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Szanowni Paƒstwo…

gwa∏townie rosnàce ceny paliwa sp´dzajà sen z oczu przedsi´biorcom budowlanym. Tankujàc swe ma-

szyny muszà si´gaç coraz g∏´biej do kieszeni. Minister finansów podczas kwietniowej debaty nad jego od-

wo∏aniem broni∏ si´ co prawda, ˝e gdzie indziej jest dro˝ej, ale s∏aba to pociecha. W Luksemburgu pali-

wo jest rzeczywiÊcie bardzo drogie, za to zarobki sà wysokie. Nie nale˝y zatem ograniczaç si´ do wylicza-

nia suchych liczb, lecz wziàç tak˝e pod uwag´ rentownoÊç prowadzonej dzia∏alnoÊci. WysokoÊç Êrednich

zysków osiàganych przez polskie ma∏e i Êrednie firmy budowlane plasuje je niestety w europejskim ogo-

nie. Czy pocieszajàcy jest fakt, ˝e nasi budowlaƒcy majà si´ lepiej ni˝ Bu∏garzy i Rumuni?! 

Ograniczenie zu˝ycia paliwa stawiajà sobie za cel wszyscy producenci maszyn budowlanych. O tym, ˝e

traktujà to powa˝nie, przekonaç mog∏a choçby wizyta na targach Samoter we w∏oskiej Weronie. Wszyscy

muszà sprostaç wyzwaniu wynikajàcemu z wprowadzenia nowych restrykcyjnych norm emisji spalin. Nie-

jako przy okazji czynià wiele, by ograniczyç obj´toÊç gazów przedostajàcych si´ z rur wydechowych do

powietrza, którym oddychamy. Niektórzy u˝ytkownicy maszyn budowlanych wyznajàcy zasad´, ˝e liczy si´

jedynie „tu i teraz” narzekajà, ˝e „ekologiczne” maszyny sà dro˝sze, bardziej skomplikowane i trudniejsze

w obs∏udze. To prawda, ale przecie˝ innej drogi nie ma!

Uwag´ odwiedzajàcych wspomniany Samoter zwraca∏o, ˝e Êwiatowi potentaci wÊród producentów

maszyn budowlanych  jak jeden mà˝ akcentowaç zacz´li znaczenie obs∏ugi serwisowej. Stàd w sto-

iskach wi´kszoÊci z nich pojawi∏y si´ pojazdy serwisowe oraz mechanicy w roboczych kombinezo-

nach. To akurat nas cieszy. Mamy bowiem nadziej´, ˝e wielkie koncerny nie zejdà z obranego kur-

su, a my d∏ugo jeszcze b´dziemy zasypywani materia∏ami umo˝liwiajàcymi pisanie i zamieszczanie

na naszych ∏amach ciekawych tekstów…
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6. Hanomag mia∏ d∏ugà i burzliwà histori´. Niemiecka
firma wielokrotnie przechodzi∏a z ràk do ràk

10. Maszyny muszà pracowaç! Tak uwa˝a Robert
Tataruk, szef serwisu w poznaƒskim oddziale
Komatsu Poland, z którym rozmawialiÊmy nie
tylko o maszynach…

12. Volvo Construction Equipment od lat podejmuje
konsekwentne dzia∏ania na rzecz efektywnego
wykorzystania paliwa stanowiàcego jak wiadomo
coraz bardziej wa˝ki czynnik w kosztach eksplo-
atacji maszyn budowlanych

14. Nowe jednostki nap´dowe Scania ∏àczà w sobie
szereg innowacyjnych rozwiàzaƒ technicznych za-
pewniajàcych radykalnà redukcj´ emisji zanie-
czyszczeƒ, a jednoczeÊnie charakteryzujà si´ 
niskim zu˝yciem paliwa

15. Oszcz´dnoÊç czasu, gwarancja i pewnoÊç stoso-
wania cz´Êci przeznaczonych specjalnie do ma-
szyn tej marki to nie wszystkie powody, dla któ-
rych warto korzystaç z serwisu Komatsu

18. Zespó∏ wykwalifikowanych i doÊwiadczonych pra-
cowników serwisu Haulotte udzieli wszelkiej pomo-
cy równie˝ przez telefon

20. Wspinanie si´ do maszyny po elementach kon-
strukcyjnych bàdê pionowych drabinach nie jest
ani wygodne, ani bezpieczne. Rozwiàzaniem tego
problemu jest zastosowanie ruchomej platformy
wejÊciowej LD01 Access System

21. Us∏uga Mascus Locator to wieloj´zyczny wykaz
firm z ca∏ego Êwiata, które zwiàzane sà z maszy-
nami ci´˝kimi i samochodami ci´˝arowymi

22. Grupa maszyn drogowych Caterpillar nie jest co
prawda przesadnie rozbudowana, ale spe∏nia 
wymagania rynku europejskiego i ma wiele cieka-
wych rozwiàzaƒ

24. BOMAG jako wiodàcy producent maszyn drogo-
wych skoncentrowa∏ si´ na rozwoju ich kon-
strukcji. W tym celu wykorzystuje innowacyjne
technologie, dzi´ki którym mo˝e zaoferowaç
maszyny spe∏niajàce zasady ekonomiki eksplo-
atacji, ekologii i ergonomii

28. New Holland ponownie przedstawi∏ swoje rozwià-
zania pozwalajàce spe∏niç przejÊciowe normy
emisji spalin Tier 4, które wesz∏y w ˝ycie z poczàt-
kiem roku 2011. Przepisy normy Tier 4 zostanà
wprowadzone w dwóch fazach
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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 22 859-19-67  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: .......................................................................................................................................

Prosz´ o  regularne, bezp∏atne przesy∏anie elektronicznej gazety „PosBudNews”

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 ...................................................................................................
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VISTA, czyli mistrzostwa Êwiata dla mechaników
i personelu serwisów Volvo Trucks osiàgnà∏ faz´
pó∏fina∏owà. Wszystkie osiem zespo∏ów, które

dotar∏y do tego szczebla b´dà walczyç przeciwko so-
bie w holenderskim Beesd. 
– Doskona∏y poziom wiedzy naszych mechaników i per-
fekcyjna praca serwisów dajà powody do dumy! Prawie
tysiàc spoÊród naszych pracowników zdecydowa∏o si´
wziàç udzia∏ we wspó∏zawodnictwie majàcym wy∏oniç
mistrzostrzów Êwiata. Godne podkreÊlenia jest, ˝e uczy-
nili to kosztem swego czasu wolnego – powiedzia∏ Jan
Rothbauer, opiekujàcy si´ dru˝ynami mechaników Vo-
lvo Trucks z Niemiec, Austrii i Szwajcarii.
Zwyci´zcy zawodów w Holandii zakwalifkujà si´ do
fina∏owej rozgrywki - VISTA 2011, która odb´dzie si´ w
czerwcu w szwedzkim Göteborgu.
Do tegorocznej edycji mistrzostw VISTA 2011 zg∏osi∏a
si´ rekordowa liczba 13.704 uczestników z 75 krajów.
Utworzyli oni 3.740 zespo∏ów. Po trzech rundach sk∏a-
dajàcych si´ z pytaƒ teoretycznych 150 zespo∏ów prze-
sz∏o do pó∏fina∏ów. W dziewi´ciu miejscowoÊciach ca∏e-
go Êwiata rozegranych zostanie szesnaÊcie pó∏fina∏ów.
Tylko trzydzieÊci zespo∏ów awansuje do ostatecznej
rozgrywki w Göteborgu. – Nale˝y doceniaç ka˝dego,
kto udanie przebrnà∏ przez trzy rundy eliminacji. Ze
wzgl´du na niezwykle wysoki poziom rywalizacji,
wszyscy pó∏finaliÊci mogà byç z siebie dumni – ocenia
Johanna Lundberg kierujàca projektem VISTA 2011.
Celem zawodów jest konsekwentny rozwój i
podnoszenie umiej´tnoÊci pracowników oraz poziomu
us∏ug Êwiadczonych przez serwis Volvo Trucks. Ka˝dy
z uczestników, który przeszed∏ wszystkie rundy
zawodów VISTA 2011 odby∏ tym samym 90 godzin
dodatkowego treningu. Zyski z tego czerpaç b´dà
warsztaty dealerów w poszczególnych krajach.

– Do tej pory nasi uczestnicy odbyli ju˝ ponad tysiàc go-
dzin dodatkowych zaj´ç praktycznych. W∏aÊnie dlatego
VISTA jest tak wa˝na dla podniesienia poziomu us∏ug
Êwiadczonych przez warsztaty – dodaje Jan Rothbauer.
Do wspó∏zawodnictwa VISTA mo˝e przystàpiç ka˝dy
z mechaników zatrudnionych w Êwiatowej sieci serwiso-
wej Volvo Trucks. Wed∏ug danych przekazanych przez
szwedzki koncern sà to najwi´ksze na Êwiecie zawody
dla mechaników i personelu serwisów. W pierwszej
edycji konkursu, która odby∏a si´ w roku 1957 brali
udzia∏ wy∏àcznie mechanicy Volvo ze Szwecji. Z bie-
giem lat VISTA nabra∏a mi´dzynarodowego charakteru.
Tegoroczna edycja bije wszelkie rekordy w tym wzgl´-
dzie. Biorà w niej bowiem udzia∏ uczestnicy z siedem-
dziesi´ciu pi´ciu krajów ze wszystkich kontynentów. 

VISTA 2011 – mistrzostwa Êwiata serwisów Volvo Trucks 

Ka˝dy z uczestników, który przeszed∏ wszystkie rundy zawodów VISTA 2011
odby∏ tym samym 90 godzin dodatkowego treningu
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JCB wybra∏ opony Michelin Power CL na pierwsze
wyposa˝enie swych najnowszych modeli koparko-
∏adowarek 2CX, 3CX i 4CX. Po radialnej oponie

Michelin XMCL, Power CL jest drugà oponà Michelin
wybranà na oryginalne wyposa˝enie maszyn
produkowanych przez brytyjski koncern. Opona zosta∏a
wybrana po serii testów w ró˝nych warunkach tereno-
wych, jakie zosta∏y przeprowadzone na nale˝àcym
do JCB poligonie w Rocester w Wielkiej Brytanii. Po-
wer CL jest oponà rolniczo-przemys∏owà o konstrukcji

diagonalnej opracowanà specjalnie z myÊlà o zastoso-
waniu w koparko-∏adowarkach, kompaktowych ∏adowar-
kach ko∏owych i teleskopowych noÊnikach osprz´tu.
Opona posiada odporny na uszkodzenia bie˝nik z ma-
sywnymi klockami u∏o˝onymi blisko siebie w centralnej
cz´Êci czo∏a. Takie rozwiàzanie zmniejsza do minimum
ryzyko przebicia. Dzi´ki odpowiednio dobranej mieszan-
ce gumy, bie˝nik jest odporny na uszkodzenia podczas
u˝ytkowania na agresywnym pod∏o˝u. OdpornoÊç opo-
ny na przebicia i uszkodzenia zwi´ksza tak˝e diagonal-
na konstrukcja karkasu oraz rodzaj i liczba warstw opa-
sania Power CL. Kàt u∏o˝enia warstw opasania znakomi-
cie chroni i usztywnia bok opony, zapewniajàc lepszà
stabilnoÊç pod∏u˝nà i poprzecznà, co jest szczególnie
wa˝ne w teleskopowych noÊnikach osprz´tu pracujà-
cych z maksymalnym wysi´giem ramienia. 
Do nowych modeli koparko-∏adowarek 2CX, 3CX i 4CX
mo˝na montowaç opony w pi´ciu rozmiarach: 340/80 -
18 (12,5-18) 340/80-20 (12,5¬-20) 400/70-20 (16,0/70-
20) 480/80-26 (18,4-26) 440/80-28 (16,9-28). Michelin
Power CL jest dost´pna w 11 rozmiarach: od 280/80-18
TL do 420/80 - 30 TL. Gama opon Power CL jest jednà
z pi´ciu, które sk∏adajà si´ na ofert´ Michelin Compact
Line przeznaczonych do maszyn budowlanych,
rolniczych oraz wykorzystywanych do prac ziemnych,
in˝ynierii làdowej i w drogownictwie.
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JCB stawia na opony Michelin

