parametry są ważne.
Czynniki ekologiczne i bezpieczeństwa zostały określone jako kluczowe wymogi, tak aby dostarczyć klientom nie tylko
doskonałą wydajność, jakiej oczekują oni od produktów Cat,
lecz również wartość dodaną. Dodatkowo nowe modele cechują się niskimi kosztami eksploatacji, prostotą obsługi
i konserwacji oraz wygodnym stanowiskiem operatora.

Renault Trucks – konkurs „Droga do doskonałości” w Lyonie
wadzieścia cztery najlepsze międzynarodowe zespoły obsługi posprzedażnej Renault Trucks rywalizowały w finale konkursu RTEC w Lyonie. Zespoły z Niemiec, Szwecji i Wielkiej Brytanii stanęły na podium, zajmując
odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Nagrodę
specjalną dla najbardziej zgranej ekipy otrzymali reprezentanci Turcji. Finaliści konkursu zmierzyli się z 45-minutowym
testem, podczas którego musieli wykonać kompleksowe prace obsługowo-naprawcze w warunkach rzeczywistych. Te
starannie opracowane praktyczne zadania zostały zaprojektowane tak, aby sprawdzić umiejętności rywalizujących zespołów w dziedzinach takich jak: monitorowanie hydraulicz-

D

W finale Polskę reprezentowała ekipa Eurocomplex Trucks Kraków w składzie:
Piotr Szewczyk (Team Leader), Dariusz Trzupek, Jerzy Kupiec i Tomasz Pauliczek
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nego systemu sterowania, diagnoza awarii silnika, analiza olejowa, oznakowanie pojazdów używanych, a także
zmierzyły się z problemami klientów, takimi jak: wyjątkowo
wysokie zużycie paliwa. Osiągnięcia finalistów były oceniane
przez ekspertów Renault Trucks z całego świata. Współpraca i praca zespołowa były ważnymi elementami, jako że zdolność do efektywnego współdziałania i wykorzystanie mocnych stron każdego członka zespołu były niezbędne
do sprostania zadaniom w wyznaczonym czasie.
Ostatecznie zespół dystrybutora Renault Trucks z Hanoweru
(Niemcy) został nagrodzony jako „Najlepszy zespół obsługi
posprzedażnej Renault Trucks”. Dowiedziawszy się o tym
sukcesie, manager ds. szkoleń w Renault Trucks w Niemczech Volker Thömke, powiedział – Jestem dumny ze wspaniałego występu niemieckiej drużyny. Cieszę się, że zostali
oni nagrodzeni za swoją ciężką pracę.
Zespół zajmujący się dystrybucją i naprawą z Bazylei
w Szwajcarii zajął drugie miejsce. – Bardzo się cieszymy i jesteśmy dumni, że jesteśmy uważani za drugi najlepszy zespół
obsługi posprzedażnej Renault Trucks. Dzisiejszy dzień rywalizacji był dla nas wysoce motywujący i zachęcił nas do doskonalenia się w naszej codziennej pracy.
Brytyjski zespół z Wigan w Północnej Anglii, który brał udział
w finale w roku 2015, tym razem uplasował się na trzecim
miejscu. – Nie zdołaliśmy zająć miejsca na podium podczas
pierwszego konkursu RTEC. Ciężko pracowaliśmy, aby zakwalifikować się ponownie. W tym roku pracowaliśmy bardziej
metodycznie i pod mniejszą presją, co pomogło nam znaleźć
się się na cennym trzecim stopniu podium.

PRZEGLÑD FIRMOWY

Klucze płasko-oczkowe FACOM w nowej odsłonie
ACOM, założony w 1918 roku, to francuski producent
narzędzi ręcznych. Pierwszy produkt firmy, klucz nastawny Madame 101, wyprodukowano na zamówienie
kolei francuskich. W 1946 roku firma wprowadziła dożywotnią gwarancję na swoje wyroby.
Uniwersalny antypoślizgowy klucz płasko-oczkowy FACOM
z grzechotką pozwala na szybszą i bezpieczniejszą pracę
z zachowaniem maksymalnego komfortu i kontroli. Dostępny
w rozmiarach od 6 mm do 41 mm klucz FACOM 467B ma dożywotnią gwarancję producenta. Po dokładnej analizie potrzeb profesjonalnych użytkowników, FACOM zaprezentował
nową gamę antypoślizgowych kluczy płasko-oczkowych
z grzechotką – FACOM 467B. Wyjątkowo wszechstronne,
wytrzymałe, wydajne i precyzyjne klucze z serii FACOM 467B
zostały zaprojektowane, by zwiększać produktywność,
oszczędzać czas oraz szybko i bezpiecznie radzić sobie
z dużą liczbą codziennych prac związanych z dokręcaniem
i odkręcaniem śrub i nakrętek.
Klucze z serii 467B wyposażone zostały w innowacyjną grzechotkę pierścieniową, pozwalającą na zablokowanie główki
śruby za pomocą końcówki oczkowej, co umożliwia pracę
w dowolnej pozycji i zabezpiecza przed ześlizgiwaniem się
klucza, wpływając na zwiększenie bezpieczeństwa. Co więcej, wbudowany mechanizm zapadkowy grzechotki pozwala

F

Klucze oczkowo-płaskie FACOM dostępne są w rozmiarach od 6 do 41 mm i mają dożywotnią gwarancję. Do kluczy można dokupić specjalne etui

wyeliminować ryzyko przypadkowego odwrócenia kierunku
ruchu. Dzięki wyjątkowemu projektowi kluczy z serii 467B,
podczas odkręcania i zakręcania nacisk na główkę śruby wywierany przez końcówkę płaską jest większy na powierzchni
niż na brzegach, co zapewnia maksymalną stabilność i kontrolę. W efekcie klucz nie obraca się w dłoni. Zabezpieczenie
antypoślizgowe na końcówce płaskiej zapobiega ześlizgiwaniu się narzędzia ze śruby lub nakrętki, co dodatkowo zwiększa zarówno efektywność, jak i bezpieczeństwo pracy.

Opona TractorMaster w nowym rozmiarze
ama TractorMaster to opony radialne wyróżniające
się ponadprzeciętną trakcją, niskim poziomem hałasu oraz dużymi przebiegami. Nowość w rozmiarze 280/75 R 22.5 to opona przeznaczona do maszyn obsługujących ładunki wielkogabarytowe w morskich portach handlowych. Pojazdy i maszyny uczestniczące w rozładunku
i załadunku towarów w portach muszą być przygotowane
na ekstremalne obciążenia. Aby zapewnić bezpieczeństwo
i sprawną pracę portowych pojazdów, Continental poszerzył
ofertę opon przemysłowych o oponę TractorMaster w rozmiarze 280/75 R 22.5.
– Projektując nową oponę ściśle współpracowaliśmy z klientami świadczącymi usługi z zakresu przeładunku towarów
w portach morskich, które są jednym z najważniejszych punktów w międzynarodowym łańcuchu dostaw. Ich doświadczenie i wiedza pomogły nam opracować nowy rozmiar opony
gamy TractorMaster, idealny do ciągników terminalowych
i RORO używanych w dużych portach nadmorskich – powiedział Julian Alexander, kierownik do spraw produktu w dziale opon przemysłowych Continental.
Ciągniki terminalowe transportują ciężki ładunek trasami pomiędzy statkami i kontenerami. Powoduje to, że często muszą gwałtownie hamować, zmieniać kierunek jazdy i przyspieszać, co może doprowadzić do szybkiego zużycia opony. Dlatego opony przeznaczone do tego typu maszyn muszą być wyjątkowo wytrzymałe, a także odporne na przebicia w przypadku uszkodzeń. Gama radialnych opon
TractorMaster przeznaczona jest właśnie do takich trudnych
zadań. Opony cechuje wyjątkowo głęboki bieżnik, który
gwarantuje nie tylko wytrzymałość opony, ale także lepszą

G

stabilność. Zmieniona geometria rowków uniemożliwia
chwytanie kamieni, a mocna konstrukcja zapewnia większą
nośność, dzięki czemu pojazd z łatwością przeniesie ciężkie
ładunki. Ponadto poprzeczne żebrowanie umożliwi oponie
pracę nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych
zapewniając jednocześnie ponadprzeciętną trakcję.
Specjalistyczna opona TractorMaster może być także użytkowana w maszynach podnoszących i przenoszących kontenery w magazynach oraz w naczepach, centrach dystrybucyjnych i na lotniskach.

Solidna konstrukcja i głęboki bieżnik gwarantują nie tylko wytrzymałość i dłuższą
żywotność opony, ale także lepszą stabilność
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Wydrukuj sobie silnik!
espół inżynierów i projektantów Renault Trucks pracuje nad innowacyjnym projektem – produkcją części
i komponentów do silników w technologii druku 3D.
Celem projektu jest zwiększenie ich wydajności. Technologia
przyszłości szybko staje się rzeczywistością, co zdążyły już
pokazać owocne testy przeprowadzone na silnikach EURO VI. Grupa inżynierów Renault Trucks z Lyonu rozpoczęła ba-

Z

dania nad technologią przyszłości - produkcją elementów metalowych do silników w technologii druku 3D. Najnowszy prototyp
DTI 5 z czterocylindrowym silnikiem Euro VI został stworzony
przy użyciu technologii druku 3D.
Chociaż tego typu silnik był już wirtualnie zaprojektowany to
komponenty takie jak na przykład wałek rozrządu, dźwignie zaworowe, pokrywa łożyska zostały tym razem wydrukowane w całości w technologii 3D oraz przetestowane przez okres 600 godzin wewnątrz silnika EURO VI. – Głównym celem projektu jest
pokazanie pozytywnego wpływu tego typu rozwiązań dla konstrukcji silników obniżając tym samym ostatecznie ich masę i rozmiar. Ten proces pozwolił nam obniżyć masę silnika czterocylindrowego o 120 kg, co jest aż 25% różnicą – wyjaśnia manager
projektu Renault Trucks Damien Lemasson. Drukowanie takich
elementów otwiera nowe możlwości przed konstruktorami silników. Proces druku, który polega na dodawaniu materiałów warstwa po warstwie, może być wykorzystany do tworzenia kompleksowych rozwiązań takich jak optymalizacja rozmiaru części,
a co za tym idzie do redukcji ilości operacji, które muszą być wykonane przez silnik. – Tego rodzaju zabieg zwalnia nas z utartych
schematów dotyczących konstrukcji silnika i pozwala inżynierom
na zastosowanie nowych rozwiązań. Projekt ten, jest źródłem
przełomowej technologii dla silników przyszłości, które będą lżej-

Testy dowodzą, że technologia drukowania 3D to nie kosmetyczne zmiany ale
mechanizmy mające realny wpływ na trwałość elementów silnika

sze i bardziej funkcjonalne, zapewniając w ten sposób optymalną
wydajność – dodaje Damien Lemasson. Ilość części użytych
w silniku DTI 5 zredukowano o dwadzieścia pięć procent ostatecznie pozbywając się dwustu części.

Dla firm transportowych drukowanie metalu w technologii 3D
niesie ze sobą wiele zalet. Będą one w stanie zoptymalizować
ogólne koszty eksploatacji floty pojazdów a obniżenie pojemności silnika doprowadzi do zwiększenia ładowności i niższego zużycia paliwa. Już w najbliższej przyszłości technologia
ta może być użyta do bardzo specjalistycznych zastosowań.
Opierając się o udane wyniki osiągnięte na testach wstępnych, inżynierowie Renault Trucks będą kontynuować swoją
pracę w tym zakresie w celu dalszego zwiększenia wydajności i funkcjonalności komponentów do silników.

,Kiruna Wagon zwycięzcą Swedish Steel Prize 2017
egorocznym zwycięzcą międzynarodowego konkursu
Swedish Steel Prize została firma Kiruna Wagon ze
Szwecji. Nagroda przyznana została za innowacyjne rozwiązanie wagonów kopalnianych produkowanych pod nazwą
Helix Dumper. Kiruna Wagon wykorzystała stal o wysokiej wytrzymałości do opracowania systemu wagonów o dużo większej trwałości i wydajności niż inne wagony do transportu rudy dostępne na rynku. – Kiruna Wagon z powodzeniem rozwinęła dobry pomysł i zastosowała stale o wysokiej wytrzymało-

T

Zdobywca Swedish Steel Prize to system wywrotek do dalekobieżnego transportu kolejowego i efektywnego rozładunku kopalin
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ści, by zamienić go w całkowicie nowe rozwiązanie o wysokiej
jakości – mówi Eva Petursson, przewodnicząca jury Swedish
Steel Prize oraz szefowa działu badań i rozwoju w SSAB.
Helix Dumper to system wywrotek do dalekobieżnego transportu kolejowego i efektywnego rozładunku kopalin. Zastosowanie zaawansowanych stali konstrukcyjnych o wysokiej
wytrzymałości i stali trudnościeralnych pozwoliło zaprojektować lekkie wagony połączone ze stacjonarnym terminalem
Helix, służące do szybkiego rozładunku obrotowego. Innowacyjne rozwiązanie cechuje się prędkością rozładunku sięgającą dwudziestu pięciu tysięcy ton na godzinę, czyli
dwa razy większą od innych systemów.
W finalnym projekcie do wykonania wagonów wykorzystano zarówno konstrukcyjną stal Strenx, jak i trudnościeralną blachę
Hardox. W porównaniu z innymi rozwiązaniami kompletny system rozładunkowy dla Helix kosztuje jedynie jedną siódmą tego
co wagon obrotowy. Warto także zauważyć, że Helix wykorzystuje część potencjalnej energii rudy do przesuwania wagonów
do przodu w trakcie rozładunku. Oznacza to, że nie jest potrzebna dodatkowa energia, co ogranicza emisję pyłu i hałasu.
Nagroda Swedish Steel Prize przyznana została już po raz
osiemnasty. Zwycięzca otrzymał nie tylko statuetkę wykonaną przez rzeźbiarza Jörga Jeschke, ale także nagrodę pieniężną w wysokości stu tysięcy koron szwedzkich.

jak to na budowie ładnie...
fotel jest niezwykle ważny dla naukowcy i lekarze prześcigają się w tworzeniu
zdrowia i samopoczucia operatora. nowych konstrukcji
w końcu spędza w nim kilka
ładnych godzin. każdego dnia…
Ddobre oparcie
to podstawa!

skandynawowie jak zwykle okazali
się nowatorscy i proekologiczni

fotel z drewna był
targowym hitem w las vegas

drewniany fotel
stanowi przejaw
symbiotycznej relacji między
operatorem a maszyną

DREWNIANY FOTEL – CZY ZAAKCEPTUJĄ GO POLACY?

za to pan zenek podszedł do
nowej konstrukcji z dystansem

też mi coś, ja na
„drewniaku”
pracuję już
jedenasty rok!

do pana zenka zgłaszają się prawnicy skłonni pomóc
mu udowodnić, że pierwszy drewniany fotel w maszynie
budowlanej zastosowano w kraju nad wisłą…
©PMB Sp. z o.o.

PRZEGLÑD FIRMOWY

ramach kolejnej edycji programu stypendialnego firmy
LiuGong Dressta Machinery odbyło się uroczyste wręczenie zaproszeń na staże dla najzdolniejszych studentów Inżynierii Materiałowej Stalowowolskiego Wydziału KUL
oraz Politechniki Rzeszowskiej. Stażowy Fundusz Stypendialny
to powstały trzy lata temu projekt wspierania studentów, pierwotnie skierowany do słuchaczy Politechniki Rzeszowskiej,
a od roku akademickiego 2016/2017 również do Wydziału Inżynierii Materiałowej KUL, który ma na celu praktyczne wykształcenie wysoko wykwalifikowanej, młodej kadry inżynierskiej.
Zgodnie z założeniami kultywowania tradycji zakładu i jednocześnie zachęcania kolejnego pokolenia do pozostania na lokalnym rynku pracy oraz rozwijania swojej kariery, LiuGong
Dressta Machinery inwestuje nie tylko w fabrykę, ale i w kapitał
ludzki. Władze Spółki, decydując się na współpracę z uczelniami, myślą o kandydatach, którzy mogą zasilić kadrę pracowniczą w najbliższych latach.
W marcu sześcioro studentów Inżynierii Materiałowej KUL: Łukasz Tapper, Paula Kwolek, Kacper Andres, Seweryn Dolecki,
Wioletta Idec oraz Tomasz Baczewski, w obecności dziekana Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie – profesora Andrzeja Kuczumowa, podpisało umowy
stażowe z Hou Yubo, wiceprezesem Liugong Dressta Machinery (LDM) w Stalowej Woli. Oprócz możliwości odbycia stażu

W

Wśród nagrodzonych ufundowanymi przez LiuGong Dressta Machinery stypendiami studentów Politechniki Rzeszowskiej znalazły się także kobiety

studenci otrzymają także dwa tysiące złotych gratyfikacji w postaci stypendium. – Nawiązanie współpracy pomiędzy LDM
a uczelniami jest częścią naszego programu promowania młodych i zdolnych studentów, którzy mają szansę praktycznej weryfikacji zdobytej wiedzy i sprawdzenia umiejętności oraz bliższego zapoznania się z funkcjonowaniem zakładu będącego
częścią globalnej firmy – powiedział Hou Yubo.
Według dziekana wydziału, profesora Andrzeja Kuczumowa,
ufundowane staże stwarzają możliwość zaobserwowania, jak
wygląda praca w międzynarodowym środowisku, a w dalszej
perspektywie – zatrudnienia w różnych miejscach na świecie. – Mamy w naszych strukturach doświadczonych inżynierów, konstruktorów i technologów. Ich wiedzę chcemy przekazywać następnemu pokoleniu, które – jako absolwenci wyższej
uczelni, posiadający umiejętności nie tylko teoretyczne, ale
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Hou Yubo, wiceprezes Liugong Dressta Machinery uroczyście wręczał studentom Politechniki Rzeszowskiej nagrody w postaci stypendiów

również praktyczne i osiągnięcia naukowo-techniczne – będzie
mogło rozwijać swoje kariery nie tylko w Polsce, ale i w każdym
zakątku globu. Nasze zakłady, laboratorium i pozostałe placówki oraz biura kierunkowego rozwoju w różnych krajach świata,
gdzie mamy swoje siedziby, będą służyły tym młodym ludziom
wsparciem – wyjaśnia Hou Yubo.
Dziesięcioro studentów Politechniki Rzeszowskiej, w tym Wydziału Mechaniczno-Technologicznego, który również ma
swoją siedzibę w Stalowej Woli, zostało nagrodzonych przez
LiuGong Dressta Machinery stypendiami stażowymi podczas
uroczystości Dni Otwartych Wydziału, 31 marca 2017 roku.
Do grona wyróżnionych należeli Lucyna Wróblewska, Aneta
Tęcza, Konrad Komierzyński, Magdalena Futoma, Kamil Tkaczyk, Aneta Lewandowska, Paweł Krasoń, Wojciech Guźda,
Renata Stańko oraz Eliza Gorczyca.
Wśród nagrodzonych stypendiami studentów Politechniki
Rzeszowskiej znajdują się między innymi stażyści, uczestniczący w projekcie już w poprzednich latach, którzy w trakcie
jego wcześniejszych edycji uzyskali wysoką ocenę oraz zostali zaakceptowani jako przyszli pracownicy Spółki.
Przy przyznawaniu stypendiów wzięte pod uwagę zostały nie
tylko ich znakomite wyniki w nauce, ale również zaangażowanie, potencjał i umiejętności wykorzystania dotychczas zdobytej wiedzy w trakcie odbywania stażu w LiuGong Dressta
Machinery. – Stypendia mają za zadanie poszukiwanie
i wspieranie utalentowanych młodych ludzi, którzy w przyszłości wzmocnią kadrę Liugong Dressta Machinery. Pozyskanie nowych, wysoko wykwalifikowanych pracowników stanowi jeden z najważniejszych punktów rozwoju naszej Spółki – mówi Hou Yubo. Realizowane w ramach współpracy z Politechniką Rzeszowską staże, praktyki i stypendia oferują studentom możliwość zapoznania się z działalnością dużej międzynarodowej Spółki o globalnym zasięgu, jakim jest Liugong
Dressta Machinery oraz dają szanse zatrudnienia po ukończeniu studiów. Natomiast dla Spółki stanowią element długofalowej strategii, którego celem jest między innymi utworzenie w Stalowej Woli nowoczesnego ośrodka badawczo-rozwojowego maszyn budowlanych, dysponującego wysokokwalifikowaną kadrą pracowników.

