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Sza now ni Pań stwo…

to by ła praw dzi wa lek cja hi sto rii przy po mi na ją ca, że pol ska fir ma od lat za li cza się do świa to wej

czo łów ki pro du cen tów spy cha rek gą sie ni co wych. Pod czas jed ne go z or ga ni zo wa nych cy klicz nie

spo tkań tech nicz nych z użyt kow ni ka mi ma szyn HSW za pre zen to wa no za rów no spy char ki pro du ko -

wa ne w Sta lo wej Wo li na po cząt ku lat sie dem dzie sią tych ubie głe go stu le cia, jak i te, któ re opu ści -

ły fa bry kę przed kil ko ma mie sią ca mi. Cie szy, że „sta rusz ki” li czą ce so bie bli sko czter dzie ści lat eks -

plo ato wa ne w ko pal ni wę gla bru nat ne go w Beł cha to wie są cią gle na cho dzie, co udo wod nio no

pod czas spe cjal ne go po ka zu. Chwa ła za to me cha ni kom, któ rzy jed na ko wo dba ją o wszyst kie ma -

szy ny, za rów no sta re, jak i no we. 

Spy char ki za czę to pro du ko wać w Sta lo wej Wo li w la tach sie dem dzie sią tych ubie głe go stu le cia, w so -

cja li stycz nej Pol sce, kie dy to ów cze sne „naj wyż sze wła dze par tyj ne i pań stwo we” do szły do wnio sku,

że po trze ba nam no wo cze snych ma szyn bu dow la nych. A sko ro no wo cze snych, to wy ma ga ją cych za -

ku pu za gra nicz nych li cen cji, z tak zwa ne go „dru gie go ob sza ru płat ni cze go”, czy li z Za cho du, z któ -

rym trze ba by ło roz li czać się w twar dej wa lu cie. Klu czo wą ro lę ode gra ła li cen cja uzy ska na w ro -

ku 1972 od ame ry kań skiej fir my In ter na tio nal Ha rve ster (IH). A mo że na wet nie sa ma li cen cja, a po -

dej ście Ame ry ka nów, któ rzy two rząc kon struk cję cięż kich spy cha rek dla za kła dów wy do byw czych

zde cy do wa li się wy ko rzy stać po ten cjał pol skich in ży nie rów. Po kil ku la tach mie sza ny ze spół za pre -

zen to wał spy char kę TD-40 o mo cy sil ni ka 460 KM i po jem no ści le mie sza aż dziewiętnastu metrów

sześciennych! Fir my pro du ku ją ce tak du że ma szy ny moż na by ło po li czyć wów czas na pal cach jed -

nej rę ki. Wśród nich by li oczy wi ście ta cy po ten ta ci, jak Ca ter pil lar i Ko mat su. Cie ka we, jak sku tecz -

nie kon ku ro wa ła by z ni mi Hu ta Sta lo wa Wo la, gdy by nie ban kruc two In ter na tio nal Ha rve ster. Ogło -

szo no je w ro ku 1984. Na ma ją tek fir my, tech no lo gię pro duk cji, pa ten ty i znak to wa ro wy zna la zło się

na tych miast wie lu chęt nych. Rywalizować z nimi z oczywistych względów nie mogła Hu ta Sta lo wa

Wo la. So cja li stycz nej fir my  nie by ło stać na te go ro dza ju in we sty cje… 

Na szczę ście ban kruc two stra te gicz ne go part ne ra nie ozna cza ło za nie cha nia pro duk cji spy cha -

rek w Sta lo wej Wo li. W ko lej nych la tach Hu ta na wią za ła współ pra cę z fir ma mi IHC, Dres ser In -

du stries i wresz cie z ja pońskim kon cer nem Ko mat su. Przy ich wspar ciu utrzy my wa ła pro duk cję

ma szyn na wy so kim po zio mie, o czym świad czy uzna nie nie zwy kle wy ma ga ją ce go ryn ku USA,

do kąd tra fia ła więk szość pro duk cji…
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6. W pierw szym sta tu cie da to wa nym 21 lu te go 1873 
ro ku za pi sa no, że ce lem AB Atlas jest pro duk cja
i sprze daż ma te ria łów do bu do wy i eks plo ata cji ko lei,
a tak że stwo rze nie nie zbęd nych warsz ta tów. 
W ro ku 1875 pro to pla sta dzi siej sze go Atlas Cop co
za trud niał już 780 pra cow ni ków i był naj więk szą  
fir mą in ży nie ryj ną w Szwe cji. Wkrót ce mia ło się
zresztą oka zać, że dzia ła na zbyt du żą ska lę

10. Zarządzam zadowoleniem klientów! - rozmowa 
z Marcinem Grześkowiakiem, zastępcą dyrektora
ds. obsługi posprzedażnej firmy Volvo Maszyny
Budowlane Polska 

14. Wa ryń ski Tra de – je den z naj bar dziej zna nych dys -
try bu to rów ma szyn bu dow la nych w na szym kra -
ju – to pierw sza pol ska spół ka, któ ra roz po czę ła
współ pra cę z Gu an gxi LiuGong Ma chi ne ry

15. „Hybrydy” Komatsu bez naj mniej szych pro ble mów
prze pra co wa ły po nad mi lion go dzin. Ze bra ne 
do świad cze nia po zwo li ły Ko mat su na uruchomienie
produkcji ko par ki HB215LC wyposażonej 
w spa li no wo -elek trycz ny na pęd dru giej ge ne ra cji

16. FAYAT BOMAG Polska wzmacnia serwis 
zatrudniając specjalistę  ds. serwisu i części
zamiennych. Osoba piastująca to stanowisko
posiadająca niezbędną wiedzę  techniczną
za bezpośrednie kontakty z klientami oraz 
służy im doradztwem technicznym – zarówno 
z biura, jak i bezpośrednio w terenie

14. Roz ście łacz as fal tu BOMAG BF 800C o cię ża rze
eks plo ata cyj nym dwu dzie stu ton, mak sy mal nej
sze ro ko ści ro bo czej do dzie się ciu me trów 
i wy daj no ści na wet ośmiuset ton na go dzi nę
doskonale wpisuje się w aktualną ofer tę firmy
FAYAT BOMAG Polska

20. Mło ty So osan sprawdzają się w trudnych
warunkach ka mie nio łomów, ko pal ni su row ców
skal nych oraz w pracach wy bu rze nio wych

21. AirSeal nie tyl ko za po bie ga utra cie po wie trza
z uszko dzo nej opo ny, ale two rząc wewnętrzną
war stwę ochron ną na tych miast ją uszczel nia. 
Nie wymaga przy tym zatrzymywania maszyny
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APrenumerata - zamówienie  
Aby bezp∏atnie otrzymywać nasz kwartalnik wystarczy wype∏nić poniższy formularz 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Proszę o  regularne, bezpłatne przesyłanie elektronicznej gazety „PosBudNews”

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

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

Data, czytelny podpis i/lub pieczęć osoby zamawiającej ...................................................................................................

!

budowlane
maszyny
s e r w i s  i  e k s p l o a t a c j a 22012

!
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Wie le wska zu je na to, że świa to wi po ten ta ci
wśród pro du cen tów ma szyn bu dow la nych
naj gor sze ma ją już za so bą. Kry zys, z któ rym

bo ry ka ła się bran ża, zda je się od cho dzić w za po mnie -
nie. Świad czą o tym ro sną ce wy ni ki fi nan so we i zwięk -
sza nie mo cy pro duk cyj nych. 
Pierw szy kwar tał 2012 ro ku jest re kor do wy tak że dla
kon cer nu Ca ter pil lar. I to za rów no pod wzglę dem osią -
ga nych ob ro tów, jak i zy sków. Do chód fir my oka zał sIę
w tym okre sie o dwa dzie ścia trzy pro cent wyż szy niż
w pierw szym kwar ta le ubie głe go ro ku. Zysk osią gnął
na to miast war tość o bli sko trzy dzie ści pro cent wy sż -
szą – 1,59 miliarda do la rów.
Sprze daż wzro sła we wszyst kich seg men tach pro duk cji
i we wszyst kich re gio nach świa ta. Naj wyż sza by ła jed -
nak w Azji, gdzie zo sta ła prak tycz nie po dwo jo na,
zwłasz cza je śli cho dzi o ma szy ny dla gór nic twa. Ge ne -
ral nie sprze daż pro duk tów Ca ter pil lar wzro sła naj bar -
dziej w sek to rze sprzę tu dla prze my słu wy do byw cze -
go – o sie dem dzie siąt trzy pro cent, ma szyn bu dow la -
nych sprze da no na to miast o trzy na ście pro cent wię cej. 
Pre zes i dy rek tor ge ne ral ny Ca ter pil lar, Do ug Obe rhel -
man tak sko men to wał te fak ty: – Od wie dzi łem w tym ro -
ku fa bry ki, klien tów, do staw ców i de ale rów na szej fir my
na ca łym świe cie i na wła sne oczy zo ba czy łem, jak wie -

le zro bi li śmy dla po pra wy bez pie czeń stwa, pod nie sie -
nia ja ko ści pro duk tów i wy daj no ści fa bryk, skró ce nia
cza su do staw oraz usprawnienia ob słu gi ser wi so wej.
To wszyst ko ro bi wra że nie tym bar dziej, że zo sta ło do -
ko na ne w tym sa mym cza sie, kie dy tak wie le dzia ło się
w na szej fir mie – po wsta wa ły no we obiekty, roz bu do wy -
wa li śmy do tych czas ist nie ją ce za kła dy, prze pro wa dza li -
śmy akwi zy cję in nych firm i nie ustan nie wpro wa dza li -
śmy pro duk ty nowej generacji.

