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Szanowni Paƒstwo…

…panujàca ostatnimi czasy koniunktura w budownictwie nap´dzana dodatkowo przyzna-
niem nam – wspólnie z Ukrainà – organizacji fina∏ów mistrzostw Europy w pi∏ce no˝nej
stanowi wyzwanie nie tylko dla firm realizujàcych inwestycje i dostawców sprz´tu budow-
lanego, ale mo˝e przede wszystkim… dla ekip serwisowych. Wiadomo, ˝e w nieprzekra-
czalnych terminach zbudowaç i wyremontowaç trzeba b´dzie drogi, lotniska, hotele…
Potrzeba b´dzie do tego sprawnych i wydajnych maszyn. A skoro b´dzie ich coraz wi´-
cej, roboty nie zabraknie mechanikom. U∏atwiç im (a mo˝e przede wszystkim sobie!) ˝y-
cie mogà sami u˝ytkownicy sprz´tu. Odpowiednia eksploatacja i dba∏oÊç o sprawnoÊç
technicznà maszyn na pewno si´ op∏aci. Warto wi´c odpowiednio przygotowaç do pracy
maszyn´ i dbaç o nià na co dzieƒ, tak by nie zawiod∏a w najgor´tszym okresie prac bu-
dowlanych.
Zakupy paliwa stanowià jedno z najwa˝niejszych obcià˝eƒ finansowych w eksploatacji
maszyn budowlanych. Ich u˝ytkownicy powinni zatem dà˝yç, by z ka˝dego tankowania
wyciàgnàç maksimum korzyÊci. Pami´tajmy, ˝e optymalizowanie zu˝ycia paliwa mo˝-
na osiàgnàç tylko wówczas, gdy ka˝da z maszyn podlegaç b´dzie dok∏adnemu spraw-
dzaniu jej w∏aÊciwoÊci w zakresie techniki, funkcjonalnoÊci, wyposa˝enia i serwisowania.
Przy wi´kszoÊci zwyczajnych zastosowaƒ maszyn da si´ zdefiniowaç wiele czynników
prowadzàcych do zmniejszenia zu˝ycia paliwa, a tym samym kosztów eksploatacji i stop-
nia degradacji Êrodowiska naturalnego. Nie zapominajmy: czy to samochód osobowy,
ci´˝arówka, traktor czy maszyna budowlana – wszystkie one po˝erajà ograniczone w koƒ-
cu zasoby ropy naftowej i zanieczyszajà Êrodowisko. I nie pomo˝e tu ˝aden katalizator,
tak naprawd´ wydzielanie szkodliwego dwutlenku w´gla ograniczyç mo˝na jedynie spala-
jàc mniej paliwa.
Znana maksyma mówi, ˝e kto smaruje, ten jedzie. Choç nie wywo∏uje to dziÊ najlepszych
skojarzeƒ, nie zmienia to faktu, ˝e ˝adna maszyna nie jest w stanie bezawaryjnie praco-
waç bez odpowiedniej dawki Êrodka smarnego. Tylko on jest w stanie ograniczyç tarcie,
a dok∏adniej, jego negatywne efekty w postaci oporów ruchu i zu˝ycia mechanicznego
cz´Êci. A zatem dbajmy o swoje maszyny i nie zapominajmy o smarowaniu. Wyr´czyç nas
mo˝e zainstalowany system centralnego smarowania. Jest to rozwiàzanie optymalne, ma-
szyna pracuje, a w trakcie pracy odbywa si´ smarowanie…

Redakcja
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W numerze m. in.:

4. Ceny oleju nap´dowego stanowià jeden
z najwa˝niejszych czynników finanso-
wych eksploatacji maszyn budowlanych.
Na wzrost wydatków zwiàzanych z zakupem
paliwa decydujàcy wp∏yw majà nie tylko wa-
runki, w jakich przychodzi pracowaç danej
maszynie, ale tak˝e szereg innych, z pozoru
wydawaç by si´ mog∏o b∏ahych przyczyn

7. Nadmierny poÊpiech na placu budowy nie
jest wskazany. Cz´stymi nast´pstwami
wprowadzania silników maszyn i pojazdów
na nadmierne obroty jest zwi´kszone zu˝y-
cie paliwa i kosztowne w naprawie awarie. 

8. Uk∏ady centralnego smarowania zyskujà
sobie coraz wi´ksze uznanie wÊród u˝yt-
kowników wszelkiego rodzaju sprz´tu sa-
mojezdnego, takiego jak: maszyny budow-
lane, rolnicze, urzàdzenia komunalne, ma-
szyny specjalnego przeznaczenia. Zalety
centralnego smarowania doceniane sà 
równie˝ wsz´dzie tam, gdzie prawid∏owa
i d∏ugotrwa∏a praca ∏o˝ysk Êlizgowych 
wymaga cyklicznego doprowadzania 
Êwie˝ej dawki Êrodka smarnego

10. System centralnego smarowania cz´sto
u˝ywany jest w skrajnie trudnych warun-
kach. Dlatego te˝ niezwykle wa˝ny jest
odpowiedni dobór i ochrona jego
elementów sk∏adowych, takich jak
przewody, bloki smarne oraz dozowniki

12. Cena wymiany uszkodzonej szyby gi´tej
w nowoczesnej maszynie mo˝e dochodziç
nawet do kilku tysi´cy z∏otych. Warto wi´c
skorzystaç z oferty firmy Agroglas specjali-
zujàcej si´ w produkcji szyb najwy˝szej
jakoÊci, które ró˝nià si´ od oryginalnych
jedynie ni˝szà cenà

13. Do najwi´kszych problemów eksploatacyj-
nych przecinarek nap´dzanych silnikami
benzynowymi nale˝y koniecznoÊç czysz-
czenia filtra powietrza ju˝ po krótkim czasie 
pracy urzàdzenia. Wprowadzajàc trzy
nowatorskie rozwiàzania techniczne firma
Husqvarna zamierza uwolniç u˝ytkowników
przecinarek od cz´stego wykonywania tych
niewdzi´cznych czynnoÊci

14. W r´ce polskich operatorów trafi∏y kolejne
ciekawe maszyny marki Komatsu. Nasza 
redakcja otrzyma∏a mo˝liwoÊç asystowania
przy monta˝u, szkoleniach i przekazaniu 
koparki gàsienicowej PC450LC oraz ∏ado-
warki ko∏owej WA700-3

17. U˝ytkownicy maszyn marki SANY mogà
cieszyç si´ sprz´tem wyprodukowanym
z zastosowaniem najnowoczeÊniejszych
technologii, jak równie˝ oryginalnych 
komponentów i podzespo∏ów renomowa-
nych, Êwiatowych firm, takich jak choçby
ZF, Deutz oraz Cummins. Chiƒska firma
k∏adzie te˝ szczególny nacisk na sprawnà
obs∏ug´ posprzeda˝nà

18. W przypadku wszystkich maszyn ko∏o-
wych, a szczególnie wozide∏ i ∏adowarek,
istnieje ryzyko przegrzewania si´ opon
z powodu ich niew∏aÊciwego doboru
do obcià˝enia i szybkoÊci jazdy oraz wsku-
tek zbyt niskiego ciÊnienia

20. Technologia Duraseal zastosowana przez
koncern Goodyear sprawia, ˝e przebita
opona uszczelnia si´ automatyczne 
w sposób trwa∏y, nie wymagajàcy naprawy
warsztatowej. Volvo jest pierwszym produ-
centem samochodów ci´˝arowych w Euro-
pie, który zaoferuje ogumienie tego typu
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APrenumerata - zamówienie  
Aby bezp∏atnie otrzymywaç nasz kwartalnik wystarczy wype∏niç poni˝szy formularz i przes∏aç go

faksem na numer (022) 859-19-67  lub listownie pod adresem: 

PoÊrednik Budowlany, Dzia∏ Informacji, 02-784 Warszawa, Pasa˝ Ursynowski 1/45

Prosz´ o  regularne, bezp∏atne przesy∏anie czasopisma „Maszyny Budowlane - Serwis i Eksploatacja”

imi´ i nazwisko: ........................................................................................................................................

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

zakres dzia∏alnoÊci firmy: ........................................................................................................................................

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

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

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

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

Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych przez wydawc´ „Maszyny Budowlane - Serwis i Eksploatacja”- firm´ Poland Marketing Baraƒski
Sp. z o.o., Warszawa, ul. Pasa˝ Ursynowski 1/45. Dane te b´dà wykorzystywane wy∏àcznie do celów marketingowych. B´d´ mieç prawo do wglàdu
w dane oraz mo˝liwoÊç ich poprawiania. Dane nie b´dà udost´pniane innym osobom ani firmom. Podanie danych jest dobrowolne.

Data, czytelny podpis i (lub) piecz´ç osoby zamawiajàcej .................................................................................................

Prosz´ o przes∏anie mi dodatkowych informacji dotyczàcych zamieszczonych w tym wydaniu
tekstów oznaczonych nast´pujàcymi kodami:

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

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

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

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

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

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

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

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

!
!

budowlane
maszyny
s e r w i s  i  e k s p l o a t a c j a 22007
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Ceny oleju nap´dowego stanowià jedno
z najwa˝niejszych obcià˝eƒ finansowych w
eksploatacji maszyn budowlanych. W∏aÊci-

ciel czy operator maszyny powinien zatem dà˝yç, by
z ka˝dego tankowania wyciàgnàç maksimum korzy-
Êci. Zoptymalizowanie zu˝ycia paliwa mo˝na osià-
gnàç tylko wówczas, gdy ka˝da z maszyn podle-
gaç b´dzie dok∏adnemu sprawdzaniu jej w∏aÊci-
woÊci w zakresie techniki, funkcjonalnoÊci, wypo-
sa˝enia i serwisowania. Przy wi´kszoÊci zwyczaj-
nych zastosowaƒ maszyn da si´ zdefiniowaç wie-
le czynników prowadzàcych do zmniejszenia zu-
˝ycia paliwa, a tym samym kosztów eksploatacji
i stopnia degradacji Êrodowiska naturalnego. Nie
zapominajmy: czy to samochód osobowy, ci´˝a-
rówka, traktor czy maszyna budowlana – wszyst-
kie one po˝erajà ograniczone w koƒcu zasoby ro-
py naftowej i zanieczyszajà Êrodowisko. I nie po-
mo˝e tu ˝aden katalizator, tak naprawd´ wydziela-
nie szkodliwego dwutlenku w´gla ograniczyç
mo˝na jedynie spalajàc mniej paliwa.

