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Szanowni Paƒstwo…

technika, technologia, elektronika – wydawaç by si´ mog∏o, i˝ s∏u˝à tak˝e poprawie bezpieczeƒstwa

na budowach. Maszyny sà przecie˝ wyposa˝ane w coraz to nowsze systemy bezpieczeƒstwa

– uniemo˝liwiajàce na przyk∏ad uruchomienie silnika, jeÊli w fotelu operatora nie siedzi cz∏owiek.

Jak wynika ze smutnych statystyk, post´p techniczny nijak si´ ma jednak do kultury pracy. Jak si´

da „na skróty”, to po co bawiç si´ w jakieÊ tam procedury czy przestrzegaç zasad? Wspomniany

patent z czujnikiem w fotelu zosta∏ bowiem wprowadzony wy∏àcznie z powodu pojawienia si´ prak-

tyki sterowania maszynà z poziomu gruntu, bez wsiadania do kabiny. OczywiÊcie jest to mo˝liwe

wy∏àcznie w przypadku minikoparek czy mini∏adowarek, ale przecie˝ niezale˝nie od swych gabary-

tów maszyna mo˝e powa˝nie zraniç, a nawet zabiç „pomys∏owego” operatora! 

Okr´gowa Inspekcja Pracy na Mazowszu opublikowa∏a w∏aÊnie dane statystyczne dotyczàce wypad-

ków na budowach w tym regionie w ubieg∏ym roku. Poszkodowanych zosta∏o w nich ponad dziesi´ç

tysi´cy ludzi. Ponad po∏owa wypadków wydarzy∏a si´ z powodu nieprawid∏owego zachowania si´

pracowników. Jak stwierdzi∏ OIP najcz´Êciej dotyczy to osób pracujàcych nie d∏u˝ej ni˝ pi´ç lat. Z da-

nych wyczytaç mo˝na równie˝, ˝e przyczynà dziesi´ciu procent wypadków w budownictwie jest z∏y

stan techniczny maszyn czy urzàdzeƒ. Czy jednak tej grupy nie powinno si´ w zasadzie do∏àczyç

do poprzedniej kategorii wypadków? Czy operator uruchamiajàc niesprawnà technicznie maszyn´ nie

post´puje nieprawid∏owo? Kogo powinno si´ obcià˝yç odpowiedzialnoÊcià za wypadek – w∏aÊciciela

urzàdzenia, operatora, a mo˝e obu po cz´Êci? Producenci maszyn dobrze orientujà si´ w naszej bu-

dowlanej rzeczywistoÊci. JCB na przyk∏ad zacz´∏o malowaç jednà z popularnych mini-koparek na od-

blaskowy, neonowy kolor. To wi´ksza szansa zauwa˝enia maszyny przy pochmurnej pogodzie czy

o zmierzchu. Nawet najbardziej jaskrawe barwy nie pomogà jednak, jeÊli maszyna nie b´dzie odpo-

wiednio serwisowana. SprawnoÊç sprz´tu gwarantuje bezpieczeƒstwo jego u˝ytkownika oraz osób

pracujàcych w jej pobli˝u. Warto o tym pami´taç, by nie pomna˝aç wypadkowych statystyk…

Redakcja
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8. Legenda g∏osi, ˝e w po∏owie okresu Heian (794-
1192) zakonnik-cesarz Kazan podczas swojej 
podró˝y po regionie Hokuriku, zasadzi∏ sosn´. 
Miejsce to zacz´to nazywaç „poletko sosnowe
z parkiem”. Póêniej nazw´ skrócono do dzisiejszej
Komatsu. Drzewko zasadzone przez staro˝ytnego
cesarza sta∏o si´ pierwszym logo Komatsu Ltd.

10. W codziennej praktyce serwisowanie maszyn
bywa k∏opotliwe. Z tego w∏aÊnie powodu bar-
dzo cz´sto roboty odk∏adane sà z dnia
na dzieƒ, w rezultacie czego powstajà zanie-
dbania majàce negatywny wp∏yw na stan tech-
niczny maszyn i kieszeƒ ich w∏aÊcicieli

13. Najcz´stszym powodem problemów z olejami sà
b∏´dnie dobrane Êrodki smarne. Dlatego najbez-
pieczniej jest odwo∏aç si´ do rady specjalistów
posiadajàcych „wiedz´ olejowà”

16. Firma Bobcat ma pe∏nà ÊwiadomoÊç, jak wa˝ne
jest stosowanie oryginalnych cz´Êci zamiennych.
dlatego te˝ na porzàdku dziennym jest dzisiaj wi-
dok zadowolonego w∏aÊciciela nawet kilkunasto-
letniej maszyny tej marki majàcej na liczniku im-
ponujàcà liczb´ przepracowanych godzin, a mi-
mo to w pe∏ni sprawnej technicznie

18. Klienci koncernu Case podczas targów Bauma
mieli  okazj´ do przedstawienia swoich potrzeb
w zakresie cz´Êci zamiennych, kontraktów serwi-
sowych i us∏ug finansowych oraz przedyskutowa-
nia mo˝liwoÊci ich realizacji

20. Szala zwyci´stwa w wyÊcigu Êwiatowych produ-
centów o wprowadzenie „hybrydy” do sprzeda˝y
zdaje si´ przechylaç na korzyÊç Komatsu. Co cie-
kawe, w odró˝nieniu od konkurencji Japoƒczycy
wyposa˝yli w nap´d hybrydowy nie ∏adowark´ ko-
∏owà, a kopark´ hydraulicznà

22. Powstanie przed rokiem firmy Bomag Polska
Êwiadczy o tym, jak du˝e znaczenie firma przywià-
zuje do naszego rynku. W taki sposób Bomag
dzia∏a poza granicami Niemiec jedynie w pi´ciu
krajach, oprócz Polski w USA, we Francji, W∏o-
szech i Anglii

24. JCB wraz ze specjalistami firmy Delphi stworzy∏
elektroniczny uk∏ad sterowania pracà silnika, po-
siadajàcy modu∏ „uczenia si´”. Niniejsza funkcjo-
nalnoÊç sprawia, ˝e silnik pozostaje w obszarze
parametrów konstrukcyjnych, nawet je˝eli z bie-
giem eksploatacji zmienia si´ charakterystyka je-
go poszczególnych komponentów
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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: .......................................................................................................................................

6 Zamawiam bezp∏atny newsletter na adres 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 tekstów zamieszczonych 
w tym wydaniu na nast´pujàcych stronach:

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 22010
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Na poczàtku stycznia 2010 zak∏ady Liebherr
w Ehingen przekaza∏y u˝ytkownikowi 7.500 u˝y-
wany ˝uraw samojezdny po kapitalnym remon-

cie. ˚uraw LTM 1030/2, wczeÊniej intensywnie eksplo-
atowany przez pi´ç lat by∏ ju˝ 7.500 maszynà wyremon-
towanà od podstaw przez zak∏ady w Ehingen. U˝ywane
˝urawie oferowane przez producenta cieszà si´ olbrzy-
mim zainteresowaniem. Zakup wyremontowanej maszy-
ny bezpoÊrednio od wytwórcy nie wià˝e si´ praktycznie
z ˝adnym ryzykiem. Gwarantujà to wysokie kompetencje
producenta dysponujàcego w∏asnym centrum napraw-
czym. Liebherr bierze równie˝ na siebie okresowe prze-
glàdy i odbiór techniczny ˝urawi wymagane przy do-
puszczeniu do eksploatacji. Ze wzgl´du na niezwykle
szerokà ofert´ sprz´tu u˝ywanego po kapitalnym remon-
cie, istnieje równie˝ mo˝liwoÊç doboru ˝urawia pomalo-
wanego na kolor najbardziej odpowiadajàcy zamawiajà-
cemu. W zak∏adach mo˝liwe jest równie˝ naniesienie lo-
go i innych znaków firmowych na maszyn´. 
Kolejnym wa˝nym czynnikiem decydujàcym o wyborze
oferty Liebherra jest sprawnie dzia∏ajàcy serwis oraz na-
tychmiastowa dost´pnoÊç cz´Êci zamiennych. Zamawiajà-
cy w stosunkowo krótkim czasie mogà równie˝ dobraç mo-
del ˝urawia o parametrach najbardziej odpowiadajàcych
ich potrzebom wynikajàcym ze specyfiki wykonywanych
zadaƒ. Oprócz przeglàdów i odbioru technicznego Liebherr
zapewnia równie˝ dostarczenie ˝urawia we wskazane przez

zamawiajàcego miejsce. Wszystkie u˝ywane ˝urawie marki
Liebherr sà remontowane zgodnie ze specjalnymi procedu-
rami, posiadajà równie˝ gwarancj´ producenta. Liebherr
utrzymuje trzy centra naprawcze w Niemczech. Dzia∏ajà
one w Ehingen, Oberhausen oraz Alt Bork ko∏o Berlina. Po-
dobne warsztaty wchodzà w sk∏ad sieci serwisowej firmy
w wielu innych krajach. Rocznie wykonujà one remonty ka-
pitalne setek ˝urawi samojezdnych tej marki.

Grupa DBK, dealer DAF Trucks Polska realizuje ko-
lejnà budow´ obiektu serwisowego w Bia∏ymsto-
ku. Ju˝ niebawem, bo w drugiej po∏owie roku, za-

stàpi on Autoryzowanà Stacj´ Serwisowà DAF. W obiek-
cie o powierzchni ca∏kowitej 4.600 m2znajdowaç si´ b´-
dà dwa niezale˝ne serwisy oraz salony sprzeda˝y pojaz-

dów DAF, prowadzone przez spó∏k´ DBK i VW, którà to
mark´ obs∏uguje firma Benepol, autoryzowany dealer
pojazdów u˝ytkowych Volkswagen. Obydwie stacje ser-
wisowe obs∏ugiwaç b´dà samochody ci´˝arowe i u˝yt-
kowe. Oprócz serwisu Êwiadczyç b´dà us∏ugi w zakresie
diagnostyki oraz sprzeda˝y samochodów nowych i u˝y-
wanych. Na terenie obiektu znajdowaç si´ b´dzie maga-
zyn cz´Êci zamiennych oraz trzystopniowa myjnia porta-
lowa, zawierajàca zaawansowane funkcje programów
mycia samochodów ci´˝arowych, autobusów przy po-
mocy szczotek bocznych, szczotki górnej oraz do samo-
chodów szczególnie mocno zabrudzonych. 
W nowych stacjach serwisowych przewidywany jest
wzrost zatrudnienia o oko∏o 25 procent w stosunku
do liczebnoÊci za∏ogi w dotychczasowej lokalizacji.
DBK, autoryzowany dealer DAF, nale˝y do holdingu
motoryzacyjnego GRUPY DBK, który skupia szereg
mniejszych spó∏ek oferujàcych us∏ugi i produkty dla
bran˝y transportowej w tym mi´dzy innymi pojazdy ci´-
˝arowe oraz dostawcze, naczepy, wynajem Êrodków
transportu, leasing, ubezpieczenia, cz´Êci zamienne,
naprawy serwisowe, a tak˝e stacje diagnostyczne.
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˚urawie samojezdne Liebherr - u˝ywane, jak nowe!