Rekordowe wyniki Caterpillara w pierwszym kwartale 2012

Pierw szy kwar tał 2012 ro ku jest re kor do wy dla kon cer nu Ca ter pil lar za rów no
pod wzglę dem sprze da ży, jak i zy sków

Elektryczny Sennebogen 821 na złomowisku 

Przy ja zna dla śro do wi ska na tu ral ne go i nie wy ma -
ga ją ca tan ko wa nia. Ta ka jest ma szy na prze ła -
dun ko wa SENNEBOGEN 821, któ ra pra cu je

w jed nej z nie miec kich skład nic zło mu. 
Ja ko jed na z wio dą cych firm zaj mu ją cych się sku pem
i prze rób ką zło mu w Po łu dnio wych Niem czech
– Schwe in fur ter Ent sor gungs fach be trieb Georg Lesch
e.K. zaj mu je się prze ro bem i od zy skiem me ta li. Od ro -
ku 2011 wy ko rzys tu je ma szy nę prze ła dun ko wą
SENNEBOGEN 821 Elek tro. Wła ści cie le fir my

od daw na sta wia ją na sprzęt tej mar ki. Sta cjo nar na
ma szy na prze ła dun ko wa SENNEBOGEN 821 Elek -
tro – wy po sa żo na w dwu na sto me tro wy wy się gnik
z chwy ta kiem ma gne tycz nym na le ży do ty po sze re gu
Gre en Li ne. Oka za ła się nie zwy kle oszczęd na w eks -
plo ata cji i wy daj na. Ma szy na wy ko rzy sty wa na jest
do sor to wa nia i prze ła dun ku zło mu, jak rów nież za -
silania w su ro wiec pra sy zgnia ta ją cej. 
Ope ra tor i wła ści cie le elek tro hy drau licz ne go urzą dze -
nia po tra fią do ce nić je go wa lo ry. W co dzien nej eks plo -
ata cji wi dać je, jak na dło ni. Dzię ki za sto so wa niu elek -
trycz ne go na pę du ma szy na nie emi tu je uciąż li we go
ha ła su i spa lin, nie mu si być tak że za trzy my wa -
na na czas tan ko wa nia. Efek tyw ne cy kle ro bo cze oraz
sto sun ko wo nie wiel kie na kła dy na bie żą cą kon ser wa -
cję i ser wis, w po łą cze niu z ty po wą dla fir my
SENNEBOGEN wy so ką ja ko ścią i dłu gą ży wot no ścią
pro duk tów, sta no wią ko lej ne atu ty elek trycz nej ma szy -
ny prze ła dun ko wej. – Od wie lu lat ku pu je my ma szy ny
prze ła dun ko we fir my SENNEBOGEN i za wsze je ste śmy
z nich za do wo le ni. Są przy ja zne dla śro do wi ska na tu ral -
ne go, ener go osz częd ne i przede wszyst kim nie za wod -
ne. Ostat ni za kup – 821 Elek tro po ka zu je, że nie po my -
li li śmy się w wy bo rze – pod su mo wu je Pe ter He in le in,
dy rek tor fir my Georg Lesch e.K. 

SENNEBOGEN 821 Elek tro to maszyna ekologiczna, nie zwy kle oszczęd na
w eks plo ata cji, niezawodna i wy daj naPierw szy kwar tał 2012 ro ku jest re kor do -
wy dla kon cer nu Ca ter pil lar za rów no pod wzglę dem sprze da ży, jak i zy sków
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Wpierw szym sta tu cie da to wa nym 21 lu te go 1873
ro ku za pi sa no, że ce lem AB Atlas jest pro duk cja
i sprze daż ma te ria łów do bu do wy i eks plo ata cji

ko lei, a tak że stwo rze nie nie zbęd nych warsz ta tów. W ro -
ku 1875 pro to pla sta dzi siej sze go Atlas Cop co za trud niał
już 780 pra cow ni ków i był naj więk szą w tym okre sie fir mą
in ży nie ryj ną w Szwe cji. Wkrót ce mia ło się oka zać, że AB
Atlas dzia ła na zbyt du żą ska lę. Fir ma nie by ła w sta nie
kon ku ro wać z mniej szy mi i bar dziej efek tyw ny mi pro du -
cen ta mi pra cu ją cy mi dla ko lei. Za rząd spół ki pod jął sze reg
kro ków w ce lu wy two rze nia bar dziej ren tow nych pro duk -
tów. Mi mo wy sił ków AB Atlas nie od zy ska ła ren tow no ści
i zo sta ła zli kwi do wa na. Jed nak wkrót ce, dzię ki po mo cy fi -
nan so wej ro dzi ny Wal len ber gów od ro dzi ła się. 
Na po cząt ku ubie głe go wie ku na dal oko ło po ło wy zdol -
no ści wy twór czych przed się bior stwa wy ko rzy sty wa no
na pro duk cję wa go nów ko le jo wych. W ro ku 1911 zmie -
nio no pro fil pro duk cji. Za miast wa go nów za czę to wy twa -
rzać ob ra biar ki i ko ła pa so we ze sta li. Tuż przed roz po -
czę ciem I woj ny świa to wej we szła w no we ob sza ry pro -
duk tów – sprę ża rek i ma szyn na sprę żo ne po wie trze.
Stwo rzy ła też mło ty pneu ma tycz ne, któ re wkrót ce sta ły
się bar dzo po szu ki wa ny mi na rzę dzia mi. 
W 1898 ro ku uzy ska no pra wa do pro duk cji opa ten to wa -
ne go sil ni ka Ru dol fa Die sla. W tym ce lu za ło żo no no wą
fir mę o na zwie AB Die sels Mo to rer. In ży nie ro wie umie jęt -
nie do sko na li li ory gi nal ny li cen cjo no wa ny pro dukt.
W chwi li wy bu chu I Woj ny Świa to wej, fir ma Atlas uzy ski -
wa ła spo re do cho dy z eks por tu dzię ki sie ci za gra nicz -
nych biur sprze da ży. W cza sie woj ny sieć upa dła,
a eks port na rzę dzi pneu ma tycz nych zo stał wstrzy ma ny.
W la tach po wo jen nych fir ma Atlas Die sel sku pi ła więc

swo je wy sił ki na do sko na le niu i eks por cie sil ni ka Die sla.
W ro ku 1924 dą żąc do zwięk sze nia płyn no ści fi nan so -
wej po sta no wio no po zbyć się więk szo ści te re nów po ło -
żo nych w cen trum Sztok hol mu. Naj bar dziej do cho do -
we dzia ły fir my – pro duk cja sprę ża rek, na rzę dzi pneu -
ma tycz nych i sil ni ków zo sta ły prze nie sio ne na po łu -

dnio wy wschód przedmieść Sztok hol mu, a konkretnie
do miej sco wo ści Sic kla. 
Wyznawana przez firmę za sa da wsłu chi wa nia się w głos
użyt kow ni ków na rzę dzi pneu ma tycz nych do pro wa dzi ła
do wie lu waż nych od kryć. W ro ku 1910 opra co wa no kon -
struk cję mło ta pneu ma tycz ne go wy po sa żo ne go w sil nik
z za wo rem szpu lo wym. W ro ku 1930 skon stru owa no wy -
so ko wy daj ny lek ki kom pre sor ty pu ło pat ko we go. Trzy la ta
póź niej świa tło dzien ne uj rza ła prze woź na sprę żar ka
z bez po śred nim wtry skiem ole ju. W ro ku 1936 na to miast
Atlas Die sel za pre zen to wał lek ką i wy trzy ma łą jed no oso -
bo wą wier tar kę pneu ma tycz ną do wier ce nia w ska le. 
Atlas Die sel kon cen tro wał się na bran ży sprę żo ne go po -
wie trza, która odnotowała dzie się cio krot ny wzrost. Pro duk -

cja sil ni ków Die sla stop nio wo tra ci ła na zna cze niu i zo sta -
ła za trzy ma na osta tecz nie w ro ku 1948. Od te go cza su fir -
ma kon cen tro wa ła się cał ko wi cie na sprę żo nym po wie trzu
sta jąc się z bie giem lat świa to wym li de rem w tej dzie dzi nie.
Ob ja wi ło się to w ro ku 1956 po przez zmia nę na zwy fir my
na Atlas Cop co. „Cop co” ozna cza Com pa gnie Pneu ma ti -
que Com mer cia le, od bel gij skiej spół ki za leż nej. W tym sa -
mym ro ku Atlas Cop co na by ło in ną spół kę z Bel gii – Ar pic
En gi ne ering NV, któ ra w ro ku 1960 sta ła się jed nym z naj -
więk szych pro du cen tów sprę ża rek na świe cie.
Ko lej ną waż ną in no wa cją by ła sprę żar ka śru bo wa. W ro -
ku 1958 wy na le zio no jej wer sję bez ole jo wą, a w ro ku 1967
za pro jek to wa no sta cjo nar ną sprę żar kę ty pu ZR o na pę -
dzie elek trycz nym i prze no śne sprę żar ki śru bo we, któ re
pro du ko wa ły wol ne od ole ju sprę żo ne po wie trze. Wy na la -
zek ten stał się pod sta wą do opra co wa nia sze re gu sprę -
ża rek sta cjo nar nych na pę dza nych elek trycz nie. Jed nost ki
te zo sta ły pra wie cał ko wi cie po zba wio ne wi bra cji. Ry nek
sprę ża rek szyb ko się roz wi jał, za czę to je sto so wać po -
wszech nie za rów no w gór nic twie, jak i bu dow nic twie.
Zwięk sze niu uległ rów nież za kres ofe ro wa nych na rzę dzi
pneu ma tycz nych dla prze my słu. W la tach sześć dzie sią -
tych ubie głe go stu le cia ści sła współ pra ca z eks per ta mi
z dzie dzi ny me dy cy ny do pro wa dzi ła do znacz nej po pra wy
er go no mii ma szyn Atlas Cop co. To właśnie konsekwentne
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Atlas Cop co – za wsze z roz ma chem!

