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Sza now ni Pań stwo…

zna na za sa da, któ rą przy wo łu je my tu bez ja kich kol wiek kon tek stów, gło si, że kto sma ru je, ten je dzie.

A kto nie sma ru je lub sma ru je nie na le ży cie? Ten mu si li czyć się oczy wi ście z du ży mi pro ble -

ma mi! Nie tyl ko z jaz dą, zmia ną bie gów i uru cho mie niem sil ni ka, ale tak że z bez pro duk tyw ny -

mi prze sto ja mi unie moż li wia ją cy mi zbi lan so wa nie kosz tów dzia łal no ści. 

Choć z po zo ru to praw da oczy wi sta, wca le po kaź na gru pa wła ści cie li ma szyn zda je się za po -

mi nać, jak waż ną ro lę w co dzien nej eks plo ata cji sprzę tu od gry wa ją wła ści wie do bra ne i wy mie -

nia ne w od po wied nim mo men cie ole je sil ni ko we, prze kła dnio we, sma ry i in ne pły ny eks plo ata -

cyj ne. Nie któ rzy z nich o obec no ści środ ków od po wia da ją cych za pra wi dło we sma ro wa nie ło -

żysk, prze gu bów, sworz ni, pneu ma tycz nych ukła dów ha mul co wych i pod wo zi do wia du ją się

do pie ro w mo men cie wy stą pie nia awa rii. Nie ja ko przy oka zji prze ko nu ją się wów czas, że za nie -

chaw szy pra wi dło wej ob słu gi tech nicz nej ma szy ny po czy ni li po zor ne oszczęd no ści. Bo o ile

mniej moż na bo wiem zapłacić wy bie ra jąc nie mar ko we środki smarne na dodatek prze cią ga jąc

ter mi n ich wy mia ny? Pod kreśl my, pytamy o to, ile mniej wydamy, a nie za osz czę dzimy! Tak czy

ina czej w kie sze ni po zo sta nie su ma bar dzo skrom na, szcze gól nie w po rów na niu z kosz ta mi na -

pra wy ele men tów i pod ze spo łów ma szy ny. To pew ne jak w ban ku, że awa ria przyj dzie wcze -

śniej czy póź niej. Ra czej wcze śniej i na do da tek nie spo dzie wa nie. Nie war to więc ry zy ko wać!

Każ dy z wła ści cie li ma szy ny wi nien za dbać o wła ści we sma ro wa nie na wet w naj bar dziej eks -

tre mal nych wa run kach, z ja ki mi ma my do czy nie nia na pla cu bu do wy czy ko pal ni su row ców

skal nych. Je że li sprzęt da się „oszu kać”, to tyl ko na krót ko. Póź niej każ de go ze „szkoc kim” na -

sta wie niem cze ka bar dzo przy kre zde rze nie z rze czy wi sto ścią. Słu cha nie iro nicz nych uwag me -

cha ni ków, wy łą cze nie ma szy ny z eks plo ata cji i co gor sza znacz nie od chu dzo ny port fel…
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6. Hi sto ria In ter na tio nal Ha rve ster Com pa ny jest mo -
men ta mi fra pu ją ca. Ta ame ry kań ska fir ma wdra ża -
jąc sze reg no wa tor skich kon struk cji, swe go cza su
po tra fi ła sku tecz nie ry wa li zo wać z sa mym Ca ter pil -
la rem. Od ci snę ła tak że trwa łe pięt no na pol skim
prze my śle ma szyn bu dow la nych

10. Jak funk cjo no wa ły fir my pro du ku ją ce ma szy ny
bu dow la ne w cza sach PRL? Za in te re so wa nych
od po wie dzią na to py ta nie za pra sza my do lek tu ry
tek stu Je rze go Szum skie go, któ ry z po zy cji
uczest ni ka wy da rzeń opi su je przy ję tą przez ów -
cze sne wła dze pań stwo we stra te gię grun tow ne go
zmo der ni zo wa nia tej ga łę zi prze my słu

15. Je den z czy tel ni ków stwo rzył pro jekt nie tu zin ko -
wej ma szy ny bu dow la nej. Po sta no wi li śmy za tem
dać mu szan sę bliż sze go przed sta wie nia swe go
dzie ła. Mo że za in te re so wać ono użyt kow ni ków
ma szyn. A jesz cze le piej, gdy by za in te re so wa ło
któ re goś z pro du cen tów. Czy jest to moż li we?
Świat na le ży po noć do wi zjo ne rów…

18. Ma szy ny JCB to per fek cyj ne kon struk cje o ide al nie
do pa so wa nych do sie bie czę ściach i pod ze spo -
łach. Pro du cent chce, aby użyt kow nik mógł w peł -
ni wy ko rzy stać po ten cjał swe go sprzę tu i jak naj -
dłu żej cie szyć się je go bez a wa ryj ną pra cą. Dla te go
też za le ca sto so wa nie re ko men do wa nych pły nów
eks plo ata cyj nych i środ ków smar nych

20. Ja ko pro du cent ultranowoczesnych ma szyn bu -
dow la nych w ostat nich la tach fir ma Lie bherr ode -
gra ła zna czą cą ro lę w opra co wy wa niu in no wa cyj -
nych i wy daj nych środ ków smar nych i pły nów eks -
plo ata cyj nych. Od ro ku 2007 we wszyst kich no -
wych ma szy nach fir my Lie bherr prze zna czo nych
do ro bót ziem nych i do za sto so wań prze my sło -
wych pro du cent sto su je środ ki fir mo wa ne wła sną
mar ką. Są one sto so wa ne do sil ni ka, hy drau li ki,
prze kład ni i osi. Oprócz te go Lie bherr wy ko rzy stu je
tak że opra co wa ne przez sie bie chło dzi wa

24. Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska ofe ru je użyt kow -
ni kom ma szyn bu dow la nych sze ro ką ga mę naj wyż -
szej ja ko ści pro duk tów smar nych bę dą cych w sta -
nie spro stać pra cy w naj trud niej szych wa run kach.
Aby de kla ra cja nie by ła je dy nie slo ga nem Vo lvo CE
prze pro wa dza cy klicz ne te sty pro duk tów w bar dzo
eks tre mal nych wa run kach

22. Spe cja li ści kon cer nu Ko mat su opra co wa li no wą
spe cy fi ka cję KES dla ole ju sil ni ko we go z prze -
zna cze niem dla naj now szej ge ne ra cji sil ni ków
wy po sa żo nych w ukła dy oczysz cza nia spa lin.
W ole ju Ko mat su EO 15W40 LA ob ni żo no
do mi ni mum za war tość ta kich sub stan cji jak
siar ka, fos for i po pio ły siar cza no we. Do pro duk -
cji EO 15W40 LA sto su je się ba zy ole jo we naj -
no wo cze śniej szych tech no lo gii i uni ka to wy pa -
kiet do dat ków uszla chet nia ją cych
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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 ...................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................................................................................
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DAF Trucks NV jest wio dą cym pro du cen tem lek kich,
śred nich i cięż kich po jaz dów cię ża ro wych na te re -
nie UE z szes na sto pro cen to wym udzia łem w ryn ku

po jaz dów po wy żej 16 ton. DAF pro du ku je kom plek so wą
ga mę cią gni ków sio dło wych i sa mo cho dów cię ża ro wych.
Fir ma jest rów nież wio dą cym do staw cą kon trak tów ser wi -
so wych DAF Mul ti sup port, usług fi nan so wych fir my
PACCAR Fi nan cial oraz do staw cą naj wyż szej kla sy czę ści
za mien nych. PACCAR Parts uru cho mi ło no wo cze sne cen -
trum dys try bu cji czę ści za mien nych PACCAR (PDC)
w Ein dho ven. No we cen trum dys try bu cyj ne ma po -
wierzch nię 26 000 m², mo że po mie ścić po nad 65.000 róż -
nych czę ści do po jaz dów i z pew no ścią ode gra waż ną ro -
lę w dal szym roz wo ju fir my DAF Trucks na ryn ku eu ro pej -
skim. Bu do wa no we go cen trum PDC kosz to wa ła oko ło 30
mi lio nów eu ro. – Od da ne wła śnie do użyt ku cen trum dys -
try bu cji czę ści PACCAR jest naj więk sze ze wszyst kich
czter na stu PDC na świe cie i z pew no ścią naj waż niej sze
w Eu ro pie. Je go za da niem jest za pew nie nie wspar cia dla
zu peł nie no wej ge ne ra cji po jaz dów Eu ro 6. Ich ob słu ga
wią że się ze wzro stem licz by ma ga zy no wa nych czę ści
z 50.000 do po nad 65.000 – mó wi Dick Le ek, dy rek tor ge -
ne ral ny fir my PACCAR Parts Eu ro pe.
No we cen trum dys try bu cji do star cza czę ści bez po śred -
nio do punk tów de aler skich fir my DAF w kra jach ta kich
jak Ho lan dia, Niem cy, Bel gia czy Fran cja. Co dzien ny
trans port za opa tru je też in ne eu ro pej skie cen tra PDC, ta -
kie jak: Ley land (Wiel ka Bry ta nia), Bu da peszt (Wę gry),
Ma dryt (Hisz pa nia) czy Mo skwa (Ro sja). – Po ziom za opa -
trze nia w Ein dho ven kształ tu je się na po zio mie 98%, co
ozna cza, że nie mal wszyst kie czę ści do cię ża ró wek DAF
są do stęp ne od rę ki, Wskaź nik rze czy wi stej nie za wod no -
ści do staw wy no si w tej chwi li 99,98%, co jest prak tycz -

nie nie spo ty ka ne w tej bran ży. I nie do ty czy to wy łącz nie
ory gi nal nych czę ści DAF, ale tak że bo ga tej ofer ty pro duk -
tów TRP, w skład któ rej wcho dzą uni wer sal ne czę ści
do cię ża ró wek, przy czep oraz na czep, a tak że ma te ria ły
eks plo ata cyj ne dla warsz ta tów – pod kre śla Dick Le ek.
Aby za pew nić bły ska wicz ne do sta wy za mó wio nych
czę ści no we cen trum dys try bu cji w Ein dho ven wy ko -
rzy stu je naj no wo cze śniej sze sys te my lo gi stycz ne ta kie
jak ko mu ni ka cja ra dio wa czy gło so we przyj mo wa nie
za mó wień. – Sys te my te sta no wią gwa ran cję mak sy mal -
nej ja ko ści i wy daj no ści. W cen trum dys try bu cji czę ści
PACCAR co dzien nie re ali zu je my oko ło 12.000 za mó -
wień. Cen trum od gry wa waż ną ro lę w dal szym roz wo ju
fir my DAF w Eu ro pie za pew nia jąc na szym klien tom nie -
zwy kle wy so ką do stęp ność czę ści, a tym sa mym moż li -
wość mak sy mal ne go wy ko rzy sta nia eks plo ato wa nych
przez nich po jaz dów – do da je Dick Le ek.

No we cen trum dys try bu cji czę ści PACCAR

Za da niem cen trum dys try bu cji czę ści PACCAR w Ein dho ven jest za pew nie -
nie wspar cia tech nicz ne go dla zu peł nie no wej ge ne ra cji po jaz dów Eu ro 6

Ko mat su Po land – me cha ni cy od dziec ka…

Wy bór za wo du to z re gu ły jed na z trud niej szych
de cy zji ży cio wych. Prze cież nie każ dy od ra zu
wie, co chciał by ro bić po ukoń cze niu edu ka cji.

War to za tem przy bli żać spe cy fi kę kon kret nych za wo dów
naj młod szym, na wet przed szko la kom. Z ta kie go za ło że -
nia wy cho dzi fir ma Ko mat su Po land, któ rej me cha nik,
Ra fał Łu ka sie wicz od wie dził dzie ci z Przed szko la Edu ka -
cyj ne go Pa ra fii Ewan ge lic ko -Re for mo wa nej w Ze lo wie. 
Ra fał Łu ka sie wicz opo wia dał naj młod szym, na czym po -
le ga je go co dzien na pra ca. Oka za ło się, że więk szość
dzie ci do sko na le zna ma szy ny Ko mat su. Z za in te re so -
wa niem słu cha ły za tem o tym, jak na pra wia się ma szy ny
bu dow la ne, ja kich na rzę dzi uży wa… Gość za pro sił też
dzie cia ki do wnę trza sa mo cho du ser wi so we go. Zna ko -
mi ty po mysł! Mo że dzię ki nie mu choć je den z dzi siej -
szych kil ku lat ków zo sta nie kie dyś me cha ni kiem?

Głów nym ce lem Ra fa ła Łu ka sie wi cza by ło opowiedzenie przed szko la kom
z Ze lo wa, na czym po le ga je go pra ca

4 SERWIS I EKSPLOATACJA  
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Fir my Za hn rad Fa brik Frie drich sha fen AG i LiuGong
świę to wa ły w chiń skim mie ście Liu zhou ju bi le -
usz 15-le cia współ pra cy. Przy oka zji za pre zen to -

wa ły też świa to wą no wość – pro to typ prze zna czo nej spe -
cjal nie do ma szyn bu dow la nych osi na pę do wej AP-3000.
Zo sta ła ona za pro jek to wa na spe cjal nie do za sto so wań
w cięż kich ła do war kach ko ło wych tra fia ją cych do chiń -
skich od bior ców. Od lat ma szy ny te go ty pu cie szą się ol -
brzy mim po py tem w Chi nach. 
Liu zhou ZF Ma chi ne ry to fir ma Jo int Ven tu re nie miec -
kie go ZF i chiń skie go kon cer nu LiuGong, jed ne go
z wio dą cych pro du cen tów ma szyn bu dow la nych
na świe cie. Już w la tach osiem dzie sią tych ubie głe go
stu le cia ZF za czę ła dzia łać na chiń skim ryn ku za kła da -
jąc biu ro dys try bu cyj ne i cen trum ser wi so we. Za in te re -
so wa nie pro duk ta mi ZF ze stro ny chiń skich klien tów za -
owo co wa ło two rze niem firm o mie sza nym ka pi ta le, mię -
dzy in ny mi z kon cer nem LiuGong. W ro ku 1998 se ryj ną
pro duk cję skrzyń bie gów do ła do wa rek roz po czął za -
kład w Liu zhou. Z bie giem cza su stał on się wzor co wą
fa bry ką je że li cho dzi o ja kość wy ro bów, efek tyw ność
pro ce sów pro duk cyj nych i wa run ki pra cy dla za trud nio -
nych tam 260 pra cow ni ków. 

W chwi li obec nej ZF Frie drich sha fen AG po sia da w Chi -
nach 24 fa bry ki, w któ rych za trud nio nych jest 7.600
osób. Po nad zwy czaj nym suk ce sie, ja ki od nio sła pro -
duk cja skrzyń bie gów, w ro ku ubie głym za czę to wy twa -
rzać osie na pę do we do ła do wa rek ko ło wych. W ro -
ku 2018 z taśm pro duk cyj nych ma scho dzić rocz nie po -
nad 30.000 sztuk tych wy ro bów bę dą cych wspól nym
dzie łem ośrod ków ba daw czo -roz wo jo wych obu firm.
W chwi li obec nej w Chi nach i w Niem czech pro wa dzo -
ne są rów no le gle ostat nie te sty osi przed wpro wa dze -
niem ich do se ryj nej pro duk cji.