Nowoczesna kabina lakiernicza Blowtherm w ∏ódzkim serwisie Scania

Serwis Scan-Partner ze Rzgowa ko∏o ¸odzi mo˝e
pochwaliç si´ nowoczesnà kabinà lakierniczà fir-
my Blowtherm S.p.A specjalizujàcej si´ w pro-

dukcji najwy˝szej klasy sprz´tu dla bran˝y lakierniczej.
Linia produktów Blowtherm S.p.A. zawiera najnowszej
generacji kabiny suszarniczo-lakiernicze, stanowiska
przygotowawcze, pomieszczenia do przygotowywania
lakierów. Firma zajmuje si´ równie˝ doradztwem oraz
modernizacjà istniejàcych obiektów. Produkty te sà za-
projektowane przez nowoczesnà firm´, która posiada
bogate doÊwiadczenie w bran˝y systemów grzewczych
i przemys∏owych. Blowtherm S.p.A. od ponad pi´çdzie-
si´ciu lat niezmiennie stawia na nowoczesnà technolo-
gi´ i innowacyjne rozwiàzania. Swój asortyment sprze-
daje w ponad szeÊçdziesi´ciu krajach na ca∏ym Êwie-
cie i jest rozpoznawany jako Êwiatowy lider w dziedzi-
nie kabin lakierniczo-suszarniczych dla pojazdów ko-
∏owych, trakcyjnych, a nawet samolotów. Urzàdzenia
charakteryzuje wysoka wydajnoÊç, oszcz´dnoÊç ener-
gii oraz ∏atwoÊç obs∏ugi
W autoryzowanym serwisie Scania w ¸odzi zamontowa-
no nale˝àcà do najnowoczeÊniejszych tego typu urzà-
dzeƒ kabin´ lakierniczà Blowtherm TI 5030. Mieszczà
si´ w niej autokary, ciàgniki, naczepy oraz kabiny pojaz-

dów. Wymiary kabiny TI 5030 wynoszà bowiem pi´tna-
Êcie metrów d∏ugoÊci, pi´ç szerokoÊci i pi´ç wysoko-
Êci. Kabina posiada mo˝liwoÊç dzielenia i w przypadku
lakierowania samej kabiny ciàgnika mo˝na jà zmniej-
szyç do rozmiarów 10x5 metra. Przed kabinà znajduje
si´ strefa przygotowawcza z zamykanymi kurtynami.
Zakres temperatury w kabinie wynosi od 20 do 80°C,
zaÊ moc pieców 290 i 232kW.

Power CL jest drugà oponà Michelin wybranà na oryginalne wyposa˝enie
maszyn produkowanych przez JCB

W serwisie Scania w Rzgowie ko∏o ¸odzi zamontowano nale˝àcà do najnowo-
czeÊniejszych tego typu urzàdzeƒ kabin´ lakierniczà Blowtherm TI 5030
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Wszystko zacz´∏o si´ w b´dàcej dziÊ dzielnicà
Hanoweru miejscowoÊci Linden, gdzie w ro-
ku 1835 Georg Egestorff za∏o˝y∏ jednà z naj-

starszych niemieckich fabryk produkujàcych maszyny.
Firma przybra∏a nazw´ Eisen-Giesserey und Maschi-
nenfabrik zu Linden. Od samego poczàtku mia∏a te˝
zwiàzki z bran˝à budowlanà. Ojciec w∏aÊciciela zwany
„Wapiennym Johannem” posiada∏ kopalnie w´gla ka-
miennego, kamienio∏omy i cegielnie. Zajmowa∏ si´ tak-
˝e handlem materia∏ami budowlanymi. 
Jego syn zupe∏nie niespodziewanie postanowi∏ sprze-
daç dobrze prosperujàcà fabryk´. W roku 1868 kupi∏ jà
berliƒski przedsi´biorca i finansista Bethel Strousberg.
Chcia∏ w ten sposób uniezale˝niç si´ od dostawców pa-
rowozów dla swych linii kolejowych. Nowy w∏aÊciciel
racjonalizujàc procesy wytwarzania zdo∏a∏ znacznie po-
wi´kszyç zdolnoÊci produkcyjne fabryki. Z biegiem lat
produkcja si´ rozwija∏a, dostarczano parowozy przede
wszystkim dla kolei w Prusach oraz w innych regionach
Niemiec. Blisko po∏owa produkcji by∏a eksportowana.
Hanomag w roku 1923 dostarczy∏  pi´ç parowozów dla
Polskich Kolei Paƒstwowych.

Wróçmy jednak do historii firmy z Linden. A jest ona pe∏-
na zwrotów. Oto bowiem w∏aÊciciel zak∏adów Bethel
Strousberg zadecydowa∏ w roku 1871 o ich sprzeda˝y.
Wkrótce przesz∏y one na w∏asnoÊç konsorcjum banko-
wego, które zadecydowa∏o o zmianie formy dzia∏alnoÊci
tworzàc przedsi´biorstwo przemys∏u maszynowego
Hannoversche Maschinenbau AG. Jako adres telegra-
ficzny przyj´∏a ona skrót Hanomag. Z biegiem czasu
sta∏ on si´ jednà z bardziej znaczàcych marek w bran˝y
maszynowej. Zanim w roku 1912 zlecono mu produkcj´
ciàgników gàsienicowych konstrukcji berliƒskiego in˝y-
niera Ernsta Vollmera, Hanomag wytwarza∏ parowozy
i kot∏y parowe. Majàce zastosowanie cywilne maszyny
by∏y u˝ywane wy∏àcznie jako ciàgniki. Prze∏om stanowi-
∏o skonstruowanie w roku 1933 wspólnie z firmà
Menck&Hambrock spycharki gàsienicowej K 50. Part-

ner Hanomaga dostarcza∏ osprz´t do maszyny w posta-
ci lemiesza i zrywaka. 
Hanomag produkowa∏ te˝ na w∏asne potrzeby silniki
Diesla. Prace konstrukcyjne zapoczàtkowano w ro-
ku 1928. Trzy lata póêniej efekt tych dokonaƒ przedsta-
wiono na Salonie Maszyn Rolniczych w Pary˝u. Do ro-
ku 1951 Hanomag wyprodukowa∏ ponad trzydzieÊci ty-
si´cy jednostek nap´dowych w∏asnej konstrukcji.
W roku 1951 Hanomag uruchomi∏ produkcj´ ∏adowarek
czo∏owych. Maszyny imponujàce bogatym wyposa˝e-
niem wytwarzano na bazie w∏asnej konstrukcji ciàgnika
ko∏owego. Du˝a liczba takich maszyn po odpowiednim
doposa˝eniu w lemiesze oferowana by∏a pod markà
Frisch und Meiller. Nie brakowa∏o te˝ domoros∏ych
konstrukcji osprz´tu, w który u˝ytkownicy ciàgników
doposa˝ali je we w∏asnym zakresie.
Na rok 1958 przypad∏a kolejna zmiana w∏asnoÊciowa.
Hanomag zosta∏ przej´ty przez niemiecki koncern Rhe-
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Hanomag - burzliwy rozkwit i zmierzch legendy

Pierwsza niemiecka spycharka ujrza∏a Êwiat∏o dzienne w roku 1933. Maszyna by∏a
dzie∏em in˝ynierów Hanomaga i dostarczajàcej osprz´t firmy Menck&Hambrock

Najbardziej widocznym „znakiem szczególnym” produkowanego po II Wojnie
Âwiatowej Hanomaga K 55 by∏a kierownica, która zastàpi∏a toporne dêwignie 

Hanomag wytwarza∏ wy∏àcznie dwuosiowe równiarki. Maszyny wyró˝nia∏y si´ dobrymi
parametrami roboczymi, mog∏y poruszaç si´ po drogach z pr´dkoÊcià do 40,5 km/h
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instahl. W po∏owie roku 1960 wyprodukowana zosta∏a
pierwsza ∏adowarka ko∏owa Hanomag. Model oznaczo-
no symbolem B 70 AF in Serie. Po modernizacji i zwi´k-
szeniu mocy silnika z 70 do 80 KM maszyna ta otrzyma-
∏a symbol B 8. Maszyna wyposa˝ona zosta∏a w innowa-
cyjny uk∏ad kierowania opracowany przez in˝ynierów
Hanomaga. Nie by∏a to jeszcze oczywiÊcie maszy-
na przegubowa. Typowym dla tamtych lat by∏o rozwià-
zanie polegajàce na kierowaniu za pomocà tylnych kó∏.
W celu zmniejszenia promienia skr´tu maszyn´ wypo-
sa˝ono w blokowanie jazdy poprzez hamulec na kole
sterujàcym. SkutecznoÊç hamowania podnosi∏ stosun-
kowo niewielki, bo wynoszàcy dwa metry rozstaw kó∏.
Mankamentem takiego rozwiàzania by∏a chybotliwoÊç
maszyny odczuwana szczególnie podczas przejazdów
z wi´kszymi pr´dkoÊciami.
Poczàwszy od roku 1970 Hanomag skoncentrowa∏ si´
wy∏àcznie na produkcji maszyn budowlanych. W roku
1974 Hanomag zostaje przej´ty przez firm´ Massey
Ferguson. W Hanowerze produkowane sà maszyny
budowlane i kompaktory. Kolejne lata stanowi∏y doÊç
burzliwy okres w dziejach firmy. Zak∏ady Hanomaga

w roku 1980 przejà∏ wówczas powszechnie szanowany
niemiecki przedsi´biorca Horst-Dieter Esch, by wraz
z wieloma innymi fabrykami maszyn budowlanych wcie-
liç je do swego mi´dzynarodowego holdingu IBH, który
wkrótce zbankrutowa∏. W roku 1984 Horst-Dieter Esch
zosta∏ skazany na szeÊç i pó∏ roku wi´zienia i grzyw-
n´ 90.000 marek zachodnioniemieckich za oszustwa
zwiàzane z upad∏oÊcià holdingu IBH.
Lata siedemdziesiàte i osiemdziesiàte ubieg∏ego stule-
cia przynios∏y Hanomagowi sukcesy w produkcji
i sprzeda˝y ∏adowarek ko∏owych. Na placach budowy
i kopalniach surowców skalnych zast´powa∏y one stop-
niowo dro˝sze w eksploatacji ∏adowarki gàsienicowe,
podajniki taÊmowe i prac´ robotników.
Rok 1989 przyniós∏ kolejny zwrot. Wi´kszoÊciowy pa-
kiet akcji przejmuje Komatsu, drugi co do wielkoÊci pro-
ducent maszyn budowlanych na Êwiecie. Od roku 1990
Hanomag wchodzi oficjalnie w sk∏ad dzia∏ajàcej w skali

globalnej Grupy Komatsu. Na prze∏omie lat 1991-92 Ja-
poƒczycy uruchamiajà w Hanowerze produkcj´ ∏ado-
warek ko∏owych, a po kolejnych czterech latach, jako
wi´kszoÊciowy udzia∏owiec decydujà o zmianie nazwy
na Komatsu Hanomag Aktiengesellschaft. Firma
rozpoczyna produkcj´ Êrednich ∏adowarek ko∏owych
Komatsu i kompaktorów. Z Hanoweru trafiajà one na
rynki krajów europejskich. 
W roku 2000 Komatsu poszerzy∏o zakres produkcji o ró˝-
nego rodzaju osprz´t roboczy do maszyn. Dwa lata póê-
niej Komatsu naby∏o wszystkie akcje Hanomaga stajàc
si´ stuprocentowym udzia∏owcem firmy, która zarejestro-
wana zostaje pod nazwà Komatsu Hanomag (KOHAG),
jako spó∏ka z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià. 
Zawarcie w nazwie cz∏onu „Hanomag” Êwiadczy o reno-
mie niemieckiej marki, jakà cieszy∏a si´ zawsze szcze-
gólnie je˝eli chodzi o produkcj´ ∏adowarek ko∏owych.
Komatsu zdecydowanie stawia na wspó∏prac´ z niemiec-
kà kadrà in˝ynierskà. Dzia∏ajàcy w Hanowerze oÊrodek
badawczo-rozwojowy ma spore osiàgni´cia w konstru-
owaniu maszyn wszelkich typów, tak˝e tych, których pro-
dukcja odbywa si´ w innych fabrykach nale˝àcych
do Komatsu. Daje to gwarancj´, ˝e mimo post´pujàcej
globalizacji marka Hanomag nie zaniknie ca∏kowicie. 
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Spycharka gàsienicowa K 7 stanowi∏a jednà z najbardziej udanych konstrukcji
Hanomaga. Cechowa∏a jà solidna budowa, niezawodnoÊç i ∏atwoÊç obs∏ugi

Od roku 2000 Komatsu poszerzy∏o zakres produkcji zak∏adów w Hanowerze, któ-
rych zabytkowy biurowiec widaç w tle, o osprz´t roboczy