Tuż przed roz po czę ciem I Woj ny Świa to wej uru cho mio no pro duk cję sprę ża -
rek, ma szyn na sprę żo ne po wie trze i mło tów pneu ma tycz nych

Istotną rolę w produkcji szwedzkiej firmy odgrywały maszyny dla kopalń
surowców skalnych, na przykład obsługiwane jednoosobowo wiertnice
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in we sty cje w ba da nia i roz wój technologiczny sta ły się za -
ląż kiem suk ce su ko mer cyj ne go.
Wraz z dy na micz nym roz wo jem dzia łal no ści fir ma Atlas
Cop co sta ła się bar dziej skom pli ko wa na w za rzą dza niu.
W ro ku 1968 prze pro wa dzo no zmia ny or ga ni za cyj ne.
Gru pa zo sta ła po dzie lo na na trzy ob sza ry dzia łal no ści
o wspól nej or ga ni za cji sprze da ży: gór nic twa i tech ni ki
bu dow la nej, sprę żo ne go po wie trza oraz na rzę dzi. Po -
dział ta ki utrzy my wał się aż do ubie głe go ro ku, kie dy to
pod ję to de cy zję o wy od ręb nie niu ob sza ru dzia łal no ści
tech ni ki bu dow la nej.
W la tach sie dem dzie sią tych ubie głe go wie ku fir ma sta -
ną ła przed wy zwa niem utrzy ma nia ren tow no ści i dal szej
eks pan sji, w cza sach świa to wej re ce sji. Kosz ty wy twa -
rza nia w kra jach, w któ rych fir ma pro du ko wa ła swo je
urzą dze nia, znacz nie wzro sły. Re zul ta tem by ła ra cjo na -
li za cja pro duk cji i zmia ny struk tu ral ne, ale rów nież sze -
reg stra te gicz nych prze jęć przed się biorstw, któ re uto ro -
wa ły dro gę do więk szej ilo ści ryn ków zby tu. W ro -
ku 1975 Atlas Cop co nabył pa kiet więk szo ścio wy fir my
Be re ma pro du ku ją cej lek kie, na pę dza ne ben zy ną wier -
tar ki i wy łącz ni ki. Rok póź niej po za ku pie fran cu skiej fir -
my Mau guiè re uzu peł nio no ofer tę o ma łe sprę żar ki.
Na po cząt ku 1980 ro ku dział sprę żo ne go po wie trza
Atlas Cop co do ko nał kil ku stra te gicz nych za ku pów
znacz nie zwięk sza jąc po ten cjał fir my. Atlas Cop co sta ła
się naj więk szym na świe cie pro du cen tem na rzę dzi
pneu ma tycz nych i sys te mów mon ta żo wych. W na stęp -
nym ro ku, fran cu ski pro du cent na rzę dzi prze my sło -
wych Geo r ges Re nault Ets SA, pro du ku ją cy w szcze -
gól no ści ma szy ny do szli fo wa nia i ma łe sys te my mon -
ta żo we, zo stał rów nież wchło nię ty przez Atlas Cop co.
W 1990 ro ku prze ję to ko lej ną fir mę De so ut ter Bro thers,
która po sia da ła sze ro ką paletę na rzę dzi prze my sło -
wych i pod ze spo łów. W ko lej nych la tach na by to pro du -
cen tów elek tro na rzę dzi, od po wied nio AEG Elek tro werk -
zeu ge i Mil wau kee Elec tric To ols.
No wo na by te spół ki by ły do sko na le zna ne na ryn kach lo -
kal nych. Dla te go za chę ca no je do za cho wa nia wła sne go
pro fi lu. Ko lej ne prze ję cia do ko na ne zo sta ły głów nie

przez dział gór nic twa i tech ni ki bu dow la nej. Do naj bar -
dziej zna czą cych prze jęć za li czyć na le ży wier tar ki sta lo -
we Se co roc, ekwi pu nek po szu ki waw czy Cra elius oraz
sa mo cho dy cię ża ro we Wa gner.
Ja ko mię dzy na ro do wy pro du cent z ogrom ną ilo ścią ope -
ra cji lo gi stycz nych, fir ma Atlas Cop co od sa me go po cząt -
ku zda ła so bie spra wę z ogrom nych moż li wo ści In ter ne -
tu. Prze pro wa dzo no sze reg pro jek tów in ter ne to wych, ce -
lem zwięk sze nia efek tyw no ści sprze da ży i ja ko ści ob słu -
gi klien tów. Tech no lo gie in ter ne to we zo sta ły włą czo ne
do ob słu gi wszyst kich pro ce sów biz ne so wych zwią za -
nych z ludź mi, pro duk ta mi i klien ta mi. Moż li we sta ło się
mo ni to ro wa nie sprę ża rek na od le głość. Ko niec lat dzie -
więć dzie sią tych przy niósł zwięk sze nie obec no ści Atlas
Cop co na ryn kach azja tyc kich oraz zwięk sze nie do cho -
dów fir my uzy ska nych dzię ki wy po ży cza niu sprzę tu, na -
pra wom oraz czę ściom za mien nym i ak ce so riom. Atlas
Cop co włą czył się w szyb ko roz wi ja ją cy się ry nek wy naj -
mu sprzę tu. W ro ku 1997 fir ma do ko na ła naj więk sze go

za ku pu w swo jej hi sto rii przej mu jąc Pri me Se rvi ce Cor po -
ra tion. Prze ję cie to mia ło na ce lu zwięk szyć do cho dy fir -
my z ser wi so wa nia sprzę tu. Pierw szym suk ce sem ko mer -
cyj nym prze ło mu wie ków sta ły się sprę żar ki VSD (Va ria -
ble Spe ed Dri ve). Ich spe cjal ny sys tem na pę du za pew -
nia do star cza nie za wsze od po wied niej ilo ści po wie trza.
Prze ło mo wym pro duk tem Atlas Cop co by ła rów nież Co -
bra mk1, naj po tęż niej szy ła macz as fal tu na świe cie. 
Lata dwutysięczne to kolejne przejęcia, Atlas Copco
zakupił między innymi uznanego niemieckiego
producenta młotów hydraulicznych Thyssen Krupp oraz
wytwarzającą maszyny drogowe firmę Dynapac. 
Pod ko niec ro ku 2008, świat zo stał do tknię ty przez kry zys
go spo dar czy i fi nan so wy, któ ry w du żym stop niu osła bił
rów nież Atlas Cop co, głów nie z po wo du spad ku za mó -
wień od gór nic twa. Fir ma pod ję ła kro ki w ce lu do sto so -
wa nia się do no wej sy tu acji. Więk sze za in te re so wa nie fir -
my bu dzić za czę ły ryn ki azja tyc kie. W ro ku 2009 mia ło
miej sce otwar cie cen trum ob słu gi klien ta ADS Blast Ho le
Drill fa ci li ty&Cu sto mer Cen ter w Nan ki nie w Chi nach.
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Świa to wy ry nek sprę ża rek prze woź nych dy na micz nie się roz wi nął, Atlas
Cop co zde cy do wa nie na le ży do je go li de rów

Prze ję cie fir my Thys sen Krupp, nie miec kie go pro du cen ta mło tów hy drau licz -
nych po zwo li ło Atlas Cop co umoc nić po zy cję na świa to wych ryn kach
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Zarządzam zadowoleniem klientów!
Ma szy ny Bu dow la ne: – Mo je pierw sze py ta nie bę -
dzie z na tu ry ba nal nych. Chciał bym do wie dzieć się,
czym zaj mu je się Pan na co dzień?
Mar cin Grześ ko wiak:– Je stem za stęp cą dy rek to ra
do spraw ob słu gi po sprze daż nej fir my Vo lvo Ma szy ny
Bu dow la ne Pol ska. Za kres mo ich obo wiąz ków obej mu -
je wszel kie kwe stie po za war ciu trans ak cji i prze ka za niu
klien to wi ma szy ny. Sta ram się jak na jle piej za rzą dzać
za do wo le niem klien tów. Wszyst ko spro wa dza się do te -
go, by ma szy ny na szych klientów po zo sta wa ły za wsze
w peł nej go to wo ści tech nicz nej, a kosz ty ich eks plo ata -
cji oka zy wa ły się jak naj niż sze. 

MB: – Ob słu ga po sprze daż na to nie zwy kle sze ro kie
po ję cie. Na co li czyć mo że klient Vo lvo Ma szy ny Bu -
dow la ne Pol ska po sfi na li zo wa niu trans ak cji?
MG: – Mo że my po wie dzieć o ca łym wa chla rzu usług.
Od tych pod sta wo wych za czy na jąc – czy li na praw, do -
staw kom po nen tów i czę ści za mien nych, lo gi sty ka,
po te któ re do szły do ofer ty w ostat nich la tach – czy li
kon trak ty ser wi so we, fi nan so wa nie, gwa ran cje, con sul -
ting, sys tem te le ma tycz ne, ofer ta kre dy to wa. W seg -
men cie pre mium, do któ re go Vo lvo na le ży, nie moż -
na funk cjo no wać z sa mym pro duk tem. Ofer ta mu si być
kom plek so wa, ad re so wa na do klien tów. Moż na to po -
rów nać do mał żeń stwa – po za war ciu kon trak tu kup na -
-sprze da ży roz po czy na się pro za ży cia. A za da niem
dzia łu ob słu gi po sprze daż nej jest nie do pu ścić do roz -
wo du, by zwią zek klien ta z Vo lvo był dłu gi i szczę śli wy.