Koncern Syn cru de eks plo atu je w pół noc nej Ka na -
dzie największą na świecie ko pal nię odkrywkową
ro po no śnych pia sków. Po zy ska nie jed nej ba rył ki

ro py wy ma ga wyrębu lasu, usu nię cia około dwóch ton
tor fu i gle by pokrywają cych ro po no śne pia ski, a na koń -
cu wy do by cia dwóch ton sa me go pia sku. W ko lej nym
eta pie nie zbęd ne jest pod grza nie do odpowiedniej
temperatury kil ku ba ry łek wo dy. Za jej po mo cą z pia sku
wy płu ku je się bi tu mi ny, któ re na stęp nie pod da wa ne są
procesowi ra fi na cji. 
Ko pal nia wy ko rzy stu je na co dzień 38 wo zi deł. Po jej te -
re nie po ru sza się tak że ol brzy mia licz ba sa mo cho dów
te re no wych. Pod wo zia po jaz dów w cią gu kil ku dni po -
kry wa war stwa bi tu mi nów i pia sku do cho dzą ca do pięt -
na stu cen ty me trów gru bo ści. Po wy schnię ciu na bie ra
ona twar do ści ka mie nia po wo du jąc du że szko dy w po -
jaz dach. Aby te mu za po biec fir ma Syn cru de po sta no wi -
ła za in sta lo wać myj nię do kół i pod wo zi MobyDick OS
szwaj car skiej fir my Fru ti ger. 
Usu nię cie za bru dzeń w po sta ci mie szan ki pia sków i bi tu -
mów nie sta no wi dla urzą dze nia Fru ti ge ra naj mniej sze go
pro ble mu. Myj nia mia ła pre mie rę pod czas te go rocz nej
Bau my w Mo na chium. Na tych miast po za koń cze niu tar -
gów zo sta ła za ła do wa na do kon te ne rów i dro gą mor ską
prze trans por to wa na do Ka na dy. Po przej ściu te stów
na te re nie ko pal ni Syn cru de in ży nie ro wie Fru ti ge ra mo gli

ze zwo lić na co dzien ną eks plo ata cję urzą dze nia. Kom -
plek so we my cie pod wo zia, któ re przy pra cy ręcz nej
z uży ciem my jek ci śnie nio wych mu sia ło by trwać
do dwóch go dzin, z uży ciem myj ni MobyDick OS za bie -
ra ło tyl ko od dzie się ciu do dwu dzie stu mi nut. Na do da -
tek bez uży cia cie płej wo dy i che micz nych środ ków
czysz czą cych. My cie od by wa się w peł ni au to ma tycz nie,
nie ma więc po trze by nie bez piecz nej i mę czą cej pra cy
ręcz nej. Zmy ty brud prze pły wa przez sys tem płu czek
do umiesz czo ne go pod myj nią zbior ni ka, skąd usu wa ny
jest za po mo cą po daj ni ka zgrze bło we go. Od zy ska -
na wo da mo że być uży ta do po now ne go za si la nia myj ni.  
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Zahnrad Fabrik zwiększa aktywność w Chinach

Moby Dick skutecznie walczy z roponośnym piaskiem

Za hn rad Fa brik AG i LiuGong świę tując ju bi le usz 15-le cia współ pra cy za -
pre zen to wa ły pro to typ osi napędowej do ma szyn bu dow la nych

Wy ko rzy sty wa na przez ko pal nię Syn cru de myj nia MobyDick OS fir my Fru ti -
ger pra cu je sku tecz nie z uży ciem wy łącz nie zim nej wo dy...
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Czy war to po świę cać miej sce w tej ru bry ce fir mie,
któ ra za koń czy ła ży wot plaj tu jąc? War to, pod wa -
run kiem, że cho dzi o In ter na tio nal Ha rve ster. Ta

ame ry kań ska fir ma swe go cza su po tra fi ła sku tecz nie ry -
wa li zo wać z sa mym Ca ter pil la rem, wdro ży ła sze reg no -
wa tor skich kon struk cji, jej hi sto ria jest tak że na trwa łe
zwią za na z pol skim prze my słem ma szyn bu dow la nych,
a kon kret nie Hu tą Sta lo wa Wo la. 
Na zwa In ter na tio nal Ha rve ster Com pa ny po ja wi ła się
po raz pierw szy w ro ku 1902. Przy ję ła ją fir ma, w któ rej
swe si ły po łą czy li dwaj pro du cen ci sprzę tu dla ame ry kań -
skich far me rów. Pierw szym z nich by ły warsz ta ty za ło żo -
ne w ro ku 1851 przez Cy ru sa Hal la McCornicka, dru gim
fir ma po wo ła na do ży cia w ro ku 1869 przez Wil lia ma De -
erin ga. Obaj pa no wie obie cy wa li so bie wie le po fu zji. Ich
za mia rem by ło roz wi nię cie na szer szą ska lę pro duk cji
młoc kar ni i cią gni ków rol ni czych. To na ich ba zie po wsta -
wać za czę ły spy char ki gą sie ni co we zwa ne „Pay do zer”.
Ich ty po sze reg za po cząt ko wał w ro ku 1932 cią gnik gą sie -
ni co wy „TracTracTor” ofe ro wa ny po cząt ko wo jesz cze
pod mar ką McCornick-De ering. W ro ku 1938 In ter na tio nal
Ha rve ster Com pa ny skon stru ował na je go ba zie ma szy nę
TD-18 bę dą cą pierw szym cią gni kiem gą sie ni co wym prze -
zna czo nym do za sto so wań bu dow la nych. Ko lej ny mo del
TD-24 na zwa ny „Big Red” („Czer wo ny Ol brzym”) – od ko -
lo ru, na ja ki ma lo wa ne by ły w tym cza sie ma szy ny
IHC – w ro ku 1947 był naj więk szym na świe cie cią gni kiem
gą sie ni co wym. Naj czę ściej wy ko rzy sty wa ny był z do cze -
pia ną zgar niar ką lub z le mie szem ja ko spy char ka. 
Na po cząt ku lat pięć dzie sią tych ubie głe go stu le cia IHC
zle cił pro duk cję osprzę tu do swo ich cią gni ków ame ry -
kań skiej fir mie Drott, któ ra na trwa łe za pi sa ła się w hi -
sto rii prze my słu ma szyn bu dow la nych. Cho ciaż by two -
rząc kon cep cję hy drau licz nie otwie ra nej łyż ki 4w1.
Przez dłu gi czas te go ty pu osprzęt na zy wa ny był łyż ką
Drot ta. W wie lu kra jach po za USA tym mia nem okre śla -
no rów nież cią gni ki gą sie ni co we. Po la tach uda nej ko -
ope ra cji IHC prze ję ło swe go pod wy ko naw cę, co za -

owo co wa ło po sze rze niem asor ty men tu ofe ro wa nych
ma szyn i szer szym za ak cen to wa niem swej obec no ści
na ryn kach eu ro pej skich. Drott produkował bo wiem ko -
par ki hy drau licz ne na li cen cji Yum bo. Ma szy ny wy twa -
rza ne we fran cu skiej fa bry ce Yum bo cie szy ły się w Eu -
ro pie wiel kim uzna niem na wet na naj bar dziej wy ma ga -
ją cych ryn kach. Nie tyl ko z te go po wo du w ro ku 1970
IHC zde cy do wał się na prze ję cie fir my Yum bo. 

IHC po za ku pie ame ry kań skiej fir my Ho ugh stał się pro du -
cen tem ła do wa rek ko ło wych. Fir ma Fran ka G. Ho ugha po -
cząt ko wo wy twa rza ła łyż ki ła do war ko we i osprzęt do trak -
to rów. W ro ku 1939 jej wła ści ciel skon stru ował spe cjal ną
ma szy nę ko ło wą, w któ rej za sto so wał swą łyż kę. By ła to
pierw sza ła do war ka, któ ra nie ba zo wa ła na kon struk cji cią -
gni ka gą sie ni co we go. Aż do po cząt ku lat sześć dzie sią tych
ubie głe go stu le cia Ho ugh szczy cił się pio nier ski mi roz wią -
za nia mi na ska lę świa to wą. Roz wią za nia kon struk cyj ne fir -
my IHC pod pa try wa li w tym cza sie wszy scy wio dą cy pro -
du cen ci te go ty pu ma szyn. W ro ku 1958 w mo de lu H120
Pay lo ader na pę dza nym sil ni kiem o mo cy 280 KM za sto so -
wa no wy się gnik czo ło wy a nie na bo ku ma szy ny. W ten
spo sób za koń czo no erę „gi lo ty ny”. Wy się gnik w wer sji
bocz nej był przy czy ną wie lu tra gicz nych wy pad ków ope ra -
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In ter na tio nal Ha rve ster – upa dek giganta

Mo del TD-24 na zy wa ny „Big Red” („Czer wo ny Ol brzym”) w ro ku 1947 był
naj więk szym na świe cie cią gni kiem gą sie ni co wym

Ty po sze reg spy cha rek gą sie ni co wych „Pay do zer” za po cząt ko wał w ro -
ku 1932 cią gnik „TracTracTor” ofe ro wa ny pod mar ką McCornick-De ering

Roz wią za nia kon struk cyj ne sto so wa ne w ła do war kach ko ło wych IHC swe -
go cza su pod pa try wa li wszy scy wio dą cy pro du cen ci te go ty pu ma szyn
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to rów ła do wa rek. Łyż ka ma szy ny H120 za mon to wa na by ła
na wy się gni ku o no wa tor skiej w tam tych cza sach ki ne ma -
ty ce ty pu „Z”. Ste ro wa nie prze gu bo we w ła do war ce in ży -
nie ro wie IHC za sto so wa li jed nak do pie ro w ro ku 1965.
Do ko nu jąc prze ję cia fir my He il – ame ry kań skie go pro -
du cen ta po pu lar nych za oce anem zgar nia rek IHC uda -
nie kon ku ro wał z li de ra mi ów cze sne go ryn ku w tym seg -
men cie – Al lis Chal mers, Ca ter pil la rem i Euc lidem. God -
ne uwa gi by ły rów nież wo zi dła IHC. Ich pro duk cję uru -

cho mio no w ro ku 1965. Na po cząt ku by ły to ty po we od -
po wied nio wzmacniane po jaz dy cię ża ro we. Do pie ro po -
tem po wsta ła kon struk cja wo zi deł z praw dzi we go zda -
rze nia z na pę dza ną osią przed nią z bliź nia czym ogu mie -
niem o ła dow no ści 32, 36 i 45 ton. 
Kry zys pa li wo wy w la tach sie dem dzie sią tych ubie głe go
stu le cia spra wił, że IHC za czął tra cić udzia ły na mię dzy -
na ro do wych ryn kach. Fir ma ło ży ła co raz mniej na roz -
wój no wych kon struk cji. Ma szy ny za czę ły być po strze -
ga ne jako prze sta rza łe. Nie przez wszyst kich. W wa run -
kach go spo dar ki so cja li stycz nej ów cze snej Pol ski tech -
no lo gie sto so wa ne przez IHC by ły nie zwy kle atrak cyj ne.
Pol ska za in te re so wa na uno wo cze śnie niem pro duk cji

ma szyn bu dow la nych roz po czę ła roz mo wy na te mat za -
ku pu li cen cji. W la tach 1972-1975 ubie głe go stu le cia
na pod sta wie li cen cji In ter na tio nal Ha rve ster w Sta lo wej
Wo li pod ję to pro duk cję spy cha rek gą sie ni co wych, ła do -
wa rek ko ło wych, ukła da rek ru ro cią gów. Umo wa li cen -
cyj na z ame ry kań skim kon tra hen tem obej mo wa ła pra wa
pro duk cji, trans fer in for ma cji tech nicz nej, prze ka za nie
do ku men ta cji i po moc tech nicz ną oraz zo bo wią za nia
stron w za kre sie wza jem nych za ku pów. Nie bez ra cji
uwa ża się, że by ła to je dy na umo wa li cen cyj na za war ta
w okre sie PRL, któ ra przy nio sła i przy no si do dziś ko rzy -
ści ro dzi me mu prze my sło wi…

La ta osiem dzie sią te mi nio ne go stu le cia oka za ły się dla In -
ter na tio nal Ha rve ster wy jąt ko wo cięż kie. Na sku tek błęd nej
oce ny ryn ku oraz trwa ją ce go aż 172 dni straj ku 35.000 pra -
cow ni ków fir my zrze szo nych w związ kach za wo do wych
bran ży mo to ry za cyj nej UAW (Uni ted Au to Wor kers), kon -
cern po niósł ol brzy mie stra ty fi nan so we. Mi mo dzia łań na -
praw czych dra stycz nie spa dły też no to wa nia kon cer nu
na no wo jor skiej gieł dzie. Na do da tek USA do tknę ła w tym
cza sie re ce sja po wo du ją ca spa dek za po trze bo wa nia
na ma szy ny bu dow la ne. W re zul ta cie IHC zo stał zmu szo ny
do ogło sze nia upa dło ści i stop nio wej wy prze da ży ma jąt ku.
We wrze śniu 1982 ro ku wła ści cie lem od dzia łu ma szyn bu -
dow la nych IHC stał się ame ry kań ski Dres ser In du stries. 
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Po prze ję ciu wy twa rza ją cej zgar niar ki fir my He il, IHC z po wo dze niem kon -
ku ro wał z li de ra mi świa to wych ryn ków w tym seg men cie 

Kon struk cję ła do war ki 175 opar to na spe cjal nie opra co wa nym cią gni ku gą -
sie ni co wym. Ma szy na wy po sa żo na by ła w łyż kę 4w1 fir my Drott

Pro duk cję wo zi deł IHC uru cho mio no w ro ku 1965. Fir ma pro du ko wa ła cie -
szą ce się uzna niem użyt kow ni ków po jaz dy o ła dow no ści 32, 36 i 45 ton

W ro ku 1970 IHC zde cy do wał się na prze ję cie fir my Yum bo wcho dząc tym
sa mym do gro na pro du cen tów ko pa rek hy drau licz nych
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Serwis to nie kręcenie kluczem!
Ma szy ny Bu dow la ne: – Lu bi Pan sko ki nar ciar skie?
Mar cin Grześ ko wiak: – Wo lę wy ści gi For mu ły 1. A wła -
ści wie dla cze go Pan py ta?

MB: – Ze wzglę du na sko ja rze nie. Oso by zaj mu ją ce się
ob słu gą po sprze daż ną w bran ży ma szyn bu dow la nych,
któ re pre zen tu ją wy so ki po ziom me ry to rycz ny są dla
mnie ni czym skocz ko wie nar ciar scy. Jest set ka pro fe -
sjo na li stów, po dob nie jak za wod ni ków po tra fią cych na -
praw dę ska kać. Po zo sta li uda ją, że po tra fią…
MG: – W bran ży je stem od czter na stu lat. W tym cza sie
napotkałem na swojej drodze wie lu róż nych me ne dże -
rów. Pro szę mi wie rzyć, że licz ba praw dzi wych pro fe sjo -
na li stów jest du żo mniej sza niż sto. Raczej bliżej nam
do Formuły 1, tam najlepszych kierowców jest 22. 

MB: – Dlaczego Pan tak uważa? 
MG: – Nie ste ty, cią gle po peł nia my ten sam błąd. Gdy
fir mie po trze ba sze fa dla gru py me cha ni ków, wy bie ra ny
jest zwy kle naj lep szy z nich. Nie bie rze się jed nak zu peł -
nie pod uwa gę je go pre dys po zy cji czy wie dzy me ne -
dżer skiej. W re zul ta cie nie ma my ani me cha ni ka – bo
ten zo stał kie row ni kiem – ani kie row ni ka, bo me cha nik
nie jest w sta nie po do łać no wej ro li. Za rzą dza nie ob słu -
gą po sprze daż ną i na pra wia nie ma szyn to dwie skrajnie
róż ne rze czy. 

MB: – Gdy roz ma wia li śmy poprzednio, był Pan pra -
cow ni kiem Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska. Po zo sta -
jąc w kon wen cji spor to wej za py tam, dla cze go zde cy do -
wał się Pan na trans fer do Ko mat su Po land?
MG: – Bu do wa nie ser wi su ma szyn bu dow la nych Vo lvo
od ze ra do dzi siej sze go po zio mu by ło zde cy do wa nie
naj bar dziej eks cy tu ją cym okre sem w mo im za wo do wym
ży ciu. Gdy dzie ło się do ko na ło, zro bi ło się nie co nud no.
A ja je stem oso bą ener gicz ną, któ ra lu bi po dej mo wać
no we wy zwa nia. Pod ją łem to od Ko mat su Po land, któ re
za pro po no wa ło mi od by cie na no wo tej po dró ży. Wa ha -
łem się bar dzo krót ko, tym bar dziej, że kie dy za czy na -
łem pra cę w Vo lvo, zna łem tyl ko cel. Dziś znam za rów -
no cel, jak i dro gę do je go osią gnię cia.

MB: – Po zwo lę so bie raz jesz cze po wró cić do sko ków
nar ciar skich. Czy w Ko mat su Po land nie czu je się Pan
przy pad kiem tak jak za wod nik, któ ry po raz pierw szy
sta je na roz bie gu „ma mu ta”?
MG: – Ca ła mo ja ka rie ra za wo do wa zwią za na by ła z fir -
mą Vo lvo, moż na więc po wie dzieć, że pod ją łem bar dzo
trud ną de cy zję. Tym bar dziej, że po ty lu la tach pra cy
w Vo lvo zo sta wi łem nie tyl ko pod wład nych czy współ -
pra cow ni ków ale tak że kil ko ro przy ja ciół, z któ ry mi kon -
takt jest te raz prak tycz nie nie moż li wy. Z dru giej jed nak
stro ny tra fi łem do fir my o bar dzo cie ka wej kulturze or -

ga ni za cyj nej po sia da ją cej mło dy ze spół pe łen ener gii
i en tu zja zmu. Ko mat su to nu mer dwa na świe cie, za raz
po fir mie Ca ter pil lar. Nie wi dzę naj mniej szych prze -
szkód, aby sta ło się li de rem w na szym kra ju. Dla te go
uwa żam, że pod ję cie pra cy w Ko mat su Po land jest dla
mnie kro kiem w przód. Przed na mi prze cież ca ły świat!

MB: – Czy at mos fe ra pra cy w ja poń skiej fir mie jest
rzeczywiście tak specyficzna? 
MG: – Vo lvo też ma swo ją skan dy naw ską spe cy fi kę…
Teraz sta ram się jak naj wię cej do wie dzieć się o Ja po nii
i men tal no ści jej miesz kań ców. Prze czy ta łem właśnie
książ kę „Zro zu mieć Ja poń czy ków”, któ rą po da ro wał mi
mój oj ciec. Już kil ka krot nie mi się przy da ła. 

MB: – Po wie dział Pan kie dyś, że wy ko nu jąc swą pra cę
dą ży do sta nu, w którym chciał by Pan być swo im wła -
snym klien tem. Czy tak właśnie by ło, w chwili gdy
opusz czał Pan Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska? 
MG: – Nie na mó wi mnie Pan na ja kie kol wiek sło wa kry -
ty ki pod ad re sem Vo lvo, gdyż w ten spo sób zdys kre dy -
to wał bym efek ty czter na stu lat wła snej pra cy. 