HISTORIA

Frutiger – siła tygrysów i wielorybów…
dwin Frutiger będący szwajcarskim przedstawicielem
kilku producentów specjalistycznych maszyn o niszowej konstrukcji, w roku 1957 postanowił sformalizować
swą działalność zakładając firmę handlową z siedzibą w Zurychu. W tym samym roku zaczęła ona sprowadzać do Szwajcarii spycharki samozaładowcze, które miały odegrać kluczową
rolę w późniejszym rozwoju firmy. Pierwsze maszyny tego typu niemieckiej produkcji od roku 1936 wykorzystywano do budowy zapór przeciwczołgowych. Edwin Frutiger sprowadzał
takie nieco zmodernizowane maszyny w latach pięćdziesiątych do Szwajcarii. Przełom stanowił rok 1964, kiedy to Edwin
Frutiger odbył swą pierwszą podróż do Japonii i zaczął sprowadzać do Europy japońskie spycharki samozaładowcze.
Specyficzne maszyny znajdują zastosowanie w budownictwie inżynieryjnym, ale są raczej sprzętem niszowym. Nie
mogłyby więc przyczynić się do rozwoju firmy, ale ani Edwin
Frutiger, ani jego następcy – Jürg i Urs Frutiger nigdy nie poniechali zajmowania się nimi. Wprost przeciwnie, przeszli
od handlu do produkcji. W roku 2000 postanowili stworzyć
własne biuro konstrukcyjne zajmujące się projektowaniem
spycharek samozaładowczych. Na deskach projektantów
powstał model SR 3000 TIGER. Konstrukcja potężnego „tygrysa” była konsekwentnie modernizowana. W efekcie Frutiger Company AG – w chwili obecnej jako jedyny producent
na świecie – wytwarza trzy modele tych specyficznych maszyn. Co ciekawe jest też sam dla siebie najlepszym klientem. Nabywa bowiem „tygrysy” na własne potrzeby utrzymując flotę maszyn, które wynajmuje do realizacji największych
europejskich inwestycji infrastrukturalnych.
Taka działalność z uwagi na niszowość maszyn z całą pewnością nie zapewniłaby firmie ani godnego bytu, ani szans
na rozwój. Dlatego też Frutiger Company AG poszukiwał in-

E

Spycharki samozaładowcze jeszcze przed wojną wykorzystywano do budowy fortyfikacji. To od ich importu do Szwajcarii zaczął działalność Edwin Frutiger

trzeb lokalnego rynku. Eksport urządzeń rozpoczął się w roku 1988. Zainteresowanie myjniami stale rosło, niemal natychmiast po uruchomieniu seryjnej produkcji firma otrzymała zamówienia na pięćdziesiąt myjni. Frutiger odniósł
rynkowy sukces, ale mógł być on bardziej spektakularny.
Firmie długo nie udawało się wylansować nazwy produktu,
która nie byłaby ściśle techniczna, łatwo wpadałaby w ucho
i dobrze brzmiała w różnych językach. Było to o tyle ważne,

W roku 2014 efekty ich prac inżynierów Frutigera pozwoliły na uzupełnienie oferty firmy o wodne armatki przeciwpyłowe MobyDick

W grudniu 1995 roku konstruktorzy Frutigera dokonali przełomu prezentując
pierwszą na świecie przejazdową myjnię do kół

teresującej alternatywy. Znalazł ją w roku 1985, kiedy to
własnymi siłami skonstruował pierwszą w swej historii myjnię do kół. Rok później efekt prac inżynierów Frutigera z powodzeniem przeszedł testy praktyczne w jednej ze szwajcarskich żwirowni. Jej właściciele byli tak zadowolona z urządzenia, że po zakończeniu testów zdecydowali się
zakupić je na własność. W kolejnych latach Frutiger rozwijał konstrukcję myjni koncentrując się na zaspokajaniu po-
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że Frutiger już wówczas planował zwiększenie eksportu
swoich produktów. Ostatecznie nazwę marki, jaką po dziś
dzień opatrywane są urządzenia Frutigera, wymyślił obecny
dyrektor zarządzający firmy Urs Frutiger. Podczas zabawy
z córką tryskającym wodą gumowym wielorybem przyszła
mu na myśl nazwa „Moby Dick”, która okazała się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę.
Jeszcze do połowy lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia
w użyciu były wyłącznie myjnie o rolkowej konstrukcji. Zasadą
ich działania jest umieszczanie kół ciężarówki czy maszyny
pomiędzy dwiema rolkami, a następnie obracanie i mycie strumieniem wody ze specjalnych nakierowanych na nie dysz
z wodą. Frutiger zaczął oferować różnorakie modele, najwięk-

Różnego typu myjnie MobyDick znalazły do tej pory nabywców w ponad czterdziestu krajach całego świata, także w Polsce

dla inżynierów było stworzenie na tyle stabilnej konstrukcji
rusztu, by była ona w stanie utrzymać najcięższe maszyny.
Frutiger uruchomił produkcję myjni przeznaczonych specjalnie dla branży budowlanej, komunalnej i sektora przemysłowego. Modułowe urządzenia typu przejazdowego MobyDick
ConLine (Construction Line) od samego początku spotkały
się z uznaniem użytkowników. Głównie ze względu na mocną
budowę, wysoką funkcjonalność, błyskawiczną instalację
i możliwość szybkiego przeniesienia w inne miejsce. Najważniejszą zaletą myjni MobyDick ConLine jest możliwość rozbudowy i łatwego dopasowana do zmieniających się warunków.
O sukcesie rynkowym Frutigera świadczy fakt, że do tej pory
różnego typu myjnie MobyDick znalazły blisko cztery tysiące
nabywców z ponad czterdziestu krajów całego świata.
Przed dziesięcioma laty nastąpiły istotne zmiany w strategii
działania Frutigera. Firma przekształciła się w spółkę akcyjną,
nad którą wyłączne kierownictwo objął Urs Frutiger. Jedną
z jego pierwszych decyzji po objęciu funkcji była intensyfikacja ekspansji na światowe rynki. W efekcie powołano do życia
przedstawicielstwa w Polsce, Republice Czeskiej, Chinach

TERAèNIEJSZOÂå

sza z myjni Moby Dick skonstruowana z myślą o obsłudze zestawów drogowych miała aż dwadzieścia cztery rolki.
Myjnie rolkowe wymagają zatrzymania pojazdu, mycie jego
kół i podwozia zabiera zatem sporo czasu. Dla niektórych
użytkowników trwa zbyt długo. Rozwiązanie problemu Frutiger
przedstawił w grudniu 1995 roku prezentując pierwszą
na świecie myjnię przejazdową. Na czas mycia pojazdy i maszyny nie muszą się zatrzymywać, wystarczy, że zwolnią bieg.
Myjnie przejazdowe zaczęły cieszyć się rosnącym zainteresowaniem odbiorców, co stymulowało rozwój firmy. Poprzez tworzenie przedstawicielstw i biur handlowych na całym świecie
Frutiger awansował na pozycję lidera wśród producentów myjni. Posiada także działającą w skali globalnej profesjonalną
sieć obsługi serwisowej. Myjnie Frutigera zyskują uznanie
światowych rynków. W roku 2006 imponująca kompaktową budową, łatwa w instalacji myjnia MobyDick Dragon uhonorowana została brązowym medalem na paryskich targach Intermat.
W przypadku Frutigera doskonale sprawdza się porzekadło,
że potrzeba jest matką wynalazków. Specjaliści Frutigera
w odpowiedzi na potrzeby użytkowników kołowych i gąsienicowych maszyn budowlanych w roku 2008 zaprezentowali innowacyjną myjnię MobyDick HD1. Największym wyzwaniem

Pierwsze spycharki samozaładowcze własnej konstrukcji Frutigera powstały
w roku 2000. Dziś szwajcarska firma jest ich jedynym na świecie producentem

i Anglii. Otworzono także biura handlowe w USA, Indiach
i wielu krajach europejskich, których zadaniem jest utrzymywanie bliskich kontaktów z klientami. Frutiger musiał przystosować się do coraz ostrzejszej konkurencji rynkowej. Konieczność obniżenia kosztów produkcji sprawiła, że w Winterthur, gdzie znajduje się główna siedziba firmy, pozostawiono
ośrodek badawczo-rozwojowy i produkcję powstających
w krótkich seriach prototypów. Myjnie i spycharki samozaładowcze wytwarzane są natomiast w Republice Czeskiej i Chinach. Oczywiście Frutiger Company AG będący światowym
potentatem w produkcji profesjonalnych myjni do kół dba
o ich rozwój technologiczny i gwarantuje najwyższą jakość.
Konstruktorzy Frutigera nie spoczywają na laurach. W roku 2014 efekty ich prac pozwoliły na uzupełnienie oferty
o wodne armatki przeciwpyłowe MobyDick. Dwa lata później
podczas prestiżowych monachijskich targów Bauma premierę
miała najnowszej generacji myjnia Frutigera MobyDick ONE.
W maju Frutiger obchodził jubileusz sześćdzisięciolecia istnienia. W jubileuszowej imprezie wzięło udział blisko sto
pięćdziesiąt osób z całego świata reprezentujących centralę i poszczególne przedstawicielstwa firmy. Hasło imprezy
„50 + 10” miało odniesienie zarówno do bogatej historii firmy, jak i dalekosiężnych planów na przyszłość.

W jubileuszowej imprezie Frutigera wzięło udział blisko stu pięćdziesiąt osób z całego świata reprezentujących zarówno centralę, jak i poszczególne przedstawicielstwa
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ROZMOWA O MASZYNACH…

Maszyny to moja pasja!
Maszyny Budowlane: – Uprzedzał Pan co prawda, że
ostatni odcinek na dojeździe do Hydrosprzętu może
nas nieco zaskoczyć… Człowiek zdaje się oddalać
od cywilizacji. Czy na idyllicznej wsi może mieścić się
profesjonalna firma zajmująca się ciężkim sprzętem?
Daniel Kukla: – Zdarza się, że przetargi na remonty
maszyn wygrywają firmy mające jako jedyne zaplecze szopę i stodołę na wsi. Lakiernia, hamownia, silnikownia? Nie są potrzebne! Powierzony do remontu
sprzęt jakoś się wyklepie, pomaluje pędzlem i jakoś
to będzie. Hydrosprzęt, choć mieści się we wsi Łąkta
Dolna, to działa profesjonalnie dysponując odpowiednim zapleczem.
MB: – Skąd wybór miejsca działania?
DK: – Pierwszą pracą mojego ojca był Budostal-8.
Stamtąd wyjechał na państwowy kontrakt do Iraku,
gdzie pracował dwa lata. Zatrudnił się potem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie przez kolejne dziesięć lat był mechanikiem maszyn budowlanych. Finalnie miał pod swoją opieką kilkadziesiąt maszyn. Zarządzał grupą mechaników, których sam wyszkolił. Na początku lat dziewięćdziesiątych wrócił do Polski, wybudował dom i niewielki warsztat w Łąkcie Dolnej. Zamierzał naprawiać w nim samochody osobowe.
MB: – Niezły pomysł na życie…
DK: – Na pierwszy rzut oka tak. Warsztat samochodowy nie okazał się jednak najlepszym biznesem, ojciec
doszedł do wniosku, że znając się na hydraulice, pompach, rozdzielaczach czy siłownikach powinien zająć
się naprawą maszyn budowlanych. Okazało się to przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Ojciec musiał rozwijać firmę, dokupił grunt, pobudował budynki, hale
warsztatowe, zainstalował linie do obróbki. Tak to się
zaczęło i trwa w tym miejscu do dziś.
MB: – I pomyśleć tylko, że dzisiejszy gigant – JCB, rozpoczynał od wynajmowanego garażu…
DK: – Uciekło nam wiele lat i trzeba się z tym pogodzić.
Straconego dystansu nie nadrobimy…
MB: – W jakim miejscu dziś znajduje się Hydrosprzęt?
DK: – Koncentrujemy się na kilku obszarach działalności. Mamy dział serwisu, handlu maszynami nowymi i używanymi oraz zajmujący się odbudową
sprzętu. Wynika to ze zróżnicowania rynku, niektórzy klienci chcą tylko nowych maszyn nie interesują
ich odbudowywane czy używane. Jest także rynek
maszyn odbudowywanych i używanych. Zainteresowani nimi nie snują dalekosiężnych planów, potrzebują maszyn do wykonania konkretnej inwestycji,
działają w myśl zasady – wygrałem przetarg, potrzebuję konkretnej maszyny, a po zakończeniu inwestycji albo znajdę możliwości dalszego jej wykorzystywania, albo się jej pozbędę i poszukam ewentualnie czegoś nowego. Szeroki zakres naszej działalności to remonty sprzętu, obróbka, gdy wykonuje12 SERWIS I EKSPLOATACJA

my elementy i podzespoły maszyn, takie jak tuleje,
tłoczyska, łyżki, chwytaki.
MB: – Żartobliwie można to ująć w ten sposób, że Hydrosprzęt to nieco więcej niż warsztat czy manufaktura…
DK: – Można tak powiedzieć, produkcja nie jest bowiem prowadzona na masową skalę. Odbywa się
na własne potrzeby, dotyczy maszyn, które znajdują się
w naszej ofercie. Część osprzętu i podzespołów wykonujemy we własnym zakresie.
MB: – Zauważyłem, że wyposażenie stanowisk diagnostycznych dla hydrauliki siłowej także wykonaliście własnymi siłami…
DK: – To prawda, wyprodukowaliśmy je na miejscu
według projektu naukowców z Politechniki krakowskiej.
MB: – Współpraca z uczelnią to epizod czy coś stałego?
DK: – Jestem absolwentem krakowskiej Politechniki.
Ukończyłem kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, ze
specjalnością modelowania i monitoringu maszyn.
Utrzymuję stały kontakt z moim promotorem Andrzejem
Sobczykiem i gronem pracowników naukowych. Hydrosprzęt może liczyć na ich wsparcie merytoryczne.
MB: – Czy do Hydrosprzętu na staże trafiają studenci?
DK: – Praktyki odbywają u nas zdolni uczniowie szkół
zawodowych, co przynosi same korzyści. Zdecydowana większość zatrudnianych przez nas fachowców
uczyła się zawodu mechanika i elektromechanika w Hydrosprzęcie. Pokończyli szkoły, uczelnie i wrócili do nas
jako najwyższej klasy specjaliści.
MB: – Jak udaje się zatrzymać dobrych fachowców?
Z reguły mechanicy wolą naprawiać samochody niż
maszyny budowlane…
DK: – Kilka osób, które nauczyły się w Hydrosprzęcie naprawy silników, układów hydraulicznych czy elektromechanicznych, znalazło zatrudnienie w okolicznych warsztatach samochodowych. Większość jednak została.
MB: – Ile osób zatrudnia Hydrosprzęt?
DK: – Ponad sto dwadzieścia, z czego setka pracuje
bezpośrednio przy naprawach i odbudowie maszyn.
MB: – Otrzymaliście wyróżnienie w konkursie „Małopolski Pracodawca”. Za co konkretnie?
DK: – Nagroda przyznawana jest firmom przyjaznym
pracownikom. Hydrosprzęt stara się dbać o pracowników, stwarzać im optymalne warunki zatrudnienia. Zostało to docenione, przyznano nam wyróżnienie.
MB: – Waszą działalność cechuje sezonowość.
W szczycie sezonu dochodzi do spiętrzenia napraw…
DK: – Mamy ambicje działania w całej Polsce, chcemy
rozwijać firmę. Sprawujemy obsługę serwisową nad maszynami eksploatowanymi przez elektrociepłownie Veolia
rozsiane po całym kraju. Pracy, szczególnie tej dla mecha-

... I NIE TYLKO

Rozmowa z Danielem Kuklą,
właścicielem i dyrektorem zarządzającym firmy Hydrosprzęt

ników nie brakuje. W pewnych okresach mamy pełne ręce
roboty. By wszystkiemu podołać, zwiększamy zatrudnienie
mechaników i rozbudowujemy flotę mobilnych warsztatów.
MB: – Proszę o przedstawienie konkretów co do
działalności Hydrosprzętu.
DK: – W ramach działalności handlowej oferujemy koparki, spycharki, ładowarki kołowe, miniwozidła oraz
części i podzespoły. Są to zarówno maszyny fabrycznie
nowe, jak i używane. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem maszyn budowlanych marki Dressta, a od niedawna także LiuGong. W naszej ofercie znajdują się ponadto podwozia gąsienicowe niemieckiej firmy Linser Industrie Service. Są to podzespoły wysokiej jakości, stosowane na pierwszy montaż przez kilku renomowanych
producentów maszyn budowlanych. Hydrosprzęt oferuje także łyżki kruszące i przesiewające fińskiej firmy Remu, które znajdują szerokie zastosowanie m. in
w recyklingu odpadów, kruszeniu węgla, betonu, prac
komunalnych, czy zasypywaniu wykopów i rurociągów.
Koparki kroczące Menzi Muck są maszynami uniwersalnymi, które doskonale radzą sobie w pracach w ekstremalnie trudnych warunkach. Wozidła gąsienicowe Marooka oraz części zamienne do większości marek maszyn na rynku. Ponadto jako serwis Cummins oferujemy
fachowe usługi w zakresie napraw i remontów silników.
MB: – Naprawy nowoczesnych maszyn wymagają nie
tylko fachowej wiedzy, ale także specjalistycznego
oprogramowania diagnostycznego i narzędzi…
DK: – Inwestujemy konsekwentnie w szkolenia mechaników. Zapewniamy im specjalistyczne oprogramowanie, profesjonalne narzędzia warsztatowe oraz odpowiednio wyposażone samochody serwisowe. Z czystym sumieniem powiedzieć mogę, że Hydrosprzęt jest
odpowiednio przygotowany do przeprowadzania skomplikowanych napraw, także w warunkach polowych.
MB: – Wspomniał Pan o oferowanych przez Hydrosprzęt koparkach kroczących Menzi Muck i wozidłach
Marooka. Jakoś nie widać ich w Polsce…
DK: – Koparki Menzi Muck to maszyny specjalistyczne
i dość drogie. Ma to oczywiście wpływ na zainteresowanie polskich klientów. Na Słowacji kilkanaście sztuk
„pająków” Menzi Muck zakupiła tamtejsza straż pożarna. W Polsce pod opieką serwisową mamy jedną taką
koparkę. Pracuje ona w Białce Tatrzańskiej, w firmie
utrzymującej wyciągi narciarskie. Lata temu zakupiła
ona używaną maszynę za granicą. Wysoka cena stanowi także barierę dla sprzedaży wozideł gąsienicowych
Marooka. Wiem, że taki pojazd ma jedno z krakowskich
przedsiębiorstw. Sprawdza się on idealnie w ekstremalnie trudnych warunkach przy budowie gazociągów. Ponieważ ich sieć ma być u nas gruntownie modernizowana, może to stanowić szansę na większą sprzedaż takich pojazdów. W Rosji sprawdzają się w takich zastosowaniach, co ciekawe w wielu przypadkach współpracują tam z maszynami Dressta.

MB: – Bardzo często podkreśla się rodzinny charakter
Hydrosprzętu. Czy wynika to z faktu zatrudnienia
członków rodziny czy też atmosfery tu panującej?
DK: – Mój tata, który założył firmę, jest ciągle aktywny.
Z reguły od zatrudnionych członków rodziny wymaga
on zdecydowanie więcej niż od pozostałych pracowników. A ma od kogo wymagać, oprócz mnie w Hydrosprzęcie pracuje bowiem dwóch moich braci, żona i bratowa. Mój ojciec bacznie śledzi nasze poczynania, jak to
się mówi ma oko na wszystko. Rodzinny charakter Hydrosprzętu wynika jednak nie tylko z racji zatrudnienia
tu członków rodziny. Staramy się dbać o dobry klimat
w firmie. Wyznaję zasadę, że jeżeli w firmie panuje dobra atmosfera, to będzie się w niej też dobrze działo.
Ludzie będą przychodzili z większą chęcią do pracy
i bardziej angażowali się w codzienne obowiązki. Człowiek nie powinien przychodzić do pracy za karę.
MB: – Wszystko pięknie! Niektórzy jednak nie wyobrażają sobie pracy w gronie najbliższej rodziny…
DK: – Nas ten problem nie dotyczy. Pracujemy razem,
dążymy do wspólnego celu i realizujemy postawione zadania. Priorytetem dla nas jest zawsze dobro i rozwój firmy. Dążymy do tego, by dobrze działo się w firmie i nie
cierpiało na tym życie rodzinne. Oczywiście sprawy Hydrosprzętu przenoszą się często na czas po pracy. Skłamałbym twierdząc, że przy rodzinnym stole nie mamy innych tematów, ale często przynosimy pracę do domu.
MB: – Jednak nie tylko pracą człowiek żyje…
DK: – Dużo pracuję, zawsze mocno angażuję się w to
co robię. Maszyny budowlane są moją pasją, ale staram się także znaleźć czas na przyjemności poza tą sferą. To takie „ładowanie akumulatorów”. Wraz z małżonką chętnie podróżujemy, lubimy zwiedzać nowe
miejsca i spotykać ciekawych ludzi.
Rozmawiał Jacek Barański
SERWIS I EKSPLOATACJA
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Maszyny klasy „Premium”? Komu je sprzedawać?!
wiatowi producenci maszyn budowlanych od lat wyczekują powrotu koninunktury i… doczekać się nie mogą. Dotyczy to szczególnie ustabilizowanych rynków Ameryki Północnej, Japonii i Korei Południowej, które rosną wolno, średnio
o 1,6 procent rocznie. Podobnie rzecz ma się z Europą. Producenci z naszego regionu ratują się eksportem, ale ekspansja
na rynki zewnętrzne napotyka na trudne do przezwyciężenia bariery. Trudno o nowych klientów skoro wymagające rynki są przesycone maszynami klasy Premium. Wraz z wybuchem światowego kryzysu gospodarczego sprzedaż maszyn do robót ziemnych
i dla drogownictwa na rynkach europejskich spadła odpowiednio
o dwadzieścia i trzydzieści procent. Trudno dziś uwierzyć, że
w roku 2007 Portugalia, Hiszpania, Włochy i Grecja kupowały
aż dwadzieścia pięć procent europejskiej produkcji sprzętu drogowego i do robót ziemnych. Kryzys gospodarczy sprawił, że zapotrzebowanie skurczyło się najpierw do trzech i pół procent, by
z biegiem czasu wzrosnąć do niespełna dwunastu. Trudno
przewidzieć, czy i kiedy sytuacja powróci do stanu ze złotego
okresu dla producentów maszyn budowlanych, który wszyscy
wspominają z tęsknotą i rozrzewnieniem.
Sytuację producentów z naszego regionu poprawić może zwiększenie eksportu na rynki pozaeuropejskie. Kłopot jednak w tym,
że ciągle nie mają oni zbyt wiele do zaoferowania klientom z rynków wschodzących. Maszyny produkowane w Europie są
po prostu zbyt skomplikowane i drogie. Paradoksalnie pomocną
dłoń mogą podać Europejczykom… Chińczycy. W Chinach liczba maszyn budowlanych przypadających na głowę mieszkańca
zbliża się co prawda do poziomu rozwiniętych rynków zachodnich, ale mimo tak dużego nasycenia rynku Chińczycy – nadal
będą kupować maszyny klasy Premium. Bardzo dużo sprzętu
będącego w ich aktualnych zasobach jest bowiem mocno przestarzała. Wynikająca z tego awaryjność i słaba wydajność nie pozwala na realizację gigantycznych projektów budowlanych.