Nawet je˝eli bezpoÊrednia zale˝noÊç pomi´dzy fa-
chowymi przeglàdami maszyny a iloÊcià zu˝ywa-
nego przez nià paliwa nie jest do pewnego mo-
mentu zauwa˝alna, pozostaje faktem, ˝e pieczo∏o-
wicie przeprowadzane prace serwisowe doprowa-
dzajà w efekcie do znacznego zmniejszenia kosz-
tów eksploatacji. Utrzymujàc maszyn´ w nale˝y-
tym stanie, przygotowujàc jà do wykonania kolej-
nego zadania pami´tajmy, by jak najcz´Êciej uzu-
pe∏niaç poziom paliwa w zbiorniku. W ten sposób

zapobiega si´ tworzeniu kondensatu oraz zwiàza-
nych z nim strat paliwa przy odwadnianiu.
Obok stosowania nadmiernie zu˝ytych opon, tak-
˝e zbyt niskie ciÊnienie w ogumieniu pociàga
za sobà zwi´kszenie zu˝ycia paliwa. Podwy˝szo-
ny opór toczenia kompensowany musi byç kosz-
tem silnika. Codzienne sprawdzanie ciÊnienia
w ogumieniu naprawd´ si´ op∏aca. Analogicznà
sytuacj´ mamy w pojazdach gàsienicowych,
gdzie nadmierne napi´cie ∏aƒcuchów i silne zanie-
czyszczenia zbierajàce si´ w nap´dzie prowadzà
do niepotrzebnego zwi´kszenia zu˝ycia paliwa.
Kolejnym czynnikiem sà zu˝yte cz´Êci nap´du.
èle, lub nieregularnie serwisowane silniki spalajà
bezproduktywnie wiele litrów paliwa. W∏aÊciwa
praca wtryskiwaczy ma decydujàce znaczenie dla
zapewnienia jak najmniejszego zu˝ycia paliwa.
Zabrudzone lub êle wyregulowane dysze prowa-
dzà w efekcie do nieca∏kowitego spalania, a wi´c
marnotrawienia paliwa i zwi´kszonej emisji spalin.
Kolor spalin mówi nieco o stanie technicznym sil-
nika: bia∏y dym powinien wyst´powaç tylko
przy zimnym silniku i zanikaç po osiàgni´ciu w∏a-
Êciwej temperatury pracy. Je˝eli spaliny pozostajà
bia∏e lub bardzo jasne mo˝e wskazywaç to
na uszkodzenie uszczelki g∏owicy, êle ustawiony
moment wtrysku lub zanieczyszczenie nagarem
wtryskiwaczy. Spaliny majàce kolor czarny stano-
wià oznak´ nadmiaru paliwa, czego przyczynà
mo˝e byç na przyk∏ad zanieczyszczony filtr powie-
trza lub kapiàce dysze wtryskiwaczy. Spaliny o ko-
lorze niebieskim sà sygna∏em ostrzegawczym mó-
wiàcym o spalaniu oleju, co wskazuje na usterk´
pierÊcieni lub Êwiadczy o wysokim stopniu zu˝ycia
ca∏ej jednostki nap´dowej.
Silne osadzanie si´ sadzy w uk∏adzie wydechowym
powodujàce ograniczanie swobody wydalania spa-
lin prowadzi do widocznego spadku osiàgów silni-
ka. W efekcie dla wyrównania strat operator musi
dodawaç wi´cej gazu. Oprócz zwi´kszenia zu˝ycia
paliwa zbyt wysokie temperatury w obszarze zawo-
rów doprowadzajà do uszkodzenia silnika.
Szczególnej uwagi – przede wszystkim podczas
prac na zakurzonych placach budowy – wymaga
system wlotu powietrza. W silnikach z do∏adowa-
niem nawet niewielkie cia∏o obce dostawszy si´
pomi´dzy filtr powietrza i spr´˝ark´ mo˝e w krót-
kim czasie doprowadziç do jej uszkodzenia. Niere-
gularnie czyszczone i wymieniane filtry powietrza

Oszcz´dnoÊç paliwa - problem niebagatelny

Spaliny majàce kolor czarny stanowià oznak´ nadmiaru paliwa, czego
przyczynà mo˝e byç na przyk∏ad zanieczyszczony filtr powietrza lub ka-
piàce dysze wtryskiwaczy
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doprowadzajà jednostk´ nap´dowà do „zadysz-
ki”. Przy ka˝dym cyklu roboczym cz´Êç drogiego
paliwa bezsensownie zamienia si´ w czarne, szko-
dzàce Êrodowisku drobinki sadzy. Pami´tajmy, ˝e
istnienie kontrolek i diod ostrzegawczych przypo-
minajàcych o koniecznoÊci wymiany filtra powie-
trza ma swe uzasadnienie i zawsze nale˝y ich
wskazania traktowaç powa˝nie.
Du˝e znaczenie dla zoptymalizowania zu˝ycia pa-
liwa ma tak˝e temperatura robocza silnika. Nie tyl-
ko przegrzewanie jednostki nap´dowej jest dla niej
szkodliwe. Na zbyt zimnych Êciankach cylindrów
kondensuje si´ rozpylone paliwo i spala si´ nieca∏-
kowicie. Z tej przyczyny system ch∏odzenia musi
doprowadziç silnik do jego optymalnej temperatu-
ry pracy i utrzymywaç go w niej. Odpowiada za to
termostat który przy zimnym rozruchu zamyka cyr-
kulacj´ wody mi´dzy ch∏odnicà i silnikiem i zwalnia
dopiero przy wzrastajàcej temperaturze.
Ka˝da z przedstawionych powy˝ej przyczyn po-
woduje nieodczuwalny do pewnego momentu
wzrost zu˝ycia paliwa. Symptomy pojawiajà si´ ja-
ko logiczny splot wielu zaniedbaƒ. Przy niew∏aÊci-
wie serwisowanym silniku szybko kumulujà si´ ne-
gatywne wp∏ywy, zu˝ycie paliwa wzrosnàç mo˝e
o dwadzieÊcia, a nawet trzydzieÊci procent powy-
˝ej norm producenta.
Przyczyn´ nadmiernego zu˝ycia paliwa stanowiç
mo˝e równie˝ stan uk∏adu hydraulicznego maszyn,
szczególnie tych o nap´dzie hydrostatycznym. Je-
˝eli elementy sà zabrudzone, a zawory i pompy zu-
˝yte, spada efektywnoÊç pracy, niewykorzystane sà
osiàgi silnika, co w rezultacie prowadzi do nadmier-
nego zapotrzebowania na paliwo.
Trudno w naturalnych warunkach znaleêç dwa
identyczne place budowy. Maszyny nie pracujà
wi´c w takich samych warunkach. Jedno jest jed-
nak pewne: maszyny potrzebujà paliwa. To ile go
zu˝yjemy nie zale˝y jedynie od stanu technicznego
maszyny, lecz tak˝e od sposobu pracy operatora
i warunków, w jakich jest ona eksploatowana. Ka˝-
dy operator musi uÊwiadomiç sobie, ˝e ma znaczà-
cy wp∏yw na koszty eksploatacji maszyny, a co
za tym idzie na stan kasy swojej firmy. Niewielu
zdaje sobie spraw´, ˝e „kozacka” jazda prowadzi
latami do niepotrzebnego spalania paliwa na sum´
si´gajàcà nawet kilkudziesi´ciu tysi´cy z∏otych. 
Oszcz´dzanie rozpoczyna si´ ju˝ podczas w∏a-
Êciwego wykorzystywania stosowanego dziÊ po-
wszechnie w koparkach hydraulicznych prze∏àcz-
nika trybu pracy. Operator powinien najszybiej

jak to mo˝liwe przechodziç w energooszcz´dny
stan pauzy. Powinien to czyniç zawsze w chwi-
lach oczekiwania, czy to na za∏adowywany po-
jazd, albo wskazówki prze∏o˝onego podczas
konsultacji na placu budowy.
Zu˝yte lub t´pe z´by, p´kni´cia ∏y˝ek lub szufli ko-
parek i ∏adowarek wymagajà wi´kszej si∏y odspa-
jania. Hydraulika i silnik podlegajà tym samym
wi´kszym obcià˝eniom. W d∏u˝szym czasie daje
si´ wyraênie zaobserwowaç nadmierne zu˝ywanie
si´ maszyny oraz jej zbyt du˝y apetyt na paliwo.
Przy wszystkich maszynach, które je˝d˝à podczas
pracy, opór toczenia ma wp∏yw na zu˝ycie paliwa.
W niektórych przypadkach roÊnie ono nawet
o pi´çdziesiàt-siedemdziesiàt procent w stosunku
do norm producenta. Dotyczy to przede wszystkim
ci´˝arówek i wozide∏, które na placach budowy bo-
rykajà si´ z trudnymi warunkami terenowymi w po-
staci prowizorycznych, naje˝onych koleinami dróg.
Poprawienie ich stanu pozwala na znaczne
oszcz´dnoÊci na kosztach paliwa oraz umo˝liwia
pojazdom rozwijanie wi´kszych pr´dkoÊci. Z∏y stan
nawierzchni negatywnie wp∏ywa równie˝ na koszty
eksploatacji ∏adowarek ko∏owych, które na rozje˝-
d˝onym terenie dokonujà za∏adunku wywrotek
i wozide∏. Nawet niewielkie z pozoru poprawienie
stanu nawierzchni prowadzi do odczuwalnego
spadku zu˝ycia paliwa oraz przyspieszenia cykli
roboczych maszyny.
¸adownoÊç samochodów ci´˝arowych i wozide∏ ma
równie˝ wp∏yw na koszty ich eksploatacji zwiàzane
z zakupem paliwa. Dotyczy to równie˝ ∏adowarek ko∏o-
wych. Mówi si´, ˝e ten kto za∏adowa∏ wiele, zu˝ywa tak-

Zu˝yte z´by, z∏y stan techniczny ∏y˝ek lub szufli koparek i ∏adowarek po-
ciàgajà za sobà nadmierne zu˝ywanie si´ maszyny oraz zwi´kszenie
apetytu na paliwo
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˝e wiele paliwa. Praktyka wykazuje co innego. To ra-
czej ∏adujàcy zbyt ma∏o zu˝ywa za wiele paliwa! Tylko
poprzez wykorzystanie w pe∏ni dopuszczalnej przez
producenta ∏adownoÊci mo˝na optymalnie wykorzy-
staç pojazdy, to znaczy osiàgnàç najkorzystniejszy sto-
sunek zu˝ytego paliwa do przewiezionych towarów.
Je˝eli na przyk∏ad wykorzystamy zamiast pi´çdziesi´-
ciu (a to zdarza si´ wbrew pozorom bardzo cz´sto)
– osiemdziesiàt procent dopuszczalnej ∏adownoÊci po-
jazdu, zmniejszymy zu˝ycie paliwa nawet o dwadzie-
Êcia procent w przeliczeniu na transportowanà ton´.
Istnieje wiele mo˝liwoÊci optymalnego wykorzy-
stania dopuszczalnej ∏adownoÊci. Zastosowanie
tylnych klap pozwala na lepsze utrzymanie ∏adun-
ku na wywrotce pokonujàcej wzniesienia, na utrzy-
mywanych w dobrym stanie drogach, nawet spi´-
trzony ∏adunek ma wi´ksze szanse na dotarcie
w ca∏oÊci do celu. Na wyrównanym placu za∏adun-
kowym tak˝e z ∏y˝ek i szufli ∏adowarek ko∏owych
wysypuje si´ mniej materia∏u. Dobre wyniki daje
równie˝ zastosowanie wag elektronicznych. Nie
tylko pozwala to na wykorzystanie dopuszczalnej
∏adownoÊci, lecz równie˝ zapobiega prze∏adowa-
niu pojazdu, co bardzo mÊci si´ z czasem pogor-
szeniem jego stanu technicznego.
Niekorzystnie na zu˝ycie paliwa dzia∏a równie˝ ko-
niecznoÊç pokonywania wzniesieƒ przez maszy-
n´. Naturalnie spotyka si´ je na wielu placach bu-
dowy, przynajmniej niektóre z nich dadzà si´ jed-
nak uniknàç. Korzystanie przy przemieszczaniu
maszyn z najkrótszej, ale za to naje˝onej pagórka-
mi drogi nie jest najkorzystniejsze dla kosztów
eksploatacji maszyny.
Istnieje te˝ diabelnie ∏atwa sztuczka pozwalajàca
na zredukowanie kosztów paliwa. Polega ona na…
wy∏àczeniu silnika, kiedy maszyna nie pracuje. Byç