Lata siedemdziesiàte i osiemdziesiàte ubieg∏ego stulecia przynios∏y Hanoma-
gowi sukcesy w produkcji i sprzeda˝y ∏adowarek ko∏owych
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Maszyny muszà pracowaç!
Maszyny Budowlane: – Od czasu naszego ostatniego
spotkania w naszej redakcji nie zasz∏y diametralne
zmiany. Odwrotnie ni˝ u Pana. Pan zmieni∏ barwy…
Robert Tataruk: – Nie do koƒca. Uprzednio przez pi´ç
lat pracowa∏em na stanowisku szefa serwisu w firmie
Grausch i Grausch w Poznaniu. W g∏ównej mierze zaj-
mowa∏em si´ tam maszynami marki Komatsu. Teraz do-
sz∏o do zasadniczej zmiany. Polega ona na stworzeniu
oddzia∏u Komatsu Poland w Poznaniu. Chcàc pozostaç
wierny japoƒskiej marce w grudniu ubieg∏ego roku przy-
jà∏em ofert´ zatrudnienia od Komatsu Poland. Pe∏ni´ te-
raz funkcj´ szefa serwisu jej poznaƒskiego oddzia∏u.
MB: – Paƒskie zadania zatem si´ praktycznie nie zmie-
ni∏y. Paƒskim niewàtpliwym atutem jest to, ˝e zna Pan
klientów, a klienci znajà Pana…
RT: – Chcia∏em pracowaç w Poznaniu i zajmowaç si´
nadal markà Komatsu. OczywiÊcie moim atutem jest
znajomoÊç lokalnego rynku. Okaza∏o si´ to szczególnie
pomocne w pierwszej fazie, kiedy to wraz z wspó∏pra-
cownikami organizowaliÊmy oddzia∏ serwisowy Komatsu
Poland. Musi on funkcjonowaç zgodnie ze standardami
okreÊlonymi przez koncern Komatsu. W poczàtkowej fa-
zie moim g∏ównym zadaniem by∏ dobór pracowników.
Zarówno mechaników, jak i osób zapewniajàcych spraw-
nà obs∏ug´ klientów. A mamy ich du˝o, zakres naszej
dzia∏alnoÊci obejmuje bowiem województwa: wielkopol-
skie, lubuskie, dolnoÊlàskie i zachodniopomorskie. Ce-
lem, jaki sobie stawiamy jest to, ˝eby ka˝dy kto eksplo-
atuje maszyn´ Komatsu nie tylko korzysta∏, ale by∏ tak˝e
w pe∏ni zadowolony z naszych us∏ug. Aby w razie wystà-
pienia problemu z maszynà nie zosta∏ pozostawiony sam
sobie. Kontakt z serwisem, oboj´tnie w jakim zakresie,
czy to przeglàdu okresowego, czy mniejszej lub wi´kszej
naprawy nie powinien przecie˝ wiàzaç si´ z dodatkowy-
mi problemami. Wystarczy przecie˝, ˝e u˝ytkownik ma-
szyny i tak ma k∏opoty na swoim placu budowy. Ka˝da
awaria pociàga przecie˝ za sobà szereg perturbacji. Dla-
tego serwis Komatsu jest po to, by wspieraç klienta, a nie
dostarczaç mu dodatkowych trosk.

MB: – Maszyny muszà pracowaç, a nie ∏adnie si´ pre-
zentowaç przed siedzibà firmy. To Paƒskie s∏owa. Mo˝-
na traktowaç je jako swoistà maksym´?
RT: – Takie jest moje zdanie i nim kieruj´ si´ w moich
dzia∏aniach. Klient kupuje maszyny, by nimi pracowaç,
a nie czyniç z nich ekspozycj´. Przecie˝ w ten sposób
zarabia na ˝ycie! Dlatego zawsze dbam o to, by skupiç
wokó∏ siebie fachowców, którzy sà w stanie b∏yskawicz-
nie uwolniç klientów od problemów z maszynami.

MB: – SzybkoÊç reakcji serwisu i przeprowadzenie
skutecznej naprawy zale˝y tak˝e od dost´pnoÊci orygi-
nalnych cz´Êci zamiennych i komponentów…

RT: – Pracujemy w∏aÊnie nad skompletowaniem zaso-
bów naszego lokalnego magazynu. B´dziemy dyspo-
nowaç praktycznie wszystkim, poczàwszy od takich de-
tali, jak filtry, drobne uszczelnienia i sworznie, a skoƒ-
czywszy na kompletnych podzespo∏ach. OczywiÊcie
nie b´dziemy tu mieç wszystkiego, ale ewentualne
sprowadzenie z magazynu centralnego ka˝dej brakujà-
cej cz´Êci odbywaç si´ b´dzie b∏yskawicznie. Zamawia-
jàcy otrzyma jà napóêniej w ciàgu 48 godzin. Oferujemy
oryginalne cz´Êci w przyst´pnych cenach. W ten spo-
sób staramy si´ przekonywaç klientów, by nawet doko-
nujàc przeglàdów czy naprawiajàc maszyny we w∏a-
snym zakresie stosowali wy∏àcznie oryginalne cz´Êci
autoryzowane przez Komatsu. Na pewno im si´ to op∏a-
ci. Szczególnie w d∏u˝szej perspektywie.

MB: – Wspomina∏ Pan, ˝e kompletuje kadr´ technicznà
o odpowiednich kwalifikacjach. To chyba trudne zadanie?
RT: – To niestety smutna prawda. Znalezienie dobre-
go pracownika jest coraz trudniejsze. Dzieje si´ tak
z prostej przyczyny, od lat kuleje nauczanie. Dobry me-
chanik to prawdziwy skarb. Tak si´ sk∏ada, ˝e jako na-
uczycielowi zawodu przez ostatnie cztery lata udawa∏o
mi si´ prowadziç praktyczne szkolenia dla przysz∏ych
mechaników maszyn budowlanych. Mam t´ satysfak-
cj´, ˝e kilku z moich wychowanków znalaz∏o zatrudnie-
nie i sà chwaleni przez swych pracodawców. Szkolenia
dla adeptów zawodu mam nadziej´ kontynuowaç w po-
znaƒskim oddziale Komatsu Poland. Od lat wspó∏pra-
cuj´ z Zespo∏em Szkó∏ Budowlanych przy ulicy Grun-
waldzkiej w Poznaniu. Mam nadziej´, ˝e uczniowie za-
interesowani maszynami budowlanymi b´dà si´ u nas
uczyli zawodu. Uwa˝am, ˝e to tak˝e dobra reklama
marki Komatsu. OczywiÊcie to melodia przysz∏oÊci, te-
raz musia∏em stworzyç zgrany zespó∏ mechaników
o odpowiednim doÊwiadczeniu. MyÊl´, ˝e mi si´ to uda-
∏o. Ka˝dy z mechaników zatrudnionych w poznaƒskim
oddziale Komatsu Poland jest w stanie przeprowadziç
skutecznà napraw´ dowolnej maszyny tej marki. Tak˝e
skomplikowanà, jak na przyk∏ad remont g∏ówny silnika
czy po∏àczeƒ sworzniowo-tulejowych. Moi pracownicy
podnoszà na bie˝àco swe kwalifikacje przechodzàc cy-
kliczne szkolenia organizowane zarówno w kraju, jak
i za granicà przez Komatsu Poland. 

MB: – Czy du˝o m∏odych ludzi zainteresowanych jest
zdobyciem zawodu mechanika maszyn budowlanych?
RT: – Problemem jest to, ˝e mechanik zajmujàcy si´
sprz´tem budowlanym postrzegany bywa przez
uczniów - a chyba tak˝e przez ich rodziców - jako ktoÊ
gorszy. Mechanik samochodowy to przy nim ktoÊ.
Przecie˝  naprawia fajne auta, mercedesy, audi, volvo…
Skoro obcuje na co dzieƒ z najnowoczeÊniejszymi
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Rozmowa z Robertem Tatarukiem
szefem serwisu w poznaƒskim oddziale Komatsu Poland

technologiami, to si´ rozwija. A mechanik maszyn bu-
dowlanych? W powszechnej opinii ma do czynienia
z prymitywnym sprz´tem. Na dodatek pokrytym grubà
warstwà brudu… Nic bardziej mylnego. No mo˝e
rzeczywiÊcie za wyjàtkiem brudu. Nie da si´ go unik-
nàç, ale mo˝na usunàç. Zawsze staram si´ walczyç
z takmi stereotypami dotyczàcymi pracy mechanika
maszyn budowlanych i mam pewne sukcesy. Uda∏o mi
si´ przekonaç do maszyn ca∏kiem sporà grup´ zdol-
nych m∏odych ludzi. Chwalà sobie swà prac´ i z pewno-
Êcià dziÊ nie chcieliby ju˝ wróciç do „leczenia” samo-
chodów. Problemem sà równie˝ obawy cz´Êci adeptów
zawodu, którzy uwa˝ajà, ˝e nie poradzà sobie z z ma-
szynami budowlanymi. Nie bardzo wiem dlaczego.
Przecie˝ sà to typowe konstrukcje. Dochodzi tylko hy-
draulika. A z nià przecie˝ tak˝e mo˝na sobie poradziç.
Nikt z m∏odych ludzi nie musi tak˝e przez ca∏e ˝ycie byç
mechanikiem. Mo˝e si´ rozwijaç, iÊç na studia…  

MB: – Czym oprócz zespo∏u mechaników dysponuje
Pan w nowym oddziale Komatsu Poland w Poznaniu?
RT: – Mamy szeÊç w pe∏ni wyposa˝onych samocho-
dów serwisowych, które mo˝na okreÊliç mianem mobil-
nych warsztatów. Dysponujemy jednà z wi´kszych hal
wÊród serwisów maszyn budowlanych o powierzchni
tysiàca metrów kwadratowych. Specjalnie wzmocnio-
na posadzka pozwala na wprowadzenie nawet najci´˝-
szych maszyn. Dysponujemy odpowiednim osprz´-
tem, systemami diagnostycznymi i narz´dziami. Za-
trudniamy równie˝ doÊwiadczonych diagnostów, fa-
chowców specjalizujàcych si´ w naprawach podze-
spo∏ów elektronicznych, którymi nowoczesne maszyny
sà wprost naszpikowane. 

MB: – Jak ocenia Pan kultur´ technicznà u˝ytkowni-
ków maszyn? Czy na co dzieƒ dbajà o sprz´t?
RT: – Chcia∏bym, aby tak by∏o, dlatego anga˝uj´ si´
w tym wzgl´dzie. Zawsze przed przekazaniem zakupio-
nej u nas maszyny staram si´ spotkaç z jej w∏aÊcicie-
lem. Organizuj´ szkolenia dla operatorów, zarówno teo-
retyczne, jak i praktyczne. W ten sposób nabywajà wie-
dz´, jak poprawnie eksploatowaç maszyn´, co nale˝y
przecie˝ do ich obowiàzków. Coraz wi´cej firm udaje
si´ przekonaç, ˝e warto dbaç o maszyn´. Nie zdawanie
si´ wy∏àcznie na systemy diagnostyczne i sprawdzenie
przed rozpocz´ciem pracy stanu maszyny przyczynia
si´ do wyd∏u˝enia okresu jej bezawaryjnej eksploatacji.
Zakrawa to na truizm, ale taka jest prawda.

MB: – Komatsu od lat promuje swój system
telematyczny Komtrax. Z jakim skutkiem? Przeciwna
temu systemowi jest ponoç wi´kszoÊç operatorów?
RT: – Mo˝e i wi´kszoÊç, ale wy∏àcznie tych, którzy nie-

nale˝ycie wykonujà powierzone im zadania. Komtrax
pozwala to wychwyciç, dlatego staje si´ swoistà bronià
w r´kach w∏aÊciciela firmy. A przecie˝ operatorzy za-
trudniani przez w∏aÊciciela maszyny powinni „graç
z nim w jednej dru˝ynie”. W innym przypadku wspó∏-
praca nie ma sensu. Je˝eli bowiem Komtrax wykazuje,
˝e maszyna majàca kopaç rowy godzinami nie wykazu-
je aktywnoÊci uk∏adu hydraulicznego, a operator twier-
dzi, ˝e wszystko jest w najlepszym porzàdku i pracuje
normalnie, to jak to traktowaç?! Po prostu oszukuje on
swego pracodawc´. Nie ma zatem sensu zatrudnianie
takiego cz∏owieka. Komtrax natomiast pozwala uzyskaç
ca∏y szereg danych u∏atwiajàcych eksploatacj´ maszy-
ny i u∏atwiajàcych prac´ serwisu. KorzyÊci sà wi´c nie-
zaprzeczalne, a wnioski nasuwajà si´ wr´cz same. Ko-
rzystajmy z Komtraksu informujàc o tym zatrudnianego
operatora. Je˝eli jest fachowcem, to z pewnoÊcià nie
b´dzie mia∏ nie tylko nic przeciwko temu, ale dodatko-
wo u∏atwi sobie prac´ mogàc Êledziç na bie˝àco para-
metry robocze obs∏ugiwanej maszyny.