Powstaje nowy serwis DAF w Bia∏ymstoku

˚uraw Liebherr LTM 1030/2, wczeÊniej intensywnie eksploatowany przez pi´ç lat by∏
ju˝ 7.500 maszynà wyremontowanà od podstaw przez zak∏ady w Ehingen

DAF Trucks Polska realizuje kolejnà budow´ obiektu serwisowego w Bia∏ymsto-
ku. Rozpocznie ona swà dzia∏alnoÊç w drugiej po∏owie roku 
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Michelin jako pierwsza firma wprowadza na polski
rynek gwarancj´ bie˝nikowania opon segmen-
tu X Works. Michelin oferuje bezp∏atnà wymian´

karkasu, je˝eli zostanie on przebity lub zniszczony w spo-
sób uniemo˝liwiajàcy poddanie bie˝nikowaniu. Oferta
obejmuje opony Michelin wyprodukowane i kupione
w 2010 roku oraz te, które zostanà oddane do pierwszego
bie˝nikowania MICHELIN Remix przed koƒcem 2012 roku.
Opony segmentu X Works (dawniej zwane „Y”) wyko-
rzystywane na placach budowy, w utrudnionym trans-

porcie regionalnym do przewozu surowców lub odpa-
dów sà podczas eksploatacji szczególnie nara˝one
na ryzyko uszkodzeƒ i zniszczenia. Podnosi to znaczà-
co koszty funkcjonowania przedsi´biorstw. U˝ytkownik
mo˝e korzystaç z Gwarancji Bie˝nikowania, gdy karkas
nie nadaje si´ do bie˝nikowania na skutek uszkodzenia
mechanicznego (przebicie, przetarcie). Michelin za dar-
mo wymieni go, a u˝ytkownik otrzyma opon´ Michelin
Remix p∏acàc tylko za us∏ug´ bie˝nikowania.
Oferta Gwarancji Bie˝nikowania Michelin daje u˝ytkow-
nikom ogumienia pewnoÊç, ˝e bie˝nikowanie opon
mo˝liwe jest w stu procentach przypadków. Rozwiàza-
nie to pozwala lepiej wykorzystaç potencja∏ „czterech
˝yç” opon Michelin i obni˝yç a˝ do trzydziestu szeÊciu
procent koszty przejechanego kilometra. Cztery etapy
˝ycia opon Michelin gwarantujà bowiem u˝ytkowniko-
wi 250 procent ˝ywotnoÊci opony za cen´ wynoszà-
cà 160 procent wartoÊci fabrycznie nowej opony.
Gwarancja Bie˝nikowania Michelin obejmujàca opo-
ny: Michelin 315/80 R 22.5 XZY 2, XDY3, Miche-
lin 385/65 R 22.5 XZY 3 stanowi zatem praktyczne na-
rz´dzie pozwalajàce na wymierne zmniejszenie kosz-
tów eksploatacji ogumienia. Polska jest czwartym
po Francji, Hiszpanii i Niemczech krajem w Europie,
w którym Michelin zdecydowa∏ si´ na zaoferowanie
gwarancji bie˝nikowania opon segmentu X Works.

Wofercie firmy Stanley dost´pny jest ju˝ organi-
zer FatMax na ko∏ach. Nowy produkt doskona-
le sprawdzi si´ w pracy ka˝dego fachowca bu-

dowlanego i pracownika warsztatowego. Praca w bran-
˝y budowlanej wymaga ciàg∏ego przemieszczania si´
mi´dzy placami budowy. Za ka˝dym razem konieczne
jest przy tym zabranie ze sobà wielu narz´dzi oraz drob-
nych akcesoriów, niezb´dnych przy pracach budowla-
no-remontowych lub naprawczych. W takich przypad-
kach liczy si´ wygoda ich transportu i dost´pnoÊç
wszystkich, nawet najdrobniejszych elementów.
Firma Stanley wprowadza do sprzeda˝y nowy organizer
FatMax na ko∏ach. Ten kompaktowy zestaw skrzyƒ i po-
jemników wykonany zosta∏ z trwa∏ego tworzywa struktu-
ralnego, dzi´ki czemu sprawdzi si´ nawet w bardzo trud-
nych warunkach. Wszystkie skrzynie i szuflady sà przy-
mocowane do aluminiowej ramy z siedmiocalowymi ko∏a-
mi, co zapewnia bezproblemowy transport po placu bu-
dowy i innym terenie o du˝ych nierównoÊciach. Dzi´ki
kompaktowym rozmiarom (61,3 x 63,8 x 40,6 cm; wa-
ga: 12,5 kg) zmieÊci si´ do baga˝nika samochodu oso-
bowego. W celu podniesienia wygody u˝ytkowania, nowy
organizer Stanley FatMax zosta∏ wyposa˝ony w kilka po-
jemników o zró˝nicowanych rozmiarach i przeznaczeniu. 
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Cztery ˝ycia opon Michelin teraz tak˝e dla segmentu X Works

Stanley pomaga uporzàdkowaç narz´dzia

Nawet w przypadku nieodwracalnego uszkodzenia karkasu˝ytkownik otrzyma
opon´ Michelin Remix p∏acàc tylko za us∏ug´ bie˝nikowania

Organizer FatMax na ko∏ach dost´pny w ofercie firmy Stanley doskonale
sprawdzi si´ w pracy ka˝dego fachowca budowlanego
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Kluczowà datà dla japoƒskiego koncernu Komatsu
jest rok 1917. Wówczas to w po∏o˝onym w regionie
Hokuriku mieÊcie Komatsu rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç

huta, której zadaniem by∏a produkcja narz´dzi i wyposa-
˝enia kopalni dla dzia∏ajàcej od roku 1894 firmy Takeuchi
Mining Company. Ju˝ w roku 1921 zak∏ady hutnicze usa-
modzielni∏y si´ przyjmujàc nazw´ Komatsu Iron Works,
a póêniej Komatsu Ltd. Dziesi´ç lat póêniej firma wypro-
dukowa∏a pierwszà maszyn´, jakà by∏ gàsienicowy cià-
gnik wykorzystywany w rolnictwie. To bardzo wa˝na kon-
strukcja w historii japoƒskiej firmy. To na jej bazie powsta-
waç zacz´∏y bowiem w roku 1943 spycharki gàsienicowe,
maszyny z których Komatsu s∏ynie do dnia dzisiejszego. 
DziÊ wi´kszoÊç osób z innych krajów ni˝ Japonia przeko-
nanych jest, ˝e nazwa koncernu Komatsu zosta∏a przej´-
ta od miasta, w którym rozpoczà∏ on dzia∏alnoÊç. To
prawda, ale nie do koƒca. Komatsu oznacza dos∏ownie
„sosenka”. Legenda g∏osi, ˝e w po∏owie okresu Heian
(794-1192) zakonnik-cesarz Kazan podczas swojej po-
dró˝y po regionie Hokuriku, zasadzi∏ sosn´. Miejsce to
zacz´to nazywaç „sono no komatsubara” („poletko so-
snowe z parkiem”). Póêniej nazw´ skrócono do dzisiej-
szej Komatsu. Drzewko zasadzone przez staro˝ytnego
cesarza sta∏o si´ pierwszym logo Komatsu Ltd. Przez lata
logo przechodzi∏o wiele zmian, ale do koƒca lat dziewi´ç-

dziesiàtych ubieg∏ego stulecia przedstawia∏o wizerunek
„sosenki”. Wówczas to zdecydowano o radykalnych
zmianach, a logo przybra∏o znanà nam dzisiaj literowà
postaç. W zamyÊle swych autorów znak graficzny Komat-
su odzwierciedlaç ma sta∏oÊç i si∏´ firmy. Wyjàtkowy
kszta∏t litery „t” i przykuwajàcy wzrok kolor Gloria Blue
symbolizujà odwag´ przedsi´wzi´ç firmy i jej pozycj´ ja-
ko lidera Êwiatowego post´pu technicznego.
Rozwój Komatsu i osiàgni´cie dzisiejszej wiodàcej pozy-
cji wÊród producentów maszyn budowlanych odbywa∏y
si´ typowo. Podobnie jak inne japoƒskie firmy, tak˝e Ko-
matsu zdecydowa∏o si´ na zakup licencji. JednoczeÊnie

firma zatrudniaç zacz´∏a najzdolniejszych in˝ynierów. Ich
zadaniem by∏o wprowadzanie innowacji w kupowanych li-
cencjach, rozwój konstrukcji maszyn pozwalajàcy na pro-
dukcj´ wysokiej jakoÊci sprz´tu, z którym mo˝na by∏o
myÊleç o podboju Êwiatowych rynków.
Spycharki i ∏adowarki gàsienicowe stanowi∏y w latach
pi´çdziesiàtych i szeÊçdziesiàtych minionego stulecia
podstaw´ produkcji Komatsu. Japoƒscy in˝ynierowie za-
s∏u˝yli si´ szczególnie dla rozwoju podwozi gàsienico-
wych. Potrafili bowiem stworzyç konstrukcje umo˝liwiajà-
ce, dzi´ki optymalnemu roz∏o˝eniu si∏ nacisku na pod∏o-
˝e, poruszanie si´ tych ci´˝kich maszyn w najtrudniej-
szym nawet terenie.
W roku 1952 program produkcyjny Komatsu zosta∏ wzbo-
gacony o równiarki drogowe. Rok póêniej zacz´to wytwa-
rzaç ci´˝kie wozid∏a. Rozwój konstrukcji spycharek za-
owocowa∏ wprowadzeniem do seryjnej produkcji ró˝nego
typu ∏adowarek na podwoziu gàsienicowym. Maszyny te
nie spe∏nia∏y jednak oczekiwaƒ. Ulepszanie ich konstruk-
cji w∏asnymi si∏ami przynosi∏o jedynie ograniczone efekty.
Dlatego te˝ Komatsu rozpocz´∏o drog´ na Êwiatowy
szczyt zakupujàc licencje. W roku 1964 po podpisaniu
stosownej umowy z amerykaƒskà firmà Bucyrus-Erie, Ko-
matsu uruchomi∏o produkcj´ koparek linowych. Ponie-
wa˝ obie strony by∏y niezwykle zadowolone z efektów tej
wspó∏pracy, postanowiono jà rozwijaç. W roku 1968 Bu-
cyrus-Erie udost´pni∏ Japoƒczykom plany konstrukcyjne
koparek hydraulicznych. Bardzo szybko w maszynach
tych stosowaç zacz´to uk∏ad hydrauliczny oparty na kom-
ponentach w∏asnej konstrukcji. Okaza∏ si´ on wydajny
i niezawodny, koparki hydrauliczne Komatsu zacz´∏y cie-
szyç si´ uznaniem u˝ytkowników nie tylko na lokalnym
rynku. DziÊ Komatsu dzier˝y palm´ pierwszeƒstwa wÊród
Êwiatowych producentów tego typu maszyn.
Rok 1965 to kolejny kamieƒ milowy w rozwoju Komatsu,
wówczas to bowiem, na licencji zakupionej od amerykaƒ-
skiej firmy International Harvester PAYloader, japoƒski
koncern uruchomi∏ produkcj´ ∏adowarek ko∏owych.
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Komatsu – sosenka roÊnie wysoko!

Scarper ciàgni´ty przez spychark´ powsta∏ w latach pi´çdziesiàtych ubieg∏ego stu-
lecia na bazie amerykaƒskiej koncepcji „robót ziemnych bez pojazdów szynowych” 

Widoczna na zdj´ciu zdalnie sterowana spycharka do robót podwodnych to jed-
na z najbardziej niezwyk∏ych konstrukcji w historii Komatsu
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Nad rozwojem konstrukcji tych maszyn od samego po-
czàtku pracowali japoƒscy in˝ynierowie. Naturalnà kolejà
rzeczy – Komatsu produkowa∏o seryjnie du˝e partie ma-
szyn wysokiej jakoÊci – firma rozpocz´∏a ekspansj´ na ryn-
ki europejskie i pó∏nocnoamerykaƒski. Urzeczywistni∏a si´
ona dopiero w latach osiemdziesiàtych i dziewi´çdziesià-
tych ubieg∏ego stulecia. Komatsu torowa∏o sobie drog´
na Êwiatowe rynki poprzez tworzenie wspólnych firm z za-
granicznymi partnerami oraz przej´cia konkurentów.
Na zlecenie Komatsu wozid∏a produkowaç zacz´∏a firma Le
Torneau-Westinghouse (póêniej funkcjonujàca pod nazwà
Wabco). Od roku 1988 ich wytwarzanie przej´∏o amerykaƒ-
skie KDC (Komatsu Dresser Corporation, dziÊ Komatsu
America International Corp.). Dlatego w∏aÊnie w ofercie Ko-
matsu na rynkach Ameryki Pó∏nocnej i Po∏udniowej znala-
z∏y si´ równiarki drogowe Galion, którà to mark´ przejà∏
swego czasu w∏aÊnie Dresser.