MB: – Nie mia łem ta kie go za mia ru. Cho dzi mi o to, czy
wszyst ko funk cjo no wa ło tak, jak Pan to so bie za kła dał? 
MG: – Od po wiem tak, jak pod czas na szej po przed niej
roz mo wy – je stem bar dzo wy ma ga ją cym klien tem! 

MB: – Co na le ży do Pań skich za dań w Ko mat su Po -
land? Ja kie ce le po sta wił Pan so bie na po czą tek? 
MG: – Ja ko dy rek tor dzia łu after sa les od po wia dam
za sze ro ko ro zu mia ną ob słu gę po sprze daż ną za rów no
w za kre sie roz wo ju sie ci ser wi so wej, wy po sa że nia warsz -
ta tów, po go to wia ser wi so we go, me cha ni ków, jak i część
han dlo wą – kształtowanie ce n, kon trak ty ser wi so we,
kon sul ting tech no lo gicz ny oraz pro gra my „risk -sha ring”. 

MB: – Ogrom zadań przed Panem… 
MG: – Współ cze sny ser wis jest da le ki od ste reo ty pu me -
cha ni ka krę cą ce go klu czem… Skła da się na nie go sys -
tem funk cji, któ re na le ży roz wi jać w spo sób har mo nij ny.
Mo im głów nym ce lem jest mak sy ma li za cja za do wo le nia
użyt kow ni ków ma szyn Ko mat su z po sia da ne go sprzę tu.
Cho dzi przede wszyst kim o ni skie kosz ty eks plo ata cji,
wy so ką pro duk tyw ność i do stęp ność tech nicz ną. Ale nie
tyl ko o to. Bar dzo waż ny jest roz wój we wnętrz ny or ga ni -
za cji, na któ ry skła da ją się pro ce sy, me to do lo gia i stan -
da ry za cja dzia łań oraz za rzą dza nie zmia ną w po sta ci
mo ni to ro wa nia dzia łań kon ku ren cji, cią głej mo dy fi ka cji
port fe la ofert, tak aby być o krok przed kon ku ren ta mi.
Utrzy ma nie rów no wa gi po mię dzy wy żej wy mie nio ny mi
czyn ni ka mi stanowi gwa ran cję osiągnięcia suk ce su.



SERWIS I EKSPLOATACJA 9

... I N
IE

 T
Y

L
K

O

MB: – Jak dłu ga dro ga przed Pa nem? Kie dy spo dzie -
wa się Pan osią gnąć za kła da ne ce le? 
MG: – Za wsze za sta na wia łem się, jak to moż li we, że Ko -
mat su w Pol sce jest w sta nie z po wo dze niem ry wa li zo -
wać z Ca ter pil la rem ma jąc mniej roz bu do wa ną sieć ser -
wi so wą. Dziś wiem, że dzie je się tak za spra wą ja ko ści
ofe ro wa nych ma szyn. Ma my tu do czy nie nia ze swo -
istym pa ra dok sem. Dla każ de go ser wi su sy tu acja,
w któ rej cięż kie ma szy ny gór ni cze czy bu dow la ne pra -
cu ją bez ge ne ral ne go re mon tu i bez uster ki po trzy dzie -
ści ty się cy go dzin mo że być po wo dem do zmar twień.
Z dru giej jed nak stro ny, czy nie te go wła śnie ocze ku ją
użyt kow ni cy na szych ma szyn? Ta ka sy tu acja ma jesz -
cze jed ną za le tę, po zwa la bo wiem na skon cen tro wa nie
się na roz wo ju i wpro wa dza nie na pol ski ry nek ofer ty
„mięk kiej” Ko mat su czy li roz wią zań z za kre su kon trak -
tów ser wi so wych, pro gra mów risk -sha ring oraz po mo cy
w roz wią zy wa niu pro ble mów eks plo ata cyj nych. Przy -
znać mu szę, że sam by łem za sko czo ny bo gac twem ofer -
ty Ko mat su… Wra ca jąc zaś do sed na Pań skie go py ta -
nia… Oczy wi ście chciał bym, aby czas re ali za cji mo ich
ce lów był jak naj krót szy, ale wszyst ko za le ży od ryn ku,
sy tu acji eko no micz nej. Je że li spraw dzą się pro gno zy i ry -
nek „obu dzi się” w po ło wie przy szłe go ro ku, to są dzę, że
na zbu do wa nie wy zna cza ją cej stan dar dy ryn ko we or ga -
ni za cji ser wi so wej bę dę po trze bo wał czte rech -pię ciu lat.

MB: – Ser wis Vo lvo, któ ry na le ży trak to wać prze cież ja -
ko Pań skie dziec ko cie szy się do brą opi nią użyt kow ni -
ków. Te raz bu du je Pan ser wis Ko mat su, ma szyn – jak
sam Pan stwier dził – do sko na łej ja ko ści, a przez to bez -
a wa ryj nych. Za sta na wiam się, co bar dziej się li czy. Mar -
ka ma szy ny czy na zwi sko or ga ni za to ra spra wu ją ce go
nad nią pie czę ser wi su? 
MG: – Po zwo lę so bie na pew ną pa ra bo lę… W  For mu -
le 1 w ro ku 2013 do szło do spek ta ku lar ne go wy da rze -
nia. Le wis Ha mil ton prze szedł z McLarena do Mer ce de -
sa. Potrafi wygrywać także w nowych bar wach.

MB: – Któ re z miejsc pra cy me cha ni ków Ko mat su chciał -
by Pan po ka zać czy tel ni kom Ma szyn Bu dow la nych? 
MG: – Ba zę tech nicz ną przy La far ge Ku ja wy, gdzie pra -
cu je dwa na ście cięż kich ma szyn Ko mat su. Dwaj pra cu -
ją cy na miej scu me cha ni cy za pew nia ją go to wość tech -
nicz ną sprzę tu na po zio mie 95 pro cent. 

MB: – Dzi siej sze ma szy ny są co raz bar dziej skom pli ko -
wa ne. Czy ich ob słu ga tech nicz na nie na strę cza kło po -
tów użyt kow ni kom i wa sze mu ser wi so wi? 
MG: – Me cha ni cy Ko mat su Po land oprócz te go, że le gi -
ty mu ją się wie lo let nim do świad cze niem, prze cho dzą tak -
że re gu lar ne szko le nia. Prze zna cza się na to po nad pięć
pro cent ich no mi nal ne go cza su pra cy. Dla te go są w sta -

nie po ra dzić so bie z każ dą uster ką. Ma szy ny Ko mat su
wy po sa żo ne są w nie od płat ny dla klien tów sys tem Kom -
trax. To naj bar dziej za awan so wa ny tech no lo gicz nie sys -
tem te le ma tycz ny, z ja kim mia łem do czy nie nia. Dzię ki
nie mu nasz ser wis prze waż nie zna przy czy nę awa rii
i spo sób prze pro wa dze nia na pra wy jesz cze przed wy jaz -
dem do klien ta. Dla naj bar dziej wy ma ga ją cych klien tów
ma my ofer tę kon trak tów ser wi so wych, zwłasz cza peł -
nych R&M za wie ra nych na do wol ną licz bę go dzin, płat -
nych za każ dą go dzi nę pra cy. Dla wła ści cie la ma szy ny
jest to gwa ran cja sta łych, ła twych do skal ku lo wa nia
kosz tów oraz nie za wod no ści sprzę tu. Za pew niam, że ob -
słu ga tech nicz na za rów no ko pa rek hy bry do wych, któ re
są już eks plo ato wa ne na pol skich pla cach bu do wy, jak
i ma szyn na pę dza nych speł nia ją cy mi naj now sze nor my
emi sji spa lin Tier 3 nie sta no wią dla na szych me cha ni -
ków naj mniej sze go pro ble mu. My ślę, że na szcze gól -
ne pod kre śle nie za słu gu je fakt ol brzy miej od po wie dzial -
no ści Ko mat su przy wpro wa dza niu na ry nek no wych
pro duk tów. Do sko na łym przy kła dem są sil ni ki speł nia ją -
ce nor mę Sta ge IIIB. Wszy scy pa mię ta my, ja kie pro ble -
my z ni mi mie li wszy scy pro du cen ci. Ko mat su wpro wa -
dzi ło je na ry nek ja ko ostat nie, do pie ro po uzy ska niu
cał ko wi tej pew no ści, że ich kon struk cja zo sta ła w peł ni
do pra co wa na. Chciał bym też zwró cić uwa gę na pro -
gram Ko mat su Ca re sta no wią cy gwa ran cję nie za wod -
no ści sprzę tu bę dą ce go przez pierw sze 2.000 go dzin
pod sta łą opie ką ser wi su. Wszyst kie prze glą dy – ro bo -
ci zna, do jazd, czę ści za mien ne oraz dwie wy mia ny fil tra
KDPF są dar mo we. Wszyst ko wska zu je na to, że Ko mat -
su nie zmie ni swe go po dej ścia tak że co do ma szyn z sil -
ni ka mi Tier 4. Na si klien ci nie ma ją za tem naj mniej szych
po wo dów do zmar twień. Mo gą w peł ni skon cen tro wać
się na swo jej pra cy.

Roz ma wia∏: Ja cek Ba rań ski 

Rozmowa z Marcinem Grześkowiakiem, 
dyrektorem obsługi posprzedażnej Komatsu Poland



10 SERWIS I EKSPLOATACJA  

Zchwi lą po wsta nia PHZ Bu mar jed nym z naj waż niej -
szych za dań by ło dzia ła nie, we spół ze zjed no cze -
niem i je go za kła da mi, na rzecz uno wo cze śnie nia

pro du ko wa ne go asor ty men tu ma szyn bu dow la nych,
w opar ciu o współ pra cę z pro du cen ta mi roz wi nię tych
kra jów za chod nich. Żar to wa no, że gdy by na wet so cja -
lizm miał osta tecz nie za trium fo wać w świe cie, trze ba bę -
dzie za dbać o to, by po zo sta ła ja kaś en kla wa go spo dar -
ki ka pi ta li stycz nej, że by by ło skąd brać li cen cje na no we
wy ro by. Za da nie nie by ło ła twe, je że li pa mię ta my, że Pol -
ska, bę dąc w blo ku so cja li stycz nym przy na le ża ła do Pak -
tu War szaw skie go, a go spo dar ka funk cjo no wa ła zgod nie
z ma ło spraw nym i od por nym na in no wa cję sys te mem
na ka zo wo -roz dziel czym, a że la zna kur ty na  – choć nie co
uchy lo na – po zo sta wa ła do syć szczel na.
Przed ro kiem 1971, kie dy to eks por te rem bran ży był
jesz cze PTEIM Po li mex, jak i po tem, kie dy po wstał już
PHZ Bu mar, eks por to wa ofer ta ma szy no wa za kła dów
ZPMB by ła ra czej ubo ga. Ma szy ny, po za nie licz ny mi wy -
jąt ka mi by ły sprze da wal ne je dy nie w kra jach człon kow -
skich RWPG, w ra mach do rocz nych umów mię dzy rzą -
do wych roz li cza nych w wir tu al nym pie nią dzu, ja kim był
ru bel trans fe ro wy i pro to ko łów, któ rych re ali za cja dla
kra jów -człon ków by ła ob li ga to ryj na. Za pew nia ło to trwa -
ły zbyt i za mó wie nia dla pro du cen tów – in te res ja koś się
krę cił, a ob ro ty by ły cał kiem du że. Na pro du cen tach za -
chod nich licz by sprze da wa nych w ob rę bie RWPG ma -
szyn ro bi ły wra że nie. Jed nak ja kość ma szyn by ła mar -
na, a ich no wo cze sność i kon ku ren cyj ność w sto sun ku
do pro duk tów z kra jów roz wi nię tych pra wie żad na.
Mo no pol PTEIM Po li mex ja ko je dy ne go eks por te ra był
źró dłem nie koń czą cych się kon flik tów i wza jem nych
oskar żeń. Han dlow cy nie bez słusz no ści uskar ża li się, że
prze mysł nie pro du ku je ma szyn, speł nia ją cych wy ma ga -
nia od bior ców, a za kła dy oskar ża ły han dlow ców, że nie
umie ją sprze da wać te go, co oni pro du ku ją. W no wej sy -
tu acji, kie dy po po wsta niu PHZ Bu mar, pro du cen ci i han -
del za gra nicz ny zna la zły się w jed nej dru ży nie, na ka zem
chwi li sta ło się kon struk tyw ne i so li dar ne po dej ście
do roz wią zy wa nia pro ble mów pro duk cji i sprze da ży.
W owym cza sie głów nym asor ty men tem eks por to wym by -
ły ko par ki me cha nicz ne kla sy 0,5 m3 KM-501/503 pro du -
ko wa ne we wcze snych la tach po wo jen nych na li cen cji
ZSRR przez War szaw skie Za kła dy Ma szyn Bu dow la nych

imienia L. Wa ryń skie go, a póź niej przez Hu tę Sta lo wa Wo -
la, oraz ro dzi mej kon struk cji ko par ki me cha nicz ne kla -
sy 1,2 m3 UNIKOP KU-1206B w Za kła dy Me cha nicz ne Ła -
bę dy). Za kła dy imienia L. Wa ryń skie go pro du ko wa ły rów -
nież ma łą ko par kę me cha nicz ną KM-251 o po jem no -
ści 0,25 m3 , według do ku men ta cji bry tyj skiej fir my Prie st -
man Bro thers z Hull. By ła to ma szy na nie za wod na. Do dziś
moż na spo tkać ją jesz cze na po lu lub w ce giel ni.
Po wo dze niem w kra jach roz wi ja ją cych się – m.in. w Pa -
ki sta nie, Ko lum bii  – cie szy ły się nie za wod ne, acz pry mi -
tyw ne, wal ce dro go we WDT-1 i WDT-2 skon stru owa ne
i pro du ko wa ne w FADROMIE Wro cław. Do kra jów
RWPG eks por to wa no w znacz nych ilo ściach żu ra wie
wie żo we, mniej sze ma szy ny i na rzę dzia do pra cy w bu -
dow nic twie, ta kie jak be to niar ki, tyn kar ki, pod no śni ki,
wcią gar ki i rusz to wa nia. Te ostat nie pro du ko wa ne przez
za kła dy Zjed no cze nia ZREMB.
Po za obo zem kra jów człon kow skich RWPG sprze daż
ma szyn mia ła cha rak ter in cy den tal ny i na stę po wa ła po -
przez pro to ko ły mię dzy rzą do we, umo wy i ra chun ki cle -
arin go we oraz trans ak cje bar te ro we ze sto sun ko wo nie -
licz ną gru pą kra jów roz wi ja ją cych się, ta kich jak In die,
Egipt, Sy ria, Pa ki stan, Cej lon, Ku ba, Ko lum bia.
Do nie licz nych sprze da ży wol no de wi zo wych do cho dzi -
ło przy skraj nie ni skich ce nach i nie pew nych płat no -
ściach. Do rzad ko ści na le ża ły przy pad ki, by ja kiś na -
byw ca ku pił dru gi raz tę sa mą ma szy nę. Za sprze da żą
z re gu ły szły re kla ma cje, pre ten sje, kosz tow ne wy sy ła -
nie tech ni ków za kła do wych do usu wa nia uste rek,
wstrzy my wa nie lub od mo wa za pła ty, a na ko niec nie -
rzad ko zwro ty ma szyn.
Po wy da rze niach grud nia 1970 ro ku przy ję ło po li ty kę
otwar cia na współ pra cę go spo dar czą, w tym kre dy to -
wą, z roz wi nię ty mi kra ja mi ka pi ta li stycz ny mi. PHZ Bu -
mar mia ło peł ne rę ce ro bo ty w swo jej rów no le głej funk -
cji je dy ne go im por te ra ma szyn bu dow la nych w kra ju.
Nie mal z dnia na dzień wszyst kie przed się bior stwa bu -
dow la ne w Pol sce za czę ły dys po no wać szczo dry mi li -
mi ta mi de wi zo wy mi na za ku py ma szyn i urzą dzeń,
o któ rych wcze śniej ma ło kto na wet sły szał, z Eu ro py
Za chod niej i z USA. Tzw. Ko mi sje An ty im por to we sta ły
się ko mi sja mi pro im por to wy mi i nie ośmie la ły się tłu mić
nie roz sąd ny mi obiek cja mi po wszech ne go en tu zja zmu
do mo der ni zo wa nia się za wszel ką ce nę. Za kwi tła im -
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Maszyny za „żelazną kurtyną”