mo˝e dla wielu z czytelników jest to truizm, jest jed-
nak faktem, ˝e na wielu placach budowy operato-
rzy pozostawiajà maszyny z w∏àczonym silnikiem
na przyk∏ad na czas przerw na posi∏ki. Zagadni´ci
t∏umaczà si´ najcz´Êciej ch´cià oszcz´dzania aku-
mulatora i rozrusznika. Trudno przyjàç to inaczej,
jako prób´ zatuszowania czystej bezmyÊlnoÊci! Na-
turalnie nie ma sensu wy∏àczanie silnika na kilka
czy kilkanaÊcie sekund. Pami´tajmy jednak, ˝e pra-
cujàcy przez ca∏y dzieƒ silnik nie tylko zu˝ywa nie-
potrzebnie paliwo, ale równie˝ nabija motogodziny
maszynie. Prowadzi to do zafa∏szowania cykli ser-
wisowania i pociàga za sobà niepotrzebne wydatki.
Je˝eli na przyk∏ad konserwacja uk∏adu hydraulicz-
nego ma byç dokonana zgodnie z zaleceniami pro-
ducenta po 1.000 motogodzin, to chodzi tu o rze-
czywiste godziny pracy. Ze wzgl´du na puste prze-
biegi maszyna przepracowa∏a tylko 800 lub mniej
godzin. Przedwczesny przeglàd przynosi straty tak-
˝e ze wzgl´du na niemo˝noÊç korzystania z w pe∏-
ni przecie˝ sprawnej i przygotowanej do pracy ma-
szyny. To wyrzucanie pieni´dzy w b∏oto!
Poza tym nie odpowiadajàcy rzeczywistoÊci prze-
bieg odbije si´ niekorzystnie w momencie od-
sprzeda˝y maszyny. Potencjalny nabywca nie
musi przecie˝ wierzyç, ˝e maszyna majàca zare-
jestrowany przebieg np. 6.000 motogodzin prze-
pracowa∏a w rzeczywistoÊci tylko 4.500 mth.
A wi´c nie tylko ze wzgl´du na oszcz´dnoÊci pa-
liwa op∏aca si´ cz´stsze wy∏àczanie silnika. Ka˝dy
z operatorów powinien zostaç poinstruowany
przez pracodawc´, ˝e jego obowiàzkiem jest dba-
nie o to, by zarejestrowany przebieg maszyny od-
powiada∏ stanowi faktycznemu.
Nie mo˝na zapominaç równie˝ o ekologii. Produ-
cenci maszyn budowlanych i silników je nap´dza-
jàcych inwestujà olbrzymie Êrodki, by ich wyroby
by∏y coraz cichsze i przyjazne Êrodkowisku. Wiele
firm wykonawczych kupuje sprz´t nowej genera-
cji. Jego nale˝yte wykorzystanie na placach bu-
dowy pozostawia jednak wiele do ˝yczenia. Mo˝-
liwoÊci maszyn zostajà niweczone przez niewie-
dz´, czy wr´cz ignorancj´ pracowników.
Wiele maszyn, samochodów ci´˝arowych co-
dziennie pozostawianych jest niepotrzebnie
z w∏àczonymi silnikami. Jest to szczególnie ucià˝-
liwe na miejskich placach budowy dla okolicz-
nych mieszkaƒców. Nale˝yte obchodzenie si´
z powierzonym sprz´tem pozwoliç wi´c mo˝e nie
tylko naoszcz´dnoÊci eksploatacyjne, ale rów-
nie˝ na poprawienie wizerunku ca∏ej bran˝y. 

¸adownoÊç wozide∏ ma równie˝ niebagatelny wp∏yw na koszty ich eks-
ploatacji zwiàzane z zakupem paliwa. Dotyczy to te˝ ∏adowarek ko∏owych
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Czas to pieniàdz, tak mówi znana powszech-
nie maksyma. Nic zatem dziwnego, ˝e
na wi´kszoÊci placów budowy wymagane

jest coraz szybsze tempo robót. Cz´sto jednak
operatorzy przesadzajà z poÊpiechem wprowa-
dzajàc silniki maszyn i pojazdów na nadmierne
obroty. Nast´pstwem tego jest nie tylko zwi´kszo-
ne zu˝ycie paliwa, ale równie˝ awarie pociàgajàce
za sobà przestoje i straty finansowe. Aby po∏o˝yç
kres takim praktykom, angielska firma RDS produ-
kujàca osprz´t elektroniczny do maszyn budowla-
nych wprowadzi∏a do produkcji urzàdzenie ostrze-
gajàce przed przekraczaniem pr´dkoÊci. Spe-
ed&Distance 200, bo takà w∏aÊnie otrzyma∏o na-
zw´, umo˝liwia u˝ytkownikowi maszyny zapozna-
nie si´ z pr´dkoÊcià, z jakà si´ porusza∏a
oraz przebytym przez nià dystansem. 
Speed&Distance 200 mo˝e zostaç zaprogramowa-
ny zgodnie z preferencjami u˝ytkownika. Przyk∏a-
dowo, w przypadku przekroczenia za∏o˝onej pr´d-
koÊci lub wprowadzania silnika na nadmierne ob-
roty emitowaç mo˝e akustyczne ostrze˝enie.
Alarm mo˝e przybraç postaç g∏oÊnej syreny po∏à-
czonej z sygna∏em wizualnym. Dzi´ki temu kierujà-
cy robotami jest natychmiast informowany o tym,
˝e któryÊ z operatorów nie stosuje si´ do przyj´te-
go w firmie sposobu eksploatacji sprz´tu. 
W przypadku przekroczenia wartoÊci granicznej,
a wi´c w sytuacji alarmowej, przewinienie w za-
le˝noÊci od swojego ci´˝aru zostaje nie tylko za-
pami´tane w pami´ci wewn´trzenej urzàdzenia,
ale tak˝e zakwalifikowane do konkretnej katego-
rii. Do pierwszej kwalifikujà si´ przekroczenia
do pi´ciu procent powy˝ej zak∏adanej normy,
w drugiej grupie od pi´ciu do dwudziestu pro-
cent, w trzeciej od dwudziestu do pi´çdziesi´ciu
procent i wreszcie w ostatniej najdrastyczniejsze
– powy˝ej pi´çdziesi´ciu procent. Pami´ç i pro-
gramator urzàdzenia dost´pne sà po wprowa-
dzeniu kodu PIN. Tym samym w system ingero-
waç mo˝e wy∏àcznie autoryzowany personel.
Operator nie ma mo˝liwoÊci kasowania danych,
nie mo˝e równie˝ wy∏àczyç urzàdzenia.
Speed&Distance 200 wyposa˝ono w czytelny wy-
Êwietlacz montowany na desce rozdzielczej. Urzà-
dzenie posiada hermetycznà obudow´, co spra-
wia, ˝e jest odporne na czynniki atmosferyczne
i zanieczyszczenia. Mo˝e byç zatem stosowane
równie˝ w maszynach nie posiadajàcych kabiny.

Podstawowa wersja sensora stosowanego w urzà-
dzeniu Speed&Distance 200 pozwala na precyzyj-
ne ustalanie pr´dkoÊci do 80 km/h (w wersji rozbu-
dowanej nawet do 600 km/h) i dystansu przebyte-
go przez maszyn´ z tolerancjà wynoszàcà ±1 pro-
cent. Pomiar rzeczywistej pr´dkoÊci wobec pod∏o-
˝a odbywa si´ metodà bezdotykowà za pomocà
sensora poprzez wykorzystanie przesuni´cia
cz´stotliwoÊci pomi´dzy sygna∏em wejÊciowym
i sygna∏em wyjÊcia, spowodowanego ruchem po-
jazdu. W ten sposób w pojazdach terenowych
i maszynach budowlanych dokonaç mo˝na do-
k∏adnych pomiarów. 
Sensor usprawnia prac´ maszyn, których u˝ytkow-
nik potrzebuje precyzyjnych danych na temat po-
konywanego przez nie dystansu. Dobry przyk∏ad
stanowià tu rozk∏adarki asfaltu, dla których mo˝na
okreÊliç z du˝à dok∏adnoÊcià dozowanie materia-
∏ów. Za pomocà sensorów mo˝e byç tak˝e wylicza-
ny przesuw podajników taÊmowych.
Interesujàcym sposobem wykorzystania sensorów
stosowanych w urzàdzeniu Speed&Distance 200
jest zamontowanie ich na sta∏e w bramach wjaz-
dowych na plac budowy lub na kruszarkach i miej-
scach wa˝enia w celu kontrolowania pr´dkoÊci
podje˝d˝ajàcych pojazdów. Ka˝dy z kierowców
przekraczajàcy dopuszczonà przez kierujàcego
pracami pr´dkoÊç jest natychmiast wskazywany
g∏oÊnym alarmem dêwi´kowym i wizualnym.
Na szcz´Êcie dla siebie oprócz kary od prze∏o˝o-
nego nie otrzyma mandatu i karnych punktów…

Noga z gazu, kieszeni l˝ej…

Choç stara maksyma mówi, ˝e czas to pieniàdz, wyÊcigi po placu
budowy przynoszà wi´cej szkód ni˝ korzyÊci…
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Progresywne uk∏ady centralnego smarowa-
nia zyskujà sobie coraz wi´kszà liczb´ zwo-
lenników wÊród u˝ytkowników wszelkiego

rodzaju sprz´tu samojezdnego, takiego jak: ma-
szyny budowlane, rolnicze, urzàdzenia komunal-
ne, maszyny specjalnego przeznaczenia. Zalety
centralnego smarowania doceniane sà równie˝
wsz´dzie tam, gdzie prawid∏owa i d∏ugotrwa∏a pra-
ca ∏o˝ysk Êlizgowych wymaga cyklicznego dopro-
wadzania Êwie˝ej dawki smaru.
W sk∏ad progresywnych uk∏adów centralnego
smarowania produkowanych przez firm´ WILLY
VOGEL AG wchodzà: agregat pompujàcy, sterow-
nik elektroniczny, przewody smarowe ∏àczàce
agregat pompujàcy z systemem rozdzielaczy pro-
gresywnych oraz przewodów doprowadzajàcych
smar z rozdzielaczy do punktów smarowych.
System dzia∏a w pe∏ni automatycznie. Cykl smaro-
wania rozpoczyna sygna∏ ze sterownika urucha-
miajàcy agregat pompujàcy, który przez za∏o˝ony
wczeÊniej okres podaje poprzez elementy pom-
pujàce smar do poszczególnych rozdzielaczy.
T∏oczki przesuwajàce si´ w rozdzielaczach
na skutek cisnienia smaru kierujà odpowiednio
dobrane dawki kolejno do punktów smarnych lub
dalej do nast´pnych rozdzielaczy. IloÊç smaru
wychodzàca z ka˝dego trzech wyjÊç agregatu za-
le˝na jest od wydajnoÊci zamontowanego ele-
mentu pompujàcego oraz czasu pracy pompy
(zasada jest taka, ˝e im d∏u˝szy czas pracy pom-
py, tym wi´cej smaru zostaje doprowadzone
do uk∏adu). Cz´stotliwoÊç smarowania ustala-
na jest poprzez zaprogramowanie w sterowniku
elektronicznym czasu przerwy mi´dzy cyklami
smarowania (za∏àczaniem si´ pompy). Czas prze-
rwy zale˝ny jest od rodzaju maszyny, w której pra-
cuje uk∏ad centralnego smarowania i wynosi prze-
ci´tnie od godziny do kilku godzin. Oznacza to,
˝e ∏o˝yska otrzymujà okreÊlone dawki smaru
na przyk∏ad co godzin´ pracy maszyny (czas po-
stoju maszyny, gdy zap∏on jest wy∏àczony, nie jest
brany pod uwag´).
Agregat pompujàcy KFGS nap´dzany jest elek-
trycznie i dzia∏a na zasadzie pompy t∏okowej mi-
moÊrodowej. Posiada wbudowany w korpus ste-
rownik, który umo˝liwia programowanie cz´stotli-
woÊci smarowania oraz czasu pracy pompy. 