W roku 1989 Komatsu dokona∏o spektakularnego posu-
ni´cia na rynkach europejskich stajàc si´ wi´kszoÊcio-
wym udzia∏owcem niemieckiego Hanomaga. Dwa lata
póêniej Komatsu uruchomi∏o w przej´tych zak∏adach pro-
dukcj´ ∏adowarek ko∏owych. Zarzucono przy tym
wi´kszoÊç koncepcji niemieckich in˝ynierów tworzàc
w∏asnà wizj´ konstrukcji tych maszyn. 
Na rok 1995 datuje si´ wspó∏praca Komatsu Europe
z w∏oskim producentem maszyn budowlanych – FAI.
Stworzenie wspólnej firmy zaawocowa∏o uruchomieniem
produkcji ma∏ych koparek, ∏adowarek kompaktowych
i koparko-∏adowarek. Tak˝e w roku 1995 Komatsu naby-
∏o udzia∏y niemieckiego producenta koparek, firmy De-
mag. Na rzecz japoƒskiego koncernu wozid∏a przegubo-
we produkowa∏a równie˝ od roku 1995 norweska firma
Moxy. Malejàce zapotrzebowanie ze strony rynku euro-
pejskiego sprawi∏o, ˝e produkcja zosta∏a zaniechana,
a Moxy zosta∏o w efekcie przej´te przez koreaƒskiego
Doosana. Obecnie Komatsu przywróci∏o produkcj´ wozi-
de∏ przegubowych. Sà one wytwarzane w Japonii. 

W tym miejscu wspomnieç wypada o wspó∏pracy Komat-
su z polskim przemys∏em. Przed laty Huta Stalowa Wola
produkowa∏a z powodzeniem spycharki na japoƒskiej li-
cencji. O jakoÊci ich wykonania Êwiadczy fakt, ˝e
opatrzone logo Komatsu trafia∏y tak˝e na wymagajàcy ry-
nek pó∏nocnoamerykaƒski. I tylko ˝a∏owaç wypada, ˝e
owa wspó∏praca nie jest kontynuowana...
Komatsu oferuje maszyny ró˝nego typu, od najmniej-
szych kompaktowych, po wysoko wyspecjalizowane gi-
ganty. Dbajàc o najwy˝szà jakoÊç produkcji japoƒski kon-
cern wytwarza wszystkie newralgiczne podzespo∏y i kom-
ponenty maszyn na w∏asne potrzeby. Koncern utrzymuje
czterdzieÊci cztery fabryki na ca∏ym Êwiecie, z tego osiem
w Europie. DwadzieÊcia z nich produkuje silniki, uk∏ady
hydrauliczne, uk∏ady nap´dowe, a w dwudziestu czterech
montowane sà maszyny. 
Wy∏àcznym dystrybutorem maszyn Komatsu w Polsce
jest od stycznia 2006 roku Komatsu Poland. Firma konty-
nuuje w tym wzgl´dzie dzia∏alnoÊç Marubeni Construc-
tion Machinery Poland Sp. z o.o. Sieç sprzeda˝y obejmu-
je central´ oraz dwóch dealerów zlokalizowanych w Po-
znaniu i Kutnie. Komatsu zapewnia równie˝ obs∏ug´ po-
sprzeda˝nà, finansowanie maszyn oraz serwis. 
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Spycharki gàsienicowe w latach szeÊçdziesiàtych minionego wieku pozwoli∏y
Komatsu na zapoczàtkowanie podboju wymagajàcych rynków europejskich

Maszyny Komatsu od samego poczàtku s∏ynà z najwy˝szej jakoÊci wykonania.
Spisujà si´ doskonale niezale˝nie od warunków, w jakich przychodzi im pracowaç

Komatsu produkuje maszyny ró˝nego typu, od najmniejszych kompaktowych,
po wysoko wyspecjalizowane giganty, takie jak ta ∏adowarka ko∏owa
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Maszyny budowlane niszczejà nawet wów-
czas, gdy nie sà eksploatowane. Odpowied-
nio prowadzone prace serwisowe majà

na celu zniwelowanie nadmiernego zu˝ycia sprz´tu
i sprawienie, by prawid∏owo funkcjonowa∏. Tylko
wówczas maszyny mogà przysparzaç wymiernych
korzyÊci swemu w∏aÊcicielowi.
W codziennej praktyce wi´kszoÊci placów budowy
serwisowanie maszyn bywa k∏opotliwe. Najcz´Êciej
w tym kontekÊcie mamy do czynienia z pytaniami:
kiedy, gdzie i kto ma wykonywaç przeglàdy i konser-
wacje? Niestety, bardzo cz´sto roboty odk∏adane sà
z dnia na dzieƒ, w rezultacie czego powstajà zanie-
dbania majàce negatywny wp∏yw na stan techniczny
maszyn i kieszeƒ ich w∏aÊcicieli.
Do zaniedbaƒ dochodzi najcz´Êciej w przypadku cz´-
stych zmian operatorów. W takim przypadku ˝aden
nie czuje si´ w pe∏ni odpowiedzialny za powierzony
sprz´t. A poniewa˝ na placu budowy liczy si´ przede
wszystkim czas, ∏atwo dochodzi do odk∏adania termi-

nów przeglàdów i konserwacji wymagajàcych czaso-
wego wy∏àczenia maszyn z normalnej eksploatacji.
Szczególnie maszyny uniwersalne, na których z regu-
∏y pracuje wi´ksza liczba operatorów, bywajà trakto-
wane tak, jakby w ogóle nie mia∏y w∏aÊciciela. Ich
u˝ytkownicy zaniedbujà regularne przeglàdy podze-
spo∏ów, uwa˝ajàc to za marnotrawienie czasu. Maszy-
ny wyposa˝one sà przecie˝ w uk∏ady elektroniczne
na bie˝àco informujàce o funkcjonowaniu maszy-
ny. I przyznaç trzeba, ˝e cz´Êciowo majà racj´. Cz´-
Êciowo, gdy˝ system taki funkcjonuje tylko do czasu
wystàpienia awarii. Z regu∏y jej rozmiary sà  na tyle du-
˝e, ˝e konieczna jest naprawa w warunkach warszta-
towych. Zresztà nawet po zapaleniu si´ kontrolki sy-
gnalizujàcej koniecznoÊç wymiany filtra czy drobnà

usterk´, wi´kszoÊç operatorów pracujàcych tylko oka-
zjonalnie na danej maszynie nie reaguje, uwa˝ajàc, ˝e
i tak b´dzie ona jeszcze funkcjonowaç. A potem niech
martwi si´ zmiennik…
To krótkowzroczna polityka. Prawdà oczywistà jest, ˝e
niestaranne i zbyt póêne serwisowanie mÊci si´. Awa-
ria maszyny i zwiàzany z nià przestój pociàgajà za so-
bà straty finansowe niweczàc plany budowy. Przeglà-
dów i konserwacji nie nale˝y zatem traktowaç jako z∏a
koniecznego, lecz efektywny Êrodek pozwalajàcy
na ograniczenie kosztów eksploatacji. Zasada jest
prosta, im sumienniejsze wykonywanie przeglàdów
i prac serwisowych, tym wi´ksza efektywnoÊç maszy-
ny. Dbajàc odpowiednio o maszyn´ jedynie z rzadka
mamy do czynienia z niespodziewanymi awariami,
a ponadto otrzymujemy gwarancj´ wyd∏u˝enia czasu
jej bezproblemowego u˝ytkowania.
W zasadzie wszyscy producenci maszyn budowlanych
stawiajà sobie za cel maksymalne wyd∏u˝enie okresów
mi´dzy obligatoryjnymi przeglàdami, tak by jak najrza-
dziej wy∏àczaç sprz´t z normalnej eksploatacji. Z tego
samego powodu starajà si´ do niezb´dnego minimum
skróciç czas potrzebny na dokonanie przeglàdu i kon-
serwacji. To jednak prowadzi niekiedy u˝ytkowników
do mylnego przekonania, ˝e prace serwisowe stano-
wià czynnoÊç marginalnà, którà wystarczy wykonywaç
zgodnie z zaleceniami producenta maszyny. Zdajà si´
oni jednak zapominaç, ˝e dopuszczalny przebieg ma-
szyny mi´dzy przeglàdami ustalany jest zwykle dla
przeci´tnych warunków pracy. A zatem, gdy maszy-
na pracuje w trudniejszym Êrodowisku, konieczne jest
wykonywanie cz´stszych przeglàdów i podejmowanie
kompleksowych czynnoÊci serwisowych.
Niestety, nawet u˝ytkownicy z rozwini´tych krajów
Europy majà problemy ze zrozumieniem tej prostej,
zdawaç by si´ mog∏o, zale˝noÊci. Wzorem mo˝e byç
tu USA, gdzie obowiàzuje zupe∏nie inne podejÊcie.
Amerykanie nie przywiàzujà wi´kszej wagi do termi-
nów przeglàdów wynikajàcych z zaleceƒ producen-
ta, lecz starajà si´ dopasowaç ich cz´stotliwoÊç
do konkretnych warunków pracy. Praktycznie za-
wsze amerykaƒski u˝ytkownik ju˝ po krótkim czasie
eksploatacji tworzy w∏asny plan serwisowania ma-
szyny. Zauwa˝my przy tym, ˝e czas mi´dzy przeglà-
dami wcale nie musi byç krótszy od zalecanego w in-
strukcji obs∏ugi. OczywiÊcie akceptacja amerykaƒ-
skiej filozofii serwisowania wià˝e si´ z koniecznoÊcià
poÊwi´cenia nieco d∏u˝szego czasu na przeglàdy
oraz ponoszenia wi´kszych wydatków na materia∏y
eksploatacyjne w rodzaju oleju czy filtrów. Dzi´ki te-
mu maszyna utrzymywana jest jednak przez d∏ugi
okres w optymalnym stanie technicznym, co zwi´k-
sza nie tylko jej wydajnoÊç, ale tak˝e wartoÊç w przy-

Równajmy do najlepszych, serwisujmy jak Amerykanie!

Przeglàdów i konserwacji nie nale˝y zatem traktowaç jako z∏a koniecznego,
lecz efektywny Êrodek pozwalajàcy na ograniczenie kosztów eksploatacji
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padku póêniejszego zbycia na rynku wtórnym.
Prawdà jest, ˝e przeglàdy i prace konserwacyjne wià-
˝à si´ zawsze z koniecznoÊcià wy∏àczenia maszyny
z normalnej eksploatacji, a zatem z pewnymi stratami
dla jej u˝ytkownika. Wiadomo jednak, ˝e wszelkie za-
niedbania prowadzà nieuchronnie do awarii. Zasta-
nowiç nale˝y si´ zatem, co uczyniç, by maksymalnie
zminimalizowaç czas potrzebny na przeprowadzenie
prac serwisowych. Uk∏ad centralnego smarowania,
w jaki wyposa˝ane sà nawet mniejsze maszyny zwal-
nia operatora z przeprowadzania rutynowych prac
w tym zakresie. Rozwiàzanie to zdaje egzamin szcze-
gólnie w przypadku maszyn wypo˝yczanych, a tym
samym cz´sto zmieniajàcych operatorów, którzy nie
czujà odpowiedzialnoÊci za powierzony im sprz´t.
Stosowanie centralnego smarowania niesie ze sobà
jednak pewne ryzyko. Automatycznie zaopatrywanie
punktów smarnych sprawia, ˝e operator sk∏onny jest
poÊwi´ciç mniej uwagi swej maszynie. A przecie˝ re-
gularne kontrole stanu technicznego podzespo∏ów sà
niezwykle wa˝ne. Niejako przy okazji odkrywa si´ ta-
kie „drobiazgi” jak choçby wy∏amane z´by, uszko-
dzone ostrza tnàce, p´kni´cia ∏y˝ek czy obluzowa-
ne przewody i tkwiàce w bie˝nikach opon od∏amki
skalne. Pami´tajmy, ˝e tego rodzaju nieprawid∏owo-
Êci nie jest w stanie wskazaç operatorowi ˝aden,
choçby najnowoczeÊniejszy elektroniczny uk∏ad
monitorujàcy parametry pracy maszyny.
Jak powinno zatem wyglàdaç prawid∏owe serwisowa-
nie maszyn? Wydaje si´, ˝e w tym wzgl´dzie nale˝y
wzorowaç si´ na Amerykanach. Przekonuje o tym
przyk∏ad kamienio∏omu po∏o˝onego w stanie Illinois,
w którym eksploatuje si´ olbrzymià liczb´ koparek, ∏a-
dowarek ko∏owych oraz wozide∏ technologicznych.
Przeglàdy okresowe i prace serwisowe podnoszàce
sprawnoÊç technicznà sprz´tu traktowane sà tu nie-
zwykle powa˝nie. Dowodem na to jest fakt, ˝e wi´k-