Ś

Walce Hamm wykorzystywane przy budowie sieci autostrad w Algierii różniły się
pod względem wyposażenia od maszyn oferowanych na bardziej wymagające rynki

Chińczycy są zarówno największym na świecie importerem
sprzętu budowlanego, jak i jego eksporterem. Producenci z

Państwa Środka konsekwentnie zwiększają swe udziały
w sprzedaży. Jest to szczególnie widoczne na tak zwanych
rynkach wschodzących. Co stanowi najistotniejszą podstawę
ich sukcesu? Po prostu oferują dokładnie to, czego potrzebują tamtejsi klienci. Solidny, może nieco toporny technicz-
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Indie stawiają na modernizację i rozbudowę sieci drogowej. Przy realizacji inwestycji pracują maszyny renomowanych marek, ale nie pierwszej młodości

nie produkt w naprawdę niskich cenach. Na dodatek są to
maszyny, które można samemu naprawić bez użycia skomplikowanych narzędzi i aparatury. Podczas gdy w Europie
żadna naprawa nie obejdzie się bez podłączania komputera,
w przypadku maszyn chińskich wystarczą młotek i obcęgi.
Zachodnie koncerny – przynajmniej oficjalnie – nie zamierzają
rezygnować z walki o klientów z krajów rozwijających się. Gołym okiem widać jednak ale nie czynią tego z pełnym zaangażowaniem. Działają na „pół gwizdka” koncentrując się niemal
wyłącznie na zapełnianiu rynkowych nisz. Chodzi oczywiście
o maszyny o wyrafinowanej konstrukcji, jakich nie są w stanie
wyprodukować chińscy konkurenci. Efekty są jednak zbyt małe w stosunku do oczekiwań. W rywalizacji z Chińczykami europejskim producentom brakuje zdecydowania i szybkości
podejmowania decyzji o wdrożeniu do produkcji sprzętu odpowiadającego potrzebom i – co ma kolosalne znaczenie
– możliwości finansowych nabywców z rynków wschodzących. Oznacza to, że zmuszeni są poszukiwać oszczędności,
czyli, mówiąc wprost, produkować taniej. Jest to równoznaczne z przenoszeniem produkcji do krajów wspierających obce
inwestycje, które dysponują jednocześnie tańszą siłą roboczą.
Ostra walka o rynki zbytu pociąga za sobą ogromną falę
konsolidacyjną. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych
piętnastu lat nawet połowa spośród wszystkich producentów maszyn budowlanych utraci swą niezależność. Zachodnie koncerny, nawet te największe, nie mają zbyt wiele możliwości, by się temu przeciwstawić. Koncentrować muszą się
raczej na działaniach, które pozwoliłyby choćby na pewien
czas odroczyć ten wyrok.
Gdzie zatem – oprócz wspomnianych Chin – producenci maszyn klasy Premium – mogą szukać rynków zbytu? Coraz
trudniej znaleźć im przecież nabywców – szczególnie na maszyny kopalniane i do robót ziemnych – w Europie, USA
czy Japonii. Jeżeli chcielibyśmy stworzyć mapę najlepiej rokujących rynków, to znaleźć je można głównie wzdłuż równika. W regionie tym do roku 2020 możliwe są roczne przyrosty na poziomie 4-5 procent, a w poszczególnych przypadkach – na przykład Indonezji – nawet nieco wyższe. Oprócz
rozwijającego się w miarę dynamicznie rynku Indii, światowi
producenci maszyn klasy Premium zabiegają o klientów

Kto wyjdzie zwycięsko z ciężkiego boju o rynki krajów rozwijających się? Wiele wskazuje na to, że jednak będą to Chińczycy. Przede wszystkim dlatego, że dysponują zdecydowanie najszerszą ofertą, nie tylko w zakresie maszyn ciężkich,
specjalistycznych, ale także kompaktowych. W porównaniu
z modelami produkcji zachodniej ich sprzęt wydaje się być
bardziej uniwersalny, nadaje się do różnorodnych zastosowań. Jego zaletą jest też prosta konstrukcja umożliwiająca
przeprowadzanie napraw przez mniej wykwalifikowanych
mechaników i bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi i oprogramowania. Najważniejsze jest jednak to, że
chińskie maszyny są po prostu znacznie tańsze.
Choć Chińczycy są świadomi swojej przewagi, to bynajmniej
nie zamierzają spoczywać na laurach. Wręcz przeciwnie, starają się ją powiększyć wykazując olbrzymią aktywność w po-

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

W rynkach niektórych krajów afrykańskich drzemie olbrzymi potencjał. Największą popularnością cieszą się tanie maszyny o prostej konstrukcji

pu maszyn, których rocznie sprzedaje się tam blisko trzydzieści tysięcy. Hossa nie będzie jednak trwać wiecznie. Wraz
z rozwojem tamtejszego rynku budowlanego, koparko-ładowarki ustępować będą miejsca średnim koparkom gąsienicowym. Jak wyglądają perspektywy rynku budowlanego Indii?
Co prawda wyhamował on nieco w stosunku do długoterminowych prognoz, jednak pozostanie odporny na wahania koniunktury. Przede wszystkim dlatego, że głównym motorem
wzrostu jest konieczność jak najszybszego nadrobienia potężnych zapóźnień cywilizacyjnych. Indie chcące zapewnić
sobie dynamiczny wzrost gospodarczy w ciągu najbliższych
lat rozwijać będą sieć dróg lokalnych i szybkiego ruchu oraz
budować i modernizować porty lotnicze i morskie.

zyskiwaniu nowych rynków zbytu. Inwestują także coraz większe w kwoty w podniesienie jakości produktu. Pomagają również w sfinansowaniu zakupów swoich maszyn. Czy zachodnie firmy będą w stanie przeciwstawić się chińskiej machinie?
Jeżeli nabywcy nie rozczarują się jakością chińskich maszyn,
a ich producenci uporają się z problemem właściwego funkcjonowania sieci serwisu i zaopatrzenia w części zamienne, to
będzie to raczej przysłowiowa walka z wiatrakami. Tak czy
inaczej, Zachód musi podjąć rękawicę. Każdy dzień zwłoki
sprawi bowiem, że koszty rywalizacji o najbardziej perspektywiczne rynki zbytu będą niewyobrażalnie wysokie. W takich
warunkach nawet najwięksi zachodni gracze rynku mogą zostać skazani na walkę o przetrwanie. A ta wymagać będzie restrukturyzacji i drastycznych zmian modelu funkcjonowania.
Obecnie wśród pięciu przedsiębiorstw odnotowujących największe obroty (Caterpillar, Komatsu, Hitachi, Volvo i Liebherr) nie ma Chińczyków. Jednak depczą oni po piętach potentatom. Już obecnie na miejscach szóstym i siódmym plasują się chińskie Sany i Zoomlion, prowadzące agresywną
politykę ekspansji które z pewnością nie powiedziały jeszcze
ostatniego słowa. Całe szczęście dla Europejczyków, że chińska konkurencja popełnia niekiedy kardynalne błędy. Przykładem jest postępowanie koncernu Sany, który źle oszacował
potrzeby europejskich klientów. Wyłożył potężne środki
na budowę fabryki w Niemczech, która miała wytwarzać pompy do betonu. Wkrótce potem Sany przejęło niemieckiego
potentata w tym asortymencie, firmę Putzmeister stwarzając

SERWIS I EKSPLOATACJA

15

EKSPLOATACJA

z Wietnamu, Kambodży i części krajów afrykańskich. Rynki
tych ostatnich są najbardziej perspektywiczne, do chwili
obecnej osiągnęły bowiem dopiero około dwudziestu procent docelowego potencjału. Rozczarowujące w tym kontekście jest wyhamowanie rynku brazylijskiego, z którym światowi producenci wiązali olbrzymie nadzieje. Nie dziwi to, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że rynki Europy,
Ameryki Północnej i Japonii są nasycone w osiemdziesięciu
pięciu, a chiński w siedemdziesięciu pięciu procentach…
Według większości prognoz kraje rozwijające się położone
wzdłuż równika w ciągu najbliższych trzech lat zwiększą potencjał swych rynków o jedną trzecią. Oznacza to, że wchłaniać będą co trzecią wyprodukowaną na świecie maszynę
budowlaną. Prawda, że przemawia to do wyobraźni? Z pewnością jest o co walczyć. Światowym producentom nie chodzi jednak o doraźne sukcesy. Ważne dla nich jest nie samo
zdobycie nowych rynków zbytu, ale utrzymanie się na nich
i poprawa swej pozycji na maksymalnie długi okres.
W chwili obecnej rynkiem o największym potencjale wydają
się być Indie. Drugi wśród najludniejszych kraj świata potrzebuje maszyn. I będzie potrzebować ich coraz więcej. Rocznie
nabywców znajduje tam nawet sześćdziesiąt tysięcy maszyn
różnego typu. Od koparko-ładowarek, po specjalistyczne kopalniane giganty. Należy przypuszczać, że w ciągu trzech lat
roczne zapotrzebowanie na sprzęt sięgnie osiemdziesięciu tysięcy jednostek. Biorąc pod uwagę zamożność większości
hinduskich przedsiębiorców budowlanych trudno dociec, co
sprawia, że Hindusi tak chętnie decydują się na kupno koparko-ładowarek tworząc prawdziwy raj dla producentów tego ty-
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tym samym konkurencję dla samego siebie. W efekcie nowoczesna, położona nieopodal Kolonii fabryka pozostaje po dziś
dzień nie w pełni wykorzystana.
Nauczeni doświadczeniem Chińczycy mogą jednak zmienić
swe podejście do rywalizacji na ustabilizowanych wymagających rynkach. Mogą zagrozić potentatom dokonując konsolidacji działań. W niedalekiej przyszłości najlepsi z chińskich
producentów wzmocnieni wchłonięciem słabszych lokalnych
rywali wywalczą jeszcze większe udziały w globalnym rynku.
Przewiduje się, że liczba poważnych producentów maszyn
budowlanych z ChRL znacząco spadnie – z dzisiejszych stu
osiemdziesięciu w roku 2020 funkcjonować będzie jedynie
pięćdziesięciu-sześćdziesięciu. Choć chińskich firm będzie
mniej, to każda z nich dysponować będzie znacznie większym potencjałem. Swą pozycję umacniać będą poprzez zakupy licencji i przejęcia konkurencyjnych zagranicznych
przedsiębiorstw. Celem takiego działania będzie nie tylko dążenie do poszerzenia wachlarza produkcyjnego. Chińczycy
będą dążyć nie tylko do tego, by jeden producent był w stanie zaopatrzyć odbiorców w maszyny różnego rodzaju. Tego
rodzaju praktyczny eksperyment przeprowadzono ostatnio
na Białorusi. Chińczycy tworzą tam olbrzymie centrum produkcyjne sprzętu budowlanego, który ma być wykorzystywany do realizacji inwestycji na rynku białoruskim, jak i na innych mniej wymagających obszarach.
Celem chińskiej ekspansji będzie wyposażanie fabryk w kompletne linie technologiczne własnej produkcji, zatrudnianie
w nich pracowników z Chin i przyswajanie wiedzy technicznej
dotyczącej najważniejszych komponentów nowoczesnej maszyny budowlanej. Jak dotychczas w większości przypadków
nie sprawdziły się na szczęście obawy, że Chińczycy zainteresowani są wyłącznie pozyskaniem zachodniej technologii
i przeniesieniem produkcji do własnego kraju. Sany po wspomnianym przejęciu Putzmeistera zmodernizowało linie produkcyjne i zwiększyło nakłady na prace badawczo-rozwojowe.
LiuGong poinformował niedawno, że podejmie w Stalowej
Woli produkcję koparek, które dotychczas wytwarzał w swych
krajowych fabrykach. Pytanie tylko czy to trwała tendencja?
Można mieć o to obawy, zapowiadane od dawna inwestycje
w Stalowej Woli bardzo długo pozostawały tylko na papierze.
Przypomnijmy, że Chińczycy obiecywali wyremontowanie hal
produkcyjnych i wybudowanie nowych wyposażonych w najnowocześniejsze linie montażowe. W Stalowej Woli powstać
miało najlepsze w Europie przedsiębiorstwo produkujące maszyny budowlane. Prezydent Liu Gonga Zeng zapowiadał, że
w roku 2015 w Stalowej Woli produkowanych będzie nawet
pięć tysięcy maszyn rocznie. Biorąc pod uwagę, że przed wybuchem kryzysu gospodarczego Huta Stalowa Wola sprzedawała ich sześćset, byłby to niesamowity postęp prowadzący
do ożywienia gospodarki w całym regionie. Przynajmniej na
razie pozostaje to jedynie w sferze pobożnych życzeń. Przyznać jednak należy, że wspomniana zmiana strategii produkcyjne, wspieranie zdolnych polskich studentów i budowanie
własnego ośrodka badawczo-rozwojowego pozwala mieć nadzieje na lepsze czasy dla Stalowej Woli…
Warunki dyktuje ten, kto ma pieniądze. Dziś są to Chińczycy
i nie zanosi się na zmiany. Nie powróci sytuacja sprzed sześciu lat, kiedy to Volvo CE zawiązując spółkę joint venture
z chińską firmą Shangdong Lingong Construction Machinery
było w stanie wyłożyć na to kwotę pozwalającą objąć siedem-
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Chińskie inwestycje zapi�erają dech w piersiach. Urbanizacja kraju stwarza kolosalne moż�liwoś�ci dla producentó
� w specjalistycznego sprzę
�tu budowlanego

dziesiąt procent udziałów. Inwestycja pozwoliła Szwedom
stać się głównym graczem na chińskim rynku ładowarek kołowych. Dziś słucha się tego z niedowierzaniem. Chińczycy
są zbyt bogaci i zbyt żądni sukcesu, by oddawać pole konkurencji. To oni dokonują przejęć starannie wyselekcjonowanych przedsiębiorstw. W kręgu ich zainteresowań pozostają
przede wszystkim te, które są w posiadaniu patentów i nowoczesnych technologii. Nie bez powodu w chińskich rękach
znalazła się cała śmietanka europejskich producentów pomp
do betonu. Putzmeister został przejęty przez koncern Sany,
Schwing trafił w ręce Xuzhou Construction Machinery Group
(XCMG), a włoska Cifa stała się własnością Zoomliona. Coraz
większa grupa ekspertów wyraża przekonanie – a z europejskiego punktu widzenia obawy – że już niebawem Chińczyków będą mogli wziąć na celownik praktycznie każdy z zachodnich koncernów, nie wyłączając działających w skali globalnej i cieszących się statusem światowych liderów.
Zastanówmy się, czy światowe rynki potrzebują maszyn klasy
Premium? A jeżeli tak, to ilu? Z całą pewnością maszyny, których konstrukcja oparta jest na najbardziej wyrafinowanych
technologiach znajdą nabywców na okrzepłych, wymagających rynkach. W Europie, Ameryce Północnej, Japonii czy
Korei Południowej. Kłopot tylko w tym, że rynki te nękane
od lat kryzysem są mało chłonne. I takimi zapewne pozostaną w ciągu najbliższych lat, popyt na nie ze względu na utrzymujący się kryzys i nasycenie rynku pozostanie mocno ograniczony. Podobną sytuację, aczkolwiek spowodowaną innymi
przyczynami, zaobserwować można w krajach rozwijających
się. Tu także trudno sprzedać maszynę klasy Premium. Dla
przeciętnego użytkownika jest bowiem zdecydowanie za droga i zbyt skomplikowana. Zachodni producenci, chcący podbijać rynki wschodzące, wpadli na dodatek w urzędnicze sidła, za jakie uważać należy konieczność spełnienia coraz bardziej restrykcyjnych norm emisji spalin. Producenci z Europy,
USA, Korei Południowej i Japonii mają zbawiać świat dokonując coraz bardziej wyrafinowanych zmian w technice napędowej. To nie jest dobra oferta dla najdynamiczniej rozwijających się rynków. Normy emisji, technologie obróbki spalin,
konieczność tankowania odpowiedniego paliwa, to dla potencjalnego nabywcy maszyny z dalekiej Azji, Afryki czy bliskiej
nam geograficznie Wschodniej Europy tylko uciążliwy balast,
problemy, którymi nie zamierzają sobie zaprzątać głowy.
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Sukces to jakość maszyn i błyskawiczny serwis
ontrola i ograniczenie kosztów to dzisiaj główne wyzwania wszystkich przedsiębiorców. Dla tych, działających w branży budowlanej ewidentnym kierunkiem jest
zapotrzebowanie na nieustanną dostępność maszyny. To powoduje, że szybkość i jakość naprawy ma decydujące znaczenie i te kryteria stają się dla wielu decydujące przy wyborze producenta maszyn. Serwisem o ustalonej – w trakcie 20letniej działalności – renomie dysponuje firma Bergerat Monnoyeur, oficjalny dealer maszyn Caterpillar w Polsce.
O tym że rola serwisu jest równie ważna, jak jakość sprzedawanego sprzętu, chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Teza
jest prawdziwa zarówno w przypadku klientów indywidualnych
kupujących samochód na własne potrzeby, jaki i przedsiębiorców inwestujących w swój park maszynowy. W przypadku
przedsiębiorców znalezienie producenta spełniającego obie te
cechy jest tym bardziej istotne, że od tego może zależeć powodzenie realizowanych przedsięwzięć. Dobrze zdają sobie
z tego sprawę przedstawiciele firmy Bergerat Monnoyeur, którzy w parze z rosnącą jakością maszyn Caterpillar starają się
podnosić jakość usług oferowanych przez serwis.
– Nasi klienci muszą być pewni, że w przypadku awarii maszyny jesteśmy w stanie zagwarantować natychmiastowy serwis.
W wielu wypadkach nieplanowany czas przestoju maszyny
może w konsekwencji skutkować dla firmy ogromnymi karami
finansowymi związanymi z przekroczeniem zawartych w umowach terminów zakończenia prowadzonej inwestycji. Myślę,
że przez lata działalności na polskim rynku udało się nam zdobyć zaufanie klientów, ale oczywiście nie popadamy w samozadowolenie i stale pracujemy nad poprawą jakości świadczonych usług – stwierdza Krzysztof Białek, z oddziału Bergerat Monnoyeur w Gdańsku.
Serwis w Gdańsku jest jednym z czternastu działających
w Polsce regionalnych przedstawicielstw firmy. Ich liczba wynika z potrzeby zapewnienia właściwej obsługi klienta, operującego w dowolnym punkcie naszego kraju. Tak jak wszystkie
warsztaty sieci, oddział w Gdańsku posiada podobne zaplecze warsztatowe, umożliwiające samodzielną realizację praktycznie wszystkich zadań serwisowych. Warto wiedzieć, że
w Polsce firma zatrudnia łącznie 105 mechaników, którzy mają do dyspozycji flotę 86 samochodów serwisowych. Dlatego

K

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

każdy warsztat posiada mobilne wyposażenie, które w razie
potrzeby można załadować do pojazdów. Ta możliwość jest
zresztą najczęściej wykorzystywana w codziennej pracy.
Na przykład w Gdańsku pracuje dziesięciu wyspecjalizowanych mechaników, ale aż ośmiu z nich przygotowanych jest
do przeprowadzenia napraw w warunkach polowych. – Praktycznie siedemdziesiąt procent napraw jest wykonywanych
w miejscu awarii. Obecnie to konieczność, gdyż nie tylko skraca czas przestoju, ale przede wszystkim obniża koszty. Przecież transport maszyny, często o dużych gabarytach, do serwisu wymaga zaangażowania specjalnych pojazdów, a to wiąże
się z poważnymi kosztami. Poza tym wydłuża znacznie czas
naprawy, co oznacza dodatkowe straty. Dlatego serwis stacjonarny wykorzystywany jest tylko w wyjątkowych sytuacjach.
Natomiast na miejscu nasi mechanicy mają wiele pracy związanej z przygotowaniem nowych maszyn pod indywidualne
wymagania klienta. Często z racji specyfiki wykonywanych
prac, na przykład w portach, gdzie warunki pracy są ekstremalnie trudne, maszyny muszą być dodatkowo uzbrojone
w elementy zabezpieczające je przed ewentualnymi uszkodzeniami – zauważa Krzysztof Białek.
A właściwe zabezpieczenie maszyny to nie tylko dłuższa,
bezawaryjna praca, ale także większe bezpieczeństwo operatora i pozostałych pracowników. Wspomniane warunki pracy w portach można porównać chyba tylko z warunkami pra-

W gdańskim oddziale firmy Bergerat Monnoyeur poza naprawami serwisowymi można też kupić nowe maszyny, pozostawić w rozliczeniu stare oraz zamówić maszyny z liczącego ponad dwieście sztuk stocku
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sce nikt nie dysponuje tak bogatą ofertą maszyn stockowych – zapewnia Krzysztof Białek.
Do utrzymania wysokiego standardu obsługi serwisowej firma
Bergerat Monnoyeur potrzebuje odpowiednio przygotowanej
kadry profesjonalnych mechaników. I to takich, którzy są na bieżąco szkoleni w zakresie nowych technologi wykorzystywanych
w maszynach. Temu celowi służy powstały równocześnie z rozpoczęciem działalności w Polsce własny dział techniczno-szkoleniowy. Doświadczeni szkoleniowcy w razie potrzeby pomagają także w codziennej pracy mechaników. Jednak nawet najlepszy mechanik nie naprawi maszyny bez szybkiej dostępności
części zamiennych. W Polsce główny magazyn części zlokalizowany jest w Komornikach. Każdego dnia realizowana jest

Dzięki dostępowi do światowych rynków zbytu Bergerat Monnoyeur może odku nawet
mocno wyeksploatowane maszyny, oferując w zamian sprzęt z bogatej oferty stockowej

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

mami, a takie przecież przeważają. Natomiast rola szybkiego
serwisu jest dla nich równie – a może jeszcze bardziej – istotna. Bo o ile w przypadku dużych przedsiębiorstw park maszynowy składa się z kilkunastu, czy kilkudziesięciu maszyn,
to w przypadku mikroprzedsiębiorstw jest to często jedna,
dwie maszyny i awaria którejkolwiek praktycznie uniemożliwia im funkcjonowanie. Dla nich firma ma też specjalną ofertę i to nie tylko serwisową, ale też odnośnie uzupełniania,
bądź wymiany sprzętu.
– Dużo naszych partnerów to firmy średniej, czy też wręcz
małej wielkości. Na terenie województwa pomorskiego takie
podmioty przeważają, a my bardzo cenimy współpracę z nimi. Ponieważ od dwóch lat nie ma już dotacji do zakupu
sprzętu to nie stać ich na zakup kolejnych maszyn i ich inwestycje ograniczają się głównie do wymiany posiadanego parku maszyn. I w tym względzie dysponujemy odpowiednią
ofertą, gdyż odkupujemy stare maszyny, nawet te bardzo wyeksploatowane, a w zamian, poza nowymi, klienci mogą wybierać spośród ponad 200 sztuk maszyn używanych. W Pol-

do niego dostawa z Belgii, gdzie znajduje się główny magazyn
części CAT na Europę. Dodatkowo można uzupełnić brakujące
pozycje z magazynu w Stanach Zjednoczonych, skąd – w krytycznych przypadkach – istnieje możliwość sprowadzania ich
transportem lotniczym, z dostawą bezpośrednią do klienta.
W rezultacie w razie braku części w magazynie w Komornikach
i jej zamówieniu w trybie pilnym do godziny 14.00, zostanie ona
dostarczona następnego dnia rano do magazynu głównego lub
bezpośrednio do zamawiającego.
Jednak najlepsze efekty w zapewnieniu ciągłej pracy maszyny
przynosi przewidywanie ewentualnej usterki zanim jeszcze ona
wystąpi. Temu służy wprowadzony przez Bergerat Monnoyeur
program pięciu poziomów opieki nad maszynami, w których
dobrze wyszkolonych mechaników wspiera technologia Product Link, pozwalająca zdalnie odczytywać dane sprzętu.
Pierwszy poziom zawiera jedynie podgląd danych z maszyny.
Kolejny, bardziej rozbudowany, zapewnia wysyłane do klienta,
comiesięcznie maile z raportem porównawczym na temat pracy maszyny i ewentualnych uszkodzeń zapamiętanych w postaci kodów błędów. Warto dodać, że te dwa poziomy są darmowe, otrzymywane w pakiecie wraz z zakupioną maszyną.
Opłaty zaczynają się od poziomu trzeciego, oferującego doradztwo w zakresie obsługi maszyny. Ta opcja umożliwia obserwację maszyny za pośrednictwem Product Link i odpowiedzialni za nią pracownicy mają obowiązek poinformować klienta o ewentualnym problemie. Czwarty poziom jest uzupełniony
przez obsługę serwisową mechaników co 500 godzin pracy,
a ostatni – za dodatkową zryczałtowaną opłatą lub na podstawie wypracowanych godzin pracy – zapewnia odpowiedzialność Bergerat Monnoyeur za dostępność maszyny.
SERWIS I EKSPLOATACJA