Sterownik posiada wyÊwietlacz u∏atwiajàcy u˝yt-
kownikowi ustawienie ˝àdanych parametrów, ta-
kich jak czas pracy pompy oraz cz´stotliwoÊç
smarowania. Parametry zaprogramowane w ste-
rowniku chronione sà kodem PIN, co oznacza, ˝e
modyfikowaç je mo˝e wy∏àcznie osoba do tego
uprawniona. Pompy posiadajà zbiorniki o pojem-
noÊci dwóch, szeÊciu oraz dziesi´ciu kilogramów.
Rozdzielacze progresywne spe∏niajà podwójnà
rol´. Po pierwsze rozdzielajà w odpowiednich
proporcjach dostarczany z agregatu smar,
po drugie zaÊ rozprowadzajà go do punktów
smarnych. Rozdzielacze t∏oczkowe zbudowane
sà z trzech do dziesi´ciu p∏ytek. WilekoÊç dawki
reguluje si´ poprzez dobór p∏ytki odpowiedniego
typu i/lub sumowanie dawek z sàsiadujàcych ze
sobà p∏ytek. Zasada dzia∏ania rozdzielaczy pro-
gresywnych zapewnia pewne, indywidualne za-
bezpieczenie ka˝dego ∏o˝yska w odpowiednio
dobranà dawk´ smaru.

Progresywne uk∏ady centralnego smarowania
firmy WILLY VOGEL AG

Progresywne uk∏ady centralnego smarowania zyskujà sobie coraz wi´k-
szà liczb´ zwolenników wÊród u˝ytkowników maszyn budowlanych
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Monta˝u progresywnego uk∏adu centralnego
smarowania firmy Willy Vogel AG dokonuje ser-
wis firmy VOITH TURBO Sp. z o.o. lub odpowied-
nio przeszkolone i posiadajàce autoryzacj´ ser-
wisy firm wspó∏pracujàcych. W dostarczanym ze-
stawie znajdujà si´ wszystkie elementy mocujàce
i z∏àczne niezb´dne do prawid∏owego zamonto-
wania uk∏adu centralnego smarowania.
Jednà z wielu zalet systemu progresywnego 
VOGEL jest mo˝liwoÊç podawania smaru do roz-
dzielaczy smarownicà r´cznà bez od∏àczania jakich-
kolwiek przewodów. Taki system mo˝e byç stoso-
wany jako docelowy taƒszy (bez pompy – tak zwa-
ne ECONOLUBE). Wówczas przyk∏adowo trzydzie-
Êci punktów smarnych sprowadzanych jest do jed-
nego, bàdê dwóch punktów wyprowadzonych w do-
godnym miejscu na maszynie, tak by by∏y one ∏atwe
do smarowania r´cznego. OczywiÊcie w ka˝dej
chwili istnieje mo˝liwoÊç domontowania pompy.
Diagnozowanie sprawnoÊci dzia∏ania systemu
progresywnego centralnego smarowania polega
na wizualnej kontroli przez u˝ytkownika maszyny
zaworu bezpieczeƒstwa na wyjÊciu z pompy. Ist-
nieje równie˝ mo˝liwoÊç monitorowania pracy
systemu z wykorzystaniem elektronicznego do-
zoru rozdzielaczy. Czujniki sygnalizujà wówczas

wystàpienie ewentualnej awarii poprzez zaÊwie-
cenie si´ lampki kontrolnej w kabinie operatora.
O najwy˝szej jakoÊci systemów centralnego sma-
rowania wytwarzanych przez firm´ WILLY VOGEL
AG Êwiadczy niezbicie fakt, ˝e sà one wykorzysty-
wane jako wyposa˝enie fabryczne przez wielu
wiodàcych producentów maszyn budowlanych.
Zdecydowanie si´ na monta˝ uk∏adu centralnego
smarowania przynosi wymierne korzyÊci u˝ytkow-
nikowi maszyny. Smarowanie automatyczne,
w stosunku do tradycyjnego wykonywanego r´cz-
nie, odznacza si´ wieloma zaletami zapewniajàc:
• systematyczne zaopatrywanie w odpowiednie

dawki smaru wszystkich punktów smarowania,
• oszcz´dnoÊç czasu na czynnoÊci obs∏ugowe,

ze wzgl´du na to, ˝e smarowanie nast´puje
podczas pracy maszyny,

• smarowanie w uk∏adzie zamkni´tym, 
• mniejsze zu˝ycie ∏o˝ysk (ich ˝ywotnoÊç jest wy-

d∏u˝ona przeci´tnie czterokrotnie),
• zmniejszenie kosztów przeprowadzanych na-

praw i prac serwisowych,
• zmniejszenie zu˝ycia smaru (szacuje si´, ˝e

mo˝na poczyniç oszcz´dnoÊci si´gajàce nawet
osiemdziesi´ciu procent),

• wyd∏u˝one okresy mi´dzyobs∏ugowe.
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Chyba nikogo z u˝ytkowników maszyn bu-
dowlanych nie trzeba przekonywaç o po-
˝ytkach p∏ynàcych z w∏aÊciwego smaro-

wania. Pozwala ono na unikni´cie kontaktu metal-
-metal, zabezpiecza przed korozjà podzespo∏ów
oraz dost´pem do nich wody, wilgoci i zanieczysz-
czeƒ. U∏atwieniem codziennej obs∏ugi maszyny
jest zastosowanie systemu centralnego smarowa-
nia. Argumentów przemawiajàcych na jego ko-
rzyÊç jest bardzo wiele. Najwa˝niejszymi z nich
sà z pewnoÊcià pe∏na gwarancja dotarcia odpo-
wiedniej dawki smaru do ka˝dego z punktów
smarnych oraz mo˝liwoÊç smarowania w trakcie
normalnej pracy maszyny. 
Centralne smarowanie redukuje czas przestojów,
a co za tym idzie poprawia ekonomik´ wykorzysta-
nia sprz´tu. Mo˝na si´ o tym przekonaç na przyk∏a-
dzie czterdziestotonowego wozid∏a technologicz-
nego. Zgodnie z instrukcjà obs∏ugi w ciàgu 2.500
przepracowanych przez nie godzin nale˝y prze-
smarowaç punkty smarne a˝ 4.072 razy. Przyjmu-
jàc, ˝e czas trwania smarowania jednego punktu
wynosi przeci´tnie dwie minuty, daje to w sumie
niemal 136 godzin, co jest z kolei równoznaczne
z koniecznoÊcià przepracowania przez serwisan-
tów dodatkowych siedemnastu dniówek. Centralne
smarowanie gwarantuje tak˝e znaczne zredukowa-
nie zu˝ycia cz´Êci, a co za tym idzie wyd∏u˝a beza-
waryjny czas eksploatacji maszyny. 
Warto równie˝ podkreÊliç, ˝e po zamontowaniu
w maszynie systemu centralnego smarowania,
mamy do czynienia ze znacznym spadkiem zu˝y-
cia Êrodka smarnego. U˝ytkownik mo˝e zaoszcz´-
dziç go nawet o po∏ow´! Mo˝liwoÊç poczynienia
dalszych oszcz´dnoÊci wynika ze stosowania
Êrodków smarnych dostarczanych w du˝ych po-
jemnikach, a wi´c taƒszych w przeliczeniu na jed-
nostk´ masy. Mniejsze zu˝ycie i mo˝liwoÊç stoso-
wania smarów biodegradowalnych przyczynia si´
równie˝ do lepszej ochrony Êrodowiska naturalne-
go. Smary biodegradowalne stosowaç mo˝-
na dzi´ki tak zwanej p∏ycie nadà˝nej zabezpiecza-
jàcej przed dost´pem powietrza oraz wody kon-
densacyjnej oraz uniemo˝liwiajàcej rozk∏ad smaru
w zasobniku lub systemie. 
Aby zakup systemu centralnego smarowania okaza∏
si´ op∏acalny, nale˝y zdecydowaç si´ na wysokiej ja-

koÊci uk∏ad odpowiednio dobrany do rodzaju ma-
szyny i warunków pracy oraz pami´taç o jego w∏a-
Êciwej eksploatacji. Powinien on dzia∏aç pod ciÊnie-
niem nie przekraczajàcym 150 bar (powy˝ej tej war-
toÊci istnieje ryzyko rozwarstwienia smaru i zag´sz-
czacza, a w konsekwencji zapchanie systemu) oraz
odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony
przed uszkodzeniem. Powinien posiadaç uk∏ad kon-
trolny, który informuje o jego pracy, a w przypadku
wystàpienia jakichkolwiek zak∏óceƒ natychmiast
alarmowaç operatora. Powinna tak˝e istnieç mo˝li-
woÊç dostosowania parametrów uk∏adu centralnego
smarowania do zmiennych warunków pracy maszy-
ny wynikajàcych choçby z wykorzystywania ró˝ne-
go rodzaju osprz´tu roboczego. System powinien
dozowaç zawsze takie same, ÊciÊle okreÊlone dawki
smaru, niezale˝nie od temperatury pracy maszyny.
Czas trwania pe∏nego cyklu smarnego powinien za-
wsze odpowiadaç zmieniajàcej si´ g´stoÊci smaru,
temperatury oraz wielkoÊci systemu. Mo˝na to osià-
gnàç tylko wówczas, gdy operator ma mo˝liwoÊç
wyboru z kabiny optymalnego trybu smarowania. 
Systemowi centralnego smarowania cz´sto przy-
chodzi pracowaç w skrajnie trudnych warunkach,
dlatego te˝ warto zdecydowaç si´ na instalacj´
uk∏adu najwy˝szej jakoÊci, optymalnie chronio-
nego i odpornego na uszkodzenia. Z pewnoÊcià
równie˝ warto równie˝ wybraç system o budowie
modu∏owej, który w przysz∏oÊci b´dzie mo˝na
∏atwo rozbudowaç. 

Dlaczego warto zainwestowaç w uk∏ad
centralnego smarowania?

Zamontowanie systemu centralnego smarowania  to op∏acalna inwe-
stycja pozwalajàca wyd∏u˝aç bezawaryjny czas eksploatacji sprz´tu



SPRZEDA˚ UK¸ADÓW I CZ¢ÂCI
WYKONYWANIE INSTALACJI

PRZEGLÑDY, NAPRAWY, SERWIS 
DORADZTWO 

KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI

Nasza oferta obejmuje systemy:

oraz

q maszyny budowlane i rolnicze: koparki, ∏adowarki, koparko-∏adowarki,
wozid∏a, kruszarki, rozdrabniarki, kombajny, prasy itp.

q pojazdy u˝ytkowe: ˝urawie, hakowce, bramowce, wywrotki, betoniarki, 
pompy do betonu, Êmieciarki, windy hydrauliczne itp.

q naczepy, przyczepy

q inne urzàdzenia, np.: stacjonarne w´z∏y betoniarskie, otaczarnie asfaltu

Dzia∏amy na terenie ca∏ego kraju.
Posiadamy autoryzacj´ firmy Vogel.

ZAPRASZAMY!