szoÊç wykorzystywanych tu maszyn przepracowa∏a
ju˝ ponad 100 tysi´cy motogodzin. Dla ka˝dej z nich
od momentu zakupu a˝ po skreÊlenie z ewidencji pro-
wadzona jest kartoteka. Kamienio∏om zatrudnia 130
pracowników. WÊród nich siedmiu spawaczy i oÊmiu
mechaników odpowiadajàcych za park maszynowy.
Przy przeglàdach i naprawach korzystajà oni wy∏àcz-
nie z oryginalnych cz´Êci zamiennych. Próby wyko-
rzystywania taƒszych zamienników przynios∏y bo-
wiem z∏e doÊwiadczenia. Szczególne znaczenie przy-
wiàzuje si´ do dzia∏aƒ profilaktycznych. W ka˝dej ko-
parce czy ∏adowarce cztery razy dziennie – przy pracy
na dwie zmiany – kontrolowane sà wszystkie punkty
smarownicze. W ten sposób zmniejsza si´ do mini-
mum ryzyko wystàpienia niespodziewanej awarii.
Amerykanie Êwiadomie zrezygnowali z instalowania
uk∏adów centralnego smarowania uwa˝ajàc, ˝e w ten
sposób zmuszà swych pracowników do solidniejszej
kontroli maszyn. Zresztà w trudnych warunkach pra-
cy, jakie panujà w kamienio∏omie, dochodzi cz´sto
do uszkodzeƒ przewodów doprowadzajàcych Êrodki
smarne. Brak smarowania z kolei nieuchronnie pocià-
ga za sobà powa˝niejsze awarie. 
W ramach opracowanego we w∏asnym zakresie pla-
nu serwisowania, ka˝da z maszyn jest zatrzymywa-
na codziennie na dwadzieÊcia minut. W tym czasie
podlega ona rutynowej kontroli wzrokowej i prze-
smarowaniu. CoÊ takiego mo˝liwe jest tylko w USA!
Trudno przypuszczaç bowiem, ˝eby w Europie, na-
wet w krajach o wysokiej kulturze technicznej, firmy
korzystajàce z maszyn budowlanych pozwoli∏yby so-
bie na strat´ w trakcie dnia pracy cennych minut
na nie zawsze konieczne przeglàdy.
Wróçmy jednak do amerykaƒskiego kamienio∏omu.
Po przepracowaniu 3.000 godzin ka˝da z maszyn
w´druje na prawie tydzieƒ do zak∏adowych warszta-
tów, gdzie podlega szczegó∏owej inspekcji technicz-

Amerykanie starajà si´ dopasowaç cz´stotliwoÊç przeprowdzania przeglàdów
do konkretnych warunków, w jakich przychodzi pracowaç danej maszynie

W codziennej praktyce wi´kszoÊci placów budowy serwisowanie maszyn
bywa k∏opotliwe. Szczególnie du˝ych, na które trzeba si´ nieêle wspinaç
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nej. Oprócz tego przeprowadzany jest kompleksowy
test oleju, którego próbki przesy∏ane sà do specjali-
stycznego laboratorium. Test ten uwa˝any jest przez
zdecydowanà wi´kszoÊç amerykaƒskich firm
za optymalne dzia∏anie profilaktyczne. 
Z pewnoÊcià w tym miejscu wielu czytelników zada
sobie pytanie, jakie w∏aÊciwie korzyÊci przynosi ame-
rykaƒskiej firmie wdro˝enie i przestrzeganie zasad
tak rozwini´tego systemu serwisowania. Jest on
z ca∏à pewnoÊcià op∏acalny, doÊç powiedzieç, ˝e wy-
korzystywane tam maszyny przepracowujà rocznie
5.000÷5.500 godzin przy efektywnoÊci si´gajàcej
dziewi´çdziesi´ciu procent. Dla wozide∏ technolo-
gicznych liczba ta wynosi nawet 97 procent. Tak do-
skona∏e rezultaty wynikajà w pierwszym rz´dzie
z szeroko zakrojonej profilaktyki, nie bez znaczenia
pozostajà tak˝e wysoka jakoÊç maszyn, umiej´tno-
Êci operatorów i mechaników oraz pe∏na dost´pnoÊç
wy∏àcznie oryginalnych cz´Êci zamiennych. 
Europejscy malkontenci doceniajàc niezwyk∏à efek-
tywnoÊç wykorzystania amerykaƒskich maszyn,
zg∏aszajà jednak wàtpliwoÊci, co do finansowych ko-
rzyÊci wprowadzania na naszym kontynencie indywi-
dualnych planów serwisowych. Jest w tym sporo ra-
cji. Nie zapominajmy bowiem o znacznie wy˝szych
w Europie kosztach komponentów i zatrudnienia
personelu technicznego. W USA, w odró˝nieniu od
krajów Europy Zachodniej, w maszynach budowla-
nych stosuje si´ z regu∏y taƒszy olej gorszej jakoÊci.
WÊród wszystkich producentów maszyn budowlanych
od dawna daje si´ zaobserwowaç dà˝enie do wyd∏u˝ania
czasu mi´dzy przeglàdami. Czas trwania prac serwiso-
wych tak˝e jest skracany, choçby za sprawà coraz ∏atwiej-
szego dost´pu do newralgicznych podzespo∏ów maszy-
ny. Mechanicy nie muszà rozbieraç po∏owy maszyny, by
wymieniç filtry czy oczyÊciç ch∏odnic´. Stosowane po-
wszechnie nowej generacji oleje hydrauliczne i Êrodki
smarne mogà równie˝ podlegaç coraz wi´kszym obcià˝e-

niom, co sprawia, ˝e nie podlegajà tak cz´stej wymianie. 
Dzia∏ania zapobiegawcze nie dadzà si´ niczym zastà-
piç. Z ca∏à pewnoÊcià to one stanowià decydujàcy
czynnik w∏aÊciwej eksploatacji maszyny. Chocia˝ z dru-
giej strony przyznaç trzeba, ˝e je˝eli profilaktyczny prze-
glàd oka˝e si´ niepotrzebny (przed przystàpieniem
do niego nie da si´ przecie˝ tego ca∏kowicie wyklu-
czyç), musimy pogodziç si´ ze stratami czasu oraz zbu-
rzeniem harmonogramu robót prowadzonych przy u˝y-
ciu danej maszyny. W przypadku du˝ych i drogich ma-
szyn, które powinny pracowaç przez siedem dni w tygo-
dniu i dwadzieÊcia cztery godziny na dob´, wyraênie za-
rysowuje si´ trend serwisowania „just in time” czyli do-
k∏adnie wtedy, gdy jest to potrzebne. Nie chodzi tu oczy-
wiÊcie o moment, w którym maszyna ulegnie awarii, lecz
czas odpowiednio wczeÊniejszy. W jego ustaleniu po-
mocne sà systemy diagnostyczne sygnalizujàce z wy-
przedzeniem symptomy mogàce Êwiadczyç o zbli˝ajàcej
si´ nieuchronnie usterce. Dane dotyczàce obcià˝eƒ
i pozosta∏ych warunków eksploatacyjnych zebrane
i przetworzone przez system telematyczny pozwalajà
na doÊç precyzyjne okreÊlenie czasu, po up∏ywie które-
go konieczne staje si´ przeprowadzenie prac serwiso-
wych. Zastosowanie systemu pozwala w∏aÊcicielowi
maszyny na zminimalizowanie jej przestojów zwiàza-
nych z serwisowaniem. Otrzymujàc informacje z odpo-
wiednim wyprzedzeniem prace tego rodzaju zaplano-
waç mo˝na na przerwy w wykonywaniu zadaƒ na pla-
cu budowy, godziny nocne lub dni wolne od pracy. Je-
˝eli system telematyczny sprz´˝ony jest z centralnym
komputerem producenta, maszyny mogà nawet „sa-
modzielnie” zamawiaç cz´Êci zamienne i komponenty
niezb´dne do wykonania przeglàdu, czy przeprowa-
dzenia naprawy. Zdarzajà si´ sytuacje, ˝e pracownicy
magazynu przyjmujà zamówienie zanim jeszcze po-
ch∏oni´ty pracà operator dostrze˝e na wyÊwietlaczu ko-
munikat z ostrze˝eniem.
Jeszcze niedawno systemy telematyczne stosowane
w du˝ych, drogich maszynach traktowano jako ma∏o zna-
czàcy gad˝et. DziÊ elektroniczne systemy zbierania, prze-
twarzania oraz transmisji sà powszechnie dost´pne – nie
dziwi ich obecnoÊç nawet w maszynach kompaktowych
– i coraz bardziej wyrafinowane. TradycjonaliÊci uwa˝ajà
jednak, chyba nie bez racji, ˝e nowoczesne technologie
nigdy nie b´dà w stanie ca∏kowicie zastàpiç oka i ucha
wytrawnego fachowca. Istnieje przecie˝ niebezpieczeƒ-
stwo, ˝e nie obj´te dzia∏aniem systemu diagnostycznego
i nie kontrolowanene bie˝àco przez operatora podzespo-
∏y w rodzaju ∏y˝ek, opon czy gàsienic powodowaç mogà
w efekcie powa˝ne uszkodzenia ca∏ej maszyny. Pami´taj-
my zatem, ˝e choç nowoczesne technologie okazujà nie-
zwykle pomocne we w∏aÊciwym serwisowaniu maszyny,
to nie mogà ca∏kowicie zastàpiç cz∏owieka. Odpowiedzial-
noÊç za w∏aÊciwy stan techniczny urzàdzenia spoczywaç
b´dzie zawsze na barkach operatora i w∏aÊciciela.

Dobrze, gdy nawet najwi´kszy sprz´t w regularnych odst´pach trafia do warsz-
tatu. W takich warunkach prowadziç mo˝na skuteczniej przeglàdy i naprawy
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Wciàgu ostatnich kilku lat mo˝na by∏o zaobser-
wowaç w Polsce istny boom budowlany
szczególnie w obszarze infrastruktury drogo-

wej. Zbli˝ajàcy si´ termin rozpocz´cia fina∏ów Mi-
strzostw Europy w pi∏ce no˝nej Polska-Ukraina 2012,
a co za tym idzie koniecznoÊç budowy stadionów, mo-
dernizacji dróg i lotnisk, a tak˝e zwiàzane z inwestycja-
mi dodatkowe fundusze Unii Europejskiej to istotne
bodêce pobudzajàce bran˝´. Dlatego nie dziwi stwier-
dzenie, ˝e Polska to jeden wielki plac budowy.
Plac budowy to przede wszystkim pracujàce tam ci´˝-
kie maszyny robocze. Koparki, spycharki, walce drogo-
we, wozid∏a, ∏adowarki ko∏owe, a tak˝e samochody ci´-
˝arowe ci´˝ko pracujà wznoszàc kolejne konstrukcje
i uk∏adajàc kolejne kilometry autostrad. Aby zapewniç
bezawaryjnà prac´ tych maszyn nale˝y w odpowiedni
sposób zadbaç o prawid∏owy dobór Êrodków smar-
nych. Dobranie oleju jest w przypadku takich maszyn
zdecydowanie trudniejsze ni˝ w samochodach osobo-
wych. – Najcz´stszym powodem problemów z olejami
sà po prostu b∏´dnie dobrane Êrodki smarne. Warto
przede wszystkim zwróciç szczególnà uwag´ na zalece-
nia producentów dotyczàce klasy jakoÊciowej i lepko-
Êciowej oleju, a tak˝e na normy i aprobaty, jakich wyma-
gajà niektórzy producenci maszyn. Dlatego najbezpiecz-
niej jest odwo∏aç si´ do rady specjalistów posiadajà-
cych „wiedz´ olejowà” – twierdzi Sebastian ˚ywczyk,
kierownik Dzia∏u Motoryzacji ORLEN OIL.
Spó∏ka ORLEN OIL to czo∏owy producent i dystrybutor
Êrodków smarnych do maszyn budowlanych w Polsce.
Szeroka oferta obejmuje oleje silnikowe, przek∏adnio-
we, hydrauliczne, wielofunkcyjne, a tak˝e smary i p∏yny
eksploatacyjne. Oleje posiadajà aprobaty wszystkich
wiodàcych producentów pojazdów: MAN, Mercedes,
Scania, Volvo, Daf, Iveco, Tatra, Renault. Spe∏niajà tak-
˝e wymagania najwa˝niejszych producentów maszyn
budowlanych takich jak: Caterpillar, Volvo, Komatsu,
Case, Kubota, jak równie˝ producentów silników i prze-
k∏adni stosowanych w ci´˝kim sprz´cie: Cummins,
Deutz, MTU, ZF, Alison, Voith. Oleje przeznaczone sà
do nowoczesnych maszyn budowlanych wyposa˝o-
nych w silniki spe∏niajàce normy emisji spalin Eu-
ro 5, 4, 3, 2, 1 oraz normy EPA Tier I i II.
Najbardziej popularnym olejem silnikowym stosowa-
nym z powodzeniem w sprz´cie budowlanym jest Plati-
num Ultor Plus 15W-40. Jest to nowej generacji mineral-
ny, wielosezonowy olej przeznaczony do pracy w naj-
bardziej obcià˝onych silnikach wysokopr´˝nych spe∏-
niajàcych wymagania Euro 5 i EPA Tier I i II. Olej w kla-
sie lepkoÊci 15W-40 spe∏nia najwy˝sze klasy jakoÊci tj.
API CI-4 oraz ACEA E7 posiadajàc równoczeÊnie apro-
baty wiodàcych renomowanych producentów. 
Przy temacie maszyn budowlanych wa˝nym punktem