19

SERWIS

cy w kopalniach węgla kamiennego. W portach maszyny pracują bowiem nie tylko na nabrzeżach, ale też w ładowniach
statków, gdzie stopień zapylenia jest porównywalny, a nawet
większy niż w korytarzach górniczych wyrobisk.
Warto więc zadbać o należyte wyposażenie, tym bardziej, że
zakup maszyn Caterpillar wiąże się z pokaźnym wydatkiem.
– To prawda, nasze maszyny nie należą do tanich, ale coraz
więcej przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że lepiej zapłacić więcej, gdyż długofalowo to bardziej się im opłaca. Szczególnie jest to widoczne w kontraktach, jakie mamy zawarte
z dużymi firmami sektora przemysłowego. Dla tych klientów
parametrem kluczowym jest dostępność maszyn w długim
okresie czasu, stąd obsługa serwisowa musi działać w sposób ciągły. Proszę sobie wyobrazić, jakie koszty poniosłyby,
na przykład porty z powodu wydłużenia pobytu statku przy nabrzeżu portowym. A tak przecież by się stało, gdyby pracująca tam maszyna uległa awarii, która nie zostałaby błyskawicznie usunięta. My gwarantujemy zarówno jakość maszyny, jak
i szybki serwis, co doceniają klienci. Dowodem niech będzie
fakt, że tylko w Porcie Północnym w Gdańsku pracuje dwanaście naszych maszyn – przekonuje Krzysztof Białek.
Oczywiście firma nie skupia się wyłącznie na dużych firmach.
Równie istotne są dla niej kontakty ze średnimi i małymi fir-
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Nie obawiajmy się napędu hybrydowego w maszynach budowlanych
ybryda? A cóż to jest? Mitologiczny stwór czy nowoczesny system napędu? A jeżeli jednak to system, to
może właśnie on stanowić będzie przyszłość motoryzacji i przemysłu maszyn budowlanych? Jeżeli tak, to proponujemy poznać go co nieco bliżej i spróbować się z nim
oswoić, podobnie jak ma to miejsce z każdą napotykaną nowością technologiczną.
Hybryda to alternatywne źródło napędu obecnie stosowanego w maszynach budowlanych w połączeniu z konwencjonalnym silnikiem spalinowym, zasilanym benzyną lub olejem
napędowym. Z kolei większość hybryd obecnych od roku 1997 na rynku motoryzacyjnym, to głównie samochody
osobowe, dostawcze lub ciężarówki, w których połączono
silnik elektryczny z silnikiem spalinowym. Inne alternatywne
źródła napędu rozważane przez konstruktorów, to ogniwa
paliwowe i wodór. Ten ostatni sprawia im jednak wiele problemów z powodów trudności w dozowaniu i rozprowadzania go w systemie napędowym pojazdu.
W zależności od stopnia zaawansowania napędu hybrydowego w maszynach budowlanych rozróżniamy jego trzy rodzaje.
Pierwszy to tak zwana łagodna hybryda (z angielskiego mild
hybrid), drugi – pełna hybryda (full hybrid) i trzeci – „plug-in”.
Łagodna hybryda wykorzystuje silnik elektryczny i akumulator
do wspomagania silnika spalinowego. Z kolei pełna hybryda
posiada dwa systemy napędowe – silnik elektryczny i spalinowy, które współpracują z sobą lub są od siebie niezależne.

H

Według danych Volvo CE hybrydowa ładowarka zużywa około dziesięć procent
oleju napędowego mniej niż klasyczna wersja maszyny

na z nich pełni rolę generatora prądu, zaś druga napędza
maszynę. Za napędzanie hybryd równoległych odpowiada
przede wszystkim jednostka spalinowa, natomiast silnik elektryczny pełni jedynie funkcję pomocniczą. Połączenie szeregowego i równoległego napędu hybrydowego występuje
w hybrydach mieszanych.
Napędy hybrydowe stosuje się w każdym pojeździe lub maszynie z funkcją start/stop. Podczas procesu hamowania napęd hybrydowy przechwytuje energię elektryczną i magazynuje ją w celu późniejszego wykorzystania. Na przykład koparka może wychwytywać energię elektryczną lub hydrauliczną podczas obrotów nadwozia, zaś ładowarka kołowa
podczas cyklu roboczego „V”.
Pierwsze na świecie prace badawcze w zakresie maszyn budowlanych z napędem hybrydowym rozpoczęło w roku 1997
japońskie Komatsu. W roku 2003 kolejna japońska firma – Hitachi zaprezentowała hybrydową ładowarkę kołową.
Trzy lata później New Holland zaproponował system hybrydy
równoległej, nad którym dalsze prace rozwojowe podjęło
szwedzkie Volvo CE i chiński LiuGong. W roku 2008 Komatsu
pokazało światu pierwszą seryjną koparkę hydrauliczną z napędem hybrydowym (słynny model PC200-8), a w roku 2013
koreański Hyundai Heavy Industries pochwalił się zaawansowanymi pracami nad hybrydą typu „plug-in”.

Komatsu, które w roku 2008 podjęło seryjną produkcję koparek z napędem hybrydowym, pozostaje do dziś światowym liderem w produkcji tego typu maszyn

W hybrydach typu „plug-in” z kolei jednostka spalinowa pracuje jako system wspierający główny silnik elektryczny oraz
zespół akumulatorów. Podstawową różnicą pomiędzy hybrydą „plug-in” a klasyczną (pełną) jest pojemność akumulatorów. Natomiast jedyną wspólną cechą wszystkich typów napędu hybrydowego jest możliwość ciągłego pobierania energii
z akumulatora i jego doładowywania.
Inny podział napędów hybrydowych opiera się na sposobie
połączenia ze sobą silnika spalinowego i elektrycznego. Wyróżnia się tutaj hybrydy szeregowe, równoległe oraz mieszane. W hybrydach szeregowych silnik spalinowy służy do napędzania generatora prądu elektrycznego, prąd z którego
służy do zasilania silnika elektrycznego. Układ ten wymaga
zastosowania dwóch jednostek elektrycznych, ponieważ jed-
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W roku 2013 do grona producentów maszyn o napędzie hybrydowym dołączył Caterpillar wprowadzając do oferty koparkę 336 EH

EKSPLOATACJA

Zastanówmy się, jakie korzyści przynosi system hybrydowy,
żeby rozważać zastąpienie nim klasycznego napędu w maszynach roboczych? Przede wszystkim jest to oszczędność
w zużyciu paliwa (nawet do pięćdziesięciu procent), ograniczona emisja dwutlenku węgla do atmosfery oraz cicha praca maszyny. Zarówno Europejczycy, jak i Amerykanie bardzo cenią sobie te cechy.
Które z koncernów zaangażowały się w tworzenie i rozwijanie
najbardziej popularnych wśród użytkowników hybrydowych
maszyn budowlanych, czyli koparek hydraulicznych i ładowarek kołowych? W przypadku ładowarek kołowych są to Hitachi,
Volvo CE, John Deere, Joy Global, XCMG i LiuGong. A jakie
zalety posiadają konstruowane przez nie maszyny? Producenci podkreślają przede wszystkim ich wysoką wydajność
Ładowarki kołowe są znacznie rzadziej „hybrydyzowane”. Ten typ maszyn wzięli
na tapetę jako nieliczni konstruktorzy Hitachi

„Hybrydyzacja” objęła także koparki kompaktowe. Firma
Wacker Neuson oprócz standardowego silnika wysokoprężnego zastosowała w modelu 803 dodatkowy moduł elektrohydrauliczny, będący w praktyce agregatem prądotwórczym.
W razie potrzeby dostarcza on za pomocą węży hydraulicznych odpowiedni zastrzyk mocy.
W segmencie spycharek gąsienicowych jedynym i niezagrożonym producentem hybryd jest firma Caterpillar, która w roku 2009 zaprezentowała pierwszą na świecie spycharkę

Caterpillar w roku 2009 zaprezentował pierwszą na świecie spycharkę gąsienicową z mieszanym napędem dieslowsko-elektrycznym

i niezawodność, łatwość sterowania oraz prostotę obsługi. Są
też wady tego rozwiązania w postaci niskiej wydajności układu napędowego, jego skomplikowanej konstrukcji, wysokich
kosztów dodatkowych czy możliwości oszczędzania oleju
napędowego jedynie w określonych warunkach roboczych.
Pierwszą mającą szerokie zastosowanie ładowarką z napędem hybrydowym jest Volvo L220F Hybrid. Maszynę o masie 31 ton wyposażono w główny silnik wysokoprężny
o mocy 350 KM oraz silnik elektryczny o mocy 67 KM.
Na „ekologiczny” tryb pracy ładowarka przestawia się automatycznie, gdy pracuje z niewielkim obciążeniem łyżki lub
na biegu jałowym (operator może także ręcznie włączyć
elektryczny tryb pracy). Według danych Volvo CE hybrydowa ładowarka zużywa około dziesięć procent oleju napędowego mniej niż jej klasyczna wersja.
Jak wspomniano, pionierem i liderem w konstruowaniu i produkcji hybrydowych koparek hydraulicznych pozostaje
japońskie Komatsu, ale po piętach depczą mu Hitachi, New
Holland wraz z Kobelco oraz Doosan. W roku 2013 do tego
grona dołączył Caterpillar wprowadzając do sprzedaży koparkę 336 EH. Zalety i wady maszyn oferowanych przez
światowych potentatów są niemal identyczne jak w segmencie ładowarek. Pomimo tego układ hybrydowy w koparce
Komatsu (model HB 365LC-3) jest objęty aż pięcioletnią gwarancją ograniczoną do dziesięciu tysięcy godzin pracy.
Wniosek z tego może być tylko jeden. Producent musi być
bardzo pewien swojej technologii. I chwała mu za to!

Komatsu stara się ze swoimi hybrydami uciec konkurencji. W grupie pościgowej
coraz więcej do powiedzenia ma japońskie Kobelco

z mieszanym napędem dieslowsko-elektrycznym. Spycharka D-7E waży 27 ton i jest napędzana przez wysokoprężny silnik o mocy 235 KM, który sprzężony został z generatorem zasilającym dwa silniki elektryczne prądu zmiennego. Należy
podkreślić, że ten model jest ciągle unowocześniany.
Czy użytkownicy docenią maszyny budowlane z napędem hybrydowym? Czy popularność tych maszyn, a jednocześnie poziom ich sprzedaży, będzie wzrastać? Zdaniem ekspertów nie
ma ucieczki od postępującego procesu oszczędności zużycia
paliwa oraz przed rygorystycznymi przepisami chroniącymi człowieka i jego środowisko. Za kilka lat dopracowane hybrydy będą powoli wypierać i zastępować maszyny z klasycznym napędem. Górnicy i budowlańcy na pewno docenią ich cichą pracę
i mocno ograniczoną uciążliwość dla otoczenia. Od tego procesu nie ma raczej odwrotu. To nasza ekologiczna alternatywa.
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Także pod wzgędem serwisu hybryda da się lubić!
branży maszyn budowlanych nadal królują tradycyjne silniki wysokoprężne, ale coraz wyraźniej swoją
obecność zaznaczają maszyny z napędem hybrydowym. Konstrukcje te stanowią odpowiedź na potrzeby
użytkowników dążących do poprawy efektywności paliwowej
maszyn. Chcą oni wycisnąć więcej z każdego litra paliwa, to
znaczy przemieścić większą masę urobku.
Jak dotychczas pierwszym wyborem użytkownika szukającego paliwowych oszczędności jest Diesel spełniający najnowsze europejskie dyrektywy w zakresie emisji spalin. Hybrydowe maszyny nie są jakąś fanaberią tylko realną alternatywą
na przyszłość. Dotyczy to zwłaszcza koparek hydraulicznych. Jak wygląda ich eksploatacja pod względem serwisowania? Czy jest to bardzo skomplikowane?
Otóż okazuje się, że nie. Wszystkie czynności codziennej obsługi technicznej są takie same, jak w przypadku maszyny
z napędem klasycznym. Dlatego też koparkę z napędem hybrydowym należy obejść i zajrzeć pod jej podwozie w poszukiwaniu nieprawidłowości w postaci poluzowanych śrub czy
wycieków paliwa lub płynów roboczych. Nie bez znaczenia
jest inspekcja wzrokowa osprzętu roboczego i układu hydraulicznego. Przy okazji należy zwrócić uwagę na poluzowane przewody i stan nagromadzenia się kurzu lub materiałów łatwopalnych w postaci suchych liści czy patyków nawianych przez wiatr. Ich zaleganie doprowadzić może bowiem
do mogącego mieć przykre następstwa pożaru maszyny.
Wiadomo, że przed uruchomieniem silnika każdy operator
koparki powinien sprawdzić stan poziomu płynów roboczych – oleju hydraulicznego, oleju w silniku, płynu chłodzą-

W

Serwisowanie maszyny w polu ułatwiają centralne punkty serwisowe umieszczone w ten sposób, by zapewnić do nich dostęp z poziomu gruntu

cego czy paliwa. Oprócz tego szczególną uwagę należy
zwrócić na sprawdzenie układu wtórnej obróbki gazów spalinowych oraz poziomu płynu AdBlue, który rozkłada tlenki
azotu na wodę i nietoksyczny azot. Niedopuszczalne jest nagromadzenie się mocznika.
Natomiast sam układ hybrydowy podlega inspekcji jedynie
pod kątem ewentualnych wycieków oleju wokół silnika elektrycznego obrotnicy, prądnicy silnika oraz pompy smarującej. Przeprowadzający prace serwisowe winien także zwrócić
uwagę na wycieki wody z podzespołów układu hybrydowego. I to wszystko. Nie ma potrzeby dokonywania dodatko-
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Mechanicy dostawców maszyn hybrydowych są odpowiednio przeszkoleni, dlatego nie mają najmniejszych problemów z ich obsługą serwisową

wych specjalnych czynności. Jeśli operator zauważy coś nieprawidłowego, to powinien rozwiązać dany problem we własnym zakresie lub wezwać ekipę serwisową. I po kłopocie.
Układ hybrydowy zawiera cztery podstawowe elementy:
elektryczny silnik-generator mechanizmu obrotu nadwozia,
falownik, kondensator i silnik-generator elektryczny wspomagający silnik spalinowy. Jak to działa? Ależ to bardzo proste!
Podczas obrotu nadwozia koparki energia jego hamowania
zamieniana jest na energię elektryczną, którą magazynuje się
w kondensatorze, a potem wykorzystuje do obrotu nadwozia
albo do wspomagania silnika spalinowego podczas napędzania osprzętu roboczego.
Niektórzy producenci do magazynowania energii używali akumulatorów, ale praktyka pokazała, że jest to rozwiązanie bardzo kłopotliwe, ponieważ największym problemem jest wysoki koszt ich produkcji oraz stosunkowo niska gęstość magazynowania energii w przeliczeniu na jednostkę masy i objętości.
Poza tym wymagają one dodatkowej obsługi serwisowej. Skuteczne rozwiązanie tego problemu z pewnością będzie wielkim krokiem ludzkości, ale na razie zamiast akumulatorów inżynierowie zastosowali inne urządzenia – falownik i kondensator. Wówczas problem z eksploatacją baterii znika. Falownik
i kondensator nie wymagają żadnych działań serwisowych.
W praktyce podlegają jedynie wymianie ze względu na stopień zużycia. Jest to niewątpliwie ich olbrzymia zaleta.
Kiedy operator zasiądzie już wygodnie w fotelu w kabinie, to
automatycznie powinien sprawdzić stan lampek sygnalizacyjnych i wskaźników na pulpicie. To przecież dzięki nim dowie się, czy odpowiednie układy maszyny są sprawne,
a w przypadku wyświetlenia się kodu awarii szybko i łatwo
będzie można ją zlokalizować oraz usunąć.
Koparka wyposażona w hybrydowy układ napędowy posiada specjalny system do jego monitoringu. Dzięki temu operator maszyny w dowolnej chwili może sprawdzić na wyświetlaczu zużycie paliwa i przepływ energii między silnikiem spalinowym, a podzespołami hybrydowymi. Wskaźnik temperatury układu hybrydowego znajdujący się na ekranie głównym
pozwala natomiast ocenić poziom jego obciążenia. To w zupełności wystarczy, by w pełni kontrolować podstawowe parametry hybrydy. Należy przy tym podkreślić, że nie ma potrzeby robić tego non stop.

SERWIS

Zaletą koparki hybrydowej jest możliwość kierowania strumienia gromadzonej energii do wspomagania w ten sposób – w zależności od rodzaju wykonywanej pracy – obrotów
nadwozia albo ruchów wysięgnika. Dzięki temu użytkownik
maszyny zyskuje znaczące oszczędności paliwa. Dodatkową
zaletą układu hybrydowego jest fakt znacznego wydłużenia
żywotności głównego silnika spalinowego. Dzieje się tak dlatego, że wszelkie przeciążenia przenoszone są przez silniki
elektryczne. Największą zaletą silników elektrycznych jest
możliwość przeciążania ich, czyli kilkukrotnego zwiększenia
ich mocy w krótkim okresie. W przeciwieństwie do jednostki
spalinowej na silniku elektrycznym wysokie obroty nie robią
praktycznie żadnego wrażenia. Co najwyżej właściciel
maszyny hybrydowej musi liczyć się z tym, że będzie konieczna częstsza wymiana łożysk na wale. Poza tym silnik
elektryczny można kręcić od razu po uruchomieniu, nie czekając aż się rozgrzeje do odpowiedniej temperatury.

W Polsce pierwsze koparki hybrydowe pojawiły się przed kilkoma laty. Jak do tej
pory ich układ napędowy spisuje się bez zarzutu

Podstawowe elementy układu hybrydowego to silnik-generator mechanizmu obrotu,
falownik, kondensator oraz generator elektryczny wspomagający jednostkę spalinową

Moc silnika spalinowego jest ograniczona przez wytrzymałość jego elementów i dokładając nawet doładowanie, nie
przekroczymy pewnych poziomów mocy, zaś bardziej obciążony silnik wysokoprężny będzie zużywał się w zdecydowanie szybszym tempie. Silniki elektryczne same w sobie są
praktycznie pozbawione wad – w porównaniu z jednostkami spalinowymi wyróżnia je niesamowicie wysoka sprawność, bardzo niska awaryjność oraz ogromna moc.
A wszystko to – w porównaniu z tradycyjnym Dieslem – w niezwykle przystępnych cenach.
Ustawienie strumienia gromadzonej energii nie jest skomplikowanym procesem, ale musi go przeprowadzić autoryzowany serwis. Oczywiście starsza generacja operatorów
nie jest tak entuzjastycznie nastawiona do hybrydowych maszyn, jak młode pokolenie. Nestorzy branży obawiają się
elektronicznego sterowania i hołdują swoim wieloletnim nawykom ustawiając parametry pracy jak w maszynie z napędem klasycznym. W efekcie odbierają sobie możliwość skorzystania z zalet hybrydowego układu napędowego.
Producenci maszyn narzekają też na operatorów, którzy nie
czytają dołączanych instrukcji obsługi maszyny. Z tego powodu maszyny ulegają awarii lub są eksploatowane w nieodpowiednim trybie pracy, ponieważ operator nieświadomie
włącza tryb pracy dźwigu (podnoszenie) i dziwi się, że wysięgnik koparki tak wolno reaguje na jego manewry joystickiem podczas kopania. A do wyboru ma kilka trybów, w tym

ekonomiczny, które pozwala osiągać odpowiednią moc
przy załadunku urobku czy kruszeniu.
Podobnie rzecz ma się z używaniem kamer wizyjnych ułatwiających operatorowi koparki obserwację pola pracy z prawej strony i z tyłu maszyny. Niestety starsi operatorzy ciągle
ignorują obraz z kamer, podczas pracy wykorzystując wyłącznie system lusterek zewnętrznych. To istotny błąd, kamery są bowiem wręcz trudne do przecenienia podczas wykonywania różnorodnych prac, a w szczególności rozbiórkowych i wyburzeniowych. Dzięki nim operator może szybko
i dokładnie sprawdzić, czy w bezpośrednim otoczeniu nie
znajdują się inne maszyny, pojazdy albo ludzie. Szerokokątny system wizyjny jest kolejnym i bardzo ważnym etapem
w drodze do poprawy bezpieczeństwa pracy. Dlatego
przed uruchomieniem maszyny wyposażonej w kamery powinno sprawdzić się stan czystości ich obiektywów, a w przypadku zanieczyszczenia usunąć z nich osiadły brud.
W Polsce pierwsze koparki hybrydowe są eksploatowane
od niedawna. Maszyny tego typu pojawiły się na naszych
placach budowy dopiero przed kilkoma laty. Jak do tej pory
ich użytkownicy twierdzą, że spisują się bez zarzutu, kłopotów nie przysparza innowacyjny układ napędowy żadnej
z nich. Generalnie hybrydy cechują się wysoką bezawaryjnością, ponieważ ich producenci stosują sprawdzone i przetestowane na poligonach doświadczalnych rozwiązania konstrukcyjne, mając na uwadze przede wszystkim nieskomplikowane serwisowanie maszyn w polu. Ułatwiają to także centralne punkty serwisowe umieszczone w ten sposób, by zapewnić do nich łatwy dostęp z poziomu gruntu.
Nikomu nie przynoszą chluby częste wizyty firmowego serwisu usuwającego awarie powstające na skutek błędów operatorów popełnianych z powodu niedostatecznej znajomości instrukcji obsługi. Dlatego też właściciele maszyn powinni zadbać o to, by operatorzy byli często i solidnie szkoleni. Nie tylko ze względu na podnoszenie ogólnych kwalifikacji i bezpieczeństwa pracy, ale przede wszystkim ze znajomości instrukcji obsługi oraz praktycznego serwisowania powierzonego im
sprzętu. Wówczas żadna hybryda nie będzie im straszna.
SERWIS I EKSPLOATACJA
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Hybryda Komatsu – cięższy portfel, lżejsze powietrze!
oparki 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 ciągu pierwszego roku po uruchomieniu seryjnej produkcji w ręce operatorów – głównie japońskich – trafiło trzydzieści hybryd. O tym, że dobrze się przyjęły świadczy fakt, że
dziś na całym świecie pracuje ich blisko cztery tysiące. Rozwój konstrukcji i zwiększenie mocy produkcyjnych powodowane są pozytywnymi opiniami użytkowników hybryd podkreślających niezawodność i ekonomikę eksploatacji innowacyjnego układu napędowego.
Hybryda pozwala oszczędzać paliwo. Użytkownicy maszyn
tego typu pierwszej generacji – w stosunku do eksploatowanych w porównywalnych warunkach maszyn konwencjonal-