NASZA FIRMA P&K
tel./fax: 022 771 35 88, 501 193 336,ul. Stru˝aƒska 252/4, 05-126 Stanis∏awów I

serwis@centralnesmarowanie.pl

www.centralnesmarowanie.pl
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Na polskich placach budowy pracuje coraz
wi´cej nowoczesnych maszyn budowla-
nych wyposa˝onych w szyby gi´te. Zdecy-

dowanie poprawiajà one widocznoÊç, ale ich
uszkodzenie przysparza u˝ytkownikowi wielu pro-
blemów. Cena oryginalnych szyb gi´tych mo˝e
bowiem dochodziç nawet do kilku tysi´cy z∏otych. 
Rozwiàzaniem problemu mo˝e okazaç si´ skorzy-
stanie z oferty firmy Agroglas specjalizujàcej si´
w dostawach zarówno szyb p∏askich, jak i gi´tych
do zachodnich maszyn budowlanych, rolniczych
i komunalnych. Ceny szyb oferowanych przez
Agroglas sà jednak nawet o po∏ow´ ni˝sze w po-
równaniu z wyrobami oryginalnymi. OczywiÊcie
producent gwarantuje najwy˝szà jakoÊç swych
wyrobów. Szyby oferowane przez Agroglas ró˝-
nià si´ od oryginalnych jedynie ni˝szà cenà. Nie
mo˝e byç inaczej skoro sà wykonywane z wyko-
rzystaniem identycznych linii produkcyjnych.
Ca∏y asortyment produktów Agroglas dost´pny
jest w sprzeda˝y wysy∏kowej. Aby ograniczyç
obawy zamawiajàcego szyb´, Agroglas wymaga
zap∏aty za towar dopiero po siedmiu dniach od zre-
alizowania dostawy. Klient otrzymawszy przesy∏k´
ma wi´c tydzieƒ na sprawdzenie, czy zamówio-
na szyba jest odpowiedniej jakoÊci spe∏niajàc

w stu procentach jego wymagania. Dopiero gdy
upewni si´, ˝e wszystko jest w porzàdku, p∏aci
za towar przelewem na konto dostawcy. Nie musi
wi´c obawiaç si´ ryzyka otrzymania „bubla”, co
jest cz´stà praktykà w przypadku sprzeda˝y wysy∏-
kowej za pobraniem (nabywca musi uiÊciç op∏at´
w momencie otrzymania przesy∏ki). Ka˝da prze-
sy∏ka obj´ta jest ubezpieczeniem, a w przypadku
ewentualnego zniszczenia towaru wszelkie formal-
noÊci bierze na siebie Agroglas.
U˝ytkownicy nietypowych modeli maszyn równie˝
nie pozostajà pozostawieni samym sobie. Agro-
glas wykonuje bowiem równie˝ szyby p∏askie
i gi´te na konkretne zamówienie.
Wiele szyb w maszynach budowlanych montowa-
na jest na zasadzie wklejania. Agroglas oferuje
monta˝ takich szyb. W swojej ofercie posiada rów-
nie˝ specjalistyczne uszczelki do szyb montowa-
nych w konstrukcjach bezramowych.
Prawie wszystkie maszyny wyposa˝one w szyby
wklejane, majà wyjmowane ramy na przyk∏ad
drzwi czy te˝ szyb czo∏owych. Firma pokrywa
koszty dostarczenia do niej takiej ramy. Po jej
otrzymaniu wykonuje i montuje szyb´, po czym
odsy∏a ram´ zleceniodawcy. Je˝eli jest to uzasad-
nione ekonomicznie pracownicy Agroglasu mogà
tak˝e dojechaç do klienta w celu monta˝u szyby.
Doskonale wiedzàc, jak wielkà rol´ w budownic-
twie odgrywa czas, pod koniec minionego roku
Agroglas zwi´kszy∏ a˝ trzykrotnie powierzchnie
magazynowe. Teraz najbardziej popularne szyby
dost´pne sà w ciàgu 24 godzin. 
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Agroglas - szyby nowoczesne i… tanie

Szyby produkowane przez firm´ Agroglas nie ró˝nià si´ niczym od ory-
ginalnych. Wykonywane sà bowiem z wykorzystaniem identycznych li-
nii produkcyjnych

SZYBY
DO MASZYN  BUDOWLANYCH
ROLNICZYCH I KOMUNALNYCH
KLEJE DO SZYB, USZCZELKI

SPRZEDA˚ – MONTA˚ – DOSTAWA
ZDECYDOWANIE NAJTANIEJ

tel.: 0513-109-436, 0501-290-251, 
0508-398-721, fax 063 26-10-581

www.agroglas.pl 
e-mail: agroglas@agroglas.pl
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Do najwi´kszych problemów zwiàzanych
z eksploatacjà przecinarek nap´dzanych
silnikami benzynowymi nale˝y koniecznoÊç

cz´stego czyszczenia filtra powietrza. Z regu∏y ju˝
po krótkim czasie pracy urzàdzenia zanieczyszcze-
nia i kurz tworzàce si´ podczas ci´cia zatykajà filtr
powietrza. W efekcie mamy do czynienia ze spad-
kiem wydajnoÊci narz´dzia i nierównomiernà pracà
jednostki nap´dowej. Najcz´Êciej tak˝e po wy∏à-
czeniu przecinarki u˝ytkownik ma problemy z jej
ponownym uruchomieniem. 
Opisane powy˝ej problemy stanowià codziennoÊç
ka˝dego placu budowy. Dlatego te˝ konstruktorzy
firmy Husqvarna wprowadzajàc trzy opatentowane
rozwiàzania techniczne postanowili uwolniç u˝yt-
kowników przecinarek od lwiej cz´Êci k∏opotów.
W przecinarkach Husqvarna zastosowano Active
Air Filtration, czyli trójstopniowy system odÊrodko-
wego oczyszczania powietrza. Sk∏ada si´ on
z trzech uzupe∏niajàcych si´ nawzajem rodzajów
filtrów. Ju˝ w pierwszej fazie oczyszczania usuwa-
ne jest blisko dziewi´çdziesiàt procent py∏u tworzà-
cego si´ w czasie ci´cia. W drugiej fazie zasysane
powietrze przep∏ywa przez specjalnie impregno-
wany filtr piankowy. Jego zadaniem jest wychwy-
cenie drobinek py∏u, z którymi nie poradzi∏ sobie
pierwszy filtr. W trzeciem etapie silnik zabezpiecza-
ny jest filtrem z wk∏adem papierowym. Active Air
Filtration firmy Husqvarna przed∏u˝a ˝ywotnoÊç
silnika ograniczajàc do minimum przestoje spo-
wodowane usterkami i koszty obs∏ugi serwisowej.
Pami´taç nale˝y, ˝e skutecznie dzia∏ajàcy system
filtracji zmniejsza prawdopodobieƒstwo koniecz-
noÊci przerwania pracy ze wzgl´du na zablokowa-
nie si´ filtra powietrza.
Praktyczne testy wykaza∏y, ˝e ten trójstopniowy
system jest niezwykle skuteczny. Pozwala bowiem
wd∏u˝yç trzy- a nawet pi´ciokrotnie d∏ugoÊç pracy
bez koniecznoÊci czyszczenia filtra powietrza.
JednoczeÊnie, przy zachowaniu wy˝szej sprawno-
Êci narz´dzia, znacznie maleje stopieƒ zu˝ycia
podzespo∏ów silnika. 
Kolejnym patentem firmy Husqvarna jest w pe∏ni
automatycznie regulowany gaênik SmartCarb ze
zintegrowanym automatycznym systemem kom-
pensacji filtra. Pozwala to zachowaç du˝à moc sil-
nika i zmniejsza zu˝ycie paliwa. Mo˝liwoÊç dopa-

sowywania parametrów pracy do zmieniajàcego
si´ stopnia przepuszczalnoÊci filtra zdaniem in˝y-
nierów Husqvarny pozwala zawsze na dokoƒcze-
nie pracy. Odpada zatem koniecznoÊç przerwania
ci´cia dla oczyszczenia filtra. 
W celu zapewnienia pewnego uruchamiania narz´-
dzia nawet w najtrudniejszych warunkach placu bu-
dowy Husqvarna skonstruowa∏a rozrusznik nowej
generacji – DuraStarter. Zosta∏ on bardzo pieczo∏o-
wicie zabezpieczony przed wnikaniem kurzu i py∏u
tworzàcych si´ podczas ci´cia. Uszczelnienie za-
pewnia bezproblemowà prac´. Izolacja ma na celu
utrzymywanie rozrusznika w czystoÊci, co z kolei za-
pewnia niezawodnoÊç dzia∏ania i wi´kszà trwa∏oÊç.
Trzy wymienione innowacje sprawiajà, ˝e przeci-
narki Husqvarny odznaczajà si´ wy˝szà trwa∏o-
Êcià, sà niezawodne, ∏atwiejsze w obs∏udze i taƒ-
sze w serwisowaniu. 

Opatentowane rozwiàzania Husqvarny pozwalajà
ograniczyç koszty eksploatacji przecinarek

Z regu∏y ju˝ po krótkim czasie pracy przecinarki zanieczyszczenia
i kurz zatykajà filtr. W efekcie mamy do czynienia ze spadkiem wydaj-
noÊci narz´dzia, nierównomiernà pracà silnika i k∏opotami z ponowym
uruchomieniem po wy∏àczeniu narz´dzia…
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G∏ównà sferà dzia∏alnoÊci firmy Segromet
z Soko∏owa Podlaskiego jest skup
i sprzeda˝ z∏omu stali, metali kolorowych

oraz recykling samochodów i zamortyzowanych
elementów o konstrukcji metalowej. Od pewne-
go czasu przedsi´biorstwo prowadzi równie˝
prace budowlane: rozbiórkowe i monta˝owe.
W celu ich realizacji Segromet zakupi∏ niedawno
kopark´ Komatsu PC450LC. Choç koparka
przeznaczona jest g∏ównie do wyburzeƒ, to
dzi´ki mo˝liwoÊci ró˝norakiego zestawienia wy-
si´gnika i korzystania z szerokiej gamy osprz´tu
roboczego doskonale sprawdza si´ tak˝e pod-
czas prac ziemnych.
Koparka mo˝e byç eksploatowana ze skonfiguro-
wanym na trzy sposoby wysi´gnikiem o specjal-
nej wzmocnionej konstrukcji. Stosowany podczas
prac wyburzeniowych wysi´gnik High Reach po-
zwala na realizacj´ zadaƒ na wysokoÊci do 25
metrów. Wykorzystujàc konfiguracj´ Medium Re-
ach operator mo˝e si´gaç no˝ycami wyburzenio-
wymi na 21 metrów. Trzeci typ konfiguracji wysi´-
gnika pozwala na zastosowanie ∏y˝ki i wykorzy-
stywanie koparki do typowych robót ziemnych.
W celu usprawnienia monta˝u zastosowano
szybkoz∏àcze u∏atwiajàce ∏àczenie cz∏onów wy-
si´gnika. W ten sposób do niezb´dnego mini-

mum ograniczone zosta∏y przestoje wynikajàce
z koniecznoÊci przezbrojenia maszyny. 
Koparki hydrauliczne pracujàce przy wyburze-
niach nara˝one sà na uszkodzenia. Dlatego te˝

w maszynie PC450LC w´˝e hydrauliczne za-
bezpieczono stalowym oplotem. Je˝eli jednak
mimo wszystko dosz∏oby do przerwania prze-
wodu, zawory bezpieczeƒstwa nie pozwolà
na niekontrolowane opadni´cie osprz´tu. 
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Kolejne maszyny marki Komatsu trafi∏y w r´ce
polskich operatorów…

Koparka PC450LC mo˝e byç eksploatowana z zestawionym na trzy
sposoby wysi´gnikiem o specjalnej wzmocnionej konstrukcji