sà tak˝e oleje przek∏adniowe i oleje wielofunkcyjne. Naj-
nowszymi produktami w ofercie ORLEN OIL w tym seg-
mencie, a zarazem nowoÊciami roku 2010 sà oleje Plati-
num Gear LS 80W-90 oraz Platinum Multi UTTO 10W-30. 
Pierwszy z nich to olej wielosezonowy przeznaczony
do eksploatacji w mechanicznych skrzyniach biegów
pracujàcych w trudnych warunkach, a tak˝e odpowied-
ni do zastosowania w urzàdzeniach mechanicznych wy-
posa˝onych w przek∏adnie z ograniczonym poÊlizgiem
tzw. LS – Limited Slip. Produkt spe∏nia wymagania
wszystkich wiodàcych producentów skrzyƒ biegów, a ze
wzgl´du na wysokà zdolnoÊç przenoszenia obcià˝eƒ
jest rekomendowany do osi nap´dowych pojazdów, co
do których producent zaleca olej klasy GL-5. 
Drugim produktem jest wielofunkcyjny olej Platinum Mul-
ti UTTO 10W-30. Jest to nowej generacji i wysokiej jako-
Êci olej hydrauliczno – przek∏adniowy. Charakteryzuje si´
doskona∏ymi w∏asnoÊciami smarnymi, przeciwzu˝ycio-
wymi i przeciwkorozyjnymi wymaganymi podczas inten-
sywnej eksploatacji przek∏adni i uk∏adów hydrauliki. 
– Rynek maszyn budowlanych b´dzie si´ nadal dyna-
micznie zmienia∏. W ˝ycie wchodzà kolejne normy doty-
czàce emisji spalin, które to wymuszajà na producen-
tach zmiany technologiczne. Stawia si´ tak˝e kolejne,
coraz trudniejsze wyzwania dotyczàce eksploatacji.
Ârodki smarne muszà te˝ sprostaç rosnàcym wymaga-
niom, dlatego rozwój technologii olejów i smarów
przeznaczonych do ci´˝kiego sprz´tu jest nieunikniony
– reasumuje Sebastian ˚ywczyk.
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ORLEN OIL oferuje „budujàce” Êrodki smarne

Sebastian ˚ywczyk, kierownik Dzia∏u Motoryzacji ORLEN OIL zwraca uwag´ 
na problem odpowiedniego doboru Êrodków smarnych
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Na targach Bauma 2010 firma Volvo Construction
Equipment zaprezentowa∏a si´ jako „dostawca
rozwiàzaƒ kompleksowych”, szczególnà uwag´

zwracajàc na produkty z kategorii wsparcia klientów
oraz us∏ugi pozwalajàce zwi´kszyç efektywnoÊç wyko-
rzystania maszyn w ca∏ym okresie eksploatacji.
Znaczenie okreÊlenia „dostawca rozwiàzaƒ komplekso-
wych” jest znacznie g∏´bsze ni˝ tylko oferowanie odpo-
wiednich maszyn do wykonania konkretnego zadania.
Obejmuje ono ca∏y okres eksploatacji maszyny, co
w praktyce oznacza, ˝e w∏aÊciciel czerpie ró˝norodne
korzyÊci przez d∏ugie lata od momentu zakupu. Firma
Volvo CE dowiod∏a swojego zaanga˝owania w tej dzie-
dzinie na targach Bauma 2010, prezentujàc ofert´ obej-
mujàcà produkty i us∏ugi, które dotyczà wszystkich
aspektów wyst´pujàcych w okresie eksploatacji maszy-
ny – od finansowania zakupu, przez ca∏y okres u˝ytko-
wania maszyny, a˝ do jej remontu lub utylizacji. -W prze-
sz∏oÊci perfekcyjna obs∏uga oznacza∏a szybkà reakcj´
na awari´ maszyny, a nied∏ugo b´dzie oznaczaç zapobie-
ganie awariom poprzez wczeÊniejsze ostrze˝enia. W Mo-
nachium po raz kolejny udowodniliÊmy, ˝e tworzàc pro-
dukty i us∏ugi jesteÊmy w stanie sprostaç temu wyzwaniu
niezale˝nie od warunków pracy maszyny lub skali dzia∏al-
noÊci prowadzonej przez jej u˝ytkownika, niezale˝nie
od stopnia wyeksploatowania danej maszyny – mówi
Mats Andersson, szef dzia∏u globalnego wsparcia serwi-
sowego w firmie Volvo Construction Equipment. 
Produkty i us∏ugi sk∏adajàce si´ na „kompleksowe roz-
wiàzania” oferowane przez Volvo CE to:
• CareTrack – system telematyczny zawierajàcy szerokà

gam´ narz´dzi umo˝liwiajàcych u˝ytkownikowi maszyny
uzyskanie odpowiedzi na pytania: „jak?, co?, kiedy?
i gdzie?” dotyczàce pracy maszyny. CareTrack umo˝liwia
monitorowanie stanu technicznego i parametrów pracy
maszyn. Planowane rozszerzenie mo˝liwoÊci systemu
dodatkowo zwi´kszy bezpieczeƒstwo maszyn i umo˝liwi
korzystanie z szeregu zdalnych funkcji diagnostycznych,

• analiza MATRIS – za pomocà tego narz´dzia dealerzy
Volvo wykonywaç mogà analizy sposobu eksploatacji
maszyn. MATRIS umo˝liwia okreÊlenie sposobu opty-
malnej eksploatacji maszyny poprzez przeÊledzenie cha-
rakterystyki wykonywanych prac i zidentyfikowanie ob-
szarów mo˝liwej poprawy. Pozwala to poprawiç ekono-
mik´ eksploatacji i zmniejszyç stopieƒ zu˝ycia maszyny,

• analiza oleju – us∏uga, która pomaga u˝ytkownikom
maszyn zaplanowaç prace serwisowe, a tak˝e zmniej-
szyç ryzyko nieplanowanych przestojów i kosztow-
nych napraw. Zapewnia ona gruntowne „badanie
zdrowia” poszczególnych uk∏adów maszyny poprzez
analiz´ próbek oleju pobranych z silnika, skrzyni bie-
gów, uk∏adu hydraulicznego, osi i uk∏adu hamulcowe-
go, a tak˝e analiz´ p∏ynu ch∏odzàcego i paliwa.

• umowa serwisowa dla klientów Volvo CE – firma udo-
st´pnia swoim dealerom system umów, który pozwala
im w porozumieniu z u˝ytkownikami maszyn precyzyj-
nie dobraç odpowiedni zakres obs∏ugi serwisowej dla
konkretnego okresu lub warunków, takich jak sk∏ad
parku maszynowego, liczba godzin przepracowanych
przez maszyny i ich obszar zastosowania, a nawet sto-
pieƒ, w jakim klient jest w stanie samodzielnie serwiso-
waç swoje maszyny,

• oryginalne cz´Êci i osprz´t Volvo – ˝aden z producen-
tów sprz´tu z segmentu Premium nie mo˝e twierdziç,
˝e jego oferta jest kompletna, je˝eli nie obejmuje ona
pe∏nego asortymentu cz´Êci zamiennych, komponen-
tów i osprz´tu. Volvo CE oferuje specjalne zestawy
naprawcze, cz´Êci regenerowane oraz rozwiàzania
dostosowane do konkretnych zastosowaƒ, takie jak
osprz´t roboczy i specjalistyczne narz´dzia zwi´ksza-
jàce mo˝liwoÊci zastosowania maszyn.

• personel techniczny serwisu Volvo – wsparcie udzielane
bezpoÊrednio na placu budowy jest jednym z g∏ównych po-
wodów, dla których klienci pozostajà wierni marce Volvo.
Mechanicy Volvo CE byli obecni na targach Bauma 2010
prezentujàc ofert´ „rozwiàzaƒ kompleksowych” z per-
spektywy codziennych warunków pracy maszyn.

– NiegdyÊ celem, jaki nam przyÊwieca∏ by∏o dostarczanie
maszyn przyjaznych dla operatora i ekonomicznych w eks-
ploatacji. Obecnie chodzi natomiast g∏ównie o zapewnie-
nie ciàg∏ego kontaktu z operatorem i maszynà, co pozwo-
li osiàgnàç niespotykany wczeÊniej poziom bezawaryjno-
Êci i wydajnoÊci – podsumowuje Mats Andersson.
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Kompleksowe wsparcie serwisowe w centrum uwagi Volvo CE

Za pomocà analizy MATRIS personel techniczny Volvo CE mo˝e przeÊledziç
sposób eksploatacji maszyn tej marki
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Wysokiej jakoÊci oryginalne cz´Êci zamienne
i materia∏y eksploatacyjne stanowià – obok
obs∏ugi okresowej, serwisowej, warunków

pracy oraz kultury technicznej warunkujàcej sposób
obs∏ugi maszyny przez operatora – kluczowy element
s∏u˝àcy zachowaniu sprz´tu w dobrym stanie przez
ca∏kowity okres eksploatacji. Firma Bobcat ma tego
pe∏nà ÊwiadomoÊç, dlatego te˝ na porzàdku dziennym
jest dzisiaj widok zadowolonego w∏aÊciciela nawet kil-
kunastoletniej maszyny tej marki majàcej na liczniku
imponujàcà liczb´ przepracowanych godzin, a mimo to
w pe∏ni sprawnej technicznie.
Zarówno centrala, jak i autoryzowani dealerzy Bobcata
podejmujà ró˝norakie kroki majàce na celu zapewnie-
nie klientom satysfakcji co do poziomu obs∏ugi po-
sprzeda˝nej dotyczàcej zaopatrzenia w cz´Êci zamien-
ne i komponenty. Wypada zwróciç uwag´, ˝e wiele
podzespo∏ów stosowanych do produkcji maszyn Bob-
cat wytwarza we w∏asnym zakresie. Rozwiàzanie to ma
wiele zalet. Jednà z nich jest pe∏na kontrola zarówno
nad ich jakoÊcià, jak i dost´pnoÊcià, nie tylko w chwili
obecnej, ale równie˝ w przysz∏oÊci. 
Newralgiczne podzespo∏y, takie jak mi´dzy innymi silni-
ki spalinowe, bardziej skomplikowane konstrukcyjne
elementy uk∏adu hydraulicznego, rozruszniki, alternato-
ry, kompletne mosty podnoÊników teleskopowych,
pompy wtryskowe i wtryskiwacze, gàsienice oraz nie-
które elementy uk∏adu elektrycznego i elektroniki pro-
dukowane sà przez poddostawców specjalizujàcych
si´ w danym asortymencie. Bobcat korzysta tylko i wy-
∏àcznie ze sprawdzonych firm o ugruntowanej renomie.
Sà to zazwyczaj liderzy w swojej bran˝y. Bobcat posia-
da z nimi odpowiednie umowy zapewniajàce ciàg∏oÊç
dost´pnoÊci cz´Êci i podzespo∏ów równie˝ po zakoƒ-
czeniu produkcji danego typu maszyn. Silniki dostar-
czajà Bobcatowi przede wszystkim Kubota i Perkins,
elementy hydrauliki si∏owej Sauer Danfoss oraz Manne-
smann Rexroth, mosty Dana, a gàsienice Bridgestone. 