K

Zasada jest prosta – hybrydę najlepiej wykorzystywać do prac wymagających wykonywania permanentnych obrotów

nych – wykonując tę samą pracę zużywali średnio dwadzieścia pięć procent mniej paliwa. Wraz z rozwojem technologii
hybrydy Komatsu stają się coraz bardziej oszczędne. Maszyna trzeciej generacji, która zadebiutowała w Europie na ubiegłorocznej Baumie i pracuje już w Polsce, podczas średniointensywnej eksploatacji w optymalnych warunkach przepracowująca w skali roku około dwóch tysięcy godzin, zużywa
nawet trzydzieści pięć procent mniej paliwa niż koparka
o identycznych parametrach użytkowych z konwencjonalnym układem napędowym.
Wyjaśnijmy, dlaczego Komatsu zastrzega, że wynik spalania
dotyczy jedynie optymalnych warunków pracy. Przy okazji
określmy też, jak muszą one wyglądać. O wyjaśnienia poprosiliśmy Mariusza Stefaniaka, operatora pierwszej eksploatowanej w Polsce hybrydy HB215 LC pracującego w firmie
Transtom z Dobrosławowa w województwie lubelskim. – Nasza koparka hybrydowa od samego początku eksploatowana
jest bardzo intensywnie. Rocznie przepracowuję na niej po-
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nad dwa i pół tysiąca godzin, głównie przy budowie nasypów
pod pasy drogowe oraz pracach ziemnych. Możliwości
hybrydy testowaliśmy nawet przy rozbiórkach i wyburzeniach – opowiada. Pytany o zużycie paliwa potwierdza, że
w porównaniu z koparką o konwencjonalnym napędzie jest
ono zauważalnie mniejsze podczas wykonywania prac wymagających częstych obrotów nadwozia. Na przykład
podczas załadunku wagonów i pojazdów. Jest to naturalne,
zasada działania hybrydy opiera się przecież na odzyskiwaniu energii z hamulca obrotu. – Już przy obrotach o 45
stopni, niezależnie od tego czy maszyna pracuje w trybie Power czy Economy, oszczędności paliwa są wyraźnie odczuwalne. Podczas prac wymagających obrotu o 90 lub więcej
stopni zużycie paliwa spada jeszcze bardziej. Maszyna bierze
bowiem większy zamach, co przekłada się na wyższą wartość
energii odzyskiwanej w momencie wyhamowywania – tłumaczy Mariusz Stefaniak. Zasada jest zatem prosta – hybrydę
najlepiej wykorzystywać do prac wymagających wykonywania permanentnych obrotów. Im ich więcej, tym pełniejszy
zbiornik paliwa i grubszy portfel właściciela maszyny.
Największe oszczędności poczynić można przy załadunku
pojazdów i wagonów. Podczas pracy w takich warunkach,
wymagających permanentnych obrotów o 180°, hybryda
Transtomu zużywała średnio o pięć litrów oleju napędowego
na godzinę mniej w porównaniu do wersji standardowej koparki PC210-8. Oszczędności są więc pokaźne nawet w skali
dni i tygodni, nie mówiąc już o dłuższej perspektywie użytkowania maszyny o innowacyjnym układzie napędowym.
Ilość zaoszczędzonego paliwa zależna jest w głównej mierze
od częstotliwości wykonywania obrotów nadwozia i obciążeń, jakim poddawana jest maszyna. Dlatego też koparki
o napędzie hybrydowym nie należy traktować jako maszyny
uniwersalnej, która nadawałaby się na przykład do pracy
w kopalni surowców skalnych czy zastosowaniach wymagających dłuższych przejazdów. Domeną hybrydy jest kopanie
w gruncie plastycznym o małej spoistości, załadunek pojazdów, czy przeładunek materiałów sypkich. Podczas eksploatacji w takich warunkach użytkownik zaoszczędzić możena kosztach paliwa pokaźną sumę. Przy obecnych cenach
oleju napędowego w jego kieszeni pozostać może rocznie
kwota nawet sześćdziesięciu tysięcy złotych. A ponieważ cena zakupu koparki o napędzie hybrydowym systematycznie
spada – Komatsu Poland podaje, że jest ona obecnie mocno
zbliżona do obowiązującej na takiej samej kategorii maszynę
o napędzie konwencjonalnym – w praktyce nabywca może
zacząć czynić oszczędności już w momencie dokonania zakupu… Oprócz oszczędności na kosztach paliwa użytkownik
hybrydy ma jeszcze satysfakcję z przyczyniania się do ochrony środowiska. To niezwykle nośny temat w chwili, gdy niemal wszyscy w Polsce dyskutują o jakości powietrza i zagrożeniu smogiem. Komatsu podaje, że maszyna przepracowująca w ciągu roku około dwóch tysięcy godzin w optymalnych dla hybrydy warunkach roboczych, emituje o tyle mniej
dwutlenku węgla, ile wytwarza rocznie dwadzieścia samochodów osobowych napędzanych silnikami Diesla. Ktoś może stwierdzić, że to niewiele, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę,
że na całym świecie eksploatuje się tysiące hybryd Komatsu, to ujrzymy ten wynik w zupełnie innym świetle.

wo obniżyć poziom hałasu emitowanego przez maszynę.
Najważniejszą zaletą hybrydy Komatsu trzeciej generacji jest
dalsze ograniczenie zużycia paliwa. W porównaniu z analogiczną koparką o standardowej konstrukcji pracującą w porównywalnych warunkach różnica w spalaniu sięgać może
nawet trzydziestu pięciu procent. Deklaracje producenta
w tym względzie potwierdzają obserwacje właściciela maszyny eksploatowanej w Polsce. Sławomir Leńczowski podkreśla, że hybryda sprawdziła się podczas prac w kopalni piasku,
gdzie wykorzystywano ją do załadunku samochodów ciężarowych obsługujących budowę drogi ekspresowej S5. Maszyna pracowała niezwykle intensywnie, wywrotki stały sznu-

Dzięki zastosowaniu elektrycznego napędu w układzie obrotu nadwozia, koparka
HB365LC Hybrid wyróżnia się znacznie krótszymi cyklami roboczymi

Koparka Komatsu HB365LC Hybrid jest nieco droższa od swego klasycznego odpowiednika, ale różnica w cenie powinna się zwrócić już po dwóch latach eksploatacji

pędu Komatsu pozostaje niezmieniona. Energia kinetyczna
wytworzona w fazie hamowania obrotu maszyny zostaje
przekształcona w energię elektryczną. Ta poprzez falownik
trafia do ultrakondensatora Komatsu, gdzie jest magazynowana. Podczas powtórnego obrotu nadwozia energia ta może wspomagać silnik wysokoprężny lub być wykorzystywana do zasilania silnika obrotu, co pozwala zmaksymalizować
rzeczywistą wydajność koparki.
Główne zmiany konstrukcyjne dotyczą wieńca obrotowego.
Podzespoły hydrauliczne zastąpiono silnikami elektrycznymi.
Najnowsza hybryda Komatsu wyposażona została też w niezwykle skuteczny katalizator utleniający (KDOC). W ten sposób wyeliminowano konieczność dopalania cząstek stałych
(PM), co pozwoliło zrezygnować ze stosowania filtra (KDPF).
Rozwiązanie to upraszcza konstrukcję układu redukcji spalin
umożliwiając stosowanie prostszych algorytmów sterowania
pracą jednostki napędowej. Katalizator utleniający Komatsu
(KDOC) zintegrowany jest z tłumikiem, co pozwala dodatko-

rem w kolejce do załadunku. Spalanie rzeczywiście było dużo mniejsze. Wynosiło średnio około osiemnastu litrów na godzinę, natomiast apetyt na paliwo innej nowej koparki tej samej klasy, ale konkurencyjnej marki sięgał nawet dwudziestu
siedmiu litrów na godzinę. Właściciel podkreślał też nieco
większą wydajność hybrydy w stosunku do osiągów porównywalnej maszyny konwencjonalnej. Przyczynia się do tego
elektryczny napęd obrotu nadwozia sprawiający, że jego rozpędzanie i wyhamowywanie trwa krócej.
Układ napędowy hybrydy Komatsu objęty jest gwarancją wynoszącą pięć lat lub dziesięć tysięcy godzin pracy, ale nawet
w dłużej eksploatowanych maszynach nie sprawia najmniejszych problemów. Najstarsze egzemplarze hybryd przepracowały do tej około dziewiętnastu tysięcy godzin! Żadnej ingerencji nie wymaga też tak zwany ultrakondensator, którego trwałość szacowana jest na okres równy żywotności maszyny. Najważniejszą zaletą wynikającą z zastosowania układu hybrydowego Komatsu jest oczywiście niższe zużycie paliwa. W porównaniu z koparką tej samej klasy, ale wyposażoną w układ napędowy o standardowej konstrukcji, różnica
w spalaniu sięga dwudziestu procent. Jeszcze bardziej imponująco wypada porównanie z hybrydą poprzedniej generacji. Tu różnice sięgają nawet trzydziestu pięciu procent.
Wyniki te zyskują potwierdzenie we wskazaniach systemu
telematycznego Komtrax monitorującego pracę maszyny.
Pozostają także w zgodzie z wyliczeniami Sławomira Leńczowskiego poczynionymi podczas prac polegających
na załadunku samochodów ciężarowych obsługujących budowę drogi ekspresowej S5.
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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.
Masa eksploatacyjna najnowszej hybrydy Komatsu wynosi
około 36 ton. Serce hybrydowego napędu Komatsu trzeciej
generacji stanowi ultrakondensator o dużej pojemności, który zapewnia szybkie magazynowanie i natychmiastowe oddawanie energii. Sama zasada działania hybrydowego na-
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Liebherr Liduro – zastrzyk energii w najwłaściwszym momencie
oncern Liebherr samodzielnie zaprojektował system
gromadzenia energii „Liduro” mający zastosowanie
w elektrycznych układach napędowych. Wyróżniające
się pod względem mocy, efektywności i elastyczności dzieło
konstruktorów Liebherra bazuje na kondensatorach dwuwarstwowych. Kompaktowy, kompletny system chłodzony cieczą zawiera wszystkie niezbędne do efektywnego działania
pojedyncze podzespoły i grupy konstrukcyjne. Dzięki temu
ułatwiona jest integracja w określonym zastosowaniu. Nowy
system gromadzenia energii firmy Liebherr to opłacalny
i zrównoważony sposób na zwiększenie wydajności elektrycznych układów napędowych i instalacji.
Kompaktowy układ gromadzenia energii „Liduro” to kompletny system z 1.5 MJ energii, umożliwiający zgromadzenie
i dostarczenie 100 kW mocy w ciągu 15 sekund, z czasem reakcji 500 µs. Jeszcze do niedawna integracja systemów gromadzenia energii w nowych i istniejących zastosowaniach
mobilnych i stacjonarnych wymagała szeroko zakrojonych
środków w zakresie rozwoju i instalacji. Oprócz skomplikowanego wdrożenia mechanicznego konieczne było skorelowanie wielu indywidualnych podzespołów, takich jak akumulatory, nastawniki DC/DC, chłodnice i sterowniki. Wymagało
to zatem dużo miejsca i podnosiło koszty instalacji. Dzięki
zintegrowaniu wszystkich pojedynczych komponentów i systemów w jednym urządzeniu do gromadzenia energii, można zaoszczędzić wiele czasu, a także kosztów materiałów
z tytułu integracji i instalacji systemu. System firmy Liebherr
działający na zasadzie: „podłącz i używaj” umożliwia łatwą
instalację i obsługę. Użytkownik musi jedynie zadbać o podłączenie mechaniczne i przewody elektryczne. Może on podłączyć jednostkę jako zwykłe urządzenie dwubiegunowe
bezpośrednio do złącza DC (od 530 do 850 V), jak również
zgromadzić określoną ilość energii lub ponownie ją dostarczyć z wykorzystaniem dodatkowego interfejsu komunikacyjnego. Poprzez ten interfejs możliwa jest również wymiana wszystkich przetwarzanych danych.
Zależnie od ilości energii, która wymaga zgromadzenia, dla
w celu zwiększenia pojemności połączyć można równolegle
nawet do dziesięciu jednostek gromadzenia energii. Zaletą
takiego rozwiązania jest nie tylko możliwość dostarczenia
większej mocy, lecz również fakt, że nadmiar energii pozostaje w układzie i może zostać wykorzystany do późniejszej
pracy. W rezultacie sprawia to, że do prawidłowej pracy
układu nie jest wymagane dodatkowe zasilanie.
Nowatorski system gromadzenia energii Liebherr „Liduro”
pozwala znacząco zwiększyć wydajność elektrycznych układów napędowych. Jego zalety sprawdzono w praktycznym
działaniu. Na początek system w wersji podstawowej został
zainstalowany w samojezdnej suwnicy bramowej z napędem
spalinowo-elektrycznym. Podczas analizy podsumowującej
testy w warunkach rzeczywistych, w porównaniu z tej samej
klasy maszyną bez systemu „Liduro” odnotowano zmniejszenie zużycia paliwa o czterdzieści procent. Jest to imponujący wynik, oznacza bowiem oszczędności siedmiuset litrów
oleju napędowego na tydzień pracy maszyny. Przy stosowaniu systemu zgodnie z zaleceniami producenta i intensywnej
eksploatacji suwnicy użytkownik może zaoszczędzić w skali
roku nawet do siedemdziesięciu tysięcy złotych. Inną zaletą
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W pełni zintegrowany system gromadzenia energii firmy Liebherr „Liduro” do zastosowań mobilnych i stacjonarnych bazuje na kondensatorach dwuwarstwowych

wynikającą z korzystania z systemu „Liduro” jest możliwość
zastosowania mniejszego silnika wysokoprężnego. Nie ma
bowiem potrzeby, by jednostka napędowa pokrywała szczytowe zapotrzebowanie na moc i można ją utrzymywać stale
w optymalnym zakresie obrotowym. Pozwala to nie tylko
ograniczyć zużycie paliwa, ale także znacznie zmniejszyć
emisję hałasu i szkodliwych substancji zawartych w spalinach emitowanych przez silnik Diesla.
„Liduro” sprawdza się znakomicie w zastosowaniach związanych z występowaniem dużej liczby cyklów ładowania i rozładowania. Wynika to z tego, że okresowo występują wówczas
wysokie wartości szczytowe obciążenia, a zasadnicze znaczenie ma trwałość użytkowa. W takich warunkach jednostki
gromadzenia energii na bazie kondensatorów dwuwarstwowych ujawniają wiele zalet w porównaniu z akumulatorami bateryjnymi, na przykład w obszarze elektromobilności, a także
podczas cyklu podnoszenia, jak w przypadku żurawi, wózków widłowych i dźwigów. Nowy system gromadzenia energii
opracowany przez koncern Liebherr jest zatem rozwiązaniem
przynoszącym oszczędności i zrównoważonym, umożliwiającym zwiększenie wydajności i podniesienie efektywności
elektrycznych układów napędowych i urządzeń.
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Oryginalne części do silników Isuzu? To żaden problem!
oncern Isuzu należy do światowych liderów w konstruowaniu i produkcji silników wysokoprężnych. Ich główna fabryka (Power Train Division of Isuzu Motors)
znajduje się w Plymouth w amerykańskim stanie Michigan.
Paleta produkcyjna jest niezwykle szeroka, dość powiedzieć,
że Isuzu oferuje w chwili obecnej ponad trzydzieści różnych
modeli jednostek wysokoprężnych.
Japoński koncern wytwarza zarówno małe silniki napędzające lekkie pojazdy i wózki widłowe, jak i potężne jednostki stosowane w maszynach budowlanych i pojazdach ciężarowych. Na bazie dużych silników wysokoprężnych, których
moc osiąga nawet 500 KM, powstają też konstrukcje specjalistycznych zespołów prądotwórczych.
Silniki Isuzu ze względu na swą niezawodność i efektywność
są chętnie stosowane na pierwszy montaż przez renomowanych producentów maszyn budowlanych. Znajdziemy je
między innymi w sprzęcie Hitachi, Gehl, TCM, Komatsu, Bobcat, JCB, Clarc, Kobelco, Sumitomo, Kato, IHI, JSK,
Kawasaki, Case, New Holland czy Furukawa. Silniki Isuzu
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uznawane są powszechnie za niezwykle trwałe, a ze
względu na swe wysokie parametry robocze cieszą się
uznaniem użytkowników maszyn.
W Polsce jednostki napędowe Isuzu znajdują najczęściej zastosowanie w maszynach budowlanych, w szczególności średnich i dużych koparkach oraz ładowarkach kołowych. Ich użytkownicy liczyć mogą na wszechstronne wsparcie posprzedażowe ze strony Isuzu Automotive Polska, które jest generalnym importerem wyrobów marki Isuzu w naszym kraju. Stała

Wysokoprężne silniki Isuzu bardzo często znajdują zastosowanie w średnich i dużych koparkach oraz ładowarkach kołowych renomowanych producentów

oferta Isuzu Automotive Polska obejmuje w chwili obecnej
blisko czterdzieści pięć tysięcy oryginalnych części i podzespołów do przemysłowych jednostek napędowych Isuzu wszystkich serii. W firmie zainteresowani częściami do silników zaopatrzyć się mogą między innymi w panewki główne, panewki korbowe, pierścienie oporowe, tłoki, wały korbowe, bloki silnika,
końcówki wtrysków, wtryskiwacze, głowice, korbowody, pierścienie, świece żarowe, pompy wtryskowa czy cewki gaszenia.
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Zdalny system załadunku Command zwiększa bezpieczeństwo
owy system załadunku Cat Command umożliwia
zdalne sterowanie ładowarkami kołowymi 988K w zasięgu wzroku. Rozwiązanie ogranicza ryzyko obrażeń
ciała i zapewnia nieprzerwaną produkcję dzięki umożliwieniu
bezpiecznego działania w strefach potencjalnie niebezpiecznych. System załadunku Command jest dostępny jako pakiet
modernizacyjny do aktualnie użytkowanych maszyn 988K.

N

System został zaprojektowany jako kompaktowa konsola
do zdalnego sterowania noszona na wygodnych szelkach. Ergonomicznie rozmieszczone elementy sterujące zapewniają operatorowi pełny dostęp do podstawowych funkcji maszyny. Elementy sterujące są zintegrowane z układami elektronicznymi maszyny, co umożliwia taki sam sposób sterowania i takie samo reagowanie maszyny jak w przypadku sterowania z kabiny, dzięki czemu operator może utrzymać wydajność, pracując na odległość.
Za pomocą konsoli można także uzyskać dostęp do zaawansowanych opcji, takich jak Autodig. Przenośna konsola umożliwia
operatorowi sterowanie maszyną w zasięgu wzroku nawet na odległość czterystu metrów.

rzystania zdalnie sterowanej ładowarki w trudnych warunkach terenowych umożliwia ciągłość i bezpieczeństwo pracy.
System załadunku Command składa się z wytrzymałych podzespołów wewnętrznych, które zostały uszczelnione w celu ochrony
przez kurzem i wilgocią. Elementy zewnętrzne są zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi przez stalową obudowę.
W obudowie na elementy elektroniczne, przeznaczonej do montażu na dachu, znajdują się: antena, kontrolki i bezprzewodowy
odbiornik. Dzięki różnym kolorom kontrolek LED osoby znajdujące się w pobliżu uzyskują wyraźny komunikat o stanie maszyny.
Działanie zdalnej konsoli i wewnętrznego nadajnika-odbiornika

Ergonomicznie rozmieszczone elementy sterujące zapewniają operatorowi pełny
dostęp do podstawowych funkcji maszyny

System załadunku Command jest dostępny jako pakiet modernizacyjny do będących aktualnie w eksploatacji ładowarek Cat 988K

bazuje na technologii widma rozproszonego, co umożliwia eliminację praktycznie wszystkich zakłóceń pochodzących od innych
urządzeń bezprzewodowych w paśmie częstotliwości 900 MHz
lub 2,4 GHz. Chronione patentem algorytmy zapewniają pewną
komunikację pomiędzy wewnętrznym bezprzewodowym odbiornikiem i konsolą, zabezpieczając przed mieszaniem się sygnałów
pochądzących z nieuprawnionych urządzeń.