MB: – Co sàdzi Pan o wprowadzaniu coraz bardziej ry-
gorystycznych norm emisji spalin?
RT: – Trudno przypuszczaç, by w najbli˝szym czasie
uda∏o si´ na szerokà skal´ stosowaç alternatywne uk∏a-
dy nap´dowe, choçby hybrydowe. Komatsu ma co
prawda wymierne sukcesy w tym wzgl´dzie, ale takich
maszyn nie sprzedaje si´ wiele. Nadal jesteÊmy skaza-
ni zatem na silniki emitujàce spaliny. Stosowanie uk∏a-
dów redukujàcych ich toksycznoÊç wià˝e si´ ze wzro-
stem skomplikowania konstrukcji maszyn. Narzekajà
na to u˝ytkownicy. Uwa˝am jednak, ˝e nie ma odwrotu,
ka˝dy z producentów stanà∏ przed zadaniem skutecz-
nej redukcji emisji toksycznych spalin. I jest to z ca∏à
pewnoÊcià krok we w∏aÊciwym kierunku.

Rozmawia∏: Jacek Baraƒski
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Volvo Construction Equipment od lat podejmuje
konsekwentne dzia∏ania na rzecz efektywnego
wykorzystania paliwa stanowiàcego jak wiadomo

coraz bardziej wa˝ki czynnik w kosztach eksploatacji
maszyn budowlanych. Nie tylko ze wzgl´du na dra-
stycznie rosnàce ceny paliwa, ale tak˝e koniecznoÊç
wdra˝ania technologii proekologicznych. 
Do oszcz´dnoÊci paliwa Volvo CE zach´ca∏o ju˝ pod-
czas ubieg∏orocznych targów Bauma w Monachium.
Szwedzki koncern zaprezentowa∏ wówczas ca∏à gam´
rozwiàzaƒ przynoszàcych redukcj´ zu˝ycia paliwa.
Obejmowa∏a ona nie tylko silniki oraz uk∏ady nap´dowe
– tak˝e hybrydowe – ale równie˝ sposób pracy operato-
rów. Volvo CE zwi´ksza nak∏ady na inwestycje w nowe
technologie, by staç si´ liderem rynku w dziedzinie
efektywnoÊci wykorzystania maszyn i ochrony Êrodowi-
ska. Szwedzki koncern koncentruje si´ przy tym
na czterech podstawowych elementach.
Pierwszym z nich sà silniki wysokopr´˝ne s∏u˝àce
do nap´du maszyn. Wszystkie wyposa˝one zosta∏y
w zaawansowanà technologi´ Volvo (V-ACT), która po-
zwoli zoptymalizowaç efektywnoÊç spalania paliwa
i zmniejszyç poziom emisji szkodliwych substancji.
Technologia V-ACT obejmuje zaawansowany uk∏ad
wtrysku paliwa, nowy bardziej wydajny uk∏ad sterowa-
nia dop∏ywem powietrza oraz ulepszony system stero-
wania pracà silnika. Funkcja wewn´trznej recyrkulacji
spalin (I-EGR) z mo˝liwoÊcià wy∏àczenia oraz technolo-
gia kontroli emisji zgodna z normami Tier 4/Stage 3B
pozwolà w efektywny sposób obni˝yç iloÊç czàstek sta-
∏ych w spalinach.
Drugim elementem pozwalajàcym na znaczàce
oszcz´dnoÊci paliwa jest rewolucyjny w swej konstrukcji
uk∏ad przeniesienia nap´du o nazwie OptiShift. Na po-
czàtek znalaz∏ on zastosowanie w ∏adowarkach ko∏o-
wych Volvo L150F-L220F. Na uk∏ad OptiShift sk∏ada si´
nowy przemiennik momentu obrotowego z funkcjà blo-
kady i kierownicà osadzonà na sprz´gle jednokierunko-
wym, a tak˝e opatentowana przez Volvo funkcja cofania
przez hamowanie (RBB). Testy przeprowadzane w wa-
runkach rzeczywistych wykaza∏y, ˝e OptiShift pozwala
ograniczyç zu˝ycie paliwa nawet o pi´tnaÊcie procent.
Volvo wspó∏pracuje blisko z u˝ytkownikami swych ma-
szyn. Przekazywane przez nich opinie i sugestie anali-
zowane póêniej dog∏´bnie przez oÊrodki badawczo-roz-
wojowe u∏atwiajà prac´ konstruktorów opracowujàcych
i wdra˝ajàcych nowe technologie. Ale nie tylko, Volvo
podpowiada u˝ytkownikom maszyn sposoby ich w∏a-
Êciwej eksploatacji. Nie tylko pod wzgl´dem w∏aÊciwej
obs∏ugi serwisowej, ale tak˝e wykszta∏cenia odpowied-
nich nawyków u operatorów. Dotyczà one choçby nich
stylu pracy, który musi byç przyjazny dla Êrodowiska
naturalnego. Polega to na ograniczeniu przyspieszania

i hamowania oraz korzystaniu z najbardziej ekonomicz-
nego zakresu pr´dkoÊci obrotowej silnika. Taki sposób
pracy pozwala nie tylko ograniczyç wielkoÊç emisji de-
gradujàcych Êrodowisko naturalne spalin, ale równie˝
zmniejsza zu˝ycie paliwa. W niektórych przypadkach
oszcz´dnoÊci si´gaç mogà nawet do dwudziestu pi´ciu
procent, bez negatywnego wp∏ywu na wydajnoÊç i ja-
koÊç prowadzonych robót.
Volvo CE stawia na innowacyjnoÊç. Konstruktorzy kon-
centrujà si´ zatem nie tylko na umocnieniu pozycji kon-
cernu, jako najwi´kszego na Êwiecie producenta du-
˝ych silników Diesla, ale opracowali tak˝e technologi´
nap´du hybrydowego ∏adowarki ko∏owej. Efekt ich
prac, zgodnie z danymi producenta, cechuje wy˝sza
efektywnoÊç i ekonomika eksploatacji ni˝ tradycyjnego
silnika wysokopr´˝nego. Bioràc pod uwag´, ˝e w typo-
wej ∏adowarce przepracowuje on do czterdziestu pro-
cent ca∏kowitego czasu eksploatacji na biegu ja∏owym,
to zastosowanie nap´du hybrydowego mo˝e przyczy-
niç si´ do oszcz´dnoÊci paliwa wynoszàcych nawet
dziesi´ç procent. Dzie∏o szwedzkich in˝ynierów w po-
staci nowatorskiego uk∏adu nap´dowego gotowe jest
do natychmiastowego wdro˝enia do seryjnej produkcji.
„Hybryda” sprawdzi∏a si´ bowiem podczas testów
praktycznych pracujàc bezawaryjnie nawet w ekstre-
malnie trudnych warunkach. 
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Volvo CE dba o racjonalne wykorzystanie paliwa

Ka˝da eksploatowana maszyna musi byç tankowana. Volvo CE dok∏ada sta-
raƒ, by czynnoÊç ta by∏a wykonywana jak najrzadziej, bez negatywnego wp∏y-
wu na wydajnoÊç i jakoÊç prowadzonych robót
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Scania prezentuje 13-litrowe silniki o mocy 440
i 480 KM, spe∏niajàce norm´ emisji spalin Euro 6,
opracowane z myÊlà o ró˝nych segmentach

transportu. Dla u˝ytkowników pojazdów oznacza to
mo˝liwoÊç inwestowania w najnowszà technologi´ kon-
troli emisji spalin. Nowe jednostki nap´dowe ∏àczà
w sobie szereg innowacyjnych rozwiàzaƒ technicznych
zapewniajàcych radykalnà redukcj´ emisji zanieczysz-
czeƒ, a jednoczeÊnie charakteryzujà si´ równie niskim
zu˝yciem paliwa, jak silniki Scania Euro 5. – JesteÊmy
dumni, ˝e mo˝emy ju˝ teraz udost´pniç to wyjàtkowe
dzie∏o naszych in˝ynierów. Nowe jednostki nap´dowe
odznaczajà si´ równie wysokimi osiàgami i niskim zu˝y-
ciem paliwa, jak ich odpowiedniki spe∏niajàce norm´
emisji spalin Euro 5. Nasze nowe silniki umo˝liwiajà u˝yt-
kownikom wykonanie olbrzymiego kroku w przysz∏oÊç.
Inwestujà oni bowiem w najbardziej proekologicznà
technologi´ spoÊród dost´pnych na rynku odnoszàc
przy tym realne korzyÊci w postaci ni˝szych op∏at drogo-
wych i innych ulg, które z czasem mogà byç wprowa-
dzane przez w∏adze. Nie zapominajmy równie˝ o innym
aspekcie ekonomicznym, polegajàcym na tym, ˝e pojaz-
dy wyposa˝one w silniki spe∏niajàce najnowszà norm´
emisji spalin zachowajà wy˝szà wartoÊç przy odsprzeda-
˝y – mówi Martin Lundstedt, wiceprezes firmy Scania
odpowiedzialny za sprzeda˝ i marketing.
Norma Euro 6 stanowi radykalny krok w redukcji do-
puszczalnego poziomu emisji zanieczyszczeƒ. Jej prze-
pisy ograniczajà emisj´ tlenków azotu i czàstek sta∏ych
do oko∏o jednej piàtej wartoÊci okreÊlonych normà Eu-
ro 5. Ponadto, procedur´ testowà rozszerzono o obo-
wiàzek zliczania czàstek sta∏ych, co w praktyce ozna-
cza, ˝e emisja tego sk∏adnika spalin b´dzie jeszcze ni˝-
sza. B´dzie wynosiç ona oko∏o jednej szóstej poziomu
okreÊlanego przez norm´ Euro 5.
– Ca∏oÊç prac rozwojowych Scania wykona∏a we w∏a-
snym zakresie. Po∏àczyliÊmy wszystkie nowe techniki
opracowane przez nas w ciàgu ostatnich lat: recyrkula-
cj´ spalin, turbospr´˝ark´ o zmiennej geometrii, wyso-
kociÊnieniowy uk∏ad wtryskowy Common Rail, selek-
tywnà redukcj´ katalitycznà i filtrowanie czàstek sta∏ych.
Po∏àczyliÊmy równie˝ nasze w∏asne uk∏ady sterowania
silnikiem i kontroli emisji zanieczyszczeƒ w jeden zinte-
growany system. Do∏o˝yliÊmy wszelkich staraƒ, aby
uniknàç jakichkolwiek kompromisów pod wzgl´dem zu-
˝ycia paliwa. Klienci przekonajà si´, ˝e ekonomika pali-
wowa, w∏asnoÊci trakcyjne i reakcje nowych silników sà
na identycznym poziomie, jak w naszych jednostkach
nap´dowych Euro 5 – konkluduje Jonas Hofstedt, wice-
prezes Scania Powertrain Development. 
W 2008 roku Parlament Europejski uchwali∏ norm´ Eu-
ro 6, która dotyczy poziomu zanieczyszczeƒ emitowa-
nych przez ci´˝kie pojazdy samochodowe. W przypad-

ku nowo wyprodukowanych pojazdów norma Euro 6
wchodzi w ˝ycie w Unii Europejskiej i kilku sàsiadujà-
cych z jej granicami krajach 31 grudnia 2012 roku.
W przypadku pojazdów nowo rejestrowanych – rok póê-
niej. W myÊl przepisów normy Euro 6 dopuszczalna war-
toÊç emisji tlenków azotu ma wynieÊç 0,4 g/kWh, a wi´c
o osiemdziesiàt procent mniej ni˝ w przewidywa∏a to
norma Euro 5. Limity emisji czàstek sta∏ych zostanà
zmniejszone o 66% i majà wynosiç 0,01 g/kWh
(0,02/0,03 g/kWh, zale˝nie od cyklu testowego, w przy-
padku Euro 5). Liczba czàstek sta∏ych: 6,00x1011 czà-
stek/kWh (cykl badaƒ w stanach przejÊciowych)
oraz 8,00x1.011 czàstek/kWh (cykl badaƒ w stanach sta-
cjonarnych). Tak wi´c dopuszczalna liczba czàstek sta-
∏ych wynosi odpowiednio: 600 lub 800 miliardów czà-
stek na kilowatogodzin´ (kWh). Jedna kilowatogodzina
odpowiada energii zu˝ywanej w ciàgu oko∏o trzydzieÊci
sekund przez czterdziestonowy zestaw drogowy jadàcy
z typowà pr´dkoÊcià podró˝nà. W przypadku Euro 5 nie
ma obowiàzku zliczania czàstek, jednak szacuje si´, ˝e
ich liczba zosta∏a zredukowana o blisko 99%.
Norma Euro 6 stanowi pierwszy krok w kierunku wdro-
˝enia ogólnoÊwiatowych zharmonizowanych norm emi-
sji spalin, które obowiàzywa∏yby w Europie, Ameryce
Pó∏nocnej i Japonii, a to z kolei u∏atwi∏oby koordynacj´
i opracowywanie przysz∏ych norm. Poziomy emisji Eu-
ro 6 sà zbli˝one do tych wprowadzonych w USA (EPA-
10) i Japonii (Post NLT) z poczàtkiem minionego roku.
Euro 6 jest pierwsza normà, która przewiduje certyfika-
cj´ silników wed∏ug cyklu WHDC (ogólnoÊwiatowy
zharmonizowany cykl badaƒ).
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Silniki Scania spe∏niajà norm´ Euro 6