MB: – Jak oce nia pan pro blem na le ży tej ob słu gi ma -
szyn bu dow la nych. Z na szych ob ser wa cji wy ni ka, że
cią gle trak to wa ne są one nie co po ma co sze mu…
MG:– My ślę, że pro ble mem jest brak świa do mo ści
użyt kow ni ków uwa ża ją cych, że ob słu ga tech nicz -
na ma szy ny po le ga tyl ko na wy mia nie fil trów i ole ju.
Nic bar dziej myl ne go, przy dzi siej szym po zio mie za -
awan so wa nia tech no lo gicz ne go sprzę tu jest to sze -
reg czyn no ści, do wy ko na nia któ rych nie zbęd na jest
spe cja li stycz na wie dza. Czę sto po trzeb ne są tak że
sprzęt i opro gra mo wa nie, któ rym dys po nu je wy łącz -
nie au to ry zo wa ny ser wis. Jed nym z wy zwań dla Vo -
lvo jest edu ko wa nie klien tów, uświa da mia nie im ko -
rzy ści pły ną cych z prze strze ga nia za sad ob słu gi
tech nicz nej zgod nie z za le ce nia mi pro du cen ta. Ma -
szy na, któ ra jest wła ści wie ser wi so wa na po zo sta je
w go to wo ści tech nicz nej, nie ma prze sto jów, a w mo -
men cie od sprze da ży tak że więk szą war tość. Dzi siej -
sze tem po zmian kon struk cyj nych spra wia, że war to
po wie rzyć swój sprzęt fa chow com za wie ra jąc
na przy kład kon trak ty ser wi so we. Dla te go Vo lvo Ma -
szy ny Bu dow la ne Pol ska ofe ru je ich trzy ro dza je.
Nie bie ski na prze glą dy, srebr ny obej mu ją cy prze glą -

dy i nie któ re na pra wy oraz kon trakt zło ty wy bie ra ny
przez klien tów, któ rych ma szy ny eks plo ato wa ne są
nie zwy kle in ten syw nie peł niąc klu czo wą ro lę w pro -
ce sach pro duk cyj nych, na przy kład ko pal ni su row -
ców skal nych. War to w tym kon tek ście za uwa żyć, że
Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska ze wzglę du
na swój po ten cjał jest w sta nie udo stęp nić fir mie, któ -
ra za war ła zło ty kon trakt ser wi so wy ade kwat ną ma -
szy nę za stęp czą. Dzie je się tak na przy kład w przy -
pad ku prze dłu ża nia się ter mi nu wy ko na nia na pra wy
ma szy ny klien ta.

MB: – Mimo to, nie wszyst kich da się jed nak prze ko nać
do za war cia kon trak tu ser wi so we go. Nie któ rzy po rów -
nu ją kon trakt do cho dze nia na krót kiej smy czy… 
MG: – Fir my eks plo atu ją ce du że ma szy ny od gry wa ją ce
klu czo wą ro lę w ich pro ce sach pro duk cyj nych są prze ko -
na ne do kon trak tów ser wi so wych. In nych klien tów sta ra -
my się prze ko ny wać do ich za wie ra nia. Wśród na szych
klien tów są ta cy, któ rzy zle ca ją nam na pra wy, a prze glą -
dy prze pro wa dza ją we wła snym za kre sie. Za pew niam, że
au to ry zo wa ny ser wis wca le nie mu si być droż szy. Fir my,
któ re pro po nu ją usłu gi ser wi so we czy czę ści w niż szych
ce nach, z re gu ły nie ma ją po za tym nic do za ofe ro wa nia.
My dzia ła my ina czej, ofe ru je my nie tyl ko ory gi nal ne czę -
ści za mien ne i sku tecz ne na pra wy – ale tak że ca łą ma sę
do dat ko wych rze czy. Przede wszyst kim wie dzę i kom pe -
ten cje me cha ni ków. Wia do mo prze cież, że do brze wy -
szkol ny me cha nik to krót sza dia gno sty ka i szyb sza na -
pra wa. Użyt kow nik ma szy ny po sia da ją cy na przy kład
wła sny ser wis mo że za wrzeć kon trakt ser wi so wy z wy łą -
cze nia mi. Nie mu si wzy wać na szych me cha ni ków
do każ de go dro bia zgu. Oczy wi ście wy łą cze nia do ty czyć
mo gą je dy nie tych ele men tów, któ re nie ma ją bez po -
śred nie go wpły wu na wy daj ność ma szy ny. Trud no bo -
wiem przej mo wać od po wie dzial ność za funk cjo no wa nie
ma szy ny wie dząc, że na praw i kon ser wa cji do ko nu ją
w niej oso by o nie zwe ry fi ko wa nych przez nas upraw nie -
niach. Ak cep tu je my re mon ty ły żek, czy li wszel kie go ro -
dza ju pra ce spa wal ni cze i wy mia ny ele men tów, ta kich
jak uszko dzo ne lu ster ko wsteczne czy pió ra wy cie ra -
czek. Trud no przecież z po wo du ta kie go dro bia zgu wy -
łą czać ma szy nę z nor mal nej eks plo ata cji i cze kać na in -
ter wen cję au to ry zo wa ne go ser wi su. 

MB: – Odnosicie suk ce sy w edu ko wa niu klien tów?
MG: – Od po wiem w ten spo sób – dzi siaj więk szość pol -
skich użyt kow ni ków ma szyn bu dow la nych Vo lvo prze -
ko nu je się do na szych ra cji, na wią zu je bliż sze re la cje
z na szym ser wi sem. Sprze da je my im czę ści za mien ne
i kom po nen ty oraz usłu gi warsz ta to we. Uru cho mi li śmy
przed kil ku la ty sta no wi sko do rad cy ser wi so we go.
W sfe rze je go za in te re so wań znaj du ją się użyt kow ni cy



SERWIS I EKSPLOATACJA 11

... I N
IE

 T
Y

L
K

O

ma szyn na szej mar ki, z któ ry mi Vo lvo Ma szy ny Bu dow -
la ne Pol ska mia ło wcze śniej je dy nie spo ra dycz ny kon -
takt, kie dy na przy kład przy da rzy ła im się awa ria, z któ -
rą nie mo gli so bie sa mi po ra dzić. Prze ko nu je my ich, że
war to z na mi współ pra co wać na co dzień. Cho ciaż by ze
wzglę du na moż li wość kon sul ta cji po zwa la ją cych
na ogra ni cze nie kosz tów eks plo ata cyj nych. Wpro wa dzi -
li śmy usłu gę Eco Ope ra tor. Po le ga ona na tym, że na si
spe cja li ści od wie dza ją klien ta w miej scu je go pra cy
i ana li zu ją spo sób eks plo ata cji ma szyn. Pro po nu ją zmia -
ny, wska zu ją złe na wy ki. Efek ty przy cho dzą szyb ko,
przede wszyst kim zna czą co spa da zu ży cie pa li wa.
Oczy wi ście klu czo we zna cze nie ma tu spo sób ko mu ni -
ko wa nia się z użyt kow ni ka mi ma szyn. Dział Han dlo wy
i Ser wis Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska do brze ze
so bą współ pra cu ją. Dy rek tor sprze da ży nie in te re su je
się je dy nie licz bą za war tych trans ak cji, ale tak że stop -
niem za do wo le nia klien tów z ob słu gi po sprze daż nej.
Pra cow ni cy na sze go ser wi su otrzy mu ją pod sta wo wą
wie dzę z za kre su pra cy ope ra to rów. Chce my w ten spo -
sób unik nąć sy tu acji, w któ rych me cha nik po tra fi co
praw da sku tecz nie na pra wić ma szy nę, ale za py ta ny
o pro ble my, na ja kie na po ty ka ope ra tor w co dzien nej
pra cy, od wra ca się na pię cie i od cho dzi. 

MB: – Walka z pozornymi oszczędnościami jest trudna,
a niektórzy twierdzą nawet, że niemożliwa do wygrania…
MG: – Klient przed pod ję ciem de cy zji o za ku pie ma szy -
ny po tra fi spę dzić ty go dnie na ne go cja cjach z han dlow -
cem. Bę dzie po rów ny wał pa ra me try ro bo cze, wszel kie
niu an se, bo chce mieć pew ność, że do ko na wła ści we -
go wy bo ru, ku pi ma szy nę o opty mal nym sto sun ku ce -
ny do ja ko ści. De cy do wa nie się po za ku pie na sto so -
wa nie złej ja ko ści pa li wa, nie ory gi nal nych czę ści za -
mien nych, fil trów, środ ków smar nych i ko rzy sta nie
z usług do mo ro słych me cha ni ków, sta no wi za prze cze -
nie te go, o co wal czył w cza sie ne go cja cji. Cią gle jed -
nak to się zda rza, ale z re gu ły tyl ko raz. Użyt kow nik
prze ko nu je się, że ta kie oszczęd no ści nie są oszczęd -
no ścia mi, a ra czej ich za prze cze niem. Nie ma my sa -
tys fak cji, że klient nie de cy du jąc się na na szą ofer tę
współ pra cy na ro bi so bie kło po tów. Cho dzi przecież
o to, by w od po wied nim mo men cie prze ko nać go, by
zmie nił po dej ście do spo so bu eks plo ata cji ma szy ny.
Dla te go Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska przy wią zu -
je ol brzy mią ro lę do ko mu ni ka cji z klien tem. Ob ca nam
jest fi lo zo fia: Sprze daj i za po mnij! Kie dy roz po czy na -
łem tu pra cę w ro ku 1999 usły sza łem, że pierw szą ma -
szy nę sprze da je dział han dlo wy, a ko lej ne ser wis.
Moż na uznać to za tru izm, ale ta ka jest praw da. Klient,
któ re mu po mo że my w ta ra pa tach lub uchro ni my go
przed ni mi, ma jesz cze więk szy po wód ku te mu, by
po wtó rzyć za kup wy bie ra jąc mar kę Vo lvo niż ten, któ -

ry w cza sie eks plo ata cji ma szy ny nie na po tkał na ja ki -
kol wiek pro blem ze sprzę tem. 
MB: – Czy Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska dys po nu -
je da ny mi o licz bie ma szyn tej mar ki eks plo ato wa nych
przez pol skie fir my? 
MG: – W ro ku 1998 w Pol sce pra co wa ło oko ło czte ry stu
ma szyn Vo lvo. Mie li śmy za tem sto sun ko wo ła twe za da nie
zwe ry fi ko wa nia tych da nych. Więk szość ma szyn po tej
da cie wpro wa dza li śmy na ry nek my. Dziś w Pol sce eks -
plo ato wa nych jest bli sko czte ry i pół ty sią ca ma szyn Vo -
lvo róż ne go ty pu. Kon tro la ich licz by jest nie zbęd na. Bez
zna jo mo ści licz by, ty pu, lo ka li za cji geo gra ficz nej ma szyn
i in ten syw no ści eks plo ata cji ma szyn trud no o efek tyw -
ność dzia łań w za kre sie ob słu gi po sprze daż nej.