Pełna integracja z układami elektronicznymi Caterpillar umożliwia
otrzymywanie komunikatów o kluczowych parametrach stanu
maszyny oraz aktywacji różnych funkcji zabezpieczeń, co zapewnia operatorowi ciągłą kontrolę nad maszyną. Na przykład w przypadku utraty zasilania przez zewnętrzny nadajnik-odbiornik bądź
braku komunikacji radiowej lub wewnętrznej zostanie aktywowana funkcja wyłączenia maszyny. Wyłączenie nastąpi również wtedy, gdy konsola operatora przechyli się pod kątem większym
niż sześćdziesiąt stopni, co może oznaczać, że operator przewrócił się. W przypadku jakiegokolwiek ręcznego zatrzymania maszyny natychmiast zadziała hamulec postojowy.
System załadunku Command sprawdza się bardzo dobrze w zastosowaniach, takich jak prace przy ścianach wyrobisk i na krawędziach, na hałdach węglowych i zboczach, niestabilnych nawierzchniach lub miejscach składowania materiałów niebezpiecznych. System umożliwia także dostęp do cennych materiałów,
których wydobycie za pomocą maszyny sterowanej przez operatora w kabinie może okazać się niebezpieczne. Możliwość wyko-

Przenośna konsola umożliwia operatorowi sterowanie maszyną w zasięgu wzroku nawet na odległość nawet czterystu metrów
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by sprostać stale rosnącym wymaganiom zarządzających flotą maszyn dotyczących głównie usprawnienia
komunikacji pomiędzy urządzeniami i zdalnego monitorowania maszyn, Doosan opracował bezprzewodowy system zarządzania zasobami DoosanConnect do koparek, ładowarek kołowych i wozideł przegubowych.
System DoosanConnect to rozwiązanie do zarządzania flotą
przez sieć, niezwykle przydatne w przypadku sprawowania
kontroli nad wydajnością i bezpieczeństwem pracy maszyn,
podkreślające znaczenie konserwacji zapobiegawczej. System DoosanConnect dostępny jest jako standardowe wyposażenie nowej generacji koparek Doosan o masie powyżej czternastu ton, a także ładowarek kołowych oraz wozideł przegubowych napędzanych silnikami spełniającymi
normę emisji spalin Stage IV.
Nowa usługa umożliwia właścicielom i dystrybutorom zdalne
monitorowanie i komunikację z maszynami Doosan za pomocą telematycznego systemu DoosanConnect. System
DoosanConnect, dostępny również w zestawie do montażu
w starszych modelach, jest dostarczany z darmową, trzyletnią subskrypcją. Każdy klient posiada swoje własne konto
do zarządzania swoją flotą maszyn za pośrednictwem tego
systemu. Po upływie trzech lat korzystania z usługi klienci
mają możliwość odpłatnego przedłużenia subskrypcji.
Zaprojektowany specjalnie dla maszyn Doosan nowy system
DoosanConnect dostarcza, poprzez satelitę i sieci komórkowe, obszernych informacji na temat wydajności maszyny. To
jedyne w swoim rodzaju narzędzie dostarczające tak szczegółowych danych pozwalających zmniejszyć koszty i zwiększyć efektywność pracy.
System DoosanConnect składa się z kilku elementów,
do których należą:
• urządzenie GPS do monitorowania lokalizacji maszyny
i umożliwienia ustanowienia strefy „geo-fence” w celu
zwiększenia bezpieczeństwa maszyny,
• bezprzewodowy modem danych Q-Pro z obsługą sieci
bezprzewodowej do przesyłania danych z maszyny do internetowego systemu telematycznego DoosanConnect,
• antena satelitarna i usługi satelitarne w celu zapewnienia połączenia komunikacyjnego podczas pracy maszyny Doosan
w odległych miejscach, bez zasięgu sieci komórkowych,
• strona internetowa DoosanConnect, która zapewnia klientom dostęp do wielu przydatnych raportów i ważnych danych dotyczących maszyn.
Telematyczny system DoosanConnect pozwala zarządzającym flotą maszyn skompilować szereg raportów, w tym dotyczących stanu floty, informacji na temat maszyn, lokalizacji
maszyn, godzin pracy, zużycia paliwa, czasu bezczynności
maszyny w porównaniu z czasem pracy, kodów błędów maszyny, systemu ostrzeżeń maszyny, raportów na temat historii
konserwacji i użytkowania. Doosan podaje, że system
DoosanConnect zapewnia użytkownikom znaczne korzyści
dzięki wykorzystaniu danych eksploatacyjnych, które pomagają zwiększyć wydajność, takich jak zmiana przestojów maszyny na podstawie zużycia paliwa, bezpieczeństwo maszyny
i bezpieczeństwo ogólne. System umożliwia kontrolę nad wieloma maszynami Doosan znajdującymi się w różnych lokalizacjach, wspomagając monitorowanie stopnia ich zużycia w celu

A

oceny doboru sprzętu do danego zastosowania. Może również
stanowić narzędzie operatorów maszyn, wspomagając bardziej wydajną pracę oraz podając informacje dotyczące maszyn zastępczych w przypadku przerw w działaniu spowodowanych konserwacją lub awarią. Całość chroniona jest przez
system zabezpieczający przed kradzieżą i umożliwiający odzyskanie w przypadku kradzieży. Właściciele i użytkownicy
mogą monitorować lokalizację maszyn Doosan, aby upewnić
się, że znajdują się one tam, gdzie powinny być, co pomaga
zapobiec kradzieży sprzętu.

Bezprzewodowy system zarządzania zasobami DoosanConnect do koparek, ładowarek kołowych i wozideł przegubowych usprawnia zarządzanie flotą

Dane operacyjne pozwalają na monitorowanie zużycia paliwa maszyny i monitorowanie pracy w wybranym trybie mocy
w zależności od zastosowania. Jest to pomocne w określeniu, czy operator jest w stanie wprowadzić zmiany, aby
zmniejszyć zużycie oleju napędowego podczas wykonywania tej samej pracy. Maszyny Doosan umożliwiają operatorom wybór różnych trybów mocy, co pozwala na jak najlepsze dopasowanie mocy do konkretnych zastosowań.
System umożliwia również dostęp do historii konserwacji
urządzenia i pomaga planować rutynowe usługi, przy jednoczesnym wyeliminowaniu konieczności fizycznego sprawdzenia poziomu paliwa w maszynie dzięki możliwości przeglądania informacji zdalnie.
W przypadku pojawienia się problemu technicznego system
DoosanConnect pomaga ogranczyć do niezbędnego
minimum czas przestoju maszyny. Za pośrednictwem strony
internetowej przesyłane są raporty błędów i kody ostrzeżeń,
a właściciele lub ich przedstawiciele są lepiej przygotowani,
aby rozwiązać problem, ponieważ mają więcej danych na temat wadliwego działania maszyny. Dzięki stronie internetowej DoosanConnect dystrybutorzy Doosan mogą zdiagnozować problem bez konieczności fizycznej obecności
w miejscu pracy maszyny.
Informacje dostępne dzięki systemowi DoosanConnect pozwalają właścicielom firm na lepsze planowanie pracy i szacowanie kosztów. Dokładne raporty dotyczące użytkowania
maszyny, takie jak liczba godzin roboczych maszyny podczas wykonywania określonego zadania, dają nowe możliwości biznesowe. W przyszłości Doosan rozbudowywać będzie system DoosanConnect o kolejne funkcje.
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Dual Tech VT – innowacyjna przekładnia JCB
irma JCB opracowała pierwszą na świecie przekładnię
wykorzystującą dwie technologie, zaprojektowaną specjalnie dla swoich ładowarek teleskopowych, która łączy najlepsze cechy przekładni Powershift oraz hydrostatycznej. Przekładnia o zmiennym przełożeniu DualTech VT została opracowana przez zespół inżynierów firmy JCB i jest montowana w trzech flagowych, wysokowydajnych ładowarkach
teleskopowych INDUSTRIAL Dual Tech VT.
Tim Burnhope, dyrektor do spraw technologii i innowacji
w JCB, powiedział: – Przekładnia DualTech VT stanowi najlepsze połączenie obu technologii. Tego rodzaju rozwiązanie zapewnia precyzję sterowania oraz łatwość kierowania przy niskich prędkościach zapewnianą przez napęd hydrostatyczny
oraz wydajność przy większych prędkościach oferowaną przez
przekładnię Powershift. W efekcie otrzymujemy maszynę, której produktywność jest większa aż o dwadzieścia pięć procent
od modeli konkurencyjnych. Jednostka DualTech VT, będąca
efektem naszego doświadczenia w dziedzinie przekładni hydrostatycznych i Powershift, to niezwykłe osiągnięcie naszego
zespołu projektantów i inżynierów, który wysoko podniósł poprzeczkę w zakresie technologii przeniesienia napędu.
Ładowarki teleskopowe INDUSTRIAL Dual Tech VT charakteryzują się niezwykle precyzyjnym sterowaniem przy niskich
prędkościach oraz płynnym, progresywnym reagowaniem
podczas cykli załadunku i przenoszenia. Operator może regulować funkcje sterowania, tak aby dostosować je do różnych
zastosowań i osobistych preferencji. Element Powershift odpowiadający za bezpośredni napęd w przekładni sprawia, że
ładowarki te doskonale radzą sobie podczas jazdy pod górę
i holowania. Wszystkie opisane zalety sprawiają, że wydajność tych maszyn znacząco wzrasta. Wpływ na produktywność, szczególnie podczas często powtarzanych cykli załadunku, jest nadzwyczajny: do 13% w porównaniu z dotychczas czołowymi w swojej klasie nośnikami teleskopowymi firmy JCB oraz do dwudziestu pięciu procent w porównaniu
z konkurencyjnymi maszynami tej samej klasy.
Tim Burnhope dodał: – Połączenie wyjątkowej wydajności
przy dużej prędkości i możliwości holowania oferowanych
przez przekładnię JCB Powershift z zaletami precyzyjnego sterowania przy niskiej prędkości zapewnianymi przez napęd hydrostatyczny oznacza dla operatorów maksymalną produktywność oraz doskonałe właściwości jezdne. Ładowarki teleskopowe INDUSTRIAL Dual Tech VT zapewniają korzyści obu technologii w jednej maszynie. Innowacyjna przekładnia DualTech VT
będzie montowana w trzech modelach ładowarek teleskopowych INDUSTRIAL Dual Tech VT o udźwigu 3,1 tony, 3,5 tony
oraz 4,1 tony. Ładowarki 531-70, 535-95 i 541-70 INDUSTRIAL
Dual Tech VT to flagowe maszyny opracowane dla klientów wymagających od nośnika teleskopowego maksymalnej produktywności, wydajności, oszczędności i łatwości obsługi.
Standardowe wyposażenie obejmuje montowany przy fotelu
joystick z serwomotorem oraz proporcjonalnymi przełącznikami rolkowymi do wysuwania i cofania wysięgnika, przełącznik pracy przekładni do przodu/do tyłu uzupełniający tradycyjny system przełączania biegów z lewej strony oraz silne
lampy robocze LED z przodu i z tyłu zapewniające oświetlenie o poziomie podobnym do światła dziennego w promieniu 360° i w efekcie maksymalnie zwiększające bezpieczeń-
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stwo oraz wydajność w słabych warunkach oświetleniowych.
Hamulce ze wspomaganiem, po raz pierwszy zamontowane
w ładowarce teleskopowej 550-80, są dostępne w maszynach INDUSTRIAL Dual Tech VT, zapewniając najwyższej
klasy skuteczność hamowania i zmniejszając siłę potrzebną
do naciśnięcia pedału.
Układ hydrauliczny firmy JCB z pompą tłokową zapewniającą przepływ na poziomie 140 l/min charakteryzuje się
sprawdzoną wydajnością i oszczędnością, co w dużym
stopniu wynika z zastosowania obwodu regeneracyjnego
układu hydraulicznego dla siłowników podnoszenia i wysuwania. Rozwiązanie to reguluje przepływ oleju w sposób
pozwalający na znacznie szybsze niż zazwyczaj, ale wciąż
kontrolowane opuszczanie wysięgnika. Wpływ na produktywność, szczególnie podczas często powtarzanych cykli
załadunku, jest nadzwyczajny. Bezpośrednie porównania
ładowarek teleskopowych wyposażonych w ten system

Przekładnia DualTech VT stanowi połączenie dwóch systemów – hydrostatycznego
oraz przekładni Powershift, które pozwala na wykorzystanie zalet obu rozwiązań

i nieposiadających go pokazują, że może on skrócić czas
cykli załadunku nawet o dwadzieścia procent lub zmniejszyć o piętnaście procent spalanie paliwa podczas przenoszenia tej samej ilości materiału.
Nowy dodatkowy układ hydrauliczny o dużym przepływie zapewnia przepływ do 110 l/min przy ciśnieniu 190 barów,
umożliwiając zasilanie całej gamy osprzętu o dużym zapotrzebowaniu na olej i moc hydrauliczną. Układ odpowietrzania, obsługiwany za pomocą przełącznika w kabinie, pozwala na redukcję ciśnienia na złączach w celu szybszej i łatwiejszej wymiany osprzętu.
Tryb automatyczny systemu płynnego prowadzenia (SRS) podnośnika wyłącza system, gdy ładowarka porusza się z niską
prędkością w celu precyzyjnego umieszczenia ładunku i ponownie włącza się automatycznie, gdy maszyna przekroczy prędkość 4 km/h. Wszystkie ładowarki JCB INDUSTRIAL Dual Tech
VT są napędzane przez 4,8-litrową wersję silnika wysokoprężnego EcoMAX firmy JCB, który osiąga moc 145 KM (108 kW)
przy 2200 obr./min i moment obrotowy 560 Nm przy zaledwie 1.500 obr./min. Emisja spalin na poziomie spełniającym wymogi norm Stage IV/US Tier 4 Final jest osiągana za pomocą
układu selektywnej redukcji katalitycznej (SCR).
To jednokomorowe rozwiązanie jest wystarczająco kompak-

EKSPLOATACJA

towe, aby zmieścić się w tłumiku wydechu znajdującym się
pod maską silnika, gdzie jest chronione przed warunkami atmosferycznymi, błotem i pyłem. Dzięki sprawności spalania
silnika EcoMAX nie ma konieczności stosowania kosztownego filtra cząstek stałych, który zwiększa nakłady serwisowe.
Nowa przekładnia JCB DualTech VT wykorzystuje możliwości
napędowe i ekonomiczność silnika JCB EcoMAX T4 Final
w połączeniu z układem napędu hydrostatycznego i Powershift dzięki sprawdzonym podzespołom, które zostały po raz
pierwszy umieszczone w jednej obudowie. Oba moduły
współpracują płynnie, bezproblemowo i automatycznie, zapewniając doskonałe właściwości jezdne, które można dostosować, aby zoptymalizować komfort i wydajność prowadzenia w różnych zastosowaniach.
Zaawansowany sprzęt i system kalibracji sterowania wykorzystywany w przekładni DualTech VT został opracowany
przez inżynierów firmy JCB, a jednostka jest teraz produkowana na nowej linii montażowej w zakładzie JCB Transmissions w Wrexham, gdzie projektuje się, konstruuje i wytwarza
większość przekładni Powershift, synchronizowanych skrzyń
rozdzielczych oraz osi stosowanych w maszynach JCB.

Dual Tech VT zapewnia maksymalną produktywność, wydajność i oszczędność
eksploatacji nośnika teleskopowego

Moduł napędu hydrostatycznego przekładni DualTech VT korzysta z elektronicznie sterowanego zespołu pompy hydraulicznej i silnika, aby zapewniać szybką reakcję, precyzyjną regulację prędkości i bezstopniowe płynnie zmienne prędkości
robocze do 19 km/h. W przeciwieństwie do przekładni hydrostatycznych w innych ładowarkach teleskopowych, które muszą obsługiwać przeniesienie napędu od zera do prędkości
maksymalnej, moduł hydrostatyczny w jednostce DualTech
VT jest zoptymalizowany pod kątem możliwości reagowania
i sterowania przy niskich prędkościach. W efekcie pracuje cicho i płynnie, ale w sposób czuły i wydajny. Naciśnięcie pedału przyspieszenia w trybie jazdy wpływa zarówno na zachowanie układu hydrostatycznego, jak i prędkość obrotową silnika, a elektroniczne układy sterowania równoważą
pracę obu jednostek zgodnie z potrzebą kierowcy. Precyzyjna powolna jazda jest możliwa przy użyciu pedału hamulca – w wyniku ruchu początkowego napęd hydrostatyczny
jest stopniowo odłączany, a operator zyskuje pełną kontrolę
podczas spychania materiału na stos, bez negatywnego
wpływu na hamulce.
Włączenie trybu Flexi, poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku redukcji biegu, pozwala na niezależną kontrolę prędkości
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obrotowej silnika i prędkości jazdy. Rozwiązanie to jest po raz
pierwszy dostępne w pełnowymiarowej ładowarce teleskopowej.
Elektroniczna przepustnica ręczna służy do wyboru wstępnie
skonfigurowanych prędkości silnika lub przeprowadzania regulacji w skokach co 100 obr./min. Pokrętło pozwala ustawić
maksymalną prędkość dostępną przy wykorzystaniu napędu
hydrostatycznego w zakresie od zera do 19 km/h. Tryb Flexi
można stosować podczas przenoszenia i załadunku materiałów sypkich, ustawiając prędkość obrotową silnika, która zapewnia optymalną pracę układu hydraulicznego wysięgnika.
W ten sposób operator może swobodnie dostosować prędkość jazdy ładowarki za pomocą pedału przyśpieszania
i skupić się na kierowaniu oraz obsłudze wysięgnika.
Pokrętło regulacji prędkości pozwala ustawić prędkość maksymalną napędu hydrostatycznego i odpowiednio dostosować właściwości jezdne do potrzeb krótkich cykli załadunku i ograniczonych przestrzeni – funkcja ta jest szczególnie przydatna podczas
pracy w zakładach utylizacji odpadów o niewielkiej ilości miejsca.
W trybie Flexi jest także używana funkcja zmiennego przełożenia
w pełni hydrostatycznej przekładni kompaktowej ładowarki
JCB 525-60, która umożliwia obsługę osprzętu z napędem hydraulicznym, takiego jak zamiatarka. Gdy maszyna INDUSTRIAL Dual Tech VT przyśpiesza do prędkości przewyższającej 19 km/h, przekładnia o zmiennym przełożeniu DualTech VT
automatycznie uruchamia moduł Powershift, w którym elektronicznie regulowane zestawy sprzęgieł wielotarczowych w sposób niemal niezauważalny przełączają pomiędzy trzema dostępnymi biegami mechanicznymi. Brak konieczności stosowania
przemiennika momentu obrotowego sprawia, że bezpośredni
napęd mechaniczny na każdym biegu pozwala najlepiej wykorzystać dostępny moment obrotowy, zapewniając szybkie przyspieszanie, duże możliwości podczas jazdy pod górę i rozpęd
pozwalający utrzymać prędkość na pochyłościach.
Przekładnia bezpośrednio załączy najniższy bieg, gdy maszyna ma ruszyć po zwolnieniu oraz szybko przełączy biegi
podczas przyśpieszania z lekkim obciążeniem. Istnieje także
możliwość zablokowania przekładni na biegu pierwszym,
drugim lub trzecim, w zależności od potrzeb.
Optymalizacja układu przeniesienia napędu w celu wykorzystania momentu obrotowego silnika EcoMAX w różnych sytuacjach roboczych i jezdnych oznacza, że przekładnia
DualTech VT jest doskonałym uzupełnieniem wiedzy firmy
JCB w dziedzinie wydajności silnika i układu hydraulicznego
pozwalającym opracować niezwykle wydajną ładowarkę.
Operatorzy mogą wykorzystać te cechy, stosując zgodnie z zapotrzebowaniem ustawienia „Power” i „Economy”. Pierwsze
z nich pozwala przekładni wykorzystać pełny zakres obrotów
i mocy silnika zarówno w trybie hydrostatycznym, jak i Powershift.
Drugie ustawienie ogranicza prędkość silnika do 1.700 obr./min
na biegach roboczych, zmienia charakterystykę dostarczania
mocy i wymusza wcześniejsze zmiany biegów na wyższe w celu ograniczenia zużycia paliwa. Tryb „Economy” zazwyczaj
zmniejsza je o ponad pięć procent podczas typowego cyklu roboczego nośnika teleskopowego.
Podczas ponad 50.000 godzin testów JCB LiveLink zarejestrował
średnie spalanie na poziomie zaledwie 7,10 l/h – znacząco niższe
niż najlepsze wyniki podawane przez konkurencję. Bezpośrednie
porównania wykazały także wzrost produktywności o 8,5 procent
podczas typowego cyklu roboczego oraz wzrost o 16 procent wydajności podczas holowania i 25 procent podczas przenoszenia.

zeszowska firma exportowo-importowa SERWIS-KOP to czołowy dystrybutor oryginalnych i zamiennych części do maszyn budowlanych. Uznanie dla niej w kraju i za granicą stale wzrasta, o czym świadczy coraz większa liczba zadowolonych
klientów. Początki firmy sięgają roku 2007. Już w pierwszym etapie
rozwoju mogła się ona poszczycić bogatym asortymentem magazynowym, konkurencyjnymi cenami oraz fachową obsługą. Te trzy
czynniki stały się dewizą firmy i stanowiły jej nieodłączny priorytet
w kolejnych latach rozwoju. W ciągu kilku lat, dzięki trafnym decyzjom inwestycyjnym i sprawnej logistyce, niewielka początkowo
firma dokonała spektakularnego rozwoju. Z jednego pomieszczenia magazynowego i biurowego przerodziła się w prężnie rozwijające się przedsiębiorstwo, z siedzibą we własnym budynku mieszącym w pomieszczenia biurowe, socjalne, salę konferencyjną
oraz hale magazynowe. Taka organizacja zaplecza firmy Serwis
Kop stanowi podstawę jej dynamicznego rozwoju i ciągłego wzrostu poziomu jakości oferowanych produktów i usług.