Centralny magazyn cz´Êci zamiennych znajduje si´
w belgijskiej miejscowoÊci Puurs. Z tego bardzo nowo-
czesnego i wysoce zautomatyzowanego magazynu
o powierzchni dwudziestu tysi´cy metrów kwadrato-
wych obs∏ugiwanych jest blisko dwustu dealerów z Eu-
ropy, Bliskiego Wschodu i Afryki. W Polsce dystrybucja
oryginalnych cz´Êci zamiennych i materia∏ów ekspola-
tacyjnych Bobcat le˝y w gestii sieci jedenastu autoryzo-
wanych dealerów oraz ich oddzia∏ów i subdealerów.
Ka˝dy z atoryzowanych dealerów znajduje si´ w posia-
daniu list rekomendowanych cz´Êci zamiennych. Zobli-
gowany jest tak˝e do utrzymywania okreÊlonego zapa-
su cz´Êci do obs∏ugiwanych maszyn. W ten sposób
do absolutnego minimum skraca si´ czas przeglàdów
i ewentualnych napraw, co jednoczeÊnie pozwala
na ograniczenie bezproduktywnych przestojów. Cz´Êci
zamawiane sà w trybie on-line, przy czym system od ra-
zu potwierdza ich dost´pnoÊç.
SprawnoÊç dzia∏ania serwisu wynika tak˝e z dost´pno-
Êci cz´Êci zamiennych. Bobcat dba o to, by dostawy do-
konywane by∏y w mo˝liwie najkrótszym czasie. I tak, wy-
sy∏ka cz´Êci na zamówienia ekspresowe realizowana
jest jeszcze w tym samym dniu roboczym. Takie przesy∏-
ki dochodzà do wi´kszoÊci dealerów w kolejnym dniu
roboczym. W sytuacjach nie cierpiàcych zw∏oki istnieje
mo˝liwoÊç skierowania przesy∏ki prosto do u˝ytkownika
maszyny. Przy naprawach gwarancjnych delarzy zobo-
wiàzani sà stosowaç tryb ekspresowy gwarancyjny. Po-
lega to na tym, ˝e dostawa zamówionej cz´Êci lub pod-
zespo∏u realizowana jest równie˝ w ciàgu dwudziestu
czterech godzin, jednak w przypadku chwilowego braku
wymaganej cz´Êci w zasobach magazynu centralnego,
do zamawiajàcego mo˝e na przyk∏ad zostaç wys∏any jej
zamiennik lub nawet kompletny zespó∏, w którego sk∏ad
wchodzi cz´Êç niezb´dna do naprawy maszyny.
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Cz´Êci zamienne i materia∏y eksploatacyjne Bobcat

SprawnoÊç dzia∏ania serwisu wynika tak˝e z dost´pnoÊci cz´Êci zamiennych.
Bobcat dba o to, by dostawy dokonywane by∏y w mo˝liwie najkrótszym czasie

Bobcat dba o to, by u˝ytkownicy maszyn stosowali wy∏àcznie oryginalne cz´Êci
i podzespo∏y. Gwarantuje to skutecznoÊç prowadzonych napraw
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Osiàgni´cie najwy˝szego Êwiatowego poziomu
przez serwis Case sprawia, ˝e koncern jest
w stanie nawiàzaç jeszcze lepsze relacje ze

swymi klientami. GoÊcie odwiedzajàcy w tym roku sto-
isko targowe Case podczas targów Bauma w Mona-
chium, obejrzeli prezentacj´, która okaza∏a si´ dalece
bardziej dynamiczna i atrakcyjna ni˝ mia∏o to miejsce
podczas ekspozycji w minionych latach. Dla wielu goÊci
monachijskiej imprezy stoisko Case sta∏o si´ ju˝ nieja-
ko tradycyjnie jednym z pierwszych miejsc odwiedza-
nych po przekroczeniu targowych bram. 
G∏ównà atrakcjà tegorocznej prezentacji Case okaza∏
si´ przygotowany z wielkim rozmachem, mi´dzynaro-
dowy Show-Act, podczas którego goÊcie z ca∏ego Êwia-
ta mogli zapoznaç si´ z niezwykle szerokim programem
produkcyjnym Case i wyrobiç sobie opini´ zarówno
na temat maszyn budowlanych, jak i us∏ug pozwalajà-
cych zwi´kszyç ekonomik´ ich eksploatacji. 
Case konsekwentnie intensyfikuje swoje dzia∏ania ma-
jàce na celu zoptymalizowanie zaopatrzenia w cz´Êci
zamienne, specjalistyczny osprz´t roboczy, dost´pno-
Êci serwisu oraz us∏ug finansowych. Aby podkreÊliç wa-
g´, jakà Case przywiàzuje do tych dzia∏aƒ, postanowio-
no, ˝e eksperci z ka˝dej z wymienionych wy˝ej dziedzin
przez ca∏y czas trwania targów pozostawaç b´dà
do dyspozycji odwiedzajàcych stoisko. Klientom z Pol-
ski pomocà s∏u˝yli fachowcy Intrac Polska, jedynego
autoryzowanego przedstawiciela koncernu Case w na-
szym kraju. Targi Bauma sta∏y si´ doskona∏à okazjà wy-
miany doÊwiadczeƒ i zaoferowania goÊciom stoiska
specjalnych, niekonwecjonalnych rozwiàzaƒ. 
Case troszczy si´ o dobre relacje ze swoimi partnerami
z ró˝nych sektorów przemys∏u, nie tylko bran˝y bu-
dowlanej i górnictwa skalnego. Odwiedzajàcy stoisko
firmy mogli przekonaç si´ naocznie, w jaki sposób po-

g∏´biane sà kontakty z u˝ytkownikami tych maszyn
z ró˝nych bran˝ i krajów. Case stawia na swoje d∏ugo-
letnie mi´dzynarodowe doÊwiadczenie w produkcji ko-
parek do specjalnych zastosowaƒ w najró˝niejszych
warunkach roboczych. Fabryka specjalistycznych ko-
parek CSX w belgijskim Zeebrügge jest w stanie wyko-
naç maszyn´ na specjalne zamówienie, w konfiguracji,
dzi´ki której przysz∏y u˝ytkownik mo˝e wykorzystywaç
jà w sposób efektywny do zakrojonych na szerokà ska-
l´ robót ziemnych, skomplikowanych prac prze∏adun-
kowych oraz recyklingowych.
Szczególnà atrakcj´ tegorocznej prezentacji Case pod-
czas targów Bauma stanowi∏a olbrzymia koparka
CX700B ME ze specjalistycznym osprz´tem umo˝liwia-
jàcym prowadzenie prac prze∏adunkowych. Oprócz te-
go pokazano tak˝e innà nowoÊç, jakà by∏a maszy-
na CX210B SL ze specjalnym oprzyrzàdowaniem skon-
struowanym z myÊlà o wykorzystywaniu przy prze∏a-
dunku olbrzymich mas z∏omu. 
OÊrodek badawczo-rozwojowy koparek CSX ju˝ trady-
cyjnie prowadzi konsekwentnà wspó∏prac´ z u˝ytkow-
nikowi maszyn. Z wykorzystaniem ich sugestii konstru-
owany jest specjalny osprz´t pozwalajàcy na efektyw-
niejsze wykorzystanie maszyn. Procesy produkcyjne
prowadzone sà z wykorzystaniem najnowoczeÊniej-
szych technologii, które pozwalajà na stworzenie narz´-
dzi o optymalnych parametrach, nie tylko w chwili obec-
nej, ale równie˝ w przysz∏oÊci.
W przeciwieƒstwie do wi´kszoÊci producentów maszyn
specjalnych, Case dostarcza nabywcy kompletnà ma-
szyn´ w wersji specjalnej z dodatkowà przeciwwagà,
poszerzonym podwoziem i komponentami o specjalnej
konstrukcji. Nale˝àca do koncernu fabryka CSX przeka-
zuje maszyn´ gotowà do u˝ytku wykonanà zgodnie
z ustalonà wczeÊniej specyfikacjà. W ten sposób za-
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Case - serwis na najwy˝szym Êwiatowym poziomie!

Maszyny pe∏niàce kluczowà rol´ w prowadzonych robotach wymagajà odpo-
wiedniej obs∏ugi i b∏yskawicznie reagujàcego serwisu

Przeglàdy i naprawy du˝ych maszyn nie sà ∏atwe. By by∏y skuteczne, muszà byç
przeprowadzane regularnie z nale˝ytà starannoÊcià
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pewniona jest optymalna jakoÊç maszyny, jej d∏uga ˝y-
wotnoÊç, bezawaryjnoÊç oraz pe∏ne bezpieczeƒstwo
u˝ytkowania. To cechy, których oczekujà klienci Case.
Prace koncepcyjne nie ograniczajà si´ do osprz´tu
roboczego. W fabryce CSX powstaje na przyk∏ad ca∏y
szereg wersji podnoszonych hydraulicznie kabin
przeznaczonych do specjalistycznych maszyn prze∏a-
dunkowych. Oprócz tego konstruktorzy zatrudnieni
w zak∏adach zajmujà si´ modyfikacjami konstrukcji
maszyn oraz dopasowywaniem jednostek nap´do-
wych i systemów hydraulicznych montowanych
na przyk∏ad w koparkach s∏u˝àcych do wyburzeƒ eks-
tremalnie wysokich obiektów.
Klienci koncernu Case podczas targów Bauma mieli
w gronie fachowców okazj´ do przedstawienia swoich
potrzeb w zakresie cz´Êci zamiennych, kontraktów ser-
wisowych i us∏ug finansowych oraz przedyskutowania
mo˝liwoÊci ich realizacji. Case utrzymuje sieç sprzeda-
˝y z∏o˝onà ze 118 dystrybutorów w 329 miejscach
w ca∏ej Europie. Zapewniajà oni serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny oraz zaopatrzenie w cz´Êci zamienne
i komponenty. Analizujàc wyniki ankiet prowadzonych
wÊród u˝ytkowników maszyn Case rozsianych po ca-
∏ym Êwiecie, stwierdziç mo˝na, ˝e stopieƒ profesjonali-
zmu serwisu bez najmniejszej przesady okreÊliç da si´

jako bardzo wysoki. Case utrzymuje we francuskim Le
Plessis centralny magazyn cz´Êci zamiennych i cen-
trum dystrybucyjne zaopatrujàce regionalne magazyny
zlokalizowane w Niemczech, Wielkiej Brytanii, we W∏o-
szech i w Hiszpanii. Niezale˝nie od tego, gdzie u˝yt-
kownik eksploatuje maszyn´, Case posiada niezb´dne
doÊwiadczenie oraz kompetencje by zagwarantowaç
na miejscu sprawny serwis o Êwiatowym standardzie.
Ka˝dy z lokalnych dealerów Case mo˝e liczyç w tym
wzgl´dzie na pe∏ne wsparcie ze strony wiodàcego pro-
ducenta maszyn budowlanych. 
W niezwykle trudnych dla bran˝y budowlanej czasach kry-
zysu finansowego korzystanie z us∏ug CNH Capital daje