MB: – Jest Pan zadowolony z poziomu świadczonych
usług? Macie wiele do poprawienia?
MG: – Wy zna cza my so bie wy so kie stan dar dy i kon se -
kwent nie dą ży my do ich re ali za cji. Do ko nu je my bie żą cej
we ry fi ka cji na szych dzia łań. Sta ram się po ko ny wać ba rie ry
nie moż no ści ty po we dla ser wi su ma szyn bu dow la nych.
Prze ko nu ję swo ich współ pra cow ni ków, że moż na dzia łać
ina czej. Nie sta no wi przy pad ku, że to wła śnie Vo lvo Ma szy -
ny Bu dow la ne Pol ska ja ko pierw sze wpro wa dzi ło bez płat ny
do jazd ser wi su do klien ta. To na sza fir ma w ro ku 2002 pod -
czas tar gów w Po zna niu ja ko pierw sza po zwo li ła zaj rzeć
do wnę trza na sze go sa mo cho du ser wi so we go. Dą ży my
do per fek cji i do ko nu je my na bie żą co sa mo oce ny, dla te go
bar dzo czę sto za da ję sam so bie i swo im współ pra cow ni -
kom py ta nie, czy chcie li by śmy być klien ta mi na szej fir my?
MB: – A jak brzmi Pańska odpowiedź?
MG: – Po mi mo, że nasz ser wis nie wąt pli wie wy zna cza
stan dar dy w ob słu dze po sprze daż nej, sam jako klient
mam bar dzo wy so kie wy ma ga nia … 

Roz ma wia∏: Ja cek Ba rań ski 

Rozmowa z Marcinem Grześkowiakiem, zastępcą dyrektora 
ds. obsługi posprzedażnej Volvo Maszyny Budowlane Polska Sp. z o.o.
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Wa ryń ski Tra de – je den z naj bar dziej zna nych dys -
try bu to rów ma szyn bu dow la nych w na szym kra -
ju – to pierw sza pol ska spół ka, któ ra roz po czę ła

współ pra cę z Gu an gxi LiuGong Ma chi ne ry. Tao Deng,
pre zes LiuGong Ma chi ne ry Eu ro pe, pod czas kwiet nio we -
go spo tka nia w Kra ko wie z pre ze sem Wa ryń ski Tra de,
pod kre ślił wa gę owoc nej ko ope ra cji z wy łącz nym dys try -
bu to rem ma szyn LiuGonga w Pol sce. W tym sa mym cza -
sie w ra mach ofi cjal nej wi zy ty Pre mie ra ChRL, Wen Jia -
bao, do szło w War sza wie, w Kan ce la rii Pre mie ra do pod -
pi sa nia me mo ran dum o współ pra cy Agen cji Roz wo ju
Prze my słu z Gu an gxi LiuGong Ma chi ne ry. W owym ak cie
uczest ni czy li obaj pre mie rzy oraz mię dzy in ny mi Ja ro sław
Jan kow ski, pre zes Wa ryń ski SA Gru pa Hol din go wa. 
Zorganizowane u stóp Wa we lu spo tka nie pra so we
spół ki Wa ryń ski Tra de odbyło się w ra mach prze pro wa -
dza nej przez Gu an gxi LiuGong Ma chi ne ry ogól no pol -
skiej ak cji Car To ur. W cza sie trwa nia pro gra mu chiń ski
pro du cent ma szyn od wie dza swo ich naj więk szych
klien tów i bez płat nie do ko nu je prze glą dów pra cu ją cych
w Pol sce urzą dzeń. Go spo da rza mi spo tka nia by li pre -
zes Wa ryń ski Tra de, Ro bert Kę dzier ski oraz pre zes
LiuGong Ma chi ne ry Eu ro pe Tao Deng. 
Po roz mo wach na te mat dal szych pla nów in we sty cyj -
nych chiń skie go kon cer nu wszy scy zgro ma dze ni wzię li
udział w dy na micz nym po ka zie ma szyn LiuGonga, któ -
ry od był się na hał dach ob słu gi wa nych przez kra kow -
ską spół kę Lech Krak. 
Wa ryń ski Tra de jest w Pol sce kon ty nu ato rem po -
nad pięć dzie się cio let niej tra dy cji przed się bior stwa Wa -
ryń ski i od po cząt ku ist nie nia ofe ru je swo im klien tom
naj wyż szej ja ko ści sprzęt bu dow la ny. To rów nież
pierw sza pol ska spół ka, któ ra roz po czę ła współ pra cę
z Gu an gxi LiuGong Ma chi ne ry. Jej po czą tek się ga ro -
ku 2005. – Uzy ska nie mia na part ne ra stra te gicz ne go
Gu an gxi LiuGong Ma chi ne ry to nie zwy kle waż ny etap
w na szej dzia łal no ści. To my za bie ga li śmy, aby urzą -
dze nia te go pro du cen ta wpro wa dzić do Pol ski. Oce ni -
li śmy te ma szy ny ja ko sprzęt bar dzo do brej ja ko ści.
Na sza obec na współ pra ca ma wy miar stra te gicz ny, je -
ste śmy z niej bar dzo za do wo le ni i bę dzie my ją z pew -
no ścią kon ty nu ować – po wie dział pre zes Wa ryń ski
Tra de Ro bert Kę dzier ski.
Tao Deng – pre zes LiuGong w Eu ro pie, pod czas kra -
kow skie go spo tka nia ujawnił dzien ni ka rzom, że pierw -
sza ma szy na wy pro du ko wa na w LiuGong Ma chi ne ry
Po land (daw na HSW) zje dzie z ta śmy fa brycz nej już
w ma ju bie żą ce go ro ku. – W cią gu naj bliż szych pię ciu
lat pla nu je my sze ścio krot nie – do trzech ty się cy sztuk
zwięk szyć pro duk cję w Sta lo wej Wo li – po in for mo wał
Tao Deng. – Na szym wy łącz nym dys try bu to rem w Pol -
sce na dal po zo sta nie Wa ryń ski Tra de, po nie waż je ste -
śmy bar dzo za do wo le ni z do tych cza so wej współ pra cy.

Ma my do nie go du że za ufa nie. To do świad czo ny i bar -
dzo pro fe sjo nal ny part ner – do da je pre zes Tao Deng. 
Ja ko głów ne po wo dy kon ty nu acji współ pra cy z war -
szaw skim dys try bu to rem Tao Deng po dał roz wi nię tą
i moc ną sieć sprze da ży Wa ryń ski Tra de, pro fe sjo na lizm
oraz bar dzo du że zdol no ści do po kry cia ca łe go te re nu
Pol ski swo ją ob słu gą tech nicz ną. – Nasz pol ski part ner
ma pa sję do roz wi ja nia in te re sów i cią głe go wzro -
stu – za zna czył Tao Deng. Pre zes LiuGong Ma chi ne ry
Eu ro pe do dał, że ich pod sta wo wą stra te gią jest sprze -
daż swo ich ma szyn wła śnie przez dys try bu to rów. Jest to
je den z po wo dów dy na micz ne go roz wo ju chiń skie go
kon cer nu w cią gu ostat nich lat. Dla te go też LiuGog chce
two rzyć dłu go ter mi no we re la cje ze swo imi part ne ra mi. 
Nic więc dziw ne go, że wśród go ści to wa rzy szą cych pod -
pi sy wa niu wczo raj sze go me mo ran dum o współ pra cy
Agen cji Roz wo ju Prze my słu S.A. z Gu an gxi LiuGong Ma -
chi ne ry był pre zes Wa ryń ski Hol ding, Ja ro sław Jan kow ski
(wła ści ciel WT). – Ta umo wa to efekt bar dzo do brej ko ope -
ra cji, któ rą roz po czę li śmy z Gu an gxi LiuGong Ma chi ne ry.
Je ste śmy za szczy ce ni mo gąc być świad kiem pi sem ne go
za de kla ro wa nia dłu go fa lo wej, wszech stron nej współ pra cy
po mię dzy Agen cją i chiń skim kon cer nem. Cie szy my się, że
nasz wy bór sprzed sied miu lat, kie dy to Wa ryń ski zde cy do -
wał się włą czyć ma szy ny LiuGonga do dys try bu cji znaj du -
je tak za cną kon ty nu ację. Na sza współ pra ca z kon cer nem
sta le się roz wi ja się i co raz wię cej pol skich pro jek tów in we -
sty cyj nych re ali zo wa nych jest z wy ko rzy sta niem ma szyn
od na sze go chiń skie go part ne ra – stwier dził w roz mo wie
z dzien ni ka rza mi pre zes Jan kow ski. 
Wa ryń ski Tra de obej mu je swą ofer tą nie tyl ko bran żę bu -
dow la ną. Co raz więk szym ryn kiem zby tu dla jej pro duk -
tów są rol nic two, gór nic two i le śnic two. Każ dą z tych
branż ce chu je po ten cjał roz wo jo wy. Dla od bior ców z tych
ob sza rów Wa ryń ski Tra de oferuje szcze gól nie ma ło ga ba -
ry to we ma szy ny np. LiuGong CLG 816G. Ta kie urzą dze -
nia do sko na le spraw dzą się w pra cach na przykład w wy -
spe cja li zo wa nych go spodar stwach rol ni czych. 
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LiuGong i Waryński współpracują od siedmiu lat!