R

Specjalnością firmy Serwis Kop są części zamienne do maszyn
JCB i CAT. W tym zakresie firma od lat jest niedościgłym liderem
wśród przedsiębiorstw o podobnym profilu działalności, funkcjonujących na rynku krajowym. Zasoby magazynowe wzbogacone są
także o szeroki asortyment części do maszyn innych producentów,
takich jak Komatsu, Volvo oraz Case. Bogata oferta systemów zębowych do wszystkich rodzajów maszyn, łyżki podsiębierne do koparek i minikoparek, części oryginalne i alternatywne najwyższej jakości oraz te o unikatowej dostępności w Europie – to tylko jeden
z aspektów, czyniących firmę Serwis Kop najlepszą alternatywą dla
najbardziej wymagających nabywców. Firma proponuje nowoczesne produkty najwyższej jakości, sprowadzane tylko od sprawdzonych i zaufanych dostawców. Jakość oferowanych części idzie
w parze z konkurencyjnymi cenami. Dostęp do oferty firmy ułatwia
sprawnie działająca strona www, sklep internetowy oraz produkty
oferowane za pośrednictwem platformy Allegro. Problemu nie stanowi wysyłka, realizowana w krótkim czasie na terenie całego kraju, jak również za granicą. Gwarancją sukcesu firmy są nie tylko bogate zasoby magazynowe i konkurencyjne ceny, ale również profesjonalna obsługa klientów. Pracownikami działu handlowego fir-

my są najwyższej klasy specjaliści, którzy służą solidną, fachową
oraz rzetelną pomocą i informacją. O ich doskonałym przygotowaniu i kompetencji pracowników świadczy odbytych szereg szkoleń
podnoszących poziom wiedzy o nowościach technicznych i konstrukcyjnych. Ważna jest nie tylko pomoc w trafnym doborze części, ale także wskazanie elementów, niezbędnych do prawidłowego montażu i działania produktów zakupionych przez klientów.
Najwyższa jakość świadczonych usług stanowi jej priorytet firmy
Serwis Kop. Dowodem na to jest wprowadzenie przez nią w maju 2013 roku systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001: 2009
w zakresie dystrybucji części zamiennych do maszyn budowlanych i rolniczych. Jest on utrzymywany niezmiennie do dziś.
Serwis Kop jest także laureatem wielu nagród i wyróżnień, takich
jak „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza” (2013 i 2016), w kategorii Przedsiębiorstwo Handlowe a także „Przedsiębiorstwo Fair
Play” (2015 i 2016) w ramach Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości. Firma jest również członkiem wspierającym Stowarzyszenie Operatorów Maszyn Roboczych OPERATOR oraz elitarnego Klubu Gazel Biznesu – najdynamiczniej rozwijających się
firm. W codziennej działalności firmy ważne miejsce zajmuje realizacja misji etyczno-socjalnej. Od początku istnienia firmy nieobce
są jej prospołeczne działania na rzecz wspierania potrzebujących – w związku z tym systematycznie przeznaczane są środki
finansowe na rzecz organizacji Polskiego Czerwonego Krzyża
oraz UNICEF – w celu niesienia pomocy dzieciom w najbiedniejszych krajach świata. Firma wspiera także lokalne organizacje.
Misją firmy Serwis Kop jest ciągłe podnoszenie poziomu zadowolenia nabywców oferowanych przez nią produktów. Profesjonalizm w prowadzeniu i funkcjonowaniu firmy idzie w parze z jej ciepłym, przyjaznym i przychylnym nastawieniem do klientów, których dobro i poczucie zadowolenia jest wartością najważniejszą
i najwyżej cenioną przez pracowników firmy Serwis Kop. Wszystkie te czynniki, ciągle rozwijane i udoskonalane, składają się
na politykę firmy i stanowią filary jej codziennego funkcjonowania. One właśnie czynią firmę Serwis Kop liderem wśród przedsiębiorstw, działających nie tylko na rynku krajowym, a także
w coraz większym stopniu również zagranicznych.
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Serwis Kop – w dążeniu do perfekcji

SERWIS

Camso wydłużyło gwarancję na gąsienice!
amso podkreśla, jak ważna w codziennej działalności
jest pewność co do najwyższej jakości oferowanych
wyrobów. Firma zapewnia, że produkowane przez nią
gąsienice przeznaczone do zastosowania w minikoparkach
(MEX HXD, MEX SD) są najbardziej efektywne i najsolidniej
wykonane spośród tego typu produktów dostępnych na rynku. Potwierdzeniem deklaracji firmy jest poprawa warunków
gwarancji. W ten sposób Camso będące wiodącym w skali
światowej producentem ogumienia przemysłowego, zamierza usatysfakcjonować użytkowników swych gąsienic wpływając przy okazji na lepsze postrzeganie marki dające możliwość zwiększenia udziałów w rynku.
Na czym konkretnie polegają wprowadzone modyfikacje
w warunkach gwarancji. Producent gąsienic do minikoparek
MEX HXD oraz MEX SD podjął decyzję o przedłużeniu obowiązującej na nie gwarancji na gąsienice. Dla serii HXD z 30
m-cy/2.500 godzin pracy na 36 m-cy/3.000 godzin pracy
(w zależności od tego, który z czynników nastąpi wcześniej).
Natomiast jeżeli chodzi o gąsienice serii SD, zamiast dotychczasowych 18 m-cy/1.500 godzin pracy gwarancja obowiązuje teraz przez 24 m-ce/2.000 godzin pracy. Godne podkreślenia jest także, że w przypadku wszystkich gąsienic składa-
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Oplot stalowy gąsienic Camso wykonany został z najlepszej jakości stali odpornej na rozcięcia i rozciąganie

jącemu reklamację nie jest liczony tak zwany udział własny.
Jeżeli reklamacja na gąsienice w okresie obowiązującej
na nie gwarancji zgłaszana jest z powodu usterki powstałej
z winy producenta, klientowi zwracana jest pełna kwota lub
udostępniany fabrycznie nowy wyrób wolny od wad. Jest to
niezwykle ważne, bowiem konkurenci Camso w warunkach
gwarancji udzielanej na swe gąsienice przewidują branie
pod uwagę wartości gąsienic w konkretnym dniu, w którym
doszło do ujawnienia się usterki. Czas użytkowania liczony
jest przy tym w pełnych miesiącach, a wartość zużycia określana w danym momencie – odliczana.
– Mamy olbrzymią satysfakcję, że jesteśmy w stanie w istotny
sposób poprawić warunki gwarancji na gąsienice przeznaczone do minikoparek. Jest to dobitny dowód na to, że jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom nadzwyczajne warunki użytkowania naszych wyrobów budując w ten sposób
bliższe relacje i zwiększając wzajemne zaufanie – powiedział
David De Waele, dyrektor produktu wyrobów dla branży budowlanej w regionach EMEA i APAC. Wydłużenie czasu obo-
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Gąsienice Camso HXD wyróżniające się grubszym karkasem, są zdecydowanie
mniej podatne na uszkodzenia mechaniczne

wiązywania gwarancji nie tylko wzmacnia zaufanie użytkowników do marki, ale także uwypukla zaangażowanie Camso
na rzecz wsparcia klientów i zapewnienie niezakłóconej pracy eksploatowanych przez nich maszyn. – Sprawa jest oczywista. Dzięki istotnym ulepszeniom konstrukcji gąsienic, skrupulatnej kontroli jakości produktów i stosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu technologii produkcji oraz
mieszanek gumowych klasy premium jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom zdecydowanie najlepsze warunki
gwarancji w branży – dodaje David De Waele.
Gąsienice Camso HXD wyróżniają się zdecydowanie grubszym karkasem, który tym samym jest mniej podatny
na uszkodzenia mechaniczne, do których dochodzi
najczęściej w wyniku przebicia lub przecięcia. Stosowany w
nich oplot stalowy wykonany został z najlepszej jakości stali
odpornej na rozcięcia i rozciąganie, co w rezultacie pozwala
uzyskać optymalne naprężenie gąsienicy.
Konstrukcja najnowszej generacji gąsienic Camso została
zmodyfikowana. Na szczególną uwagę zasługuje wzmocnienie jej specjalnie wyprofilowanym elementem metalowym.
Zastosowanie takiego rozwiązania umożliwiło nie tylko
znaczne zredukowanie degradujących wibracji, ale także pozwoliło ograniczyć hałas oraz zminimalizować ryzyko spadania gąsienicy i wyrwania elementu stabilizacyjnego z konstrukcji. Zarówno element metalowy, jak i oplot stosowane
w gąsienicach Camso przeznaczonych do minikoparek chronione są przed uszkodzeniami przez specjalny bark zabezpieczający. W rezultacie gąsienice produkowane przez Camso – w porównaniu z wyrobami konkurencji – są znacznie
efektywniej chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Dzięki temu konstruktorom Camso udało się wydłużyć ich żywotność o ponad trzydzieści procent w porównaniu z wyrobami innych producentów. Spawia to, że wyposażone w nie
maszyny odnotowują krótsze przestoje.
Zmiany warunków gwarancji weszły już w życie. Gwarancja
udzielana przez Camso na gąsienice do maszyn budowlanych dotycząca wad materiałowych i błędów produkcyjnych
obowiązuje od dnia zakupu. Reklamacja może być złożona u każdego z partnerów handlowych Camso, gdzie uzyskać
można także wszelkie informacje dotyczące specyfikacji poszczególnych produktów i obowiązującej na nie gwarancji.

SERWIS

Najlepszy zespół serwisowy Scania w Polsce
rużyna o nazwie „Old Boye Top Timu”, składająca się
z mechaników i doradców serwisowych z krakowskiego oddziału Scania Polska zdobyła największą liczbę
punktów i wygrała tegoroczną edycję konkursu Top Team,
który rozgrywany jest cyklicznie na wszystkich rynkach,
na których obecna jest Scania. W tym roku do udziału w lokalnej, polskiej edycji konkursu zgłosiło się dwadzieścia
sześć drużyn serwisowych Scania. W wyniku eliminacji do finału przeszło sześć zespołów: po dwa z autoryzowanych
dealerów Scania: firmy Hołowińscy-Scanserwis oraz firmy
Scan-Partner, jeden z oddziału Scania Polska w Poznaniu
oraz zespół Scania Polska z Krakowa.
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Tegoroczną edycję konkursu Top Team wygrał składający się z mechaników i doradców serwisowych zespół o dźwięcznej nazwie „Old Boye Top Timu” z Krakowa

Uczestnicy konkursu mieli do rozwiązania trzy zadania praktyczne, jedno związane ze znajomością warsztatowych systemów informatycznych oraz test wiedzy

Tematem przewodnim tegorocznej edycji były zrównoważone systemy transportowe. Konkurs finałowy składał się z pięciu zadań, w których uczestnicy musieli wykazać się nie tylko szeroką wiedzą teoretyczną na temat produktów i procedur wewnętrznych Scania, ale także rozwiązać zadania praktyczne. Uczestnicy mieli do rozwiązania trzy zadania praktyczne, jedno związane ze znajomością warsztatowych systemów informatycznych oraz test wiedzy. W ramach zadań
praktycznych finaliści musieli znaleźć i usunąć zasymulowane usterki w pojeździe Scania nowej generacji, modelu Scania serii R oraz skrzyni biegów Scania GRS905R.

Oprócz zespołu z Krakowa miejsca na podium zajęły również
drużyny: „Poznań”, czyli zespół Scania Polska S.A. oddział Poznań, warsztat w Tarnowie Podgórnym (drugie miejsce) oraz
„El resto de la banda”, reprezentująca firmę Hołowińscy-Scanserwis, autoryzowanego dealera Scania z Włocławka (trzecie
miejsce). Pozostałe drużyny biorące udział w finale to: GANg
Kfiatka (Hołowińscy-Scanserwis, Bydgoszcz) oraz dwie drużyny Scan-Partner ze Rzgowa – Scanpartner I oraz Scanpartner II. – Rywalizacja w tegorocznej edycji była jak zwykle emocjonująca, ponieważ zwycięska drużyna reprezentuje Polskę
w kolejnych etapach konkursu na poziomie europejskim i światowym. Już eliminacje do konkursu pokazały, że wszystkie drużyny reprezentują bardzo wysoki poziom umiejętności praktycznych oraz wiedzy merytorycznej – komentuje Piotr Piskorek,
kierownik Scania Academy Polska odpowiedzialny za organizację konkursu Scania Top Team w Polsce.
Konkurs Top Team przeprowadzany jest w całej globalnej sieci serwisowej Scania. Zespoły reprezentujące Polskę odniosły
duże sukcesy w międzynarodowych finałach Top Team. W roku 2005 zespół z Nadarzyna zajął drugie miejsce podczas Finału Międzynarodowego w Stambule, a w roku 2007 mechanicy z serwisów dealera Scania, firmy Hołowińscy-Scanserwis
zostali laureatami światowego finału Top Team.

W tym roku do udziału w polskiej edycji konkursu zgłosiło się dwadzieścia sześć drużyn serwisowych Scania. Do finału przeszło sześć zespołów: po dwa z autoryzowanych dealerów Scania: firmy Hołowińscy-Scanserwis firmy Scan-Partner, jeden z oddziału Scania Polska S.A. w Poznaniu oraz zespół Scania Polska z Krakowa
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rupa Bosch należy do wiodących w świecie dostawców technologii i usług. Zatrudnia około 375.000
pracowników. W roku 2015 jej obroty sięgnęły siedemdziesięciu miliarów euro. Grupa Bosch prowadzi działalność w czterech sektorach – Mobility Solutions, Industrial
Technology, Consumer Goods, and Energy and Building
Technology. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert
Bosch GmbH oraz około 440 spółek zależnych i regionalnych w sześćdziesięciu krajach świata. Z uwzględnieniem
dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch jest obecny
w około 150 krajach na świecie. Innowacyjna moc na całym
świecie stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. Grupa Bosch zatrudnia 55.800 współpracowników
w zakresie badań i rozwoju w 118 lokalizacjach rozsianych
po całym świecie. Strategicznym celem Grupy Bosch jest
dostarczanie rozwiązań dla świata zintegrowanego w Internecie. Innowacyjne produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia, jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników.
Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas”.
W zakresie maszyn samojezdnych Bosch Rexroth oferuje
przeznaczony specjalnie dla nich zestaw komponentów
i systemów do układów napędowych i sterujących. Elektronika odgrywa w nich coraz większą rolę. Od wielu lat firma
wprowadza na rynek elementy i układy elektroniczne spełniające bardzo rygorystyczne normy i wymagania producentów maszyn, które optymalnie dopasowane są do naszych
komponentów hydraulicznych i napędowych. Dlatego też
oferta Bosch Rexroth jest unikatowa w skali światowej.
Firma Bosch Rexroth oferuje modelowe rozwiązania praktycznie dla wszystkich maszyn samojezdnych, w szczególności dla maszyn budowlanych, pojazdów użytkowych, maszyn rolniczych i leśnych oraz maszyn do transportu bliskiego i pojazdów specjalnych. Zalety takie jak: niezawodność,
ekonomiczność, wytrzymałość i wyjątkowa łatwość obsługi
utrwaliły jej pozycję globalnego lidera rynku.
Urządzenia elektroniczne do zastosowań mobilnych pracują
w ekstremalnych warunkach. Muszą być odporne na czynniki powodujące zakłócenia, takie jak drgania, wstrząsy, skrajne temperatury lub promieniowanie elektromagnetyczne.
Dlatego używamy w nich wyłącznie komponentów spełniających rygorystyczne normy jakościowe firmy Bosch.
Najlepsze komponenty to nie wszystko. Jako część Grupy
Bosch Rexroth posiada dostęp do najwyższej klasy wiedzy
specjalistycznej w dziedzinie systemów elektronicznych
do pojazdów mechanicznych. Wytwarzana przez firmę elektronika mobilna jest produkowana na tych samych taśmach
montażowych, co podobne rozwiązania do przemysłu samochodowego. W fazie tworzenia nowego produktu każdy komponent poddawany jest rygorystycznym testom na stanowiskach wibracyjnych, w komorach temperaturowych, laboratoriach pól zakłóceń i komorach mgły solnej. Klienci mogą
więc polegać na systemach elektronicznych Bosch Rexroth
nawet w najtrudniejszych warunkach.
W dbałości o jakość Grupa Bosch nie uznaje najmniejszych
kompromisów. Mocną stroną firmy jest fachowe doradztwo.
Bosch Rexroth oferuje swoim klientom współpracę dostosowaną do potrzeb danej aplikacji w zakresie optymalnego doboru urządzeń elektronicznych oraz najkorzystniejszego po-
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łączenia z elementami hydraulicznymi i napędowymi. Nasi inżynierowie wspierają klientów na rożnych etapach procesu,
od wyboru komponentów po programowanie i symulację.
Dzielą się swoją wiedzą w zakresie projektowania, programowania, integracji i optymalizacji. Nasze rozwiązania są tworzone w ścisłej współpracy z klientami i zoptymalizowane
pod kątem konkretnych zastosowań. Dzięki właściwie dopasowanym komponentom nie ma konieczności stosowania
dodatkowych interfejsów czy dodatkowych elementów
w układach hydraulicznych i elektronicznych. Pozwala to zaoszczędzić czas i pieniądze.

Bosch Rexroth oferuje modelowe rozwiązania dla wszystkich maszyn samojezdnych, w szczególności dla maszyn budowlanych, pojazdów użytkowych, maszyn
rolniczych i leśnych oraz do transportu bliskiego i pojazdów specjalnych

Urządzenia elektroniczne przeznaczone do maszyn samojezdnych są doskonale dopasowane do elementów hydraulicznych stosowanych w układach napędu jazdy, podzespołach roboczych oraz elementach napędu wentylatora. Dzięki solidności i wytrzymałości mogą pracować
w ekstremalnych warunkach. Systemy są optymalizowane
we współpracy z użytkownikami pod względem osiągnięcia maksymalnej sprawności. Wydajność, precyzja, bezpieczeństwo i energooszczędność to cechy charakteryzujące napędy i sterowania firmy Bosch Rexroth, które wprawiają w ruch maszyny i urządzenia każdego formatu.
Przedsiębiorstwo posiada szerokie doświadczenie w aplikacjach mobilnych, maszynowych i projektowych, jak również automatyzacji przemysłu. Doświadczenie to wykorzystuje przy opracowywaniu innowacyjnych komponentów,
indywidualnych rozwiązań systemowych oraz usług.
Bosch Rexroth oferuje swoim klientom kompleksowe rozwiązania z zakresu hydrauliki, napędów elektrycznych i sterowań, przekładni oraz techniki przemieszczeń liniowych
i montażu. Przedsiębiorstwo, obecne w ponad osiemdziesięciu krajach, osiągnęło w roku 2015 obroty w wysokości 5,4 miliarda euro przy zatrudnieniu na poziomie ponad
trzydziestu tysięcy pracowników.
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Bosch Rexroth – elektronika i hydraulika z jednej ręki
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Serwis Waryński Trade – teraz także w dni wolne!
rudno znaleźć w Polsce użytkownika maszyn budowlanych, który nie słyszałby o marce Waryński. Dziś oczy
wiście wiele się zmieniło, Waryński przestał być producentem, ale nigdy nie utracił kontaktu z branżą. Spółka Waryński Trade od lat z powodzeniem współpracuje z wiodącymi
producentami maszyn budowlanych na świecie. W ofercie
spółki obecne są dzisiaj wszystkie najważniejsze kategorie
maszyn dostarczonych przez takich wytwórców jak m.in.
LiuGong, Hidromek, Eurocomach czy Way Industries.
Pod opieką serwisantów Waryński Trade znajdują się setki
ciężko pracujących maszyn różnych producentów. Także wykorzystywane wciąż nieprzerwanie maszyny wyprodukowane
przez fabrykę Waryńskiego czy te pochodzące z Huta Stalowa
Wola. Waryński Trade posiada odpowiedni potencjał, by obsługiwać jeszcze większą liczbę klientów, ale nie jest to łatwa
sprawa. Wielu użytkowników po okresie gwarancji serwisuje
i naprawia maszyny na własną rękę. Dzieje się tak z różnych
przyczyn. W dzisiejszych trudnych dla branży budowlanej czasach większość użytkowników dąży do ograniczenia kosztów
eksploatacji maszyn. Jeżeli nie mają własnych mechaników,
powierzają naprawy lokalnym warsztatom. Do serwisu autoryzowanego taki klient zwraca się jedynie wówczas, gdy usterka
jest na tyle poważna, że jej usunięcie wymaga fachowej diagnostyki, stosowania specjalistycznego oprzyrządowania
i narzędzi oraz zamówienia oryginalnych części zamiennych.
Serwis Waryński Trade służy w tym względzie wszelką pomocą. Skomplikowane naprawy warto powierzać specjalistom.
Jednak nawet przy mniejszych naprawach serwis Waryński
Trade jest w stanie udzielić natychmiastowej i skutecznej pomocy. A jak wiadomo każdy moment, kiedy maszyna nie pracuje, jest niezwykle cenny. Dziś serwis Waryński Trade pozostaje do dyspozycji klientów także w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy. Pod specjalnym numerem telefonu klienci zawsze mogą liczyć na fachową pomoc. Mechanicy Waryński Trade biorą udział w cyklicznych szkoleniach organizowanych w europejskiej centrali LiuGonga oraz w dalekich Chinach, stale podnosząc swoje kwalifikacje. Dzięki temu skutecznie i przede wszystkim szybko przeprowadzają nawet te
najbardziej skomplikowane naprawy. Waryński Trade dysponuje pomieszczeniami warsztatowymi w Warszawie, gdzie
dokonywane są przeglądy zerowe i naprawy. Firma zdecydowanie stawia na efektywność działania serwisu mobilnego.
Najważniejszym zadaniem jest osiągnięcie maksymalnej skuteczności napraw w warunkach polowych i jak najszybszego
przywrócenia maszyny do pracy. Aby osiągnąć cel, firma
odeszła od klasycznego modelu działania serwisu wyjazdowego, czyli diagnozowania usterki na miejscu, demontażu
uszkodzonej części czy elementu oraz przetransportowania
ich do warsztatu stacjonarnego, by po dokonaniu naprawy
lub pobraniu odpowiedniej części zamiennej, jechać z powrotem do uszkodzonej maszyny. Waryński Trade stawia sobie
za cel usunięcie awarii już podczas pierwszej interwencji serwisu. Dlatego też serwis mobilny firmy dysponuje pięcioma
własnymi samochodami serwisowymi z pełnym wyposażeniem warsztatowym. Oprócz narzędzi samochody serwisowe
wożą także zestaw części zamiennych i podzespołów niezbędnych do usunięcia awarii w warunkach polowych. Bardzo doświadczeni mechanicy poradzą sobie także ze starszy-
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Serwis mobilny firmy Waryński Trade dysponuje pięcioma własnymi samochodami
serwisowymi z pełnym wyposażeniem warsztatowym

mi maszynami niewyposażonymi w systemy diagnostyczne.
By w jak najkrótszym czasie przywrócić maszynę do pełnej
sprawności, nie tracić czasu na diagnozowanie usterki
na miejscu, przed wyjazdem mechanicy przeprowadzają
szczegółowy wywiad telefoniczny. Standardowo czas reakcji
na zgłoszenie awarii wynosi 48 godzin. Warunki negocjowanych indywidualnie umów serwisowych mogą zapewnić reakcję serwisu w ciągu 24 godzin i przywrócenie maszyny
do pełnej sprawności w ciągu kolejnej doby. Do dotrzymania
terminów determinujących efektywność działania serwisu
niezbędna jest dobra organizacja i stosowanie najnowocześniejszych rozwiązań logistycznych, sprawny system przyjmowania zgłoszeń awarii i zamawiania części zamiennych.
W związku z przeniesieniem europejskiej centrali chińskiej firmy LiuGong, z Holandii do Polski, czas potrzebny na naprawę maszyn tej marki zostanie jeszcze bardziej skrócony. Produkcja maszyn LiuGong w Stalowej Woli oraz zmodernizowane centrum logistyczne i magazyny części zamiennych
zapewnią terminowość realizacji zamówień nie odbiegającą
w żadnym stopniu od standardów określanych przez światowych potentatów. Szanując własną pracę i czas warto powierzyć opiekę nad swoimi maszynami profesjonalnej i sprawnej
ekipie serwisowej. Zarówno w przypadku standardowych
przeglądów okresowych, jak i ewentualnej naprawy.
Przygotowania do przeniesienia magazynu części zamiennych LiuGong Europe z Almere w Holandii do Stalowej Woli
są na ukończeniu. Dzięki tej operacji, stanie się ona Centrum
Dystrybucji części zamiennych do maszyn budowlanych oraz
wózków widłowych marki LiuGong na całą Europę. Do przeniesienia przygotowywano się poprzez plan realokacji o nazwie „Projekt New Beginning”, który ukończono w kwietniu.
W jego ramach ustalone zostały wszystkie etapy przeprowadzki. Rozpoczęła się ona inwenturą, która została przeprowadzona na początku maja. W tym miesiącu zostały również
ustawione nowe regały magazynowe oraz antresola – firma
planuje pomieścić dodatkowo około dwudziestu tysięcy różnych części zamiennych. Rozpoczęcie wysyłek z nowej lokalizacji zaplanowano na pierwszy tydzień sierpnia.