Scania prezentuje 13-litrowe silniki o mocy 440 i 480 KM, spe∏niajàce norm´
emisji spalin Euro 6. Nowe jednostki nap´dowe opracowana z myÊlà o ró˝-
nych segmentach transportu. Dla u˝ytkowników pojazdów oznacza to mo˝li-
woÊç inwestowania w najnowszà technologi´ kontroli emisji spalin…
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Oszcz´dnoÊç czasu, gwarancja i pewnoÊç stoso-
wania cz´Êci przeznaczonych specjalnie
do maszyn tej marki to nie wszystkie powody,

dla których warto korzystaç z serwisu Komatsu. Kolej-
nà wartoÊcià jest specjalistyczny program promocyjny
dla partnerów Komatsu Poland „Samuray” – system na-
gradzajàcy klientów kupujàcych oryginalne cz´Êci i ko-
rzystajàcych z us∏ug serwisu Komatsu. 
Ruszy∏a druga edycja tego programu. Jej uczestnicy
b´dà otrzymywaç punkty za korzystanie z us∏ug serwi-
sowych oraz kupowanie cz´Êci bezpoÊrednio w Komat-
su Poland. Ka˝da wydana w ten sposób z∏otówka za-
mieniana jest na jeden punkt. Co mo˝na uzyskaç za te
punkty? Katalog nagród zawiera kilkadziesiàt ró˝norod-
nych propozycji: sprz´t audio-wideo, urzàdzenia AGD,
narz´dzia, instrumenty muzyczne, sprz´t sportowy, mo-
tocykl i quada. Najlepiej obejrzeç nagrody samemu za-
glàdajàc na stron´ www.samuray.pl
Aby przystàpiç do programu „Samuray” wystarczy do-
konaç zakupu lub skorzystaç z serwisu i wype∏niç ku-
pon zg∏oszeniowy. Ka˝dy uczestnik programu mo˝e
sprawdziç liczb´ punktów na swoim koncie korzystajàc
z indywidualnego dost´pu do strony www.samuray.pl
Uczestnicy otrzymujà tak˝e karty cz∏onkowskie, które
upowa˝niajà do korzystania z dziesi´cioprocentowego
rabatu w Biurze Podró˝y Almatur. 
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Komatsu Poland – program lojalnoÊciowy „Samuray”

Katalog nagród zawiera kilkadziesiàt ró˝norodnych propozycji, mi´dzy innymi
sprz´t audio-wideo, urzàdzenia AGD, narz´dzia, instrumenty muzyczne, sprz´t
sportowy, motocykl i quada

infolinia: 535 002 884

Wybierz swojà nagrod´ g∏ównà

Karta zg∏oszeniowa
Chc´ przystàpiç do programu promocyjnego „SAMURAY”

Nazwa Firmy

Imi´ i nazwisko uczestnika

Ulica

Kod – Miasto

Telefon NIP

E-mail

Data wype∏nienia 
i podpis

Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zg∏oszeniowej przez organizatora
programu „SAMURAY” (zgodnie z ustawà z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz 883

Quad Kinghway
250 MR CAT

Wycieczka 
do Senegalu

¸adowarka
Komatsu - voucher
na wypo˝yczenie

!

!
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Haulotte Polska, filia europejskiego lidera oraz trze-
ciego co do wielkoÊci Êwiatowego producenta
podestów roboczych do pracy na wysokoÊci oraz

urzàdzeƒ do podnoszenia ∏adunków, oferuje sprzeda˝
kompletnej gamy sprz´tu oraz serwis, którym obj´te sà
wszystkie urzàdzenia sprzedawane przez firm´. 
Polityka serwisowa prowadzona przez Haulotte Polska
ma na celu zapewnienie najwy˝szej sprawnoÊci tech-
nicznej maszyn i urzàdzeƒ, wdra˝anie rozwiàzaƒ serwi-
sowych zgodnych ze standardami Grupy Haulotte i wy-
magaƒ klientów oraz dzia∏ania profilaktyczne, dzi´ki któ-
rym mo˝liwe jest zapobieganie powa˝niejszym awariom.
W ramach dzia∏alnoÊci serwisowej firma Haulotte Pol-
ska oferuje pe∏en zakres us∏ug: konserwacje i przeglà-
dy maszyn i urzàdzeƒ, obowiàzkowe przeglàdy okreso-
we oraz obs∏ug´ gwarancyjnà i pogwarancyjnà. Serwis
dysponuje halà o powierzchni 1.000 m2, która znajduje
si´ przy siedzibie firmy w Jankach ko∏o Warszawy. Hau-
lotte Polska utrzymuje dzia∏ techników mobilnych wypo-
sa˝onych w samochody serwisowe umo˝liwiajàce
dzia∏alnoÊç na terenie ca∏ego kraju. 
Wszyscy mechanicy/serwisanci posiadajà wieloletnie
doÊwiadczenie w bran˝y maszyn. Wi´kszoÊç z nich pra-
cuje prawie od poczàtku istnienia firmy. 
Pracownicy stale podnoszà swoje kwalifikacje. Kilka ra-
zy w roku uczestniczà w szkoleniach organizowanych
w fabrykach Haulotte Group. Dzi´ki temu mechanicy sà
w stanie skutecznie konserwowaç i zapobiegaç uster-
kom nawet w najnowszych urzàdzeniach. 
Zespó∏ wykwalifikowanych i doÊwiadczonych pracowni-
ków serwisu Haulotte udzieli wszelkiej pomocy równie˝
przez telefon. Technicy nie tylko pomogà usunàç usterk´
lub dopasowaç rozwiàzania serwisowe do potrzeb i spe-
cyfiki klienta, ale równie˝ zaoferujà wsparcie techniczne
odnoÊnie budowy oraz konserwacji maszyn Haulotte.
Przy siedzibie Haulotte Polska w podwarszawskich Jan-
kach funkcjonuje doskonale zaopatrzony magazyn cz´-
Êci zamiennych do wszystkich urzàdzeƒ i maszyn mar-
ki Haulotte. Oryginalne cz´Êci zamienne trafiajà w cià-
gu 24 godzin od z∏o˝enia zamówienia do klientów za-
równo w ca∏ej Polsce, jak i w innych krajach, które ob-
s∏uguje Haulotte Polska, to znaczy na W´grzech, Ru-
munii, Bu∏garii, Czechach, na S∏owacji i w Bia∏orusi
(w zale˝noÊci od dost´pnoÊci magazynu). Stany maga-
zynowe placówki w Jankach sà stale uzupe∏niane,
do dyspozycji klientów sà wszystkie cz´Êci, które naj-
cz´Êciej si´ zu˝ywajà. Je˝eli jednak jakaÊ cz´Êç nie jest
dost´pna i musi zostaç sprowadzona bezpoÊrednio
z magazynu centralnego Haulotte z Francji, wówczas
czas oczekiwania nie zmienia si´. Zamówienie jest reali-
zowane równie˝ w ciàgu dwudziestu czterech godzin. 
W tym roku firma Haulotte Polska wdro˝y∏a nowà aplika-
cj´ o nazwie „Easy Spare Parts”. Przy jej pomocy klienci

mogà nie tylko wyszukiwaç, ale i zamawiaç w trybie on-li-
ne cz´Êci zamienne, komponenty i podzespo∏y do urzà-
dzeƒ i maszyn marki Haulotte. Dzi´ki temu u˝ytkownicy
sprz´tu Haulotte zyskali szerszy dost´p do katalogów
cz´Êci zamiennych oraz mogà szybciej i w wygodniejszy
sposób dokonywaç zamówieƒ na potrzebne cz´Êci. 
Odpowiednio eksploatowane i serwisowane maszyny
d∏u˝ej s∏u˝à swym u˝ytkownikom. Dlatego te˝ serwis
Haulotte Polska organizuje szkolenia z zakresu prawi-
d∏owej obs∏ugi maszyn i urzàdzeƒ, a tak˝e szkoli w za-
kresie kompleksowych czynnoÊci konserwacyjnych
oraz naprawy maszyn. Wszystkie szkolenia sà dopaso-
wywane do indywidualnych potrzeb klientów, a uczest-
nicy, którzy je odbyli, otrzymujà stosowny certyfikat. 
Serwis Haulotte Polska blisko wspó∏pracuje z serwisami
innych filii Grupy oraz mechanikami klientów odpowie-
dzialnymi za utrzymanie maszyn w pe∏nej sprawnoÊci.
Wspó∏praca ta polega g∏ównie na wymianie doÊwiad-
czeƒ w zakresie lokalizowania usterek, naprawy maszyn
oraz ich bie˝àcej konserwacji. Pozwala to na skutecz-
niejszà pomoc klientom, dla których najwa˝niejsze jest
przecie˝ wyeliminowanie bezproduktywnych przestojów
maszyn spowodowanych awariami lub koniecznoÊcià
przeprowadzenia rutynowych przeglàdów i konserwacji. 
Kontakt z serwisem Haulotte Polska mo˝liwy jest
pod numerem telefonu 22 720 53 86 lub drogà elektro-
nicznà pod adresem mailowym: serwis@haulotte.com 
Informacji na temat sprzeda˝y cz´Êci zamiennych
zasi´gnàç mo˝na pod numerem telefonu 22 720 54 61
lub pod adresem: czesci@haulotte.com. W celu jak
najlepszego sprostania wymaganiom klientów Grupa
Haulotte stale poszerza swojà ofert´ i konsekwentnie
poprawia jakoÊç Êwiadczonych us∏ug. 

S
E

R
W

IS

Polityka serwisowa Haulotte Polska

Haulotte Polska posiada dzia∏ serwisu mobilnego. Szybka reakcja na terenie
ca∏ego kraju mo˝liwa jest dzi´ki odpowiednio wyposa˝onym samochodom
serwisowym pe∏niàcych rol´ przewoênych warsztatów





20 SERWIS I EKSPLOATACJA  

E
K

S
P

L
O

A
T

A
C

J
A

Wdu˝ych maszynach budowlanych kabina ope-
ratora znajduje si´ na doÊç znacznej wysoko-
Êci, cz´sto nawet kilka metrów nad poziomem

gruntu. Wspinanie si´ do niej po elementach konstruk-
cyjnych bàdê pionowych drabinach nie jest ani wygod-
ne, ani bezpieczne. Rozwiàzaniem tego problemu jest
zastosowanie ruchomej platformy wejÊciowej LD01 Ac-
cess System produkowanej przez firm´ Australian Equip-
ment Engineering. 
Ideà przyÊwiecajàcà australijskim in˝ynierom by∏o stwo-
rzenie najbezpieczniejszego systemu wejÊciowego
do du˝ych maszyn, ∏atwego w u˝yciu i nienara˝onego
na uszkodzenia podczas normalnej pracy. 
Opuszczane schody zapewniajà operatorowi bezpiecz-
nà drog´ w obu kierunkach, do kabiny i z powrotem.
Je˝eli tylko to jest mo˝liwe stosowane sà schody, któ-
rych kàt nachylenia wynosi 45 stopni. Schody sà uru-
chamiane automatycznie po zablokowaniu przyciskiem
uk∏adu jezdnego maszyny. Kolejne u˝ycie przycisku
powoduje jednoczesne podniesienie schodów. Uk∏ad
jazdy pozostaje jednak zablokowany a˝ do momentu
ich ca∏kowitego podniesienia. Nast´pnie sà one sk∏ada-
ne, bàdê umieszczone poziomo wzd∏u˝ kabiny, na od-
powiedniej wysokoÊci uniemo˝liwiajàcej ich uszkodze-
nie. Natrafienie podczas opuszczania lub podnoszenia
schodów na jakàkolwiek przeszkod´ powoduje ich

unieruchomienie, dalszy ich ruch jest mo˝liwy po po-
nownym u˝yciu przycisku blokujàcego uk∏ad jezdny.
Platform´ wejÊciowà mo˝na zainstalowaç po dowolnej
stronie maszyny, w zale˝noÊci od potrzeb u˝ytkownika
i wymogów operacyjnych. Gotowe rozwiàzania kon-
strukcyjne do wielu typów maszyn zapewniajà jej bez-
problemowy monta˝. Urzàdzenie korzysta z uk∏adu hy-
draulicznego maszyny. Brak dodatkowych zasilaczy ze-
wn´trznych znacznie upraszcza jego konstrukcj´. Sys-
tem wymaga minimalnej konserwacji, praktycznie nie
ma mo˝liwoÊci spowodowania przestoju maszyny
przez jego awari´. 
Firma Australian Equipment Engineering produkuje
platformy wejÊciowe, które mogà byç zastosowane
w spycharkach gàsienicowych, koparkach i ∏adowar-
kach ko∏owych. Siedziba firmy znajduje si´ na po∏u-
dniowych przedmieÊciach Perth w Australii Zachodniej.
Dzi´ki dogodnej lokalizacji – w pobli˝u portu i lotniska
– jest w stanie w bardzo krótkim czasie dostarczyç swo-
je wyroby w dowolne miejsce na ca∏ym Êwiecie.
Australian Equipment Engineering szczyci si´ wysokim
poziomem obs∏ugi klienta. Wieloletnie doÊwiadczenie
i wysokie kwalifikacje kadry w po∏àczeniu z najnowszà
technologià produkcji i zapewniajà wysokiej jakoÊci,
w pe∏ni dostosowane rozwiàzania, które znacznie po-
prawià bezpieczeƒstwo pracy.