Uczest ni cy spo tka nia w Kra ko wie po za koń cze niu dy na micz ne go po ka zu ma -
szyn LiuGonga po zo wa li do pa miąt ko wej fo to gra fii…
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Kon struk to rzy Ko mat su zaj mu ją cy się no wa tor ski mi
roz wią za nia mi w dzie dzi nie tech ni ki na pę do wej nie
zwal nia ją tem pa. Dzię ki ich wy sił kom nie tyl ko uda -

ło się uru cho mić se ryj ną pro duk cję ko par ki o na pę dzie
hy bry do wym – do chwi li obec nej fa bry kę opu ści ło już po -
nad ty siąc te go ty pu ma szyn – ale tak że do pra co wać wła -
sny pro jekt. „Hy bry dy” Ko mat su po ja wia ły się naj pierw
na pla cach bu do wy Ja po nii, Chin i Sta nów Zjed no czo -
nych, gdzie bez naj mniej szych pro ble mów prze pra co wa ły
po nad mi lion go dzin. Ze bra ne do świad cze nia po zwo li ły
Ko mat su na do pra co wa nie tech no lo gii i w efek cie świa -
tło dzien ne uj rza ła ko par ka HB215LC wy po sa żo -
na w spa li no wo -elek trycz ny na pęd dru giej ge ne ra cji. Ko -
mat su za mie rza w przy szło ści wy po sa żać w na pęd
hy bry do wy tak że in ne ma szy ny. Na pierw szy ogień
pój dą więk sze mo de le  ko pa rek, a w dal szej ko lej no ści
tak że ma szy ny bu dow la ne in ne go ty pu. 
Ser cem ko par ki HB215LC -1 jest spa li no wo -elek -
trycz ny układ na pę do wy Ko mat su. Skła da się on
z grun tow nie zmo der ni zo wa ne go sil ni ka elek trycz -
ne go słu żą ce go do ob ra ca nia nad wo zia, ge ne ra to ra,
kon den sa to ra oraz sil ni ka Die sla o mo cy 104 kW (141
KM). Za sa da dzia ła nia na pę du hy bry do we go po le ga
na od zy ski wa niu ener gii z me cha ni zmu ob ro tu. Jest
ona ma ga zy no wa na w kon den sa to rze wy so ko na pię -
cio wym. Za pew nia on bły ska wicz ne ma ga zy no wa nie
i od da wa nie ener gii elek trycz nej. Ener gia ki ne tycz -
na po wsta ją ca w mo men cie wy ha mo wy wa nia nad wo -
zia zo sta je prze mie nio na w ener gię elek trycz ną. Ta
przez fa low nik tra fia do kon den sa to ra, skąd zo sta je
na tych mia sto wo od da wa na i wy ko rzy sty wa na do ob ro -
tu nad wo zia ko par ki lub wspo ma ga nia sil ni ka Die sla.
Ca∏oÊç ste ro wa na jest przez uk∏ad elek tro nicz ny za -
pew niajà cy opty mal ne wy ko rzy sta nie ener gii.
„Hy bry da” HB215LC -1, któ rej po je dyn cze eg zem pla -
rze u schył ku ubie głe go ro ku tra fiać za czę ły do Eu ro -
py, głów nie do Nie miec, Au strii i Szwaj ca rii, od zna -
cza się iden tycz nymi za le ta mi, jak kon wen cjo nal ne ko -
par ki z cie szą cej się uzna niem świa to wych ryn ków Se -
rii 8. Użyt kow ni cy pod kre śla ją ich wy so ki kom fort ob słu -
gi, bez pie czeń stwo pra cy oraz dłu gą ży wot ność i nie za -
wod ność pod ze spo łów ro bo czych. „Hy bry da” ma w po -
rów na niu z ni mi jed nak ta ką za le tę, że jest bar dziej eko -
no micz na w eks plo ata cji. Te sty prze pro wa dzo ne w wa -
run kach rze czy wi ste go pla cu bu do wy wy ka zu ją, że
oszczęd no ści pa li wa na stwo rzo nych na po li go nie te -
sto wym ty po wych wa run kach ro bo czych się gać mo gą
na wet pię ciu li trów na każ dą prze pra co wa ną go dzi nę.
Po dob ne wy ni ki przy nio sły ana li zy efek tyw no ści pra cy
ko pa rek użyt ko wa nych w Au strii i Niem czech. Ła two za -
tem ob li czyć, że pol ski wła ści ciel ko par ki bę dzie mógł
za osz czę dzić rocz nie na wet sześć dzie siąt ty się cy zło -
tych na kosz tach pa li wa. A mo że na wet wię cej, przy -

pusz czać bo wiem na le ży, że ce ny ole ju na pę do we go
mogą jesz cze ro snąć…
Ka bi na, wy się gnik, pod wo zie i me cha nizm ob ro tu no -
wej ma szy ny są prak tycz nie takie same, jak sto so wa ne
w kon wen cjo nal nej ko par ce Ko mat su PC210 -8. Wy ko -
rzy sta nie iden tycz nych kom po nen tów i pod ze spo łów,
jak w zwykłych ma szy nach po zwo li ło ogra ni czyć na -
kła dy na ser wis ma szy ny. Spe cjal ne go trak to wa nia
przez me cha ni ków wy ma ga je dy nie układ na pę do wy.
No wa ko par ka nie róż ni się pod wzglę dem ob słu gi
od kon wen cjo nal nej ma szy ny.
Pol ska pre mie ra naj now szej ge ne ra cji „hy bry dy” Ko -
mat su mia ła miej sce pod czas ma jo wych tar gów Au to -
stra da Pol ska w Kiel cach. Pierw sze ma szy ny po ja wi ły
się już w mar cu. Wkrót ce po tem uzy ska ły Cer ty fi kat In -
no wa cyj no ści. Ko mat su Po land przy go to wu je się do ich
sprze da ży. Cie ka we, czy szyb ko zdo bę dą so bie uzna -
nie pol skich użyt kow ni ków…

„Hybryda” Komatsu – kopiesz, obracasz? Oszczędzasz paliwo!

Ko par ka Ko mat su HB215LC wy po sa żo na w spa li no wo -elek trycz ny na pęd dru -
giej ge ne ra cji w lu tym te go ro ku po ja wi ła się w Pol sce

Obrót nadwozia Dodatkowa energia
elektryczna podczas

przyspieszania

Generator

wykorzystuje energię
elektryczną 

z kondensatora kiedy
wzrasta prędkość
obrotowa silnika

Działający jako prądnica
silnik elektryczny

obracający nadwozie
odzyskuje energię 

w momencie
wyhamowywania

obrotu Kondensator
Efektywnie 

i natychmiastowo
gromadzi i udostępnia 

energię elektryczną

Falownik S
ilnik

Obrót nadwozia jest niezbędny dla działania napędu hybrydowego

Tak działa „hybryda” Komatsu
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Wzwiàz ku z dy na micz nym roz wo jem oraz
w tro sce o swych klien tów fir ma FAY AT
BO MAG Pol ska wzmac nia ser wis za trud -

nia jàc spe cja li st´ ds. ser wi su i cz´ Êci za mien nych.
Oso ba na tym sta no wi sku, po sia da jà ca wie dz´
tech nicz nà od po wia da za bez po Êred nie kon tak ty
z klien ta mi oraz do radz two tech nicz ne – za rów no
sta cjo nar nie, jak i w te re nie. Jej za da niem jest tak -
˝e udzie la nie po mo cy kon tra hen tom w roz wià zy -
wa niu wszel kich pro ble mów ze sprz´ tem.
Majàc na uwa dze fakt, ˝e bran˝a ma szyn bu dow la -
nych jest nie zwy kle wy ma gajà ca i zdajàc so bie spra -
w´, ˝e klient mu si byç obs∏u˝ony kom plek so wo,
dzia∏ ser wi su FAY AT BO MAG za trud niajà cy me cha -
ni ków z wie lo let nim doÊwiad cze niem gwa ran tu je,
˝e sà oni w sta nie spe∏ niç wszel kie ocze ki wa nia
w pe∏ nym za kre sie na praw i przeglà dów ma szyn
BO MAG. Ob sza rem dzia∏ania ser wis FAY AT BO MAG
obej mu je ca∏à Pol sk´, dla te go te˝ jest w sta nie do -
ko naç we ry fi ka cji oraz na pra wy ma szyn w miej scu
ich po sto ju. Ka˝ dy z me cha ni ków przy go to wa ny jest

do sa mo dziel nej pra cy dzi´ ki wy po sa˝eniu w nie -
zb´d ne na rz´ dzia, urzà dze nia wspo ma gajà ce w po -
sta ci agre ga tów prà do twór czych, spr´ ̋ arek, pneu -
ma tycz nych pomp ole jo wych, sta cji do czysz cze nia
i kon ser wa cji ukła du kli ma ty za cji) oraz przyrzà dy
dia gno stycz no -po mia ro we znaj dujà ce si´ w sa mo -
cho dach ser wi so wych. 
Oczy wi ście sa me na rzędzia nie na pra wia ją ma szyn
– największym atu tem ser wi su są je go pra cow ni cy.
FAY AT BO MAG przywiązuje olbrzymią wagę do tego,
żeby zatrudnić wyłącznie najlepiej wy szko lo nych,
kompetentnych i do świad czo nych me cha ni ków. Cykl
szko leń  pro wa dzo ny w Niem czech oraz Pol sce po zwa -

la na cią g∏e do sko na le nie umie jęt no ści przed sta wi cie li
ser wi su. W∏aśnie dla te go może on świad czyć naj wyż -
szej ja kości us∏u gi do pa so wa ne do in dy wi du al nych po -
trzeb klien tów. Bez względu na to, czy jest to ru ty no wy
prze gląd, skomplikowana wymagająca specjalistycznej
wiedzy naprawa, do sta wa ory gi nal nych części za mien -
nych, czy za war cie umo wy ser wi so wej, mo gą oni li czyć
na nie zmien nie wy so ki po ziom świadczonych usług.
Fir ma FAY AT BO MAG Pol ska chcàc za gwa ran to -
waç klien tom mak sy malnà sa tys fak cj´ ze Êwiad czo -
nych us∏ug ser wi so wych i do rad czych przed sta wia
spe cja li st´ do spraw ser wi su i cz´ Êci za mien nych.
Jest nim Mar cin Kur – doÊwiad czo ny me cha nik ma -
szyn mar ki BO MAG. Fir ma jest prze ko na na, ˝e po -
mo˝e to spe∏ niç ocze ki wa nia klien tów za rów no
pod wzgl´ dem ja koÊci, szyb koÊci re ali za cji zle ceƒ,
jak rów nie˝ cen us∏ug. 
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FAY AT BO MAG konsekwentnie rozwija serwis

Przed sezonem serwis FAYAT BOMAG ma pełne ręce roboty. Przygotowuje
nowe maszyny do wydania klientom i remontuje będące w eksploatacji… 

Sa mo cho dy ser wi so we FAYAT BOMAG to praw dzi we mo bil ne warsz ta ty wy po -
sa żo ne w spe cja li stycz ne przy rzą dy dia gno stycz no -po mia ro we