klientom Case poczucie dodatkowego bezpieczeƒstwa.
CNH Capital, jako preferowany partner koncernu Case,
oferuje szerokà palet´ us∏ug umo˝liwiajàcych finansowa-
nie zakupu maszyn oraz ich optymalnà eksploatacj´. 
Otwarte niedawno Case Customer Center w po∏o˝onej,
na pó∏noc od Pary˝a miejscowoÊci Monthyon, zapew-
nia klientom Case z ca∏ego Êwiata jedynà w swoim ro-
dzaju okazj´ przetestowania kompletnej palety maszyn
w ró˝norodnych warunkach roboczych. Pomaga to
podjàç w∏aÊciwà decyzj´ o zakupie konkretnego mode-
lu spe∏niajàcego wymagania przewidziane konkretnymi
potrzebami u˝ytkownika. 
Do dyspozycji odwiedzajàcych Case Customer Center
sà sale ekspozycyjne, audytoria, restauracja oraz strefy,
w których mo˝liwe jest organizowanie spotkaƒ w formie
warsztatów pozwalajàcych na wymian´ doÊwiadczeƒ.
Przewiduje si´, ˝e ju˝ w pierwszym roku dzia∏ania Case
Customer Center przyjmie dwa tysiàce goÊci ze wszyst-
kich krajów Êwiata. Nastawienie kompleksu na atrakcyj-
ne, informatywne prezentacje oraz mo˝liwoÊç samo-
dzielnego testowania maszyn ma na celu dalsze zacie-
Ênienie zwiàzków klientów z koncernem. 
Nabywcy maszyn marki Case mogà wykorzystywaç Ca-
se Customer Center. Jednà z mo˝liwoÊci jest zlecenie
zatrudnionym tam fachowcom przeprowadzenia spe-
cjalistycznych kursów doszkalajàcych dla operatorów
wybranych typów maszyn. Wymiana doÊwiadczeƒ po-
zwala efektywniej wykorzystywaç maszyny przy jedno-
czesnym ograniczaniu kosztów eksploatacji.
Jako firma nale˝àca do grona najstarszych producen-
tów maszyn budowlanych, Case kieruje si´ w swych
dzia∏aniach tradycyjnymi zasadami. Oznacza to pro-
dukcj´ niezawodnych maszyn, ciàg∏y rozwój i doskona-
lenie ich konstrukcji oraz uk∏adanie jak najlepszych re-
lacji z klientami rozsianymi po ca∏ym Êwiecie. 
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Otwarte niedawno Case Customer Center w Monthyon, na pó∏noc od Pary˝a,
zapewnia klientom Case okazj´ przetestowania kompletnej palety maszyn 

Sale ekspozycyjne, audytoria, restauracja i pomieszczenia Case Customer
Center stanowià doskona∏e miejsce do nauki i wymiany doÊwiadczeƒ 
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Japoƒski koncern Komatsu ma bogate tradycje
w konstruowaniu alternatywnych systemów nap´-
dowych. Wi´kszoÊç projektów nie wysz∏a jednak

poza stadium prac badawczo-rozwojowych. Z prozaicz-
nych powodów, ich koszt by∏ na tyle wysoki, ˝e nie by-
∏o mowy, by przynajmniej zamortyzowa∏ si´ w trakcie
eksploatacji maszyny. Kurczàce si´ zapasy ropy nafto-
wej oraz coraz bardziej restrykcyjne normy emisji spalin
spowodowa∏y zasadniczà zmian´ w podejÊciu do alter-
natywnego nap´du maszyn. Okaza∏o si´ jednak, ˝e
o ile nie stanowi wi´kszego problemu skonstruowanie
nap´du hybrydowego, to wdro˝enie go do seryjnej pro-
dukcji nie jest ju˝ tak proste.
Szala zwyci´stwa w wyÊcigu Êwiatowych producentów
o wprowadzenie „hybrydy” do sprzeda˝y zdaje si´ prze-
chylaç na korzyÊç Komatsu. Co ciekawe, w odró˝nieniu
od konkurencji Japoƒczycy wyposa˝yli w nap´d hybry-
dowy nie ∏adowark´ ko∏owà, a kopark´ hydraulicznà.
W czerwcu ubieg∏ego roku maszyna oznaczona symbo-
lem PC200-8 Hybrid pojawi∏a si´ na rynku japoƒskim,
gdzie w ciàgu pó∏ roku znalaz∏a ponad trzydziestu na-
bywców. Nast´pnie Komatsu ruszy∏o ze swà „hybrydà”
na podbój USA i Chin. Wreszcie przysz∏a kolej na Euro-
p´. Podczas niedawno zakoƒczonych targów Bauma
w Monachium Komatsu zaprezentowa∏o kopark´
PC200-8 Hybrid klientom europejskim jako maszyn´ go-
towà do wprowadzenia do tutejszych sieci sprzeda˝y.
Uk∏ad nap´dowy tej maszyny oparto na nowatorskim
rozwiàzaniu. Do gromadzenia energii konstruktorzy Ko-
matsu wykorzystali kondensatory wielkiej pojemnoÊci,
dostarczajàce du˝ej mocy w krótkim czasie. Hybrydowy
uk∏ad nap´dowy sk∏ada si´ ze specjalnie zaprojektowa-
nego silnika elektrycznego nap´dzajàcego mechanizm
obrotu nadwozia i pe∏niàcego jednoczeÊnie funkcj´ ha-
mulca z odzyskiem energii hamowania. Energia
kinetyczna generowana w trakcie hamowania podczas
obrotu nadwozia konwertowana jest do postaci energii
elektrycznej, która poprzez falownik przesy∏ana jest do
specjalnego kondensatora o olbrzymiej pojemnoÊci.  
Magazynowana tu s∏u˝y do wspomagania pracy silnika
wysokopr´˝nego. Zastrzyk dodatkowej energii umo˝li-
wia jego prac´ z mniejszymi pr´dkoÊciami obrotowymi,
co z kolei przyczynia si´ do redukcji zu˝ycia paliwa.
W porównaniu ze standardowà koparkà PC200-8, Êred-
nio u˝ytkownik osiàgnàç mo˝e oszcz´dnoÊci w zu˝yciu
paliwa od dwudziestu pi´ciu do nawet czterdziestu pro-
cent. Poziom oszcz´dnoÊci uzale˝niony jest oczywiÊcie
w g∏ównej mierze od warunków eksplatacji maszyny.
Producent maszyny podkreÊla, ˝e w celu zagwaranto-
wania najwy˝szej jakoÊci, ˝ywotnoÊci i bezawaryjnoÊci
koparek hydraulicznych z nap´dem hybrydowym,
wszystkie elementy nowatorskiego nap´du wytwarzane
sà wy∏àcznie w fabrykach nale˝àcych do Komatsu.

Koparka Komatsu PC200LC-8 Hybrid wyposa˝ona jest
w niskoemisyjny silnik Diesla Komatsu SAA4D107E-1
o mocy 140 KM z turbospr´˝arkà i ch∏odnicà powietrza
do∏adowanego. Ci´˝ar roboczy maszyny zawiera si´
w przedziale od 19.790 do 21.440 kg. Mo˝e byç ona wy-
posa˝ona w ∏y˝k´ o pojemnoÊci 0,5÷1,2 m3. Parametry
robocze i osiàgi sà identyczne, jak w przypadku kla-
sycznej koparki Komatsu PC200LC-8. 
Innowacyjna kabina „hybrydy” Komatsu posadowiona na
specjalnych amortyzatorach zapewnia operatorowi
komfortowe i ciche miejsce pracy. Monitor LCD o du˝ej
przekàtnej umo˝liwia b∏yskawiczne odczytywanie
parametrów pracy maszyny. Wykorzystywany jest równie˝
do wyÊwietlania obrazu z kamery wstecznej pozwalajàcej
operatorowi kontrolowaç obszar z ty∏u maszyny.
Koparka jest oczywiÊcie seryjnie wyposa˝ona w system
Komtrax przekazujàcy bezprzewodowo parametry pracy
maszyny na zabezpieczonà has∏em stron´ internetowà.
Za pomocà przeglàdarki w celu póêniejszej analizy mo˝na
wywo∏aç dane, takie jak godziny pracy, zu˝ycie paliwa, czy
obszar pracy maszyny. Funkcja zarzàdzania flotà systemu
Komtrax podnosi efektywnoÊç wykorzystania maszyny,
ogranicza ryzyko nieuprawnionego u˝ycia i kradzie˝y.
Komatsu odnios∏o niewàtpliwy sukces marketingowy
wprowadzajàc kopark´ z nap´dem hybrydowym na mi´-
dzynarodowe rynki. Maszyna odnios∏a sukces nie tylko
w Japonii, ale równie˝ w USA i w Chinach. Czy b´dzie
cieszyç si´ zainteresowaniem klientów z Europy. Trudno
jednoznacznie odpowiedzieç na to pytanie. Nie wiadomo
jeszcze, jak skalkulowana zostanie cena maszyny.
W ka˝dym razie PC200-8 Hybrid stanowi swoistà wizy-
tówk´ mo˝liwoÊci koncernu Komatsu dà˝àcego od lat
do ograniczenia degradacji Êrodowiska naturalnego
dzi´ki redukcji zu˝ycia paliwa, a tym samym emisji CO2. 
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Komatsu PC200-8 Hybrid wreszcie w Europie!

W czerwcu ubieg∏ego roku maszyna oznaczona symbolem PC200-8 Hybrid po-
jawi∏a si´ na rynku japoƒskim, gdzie szybko zyska∏a sobie uznanie u˝ytkowników
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Na poczàtku kwietnia Bomag Polska zorganizo-
wa∏ Dzieƒ Otwarty. Impreza odbywajàca
si´ pod has∏em: „Przyby∏em, zobaczy∏em, na-

prawi∏em” stanowi∏a okazj´ do podsumowania pierw-
szego roku dzia∏alnoÊci firmy na polskim rynku. Ideà, ja-
ka przyÊwieca∏a organizatorom Dnia Otwartego by∏o
podkreÊlenie znaczenia, jakie Bomag Polska przywià-
zuje do spraw obs∏ugi posprzeda˝nej i serwisu. Dlatego
te˝ spotkanie zorganizowano w hali, w której na co
dzieƒ naprawia si´ maszyny. – Naszym zamiarem by∏o
podkreÊlenie znaczenia, jakie przywiàzujemy do szeroko
poj´tej obs∏ugi posprzeda˝nej. Wa˝ne przecie˝, ˝eby
utrzymywaç maszyny w nale˝ytej sprawnoÊci, tylko wów-
czas sà one w pe∏ni produktywne, przysparzajà korzyÊci
swemu w∏aÊcicielowi. Organizujàc Dzieƒ Otwarty
uÊwietniajàcy pierwszà rocznic´ naszej firmy celowo na-
stawiliÊmy si´ na propagowanie naszych mo˝liwoÊci
serwisowych. ChcieliÊmy przekazaç tak˝e u˝ytkowni-
kom maszyn naszej marki, ˝e warto o nie odpowiednio
zadbaç. Korzystanie z nieoryginalnych cz´Êci,
a cz´stokroç zastraszajàco niskiej jakoÊci zamienników
niewiadomego pochodzenia i rezygnowanie z regular-
nych przeglàdów jest tylko pozornà oszcz´dnoÊcià.
Prowadzi bowiem nieuchronnie do awarii i zwiàzanych
z nimi kosztownych przestojów. W naszej firmie
wyznajemy filozofi´, ˝e je˝eli klienci nie b´dà mieli pro-
blemów z maszynami, to b´dà kupowaç kolejne – mówi
prezes zarzàdu Bomag Polska, Zbigniew Brinken. 
I rzeczywiÊcie polskie przedstawicielstwo Bomaga
od samego poczàtku stawia na serwis zach´cajàc
u˝ytkowników maszyn do korzystania z jego us∏ug,
a tym samym dbania o utrzymywanie ich w nale˝ytym
stanie technicznym. Przestrzeganie terminów przeglà-
dów oraz stosowanie oryginalnych cz´Êci i komponen-
tów z pewnoÊcià si´ do tego przyczynia. W∏aÊnie dlate-
go organizowane sà regularne akcje promocyjne, w któ-
rych udzia∏ bierze – co z nieukrywanym zadowoleniem
podkreÊla prezes Brinken – coraz wi´ksza rzesza u˝yt-
kowników maszyn marki Bomag.
Warszawski Dzieƒ Otwarty zaszczyci∏o swà obecnoÊcià
wielu znamienitych goÊci tak˝e z zagranicy, w tym dy-
rektor Bomaga Jörg Unger, który poproszony o podsu-
mowanie dokonaƒ Bomag Polska po roku dzia∏alnoÊci,
powiedzia∏: – Patrzàc z perspektywy uwa˝am, ˝e podj´-
cie decyzji o powo∏aniu do ˝ycia w∏asnej firmy w Polsce
by∏o wielce w∏aÊciwe. Pami´tajmy bowiem, ˝e Bomag
Polska rozpoczyna∏ dzia∏alnoÊç w warunkach g∏´bokie-
go kryzysu n´kajàcego ca∏à bran˝´. Có˝ bowiem dobre-
go powiedzieç mo˝na o ubieg∏ym roku? Chyba jedynie
to, ˝e wreszcie si´ skoƒczy∏. Jörg Unger podkreÊli∏, ˝e
Bomag nie zadowoli si´ jedynie rosnàcymi wynikami
sprzeda˝y maszyn. Wa˝na jest równie˝ obs∏uga po-
sprzeda˝na i sprawnie dzia∏ajàcy serwis. – Wiemy, ˝e