Jak bezpiecznie dostaç si´ do du˝ej maszyny?

Uruchomione przyciskiem blokujàcym uk∏ad jezdny, schody ∏agodnie odchylajà si´ od maszyny, umo˝liwiajàc dost´p do kabiny operatora w bezpieczniy sposób.
Jest to rozwiàzanie du˝o wygodniejsze od typowych fabrycznych systemów wejÊciowych
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Mascus.pl to gie∏da internetowa na której znaleêç
mo˝na interesujàce oferty dotyczàce mi´dzy
innymi u˝ywanych maszyn budowlanych i po-

jazdów ci´˝arowych. Teraz wyszukanie interesujàcych
maszyn i zlokalizowanie oferujàcych je firm sta∏o si´
jeszcze prostsze. Wszystko za sprawà mo˝liwoÊci
skorzystania z narz´dzia Mascus Locator.
Us∏uga Mascus Locator to wieloj´zyczny wykaz firm
z ca∏ego Êwiata, które zwiàzane sà z maszynami ci´˝ki-
mi i samochodami ci´˝arowymi. Przeglàdajàc zesta-
wienie bardzo ∏atwo i szybko odnaleêç mo˝na produ-
centów, dealerów, importerów lub eksporterów, któ-
rych specjalnoÊcià sà nowe lub u˝ywane maszyny i po-
jazdy budowlane. Ponadto aplikacja Mascus Locator
daje u˝ytkownikowi szereg innych mo˝liwoÊci. Pozwa-
la na przyk∏ad w prosty sposób b∏yskawicznie zlokali-
zowaç wypo˝yczalnie sprz´tu ci´˝kiego, punkty na-
praw oraz firmy oferujàce us∏ugi finansowe lub trans-
portowe. Szczególnie istotny jest fakt, i˝ Mascus Loca-
tor umo˝liwia profesjonalnà prezentacj´ firm z areny
mi´dzynarodowej, w lokalnych j´zykach u˝ytkowni-
ków. Internauta zainteresowany maszynami i pojazda-
mi dla budownictwa, b´dzie wi´c w stanie ∏atwo i szyb-
ko odnaleêç interesujàce go koparki, koparko-∏adowar-
ki, dêwigi, ˝urawie, wywrotki czy wozid∏a, zarówno
w swoim kraju, jak i na ca∏ym Êwiecie.
W obr´bie us∏ugi Mascus Locator skorzystaç mo˝-
na z trzech atrakcyjnych pakietów do wyboru. U˝yt-
kownik, który zdecyduje si´ na bezp∏atny pakiet „Pod-
stawowy”, jako wynik wyszukiwania otrzyma dane tele-
adresowe firmy oferujàcej interesujàcà go maszyn´ czy
pojazd, map´ dojazdu, zakres jej dzia∏alnoÊci oraz for-
mularz kontaktowy. Kolejny z pakietów o nazwie „Stan-
dard” jest ju˝ p∏atny. W zamian za wniesionà op∏at´
u˝ytkownik otrzymuje dodatkowe mo˝liwoÊci. W sto-
sunku do wersji podstawowej pakiet „Standard” wzbo-
gacony zostaje o logo firmy, opis jej dzia∏alnoÊci w jed-
nym j´zyku, prezentacj´ og∏oszeƒ oraz pi´ç s∏ów klu-

czowych na liÊcie wyszukiwania. P∏atny jest tak˝e trzeci
z pakietów – „Biznes”. Pozwala za to dodatkowo otrzy-
maç opis dzia∏alnoÊci firmy w pi´tnastu j´zykach, dzie-
si´ç s∏ów kluczowych na liÊcie wyszukiwania oraz bez-
poÊredni link do przedstawicielstwa wybranej firmy. 
W wyborze najodpowiedniejszego pakietu Mascus Loca-
tor pomocne byç mo˝e zestawienie, które znaleêç mo˝-
na na stronie internetowej firmy Mascus. Dobry wybór jest
o tyle istotny, ˝e w zale˝noÊci od rodzaju pakietu istniejà
ró˝ne drogi do∏àczenia swej firmy do wykazu oraz zapre-
zentowania jej oferty i mo˝liwoÊci. Karta firmowa w wyka-
zie Mascus Locator prezentowana na liÊcie wyszukiwaƒ
mo˝e zawieraç informacje uzale˝nione od wyboru pakie-
tu. W pakiecie „Biznes” widoczne b´dà: mapa dojazdu,
logo i opis dzia∏alnoÊci firmy, oferowane przez nià marki
maszyn i pojazdów oraz s∏owa kluczowe.

Maszyny i pojazdy budowlane dost´pne w Mascus Locator

Dobranie odpowiedniego pakietu us∏ugi Mascus Locator umo˝liwia zawierajàca
szczegó∏owe dane porównywarka…
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Analiza sprzeda˝y maszyn do budowy i remontów
dróg w Polsce pozwala na Êmia∏e stwierdzenie, ˝e
kryzys w tej bran˝y zosta∏ ju˝ za˝egnany. Dostaw-

cy sprz´tu unikajà co prawda podawania konkretnych
liczb dotyczàcych transakcji, wszyscy twierdzà jednak
zgodnie, ˝e ten segment rynku nabiera intensywnego
przyspieszenia. Eksperci przewidujà, ˝e je˝eli nawet
po roku 2012 b´dziemy mieli do czynienia z niewielkim
spadkiem sprzeda˝y maszyn drogowych, to i tak pozo-
stanie on nadal na zadowalajàcym, stabilnym poziomie. 
Du˝e zainteresowanie maszynami do budowy i remon-
tów dróg wynika z licznych projektów budowlanych
otwartych w ramach przygotowaƒ do Euro 2012. Wielu
przedsi´biorców decyduje si´ na rozbudow´ i moderni-
zacj´ parku maszynowego, by przyspieszyç zakoƒcze-
nie prac. Wiadomo przecie˝, ˝e sprz´t dwudziestoletni
ma znacznie mniejszà wydajnoÊç ni˝ produkowany
obecnie. Z tego choçby powodu warto wi´c poczyniç
zdecydowanie Êmielsze inwestycje, by uniknàç kary
za opóênienia w wykonaniu prac. Chocia˝ nowe maszy-
ny sà wysokiej jakoÊci i mogà s∏u˝yç bardzo d∏ugo,
przewiduje si´ ˝e du˝e firmy b´dà je wykorzystywa∏y
przez okres oko∏o pi´ciu lat. Po tym czasie wiele z nich
zdecyduje si´ na wymian´ sprz´tu, dzi´ki czemu b´dà
mog∏y liczyç na wysokà cen´ w przypadku odsprzeda-
˝y, a jednoczeÊnie uniknà przestojów wynikajàcych
z pojawiajàcych si´ w miar´ eksploatacji coraz cz´Êciej
mniej lub bardziej powa˝nych awarii i usterek. 
Jednym z najwi´kszych dostawców sprz´tu do budowy
i remontów dróg jest firma Caterpillar. Jej ofert´ mo˝na
podzieliç na maszyny do robót ziemnych oraz typowo
drogowe. W pierwszej grupie znajdujà si´ spycharki,
równiarki i walce do podbudowy, drugà tworzà zaÊ ma-
szyny do robót nawierzchniowych: rozÊcie∏acze asfaltu,
walce i maszyny do regeneracji nawierzchni. Grupa ma-
szyn drogowych Caterpillar nie jest co prawda przesad-
nie rozbudowana, ale spe∏nia wymagania rynku euro-
pejskiego i ma wiele ciekawych rozwiàzaƒ.
SpoÊród maszyn „asfaltowych” bardzo interesujàcy jest
nowy rozÊcie∏acz Caterpillar AP655D. Nap´dzana ekolo-
gicznym silnikiem CAT Acert o mocy 122 kW (166 KM)
maszyna wesz∏a do produkcji w ubieg∏ym roku. Wyposa-
˝ona jest w stó∏ o szerokoÊci regulowanej w zakresie
od 2,55 do 5 metrów. Opcjonalnie stó∏ mo˝e byç rozsze-
rzany do 8 metrów. Caterpillar AP655D dost´pny jest
w wersji ze zmiennà cz´stotliwoÊcià ubijania i wibracji,
z ogrzewaniem elektrycznym lub LPG, elektrycznym za-
p∏onem oraz automatycznà, niezale˝nà regulacjà tempe-
ratury p∏yty centralnej i p∏yt ruchomych. Najwa˝niejszym
rozwiàzaniem w tej maszynie jest jednak gàsienicowy
uk∏ad jezdny MTS (Mobil-trac System). Caterpillar oferu-
je to rozwiàzanie jako jedyny na rynku europejskim. 
Gàsienice rozÊcie∏acza majà szerokie pasy wykonane

z gumy o powierzchni przylegania 3020x406 mm, co
zapewnia du˝à si∏´ uciàgu, a jednoczeÊnie szybkie
przemieszczanie maszyny. W ten sposób po∏àczono
najlepsze cechy uk∏adu jezdnego: przyczepnoÊç i trak-
cj´ typowe dla maszyny gàsienicowej oraz pr´dkoÊç
przejazdu typowà dla rozÊcie∏acza ko∏owego. Dla mo-
delu AP655D wynosi ona 14,8 km/h, zaÊ w przypadku
maszyn na gàsienicach stalowych tylko nieco 5 km/h.
Wzmocnione stalowym kordem pasy gàsienicowe sà
bardzo trwa∏e, producent udziela na nie 4.000 mth gwa-
rancji obejmujàcej zerwanie. 
Zamiast gàsienicy z wysokimi klockami mo˝na stosowaç
pasy g∏adkie, o jeszcze wi´kszej ˝ywotnoÊci. Zapewnia
to cienka warstwa asfaltu, która przylega do powierzchni
gàsienicy, niejako jà impregnujàc i wzmacniajàc. Ponad-
to gumowy pas ∏atwo uk∏ada si´ na wszelkich nierówno-
Êciach, dzi´ki czemu skutecznie poch∏ania drgania. Innà
zaletà podwozia MTS jest automatyczny system napina-
nia pasów, co zwalnia operatora od cz´stych kontroli,
przyczyniajàc si´ do zwi´kszenia wydajnoÊci. 
Interesujàcà nowoÊcià jest produkowany od koƒca
ubieg∏ego roku 10-tonowy walec wibracyjny do asfaltu
CD54 z silnikiem CAT o mocy 74,5 kW (101 KM). Wyró˝-
nia si´ on dzielonymi oraz osobno nap´dzanymi i stero-
wanymi b´bnami, dzi´ki czemu posiada kilka trybów
jazdy, a tak˝e wydajnie pracuje na zakr´tach, bez ryzy-
ka zniszczenia nawierzchni. Oprócz tego dzielone b´b-
ny o szerokoÊci 1,7 metra wyposa˝one sà w funkcj´ 
„offset” (przesuni´cie boczne) pozwalajàcà na zag´sz-
czanie nawierzchni o szerokoÊci do trzech metrów i do-
k∏adniejszà prac´ przy kraw´dziach.
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Maszyny Caterpillar do remontów i budowy dróg