Atu tem ser wi su sà je go pra cow ni cy. FAY AT BO MAG sta wia na wy szko lo nych
i do świad czo nych me cha ni ków



http://www.bomag.com/poland/index.aspx?&Lang=343
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No wej ge ne ra cji roz ście łacz
as fal tu BOMAG BF 800C
o cię ża rze eks plo ata cyj -

nym dwa dzie stu ton, mak sy mal -
nej sze ro ko ści ro bo czej się ga ją -
cej do dzie się ciu me trów i wy daj -
no ści mo gą cej wy no sić na wet
osiem set ton na go dzi nę do sko -
na le uzu peł nia obec ną ofer tę
FAYAT BOMAG Pol ska. 
Ma szy na cha rak te ry zu je się sze re -
giem no wa tor skich roz wią zań, któ re

prze kła da ją się na du żą wy trzy ma -
łość, efek tyw ność i ja kość pra cy.
Roz ście łacz BOMAG BF800C do -
stęp ny jest w dwóch wer -
sjach – z na pę dem gą sie ni co wym
lub ko ło wym (w stan dar dzie z na -
pę dem na wszyst kie ko ła – 6x6).
Wer sja ko ło wa wy bie ra na jest
przez fir my, któ rych pra ca po le -
ga na wy ko ny wa niu wie lu od cin -
ków dro go wych. Ta ki cha rak ter
wy ko ny wa nia za dań wy ma ga
czę stej zmia ny miej sca pra cy.
Ma szy na mo że wów czas sa mo -
dziel nie, spraw nie, a przede
wszyst kim szyb ko prze miesz -
czać się po mię dzy miej sca mi
pra cy. Nie ma po trze by sto so -
wa nia pod no szą cej kosz ty przy -
cze py ni sko po dwo zio wej.

W za leż no ści od ro dza ju ukła da -
ne go pod kła du i na pę du, mak sy -
mal na sze ro kość ukła da nia ma -
sy wy no si do dzie się ciu me trów.
Roz ście łacz mo że być wy ko rzy -
sty wa ny z dwo ma ro dza ja mi sto -
łów ro bo czych. Są to no we mo -
de le S 500 (o re gu lo wa nej hy -
drau licz nie bez stop nio wo sze ro -
ko ści w za kre sie od dwóch i pół
do pię ciu me trów) oraz S 600
(od trzech do sześciu me trów),
umoż li wia ją szyb ką zmia nę
sze ro ko ści ukła da nia, a tym sa -
mym zwięk sze nie za kre su za -
sto so wań roz ście ła cza. 
Pro du cent po da je, że kom plet -
ny mon taż sto łu o mak sy mal -
nej sze ro ko ści trwa prze cięt nie
trzy go dzi ny i wy ma ga za an -

ga żo wa nia je dy nie dwóch
osób. Oprócz roz su wu hy drau -
licz ne go, w ce lu zwięk sze nia
sze ro ko ści ro bo czej sto so wać
moż na mon to wa ne me cha nicz -
nie po sze rze nia mo du ło we.
Dzię ki te mu roz ście łacz BOMAG
BF 800C ide al nie na da je się
do re ali za cji za rów no śred nich,
jak i du żych pro jek tów, na przy -
kład au to stra do wych. Mo du ły
po sze rza ją ce do stęp ne są ak tu -
al nie w czte rech sze ro ko ściach
(250, 500, 750 i 1.250 mi li me -
trów). Po sze rze nia są ła twe
i szyb kie w mon ta żu. Na za mon -
to wa nie po je dyn cze go mo du łu
dwóch od po wied nio prze szko -
lo nych pra cow ni ków po trze bu je
śred nio pół go dzi ny.
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Rozściełacz asfaltu BOMAG BF 800C 

Sys tem SideView po zwa la wy su nąć fo tel i pul pit
ste row ni czy aż do pięć dzie się ciu cen ty me trów
na każ dą ze stron po za ob ręb ma szy ny

Ci´˝ar roboczy
Waga ca∏kowita maszyny 20.000÷20.300 kg

Silnik Deutz
Moc znamionowa 135 kW/189 KM/2.050 obr./min

Parametry robocze
Stoły do układania nawierzchni
S 500 - regulacja hydrauliczna 2,5-5,0 m

poszerzenia (250 mm, 500 mm, 750 mm, 1.250 mm) do 8 m* (do 9 m**)
S 600 - regulacja hydrauliczna 3,0-6,0 m

poszerzenia (250 mm, 500 mm, 750 mm, 1.250 mm) do 9 m* (do 10 m**)
Wydajność wbudowywania 800 t/h

* wersja kołowa 
** wersja gąsienicowa

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: 
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Stół do ukła da nia na wierzch ni stan -
dar do wo wy po sa żo ny jest w ogrze -
wa nie elek trycz ne. Kon struk to rzy
do ko na li mo der ni za cji ele men tów
grzej nych. Zo sta ły one za to pio ne
w alu mi nio wych blo kach, co spra -
wia, że ule ga ją ko ro zji. Roz wią za nie
to prze dłu ża ży wot ność te go new -
ral gicz ne go pod ze spo łu. Sys tem
ogrze wa nia elek trycz ne go jest ła -
twy w ob słu dze. Ope ra tor na spe -
cjal nym pa ne lu usta wia po żą da ną
tem pe ra tu rę, a po jej osią gnię ciu
mo że roz po cząć pra cę. Na grze -
wa nie sto łu nie trwa dłu go. Go rą ce
po wie trze jest bły ska wicz nie
i niezwykle rów no mier nie roz -
pro wa dze ne na ca łą po wierzch -
nię sto łu ro bo cze go. Ma szy -
na na pę dza na jest sze ścio cy -
lin dro wym sil ni kiem Deutz
roz wi ja ją cym moc 189 KM.
W fa zie na grze wa nia sto łu ro -
bo cze go wy ma ga na pręd kość
ob ro to wa jed nost ki wy no si tyl -
ko 1.400 obr./min. Ma to zna czą -
cy wpływ na ogra ni cze nie zu ży cia
pa li wa. Zmniej sze nie ogól nych
kosz tów eks plo ata cji jest moż li we
dzię ki sys te mo wi za rzą dza nia funk -
cja mi ma szy ny ECOMODE. Po zwa -
la on ope ra to ro wi sko rzy stać z jed -
ne go z trzech pre de fi nio wa nych try -
bów ro bo czych o pa ra me trach do -
sto so wa nych do po trzeb wy ni ka ją -
cych z re ali za cji kon kret ne go za da -
nia. Za pew nia to mak sy mal ne wy -
ko rzy sta nie ener gii przy za cho wa -
niu eko no micz nej eks plo ata cji ma -
szy ny. Re zul ta tem jest nie tyl ko
mniej sze zu ży cie pa li wa, ale rów -
nież zmniej sze nie za nie czysz cze -
nia śro do wi ska na tu ral ne go. 
Roz ście łacz wy po sa żo no w sze ro -
ki kosz za sy po wy o du żej po jem -
no ści z hy drau licz nie otwie ra ną
kla pą przed nią. Ste ro wa ne od -
dziel nie ta śmy zgrze bło we ukła -
dar ki pra cu ją w zmien nych kie run -
kach. Zo sta ły one wy po sa żo ne
w czuj nik me cha nicz ny re gu lu ją cy
prze pływ mie szan ki. Czuj ni ka mi
ul tra dź wię ko wy mi śli ma ków moż -
na ste ro wać zdal nie z fo te la ope ra -
to ra. Za pew nia to nie tyl ko wy so ki

kom fort ob słu gi, ale rów nież re gu -
lar ny prze pływ ma te ria łu i na kła da -
nie na wierzch ni o sta łej gru bo ści. 
Tak że miej sce pra cy ope ra to ra
za pew nia mu naj wyż szy stan dard
kom for tu ob słu gi i bez pie czeń -
stwa. Ob słu gi wa ny in tu icyj nie
pul pit ste row ni czy, po dob nie jak
fo tel ope ra to ra da je się z ła two -
ścią prze miesz czać. Ma szy na wy -
po sa żo na jest w sys tem SideView
po zwa la ją cy wy su nąć fo tel i pul pit
ste row ni czy aż do pięć dzie się ciu
cen ty me trów na każ dą ze stron
po za ob ręb ma szy ny. Dzię ki te mu
ope ra tor ma za wsze do sko na ły
wi dok na kosz za sy po wy, na pęd
jezd ny i stół ro bo czy. 
Kon struk to rzy fir my BOMAG dba ją
o mak sy mal ną pro sto tę ob słu gi
ma szyn. Do ty czy to rów nież roz -
ście ła cza BF 800C. Ope ra tor ma -
szy ny ma pe łen do stęp do jej naj -
waż niej szych funk cji dzię ki moż li -
wo ści ko rzy sta nia ze zmo der ni zo -
wa ne go pul pi tu ste ro wa nia. God -
na szcze gól ne go pod kre śle nia jest
je go czy tel ność oraz funk cjo nal -
ność zmo der ni zo wa nych bocz nych
sta no wisk, z któ rych płyn nie re gu -
lo wać moż na prze pływ ma te ria łu. 
Pra cę operatora uła twia sys tem wy -
kry wa nia awa rii, któ ry na tych miast
alar mu je o wszel kich od stęp stwach
od nor my w pra cy roz ście ła cza,
takich jak na przy kład nie ści sło ści
i bra ki w prze pły wie ma te ria łów.
Umożliwia to pod ję cie na tych mia -
sto wych dzia łań za rad czych.
Prze my śla na kon struk cja roz ście ła -
cza BF 800C za pew nia ła twość ser -
wi su i kon ser wa cji. Dzię ki nie skrę -
po wa ne mu do stę po wi do wszyst -
kich ele men tów hy drau licz nych
i sil ni ka znacz nie przy spie szo no
wy ko na nie prze glą dów, kon ser wa -
cji i ewen tu al nych na praw.
Opcjo nal nie w ma szy nie za sto so -
wać moż na układ cen tral ne go sma -
ro wa nia. Pod czas pra cy ma szy ny
au to ma tycz nie do star cza on śro dek
smar ny do punk tów o wy so kim ob -
cią że niu wy dłu ża jąc tym sa mym
zde cy do wa nie ży wot ność pod ze -
spo łów roz ście ła cza. 
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Ope ra tor w łatwy sposób nastawić może temperaturę
grzania. Jej odczytów dokonuje na cyfrowym wyświetlaczu