SERWIS

BSL – turbosprężarki i części do silnków maszyn budowlanych
irma BSL od ponad dwóch dekad zajmuje się importem i dystrybucją części zamiennych do samochodów ciężarowych, maszyn rolniczych, leśnych oraz
budowlanych. Firma postrzegana jako specjalista w trudnym asortymencie części mechanicznych jest uznanym dostawcą części do napraw silników, skrzyń biegów i mostów
napędowych. Przez lata budowała swoją pozycję jakością
obsługi klienta, fachowością i doradztwem technicznym.
Zawsze dbała i dba o jakość oferowanych produktów wiążąc się z producentami dostarczającymi je na pierwszy
montaż. BSL dostarcza części do każdego miejsca w kraju,

F

BSL oferuje również oryginalne części przeznaczone do profesjonalnych napraw
silników maszyn budowlanych uznanych światowych marek

Główną specjalizację BSL stanowią najwyższej jakości oryginalne turbosprężarki
przeznaczone do maszyn budowlanych renomowanych producentów

czas realizacji zamówienia wynosi 24 godziny, jeśli towar
jest w magazynie firmy w Żabiej Woli. Nietypowe zamówienia realizowane są w trybie ekspresowym od 3 do 7 dni.
Obecnie BSL jest częścią międzynarodowej grupy motoryzacyjnej TH GROUP, lidera sprzedaży turbosprężarek
w Europie. Dlatego BSL oferuje pełną gamę oryginalnych
turbosprężarek przeznaczonych do maszyn budowlanych
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VOLVO, JCB CAT, CASE, KUBOTA, LIEBHERR, KOMATSU i wielu innych. W asortymencie znajdują się turbosprężarki takich firm jak KKK, SCHWITZER, HOLSET, GARRETT, IHI oraz MITSUBISHI.
BSL specjalizuje się również w sprzedaży oryginalnych części
do napraw silników maszyn budowlanych, takich jak: tłoki, tuleje, panewki, pierścienie, uszczelki. Są to produkty najwyższej
jakości stosowane przez producentów na pierwszy montaż.
BSL jest autoryzowanym dystrybutorem MAHLE, KS, FEDERAL MOGUL, CLEVITE, VICTOR REINZ. Oferuje także części
do silników: VOLVO, DEUTZ, PERKINS, MWM, CATERPILLAR,
CUMMINS, LIEBHERR, DIESEL DETROIT, MF, CASE, VOLVO
PENTA i wielu innych. Współpraca BSL z rynkiem budowlanym
rozpoczęła się od maszyn Volvo CE. Firma jest największym
dystrybutorem części do koparek, koparko-ładowarek i wozideł oferując szeroki asortyment części do tych maszyn.
Oprócz stanowiących specjalizację BSL części silników i turbin, firma oferuje także: klocki, odboje, uszczelniacze, sworznie, elementy układów chłodzenia, paliwowych, powietrznych,
hydraulicznych, napędowych (do mostów i skrzyń biegów).

SERWIS

Zabudowy Mobil-Tech – efektywność i bezpieczeństwo
żytkownicy wymagają, aby większość napraw i działań
serwisowych odbywała się w miejscu postoju maszyny. Wymaga to odpowiedniej obsługi technicznej ze
strony mobilnych serwisów, które muszą mieć warunki działania maksymalnie zbliżone do tych panujących w warsztatach
stacjonarnych. Istotną rolę w tym względzie odgrywa wybór
zabudowy do auta. Musi być ona optymalnie dobrana do charakteru prac wykonywanych przez ekipę serwisową bezpośrednio we wnętrzu mobilnego warsztatu lub w jego pobliżu.
Firma Mobil-Tech konsekwentnie pracuje nad doskonaleniem
rozwiązań systemów zabudów dla mobilnych serwisów.
Głównym celem jej działań jest optymalizacja zagospodarowania przestrzeni pojazdów serwisowych. Przede wszystkim
chodzi o to, by praca mechaników w terenie była maksymalnie efektywna i ułatwiona. W głównej mierze zależy to oczywiście od profesjonalnej zabudowy mobilnego warsztatu, jego
wyposażenia i związanych z tym możliwości, jakie musi stwarzać ekipie serwisowej.

U

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

sprayem czy zawieszek na imadło. Są to elementy mające diametralny wpływ nie tylko na na podniesienie Przewożone
w pojeździe serwisowym narzędzia i urządzenia warsztatowe,
części zamienne czy komponenty – o ile nie zostały należycie
zamocowane – mogą nie tylko ulec uszkodzeniu, ale także
okazać się śmiertelnie niebezpieczne dla osób znajdujących
się we wnętrzu pojazdu. Nieprawidłowo zamocowane lub
przewożone luzem wiertarka czy młotek podczas zderzenia
potrafią zamienić się w siejące spustoszenie pociski, których
nic nie jest w stanie zatrzymać.

Mobil-Tech jest w stanie zabudować każdy pojazd, poczynając od małego samochodu typu kombi, poprzez auta dostawcze, aż po największe busy

Produkty oferowane przez Mobil-Tech objęte są gwarancją jakości.
Na podkreślenie zasługuje też ich dostępność. Moduły regałów
w poszczególnych rozmiarach znajdują się w magazynie. Klienci
mogą zamontować moduły regałowe we własnym zakresie lub
powierzyć zabudowanie pojazdu firmie Mobil-Tech.
Wykonywane w Polsce zabudowy posiadają certyfikaty zderzeniowe, są produktem spełniającym normy bezpieczeństwa. Zabudowy produkowane są w Polsce przez firmę legitymującą się wieloletnim doświadczeniem. Mobil-Tech oferuje nie tylko modułowe re-

gały samochodowe, ale także dodatkowy osprzęt do wybranej
zabudowy. Na przykład systemy mocowania ładunku. Nabywca może zdecydować się na przykład na montaż siatek utrzymujących drobne przedmioty, uchwytów na pojemniki ze

Wiele elementów regałów oferowanych przez Mobil-Tech ma perforację, co pozwala na dodatkowe zredukowanie ich wagi

Mobil-Tech dąży do maksymalnego obniżenia masy własnej
oferowanych zabudów. Oczywiście nie dzieje się to kosztem
obniżenia parametrów dotyczących żywotności, bezpieczeństwa i jakości konstrukcji. Do produkcji zabudów wykorzystywane są najnowocześniejsze materiały i technologie.
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Modesto – kompleksowe zabudowy szyte na miarę!
nterwencja odpowiednio wyposażonego serwisu mobilnego pozwala ograniczyć do minimum bezproduktywne
przestoje. Naprawy w miejscu postoju maszyn stają się
standardem. Z rozwiązań zabudów serwisowych korzystają
między innymi przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
miast, sekcje utrzymania autostrad, firmy wodno-kanalizacyjne, spółki energetyczne oraz gazownicze, wszelkiego rodzaju serwisy (piekarnicze, klimatyzacji, ogrzewania, maszyn rolniczych, maszyn budowlanych, samolotów, rowerów) czy też
firmy świadczące usługi specjalne.

I

praktyczne rozwiązania pozwalające stworzyć z samochodu
serwisowego prawdziwie funkcjonalne miejsce pracy. Zwiększona dzięki temu efektywność ekipy serwisowej dostrzegalna jest gołym okiem. Warto podkreślić, że zabudowy oferowane przez firmę MODESTO są projektowane na podstawie
indywidualnych wytycznych opisujących oczekiwania nabywców. Kadra doradców technicznych MODESTO używa
specjalistycznego oprogramowania do projektowania w 3D.
Daje ono wprost niewyczerpane możliwości konfiguracji, co
sprawia, że zabudowa jest „uszyta na miarę”.

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

Samochód wyposażony w oferowany przez firmę MODESTO nowoczesny system zabudowy StoreVan staje się wizytówką
profesjonalnego serwisu. StoreVan umożliwia bowiem ergono-

miczne składowanie narzędzi i części zamiennych, przy maksymalnym wykorzystaniu przestrzeni samochodu serwisowego, a przy tym jest prosty w montażu i użytkowaniu.
Dzięki wieloletnim doświadczeniom w produkcji na potrzeby
branży motoryzacyjnej, MODESTO jest w stanie zaoferować
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Ładownia pojazdu serwisowego zabudowana przez firmę MODESTO stwarza mechanikom bardzo komfortowe warunki pracy

Zabudowę regałową tworzą segmenty wyprodukowane
przy zastosowaniu najnowszej technologii. Poszczególne
elementy wykonywane są z blachy ocynkowanej, a następnie lakierowane proszkowo. W ten sposób zwiększa się ich
żywotność, odporność na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne powłoki lakierniczej. Regały wyposażone są w pojemne szuflady o wysokości frontów 75, 100 i 125 milimetrów.
Zastosowano w nich blokadę mechaniczną obsługiwaną
klamką. Dzięki temu unieruchomienie szuflady następuje
bezpośrednio na prowadnicy, co umożliwia pewne zablokowanie jej w pozycji otwartej, na przykład w sytuacji, gdy samochód stoi na pochyłości.
Zabudowa ruchomego warsztatu sprawia, że narzędzia, części i materiały robocze są rozmieszczone w sposób przejrzysty – przemyślana adaptacja pojazdu poprawia warunki pracy mechaników i znacznie zwiększa zakres wykonywanych
przez nich specjalistycznych usług. Optymalne zagospodarowanie przestrzeni ładunkowej stanowi sedno problemu.
Auto serwisowe musi być dopasowane do zadań, które mają realizować jego użytkownicy. Rozwiązania oferowane
przez firmę MODESTO powstały właśnie dzięki bacznym obserwacjom potrzeb użytkowników z różnych branż.

Profesjonalny wózek narzędziowy USAG ułatwia pracę mechaników także podczas napraw prowadzonych poza pojazdem serwisowym
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Firmy z branży budowlanej chętnie decydują się na zakup zabudowy serwisowej
wraz kompletem narzędzi ręcznych marki USAG

Doskonałe uzupełnienie zabudów StoreVan stanowią
umieszczane w nich walizki StoreBox o różnych rozmiarach
i głębokościach. Ich liczne przegródki pozwalają na uporządkowane przechowywanie zarówno drobnych elementów
montażowych, jak i większych narzędzi ręcznych. Walizki
StoreBox można przenosić osobno lub – wykorzystując specjalny wózek – kilka na raz. Walizki są kompatybilne z walizkami typu L-box, używanymi przez producentów elektronarzędzi, więc serwisanci mogą swobodnie wykonywać swoje
obowiązki także poza samochodem.
Firmy z branży budowlanej chętnie korzystają z pełnej oferty
MODESTO decydując się na zakup zabudowy serwisowej
wraz kompletem narzędzi ręcznych marki USAG przeznaczonych do dużych obciążeń. Narzędzia objęte są wieczystą
gwarancją. MODESTO oferuje też zwijadła ZECA mające zastosowanie w pojazdach serwisowych, warsztatach stacjonarnych i fabrykach, a także profesjonalne obuwie robocze
Lotto Works w nowoczesnej stylistyce. Zakup kompleksowego wyposażenia w jednym miejscu to oszczędność czasu
w poszukiwaniu pełnej kompletacji asortymentu potrzebnego do sprawnego działania mobilnego serwisu.

EKSPLOATACJA

Środki smarne Shell, czyli budowa bez przestojów
oncern Shell jest wiodącym globalnym dostawcą
środków smarnych dla samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli i maszyn przemysłowych. Najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne powstają w trzech
głównych centrach badawczo-rozwojowych w Hamburgu,
Szanghaju i Houston. Shell produkuje oleje w pięćdziesięciu
blendowniach, a smary w siedemnastu zakładach produkcyjnych na świecie, na bazie oleju powstałego z gazu naturalnego, w największej instalacji petrochemicznej zlokalizowanej
w Katarze. Niezmiennie od dziesięciu lat Shell zajmuje pierwsze miejsce na świecie wśród dostawców środków smarnych.
Dobry stan techniczny i niska awaryjność układów hydraulicznych w maszynach budowlanych uzależnione są od wielu czynników. Istotne jest nie tylko regularne serwisowanie
czy prawidłowe użytkowanie urządzeń i pojazdów, ale także
dobór odpowiednich olejów hydraulicznych oraz ich terminowa wymiana. Sprawny park maszynowy ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego i terminowego przebiegu prac budowlanych. Awaria sprzętu może wiązać się z koniecznością
ponoszenia dodatkowych wydatków na naprawy i części zamienne, opłaty za wynajęcie maszyn zastępczych, godziny
nadliczbowe operatorów, a nawet kary za niedotrzymanie
terminów wykonania robót. Warto zatem dbać o maszyny budowlane, zwracając szczególną uwagę na układy i ich podzespoły, które pracują w najcięższych warunkach i są najbardziej narażone na uszkodzenia.
Układ hydrauliczny jest kluczowym elementem większości
maszyn budowlanych. Niestety, to w nim najczęściej dochodzi do poważnych awarii, które prowadzą do nieplanowanych przestojów. To koszmar każdego operatora, a tym bardziej właściciela firmy budowlanej. Największym wrogiem
układu hydraulicznego są zanieczyszczenia, które przyspieszają degradecje oleju i zużycie mechaniczne podzespołów
hydraulicznych, tworzenie się szlamów i blokadę filtrów. Dlatego dla wydajnej i bezawaryjnej pracy urządzeń hydraulicznych tak ważny jest dobór odpowiedniego oleju hydraulicznego oraz jego terminowa wymiana – powiedział Cezary Wyszecki, ekspert techniczny Shell Polska.
Producenci nowoczesnych maszyn budowlanych stale
wprowadzają nowe rozwiązania konstrukcyjne mające
na celu obniżenie masy oraz gabarytów pojazdów i urządzeń, ułatwienie sterowania, zwiększenie efektywności czy
bezawaryjność. Co za tym idzie, w układach hydraulicznych pracuje mniej oleju niż dotychczas, rosną ciśnienia
robocze ciśnienia i temperatury pracy. W przeciętnych warunkach pracy oleje hydrauliczne nagrzewają się do temperatury w granicach 40-60°C, a w przypadku ciężkich warunków nawet powyżej 80°C. Nowoczesne urządzenia hydrauliczne wymagają więc stosowania olejów nowej generacji, które sprostają tak ekstremalnemu środowisku pracy. Nawet w przypadku maszyn budowlanych pracujących
przy niskich obciążeniach, zalecane jest stosowanie olejów hydraulicznych wysokiej jakości. Stwierdzono, że
ochrona elementów układu przed zużyciem w takich warunkach może być równie trudna.

K

Olejem hydraulicznym, który pozwala przedłużyć żywotność
układów hydraulicznych nawet w najtrudniejszych warunkach
pracy jest Shell Tellus S2 VX. Środek smarny wykorzystuje for-

46 SERWIS I EKSPLOATACJA

mułę oleju bazowego Grupy II, który pozwala na wydłuzenie
jego czasu pracy. Jego formułę opracowano tak, by utrzymywał lepkość i osiągi przy dużym obciążeniu mechanicznym
oraz w szerokim zakresie temperatur. Tak szeroki zakres pracy
oleju jest dostosowany szczególnie do potrzeb urządzeń mobilnych, jak na przykład koparki czy dźwigi. Shell Tellus S2 VX
spełnia także rosnące wymagania w zakresie wydajności pracy maszyn i urządzeń. Ograniczenie degradacji oleju pomaga
zwiększyć jego żywotność i skrócić czas przestojów. Osiąga
nawet dwa razy dłuższą odporność w teście na utlenianie
w porownaniu do Shell Tellus S2 V, tym samym trzykrotnie
przekraczając przyjęte w branży minimum. Ponadto jego wyjątkowa stabilność termiczna zapewnia długą trwałość i dobrą
ochronę przed tworzeniem się szlamu.
Degradacja oleju przekłada się na obniżenie sprawności całego
układu i mniej skuteczną ochronę podzespołów przed zużyciem,
co w konsekwencji może prowadzić do kosztownej awarii. Z tego
względu okresowa wymiana oleju hydraulicznego, zalecana przez producenta danej maszyny, to absolutna podstawa. Wy-

Olej hydrauliczny Shell Tellus S2 VX spełnia stale rosnące wymagania w zakresie
wydajności pracy maszyn i urządzeń budowlanych

mieniając olej w układzie hydraulicznym koniecznie trzeba pamiętać także o wymianie filtra oleju. To od jego stanu zależy, czy
układ będzie prawidłowo i skutecznie oczyszczany z wszelkich
zanieczyszczeń znajdujących się w środku smarnym. Zapchany
filtr utrudnia obieg oleju w układzie i grozi uszkodzeniem podzespołów hydraulicznych. Gdy filtr jest już bardzo zabrudzony,
układ przestaje być oczyszczany, a wszystkie zabrudzenia trafiają do najbardziej wrażliwych części.

Każdy dzień przestoju maszyny, zwłaszcza w przypadku dużych inwestycji budowlanych, wiąże się z wysokimi kosztami
i spadkiem efektywności. Dzięki doborowi odpowiedniego
oleju hydraulicznego oraz jego regularnej wymianie wraz z filtrem użytkownik maszyny budowlanej zminimalizować może
ryzyko wystąpienia jej poważnych awarii.

zwedzka firma Modul-System należy do ścisłej czołówki
producentów zabudów dla serwisów mobilnych. Przy ich
opracowywaniu podąża własną drogą, a rozwiązania które
stosuje często wyznaczają trendy w rozwoju takich konstrukcji.
Oferowane przez Modul-System regały warsztatowe mocowane
są w sposób bezinwazyjny, co oznacza że nie naruszają fabrycznej struktury nadwozia. Dzięki temu zabudowę można łatwo przekładać na inny pojazd. Modul-System wykorzystuje wyłącznie
oryginalne systemy mocujące, które zostały przebadane
w crash-testach przez Centrum Bezpieczeństwa Volvo. Modul-System posiada autoryzację większości importerów samocho-

S

Zasadnicze elementy zabudów Modul-System wykonane są ze stali Docol 1000 DP,
co sprawia że masa całej konstrukcji jest mniejsza nawet o dwadzieścia procent

dzo skomplikowane kształty. Stosując stal Docol 1000 DP można tworzyć konstrukcje o nawet dwukrotnie mniejszej masie
w stosunku do identycznych zastosowań z konwencjonalnych
stali konstrukcyjnych, a przy tym znacząco zwiększać ich wytrzymałość. Docol 1000 DP jest obecnie jedną z najmocniejszych zaawansowanych stali o wysokiej wytrzymałości walcowanych na zimno. Dzięki zastosowaniu takiego materiału zabudowy Modul-System mają porównywalną masę, co analogiczne
konstrukcje aluminiowe, ich wytrzymałość jest natomiast nawet
sześciokrotnie większa. W porównaniu do zabudów wykonanych
z tradycyjnej stali identyczne regały Modul-System są o dwadzieścia procent lżejsze! Pozwala to zwiększyć ładowność pojazdu,
która może być wykorzystana do przewozu dodatkowych części
zamiennych czy środków eksploatacyjnych. Istotny wpływ
na funkcjonalność zabudowy ma oświetlenie wnętrza. Modul-System stosuje listwy z diodami LED, które mogą być montowane nie tylko na suficie ładowni, ale także przytwierdzane
do profili zabudowy, co umożliwia idealne doświetlenie wnętrz
szafek. Modul-System zdecydował się nieprzypadkowo na diody LED. Są one bowiem niezwykle trwałe i nie powodują szybkiego rozładowania akumulatora. Systemy dostarczane przez
Modul-System posiadają zintegrowany układ stabilizacji napięcia, który sprawia, że natężenie światła pozostaje jednakowe
bez względu na wzrosty lub spadki napięcia akumulatora.
Zabudowy dostępne są w ciągu dziesięciu dni od zamówienia,
a montaż odbywa się na miejscu u użytkownika lub w siedzibie Modul-System Polska w Raszynie koło Warszawy.

dów użytkowych, co sprawia, że stosując jej zabudowy można mieć pewność zachowania gwarancji na zakupiony pojazd.

Mocowanie regałów odbywa się do szyn wbudowanych w nową
lekką modułową podłogę. Zbudowana jest ona nie ze sklejki tylko
z polipropylenowego „plastra miodu” i aluminium. Do przytwierdzenia regałów do ścian pojazdu firma stosuje opatentowane
uchwyty absorbujące energię zderzenia. Zapobiega to ewentualnemu przemieszczeniu zabudowy do przestrzeni pasażerskiej,
a także ogranicza ryzyko uszkodzenia regałów.
Zabudowy Modul-System można łatwo konfigurować w obrębie
specjalnej ramy nośnej, także w czasie eksploatacji. Jeżeli użytkownik uzna, że półka czy szuflada lepiej sprawdzi się w innym
miejscu, z łatwością dokona zmian. W ramie nośnej znajdują się
otwory rozmieszczone co 27 mm, dzięki czemu łatwo zagospodarować wnętrze dopasowując ją do wysokości i długości ładowni.
Jeśli użytkownikowi pojazdu zależy na zachowaniu dużej przestrzeni mobilnego warsztatu, wybrać może najpłytsze moduły
o głębokości 216 mm, które nie wystają poza nadkola. Gdy samochód jest wykorzystywany do celów transportowych tylko sporadycznie, najlepszym rozwiązaniem są regały o głębokości 324
i 486 mm. Te ostatnie zwykle umieszcza się po stronie przesuwnych drzwi ładowni, bo ze względu na ograniczoną długość zapewniają podobny rozkład masy i stanowią najlepsze podparcie
blatu roboczego. Przy pracach na zewnątrz, warto zdecydować
się na tak zwane moduły odwrócone, w których szuflady czy
drzwi szafek otwierają się wzdłuż samochodu. Dostęp do ich zawartości nie wymaga wchodzenia do wnętrza pojazdu.
Modul-System stosuje w swoich zabudowach stal o wysokiej wytrzymałości Docol 1000 DP produkowaną przez szwedzki koncern SSAB. Charakteryzuje się ona znakomitą podatnością
do formowania na zimno, dzięki czemu można uzyskać bar-

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

Tak, zabudową MODUL-SYSTEM
obniżysz wagę o 30%
V
w porównaniu do rozwiązań
tradycyjnych.

Zabudowa serwisowa

• 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
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Modul-System – stal lżejsza od aluminium i plastiku!
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