Najwa˝niejszym rozwiàzaniem zastosowanym w rozÊcie∏aczu AP655D jest gà-
sienicowy uk∏ad jezdny MTS (Mobil-trac System) zapewniajàcy du˝à si∏´ ucià-
gu, a jednoczeÊnie b∏yskawiczne przemieszczanie si´ maszyny
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BOMAG jako wiodàcy producent maszyn drogo-
wych skoncentrowa∏ si´ na rozwoju ich kon-
strukcji. W tym celu wykorzystuje innowacyjne

technologie, dzi´ki którym mo˝e zaoferowaç maszyny
spe∏niajàce zasady ekonomiki eksploatacji, ekologii
i ergonomii. Z pewnoÊcià warto przybli˝yç kierunki
dzia∏ania firmy BOMAG wyznaczajàce tendencje rozwo-
jowe maszyn drogowych.
G∏ównà przes∏ank´ stanowi budowa maszyny. Musi
ona odznaczaç si´ wysokà jakoÊcià i solidnoÊcià
monta˝u, byç pewna w dzia∏aniu i w pe∏ni bezpieczna
dla u˝ytkownika. O wi´kszoÊci z tych kwestii producent
myÊli ju˝ na wst´pnym etapie prac w biurze
konstrukcyjnym. Kolejne przemyÊlenia i pomys∏y
konstruktorów po uprzedniej weryfikacji w∏àczane sà w
proces konstrukcyjny maszyny. Do seryjnej produkcji
trafiaç mogà przecie˝ jedynie w pe∏ni dojrza∏e
konstrukcje. BOMAG zapewnia, ˝e wszystkie jego
maszyny sà projektowane i wykonywane w∏aÊnie
wed∏ug tych zasad. Zanim trafià na plac budowy
podlegajà testom w ka˝dej fazie rozwoju konstrukcji.
Maszyny na placach budowy muszà tylko jedno -
pracowaç! I to jak najefektywniej i bez zaburzajàcych
ca∏y proces technologiczny przestojów. 
Istotnà kwesti´ stanowi ekonomika eksploatacji. Ka˝da
inwestycja, tak˝e w maszyn´ budowlanà, musi byç
op∏acalna. Nikt nie kupuje przecie˝ maszyny dla
zabawy czy dlatego, ˝e ceni sobie dany typ lub mark´.
Pod uwag´ przy zakupie muszà byç brane parametry
robocze, przede wszystkim wydajnoÊç. Nabywc´
maszyny interesuje, jakà powierzchni´ mo˝e zag´Êciç
w danym czasie, jakà wydajnoÊç ma zakupiony przez
niego kompaktor, jaki odcinek mo˝e sfrezowaç swym
nowym nabytkiem. Istotne dla niego jest tak˝e zu˝ycie
paliwa potrzebnego do wykonania zadania. Pami´taç
nale˝y, ˝e wszystkie sytuacje, w których maszyna nie
pracuje, bo wymaga na przyk∏ad rutynowego przeglàdu
lub usuni´cia usterki, powodujà  spadek wydajnoÊci i
trudne do przewidzenia perturbacje nie tylko dla
u˝ytkownika maszyny ale tak˝e innych uczestników
procesu budowlanego. Dlatego BOMAG uwa˝a, ˝e
przerwy eksploatacyjne powinny byç skrócone do
niezb´dnego minimum. Aby to osiàgnàç konieczna jest
sta∏a dost´pnoÊç cz´Êci zamiennych i komponentów.
Wi´kszoÊç maszyn odgrywajàcych kluczowà rol´ w
danym procesie budowlanym jest po kilku latach
eksploatacji odsprzedawana. Chodzi o to, by ich
wartoÊç w momencie odsprzeda˝y by∏a dla
sprzedajàcego satysfakcjonujàca. Szczególnie je˝eli
przez ca∏y czas eksploatowa∏ jà zgodnie z zaleceniami
producenta, dba∏ o wykonywanie przeglàdów, stosowa∏
wysokiej jakoÊci p∏yny eksploatacyjne.
BOMAG produkuje maszyny zgodnie z zasadami ekolo-

gii. Tak˝e prawid∏owa eksploatacja maszyn nie powo-
duje degradacji Êrodowiska naturalnego. BOMAG sku-
tecznie ograniczy∏ emisj´ spalin i ha∏asu emitowanego
przez maszyny. Sà to wymogi, które spe∏niç dziÊ musi
ka˝dy producent maszyn budowlanych. Normy ograni-
czajàce ucià˝liwoÊç maszyn dla Êrodowiska naturalne-
go sà zresztà coraz bardziej zaostrzane. Istotne dla fir-
my BOMAG sta∏o si´ wykorzystanie alternatywnych êró-
de∏ energii. Nie tylko ze wzgl´du na rosnàce ceny oleju
nap´dowego. Maszyny produkowane przez BOMAGA
muszà zu˝ywaç mniej paliwa, firma wprowadzi∏a do se-
ryjnej produkcji walec wyposa˝ony w hybrydowy uk∏ad
nap´dowy. A skoro ju˝ mowa o ekologii, to warto zwró-
ciç uwag´ na kwesti´ recyklingu. Badania wykazujà, ˝e
maszyny z∏omowane sà po dziesi´ciu-dwunastu latach
eksploatacji. BOMAG dba o to, by jak najwi´cej elemen-
tów maszyn po odpowiednim przetworzeniu nadawa∏o
si´ do ponownego wykorzystania.
Recykling to w przypadku BOMAGA nie tylko kwestia
odzysku elementów maszyn wycofanych z eksploatacji,
ale tak˝e produkcja sprz´tu przeznaczonego do remon-
tu nawierzchni drogowych. Niemiecki producent wdra-
˝a tu nowatorskie technologie. Majà one na celu umo˝-
liwienie efektywnego zagospodarowywania i ponownej
obróbki materia∏ów odzyskanych z nawierzchni drogo-
wych. Sà to standardowe rozwiàzania w krajach rozwi-
ni´tych. W mniej zamo˝nych technologie takie znajdujà
si´ niestety ciàgle jeszcze w powijakach. 
Do obs∏ugi niemal ka˝dej maszyny potrzebny jest ope-
rator. Konstruktorzy firmy BOMAG ani na moment o tym
nie zapominajà. Ka˝dy z obs∏ugujàcych maszyny marki
BOMAG pracuje w maksymalnie komfortowych warun-
kach. Maszyny BOMAG sà proste w obs∏udze. Ograni-
cza to zm´czenie operatora, co z kolei pozwala mu le-
piej koncentrowaç si´ na wykonywanym zadaniu. 

Tendencje rozwojowe maszyn BOMAG

BOMAG wykorzystuje innowacyjne technologie, dzi´ki którym mo˝e zaofero-
waç maszyny spe∏niajàce zasady ekonomiki eksploatacji, ekologii i ergonomii
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Okazuje si´, ˝e na maszynach budowlanych daje
si´ zarobiç tak˝e w kryzysie. Dok∏adniej mó-
wiàc, na u˝ywanych. Mimo przeciwnoÊci, z jaki-

mi na co dzieƒ boryka si´ bran˝a budowlana rynek u˝y-
wanego sprz´tu dynamicznie si´ rozwija, a popyt zdaje
si´ podà˝aç krok w krok za poda˝à. Oferowanych jest
du˝o dobrych maszyn w atrakcyjnych cenach. Skàd si´
biorà? Sprzedawcy nowych maszyn coraz cz´Êciej
gwarantujà ich odkupienie od klientów odnawiajàcych
swój park maszynowy. Rynek nap´dza tak˝e z∏a kondy-
cja finansowa firm wykonawczych. Cz´sto s∏yszymy
przecie˝ o upad∏oÊci firm budowlanych i ich podwyko-
nawców, ograniczenie inwestycji – prowadzi do zwi´k-
szenia oferty maszyn u˝ywanych. Wybór maszyn u˝y-
wanych o stosunkowo nied∏ugim okresie eksploatacji,
w pe∏ni sprawnych technicznie stale roÊnie, a ceny sta-
jà si´ coraz bardziej przyst´pne. Poszukujàcy maszyn
wyspecjalizowanych tak˝e nie pozostanà raczej z pu-
stymi r´kami. ˚ycie u∏atwiajà im zresztà firmy, które
do tej pory kojarzone by∏y raczej jako sprzedawcy ma-
szyn fabrycznie nowych. I nic w tym dziwnego, przema-
wiajà za tym bowiem tendencje obserwowane w wielu
krajach Europy. Podczas gdy sprzeda˝ maszyn fa-
brycznie nowych drastycznie zmala∏a, zainteresowanie
u˝ywanymi maszynami budowlanymi roÊnie. Co praw-
da nie jak w latach Êwiatowej koniunkury 2006-07 o sto
procent rocznie, ale ciàgle jeszcze o blisko dwadzie-
Êcia. Zmieniajà si´ za to priorytety nabywców. Wyniki
ankiety przeprowadzonej na prze∏omie roku przez nasz
portal www.posbud.pl wyraênie pokazujà, ˝e najwa˝-
niejszym kryterium dla nabywców przesta∏a byç przy-
st´pna cena. To, co jest tanie w zakupie nie koniecznie
musi byç takie w trakcie eksploatacji. Tanie staje si´
wówczas drogie, a niekiedy nawet bardzo drogie. Awa-
rie maszyny wià˝à si´ z powa˝nymi perturbacjami, nie
tylko dla ich u˝ytkownika. Liczyç zacz´∏a si´ za to sze-
roko poj´ta obs∏uga posprzeda˝na oraz pomoc w sfina-
lizowaniu transakcji. Kupujàc u autoryzowanego sprze-
dawcy nabywca zyskuje pewnoÊç êród∏a pochodzenia
sprz´tu, mo˝e tak˝e uzyskaç gwarancj´. Choç podlega
ona ograniczeniom, to jednak daje wi´ksze poczucie
bezpieczeƒstwa i mo˝liwoÊç otrzymania fachowej po-
mocy w przypadku awarii.
Du˝à rol´ odgrywa te˝ znajomoÊç marki i jej presti˝. Na-
wet najwi´ksi producenci pracujà na to latami. Du˝à ro-
l´ odgrywa w tym wzgl´dzie równie˝ poziom obs∏ugi
posprzeda˝nej. W tym wzgl´dzie du˝e pole do popisu
ma równie˝ serwis. Era maszyn niezniszczalnych prze-
chodzi do legendy. Jednak odgrywa ona ciàgle kolosal-
ne znaczenie. Na tym w∏aÊnie bazuje renoma marki. 
Najwi´kszym zainteresowaniem cieszy si´ Caterpillar. Tak
dzieje si´ od lat – i choç konkurenci starajà si´ ró˝nymi
sposobami zmniejszyç dystans do lidera – to pozycja ame-

rykaƒskiego giganta wydaje si´ byç niezagro˝ona. Tym
bardziej, ˝e nawet w trudnych czasach Êwiatowego kryzy-
su finansowego u˝ywane Caterpillary cieszy∏y si´ zdecy-
dowanie najwi´kszym zainteresowaniem kupujàcych. 
Caterpillar dzier˝y zatem miano lidera „u˝ywek”. Anali-
zy rynkowe i ankiety przeprowadzane wÊród u˝ytkowni-
ków maszyn budowlanych na ca∏ym Êwiecie potwier-
dzajà wyraênie, ˝e zaufanie do marki Caterpillar jest nie-
zmiennie wysokie. Czy oznacza to, ˝e konkurenci Ame-
rykanów mogà biç si´ wy∏àcznie o drugà pozycj´?
Chwilowo tak to wyglàda. Grupa poÊcigowa, na czele
której znajdujà si´ Liebherr i JCB ma jednak daleko da-
lej idàce ambicje. Podobnie zresztà jak goniàce czo∏ów-
k´ Volvo i cieszàce si´ od co najmniej dwóch lat stale
rosnàcym zainteresowaniem Komatsu. Maszyny Wac-
ker Neuson i wchodzàcej w sk∏ad tego koncernu marki
Kramer równie˝ coraz cz´Êciej wskazywane przez re-
spondentów, jako godne zaufania. Tak˝e z tego powo-
du Wacker Neuson zdecydowa∏ si´ na uruchomienie
w Niemczech Centrum Maszyn U˝ywanych, które ma
obs∏ugiwaç klientów z ca∏ej Europy.
Reasumujàc, w sprzeda˝y maszyn u˝ywanych Caterpillar
ciàgle mo˝e cieszyç si´ pozycjà niezagro˝onego lidera.
Nie oznacza to, ˝e choçby przez moment mo˝e zlekce-
wa˝yç konkurentów. W dobie kryzysu Êwiatowe rynki zo-
sta∏y wprost zalane u˝ywanymi maszynami w dobrym sta-
nie technicznym i – co jest przecie˝ niezmiernie istotne
– w przyst´pnych cenach. Walka o drugi stopieƒ na po-
dium b´dzie za˝arta i trudno dziÊ wskazaç jednoznacznie
faworyta do zaj´cia tej pozycji. Ró˝nice mi´dzy konkuru-
jàcymi firmami sà bowiem bardzo nieznaczne. Wa˝ne dla
wszystkich pozostaje jednak to, ˝e wi´kszoÊç zaintereso-
wanych u˝ywanymi maszynami chce kupiç z gwarancjà
maszyn´ znanej mu cieszàcej si´ renomà marki.
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Maszyny u˝ywane – dobra alternatywa