Ze zmodernizowanych bocznych stanowisk
płynnie regulować można przepływ materiału

Sze ro ko otwie ra ne kla py uła twia ją do stęp do new ral -
gicz nych pod ze spo łów roz ście ła cza 

Montaż modułów poszerzających stół roboczy
przebiega szybko i wymaga pracy tylko dwóch osób

Ope ra to r ma do stęp do naj waż niej szych funk cji
rozściełacza dzię ki no wemu czy tel nemu pul pi towi
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Kon struk cja mło tów hy drau licz nych So osan se rii
SQ sta no wi re zul tat dwu dzie stu lat do świad czeń.
In ży nie ro wie bio rą pod uwa gę opi nie po tęż nej

gru py użyt kow ni ków z ca łe go świa ta. Wy ko rzy stu ją oni
mło ty So osan w ka mie nio łomach, ko pal niach su row -
ców skal nych i do prac wy bu rze nio wych. Na pod sta wie
ze bra nych opi nii wpro wa dzo no in no wa cje i udo sko na -
le nia. Oczy wi ście nie re zy gnu jąc przy tym ze spraw dzo -
nych w po pr÷zed niej se rii za let. 
Mo der ni za cje wpro wa dzo ne w no wej se rii mło tów SQ
pod nio sły ich nie za wod ność, wy daj ność oraz trwa -
łość. Nie za po mnia no rów nież o uła twie niu ser wi so wa -
nia oraz pod nie sie niu bez pie czeń stwa i kom for tu pra -
cy ope ra to ra. Mo że on wy brać trzy try by pra cy mło ta:
wy so ką czę sto tli wość i nor mal ną moc, ni ską czę sto tli -
wość i eks tra moc oraz ni ską czę sto tli wość i eks tra
moc z sys te mem za bez pie cza nia przed pu sty mi ude -
rze nia mi. Dzię ki tym uspraw nie niom mło ty są te raz
bar dziej uni wer sal ne i mo gą być do sto so wy wa ne
do wa run ków miej sca pra cy do słow nie w cią gu kil ku
mi nut i przy mi ni mal nym wy sił ku. Do dat ko wą za le tą
mło tów SQ jest moż li wość wy ko rzy sta nia pod wo dą.
Po przed nia ge ne ra cja mło tów (se ria SB) bę dzie stop -
nio wo wy co fy wa na z ryn ku. 
W tej chwili seria SQ składa się z dziewięciu różnych
modeli młotów, które można eksploatować na
maszynach o ciężarze roboczym od 15 do 90 ton. 

So osan po sze rzył tak że ty po sze reg szczęk kru szą cych.
Uzu peł nił go no wy mo del o sym bo lu SMC10 prze zna -
czo ny do pra cy z ko par ka mi kla sy 10÷14 ton. Szczęki
kru szą ce So osan produkowane są z wy ko rzy sta niem
naj now szych zdo by czy tech no lo gicz nych. In no wa cyj ne
roz wią za nia, takie jak na przy kład układ Spe ed Va lve
skra ca ją cy czas cy klu otwie ra nia i za my ka nia szczęk
bez utraty si ły tną cej, znacz nie pod no szą efek tyw ność
pra cy na rzę dzi. In ne za le ty szczęk kru szą cych Soosan
to ostrza tną ce ze wzmoc nio nej sta li, wy mie nial ne zę by,
otwie ra na na 750 mm szczę ka oraz im po nu ją ca war tość
siły kru szą cej na zę bach (45 ton). 

Jed ne z naj chęt niej wy bie ra nych – mło ty Soosan

So osan ma wie lo let nie do świad cze nia w kon stru owa niu i pro duk cji mło tów hy -
drau licz nych i szczęk kru szą cych…

http://soosan.nl/
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Sta ty sty ki mó wią, że kie row cy sa mo cho dów mu -
szą li czyć się z awa rią opo ny raz na 150.000 km
po ko na nej tra sy. W ma szy nach bu dow la nych

do uszko dzeń ogu mie nia do cho dzi znacz nie czę ściej,
co zwią za ne jest z cha rak te rem i śro do wi skiem ich pra -
cy. Ich opo ny pod le ga ją więk szym ob cią że niom, są też
na ra żo ne na uszko dze nia me cha nicz ne spo wo do wa ne
cho ciaż by na je cha niem na gwóźdź czy nie uprząt nię ty
w po rę ele ment zbro je nia. Ko niecz ność na pra wy opo ny
ozna cza prze stój za kłó ca ją cy har mo no gram prac
na pla cu bu do wy. Oka zu je się, że jest sku tecz ny śro -
dek, by ustrzec się przed przy kry mi nie spo dzian ka mi.
AirSeal nie tyl ko za po bie ga utra cie po wie trza z uszko -
dzo nej opo ny, ale two rząc war stwę ochron ną na tych -
miast ją uszczel nia. AirSeal od lat sto so wa ny jest przez
nie miec kie fir my eks plo atu ją ce ła do war ki ko ło we. Z po -
wo dze niem, bo wiem nie mu szą być one wy łą cza ne
z eks plo ata cji na czas na pra wy opon. 
Jed na z firm wy ko nu ją cych ro bo ty ziem ne sto su je
AirSeal w sze ściu du żych ła do war kach ko ło wych, mię -
dzy in ny mi są to dwie ma szy ny CAT 906H, dwie
CAT 908 oraz jed na CA T908H. Śro dek spraw dza się do -

sko na le w opo nach bez dęt ko wych. W przy pad ku wy -
stą pie nia uszko dze nia o śred ni cy do dwu na stu mi li me -
trów na stę pu je sa mo usz czel nie nie bez ko niecz no ści
za trzy my wa nia ma szy ny i in ter wen cji ser wi su.
Konieczne jest, by przed napełnieniem opony środkiem
AirSeal spuścić z niej powietrze. Za pomocą
specjalnego urządzenia zabarwiona na różowo ciecz z
pływającymi w niej drobinami gumy wprowadzana jest
do wnętrza opony. Ilość AirSeal  dopasowywana jest do
wielkości opony.  Co ważne, wypełnienie pozwala na
natychmiastową, skuteczną naprawę przebitych opon.

Potem, już w trakcie normalnej eksploatacji konieczne
jest dodanie jeszcze około jednej piątej środka. 
Po na peł nie niu opo ny AirSeal wy łącz nie dzię ki jej ro ta cji
jest rów no mier nie roz pro wa dza ny po jej wnę trzu przy -
wie ra jąc na trwa łe do we wnętrz nej po wierzch ni opo ny
i fel gi. Je że li w tak spre pa ro wa nej opo nie utkwi na przy -
kład gwóźdź, ope ra tor mu si go jak naj szyb ciej usu nąć.
Na tych miast po tem mo że bez prze szkód kon ty nu ować
pra cę. Waż ne zresz tą jest, by jak naj szyb ciej do ko nać
prze jaz du, tak by roz pro wa dzić po wnę trzu opo ny
AirSeal, któ ry sku tecz nie uszczel ni miej sce prze bi cia.
Oczy wi ście ope ra tor nie za wsze za uwa ży na tych miast
cia ło ob ce w opo nie, dla te go war to by co naj mniej dwa
ra zy dzien nie – przed przy stą pie niem do pra cy i po jej
za koń cze niu – do ko ny wał oglę dzin ogu mie nia. 
Co dzien ne do świad cze nia z placów budowy wy ka zu -
ją, że ope ra tor nie za uwa ża nie wiel kie go spad ku ci -
śnie nia w opo nie. Po chwi li jest już za póź no, do cho -
dzi do uszko dze nia ogu mie nia po wo du ją ce go ko -
niecz ność in ter wen cji ser wi su. Wiadomo też, że
do prze bić opon do cho dzi z re gu ły w naj mniej ocze ki -
wa nych sy tu acjach. Je że li pro blem do ty czy ła do wa -
rek ko ło wych, po wo du je per tur ba cje dla ca łe go pla cu
bu do wy. Je że li ma szy na mu si być wy łą czo na z nor -
mal nej eks plo ata cji po wo du je to prze stój nie tyl ko jej
sa mej, ale rów nież po jaz dów, któ rych za ła dun ku do -
ko nu je. Po ka zu je to, że pro ble mem dla eks plo atu ją -
cych bu dow la ne ma szy ny ko ło we nie jest sa mo
uszko dze nie opo ny lecz wszyst ko to co na stę pu je
po nim za kłó ca jąc nor mal ną pra cę. War to za tem od -
po wied nio wcze śniej za bez pie czyć opo ny, by ustrzec
się przed przy kry mi nie spo dzian ka mi po wo du ją cy mi
stra ty fi nan so we. 
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AirSeal skutecznie naprawia przebite opony

Stosowanie AirSeal pozwala uchronić się przed sytuacjami powodującymi
konieczność wyłączenia maszyny z normalnej eksploatacji

Na wet ta ki gwóźdź to nie pro blem! Dzię ki AirSeal wy star czy wy jąć go z opo -
ny i moż na je chać da lej!
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http://www.solideal.pl/
http://www.bthfast.pl/
http://maszynybudowlane-czesci.pl/
http://renox.pl/
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SERWIS TECHNICZNY 

i CZĘŚCI ZAMIENNE 

DO SILNIKÓW:

• Fiat Powertrain Technologies

• IVECO MOTORS 

• IVECO aifo 

• FIAT aifo

ul. Generała 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¡ NAPĘDÓW

http://www.tezana.pl/pl/
http://www.intrac.pl/pl/index.htm
http://www.b-m.pl/
http://www.newholland.com/Pages/index.html
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Generalny Importer

• automatyczne skrzynie biegów

• doradztwo techniczne

• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

• system ReTran

• części zamienne

• oleje przekładniowe TranSynd

ul. Generała 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¡ NAPĘDÓW

http://komatsupoland.pl/
http://www.bomag.com/poland/index.aspx?&Lang=343
http://www.pl.manitou.com/cms
http://www.tezana.pl/pl/


http://www.infrastruktura.info/


http://www.intrac.pl/pl/index.htm