u˝ytkownicy naszych maszyn cenià sobie sprawnoÊç
serwisu potrafiàcego przeprowadziç skutecznà napraw´
nawet w trudnych warunkach placu budowy. Bomag
Polska dysponuje wykwalifikowanà kadrà technicznà,
mechanicy biorà udzia∏ w cyklicznych szkoleniach orga-
nizowanych w Niemczech. Je˝eli w jakiejkolwiek maszy-
nie marki Bomag wystàpi problem techniczny, lokalny
serwis mo˝e liczyç na pe∏ne wsparcie niemieckiej cen-
trali firmy. Pomocy udzielajà nie tylko pracownicy zatrud-
nieni bezpoÊrednio przy produkcji i in˝ynierowie serwisu
ale równie˝ konstruktorzy maszyn. W ten sposób przy-
czyniajà si´ do b∏yskawicznego usuni´cia usterki, ale
równie˝ zbierajà cenne doÊwiadczenia pomocne w pra-
cach badawczo-rozwojowych nad kolejnymi generacja-
mi maszyn – t∏umaczy Jörg Unger. 
Od roku 2004 Bomag nale˝y do francuskiej Fayat-Grup-
pe. Powstanie przed rokiem firmy Bomag Polska Êwiad-
czy o tym, jak du˝e znaczenie Francuzi przywiàzujà
do naszego rynku. W takiej formie Bomag poza grani-
cami Niemiec dzia∏a bowiem jedynie w pi´ciu krajach,
oprócz Polski w USA, we Francji, W∏oszech i Anglii.
– Polska to wielce perpektywiczny rynek. Realizowane tu
olbrzymie przedsi´wzi´cia infrastrukturalne stanowià du-
˝e wyzwanie, ale jednoczeÊnie szans´ dla takich firm,
jak Bomag. Doceniamy determinacj´, z jakà Polska
w roku ubieg∏ym opiera∏a si´ skutecznie Êwiatowemu
kryzysowi i uwa˝amy, ˝e trzeba byç tu obecnym. W przy-
sz∏oÊç patrzymy z optymizmem. Bomag ma ku temu
podstawy, czas kryzysu wykorzysta∏ bowiem do optyma-
lizacji swych struktur nie ograniczajàc przy tym nak∏a-
dów na rozwój konstrukcji maszyn. Jestem z tego bar-
dzo zadowolony, bowiem nawet moi wspó∏pracownicy
wyra˝ali niekiedy wàtpliwoÊci, czy w tak trudnych cza-
sach uda si´ nam zrealizowaç wszystkie ambitne zamie-
rzenia – koƒczy Jörg Unger. 
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Bomag Polska - przybyç, zobaczyç, naprawiç!

Zbigniew Brinken i Jörg Unger sà zgodni w swoich ocenach. Pierwszy rok dzia-
∏alnoÊci Bomag Polska uznali za bardzo obiecujàcy…
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Koncern JCB zainwestowa∏ 88,6 milionów euro
w prace badawczo-rozwojowe nad uk∏adem spali-
nowym silnika JCB Ecomax T4 przystosowujàce

go do wszelkich przepisów emisji spalin normy Tier 4, za-
równo przejÊciowych majàcych obowiàzywaç od przy-
sz∏ego roku, jak i finalnych wchodzàce w ˝ycie w ro-
ku 2014. Godne podkreÊlenia jest, ˝e rozwiàzania kon-
strukcyjne zaproponowane przez JCB nie wymagajà in-
stalacji dodatkowych systemów oczyszczania spalin.
W chwili obecnej jednostka nap´dowa o pojemnoÊci 4,4
litra nale˝àca do najnowszej generacji typoszeregu Die-
selmax poddawana jest kompleksowym testom prak-
tycznym, tak by w roku 2012 wejÊç do seryjnej produkcji. 
Od poczàtku strategia dzia∏ania konstruktorów JCB prze-
widywa∏a wype∏nienie przejÊciowych przepisów normy
Tier 4 nie tylko bez stosowania systemów filtrów czàstek
sta∏ych, ale tak˝e montowanych poza silnikiem uk∏adów
obczyszczania gazów spalinowych. Wadà stosowania fil-
trów czàstek sta∏ych w maszynach budowlanych Êredniej
wielkoÊci jest bowiem wy˝sze zu˝ycie paliwa w wyniku
zwi´kszonego ciÊnienia dynamicznego oddzia∏ujàcego
na silnik. Zapotrzebowanie na paliwo wzrasta tak˝e
z uwagi na fakt, ˝e filtry DPF nie regenerujà si´ samo-
czynnie. Przywrócenie ich do pe∏nej sprawnoÊci wymaga
zatem zasilania dodatkowego uk∏adu regnerujàcego. 
Konieczne by∏o zatem stworzenie maksymalnie efek-
tywnego uk∏adu spalania. Innymi s∏owy, zadaniem in˝y-
nierów JCB by∏o opracowanie silnika, który nie emito-
wa∏by szkodliwych substancji, a nie opracowywanie
uk∏adów pozwalajàcych na redukcj´ toksycznoÊci ga-
zów spalinowych. Zgodnie z danymi przekazanymi
dziennikarzom podczas targów Bauma, zadanie to uda-
∏o si´ w pe∏ni zrealizowaç, a dodatkowà korzyÊcià dla
u˝ytkownika okaza∏o si´ znaczne ograniczenie zu˝ycia
paliwa. Kolejnà zaletà sà równie˝ stosunkowo niedu˝e
gabaryty silnika. Jego zabudowa nie wymaga wygo-
spodarowania miejsca w ciasnej przestrzeni komory sil-
nikowej, co ma pozytywny wp∏yw na ca∏kowità kon-
strukcj´ i wymiary maszyny. JCB zwraca uwag´, ˝e ja-
ko producentowi zarówno maszyn budowlanych, jak
i silników by∏o mu ∏atwiej zrealizowaç za∏o˝enia kon-
strukcyjne dotyczàce normy Tier 4. Przedstawiele bry-
tyjskiego koncernu zapewnili, ˝e podczas prac badaw-
czo-rozwojowych trzymali si´ ÊciÊle jasno wytyczonego
celu, nie zdajàc si´ na jakiekolwiek najdrobniejsze na-
wet kompromisy. Stosowanie filtrów czàstek sta∏ych
uznano w JCB za czynnik mogàcy mieç negatywny
wp∏yw na niezawodnoÊç jednostki nap´dowej. Ponie-
wa˝ wiele silników o mocy w zakresie 75÷175 KM znaj-
duje zastosowanie w maszynach eksploatowanych
w zmiennych warunkach, gdzie podlegajà mniejszym
obcià˝eniom, problem stosowania filtrów czàstek sta-
∏ych odgrywa wa˝nà rol´. Do ich regeneracji niezb´dny

jest uk∏ad, który wymaga zasilania. Powoduje to dodat-
kowe koszty eksploatacyjne zwiàzane ze zwi´kszeniem
zu˝ycia paliwa, koniecznoÊcià wykonywania dodatko-
wych czynnoÊci obs∏ugowych przez operatora oraz ry-
zykiem uszkodzenia filtra DPF w przypadku zastosowa-
nia paliwa z∏ej jakoÊci, na przyk∏ad zbyt zasiarczonego.
W celu spe∏nienia nowych norm emisji spalin za pomo-
cà optymalizacji systemu Common Rail konstruktorzy
JCB Power Systems po∏àczyli swe si∏y ze specjalistami
Ricardo. Wtrysk paliwa dokonuje si´, tak jak do tej po-
ry, poprzez system ze wspólnym kolektorem rozprowa-
dzajàcym – Common-Rail. W silnikach nowej generacji
uda∏o si´ zwi´kszyç maksymalne ciÊnienie wtrysku
do imponujàcej wartoÊci 2.000 barów. Oprócz tego
zmieniono form´ wtryskiwaczy, co pozwala na efektyw-
ne rozprowadzenie paliwa w komorze spalania. Wszyst-
kie silniki JCB Dieselmax – z wyjàtkiem najmniejszej
jednostki o mocy 55 kW, dla której obowiàzujà nieco
odmienne normy emisyjne – wyposa˝ono w turbospr´-
˝arki o zmiennej geometrii. Uk∏ad recyrkulacji gazów
spalinowych (AGR) zapewnia ich oczyszczenie
przed wyrzuceniem na zewnàtrz. Oznacza to, ˝e nie jest
konieczne stosowanie jakichkolwiek zewn´trznych
uk∏adów oczyszczania spalin, by 4,4-litrowy silnik JCB
Ecomax T4 spe∏nia∏ najnowsze normy emisyjne.
JCB wraz ze specjalistami firmy Delphi stworzy∏ elektro-
niczny uk∏ad sterowania pracà silnika, posiadajàcy mo-
du∏ „uczenia si´”. Niniejsza funkcjonalnoÊç sprawia, ˝e
silnik pozostaje w obszarze parametrów konstrukcyj-
nych, nawet je˝eli z biegiem eksploatacji zmienia si´
charakterystyka jego poszczególnych komponentów. 
Oprócz oszcz´dnoÊci zwiàzanych z rezygnacjà z insta-
lacji kosztownych systemów oczyszczania gazów spali-
nowych, konstruktorom JCB uda∏o si´ uniknàç powi´k-
szania uk∏adu ch∏odzenia. Ponadto testy praktyczne
wykaza∏y, ˝e nowe silniki zu˝ywajà od pi´ciu do dziesi´-
ciu procent mniej paliwa w porównaniu z jednostkami
poprzedniej generacji. JCB zapewnia, ˝e konstrukcja
jego silników jest rozwojowa, mo˝na jà b´dzie dostoso-
wywaç do wymagaƒ pojawiajàcych si´ w przysz∏oÊci.
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JCB - gigantyczne inwestycje w czystoÊç spalania

JCB ma dziesi´ç certyfikowanych stanowisk testowych dla silników. Mo˝na tu
przeprowadziç pe∏en cykl badaƒ zgodnoÊci z normà Tier 4/ 3B
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INTRAC Polska Sp. z o.o.
Centrala: Wolica, Al. Katowicka 3, 05-830 Nadarzyn ,
tel./fax 22 641 02 03, tel. kom. 693 921 330
Oddział  Gdynia: 81-061 Gdynia ul. Hutnicza 40 (teren BE Gruop)
tel./fax 58 783 37 40, tel. kom. 693 921 321
Oddział Olkusz: Al. 1000-lecia 1, 32-300 Olkusz
tel./fax 32 645 53 00-01, tel. kom.  693 921 325
Oddział Zamość: ul. Zagłoby 10, 22-400 Zamość
tel./fax 84 627 09 89, tel. kom. 693 921 300

SERWIS TECHNICZNY 

i CZ¢ÂCI ZAMIENNE 

DO SILNIKÓW:

• Fiat Powertrain Technologies

• IVECO MOTORS 

• IVECO aifo 

• FIAT aifo

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

tel. (022) 752-93-22, fax (022) 752-93-45
e-mail: biuro@tezana.pl    www.tezana.pl

TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW
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Generalny Importer

• automatyczne skrzynie biegów

• doradztwo techniczne

• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

• system ReTran

• cz´Êci zamienne

• oleje przek∏adniowe TranSynd

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

tel. (022) 752-93-22, fax (022) 752-93-45
e-mail: biuro@tezana.pl    www.tezana.pl

TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW