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez portal posbud.pl stanowià jednoznacznà
wskazówk´ dzia∏ania dla wszystkich zajmujàcych si´ handlem „u˝ywkami”
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Podobnie jak i w poprzednich latach  HKL Bauma-
schinen Polska zaprezentuje swà ofert´ na tar-
gach Autostrada-Polska w Kielcach. Jako dealer

maszyn budowlanych uznanych producentów ze Êwia-
towej czo∏ówki firma zademonstruje szerokà gam´
sprz´tu, takich marek jak: New Holland Construction,
Kramer Allrad czy Wacker Neuson.
SpoÊród maszyn New Holland na szczególnà uwag´
zas∏ugujà ci´˝kie koparki gàsienicowe, ∏adowarki ko∏o-
we o masie powy˝ej 19 ton, równiarki i nowe modele
koparko-∏adowarek. WÊród tych ostatnich flagowy mo-
del B115B o mocy 112KM i na równych ko∏ach. Nowe
koparko-∏adowarki ulepszono z myÊlà o zmniejszeniu
zu˝ycia paliwa, przy jednoczesnym podniesieniu ich
wydajnoÊci i trwa∏oÊci. Zadbano te˝ o znacznà popraw´
komfortu pracy operatora. Zastosowanie pompy wielo-
t∏oczkowej Danfoss nowej generacji, która zarzàdza
przep∏ywem oleju hydraulicznego w zale˝noÊci od aktu-
alnego zapotrzebowania, zapewnia ograniczenie spala-
nia o 10%. Zastosowanie nowych podzespo∏ów, m.in.
skrzyni biegów, przedniej osi i tylnej osi marki Carraro
w znaczàcy sposób zwi´ksza trwa∏oÊç i gwarantuje bez-
awaryjnà prac´ maszyny przy du˝ych obcià˝eniach. 
HKL Baumaschinen Polska oferuje  ∏adowarki ko∏owe
marki Kramer Allrad o wadze operacyjnej w zakre-
sie 1,8-8,4 t. Kompaktowe maszyny Kramer - „made in

Germany” odznaczajà si´ niskimi kosztami eksploata-
cyjnymi i nadzwyczajnà wydajnoÊcià. Uznaniem
u˝ytkowników cieszy si´ stabilnoÊç maszyn Kramer, na-
wet na bardzo pochy∏ych zboczach. Szeroki wybór do-
datkowego osprz´tu roboczego znacznie poszerza
zakres zastosowaƒ tych maszyn. ¸adowarki Kramer
po latach u˝ytkowania majà wcià˝ relatywnie wysokà
wartoÊç odsprzeda˝owà.
Kolejnymi maszynami prezentowanymi w Kielcach sà
minikoparki gàsienicowe Wacker Neuson. W ofercie
producenta znajduje si´ 14 modeli o ci´˝arze roboczm
od 0,9 do 14 ton. Dzi´ki dodatkowemu obiegowi hy-
draulicznemu tu równie˝ mamy do wyboru wiele opcji
osprz´tu do zamontowania, np.: m∏oty i Êwidry. W czte-
rech modelach o konstrukcji „zero tail” ca∏a kabina mie-
Êci si´ w obr´bie gàsienic. Minimalizuje to ryzyko kolizji
i zwi´ksza wydajnoÊç, operator mo˝e bowiem bardziej
skupiç si´ na kopaniu. Producent wykazuje, ˝e te wi´k-
sze modele dorównujà parametrom kopania koparko-∏a-
dowarek, przy znacznie ni˝szych kosztach eksploatacji.
Minikoparki, zaprojektowane wed∏ug tych samych stan-
dardów, co wielkie koparki gàsienicowe, cieszà si´ po-
pularnoÊcià jako maszyny nowe, u˝ywane czy pod wy-
najem. Ich g∏ówni nabywcy, przedsi´biorstwa wodno-
-kanalizacyjne i instalacyjne cenià sobie ich wydajnoÊç,
∏atwoÊç utrzymania i wytrzyma∏oÊç.

HKL Baumaschinen Polska zab∏yÊnie na Autostradzie
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New Holland ponownie przedstawi∏ swoje rozwià-
zania pozwalajàce spe∏niç przejÊciowe normy
emisji spalin Tier 4, które wesz∏y w ˝ycie z po-

czàtkiem roku 2011. Przepisy normy Tier 4 zostanà
wprowadzone w dwóch fazach. W praktyce oznacza
ona wprowadzenie najwi´kszych ograniczeƒ w emisji
zanieczyszczeƒ przez silniki maszyn budowlanych.
Z poczàtkiem roku 2014 i wejÊciem w ˝ycie finalnych
wymagaƒ normy Tier 4 emisja czàstek sta∏ych (PM)
i tlenku azotu (NOx) b´dzie ograniczona o dziewi´ç-
dziesiàt procent w stosunku do wymagaƒ przewidywa-
nych normà Tier 3.
Aby sprostaç nowym wyzwaniom New Holland stosuje
dwie ró˝ne technologie: recyrkulacji sch∏odzonych spa-
lin (CEGR) oraz selektywnej redukcji katalitycznej (SCR).
Zastosowanie tych rozwiàzaƒ do poszczególnych ma-
szyn New Holland b´dzie dopasowane do charakterysty-
ki technicznej poszczególnych maszyn, ich przeznacze-
nia. Przy wyborze konkretnego rozwiàzania konstrukto-
rzy New Holland kierujà si´ zawsze ch´cià obni˝enia
kosztów eksploatacyjnych. Takie podejÊcie zagwarantu-
je nie tylko osiàgni´cie optymalnych parametrów ma-
szyn, ale pomo˝e zarazem w obni˝eniu kosztów ich eks-
ploatacji. Pozwoli to nabywcom zrekompensowaç sobie
wydatki wynikajàce z wy˝szej ceny zakupu maszyn
z uk∏adem nap´dowym spe∏niajàcym nowe standardy.
Stosujàc swoje rozwiàzania New Holland opar∏ si´
na bogatych doÊwiadczeniach firmy FPT (Fiat Powertra-
in Technologies), b´dàcej pionierem wÊród producen-
tów systemów ograniczajàcych toksycznoÊç emitowa-
nych spalin. Do tej pory FPT z du˝ym powodzeniem
stosowa∏ uk∏ady wykonane w technologiach CEGR
i SCR w pojazdach ci´˝arowych. Uk∏ady redukcji emisji
spalin by∏y nieustannie rozwijane. Ich udoskonalenia
przynios∏y w rezultacie znaczàce obni˝enie kosztów
eksploatacji i wysokà wydajnoÊç przy niskiej emisji spa-
lin i konkurencyjnej cenie.
PodejÊcie New Holland do problematyki redukcji emisji
spalin polega na znalezieniu optymalnego rozwiàzania
do ka˝dego modelu z aktualnej linii produktowej. Zasto-
sowana technologia musi przynieÊç u˝ytkownikowi ma-
szyny jak najlepsze efekty. Dla przyk∏adu w uk∏adzie
CEGR wykorzystano gazy wylotowe do czyszczenia i re-
generacji filtra czàstek sta∏ych. Pozwoli∏o to osiàgnàç nie
tylko dobre parametry pracy, trwa∏oÊç uk∏adu nap´do-
wego i innych podzespo∏ów maszyny, ale tak˝e obni˝yç
koszty codziennej obs∏ugi. 
New Holland najwczeÊniej spoÊród konkurentów, bo
ju˝ z poczàtkiem roku 2011 zastosowa∏ w niektórych ze
swoich maszyn uk∏ad redukcji spalin oparty na selek-
tywnej redukcji katalitycznej. Stworzy∏o to dobrà pozycj´
wyjÊciowà. Przyspieszenie prac nad tà technologià po-
zwoli∏o skierowaç badania w kierunku rozwoju uk∏adów

nap´dowych maszyn budowlanych nowej generacji
wyznaczajàcych nowe standardy wydajnoÊci,
ekonomicznej eksploatacji i parametrów roboczych.
Uk∏ad CEGR pozwala skutecznie zredukowaç emisj´
tlenku azotu (NOx) przez silnik maszyny. Efekt
osiàgany jest poprzez obni˝enie temperatury spalin
oraz ich cz´Êciowà recyrkulacj´. Poziom czàstek sta-
∏ych PM redukowany jest za pomocà specjalnego filtra
zamontowanego na kolektorze wylotowym.
SCR jest z kolei uk∏adem, którego dzia∏anie polega na
obróbce spalin. W jej wyniku szkodliwy tlenek azotu
(NOx) tworzàcy si´ w trakcie procesu spalania rozpada
si´ w azot i wod´ – substancje naturalnie spotykane
w Êrodowisku. Technologia selektywnej redukcji katali-
tycznej (SCR) wymaga zastosowania dodatku
chemicznego o nazwie AdBlue (DEF – Diesel Exhaust
Fluid), który jest wtryskiwany do spalin przed ich przej-
Êciem przez katalizator, w którym tlenki azotu przetwa-
rzane sà w nieszkodliwy dla otoczenia azot i par´ wod-
nà. Zoptymalizowany proces spalania redukuje
tworzenie si´ czàstek sta∏ych do tego stopnia, ˝e nie ma
potrzeby instalowania filtra czàstek sta∏ych.
New Holland twierdzi, ˝e uk∏ad SCR nie nastr´cza trud-
noÊci obs∏ugowych. Przeci´tne zu˝ycie Êrodka AdBlue
wynosi bowiem tylko oko∏o pi´ciu procent spalonego
paliwa. Dlatego zbiornik AdBlue musi byç uzupe∏niany
co czwarte-piàte tankowanie oleju nap´dowego. Testy
praktyczne wykaza∏y, ˝e w warunkach rzeczywistych
odbywa si´ to raz na osiem do dziesi´ciu dni. Dla wy-
gody u˝ytkownika Êrodek AdBlue b´dzie dost´pny w sie-
ci dealerskiej New Holland w pojemnikach o zró˝nico-
wanej obj´toÊci. O koniecznoÊci uzupe∏nienia AdBlue
przypominaç operatorowi b´dzie optyczny i akustyczny
wskaênik w kabinie maszyny.
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New Holland skutecznie zwalcza ucià˝liwe spaliny

New Holland w zale˝noÊci od rodzaju i przeznaczenia danej maszyny stosuje
dwie ró˝ne technologie pozwalajàce spe∏niç zapisy normy Tier 4 - recyrkulacji
sch∏odzonych spalin (CEGR) lub selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) 



www.newholland.com

AGROHANDEL s.j. 59-220 Legnica, ul. Jaworzyƒska 261, tel. (76) 850 61 13, kom. 0603 103 082, www.agrohandel.com.pl

AGROS WRO¡SCY Sp. z o.o. 98-337 Strzelce Wielkie, ul. Cz´stochowska 3, tel. (34) 311 07 82, kom. 0694 192 899, www.agros-wronscy.pl  

P.H. AGROSK¸AD 97-225 Ujazd, Józefin 39, tel. (44) 719 35 75  

HKL BAUMASCHINEN POLSKA Sp. z o.o. 60-462 Poznaƒ, ul. Szarych Szeregów 23, tel. 061 665 79 00, fax 061 842 57 01, www.hkl.pl

RENTRAK Sp. z o.o. 16-070 Choroszcz/Bia∏ystok, Poros∏y Kolonia 1c, tel. (85) 651 15 41,  kom. 0507 181 259, www.rentrak.pl

PHU PERKOZ Sp. z o.o. 87-300 Brodnica, ul. Sikorskiego19a, tel.(54) 49 34 057, kom. 0604 795 595, www.perkoz .com.pl

ROLSERWIS S.A. 09-402 P∏ock, ul. Sierpecka 10, tel. (24) 269 71 19, kom. 0608 391 449, www.rolserwis.pl  

PRZEDSTAWICIELE PRODUCENTA I SERWIS MASZYN MARKI NEW HOLLAND:

GOTOWI DO SPE¸NIENIA NORMY TIER 4

www.newholland.com
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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