W celu przyspieszenia konfiguracji wysi´gnika konstruktorzy Komatsu
zastosowali specjalne hydrauliczne z∏àcze

W´˝e hydrauliczne zabezpieczono stalowym oplotem, co chroni je
przed uszkodzeniem podczas prowadzenia prac wyburzeniowych



KOMATSU Poland Sp. z o.o.
ul. Trakt Brzeski 72, 05-070 Sulejówek
tel. 022 783 00 63 wew. 15, 29
fax 022 760 12 97
czesci@komatsupoland.pl
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Na zakup kolejnej maszyny marki Komatsu zdecydo-
wa∏a si´ firma Lafarge Kujawy. Tym razem wybór pad∏
na ∏adowark´ ko∏owà Komatsu WA 700-3. Maszy-
na zakupiona zosta∏a na potrzeby kopalni kamienia
wapiennego, gdzie pracowaç b´dzie przy pracach
za∏adunkowych zwiàzanych z eksploatacjà z∏o˝a. Do-
starcza ona rocznie pi´ç milionów ton surowca, który
przerabiany jest na kruszywo drogowe, cement, mate-
ria∏y budowlane oraz nawozy. Zasoby wapienia wy-
st´pujàcego w z∏o˝u szacowane sà na 1,2 mld ton. 
Maszyny marki Komatsu wykorzystywane sà
bezpoÊrednio przy eksploatacji z∏o˝a. Wypo-
sa˝ona w ∏y˝k´ o pojemnoÊci 9,2 m3 ∏adowar-
ka WA700-3 wa˝y 74 tony. Ze wzgl´du na swe
gabaryty zosta∏a dostarczona do odbiorcy na czte-
rech przyczepach niskopodwoziowych. Na miejsce
monta˝u dotrzeç musia∏y g∏ówny korpus maszyny,
mosty, kabina z ∏y˝kà oraz ko∏a. Czterech pracowni-
ków serwisu Komatsu Poland natychmiast przystàpi-
∏o do prac monta˝owych, które wraz z testami ich po-
prawnoÊci trwa∏y cztery dni.
W ∏adowarce WA700-3 poprawiono parametry
pracy w zakresie si∏y podnoszenia i uciàgu.
W wydatnym stopniu poprawia to w∏aÊciwoÊci
za∏adunku. W maszynie zastosowano uk∏ad hy-
drauliczny reagujàcy na obcià˝enie. Oprócz te-
go w maszynie wprowadzono wiele nowator-
skich rozwiàzaƒ poprawiajàcych wydajnoÊç
i mo˝liwoÊç dostosowania jej trybu pracy do wa-
runków, w jakich wykonuje zadania. Przyczynia
si´ to nie tylko do ograniczenia zu˝ycia paliwa,
ale równie˝ podzespo∏ów maszyny. 
Konstruktorzy ∏adowarki WA700-3 pomyÊleli
o u∏atwieniu zadania pracownikom serwisu. Du˝e
pokrywy u∏atwiajà dost´p do wszystkich podze-
spo∏ów maszyny. Z pozycji ziemi dost´pne sà
wszystkie punkty smarne. Mo˝liwoÊç wyposa˝e-
nia maszyny w uk∏ad centralnego smarowania
ogranicza do minimum ryzyko przestoju spowo-
dowanego przeprowadzaniem prac serwisowych.
Nap´dzajàcy ∏adowark´ silnik SAA6D170E-3
o mocy 683 KM skonstruowano wed∏ug filozofii
firmy Komatsu okreÊlonej wyra˝eniem Econo-
my and Ecology Technology 3. Jednostka na-
p´dowa spe∏nia wszystkie wymagania norm
czystoÊci i poziomu emitowanego ha∏asu
przy jednoczesnym obni˝eniu zu˝ycia jednost-
kowego paliwa. Dodatkowym atutem jest wy-
d∏u˝enie okresów wymiany oleju silnikowego
oraz filtrów z 250 - w poprzedniej generacji ma-
szyn - do 500 motogodzin.
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Ze wzgl´du na swe gabaryty i wag´ ∏adowarka dotar∏a na miejsce
monta˝u na przyczepach niskopodwoziowych. Najwi´kszym z trans-
portowanych elementów by∏ g∏ówny korpus maszyny

Mosty ∏adowarki robià imponujàce wra˝enie. W zgodnej opinii u˝yt-
kowników sà trwa∏e i wymagajà ma∏ych nak∏adów na konserwacj´

¸adowarka stan´∏a na w∏asnych ko∏ach. Oznacza to, ˝e finisz prac
monta˝owych jest ju˝ bliski…
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Polscy u˝ytkownicy maszyn marki SANY
dzi´ki temu, ˝e sà one produkowane
w Chinach, otrzymujà sprz´t wyproduko-

wany z zastosowaniem najnowoczeÊniejszych
technologii, jak równie˝ z wykorzystaniem ory-
ginalnych komponentów i podzespo∏ów reno-
mowanych, Êwiatowych firm, takich jak ZF,
Deutz, Cummins i wielu innych. Ponadto ma-
szyny oferowane przez BODO POLSKA cechu-
je doskona∏y stosunek ceny do jakoÊci, firma
mo˝e zaoferowaç szybkie terminy dostaw, kom-
pleksowe rozwiàzania dotyczàce finansowania
zakupu, jak równie˝ mo˝liwoÊç odkupienia
w rozliczeniu maszyn budowlanych wszystkich
marek. Filozofia BODO POLSKA opiera si´
na dewizie – „czyniç ci´˝kà prac´ ∏awiejszà”.
Sprawna obs∏uga posprzeda˝na stanowi kluczo-
wy element filozofii dzia∏ania BODO. Oznacza to
w praktyce dostawy cz´Êci zamiennych ze znaj-
dujàcego si´ w Niemczech magazynu w cià-
gu 24 godzin od momentu z∏o˝enia zamówienia.
Ponadto w przypadku niemo˝noÊci usuni´cia
awarii w ciàgu 48 godzin u˝ytkownik mo˝e za˝y-
czyç sobie udost´pnienia nieodp∏atnie ade-
kwatnej maszyny zast´pczej.
BODO POLSKA jest gwarantem najwy˝szej ja-
koÊci us∏ug Êwiadczonych przez swoich part-
nerów serwisowych rozmieszczonych na tere-
nie ca∏ego kraju. Ich nadrz´dnym celem jest jak
najszybsze rozwiàzywanie problemów tak, by
maszyny w jak najkrótszym czasie by∏y gotowe
do powrotu do pracy na plac budowy.
BODO POLSKA wprowadzi∏o w ˝ycie zasad´,
w myÊl której wybrane warsztaty serwisowe mo-
gà dzia∏aç zgodnie z koncepcjà BODO-SERVICE.
Sieç serwisowa BODO POLSKA b´dzie konse-
kwentnie rozbudowywana. Zaopatrzenie w cz´-
Êci zamienne i komponenty do maszyn SANY
odbywaç si´ b´dzie za poÊrednictwem miesz-
czàcego 30 tysi´cy pozycji magazynu BODO
zlokalizowanego na terenie Niemiec. Wiele spo-
Êród standardowych komponentów docieraç
b´dzie bezpoÊrednio od producentów europej-
skich. Komponenty te nie sà wyrobami licencyj-
nymi, tak˝e w tym wzgl´dzie zatroszczono si´
o b∏yskawicznà dostaw´ cz´Êci zamiennych.
DEUTZ, CUMMINS, SIEMENS i REXROTH to tyl-

ko niektórzy spoÊród renomowanych dostaw-
ców koncernu SANY. 
Kolejny magazyn cz´Êci zamiennych nale˝àcy
do europejskiej filii SANY, SANY EUROPE po-
wstaje w Belgii. Podejmie on dzia∏alnoÊç
na prze∏omie 2007/2008. Europejski magazyn
centralny mieÊciç b´dzie 300 tysi´cy pozycji.
Dodatkowo do koƒca bie˝àcego roku utworzo-
ny zostanie serwis on-line. Dzi´ki internetowi,
za pomocà specjalnych narz´dzi, klienci BODO
b´dà mogli zapoznaç si´ ze statusem dostawy
zamówionych cz´Êci zamiennych i wieloma do-
datkowymi technicznymi informacjami dotyczà-
cymi maszyn SANY. 
Mechanicy serwisu BODO, jak równie˝ pracow-
nicy wszystkich partnerów kooperacyjnych
przeszli specjalistyczne, profesjonalne prze-
szkolenie w stacjach serwisowych firmy BODO.
BODO POLSKA dysponuje w∏asnymi komplek-
sowo wyposa˝onymi pojazdami serwisowymi.
Ponadto in˝ynierowie i inni wspó∏pracownicy
koncernu SANY zostali oddelegowani do Nie-
miec, by zapewniç kompleksowe doradztwo
u˝ytkownikom maszyn SANY oraz zapewniç
dalsze szkolenia mechaników i pozosta∏ych
pracowników serwisu. 
Wszyscy zainteresowani mieli mo˝liwoÊç prze-
konania si´ o jakoÊci maszyn marki SANY pod-
czas targów Autostrada Polska w Kielcach.
W czasie imprezy odby∏y si´ dynamiczne poka-
zy, podczas których mo˝na by∏o samodzielnie
przetestowaç wybrane modele. 

Bodo Polska i SANY oferujà polskim u˝ytkownikom
perfekcyjnà obs∏ug´ posprzeda˝nà
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Wprzypadku wszystkich maszyn ko∏o-
wych, a szczególnie wozide∏ i ∏adowa-
rek, istnieje ryzyko przegrzewania si´

opon. Najcz´Êciej dochodzi do tego z powodu
ich niew∏aÊciwego doboru do obcià˝enia i szyb-
koÊci jazdy oraz wskutek zbyt niskiego ciÊnienia.
Opony sà wykonane z gumy, która przez ca∏y
czas podlega procesowi starzenia. Jest to pro-
ces chemiczny powodujàcy, ˝e pod wp∏ywem
tlenu i ozonu zwi´ksza si´ jej twardoÊç i kru-
choÊç. Starzenie nast´puje du˝o szybciej, jeÊli
guma poddana zostaje wysokiej temperaturze
i wystawiona na promienie s∏oneczne. W efekcie
dochodzi do obni˝ania si´ wytrzyma∏oÊci gumy
i jej odpornoÊci na wielokrotne odkszta∏cenia.
Temperatura powietrza wewnàtrz opony podnosi
si´ w nast´pstwie uginania si´ jej podczas jazdy,
wytwarzania ciep∏a przez hamulce podczas ha-
mowania oraz przekazywania ciep∏a od najbli˝ej
znajdujàcych si´ goràcych elementów maszyny,
takich jak silnik czy uk∏ad ch∏odzenia. JeÊli tempe-
ratura powietrza w oponie przekroczy wartoÊç
krytycznà, ulega ona uszkodzeniu. Przyjmuje si´,
˝e dopuszczalnà bezpiecznà temperaturà powie-
trza w oponie jest 80°C. W przypadku jej przekro-
czenia nale˝y jak najszybciej ustaliç tego przyczy-
n´ i przedsi´wziàç niezb´dne Êrodki zaradcze.
Je˝eli tego zaniechamy, nie uda si´ nam uniknàç
nieodwracalnego uszkodzenia ogumienia.
Zachowanie prawid∏owego ciÊnienia w opo-
nach jest warunkiem ich d∏ugotrwa∏ej eksplo-
atacji. JeÊli ciÊnienie jest za niskie dla danego
obcià˝enia, to opona zbytnio si´ ugina. To po-
woduje podniesienie jej temperatury i przyspie-
szone tempo starzenia si´ gumy. Za wysokie ci-
Ênienie przy danym obcià˝eniu i pr´dkoÊci jaz-
dy powoduje, ˝e powierzchnia styku opony
z nawierzchnià jest ma∏a. To przyspiesza zu˝y-
cie bie˝nika oraz zmniejsza odpornoÊç opony
na przebicie lub p´kni´cie spowodowane ude-
rzeniami na nierównej drodze. Wed∏ug wyliczeƒ
in˝ynierów z firmy Goodyear ciÊnienie ni˝sze
od zalecanego o pi´çdziesiàt procent zmniejsza
trwa∏oÊç opony a˝ o siedemdziesiàt dwa pro-
cent, zaÊ wy˝sze od zalecanego o pi´çdziesiàt
procent zmniejsza trwa∏oÊç opony o trzydzieÊci
dwa procent. CiÊnienie w ogumieniu zmniejsza
si´ w miar´ up∏ywu czasu. Powinno byç wi´c
sprawdzane: codziennie wizualnie, a raz w ty-

godniu – z u˝yciem manometru. Nale˝y je bez-
wzgl´dnie korygowaç, jeÊli ró˝ni si´ od zaleca-
nego o wi´cej ni˝ o dziesi´ç procent. CiÊnienie
nale˝y sprawdzaç dok∏adnym manometrem, za-
wsze gdy opona jest zimna, czyli najlepiej
przed rozpocz´ciem pracy. Nigdy nie nale˝y
mierzyç ciÊnienia w oponie nagrzanej wskutek
pracy, gdy˝ wiàza∏oby si´ to ze zbyt du˝ym b∏´-
dem. Nale˝y pami´taç, ˝e wi´ksze opony sty-
gnà nawet przez osiem godzin, a wzrost ciÊnie-
nia spowodowany rozgrzaniem powietrza
w czasie pracy dochodzi nawet do dwudziestu
procent. JeÊli zachodzi koniecznoÊç pomiaru ci-
Ênienia w oponie, gdy jej temperatura i tempe-
ratura otoczenia ró˝nià si´ znacznie od +25°C,
to nale˝y przy pomiarze uwzgl´dniç odpowied-
nià poprawk´. Przyk∏adowo, jeÊli temperatura
opony jest taka, jak otoczenia, czyli na przyk∏ad
-18 °C, to zmierzone ciÊnienie powinno wyno-
siç osiemdziesiàt procent wartoÊci zalecanej
a jeÊli temperatura otoczenia wynosi +38 °C, to
zmierzone ciÊnienie powinno wynosiç sto dzie-
si´ç procent wartoÊci zalecanej.
Pami´taç nale˝y, by po ka˝dej kontroli ciÊnie-
nia w ogumieniu umieÊciç na swoim miejscu
kapturek zaworu. W przeciwnym wypadku

Ogumienie - newralgiczna cz´Êç maszyny ko∏owej

W przypadku maszyn ko∏owych, szczególnie wozide∏ i ∏adowarek ist-
nieje ryzyko przegrzewania si´ opon z powodu ich niew∏aÊciwego do-
boru oraz na skutek zbyt niskiego ciÊnienia
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przedostanie si´ drobnych zanieczyszczeƒ
do wn´trza zaworka spowoduje ciàg∏e ucho-
dzenie powietrza z opony. Kapturek spe∏nia
równie˝ funkcj´ dodatkowego uszczelnienia.
Wskazane jest noszenie okularów ochronych
podczas sprawdzania ciÊnienia, poniewa˝
drobne czàstki piasku mogà z du˝à si∏à ude-
rzyç w oko. Podczas pompowania opon nie
wolno staç zbyt blisko, a zw∏aszcza naprzeciw-
ko zaworu i pierÊcienia mocujàcego opon´. Je-
go ewentualne wypadni´cie stwarza Êmiertelne
zagro˝enie. Ogumienie ko∏owej maszyny bu-
dowlanej musi posiadaç ca∏y szereg cz´sto wy-
kluczajàcych si´ w∏aÊciwoÊci: zapewnienie
komfortu pracy operatora, aby jego pe∏na wy-
dajnoÊç utrzymywa∏a si´ przez ca∏y dzieƒ pracy
wysoka przyczepnoÊç w ciàgle zmieniajàcych
si´ warunkach drogowych, podczas przyspie-
szania, hamowania, zmiany kierunku jazdy, od-
powiedni profil opony, wzór i g∏´bokoÊç jej bie˝-
nika, samooczyszczanie si´ bie˝nika, odpor-
noÊc bie˝nika opony na zu˝ycie, odpornoÊç
na uderzenia i przeci´cia, odpornoÊç na wyso-
kie temperatury pracy, niski opór toczenia, zdol-
noÊç przeniesienia olbrzymiej masy maszyny
na grunt, utrzymanie stabilnoÊci maszyny
(na boki, przód/ty∏), zdolnoÊç do d∏ugotrwa∏ej
jazdy z wysokà pr´dkoÊcià, zapewnienie opty-
malnych warunków poruszania si´ maszynà za-
równo po drogach betonowych i asfaltowych,
jak i po ca∏kowitych bezdro˝ach, w b∏ocie, ba-
gnie, piasku lub na wyrobisku skalnym, mo˝li-
woÊç i ∏atwoÊç naprawy drobnych uszkodzeƒ. 
Kardynalne znaczenie dla uzyskania maksymal-
nego przebiegu ogumienia ma utrzymywanie w∏a-
Êciwego ciÊnienia powietrza. JeÊli maszyna jest
regularnie serwisowana, to ciÊnienie winno byç
sprawdzone i wyregulowane przynajmniej raz
na pi´çset godzin pracy.
Na wi´kszoÊci placów budowy u˝ytkownicy ma-
szyn ko∏owych i pojazdów rzadko si´gajà po ma-
nometr, sà tak˝e z regu∏y pozbawieni dost´pu
do spr´˝onego powietrza. Powoduje to, ˝e bar-
dzo cz´sto opony eksploatowane sà ze zbyt ni-
skim ciÊnieniem. Efektem tego jest znacznie przy-
spieszone zu˝ycie. Aby przed∏u˝yç czas eksplo-
atacji ogumienia mobilne warsztaty firm oponiar-
skich wyposa˝ane sà w spr´˝arki, mechanicy re-
gulujà ciÊnienie w oponach podczas rutynowej
obs∏ugi technicznej. Dzi´ki analizowaniu na bie˝à-
co warunków panujàcych na danym placu budo-

wy, u˝ytkownik maszyny mo˝e dokonaç zakupu
opon w∏aÊciwie dobranych do swoich potrzeb. To
tak˝e przyczynia si´ do ich d∏u˝szej, bezawaryjnej
eksploatacji. JeÊli ogumienie jest prawid∏owo do-
brane do warunków pracy maszyny, to najwi´kszy
wp∏yw na jego trwa∏oÊç ma operator. Powinien
stosowaç technik´ jak najbardziej p∏ynnej jazdy.
Gwa∏towne przyspieszanie, zmiana kierunku jazdy
i nag∏e hamowanie w znacznym stopniu skracajà
czas u˝ywania opon. Szczególnie szkodliwe jest
doprowadzanie do poÊlizgu kó∏ w czasie nape∏nia-
nia ∏y˝ki ∏adowarki.
Na trwa∏oÊç opon ma wp∏yw równie˝ kierownictwo
budowy, którego zadaniem powinno byç dbanie
o nawierzchnie dróg technologicznych. Utrzymy-
wanie ich w nale˝ytym stanie nie tylko ma wp∏yw
na podniesienie wydajnoÊci maszyn, ale tak˝e za-
pobiega przebiciom lub przeci´ciom opon przez
wystajàce pr´ty zbrojeniowe lub ostre przedmioty
le˝àce na drodze. Nierówna nawierzchnia drogi
lub le˝àce na niej kamienie mogà spowodowaç
p´kni´cie opony lub jej przyspieszone zu˝ycie.
Negatywny wp∏yw na stan ogumienia ma równie˝
nadmierna pr´dkoÊç jazdy. Powoduje ona wzrost
temperatury opony, a co za tym idzie przyspieszo-
ne starzenie si´ gumy oraz szybsze zu˝ycie bie˝-
nika. Przy wy˝szej pr´dkoÊci rozwijanej przez
maszyn´ lub pojazd przemieszczajàcy si´ po bar-
dzo nierównej nawierzchni opona mo˝e p´knàç,
choçby w wyniku uderzenia o le˝àcy kamieƒ.
Ustalenie, jaka pr´dkoÊç mo˝e byç uzna-
na za nadmiernà powinno byç pozostawione eks-
pertom, poniewa˝ jest to cz´Êç bardzo odpowie-
dzialnego procesu doboru w∏aÊciwej opony
do przewidywanych warunków eksploatacji. Do-
bierajàc opon´ nale˝y mi´dzy innym sprawdziç
wskaênik TPKH (przeci´tne obcià˝enie w tonach
pomno˝one przez przeci´tnà pr´dkoÊç w km/h). 
U˝ytkownicy pojazdów budowlanych cz´sto zmu-
szeni bywajà do podj´cia decyzji o ich czasowym
wykorzystaniu do przewozu materia∏ów o masie
w∏aÊciwej odbiegajàcej od zak∏adanej przy dobo-
rze opon. Ma to oczywiÊcie bezpoÊredni wp∏yw
na ich znacznie szybsze zu˝ycie. O znaczeniu te-
go czynnika Êwiadczy fakt, ˝e eksperci TRA (Tire
and Rim Assotiation) uwa˝ajà opon´ radialnà
za przecià˝onà, ju˝ wówczas, gdy ∏adunek jest
wi´kszy tylko o siedem procent ni˝ zak∏adany.
Do pewnego stopnia mo˝na zapobiegaç takiemu
przecià˝eniu opony zmieniajàc w niej ciÊnienie lub
ograniczajàc pr´dkoÊç jazdy.
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Koncern Volvo Trucks nawiàza∏ Êcis∏à wspó∏-
prac´ z firmà oponiarskà Goodyear. Koope-
racja ma na celu zwi´kszenie niezawodno-

Êci eksploatacyjnej pojazdów budowlanych Volvo.
Zamierzenie to zostanie zrealizowane dzi´ki wypo-
sa˝eniu ich w opony odporne na skutki przebicia. 
Technologia Duraseal zastosowana w oponach
Goodyear sprawia, ˝e przebita opona uszczelnia
si´ automatyczne w sposób trwa∏y, nie wymagajà-
cy naprawy warsztatowej. Volvo jest pierwszym
producentem samochodów ci´˝arowych w Euro-
pie, który oferuje ogumienie tego typu.
– Je˝eli chodzi o niezawodnoÊç i sprawnoÊç tech-
nicznà pojazdów, opona niewra˝liwa na skutki
przebicia stanowi z pewnoÊcià zasadniczy prze-
∏om. Dla u˝ytkowników eksploatujàcych pojazdy
budowlane jest to zasadnicza zmiana jakoÊciowa.

poniewa˝ ka˝dy przestój, krótko- lub d∏ugotrwa∏y,
zwiàzany jest z koniecznoÊcià ponoszenia znaczà-
cych kosztów – t∏umaczy Gunnar Eliasson, Busi-
ness Area Manager do spraw pojazdów budowla-
nych w Volvo Trucks. 
InnowacyjnoÊç opon Goodyear odpornych na skut-
ki przebicia polega na zastosowaniu technologii po-
zwalajàcej na samoczynne wype∏nienie i uszczelnie-

nie przebitego miejsca. Jest to mo˝liwe dzi´ki zasto-
sowaniu wyjàtkowo mi´kkiej warstwy gumy majàcej
w∏aÊciwoÊci uszczelniajàce. Warstwa uszczelniajà-
ca znajduje si´ pomi´dzy bie˝nikiem a opasaniem
opony. W chwili przebicia elastyczny, galaretowaty
materia∏ natychmiast zatyka i uszczelnia powsta∏y
otwór utrzymujàc ciÊnienie wewnàtrz opony. Sys-
tem Goodyear Duraseal jest w stanie samoczynnie
uszczelniaç przebicia o Êrednicy dochodzàcej
do szeÊciu milimetrów.
Skutek takiej samoistnej naprawy jest trwa∏y, nie
ma wi´c potrzeby wycofywania pojazdu z eksplo-
atacji. Pojazd mo˝e byç normalnie u˝ytkowany a˝
do kolejnego planowego przeglàdu, co oznacza
ogromne korzyÊci pod wzgl´dem wydajnoÊci i go-
towoÊci pojazdu do pracy. Warstwa uszczelniajà-
ca nie ulega uszkodzeniu podczas powa˝niej-
szych napraw opony, które wymaga∏yby wulkani-
zacji warstwy bie˝nika. 
W pojazdach ci´˝arowych Volvo nowy rodzaj opon
Goodyear b´dzie oferowany opcjonalnie poczàw-
szy od lipca tego roku. Do monta˝u na osi nap´do-
wej przewidziane zosta∏y opony w rozmia-
rze 13R22.5. z bie˝nikiem MSD. Natomiast je˝eli
chodzi o osie przednie i wleczone, dost´pne b´dà
opony w rozmiarach 13R22.5 z bie˝nikiem MSS,
a w póêniejszym okresie tak˝e opony 385/65R22.5.

Volvo wprowadza opony do pojazdów
budowlanych odporne na skutki przebicia

Ko∏a pojazdów budowlanych bardzo cz´sto nara˝one bywajà na ryzy-
ko uszkodzenia

Technologia Duraseal zastosowana w oponach Goodyear powoduje
automatyczne i trwa∏e uszczelnienie si´ przebitej opony
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Latem bie˝àcego roku Volvo Trucks wprowa-
dzi nowe lusterka wsteczne w pojazdach ci´-
˝arowych. Dzi´ki nowym lusterkom kierowca

b´dzie mia∏ lepszà widocznoÊç na boki i do ty∏u. 
– Wprowadzajàc lusterka wsteczne nowego rodza-
ju zwi´kszamy mo˝liwoÊci kierowcy w zakresie bez-
piecznego prowadzenia samochodu ci´˝arowego.
G∏ówna zmiana konstrukcyjna polega na przesuni´-
ciu lusterek odrobin´ do ty∏u oraz oddaleniu ich
od boków kabiny. Zmienione zosta∏y tak˝e kàt usta-
wienia oraz wielkoÊç obudowy lusterek – mówi Ulf
Andreasson sprawujàcy w Volvo Trucks funkcj´
mened˝era do spraw strategii produktu. 
Dzi´ki dokonanym zmianom lusterka wsteczne
nowej generacji zapewniajà kierowcy lepszà wi-
docznoÊç nie tylko do ty∏u, ale równie˝ na boki, co
jest g∏ównie rezultatem oddalenia lusterek od przed-
nich s∏upków kabiny. 
In˝ynierowie firmy Volvo wykorzystali nadarzajàcà
si´ okazj´ i zmodyfikowali równie˝ w∏asnoÊci aero-
dynamiczne lusterek wstecznych. Obni˝ajàc sta-
wiany przez nie opór uzyskano przy okazji efekt

zmniejszenia tempa gromadzenia si´ brudu i za-
nieczyszczeƒ na obudowie i samym lusterku.
Rozpocz´cie produkcji pojazdów z nowymi luster-
kami zaplanowano na drugi tydzieƒ czerwca 2007.

Kopalnia kamienia wapiennego w Wapiennie
eksploatuje wozid∏a technologiczne Komatsu
HD605-5. CzynnoÊci obs∏ugowe pojazdów

przebiegajà w podobny sposób, jak ma to miejsce
w przypadku zwyk∏ych ci´˝arówek - pewnych pro-
blemów nastr´czajà jedynie ich gabaryty. Dlatego
te˝ konieczne okaza∏o si´ podniesienie stropu ha-
li warsztatowej, tak, by wa˝àce 44.460 kg i mierzà-
ce 4,55 metra wysokoÊci wozid∏o mog∏o nie tylko
wjechaç do jej wn´trza, ale tak˝e bez przeszkód
podnieÊç skrzyni´ ∏adunkowà.
D∏u˝szy czas obs∏ugi serwisowej wozide∏ wynika z
koniecznoÊci nape∏niania uk∏adów o du˝ej pojem-
noÊci. Wymaga ono specjalistycznego oprzyrzàdo-
wania. Przyk∏adowe pojemnoÊci poszczególnych
uk∏adów w wozidle Komatsu HD605-5 przedstawia-
jà si´ nast´pujàco: uk∏ad smarowania silnika - 80 l,
uk∏ad ch∏odzenia - 215 l, zbiornik paliwa - 780 l,
uk∏ad hydrauliczny - 122 l, przek∏adnia g∏ówna,
zmiennik momentu obrotowego, ch∏odnica retarde-
ra (∏àcznie) 215 l,  zwolnice (∏àcznie) - 95 l, hydro-
pneumatyczny uk∏ad zawieszenia (∏àcznie) - 55,6 l. 
Wozid∏a Komatsu wyposa˝one sà w uk∏ady central-
nego smarowania, wszystkie filtry zgrupowane

zosta∏y w jednym miejscu. Interwa∏ wymiany oleju
silnikowego okreÊlono na pi´çset, a oleju hydrau-
licznego na cztery tysiàce motogodzin.

Trzeba by∏o nieco podnieÊç dach…

Nowe lusterka wsteczne w pojazdach Volvo 

CzynnoÊci obs∏ugowe wozide∏ przebiegajà w podobny sposób, jak
ma to miejsce w przypadku zwyk∏ych ci´˝arówek

Lusterka starego typu, takie jak prezentowane na zdj´ciu, zastàpione zo-
stanà nowymi, zwi´kszajàcymi bezpieczeƒstwo prowadzenia pojazdu 
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SOCHA MOTOR 

Grzegorz Socha

Naprawy g∏ówne i bie˝àce
wysokopr´˝nych silników 
przemys∏owych

96-316 Mi´dzyborów 
ul. Królowej Marysieƒki 11 
tel./fax (046) 855 51 89 
tel. kom. 0-601 255 901

Groty do m∏otów elektrycznych, hydraulicznych 
i pneumatycznych. Wszystkie typy i rodzaje.

Wysoka jakoÊç – umiarkowane ceny.

Wy∏àczny dystrybutor PPUH WOBIS
41-803 Zabrze, ul. Bytomska 135, tel. (032) 275 32 26, fax (032) 274 63 94

www.wobis.pl
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SERWIS TECHNICZNY

i CZ¢ÂCI ZAMIENNE DO SILNIKÓW:

• IVECO MOTORS

• IVECO aifo

• FIAT aifo

ul. Genera∏a Kutrzeby 9
05-082 Stare Babice k/Warszawy

tel. (022) 752-95-22
fax (022) 752-93-22

e-mail: biuro@tezana.pl
www.tezana.pl

POWERTRAIN TECHNOLOGIES

Generalny  Importer

TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW

Komatsu Poland Sp. z o.o.

Trakt Brzeski 72
05-070 Sulejówek k/Warszawy

tel. 022 783 00 62; fax 022 760 12 97

MASZYNY BUDOWLANE
cz´Êci  hydraulika si∏owa  naprawy

Caterpillar 

Cummins

Deutz

Hanomag

Komatsu

Man

Mercedes

MWM

Liebherr

DANA

SPICER OFF-HIGHWAY

NAPRAWY i SPRZEDA˚ – MY TROSZCZYMY SI¢ O MASZYNY!
RTM Masch-Service · Poznaƒ · tel./fax (61) 87 15 202/203

www.rtm.com.pl
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KATEIL – SYSTEM   KLAUDIUSZ KAP¸ON
ul. Jeleniogórska 18, 60-179 Poznaƒ
fax (061) 650 78 92; tel. (061) 868 58 96 

tel. kom. 0605 599 489
e-mail: kateilsystem@kateilsystem.poznan.pl

•podwozia do maszyn gàsienicowych
• gàsienice gumowe do minikoparek

• cz´Êci zamienne oraz serwis
www.kateilsystem.poznan.pl

®HITACHI

Najwi´kszy Êwiatowy producent silników
spalinowych ma∏ej mocy 

Szukaj tej marki we wszystkich sklepach!

CHABIN® - SERVICE  
93-176  ¸ódê,  ul. ¸om˝yƒska 20/22  

Tel. (0-42) 684–98–72 lub 73, fax (0-42) 684– 98–75  
www.chabin.pl, e-mail: chabin@chabin.pol.pl   

Atlas Copco Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 61A, S´kocin Nowy, 05-090 Raszyn

tel. (022) 572 68 00, fax  (022) 572 68 09
www.atlascopco.pl

Bezawaryjna praca urzàdzenia nie jest
kwestià przypadku.

To zas∏uga regularnych przeglàdów
i profesjonalnej obs∏ugi serwisowej.

Serwis Atlas Copco Polska jest zawsze
blisko swoich klientów, którym oferuje:

• przeglàdy okresowe urzàdzeƒ wyburzeniowych
• naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
• oryginalne cz´Êci zamienne, materia∏y eksploatacyj-

ne oraz groty do m∏otów hydraulicznych, 
pneumatycznych i spalinowych

• monta˝ kompletnych instalacji hydraulicznych na
wszystkich modelach koparek 
do zasilania m∏otów, no˝yc i innego osprz´tu

• p∏yty adaptacyjne do m∏otów i no˝yc 
pod szybkoz∏àcza koparkowe

tel.: (022) 783 17 87, 783 35 89, 783 35 90, fax (022) 783 35 82
OPONY I FELGI DO MASZYN BUDOWLANYCH I DROGOWYCH,

WÓZKÓW WID¸OWYCH, GÑSIENICE DO MINIKOPAREK

SOLIDEAL POLSKA S.A.
05-070 Sulejówek, Trakt Brzeski 134

www.solideal.pl
biuro@solideal.plPEZAL Sp. z o.o., 80-635 Gdaƒsk, ul. K´pna 30 B, 

tel. (058) 303 80 80, e-mail: pezal@pezal.com.pl
Oddzia∏ Kama Kipor Polska, Gdaƒsk, ul. Litewska 12

tel. (058) 300 03 67, fax (058) 305 87 02
www.pezal.com, www.kiporpolska.pl

SERWIS: 
POMPY WTRYSKOWE: MECH. i ELEKTRONICZNE: EDC,VP,VR

CR-COMMON RAIL, POMPOWTRYSKIWACZE EUI, SYSTEMY
WTRYSKOWE PDE, TURBOSPR¢˚ARKI, SILNIKI

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne





Twój czas
Nasze zaanga˝owanie

Atlas Copco Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 61A, S´kocin Nowy, 05-090 Raszyn
tel. 0-22 (prefix) 572 68 00, fax  0-22 (prefix) 572 68 09
www.hydraulic-attachments.com
www.atlascopco.pl

Bezawaryjna praca urzàdzenia nie jest kwestià przypadku. 
To zas∏uga regularnych przeglàdów i profesjonalnej obs∏ugi serwisowej. 
Dzi´ki Êwiatowej sieci punktów serwisowych jesteÊmy zawsze blisko naszych klientów.

W Atlas Copco szanujemy Twój czas.