Gro ma dząc ma te ria ły o hi sto rii kon cer nu In ter na tio nal Ha rve ster Com pa ny raz po raz na tra fia li śmy na związ ki nie gdy -
siej sze go po ten ta ta świa to wych ryn ków z pol skim prze my słem ma szyn bu dow la nych. Szcze gól nie in te re su ją cy wy dał
nam się tekst opu bli ko wa ny na 40-le cie po wsta nia spół ki Bu mar. Je rzy Szum ski, w la tach 1971-1976 dy rek tor Biu ra Ko -
ope ra cji Im por tu i Eks por tu do Kra jów Ka pi ta li stycz nych PHZ Bu mar i kie row nik De le ga tu ry w Chi ca go w la tach 1976-
1979 opi sy wał w nim przy ję tą przez wła dze PRL stra te gię grun tow ne go zmo der ni zo wa nia tej ga łę zi prze my słu. Tekst
za wie ra ty le cie ka wych fak tów z hi sto rii, że – po uprzed nim uzy ska niu zgo dy au to ra i fir my Bu mar Sp. z o.o. – po sta no -
wi li śmy opu bli ko wać go bez skró tów. Je dy ną in ge ren cją jest ty tuł pu bli ka cji po cho dzą cy od re dak cji…
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por to wa bo nan za, a w ko ry ta rzach PHZ Bu mar od ra na
do wie czo ra krę ci li się przed sta wi cie le roz licz nych pro -
du cen tów z kra jów ka pi ta li stycz nych.
Tym cza sem ro dzi ma pro duk cja ma szyn bu dow la nych
zna la zła się na ostat nim miej scu li sty prio ry te tów ów -
cze sne go Mi ni ster stwa Prze my słu Ma szy no we go. A ra -
dzić so bie sa me mu nie by ło ła two. Im por to wy luz nie
do ty czył po trzeb za kła dów ZPMB. Za kup za gra ni cą ja -
kiej kol wiek li cen cji wy ma gał aż uchwa ły Ra dy Mi ni -
strów. Przy tym, na wet po jej uzy ska niu zdo by wa nie
nie odzow nych de wiz na ja ki kol wiek im port za opa trze -
nia pro duk cji li cen cyj nej sta no wi ło dro gę przez mę kę.
Pierw sze do świad cze nia ko ope ra cji prze my sło wej z kra -
ja mi za chod ni mi miał   PTEIM Po li mex. Za pio nier ską
uwa ża się współ pra cę Hu ty Sta lo wa Wo la z bry tyj ską fir -
mą Jo nes Cra nes Co. Ltd. w Let chworth w po bli żu Cam -
brid ge, za słu żo nym pro du cen tem żu ra wi sa mo jezd nych,
re pre zen tu ją ce go naj lep sze tra dy cje prze my słu bry tyj -
skie go. Kon tak ty, a na stęp nie współ pra ca z Jo nes Cra -
nes sta ły się dla Hu ty Sta lo wa Wo la po li go nem do świad -
czal nym i źró dłem pio nier skich wręcz do świad czeń.
Od 1971 ro ku ko ope ra cja ta by ła kon ty nu owa na przez
HSW aż do lat 80. już przy udzia le PHZ Bu mar, w któ rym
od po wie dzial ny mi za jej re ali za cję by li Je rzy Ku czyń ski
i Le szek Ga jew ski. Z cza sem w tę ko ope ra cję za an ga żo -
wa no rów nież Za kła dy Me cha nicz ne Bu mar -Ła bę dy,
któ re dla Jo ne sa i dla HSW pro du ko wa ły pod wo zia gą -
sie ni co we 851C. Nie by ła to ko ope ra cja o du żej ska li
w ka te go riach war to ści obu stron nych prze pły wów, czy
war to ści sprze da ży, ale by ła to ko pal nia do świad czeń
dla HSW i dla PHZ Bu mar w ini cjo wa niu i re ali zo wa niu
ko ope ra cji z in ny mi part ne ra mi z Za cho du już na więk -
szą ska lę. Na uczo no się ro zu mieć an giel ską do ku men -
ta cje w sys te mie ca lo wym. Udo wod nio no tym sa mym,
że w wa run kach funk cjo no wa nia przed się biorstw wza -
jem nie kon te stu ją cych się sys te mów go spo dar czych,
moż li wa jest współ pra ca, mi mo ist nie ją cych ba rier.
Po li mex, a póź niej PHZ Bu mar, sta rał się za wsze wy ko -
rzy sty wać atut, ja kim by ła po zy cja je dy ne go im por te ra
ma szyn bu dow la nych w Pol sce. W mo men cie po wsta -
nia PHZ Bu mar w je go struk tu rze or ga ni za cyj nej usta no -
wio no Biu ro A – biu ro im por tu, eks por tu i ko ope ra cji z K.
K. Dy rek to rem biu ra był Syk stus Ole sik, do świad czo ny
pra cow nik han dlu za gra nicz ne go, je go za stęp cą – Je rzy
Szum ski, z wy kształ ce nia in ży nier -kon struk tor o spe cjal -
no ści ma szy ny bu dow la ne i dro go we, wie lo let ni pra cow -
nik Biu ra Ma szyn Bu dow la nych Po li me xu. Za im port od -
po wia dał za stęp ca dy rek to ra Ta de usz Kru piń ski.
Ko ope ra cja prze my sło wa w sto sun kach Wschód-Za -
chód ni gdy nie zo sta ła zde fi nio wa na w spo sób za do wa -
la ją cy wszyst kich. Czę sto ter min ten uży wa ny był ja ko
sło wo -klucz do ozna cza nia wszel kich form wy mia ny
i współ pra cy bar dziej zło żo nych niż naj prost sza trans -
ak cja kup na/sprze da ży. Nie kie dy ter min ten był wy raź -
nie nad uży wa ny dla do raź nych ce lów. Kon fu zję po więk -

sza ło przy ję te w pol skim prze my śle na zy wa nie wszel -
kich do staw ma te ria łów i kom po nen tów dla pro duk cji
„ko ope ra cją” a ich do staw ców „ko ope ran ta mi”.
W prak ty ce PHZ Bu mar ko ope ra cja mię dzy na ro do wa by -
ła po strze ga na ja ko spraw ne na rzę dzie or ga ni zo wa nia
przez part ne rów dzia łal no ści obej mu ją cej roz wój tech -
nicz ny wy ro bów, pro duk cję, sprze daż i ser wis w spo sób
przy no szą cy ko rzy ści obu stro nom, prag ma tycz nie moż -
li wy do zre ali zo wa nia w ist nie ją cych uwa run ko wa niach
od mien nych sys te mów spo łecz nych i go spo dar czych.
Dla kor po ra cji za chod nich spra wą o pod sta wo wym
zna cze niu by ło natomiast za cho wy wa nie kon tro li
nad wy ko rzy sty wa niem ich in for ma cji tech nicz nej
i know -how, tak aby li cen cjo bior ca nie stał się ni gdy
ich kon ku ren tem. Udzia ły ka pi ta ło we w fir mie li cen cjo -
bior cy, i to naj le piej kon tro lu ją ce, to gwa ran to wa ły. Ale
w kra jach so cja li stycz nych nie by ło to moż li we. W za -
kre sie ochro ny praw li cen cjo daw cy ko ope ra cja by ła
więc ja kimś su ro ga tem za bez pie czeń.W po ro zu mie niu
z kie row nic twem ZPMB sfor mu ło wa no pod sta wo we
kry te ria ko ope ra cji prze my sło wej z pro du cen ta mi
z kra jów ka pi ta li stycz nych.
Już w czerw cu 1971 ro ku, w kil ka mie się cy po po wsta -
niu, PHZ Bu mar wspól nie z HSW oraz Zjed no cze niem
Prze my słu Ma szyn Bu dow la nych do pro wa dził do pod -
pi sa nia na Mię dzy na ro do wych Tar gach Po znań skich
umo wy ko ope ra cyj nej z re no mo wa nym bry tyj skim pro -
du cen tem żu ra wi o świa to wej po zy cji, fir mą Co les Cra -
nes Co. z Sun der land w pół noc nej An glii. Cho dzi ło
o w peł ni hy drau licz ny żu raw na pod wo ziu sa mo cho do -
wym z wy się gni kiem te le sko po wym – w tym wy pad ku
o no mi nal nym udźwi gu 30 ton.
Za pięć dwu na sta w Po zna niu, w cza sie do ko ny wa nia
ostat nich uzgod nień, ne go cja cje zna la zły się w im pa sie.
Oka za ło się, że głów ny kon ku rent Co le sa, ame ry kań ska
fir ma o świa to wym za się gu i re no mie Gro ve Ma nu fac tu -
ring, aby wejść na ry nek pol ski za de kla ro wa ła go to -
wość przy stą pie nia do ko ope ra cji na wa run kach ko -
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Ma ła ko par ka me cha nicz na KM-251 sta no wi ła owoc współ pra cy z bry tyj ską
fir mą Prie st man Bro thers z Hull
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rzyst niej szych niż Co les. Po kil ku dnio wych go rącz ko -
wych kon sul ta cjach uzna no jed nak, że ofer ta fir my Gro -
ve nie jest do sta tecz nie au to ry zo wa na i wspie ra na przez
ame ry kań skie kie row nic two fir my i nie uza sad nia ze rwa -
nia ne go cja cji z Co le sem na tym eta pie ich za awan so -
wa nia. Umo wę pod pi sa no. I na wet gdy by wie dzia no
wte dy, że trzy na ście lat póź niej, w 1984 ro ku, fir ma Gro -
ve przej mie Co le sa wraz z je go za kła dem w Sun der land
w Pół noc nej An glii, ta de cy zja za pew ne nie by ła by in na.
Ko ope ra cja z fir mą Co les by ła z pew no ścią suk ce sem
tech nicz nym i pro duk cyj nym, a na wet go spo dar czym.
PHZ Bu mar ob słu gi wał też w tym cza sie kil ka po mniej -
szych umów w Eu ro pie Za chod niej. Na to miast współ -
pra ca z pro du cen ta mi ma szyn bu dow la nych w USA na -
dal wy da wa ła się per spek ty wą rów nie nę cą cą, co nie re -

al ną ze wzglę dów po li tycz nych jak i in nych. Sta ny Zjed -
no czo ne, naj więk szy pro du cent i ry nek ma szyn bu dow -
la nych, wów czas tak jak i dziś, przo do wa ły w świe cie
przede wszyst kim w ma szy nach do ro bót ziem nych.
W Pol sce ma szy ny ame ry kań skie by ły ra czej ma ło zna -
ne. Za ku py ma szyn ame ry kań skich nie otwie ra ły pol -
skim im por te rom kon tak tów z fir ma mi ma cie rzy sty mi
w USA, ja ko że za ła twia no je z przed sta wi ciel stwa mi
firm ame ry kań skich w Eu ro pie.
Dy rek cja Zjed no cze nia Prze my słu Ma szyn Bu dow la -
nych, PHZ Bu mar, jak i głów ne za kła dy zjed no cze -
nia – Hu ta Sta lo wa Wo la i War szaw skie Za kła dy Ma szyn
Bu dow la nych im. L. Wa ryń skie go by ły za in te re so wa ne
moż li wo ścia mi współ pra cy z Ame ry ka na mi. Jed nak by -
ło to za in te re so wa nie ra czej teo re tycz ne, bo w prak ty ce
nikt nie wie rzył, że to się mo że udać.
W la tach 1968-1973 przy Kon su la cie Ge ne ral nym PRL
w Chi ca go kon su lem ds. han dlo wych i współ pra cy go -
spo dar czej był inż. Ta de usz Ka miń ski. Był pra cow ni -
kiem han dlu za gra nicz ne go z do świad cze niem wy nie -
sio nym z pra cy w Me ta le xpor cie oraz z pla có wek han -
dlo wych w Afga ni sta nie i w In diach. Ma te ria ma szyn bu -
dow la nych by ła mu za tem bli ska. Ja ko dy rek tor Biu ra

„B” Po li me xu zro bił wie le do bre go dla roz wo ju eks por -
tu i biu ra, miał do sko na łe po ro zu mie nie z dy rek to ra mi
za kła dów pro duk cyj nych.
W 1971 ro ku kon sul Ka miń ski za py tał J. Szum skie go,
za stęp cę dy rek to ra Biu ra A w no wo po wsta łym PHZ Bu -
mar, z któ rym był za przy jaź nio ny, czy mógł by mo że
spró bo wać coś zro bić dla bran ży, z któ rą nie daw no był
zwią za ny. Szum ski, któ ry miał do brą zna jo mość przed -
mio tu, w po ro zu mie niu ze swo im prze ło żo nym spo rzą -
dził szcze gó ło we ze sta wie nie firm głów nie z re jo nu sta -
nów Il li no is i Mi chi gan i te ma tów moż li wej współ pra cy.
Sta ran nie opra co wa na li sta obej mo wa ła fir my o pew -
nym sta tu sie i do rob ku w dzia łal no ści nie tyl ko w USA:
• Ca ter pil lar Trac tor, In ter na tio nal Ha rve ster, Al lis Chal -

mers i John De ere ze wska za niem na te mat spy cha -
rek gą sie ni co wych i ła do wa rek,

• Clark Equ ip ment Co. w Bu cha nan, Mi chi gan, ze
wska za niem na ła do war ki Mi chi gan i me cha ni zmy
ma szyn – prze kład nie i mo sty na pę dza ne,

• Ko eh ring Co. w Mil wau kee, Mi chi gan, ze wska za niem
na ko par ki eu ro pej skie go od dzia łu fir my Ko eh -
ring/Menck w RFN ko ło Ham bur ga,

• Gro ve Ma nu fac tu ring Co. w Pe n sy lwa nii w za kre sie
żu ra wi hy drau licz nych te le sko po wych,

• Hy dre co w Ka la ma zoo, Mi chi gan w za kre sie hy drau li -
ki si ło wej.

Kon sul Ka miń ski ener gicz nie wziął się do dzie ła a jego
za bie gi w pierw szej ko lej no ści za owo co wa ły za in te re -
so wa niem fir my Gro ve Ma nu fac tu ring Co. ko ope ra cją
w za kre sie hy drau licz nych żu ra wi z wy się gni kiem te le -
sko po wym. Do współ pra cy nie do szło. Nie do szło
do niej i w póź niej szych la tach mi mo wy sił ków po na wia -
nych przez obie stro ny. Jak się zda je in ten cje fir my nie
by ły cał kiem szcze re i cho dzi ło im przede wszyst kim
o za pew nie nie so bie po zy cji pre fe ro wa ne go do staw cy
kom plet nych żu ra wi do Pol ski.
Bar dzo do bry był na to miast od dźwięk ze stro ny Ko eh -
ring Co. z Mil wau kee w sta nie Wi scon sin. Ko eh ring był
fir mą o pro fi lu mię dzy na ro do wym. W Sta nach Zjed no -
czo nych zna ny był przede wszyst kim ja ko pro du cent
ko pa rek Ko eh ring i Ban tam w za kła dach w Mil wau kee,
wiel kich ko pa rek kro czą cych i żu ra wi Lo ra in w Lo ra in
w sta nie Ohio, a tak że rów nia rek, wal ców dro go wych
i żu ra wi hy drau licz nych Ga lion. W Niem czech do Ko eh -
rin ga na le ża ła sta ra nie miec ka mar ka i za kład ko pa rek
Menck & Ham brock w Ham bur gu -Al to nie.
W ro ku 1971 pod pi sa no z Ko eh rin giem umo wę ko ope -
ra cyj ną na rzecz WZMB im. L. Wa ryń skie go. Przed mio -
tem ko ope ra cji i trans fe ru tech ni ki by ła ko par ka hy drau -
licz na M -250H o ma sie 20 ton. Ta ko ope ra cja nie spe cjal -
nie się uda ła. Do Ko eh rin ga w Niem czech wy eks por to -
wa no za le d wie kil ka na ście ma szyn, a i z ty mi by ło spo -
ro kło po tów tech nicz nych i re kla ma cji. Pro duk cja na ryn -
ki Bu ma ru i na in ny eks port by ła w za sa dzie jed nost ko -
wa z uwa gi na znacz ny wsad im por to wy. Od za in te re so -
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Hydrauliczną ko par kę gą sie ni co wą Wa ryń ski K611 wy twa rza ły War szaw skie
Za kła dy Ma szyn Bu dow la nych im. Lu dwi ka Wa ryń skie go
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wa nych pol skich na byw ców, ja ko wa ru nek za mó wie nia
z re gu ły wy ma ga no udo stęp nie nia de wiz na im port. Mi -
mo tych trud no ści, wie le eg zem pla rzy M -250 H pra cu je
na bu do wach w Pol sce i po za Pol ską do dziś. Na plus
na le ży za li czyć za strzyk no wo cze snej tech ni ki ko par ko -
wej, któ ra z tą ma szy ną prze nik nę ła do in nych ro dzi -
mych kon struk cji WZMB im. L. Wa ryń skie go.
Kon sul Ka miń ski stwo rzył też wa run ki dla dia lo gu z kie -
row nic twem fir my Clark Equ ip ment Co. w Bu cha nan
w sta nie Mi chi gan. Clark Equ ip ment Co., z sprze dażą
rocz ną na po zio mie 1,5 mld USD, w owym cza sie by ła
jed ną z waż niej szych firm w bran ży – pro du ko wa ła ma -
szy ny do ro bót ziem nych na ko łach ogu mio nych
pod świa to wą mar ką Clark Mi chi gan – w tym ca łą ga mę
zna ko mi tych ła do wa rek, a wśród nich naj więk szą
na świe cie z dwoma sil ni ka mi o łącz nej mo cy 880 kW.
Ne go cja cje za ini cjo wa ne dzię ki kon tak tom Ka miń skie -
go, prze pro wa dzo ne na prze ło mie lat 1971-1972
z udzia łem Hu ty Sta lo wa Wo la i jej za kła du sa te li tar ne -
go FM Ra dom sko, do pro wa dzi ły do pod pi sa nia w 1972
ro ku umo wy li cen cyj no- ko ope ra cyj nej, obej mu ją cej ty -
po sze reg mo stów na pę do wych do sto so wa nia przede
wszyst kim w pod wo ziach sa mo cho do wych do żu ra wi.
W PHZ Bu mar w ob słu dze umo wy z fir mą Clark w dzia -
le Wła dy sła wa Bo be la z za an ga żo wa niem pra co wa li Ja -
cek Bu chal czyk i Ka ri na Sob stel.
Oprócz peł ne go trans fe ru in for ma cji tech nicz nej do ty -
czą cej kon struk cji, tech no lo gii wy twa rza nia, wy ma gań
tech nicz nych i praw pro duk cji i sprze da ży umo wa prze -
wi dy wa ła współ pra cę spe cja li stów obu stron w roz wo ju
no wych wy ro bów, a tak że obo wią zek Clar ka ku po wa nia
kom plet nych mo stów na pę do wych pro duk cji FM Ra -
dom sko. Ta współ pra ca prze bie ga ła na ogół po myśl -
nie. Clark do trzy mał swo ich zo bo wią zań, za ma wiał i od -
bie rał mo sty na po trze by swo ich od bior ców.
Na po trze by tej od po wie dzial nej pro duk cji FM Ra dom -
sko, Hu ta oraz Mi ni ster stwo Prze my słu Ma szy no we go
wy asy gno wa ło znacz ne środ ki zło to we i de wi zo we.
Prze my sło wy In sty tut Ma szyn Bu dow la nych zo stał wy -
po sa żo ny w no wo cze sne urzą dze nia do nie nisz czą cych
ba dań pul sa cyj nych mo stów i prze kład ni pro duk cji nie -
miec kiej, któ re słu żą tym ce lom do chwili obecnej.
Jak zwy kle w te go ro dza ju związ kach in ży nie ro wie
i han dlow cy z obu stron na wią zy wa li przy jaź nie, z któ -
rych wie le prze trwa ło do dziś.
Jed nym z okrę tów fla go wych prze my słu ame ry kań skie -
go by ła IHC. W ro ku 1971 był to je den z naj więk szych
kon cer nów prze my sło wych Ame ry ki z sprze da żą rocz -
ną rzę du 5 mld do la rów, co od po wia da ok. 17,5 mld do -
la rów z ro ku 2005. Kon cern miał czte ry pio ny ope ra cyj -
ne: ma szyn rol ni czych (McCormick, IH), sa mo cho dów
cię ża ro wych (In ter na tio nal), ma szyn bu dow la nych (IH,
In ter na tio nal), oraz tur bin ga zo wych (So lar), licz ne za -
kła dy pro duk cyj ne w USA, W. Bry ta nii, Niem czech,
Fran cji i za trud niał łącz nie ok. 80 tys. pra cow ni ków.

W tym cza sie w krę gach Zjed no cze nia PMB na po le ce -
nia pły ną ce od rzą du roz wi nę ły się po szu ki wa nia asor ty -
men tu, któ ry był by pod sta wą wie lo let nie go pro gra mu
pro duk cyj ne go i eks por to we go do kra jów RWPG z na ci -
skiem na ZSRR, w ob ro tach z któ rym ry so wa ła się per -
spek ty wa de fi cy tu han dlo we go i płat ni cze go. W tej spra -
wie na wią za no wstęp ne kon tak ty i prze pro wa dzo no roz -
mo wy z wio dą cy mi pro du cen ta mi – Ca ter pil lar, Al lis
Chal mers i In ter na tio nal Ha rve ster w USA, Ko mat su
w Ja po nii i Deutz w RFN. De le ga cja ZPMB, HSW i PHZ

Bu mar z ów cze snym dy rek to rem na czel nym Ada mem
Ci kow skim li te ral nie ob je cha ła świat w po szu ki wa niu
chęt ne go do współ pra cy part ne ra. Wy ni ki by ły ma ło
obie cu ją ce. Ca ter pil lar nie był w naj mniej szym stop niu
za in te re so wa ny pro li fe ra cją swo jej tech ni ki. De le ga cji
da no ma ło ele ganc ko do zro zu mie nia, że CAT nie ma
nic prze ciw ko te mu, że by Po la cy sko pio wa li ta ki mo del
CAT-a, ja ki ich in te re su je, ale bez ich udzia łu. Po dob nie
Ko mat su. Nr 1. i nr 2. w pro duk cji świa to wej naj wy raź niej
nie mia ły ocho ty na wy kre owa nie wła sny mi rę ka mi no -
we go pre ten den ta do udzia łu w chłon nym ryn ku ZSRR.
Pre zes Al lis -Chal mer sa, zna czą ce go w owym cza sie pro -
du cen ta, przy był do Pol ski z swo imi eks per ta mi, od wie dził
Hu tę Sta lo wa Wo la, za de kla ro wał za in te re so wa nie pro jek -
tem, a po ja kimś cza sie przy słał nie moż li wą pro po zy cję
umo wy li cen cyj nej z wie lo ma mi lio na mi do la rów do za pła -
ce nia na sa mym po cząt ku i bez żad nej ko ope ra cji.
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Hy dros T321 – hy drau licz ny żu raw na pod wo ziu sa mo cho do wym z wy się -
gni kiem te le sko po wym produkowany na licensji Coles Cranes
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W tym cza sie kon sul Ka miń ski sy gna li zo wał z Chi ca go,
że zdo łał po ko nać ko lej ne co raz wyż sze szcze ble kor -
po ra cyj nej dra bi ny w bu dyn ku nr 400 przy North Mi chi -
gan Ave nue w Chi ca go, gdzie mie ści ła się głów na kwa -
te ra IHC i do tarł przed ob li cze sa me go Bro ok sa
McCormicka, któ ry oka zał za in te re so wa nie spra wą,
a na wet chęć oso bi ste go uda nia się do Pol ski w tej
spra wie. Przy oka zji zwie rzył się Ka miń skie mu, że je go
oj ciec, Chaun cey McCormick, w cza sie I woj ny świa to -
wej słu żył w ar mii ame ry kań skiej na po lach bi tew nych
we Fran cji, a po woj nie, z po le ce nia pre zy den ta Wo -
odro wa Wil so na, kie ro wał ame ry kań ską mi sją po mo cy
żyw no ścio wej dla Pol ski. W związ ku z tym wraz z ro dzi -
ną spę dził spo ro cza su w Pol sce. Co wię cej, mło dy Bro -
oks McCormick pi sał pra cę ma gi ster ską na te mat Pol ski
po 1919 ro ku. Ta „Po lish con nec tion” by ła nie wąt pli wie
sprzy ja ją cą oko licz no ścią.
Na za pro sze nie Mi ni stra Prze my słu Ma szy no we go, Bro -
oks McCormick wraz z żo ną i cór ką oraz Omer G. Voss,
Exe cu ti ve V -Pre si dent IHC, tak że z żo ną, od wie dzi li
War sza wę, Czę sto cho wę, Kra ków, Oświę cim i Sta lo wą
Wo lę w kwiet niu 1971 ro ku. Po dróż zor ga ni zo wa ło PHZ
Bu mar, przy wy dat nej po mo cy mi ni ster stwa, któ re min.
za pew ni ło rzą do wy sa mo lot JAK-40 na po dróż z War -
sza wy do Rze szo wa -Ja sion ki, lot ni ska naj bliż sze go Sta -
lo wej Wo li. W po dró ży go ściom to wa rzy szy li mię dzy in -
ny mi Dy rek tor Na czel ny ZPMB Boh dan Per kow ski,
przed sta wi ciel Mi ni stra Prze my słu Ma szy no we go, kon -
sul Ka miń ski z Chi ca go oraz S. Ole sik i J. Szum ski
z PHZ Bu mar wraz z współ pra cow ni ka mi. Po dróż by ła
uda na pod każ dym wzglę dem. Z udzia łem Hu ty Sta lo wa
Wo la, re pre zen to wa nej przez dy rek to ra na czel ne go Zdzi -
sła wa Ma lic kie go i tech nicz ne go, Ta de usza Skrza ta w jej
trak cie uzgod nio no nie zwłocz ne przy stą pie nie do szcze -
gó ło wych ne go cja cji w spra wie ko ope ra cji, zmie rza ją ce
do uru cho mie nia ty po sze re gu spy cha rek gą sie ni co wych
In ter na tio nal Harvester w Hu cie Sta lo wa Wo la.
Ne go cja cje trwa ły kil ka na stęp nych mie się cy. W dniu 
7 lip ca 1972 ro ku w sie dzi bie PHZ Bu mar w War sza wie,
S. Ole sik i Z. Ma lic ki z ra mie nia Bu ma ru/HSW pod pi sa li

se rię umów z IHC re pre zen to wa ną przez Ome ra G. Vos -
sa i Ju le sa L. La ege le ra, Pre ze sa Con struc tion Equ ip ment
Di vi sion. By ła to 10-let nia umo wa li cen cyj no ko ope ra cyj -
na do ty czą ca spy cha rek gą sie ni co wych TD15C (103 kW),
TD25C (210 kW), ukła dar ki gą sie ni co wej TD25CS (210
kW) oraz ła do war ki gą sie ni co wej 175C (103 kW).
Pod pi sa nie umów zbie gło się w cza sie z fi na li za cją bez -
pre ce den so we go kon trak tu In ter na tio nal Ha rve ster
na do sta wy ma szyn do ro bót ziem nych do ZSRR o war -
to ści 40 mi lio nów do la rów ame ry kań skich. Bu mar za -
pew niał, w co Ame ry ka nie ni gdy nie wąt pi li, że by ło to
na stęp stwem pod pi sa nia po ro zu mień IHC z pol skim
prze my słem. Do re ali za cji umów przy stą pio no nie -
zwłocz nie. Roz po czął się pro ces przej mo wa nia i przy -
swa ja nia do ku men ta cji tech nicz nej, in we sto wa nia
w zdol no ści pro duk cyj ne w HSW i uru cha mia nia pro -
duk cji. W Chi ca go po wsta ła de le ga tu ra, któ rej głów nym
za da niem by ła ob słu ga łącz ni ko wa w za kre sie trans fe ru
in for ma cji tech nicz nej i za opa trze nia w kom po nen ty
oraz or ga ni zo wa nie pra cy de le ga cji przy jeż dża ją cych
z kra ju. Nie ogra ni cza ło się to do IHC – de le ga tu ra ob -
słu gi wa ła rów nież współ pra cę z fir mą Clark Equ ip ment
Co. jak i po mniej sze spra wy. PHZ Bu mar utwo rzył
osob ny dział, a póź niej Biu ro Ko ope ra cji, któ re go dy -
rek to rem był Woj ciech Ko nec ki. W War sza wie po wsta ło
Biu ro Ko or dy na cji Uru cho mień Li cen cyj nych (BKUL)
Hu ty Sta lo wa Wo la zor ga ni zo wa ne i kie ro wa ne przez
Ja nu sza Pio trow skie go. W Con struc tion Equ ip ment Di -
vi sion IHC do nad zo ru nad re ali za cją ko ope ra cji usta no -
wio no osob ną ko mór kę – Spe cial Ope ra tions De part -
ment, któ rą ko lej no kie ro wa li Buck Leh mann, póź niej
Pe ter Schle sin ger, z cza sem We sley D. Lee.
Ko ope ra cja z IHC za wsze mia ła cha rak ter roz wo jo wy.
Part ne rzy usta no wi li zło żo ną i nie ma ją cą pre ce den su sieć
wza jem nych po wią zań obej mu ją ca trans fer wie dzy tech -
nicz nej, pro duk cję, sprze daż, wza jem ne do sta wy i współ -
pra cę przy roz wo ju no wych wy ro bów. Z te go wzglę du ko -
ope ra cja IHC z Bu ma rem/HSW trak to wa na by ła ja ko pio -
nier ska w sto sun kach Wschód-Za chód i w swo im cza sem
cie szy ła się znacz nym roz gło sem w kra ju i za gra ni cą.

W Sta lo wej Wo li na po cząt ku lat sie dem dzie sią tych ubie głe go stu le cia na pod sta wie umo wy li cen cyj nej z IHC uru cho mio no pro duk cję spy cha rek gą sie ni co -
wych. Ko lej ne ge ne ra cje tych ma szyn pro du ko wa ne są do dziś tra fia jąc na wet na naj bar dziej eg zo tycz ne ryn ki ca łe go świa ta…
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Na zy wam się Łu kasz Chło pek, je stem ab sol wen -
tem Po li tech ni ki Świę to krzy skiej, gdzie stu dio wa -
łem na Wy dzia le Me cha tro ni ki i Bu do wy Ma szyn

na kie run ku Me cha ni ka i Bu do wa Ma szyn (Ka te dra Urzą -
dzeń Me cha tro nicz nych). Uzy ska łem ty tuł ma gi stra in ży -
nie ra po obro nie pra cy ma gi ster skiej po świę co nej na pę -
dom hy bry do wym – „Pro jekt hy bry do we go na pę du ma -
szy ny ro bo czej”. Za wo do wo zaj mu ję się pro jek to wa niem
ukła dów me cha nicz nych, pneu ma tycz nych, w szcze gól -
no ści na pę dów hy dro sta tycz nych, któ re mo im zda niem
są przy szło ścią w dzie dzi nie trans mi sji mo cy na ma łe
i śred nie od le gło ści. W chwi lach wol nych od za jęć za wo -
do wych przy go to wu ję się do opa ten to wa nia czte rech
ele men tów au to ma ty ki – trzech ro dza jów sil ni ków wy po -
ro wych wy so ko mo men to wych oraz ste ro wa nej mi kro sy -
gna łem elek trycz nym wie lo tłocz ko wej pro mie nio wej
pom py hy dro sta tycz nej o zwięk szo nej spraw no ści. 
Szcze gól nej uwa dze chciał bym po le cić sil nik wol no -
obro to wy (wy so ko mo men to wy) o cią głej re gu la cji ob ję -
to ści sko ko wej (od ze ra do war to ści mak sy mal nej) roz -
wią zu ją cy sze reg pro ble mów kon struk cyj no -eks plo ata -
cyj nych, z ja ki mi ma my do czy nie nia w dzie dzi nie na pę -
dów hy dro sta tycz nych. Sta no wi on al ter na ty wę dla
wszel kie go ro dza ju prze kład ni me cha nicz nych, po -
cząw szy od sto so wa nych w ma szy nach gór ni czych
a skoń czyw szy na sa mo cho dach spor to wych – bez po -
śred ni in dy wi du al ny na pęd kół, gą sie nic, śmi gieł itp.
Jed nost ki hy dro sta tycz ne i ideę bez po śred nie go na pę -
du za sto so wa łem w no śni kach osprzę tu wła snej kon -
struk cji, któ re chciał bym przed sta wić.
Kon stru owa niem no śni ków osprzę tu za ją łem się dla te -
go, że me cha ni ka jest mo ją pa sją. Chciał bym tak że kon -
ty nu ować pol skie tra dy cje bu do wy ma szyn ro bo czych,
wśród któ rych na le ży wy róż nić pierw szą na świe cie se -
ryj nie pro du ko wa ną ko par kę z na pę dem hy bry do wym
Bra wal se rii 1600 i 4000 wy twa rza ną przez pol ski kon -
cern Bu mar Ła bę dy z Gli wic od koń ca lat 80 dwu dzie ste -
go wie ku. By ła to ma szy na pre kur sor ska wy po sa żo -
na w sze reg in no wa cyj nych roz wią zań da le ko wy prze -
dza ją cych kon struk cje za chod nie, nie tyl ko wów czas,
ale tak że obec ne. Aby nie być go ło słow nym na le ży wy -
mie nić cho ciaż by bez wład no ścio wy re ku pe ra tor ener gii,
prze suw ny osprzęt ro bo czy z ukła dem za bez pie cza ją -
cym umoż li wia ją cym bez a wa ryj ną pra cę ma szy ny

na grun tach ka te go rii 6 (sto pień trud no ści od spa ja nia
grun tu) – pod czas gdy kon ku ren cyj ne ma szy ny mo gą
pra co wać na grun tach ka te go rii 4, po kła do wy kom pu ter
z ele men ta mi sztucz nej in te li gen cji i moż li wo ścią „ucze -
nia” przez ope ra to ra (au to ma ty za cja ru chów ma szy ny
nie wy ma ga ła za ku pu lub do po sa że nia jej w ukła dy ni -
we la cyj ne). Nie ste ty eks pan sja firm za gra nicz nych i roz -
kład pol skie go prze my słu przy czy nił się do za nie cha nia
pro duk cji tej, jak i wie lu in nych zna ko mi tych kon struk cji.
Wdra ża nie no wych ma szyn przez pol skie fir my to spa wa
in cy den tal na. Nie ste ty, po mi mo dłu gich sta rań o na wią -
za nie współ pra cy, na po ty kam na co raz trud niej sze
do po ko na nia ba rie ry do ty czą ce rze tel nej oce ny mo ich
pro jek tów i ewen tu al ne go wdro że nia ich w ży cie. Mam
na dzie ję, że mój tekst w „Ma szy nach Bu dow la nych” po -
zwo li na zmia nę po dej ścia do mo ich po my słów na no -
wo cze sną ma szy nę bę dą cą w sta nie za spo ko ić po trze -
by śred niej wiel ko ści fir my dzia ła ją cej w bran ży bu dow -
la nej, le śnej, ko le jo wej itp. Ry nek no śni ków na rzę dzi jest
bar dzo na sy co ny sprzę tem o po dob nej ki ne ma ty ce

Pierw szy kon takt był zdaw ko wy, te le fo nicz ny. Nasz roz mów ca sta rał się za in te re so wać re dak cję swym pro jek tem
nie tu zin ko wej ma szy ny bu dow la nej. Trud no wy czer pać te mat i do ce nić wa lo ry pro jek tu przez te le fon czy oglą da -
jąc kom pu te ro wą pre zen ta cję. Dla te go umó wi li śmy się na spo tka nie pod czas te go rocz nych tar gów Au to stra da
Pol ska w Kiel cach. Łu kasz Chło pek, bo tak na zy wa się nasz roz mów ca, przy był punk tu al nie. Roz mo wa by ła na ty -
le zaj mu ją ca, że po sta no wi li śmy dać mu szan sę ogól ne go przed sta wie nia swe go pro jek tu, któ ry mo że za in te re so -
wać użyt kow ni ków ma szyn. A jesz cze le piej, gdy by za in te re so wał któ re goś z pro du cen tów. Czy jest to moż li we?
Każ dy mo że wy ro bić so bie wła sne zda nie na ten te mat…

Pol ska myśl kon struk cyj na nie za mie ra!

No śnik o kon struk cji w wer sji do prac le śnych wy ko rzy stu ją cej za le ty dwu -
na rzę dzio we go wy się gni ka. Dzię ki ta kie mu roz wią za niu ma szy na w cza sie
jed ne go prze jaz du jest w sta nie do ko nać wy rób ki sor ty men tów za po mo cą
gło wi cy ha rve sre ro wej, by na stęp nie za po mo cą chwy ta ko -kar czow ni ka wy -
ko nać kar czo wa nie po zo sta łych po ścin ce pni. Ma szy na jest rów nież w sta -
nie uło żyć go to wy ścię ty su ro wiec na za bez pie czo nej kło ni ca mi plat for mie
i prze trans por to wać do naj bliż szej skład ni cy przy zrę bo wej. Mak sy mal na si -
ła na zę bach kar czow ni ka ge ne ro wa na przez wy się gnik w tej wer sji ma szy -
ny wy no si oko ło 120 kN
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i spo so bie na pę du czło nów ro bo czych. Kon struk cje te
po sia da ją sze reg ogra ni czeń ki ne ma tycz nych i kon struk -
cyj nych, nie są też przy sto so wa ne do za si la nia osprzę tu
o du żym za po trze bo wa niu na moc (nie po sia da ją spe -
cjal nie prze zna czo ne go ob wo du hy dro sta tycz ne go z od -
dziel ną pom pą, jak ma to miej sce w ha rve ste rach)
na przy kład: gło wi ce fre zo we, gło wi ce ścin ko we, osprzęt
wiert ni czy, kru szar ki za wie sza ne itd. Wspo mnia ne ogra -
ni cze nia po szcze gól nych ty pów ma szyn zmu sza ją za tem
do za ku pu kil ku ich ro dza jów, co wią że się ze znacz ny mi
wy dat ka mi na fi nan so wa nie za ku pu, kosz tów bie żą cej
eks plo ata cji oraz amor ty za cji. 
Mo ja kon cep cja bu do wy no śni ków na rzę dzi po le ga
na stwo rze niu po je dyn czej, znacz nie tań szej w za ku pie,
ma szy ny łą czą cej w so bie ce chy ki ne ma ty ki i idei bu do -
wy kil ku po wszech nie spo ty ka nych ma szyn przy jed no -
cze snej mi ni ma li za cji ich sła bych stron. Wśród pod sta -
wo wych ma szyn skła do wych wy róż nić moż na: ko par kę

kro czą cą, ła do war kę te le sko po wą, wó zek wi dło wy wie -
lo kie run ko wy, wo zi dło tech no lo gicz ne, mi di żu raw, ko -
par kę ze ścię tym ty łem oraz ge ne ra tor HPTO.
Ro dzi na no śni ków na rzę dzi mo je go pro jektu obej mu je
w chwi li obec nej trzy ma szy ny:
• X5 – uni wer sal na ma szy na pla su ją ca się w prze dzia -

le 8-10 ton ma sy wła snej. Jest ona wy po sa żo -
na w pod wo zie gą sie ni co wo -kro czą ce, uni wer sal ny
wy się gnik ro bo czy, szyb ko złą cze umoż li wia ją ce mon -
taż róż nych nad wo zi (plat for ma, wy wrot ka, osprzęt
wiert ni czy itp.) oraz na pęd hy bry do wy, 

• X5 -MT – no śnik prze zna czo ny do prac w te re nie ba -
gni stym, gór skim lub ta kim, gdzie pod wo zie ko ło we

lub gą sie ni co we nie spraw dza się. Ma szy na po sia da
ma sę wła sną 24 ton i sze reg spe cjal nych roz wią zań
umoż li wia ją cych jej eko no micz ną pra cę w szcze gól -
nie trud nym te re nie. Do naj waż niej szych za li czyć na -
le ży hy bry do wy (hy dro sta tycz no -bez wład no ścio wy)
układ na pę do wy o du żej prze pu sto wo ści mo cy, układ
wy dłu ża ją cy czas pra cy na pę du hy bry do we go, spe -
cjal ne pod wo zie mi ni ma li zu ją ce wpływ ukła du prze -
miesz cza nia się ma szy ny na pod ło że, 

• X36 – 40-to no wy no śnik prze zna czo ny do cięż kich
prac w trud nym te re nie, prze miesz cza nia du żych ob -
ję to ści urob ku przy mi ni mal nym zu ży ciu pa li wa. Dzię -
ki du że mu udźwi go wi no śnik mo że współ pra co wać
z osprzę tem do stęp nym dla ma szyn o kla sę więk -
szych. Ma szy na po sia da zu peł nie no wą au tor ską
funk cję – ge ne ra tor HPTO (Hy brid Po wer Ta ke Off).
Dzię ki od po wied niej bu do wie na pę du hy bry do we go
i ra mie nia ro bo cze go (od zysk ener gii) ma szy na mo że
za si lać za po mo cą spe cjal nie prze zna czo ne go ukła -
du hy dro sta tycz ne go na pę dza ne go przez głów ny sil -
nik spa li no wy in ne urzą dze nia czę sto spo ty ka ne
na więk szo ści pla ców bu do wy – na przy kład kru szar -
ki i prze sie wa cze. Gdy ope ra tor wy ko rzy stu je tę funk -
cję, moc nie zbęd na do wy ko ny wa nia ru chów ro bo -
czych ukła du ura bia ją ce go w ca ło ści po cho dzi z ukła -
du re ku pe ra cji ener gii i jest w je dy nie w nie wiel kim
stop niu uzu peł nia na przez sil nik spa li no wy. Układ na -
pę do wy o ta kiej kon struk cji dzię ki eli mi na cji sil ni ka
spa li no we go, któ ry je na pę dza, mo że znacz nie ob ni -
żyć koszt eks plo ata cji ma szyn pe ry fe ryj nych. 

Istot nym wy róż ni kiem kon stru owa nych prze ze mnie no -
śni ków na rzę dzi jest moż li wość ich szyb kie go prze -
miesz cza nia się z miej sca na miej sce. Dzię ki du żej
pręd ko ści trans por to wej (60-70 km/h) ma szy ny nie po -
trze bu ją do dat ko wych środ ków trans por tu w po sta ci
na czep ni sko po dło go wych. Po łą cze nie du żej pręd ko ści
trans por to wej ze spraw nym po ru sza niem się w naj cięż -
szym te re nie dzię ki za sto so wa niu kół gą sie ni co wych
i moż li wo ści ak tyw ne go kro cze nia, otwie ra ją się no we
moż li wo ści dla użyt kow ni ka. Wszyst kie ma szy ny wy po -
sa ży łem w za pro jek to wa ne prze ze mnie ukła dy hy bry -
do we do sto so wa ne do ich pa ra me trów eks plo ata cyj -
nych, wiel ko ści mo cy, ja ka mo że być od zy ska na oraz
ki ne ma ty ki nad wo zia i pod wo zia. Pod sta wo wy mi za le -
ta mi ukła dów, któ re za pro jek to wa łem są:
• zmniej sze nie zu ży cia pa li wa przez ma szy nę, w za leż -

no ści od wy ko ny wa nej pra cy od 40 do nawet 100%,
• zwięk sze nie mo cy (wie lo stru mie nio wość na pę du) od -

da wa nej do ukła du ro bo cze go (wy się gni ka)
o ok. 100-200% – pra ca z wy ma ga ją cym osprzę tem
np. gło wi ca mi ha rve ste ro wy mi,

• kon struk cja ukła dów umoż li wiająca ich dłu gą pra cę
bez uży cia sil ni ka spa li no we go czy też in nych ze -
wnętrz nych źró deł ener gii, np. elek trycz nej,

• hy dro sta tycz ny na pęd gra wi ta cyj ny,

Nośnik pracujący jako ła do war ka wyposażona w łyż kę o po jem no ści 1,6 m³.
Wszel kie cięż kie pra ce nie wy ma ga ją ce du że go wy się gu mo gą być re ali zo -
wa ne za po mo cą niete le sko po wej czę ści wy się gni ka. Do dat ko wy ak tyw ny
prze ciwcię żar mon to wa ny na szyb ko złą czu pod wo zia sta bi li zu je ma szy nę
podczas, gdy dy na micz nie ste ro wa ny cię żar mon to wa ny na te le sko po wej
czę ści wy się gni ka zmniej sza ener go chłon ność pro ce su pod no sze nia łyż ki
z urob kiem. Rozwiązanie to w po łą cze niu z układem od zy sku ener gii ra dy kal -
nie zim niej sza zu ży cie pa li wa przyczyniając się do obniżenia nakładów na
bieżącą eksploatację maszyny
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• bez po śred ni od zysk ener gii z ukła du ro bo cze go,
• aku mu la to ry hy dro sta tycz ne o zwięk szo nej spraw no ści,
• hy dro sta tycz ny na pęd bez wład no ścio wy,
• ak tyw ny re ku pe ra tor ki ne ma tycz ny,
• układ skła dający się głów nie z ser wo na pę dów hy dro -

sta tycz nych – bar dzo szyb ki czas od po wie dzi, dra -
stycz ne zmniej sze nie ener go chłon no ści,

• wie lo stru mie nio wość na pę du za bez pie czająca ma -
szy nę w razie awa rii któ re goś ze źró deł,

• na pęd ste ro wa ny au to ma tycz nie cen tral ną jed nost ką PC,
• ukła d na pę do wy w każ dej z ma szyn ste ro wa ny jest

przez cen tral ną jed nost kę PC wy ko rzy stu ją ca lo gi kę
roz my tą (fuz zy lo gic). 

Dzię ki wykorzystaniu in te li gent ne go al go ryt mu ste ro wa -
nia, ma szy ny mo gły zostać wy po sa żo ne w ak tyw ny
układ bez pie czeń stwa. Rozwiązanie to podnosi
bezpieczeństwo pracy umoż li wia ją c natychmiastowe za -
trzy ma nie no śni ka w przy pad ku wy stą pie nia ko li zji
z prze szko dą. Ma szy ny mo gą być tak że „uczo ne”
określonych se kwen cji ru chów. Od cią ża to ope ra to ra
w cza sie prac re ali zo wa nych cy klicz nie. In te li gent ny ste -
row nik do sto so wu je tak że układ na pę do wy ma szy ny
do ak tu al nie wy ko ny wa nych prac oraz ty pu
stosowanego osprzę tu, wa run ków gle bo wych (w przy -
pad ku prac ty po wo ziem nych), czy też efektywnie za -
bez pie cza ma szy nę przed prze cią że niem nie zmniej sza -
jąc za ra zem jej wy daj no ści. 
Jed ną z cech wy róż nia ją cych kon stru owa ne prze ze
mnie no śni ki na rzę dzi jest moż li wość za wie sze nia
na szyb ko złą czu pod wo zia róż ne go ty pu za bu do wy.
Mo że to być za bu do wa o pro stej kon struk cji w po sta ci
plat for my przy dat nej w cza sie prze miesz cza nia blo ków
skal nych, ma ni pu la cji pod kła da mi ko le jo wy mi czy też
prze wo że nia karp w cza sie kar czo wa nia pnia ków. Plat -
for ma mo że być za stą pio na skrzy nią ła dun ko wą, dzię ki
któ rej ma szy na jest unie za leż nio na od tra dy cyj nych wo -
zi deł w cza sie prze miesz cza nia ła dun ków ob ję to ścio -
wych na ma łe od le gło ści.
Szyb ko złą cze na pod wo ziu mo że być wy po sa żo ne
w ra mę do prze wo że nia osprzę tu (ły żek, wi deł, zry wa -
ków, świ drów itd.), ma ga zyn żer dzi wiert ni czych, kło ni -
ce do prze wo że nia kłód drew na czy też zbior ni ka
z wod ną pom pą wy so ko ci śnie nio wą do prze pro wa dza -
nia roz bió rek me to dą „wa ter jet”. 
Układ mo co wa nia za bu do wy po sia da trzy stop nie swo -
bo dy, co umoż li wia szyb kie i pre cy zyj ne wy po zio mo wa -
nie ich oraz bez piecz ną jaz dę z ła dun ka mi na za krę tach.
Uni wer sal ność za pro jek to wa nych ma szyn nie wy ni ka
wy łącz nie z sze ro kiej ga my osprzę tu, ja ki mo że być za -
mon to wa ny na wy się gni ku i pod wo ziu, lecz przede
wszyst kim z no wa tor skiej kon struk cji pod wo zia i nad wo -
zia. Nad wo zia ma szyn wy po sa żo ne są w wy się gni ki,
któ re po zba wio ne są man ka men tów, takich jak:
• nie li nio wość udźwi gu,
• ki ne ma tycz ne ogra ni cze nia ką ta ob ro tu,

• szyb kie po ja wia nie się lu zów w punk tach ob ro tu,
• brak przy sto so wa nia ukła du ro bo cze go (ra mie nia

i wy się gni ka) do od bie ra nia i od da wa nia ener gii
do ukła du hy bry do we go,

• ma ła sztyw ność bocz na,
• du że dłu go ści jed nost ko we wy się gni ka i ra mie nia nie -

zbęd ne do uzy ska nia du że go wy się gu po łą czo ne
z du żą ich ma są,

• róż na pręd kość cykli w przypadku pracy z osprzętem

od się bier nym i do się bier nym,
• ma ła pre cy zja ru chów – „czu łość”, stra ty mo cy w wy -

ni ku za sto so wa nia na pę du i ste ro wa nia za po mo cą
hy dro sta tycz nych ukła dów dła wie nio wych, 

• brak ak tyw ne go sprzę że nia si ło we go ukła du na pę do -
we go wy się gni ka i ra mie nia z joy stick ami – zmniej sze -
nie pre cy zji i kom for tu ob słu gi ma szy ny,

• sto sow nie róż nych wy się gni ków do róż nych prac,
• kon wen cjo nal ne wy się gni ki nie po sia da ją za bez pie -

cze nia an ty ko li zyj ne go – z obiek ta mi ze wnętrz ny mi,
ja ki i ele men ta mi ma szy ny, 

Wy się gnik i ra mię oraz ca łe pod wo zie opi sa nych po wy -
żej no śni ków na rzę dzi wy ko rzy stu ją ideę bez po śred nie -
go in dy wi du al ne go na pę du hy dro sta tycz ne go. W ich
pro jek to wa niu wy ko rzy sta łem swo je do tych cza so we do -
świad cze nia z za kre su pro jek to wa nia na pę dów hy dro -
sta tycz nych two rząc na pę dy speł nia ją ce przy ję te prze ze
mnie za ło że nia do ty czą ce osią gów i nie za wod no ści
kon struk cji. Chciał bym pod kre ślić, że wszel kie roz wią za -
nia za sto so wa ne w no śni kach na rzę dzi X5, X5 -MT i X36
są po my sła mi au tor ski mi po par ty mi od po wied ni mi ob li -
cze nia mi i ana li za mi. Po twier dza ją to rozliczne ba da nia
pa ten to wo -ryn ko we. 

Nośnik może pełnić z powodzeniem rolę dźwi gu. Zastosowany w widocznej na
zdjęciu maszynie kom pak tor wy ko rzy sty wa ny jest do dy na micz nej wy mia ny
grun tu (Dy na mic Re pla ce ment – DR). Ten rodzaj osprzętu znajduje
zastosowanie w pracach polegających na umac nia nianiu grun tów gli nia stych
or ga nicz nych, iło wych oraz py la stych po przez two rze nie ko lumn ka mien no-
żwi ro wych. Za wie szo ny na li nie ubijak jest czę ścio wo (z założoną pręd ko ścią)
swo bod nie opusz cza ny (część ener gii jest gro ma dzo na przez układ hy bry do -
wy) po czym w sku tek zde rze nia z pod ło żem dokonuje  jego zagęszczenbia.
Stan dar do wa wy so kość pod no sze nia w takim zastosowaniu wynosi 12 metrów 
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Ma szy ny JCB to per fek cyj ne kon struk cje o ide al -
nie do pa so wa nych do sie bie czę ściach i pod -
ze spo łach. Pro du cent chce, aby użyt kow nik

mógł w peł ni wy ko rzy stać po ten cjał swe go sprzę tu i jak
naj dłu żej cie szyć się je go bez a wa ryj ną pra cą, dla te go
też za le ca sto so wa nie re ko men do wa nych pły nów eks -
plo ata cyj nych i środ ków smar nych. 
Za awan so wa ny olej sil ni ko wy o wy so kiej spe cy fi ka cji za -
pew nia pra wi dło wą eks plo ata cję no wej ge ne ra cji jed no -
stek na pę do wych speł nia ją cych naj now sze, ry go ry -
stycz ne nor my emi sji spa lin. Pa ra me try ole ju są tak do -
bra ny, aby za pew nić opty mal ną ochro nę za rów no sil ni -
kom wol nos są cym, jak i z tur bo do ła do wa niem. Olej sil -
ni ko wy re ko men do wa ny przez JCB chro ni jed nost kę na -
pę do wą przed ko ro zją, za po bie ga wy ra bia niu otwo rów
i zu ży ciu krzyw ki. Du ża od por ność na wy sy cha nie po -
zwa la na wy dłu że nie cza su wy mia ny, co przy czy nia się
do zre du ko wa nia kosz tów kon ser wa cji ma szy ny. Waż -
nym aspek tem jest rów nież sku tecz ność dzia ła nia
w eks tre mal nych tem pe ra tu rach. Szyb kie sma ro wa nie
po zim nym roz ru chu ogra ni cza zu ży cie ele men tów sil ni -
ka wy dłu ża jąc znacz nie je go ży wot ność. Olej sil ni ko wy
ze le ca ny przez JCB na da je się ide al nie za rów no dla
użyt kow ni ków ma szyn jed ne go ro dza ju, jak i eks plo atu -
ją cych róż no rod ny park ma szy no wy.
Spe cjal na for mu ła pły nu hy drau licz ne go JCB opar ta zo -
sta ła na roz pusz czal nej ra fi no wa nej ba zie ole jo wej
o sta łej ja ko ści, co spra wia, że je go pa ra me try prze wyż -
sza ją więk szość spe cy fi ka cji dla ole jów hy drau licz nych.
Ba za wraz z do miesz ka mi nie tyl ko za pew nia bez a wa -
ryj ne dzia ła nie ukła du hy drau licz ne go, ale rów nież re -
du ku je zu ży cie pomp i za wo rów. In ny mi za le ta mi pły nu
hy drau licz ne go JCB są do sko na ła mo kra i su cha fil tra -
cja, nie wiel kie wy trą ca nie się cyn ku, zna ko mi ta sta bil -
ność hy dro li tycz na, naj wyż sza ochro na przed ko ro zją,
ten den cje niskopieniące oraz kompatybilność z in ny mi
mi ne ral ny mi ole ja mi hy drau licz ny mi.
Naj wyż szej ja ko ści olej prze kła dnio wy JCB o wy so kich
wła ści wo ściach fi zy ko -che micz nych i pod wyż szo nej
sta bil no ści lep ko ścio wej za pew nia cią głą ochro nę w ca -
łym okre sie po mię dzy wy mia na mi. Za le ca ny jest do sto -
so wa nia w ma szy nach bu dow la nych pra cu ją cych
w naj trud niej szych wa run kach. Spraw dza się do sko na -
le w sys te mach prze kład ni na pę du, zmien ni kach mo -
men tu ob ro to we go i w prze kład niach hy dro sta tycz nych
za pew nia jąc im opty mal ne sma ro wa nie. Wydłuża żywot
ność części zapewniając ochronę przed rdzą i korozją.
Dla pra wi dło wej eks plo ata cji sprzę tu waż ne jest też sto -
so wa nie re ko men do wa nych przez JCB środ ków smar -
nych. Da ją one peł ną ochro nę punk tów, ta kich jak po łą -
cze nia sworz nio we, ło ży ska tocz ne i śli zgo we. We
wszyst kich przy pad kach od sma rów wy ma ga ne są do -
sko na łe wła ści wo ści an ty ko ro zyj ne i za po bie ga ją ce zu -

ży ciu. Spe cjal ne do dat ki spra wia ją oraz brak za war to ści
oło wiu spra wia ją, że smar za le ca ny przez JCB jest
szcze gól nie od po wied ni do pra cy przy prze cią że niach
i wi bra cjach, z któ ry mi ma my per ma nent nie do czy nie -
nia w ma szy nach bu dow la nych. 
Fir ma JCB zna na jest z dba ło ści o śro do wi sko na tu ral -
ne. W ostat nim cza sie do dat ko wo zin ten sy fi ko wa ła dzia -
ła nia na rzecz wpro wa dza nia do ob ro tu ole jów i sma rów
o wyż szym stop niu bio de gra do wal no ści. A jest te go
w cią gu ro ku na wet osiem mi lio nów li trów! Re duk cji ob -
cią żeń, ja kim pod da wa ne jest śro do wi sko na tu ral ne słu -
ży też sto so wa nie eko lo gicz nych opa ko wań. 
JCB stosuje  po jem ni ki, których ze wnętrz ną po wło kę two -
rzy sztyw ny kar ton składający się  aż w 96 pro centach z
pa pie ru ma ku la tu ro we go.  Spra wia to, że nie mal w całości
na da je się do re cy klin gu i po now ne go wy ko rzy sta nia. Ze -
wnętrz na stro na kar to nu po kry ta zo sta ła spe cjal ną war -
stwą chro nią cą opa ko wa nie przed czyn ni ka mi at mos fe -
rycz ny mi. Sztyw ność kar to nu zo sta je tym sa mym za cho -
wa na w przy pad ku skła do wa nia po jem ni ków na ze wnątrz,
czy wy sta wie nia ich na od dzia ły wa nie czyn ni ków at mos fe -
rycz nych.  Wnę trze kar to no we go pu dła kry je wo rek z two -
rzy wa sztucz ne go za wie ra ją cy śro dek smar ny. Na po trze -
by re cy klin gu da je się on ła two od dzie lić od kar to no we go
po szy cia. Po dob nie jak w tra dy cyj nych ka ni strach mu si on
bo wiem zo stać pod da ny wstęp ne mu czysz cze niu po le ga -
ją ce mu na od se pa ro wa niu po zo sta ło ści środ ka smar ne -
go od na da ją ce go się do re cy klin gu pla sti ku.
Po słu gi wa nie się no wym opa ko wa niem nie na strę cza
więk szych trud no ści. Kar ton po sia da uchwy ty do prze -
no sze nia. Spe cjal na per fo ra cja po zwa la na bły ska wicz -
ne wy cią gnię cie za wor ka. Pla sti ko wy wo rek, w po rów -
na niu ze sztyw nym ka ni strem, po zwa la na ła twiej sze
i szyb sze prze le wa nie. Nie ma my tak że do czy nie nia
z roz chla py wa niem i wzbu rza niem ole ju. 
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Materiały eksploatacyjne JCB

Opa ko wa nie sto so wa ne przez JCB po sia da uchwy ty do prze no sze nia. Spe -
cjal na per fo ra cja po zwa la na bły ska wicz ne wy cią gnię cie za wor ka 
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Ja ko pro du cent ul tra -no wo cze snych ma szyn bu -
dow la nych w ostat nich la tach fir ma Lie bherr ode -
gra ła zna czą cą ro lę w opra co wy wa niu in no wa cyj -

nych i wy daj nych środ ków smar nych i pły nów eks plo -
ata cyj nych. Od ro ku 2007 we wszyst kich no wych ma -
szy nach fir my Lie bherr prze zna czo nych do ro bót ziem -
nych i do za sto so wań prze my sło wych pro du cent sto su -
je wła sne środ ki smar ne. Są one sto so wa ne do sil ni ka,
hy drau li ki, prze kład ni i osi. Oprócz te go Lie bherr wy ko -
rzy stu je tak że opra co wa ne przez sie bie chło dzi wa.
Środ ki smar ne fir my Lie bherr zo sta ły opra co wa ne spe -
cjal nie z my ślą o sze ro kim spek trum za sto so wań.
Spraw dza ją się w naj trud niej szych wa run kach, w któ -
rych przy cho dzi pra co wać ma szy nom. Speł nia ją
przy tym wy ma ga nia, zo sta ły bo wiem opra co wa ne
i grun tow nie prze te sto wa ne we współ pra cy z dzia ła mi
tech nicz ny mi po szcze gól nych fa bryk fir my Lie bherr. Za -
pew nia to nie tyl ko wy dłu że nie okre su eks plo ata cji
kom po nen tów i po pra wę cha rak te ry sty ki eks plo ata cyj -
nej ma szyn, ale po zwa la tak że na speł nie nie wy mo gów
w za kre sie eko lo gii. Niż sze kosz ty ener gii oraz ogra ni -
cze nie za po trze bo wa nia na czę ści za mien ne za pew nia -
ją eko no micz ne wy ko rzy sta nie za so bów na tu ral nych. 
Środ ki smar ne i pły ny eks plo ata cyj ne fir my Lie bherr
pro du ko wa ne z okre ślo nym prze zna cze niem są sta le
kon tro lo wa ne. Ma to na ce lu za pew nie nie nie ich peł nej
zgod no ści z kom po nen ta mi i pod ze spo ła mi ma szyn
Lie bherr. Do brym przy kła dem są sil ni ki Die sla mar ki
Lie bherr. Pro du cent po sia da wła sny sys tem kon tro li
emi sji spa lin, któ ry zo stał zop ty ma li zo wy w ce lu speł nie -
nia ak tu al nie obo wią zu ją cych norm emi sji spa lin. Sil ni ki
te wy ma ga ją sto so wa nia zmo dy fi ko wa nych ole jów sil ni -
ko wych o ni skiej za war to ści po pio łu siar cza no we go.
Nie mo gą one tak że za wie rać żad nych do dat ków mo -
gą cych uszko dzić kon wer ter ka ta li tycz ny. 
Dzię ki po trak to wa niu ole ju sil ni ko we go ja ko ele men tu
skła do we go pro duk tu, ja kim jest sil nik, nie ma po trze by
wpro wa dza nia zmian tech no lo gicz nych w ole ju
do roku 2014, kie dy to wej dzie w ży cie fi nal na nor ma
emi sji spa lin Tier 4f. Po dob ny efekt sy ner gii po mię dzy
środ ka mi smar ny mi, pły na mi eks plo ata cyj ny mi i in ny mi
kom po nen ta mi Lie bherr osią gął rów nież na in nych ob -
sza rach sma ro wa nia, na przy kład w cie czach hy drau -
licz nych lub ole jach prze kła dnio wych.
Roz wią za nia tech no lo gicz ne kom po nen tów i ukła dów
ste ro wa nia ma szyn bu dow la nych ce chu je szyb ki roz -
wój w kie run ku co raz bar dziej kom pak to wych kon struk -
cji. Jed no cze śnie ob ser wo wa ny jest wzrost wy ma gań
w za kre sie pa ra me trów tech nicz nych i osią gów, na wet
w naj trud niej szych wa run kach ro bo czych. W tym kon -
tek ście za uwa żyć na le ży, że w przy pad ku no wych ma -
szyn bu dow la nych ak tu al nie wy ma ga się zmniej sze nia
ilo ści ole ju, dłuż szych okre sów po mię dzy ko lej ny mi wy -

mia na mi ole ju – lub na wet ukła dów na peł nia nych tyl ko
raz na ca ły okres eks plo ata cji, a tak że ogra ni cze nia
emi sji spa lin. Z te go wzglę du środ ki smar ne wy ma ga ją
re gu lar nych mo dy fi ka cji w ce lu za pew nie nia peł nej
zgod no ści z kom po nent mi i pod ze spo ła mi ma szyn pro -
du ko wa nych przez fir mę Lie bherr. 
Sto so wa nie nie od po wied nich pły nów eks plo ata cyj nych
lub środ ków smar nych skut ko wać mo że po gor sze niem
osią gów lub na wet uszko dze niem ma szy ny. Dla te go
wła śnie Lie bherr szcze gó ło wo ba da cha rak te ry sty kę
środ ków smar nych i pły nów eks plo ata cyj nych w ce lu

osią gnię cia i utrzy ma nia mak sy mal nych osią gów. Opra -
co wu jąc wła sne wy so ko efek tyw ne środ ki smar ne fir ma
Lie bherr zwra ca szcze gól ną uwa gę na efekt sy ner gii
po mię dzy róż ne go ro dza ju do dat ka mi, ole ja mi ba zo wy -
mi i kom po nen ta mi. Dzię ki ści słej kon tro li cha rak te ry -
sty ki ja ko ścio wej środ ków smar nych i pły nów eks plo -
ata cyj nych fir ma jest rów nież w sta nie zo fe ro wać ustan -
da ry zo wa ną tech no lo gię sma ro wa nia dla sys te mów hy -
drau licz nych wszyst kich ty pów i ro dza jów pro du ko wa -
nych przez sie bie ma szyn bu dow la nych. Użyt kow ni cy
ma szyn fir my Lie bherr mo gą na przy kład ko rzy stać
z sze ro kiej pa le ty opty mal nych środ ków smar nych
umoż li wia ją cych nie za wod ne  uru cho mie nie i eks plo ata -
cję ma szy ny przy tem pe ra tu rze ark tycz nej (do -50°C),
do pra cy w wy so kiej tem pe ra tu rze (do +55°C). Środ ki
smar ne Lie bherr za pew nia ją też pra wi dło we dzia ła nie
sys te mów re duk cji spa lin gwa ran tu ją cych mak sy mal ną
ochro nę śro do wi ska na tu ral ne go.
Z uwa gi na fakt, że zu ży cie ole jów i środ ków smar nych
oraz ana li zy sta nu ole ju sta no wią za le d wie oko ło jed ne -
go pro cen ta ogól nych kosz tów eks plo ata cji ma szy ny
bu dow la nej, moż li wo ści bez po śred nie go za osz czę dze -
nia kosz tów na ich za ku pie są w prak ty ce nie wiel kie.
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Własne środki smarne firmy Liebherr do maszyn budowlanych

Stosowanie ultranowoczesnych środków smarnych i płynów eksploatacyjnych
nie zwalnia użytkownika maszyny z ich regularnej kontroli i uzupełniania ich stanu



http://www.liebherr.pl/pl-PL/default_pl-lh.wfw
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Pod kre ślić jed nak na le ży, że środ ki smar ne ma ją sto -
sun ko wo du ży wpływ na ob sza ry eks plo ata cyj ne ma -
szy ny ge ne ru ją ce istot ne kosz ty, ta kie jak cho ciaż by zu -
ży cie pa li wa, pre wen cyj na wy mia na czę ści lub kosz ty
bie żą cej kon ser wa cji i ser wi su. 
Tyl ko na sam olej na pę do wy przy pa da 27% ogól nych
kosz tów eks plo ata cyj nych ma szy ny bu dow la nej. Nie za -
leż ne te sty prze pro wa dzo ne na ko par kach ko ło wych
z wy ko rzy sta niem pły nu hy drau licz ne go Lie bherr Hy -
drau lic Plus wy ka za ły zmniej sze nie zu ży cia pa li wa do -
cho dzą ce do 4,8%, w po rów na niu z cie czą hy drau licz -
ną pro du ko wa ną na ba zie ole ju mi ne ral ne go. W prak ty -
ce po ten cjal na oszczęd ność prze kra cza cał ko wi te wy -
dat ki po no szo ne na ole je i środ ki smar ne.
Środ ki smar ne i pły ny eks plo ata cyj ne opra co wa ne w la -
bo ra to riach fir my Lie bherr za pew nia ją dłu gi okres eks -
plo ata cji i naj wyż sze osią gi ma szyn nie za leż nie od ty pu.
W po łą cze niu z za le ca ny mi okre so wy mi ba da nia mi sta -
nu ole ju, pro du cent gwa ran tu je wy dłu że nie okre su po -
mię dzy ko lej ny mi wy mia na mi ole ju. Mo że on ulec dal -
sze mu wy dłu że niu, je śli w ma szy nie zo sta nie za in sta lo -
wa ny specjalny filtr obej ścio wy Lie bherr. Umożliwia on
zawracanie oczyszczonego oleju do układu.
Cie cze hy drau licz ne ofe ro wa ne przez fir mę Lie bherr
ma ją zna czą cy wpływ na wy daj ność oraz eko no micz ną
eks plo ata cję ma szyn. Są one ła twe w uży ciu, w ra zie
ich przy pad ko we go zmie sza nia w ukła dzie ma szy ny nie
wy stę pu ją żad ne pro ble my tech nicz ne. Ana li za cy klu
eks plo ata cji po twier dza, że cie cze hy drau licz ne pro du -
ko wa ne na ba zie po lial fa ole fi nów (PAO), w po rów na niu
z ole jem mi ne ral nym oraz pro duk ta mi na ba zie es trów,
od zna cza ją się zde cy do wa nie lep szy mi pa ra me tra mi
eko lo gicz ny mi i eko no micz ny mi.
Środ ki smar ne Lie bherr ma ją zna czą cy wpływ na wy daj -
ność i eko no mi kę eks plo ata cji ma szyn. Uni wer sal ny smar
Lie bherr 9900 opra co wa no spe cjal nie do trak to wa nia nie -
mal wszyst kich kom po nen tów ma szyn bu dow la nych,
na przy kład ło żysk tocz nych wień ca ob ro to we go, sworz -
ni, wień ców zę ba tych, osi i śrub. Do je go głów nych za let
na le żą du ża przy czep ność, du ża si ła spa wa nia (test VKA)
(>6000 N) oraz opty mal nie do bra ne skład ni ki sma rów
sta łych. Smar Lie bherr 9900 za pew nia opty mal ną ochro -
nę prze ciw ko ro zyj ną fa zy ga zo wej dzia ła ją cą nie zwy kle
sku tecz nie tak że w przy pad ku wy stę po wa nia ka wi ta cji.
Sil ni ki Lie bherr speł nia ją co raz su row sze nor my emi sji
spa lin. Od by wa się to po przez wy po sa że nie jed no stek
na pę do wych Die sla w no we tech no lo gie, ja ki mi są
wtrysk pa li wa w sys te mie Com mon -ra il oraz róż ne go ro -
dza ju sys te my oczysz cza nia spa lin, ta kie jak filtr czą -
stek sta łych, re cyr ku la cja ga zów wy lo to wych oraz me -
to da se lek tyw nej re duk cji ka ta li tycz nej. Z uwa gi na fakt,
że Lie bherr wy twa rza nie tyl ko ma szy ny, ale tak że sil ni -
ki, któ re je na pę dza ją oraz ukła dy ogra ni cza ją ce szko -
dli we sub stan cje w spa li nach, fir ma jest w sta nie ide al -
nie do pa so wać do sie bie wszyst kie te ele men ty. 

Ogni wem o szcze gól nym zna cze niu w tym łań cu chu
kom pe ten cyj nym jest olej sil ni ko wy o ni skiej za war to ści
po pio łu 10W -40 low ash. W po rów na niu z kon wen cjo -
nal ny mi ole ja mi sil ni ko wy mi, prze dłu ża on okres eks -
plo ata cji fil tra czą stek sta łych. Wy dłu ża tak że okre sy
po mię dzy ko lej ny mi pro ce sa mi czysz cze nia fil tra aż
do 4.500 go dzin pra cy. Re cep tu ra wy so ko spraw nych
ole jów Lie bherr o ni skiej za war to ści po pio łu prze zna -
czo nych do sil ni ków Die sla – 10W -40 low ash
oraz 5W -30 low ash zo sta ła opra co wa na spe cjal nie
w ce lu speł nia nia obo wią zu ją cych ak tu al nie stan dar -
dów emi sji spa lin. Ole je te mo gą być z po wo dze niem
sto so wa ne w sil ni kach, któ re speł niać bę dą fi nal ną
nor mę emi sji spa lin Tier 4f, któ ra obo wią zy wać za cznie
już w przy szłym ro ku.
Użyt kow ni cy ma szyn Lie bherr ko rzy stać mo gą z ofe ro wa -
ne go przez fir mę ser wisu ole jo we go. W ce lu za po bie że -
nia ewen tu al nym uster kom i ogra ni cze nia do nie zbęd ne -
go mi ni mum bez pro duk tyw nych prze sto jów wszyst kie
ma szy ny bu dow la ne fir my Lie bherr wy po sa żo ne są
w sku tecz ny filtr gwa ran tu ją cy utrzy ma nie czy sto ści ole ju.
Stan ole ju, a co za tym idzie czę sto tli wość je go wy mia ny
za le żą przede wszyst kim od ro dza ju ro bót wy ko ny wa -
nych za po mo cą ma szy ny oraz śro do wi ska jej pra cy.
Okre ślo ne przez pro du cen ta in ter wa ły po mię dzy ko lej ny -
mi wy mia na mi ole ju opie ra ją się na do świad cze niu z eks -
plo ata cji ma szyn w prze cięt nych wa run kach ro bo czych.
Użyt kow nik mu si brać pod uwa gę rze czy wi ste wa run ki
eks plo ata cyj ne, tak aby nie do pu ścić do fak tycz ne go ze -
sta rze nia się lub za nie czysz cze nia ole ju, a tym sa mym
uszko dze nia new ral gicz nych ukła dów ma szy ny. Re gu lar -
ne ana li zy, da ją ce ob raz rze czy wi ste go sta nu ole ju, mo gą
uła twić usta le nie ide al ne go mo men tu je go wy mia ny. Sta -
łe mo ni to ro wa nie ole ju ujaw nia rze czy wi sty stan sil ni ka,
prze kład ni, ukła du hy drau licz ne go i po zo sta łych pły nów
eks plo ata cyj nych. Ewen tu al ne pro ble my moż na zdia gno -
zo wać z wy prze dze niem, za nim wy nik ną z nich szko dy.
Z dru giej stro ny wy mia na ole ju nie mu si być prze pro wa -
dza na, do pó ki nie jest rze czy wi ście wy ma ga na.

Opra co wa ne przez firmę Lie bherr środ ki smar ne zo sta ły spraw dza ją się
w naj trud niej szych wa run kach, w któ rych przy cho dzi pra co wać ma szy nom
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Wy so kiej ja ko ści, pół syn te tycz ny, wie lo se zo no wy olej sil ni ko wy. Dzię ki zna ko -
mi tej har mo nii pa kie tu do dat ków uszla chet nia ją cych z wy so kiej ja ko ści ba za -
mi ole jo wy mi Pla ti num Ul tor Ma ster 10W -40 świet nie speł nia swo je za da nia
gwa ran tu jąc bez a wa ryj ną pra cę sil ni ka w naj trud niej szych wa run kach eks plo -
ata cji.
Za le ca ny do ca ło rocz nej eks plo ata cji w no wo cze snych sil ni kach
wy so ko pręż nych z tur bo do ła do wa niem i bez pra cu ją cych na wet w eks tre mal -
nie cięż kich wa run kach. Re ko men do wa ny do po jaz dów speł nia ją cych wy ma -
ga nia emi sji spa lin Eu ro V, IV, III wy po sa żo nych w urzą dze nia ob rób ki spa lin
ta kie jak EGR, SCR NOx.

W peł ni syn te tycz ny, naj wyż szej ja ko ści olej sil ni ko wy ty pu UHPDO prze zna -
czo ny do pra cy w naj bar dziej ob cią żo nych sil ni kach wy so ko pręż nych. Dzię ki
świet nie do bra nym syn te tycz nym ole jom ba zo wym oraz do dat kom
uszla chet nia ją cym za pew nia ide al ne sma ro wa nie sil ni ka w naj trud niej szych
wa run kach eks plo ata cji po zwa la jąc uzy skać peł ną moc w każ dych wa run -
kach jaz dy. Moż na sto so wać go tak że w sa mo cho dach wy po sa żo nych
w układ SCR, co do któ rych pro du cent de kla ru je speł nie nie wy ma gań Eu -
ro V oraz w po jaz dach star szych kon struk cji speł nia ją cych wy ma ga nia Eu -
ro IV, III, II, I. W za kre sie emi sji NOx oraz PM (cząst ki sta łe) speł nia tak że nor -
my EPA Tier I i II.

No wej ge ne ra cji, pół syn te tycz ny olej sil ni ko wy ty pu SHPD. Do sko na ła tech -
no lo gia zo sta ła opra co wa na dzię ki wy so ko ja ko ścio wym ba zom ole jo wym
z udzia łem naj wyż szej ja ko ści do dat ków uszla chet nia ją cych za pew nia ją cych
ob ni żo ną za war tość siar ki, po pio łu siar cza no we go oraz fos fo ru.
Pla ti num Ul tor Opti mo 10W -30 to olej sil ni ko wy ty pu mid -SAPS re ko men do -
wa ny do wy so ko pręż nych sil ni ków Die sla pra cu ją cych w cięż kich wa run kach.
Jest prze zna czo ny do sil ni ków speł nia ją cych nor my Eu ro V, IV i niż sze.
Pla ti num Ul tor Opti mo 10W -30 jest od po wied ni do za sto so wa nia w ma szy -
nach bu dow la nych i in nym cięż kim sprzę cie. Mo że być sto so wa ny w po jaz -
dach speł nia ją cych nor my emi sji EPA Tier 3 oraz EPA Tier 4. Re ko men do wa -
ny do po jaz dów wy po sa żo nych w sil ni ki ni sko emi syj ne, wy po sa żo ne w urzą -
dze nia ob rób ki spa lin ta kie jak DPF, EGR/SCR NOx.

Naj now szej ge ne ra cji, syn te tycz ny olej ty pu UHPDO, opra co wa ny spe cjal nie
dla eu ro pej skich sil ni ków wy so ko pręż nych, speł nia ją cych naj ostrzej sze nor -
my emi sji za nie czysz czeń Eu ro V.
Pla ti num Ul tor Pro gress za le ca ny jest do sil ni ków Die sla za si la nych pa li wem
o ni skiej za war to ści siar ki (max. 50 ppm), wy po sa żo nych w ukła dy re cyr ku la -
cji spa lin, z i bez fil trów czą stek sta łych oraz do sil ni ków z se lek tyw nym ka ta -
li za to rem re du ku ją cym tlen ki azo tu w spa li nach. Uni ka to wa re cep tu ra „low
SAPS” gwa ran tu ją ca ni ski po ziom za war to ści siar ki, fos fo ru i po pio łu siar cza -
no we go – zgod nie z wy ma ga nia mi ACEA E -6 za pew nia speł nie nie wy ma gań
od no śnie ja ko ści, nie wpły wa jąc przy tym ne ga tyw nie na sku tecz ność sys te -
mów fil tru ją cych i ka ta li za to rów – tym sa mym umoż li wia jąc pra cę no wo cze -
snych sil ni ków wy so ko pręż nych speł nia ją cych nor my emi sji Eu ro V.
Mo że być sto so wa ny tak że w sil ni kach speł nia ją cych wy ma ga nia Eu -
ro IV, III, II, I, w któ rych pro du cent po jaz du za le ca sto so wa nie ole ju sil ni ko we -
go tej kla sy. W za kre sie emi sji NOx oraz PM (cząst ki sta łe) speł nia tak że nor -
my EPA Tier I i II

Naj wyż szej ja ko ści olej sil ni ko wy ty pu SHPD zo stał otrzy ma ny w opar ciu o wy -
so ko ga tun ko wy olej ba zo wy API Gr. II oraz do sko na le do bra ny, stwo rzo ny wg
naj now szej tech no lo gii Mid -SAPS, pa kiet do dat ków uszla chet nia ją cych o uni -
katowej for mu le mo le kuł.
Pla ti num Ul tor Fu tu ro 15W -40 jest prze zna czo ny do wszyst kich ty pów sil ni ków
Die sla tak że tych ni sko emi syj nych. Szcze gól nie za le ca ny do sil ni ków z re cyr -
ku la cją ga zów wy de cho wych, gdzie za sto so wa no no wo cze sne tech no lo gie
zmniej sza ją ce emi sję szko dli wych sub stan cji do at mos fe ry. Jest kom pa ty bil -
ny ze wszyst ki mi urzą dze nia mi ob rób ki spa lin (EGR/SCR, DOC, DPF) i ma
na ce lu prze dłu że nie ży wot no ści fil trów czą stek sta łych (DPF).
Dzię ki no wo cze snej tech no lo gii Mid -SAPS oraz za sto so wa niu ole ju ba zo we go
Gr. II (ni ska za war tość siar ki) speł nia naj now sze wy ma ga nia norm emi sji spa -
lin Eu ro V, a ACEA E9 mo że w przy szło ści sta no wić mi ni mal ny po ziom wy ma -
gań przy szłej nor my Eu ro VI. W za kre sie emi sji NOx oraz PM speł nia tak że nor -
my EPA Tier I i II. Moż na go rów nież sto so wać w po jaz dach, gdzie zde fi nio wa -
no wy ma ga nia Eu ro VI. Do sko na łe wła ści wo ści lep ko ścio we umoż li wia ją ła twy
roz ruch zim ne go sil ni ka oraz do brą pom po wal ność ole ju w ni skich tem pe ra tu -
rach. Speł nia wy ma ga nia świa to wej kla sy fi ka cji ja ko ści Glo bal DHD-1.

Naj wyż szej ja ko ści w peł ni syn te tycz ny olej sil ni ko wy prze zna czo ny do pra cy
w naj bar dziej ob cią żo nych współ cze snych sil ni kach wy so ko pręż nych szcze gól -
nie w du żych sa mo cho dach cię ża ro wych, sprzę cie bu dow la nym i au to bu sach.
Pla ti num Ul tor Max 5W -40 prze zna czo ny jest przede wszyst kim do no wo cze -
snych sil ni ków wy so ko pręż nych speł nia ją cych wy ma ga nia wy ma ga nia Eu -
ro V wy po sa żo nych w ka ta li za to ry SCR. Mo że być z po wo dze niem sto so wa -
ny tak że w sil ni kach speł nia ją cych wy ma ga nia Eu ro VI, III, II, I, w któ rych pro -
du cent po jaz du za le ca sto so wa nie ole ju sil ni ko we go tej kla sy. Uni -
katowa kom po zy cja naj wyż szej ja ko ści syn te tycz nych ole jów ba zo wych oraz
do dat ków uszla chet nia ją cych gwa ran tu je bez a wa ryj ną pra cę sil ni ka w naj -
trud niej szych wa run kach eks plo ata cji oraz nie zmien ne pa ra me try ole ju pod -
czas eks tre mal nie wy dłu żo nych prze bie gów.
W za kre sie NOx oraz PM (cząst ki sta łe) speł nia nor my EPA Tier I i II.

10W-40

E7, E4

CH-4/CG-
4/CF-4/SL

5W-30

E7, E5, E4

10W-30

E9, CJ-4

5W-40
E9, E7
CJ-4/ CI-4
Plus/ CI-4,
SM/CF

10W-40

E6/E7, CI-4

MAN M 3275
Mercedes-Benz 228.3
Volvo VDS-2
Renault RVI RLD

MAN 3575

MB-Approval 228.31

Volvo VDS-4

Renault RVI RLD-3

Mack EO-O Premium Plus

Cummins CES 20081

MAN M3477
MB-Approval 228.51
Volvo VDS-3
Renault RVI RLD-2
Mack EO-N
MTU Type 3.1
Deutz DQC-III-10 LA
Cummnis CES 20076/77

MAN M3575

Volvo VDS-4

Renault RVI RLD-3

Mack EO-O Premium
Plus

MB-Approval 228.31

Cummins CES 20081

Dopuszczony do
stosowania w ciężkim
sprzęcie Huta Stalowa
Wola (HSW)

MB-Approval 228.31
MAN M 3575
Volvo VDS-4
Renault RVI RLD-3
Mack EO-O Premium
Plus
Cummins CES 20081
TATRA TDS 30/12
Dopuszczony do
stosowania w ciężkim
sprzęcie Huta Stalowa
Wola (HSW)

MAN M 3275

Mercedes-Benz 228.3

Volvo VDS-2

Renault RVI RLD

MACK EOM+

Renault RVI RXD

Cummins CES
20071/72/76

DAF HP1/HP2

Iveco

MTU Type 2.1

Deutz DQC III 10LA

Caterpillar ECF-3, ECF-2,
ECF-1a

MAN 3271-1

DAF

MTU Type 2.1

Caterpillar ECF-2, ECF-3

Detroit Diesel C 93K218

Global DHD-1

JASO DH-1,2

MAN M 3275
MTU Type II
Caterpillar ECF-2, ECF-3
Detroit Diesel 93K214,
93K215, 93K218
Deutz DQC III-05, DQC
IV-05
Global DHD-1
JASO DH-2

15W-40

E9, E7

CJ-4/ CI-4

Plus/ CI-4,

SM/CF

Nazwa Opis zastosowanie Klasa SAE Normy aprobaty Spełnia 
ACA, API specyfikacje wymagania

http://orlenoil.pl/main/index.html
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Środ ki smar ne Vo lvo CE – obo pól ne ko rzy ści

Vo lvo Con struc tion Equ ip ment ofe ru je użyt kow ni -
kom ma szyn bu dow la nych sze ro ką ga mę naj -
wyż szej, ja ko ści pro duk tów smar nych Vo lvo bę -

dą cych w sta nie spro stać pra cy w naj trud niej szych wa -
run kach. Aby de kla ra cja nie by ła je dy nie slo ga nem Vo -
lvo prze pro wa dza cy klicz ne te sty tych pro duk tów w naj -
róż niej szych wa run kach. Zi mą sprzęt i środ ki smar ne
te sto wa ne są w Ki ru nie na pół noc nych krań cach Szwe -
cji gra ni czą cych z ko łem pod bie gu no wym. Prze cięt na
tem pe ra tu ra w środ ku zi my wy no si tam –30 °C. In ży nie -
ro wie Vo lvo mo gą ob ser wo wać pra cę ma szyn w re al -
nych wa run kach i okre ślić pa ra me try środ ków smar -
nych za pew nia ją cych nie tyl ko spraw ne uru cho mie nie
ma szyn, ale tak że bez a wa ryj ną pra cę. Cał ko wi cie od -
mien ne, ale rów nie eks tre mal ne wa run ki pa no wa ły pod -
czas te stów ma szyn prze pro wa dzo nych w gó rzy stych
re gio nach Hisz pa nii i Fran cji. Środ ki smar ne mu sia ły ra -
dzić so bie z wy so ką tem pe ra tu rą oto cze nia, pra cą
na wy so ko ści 3.500 me trów nad po zio mem mo rza,
gdzie ma my do czy nie nia z ni skim ci śnie niem at mos fe -
rycz nym. Te sty wy pa dły do sko na le, naj now sza ge ne ra -
cja ma szyn Vo lvo CE po do ła ła wszel kim za da niom pod -
czas eks plo ata cji w upa le, du żym za py le niu i ko niecz -
no ści po ko ny wa nia du żych wznie sień. 
Choć prze cięt ne wa run ki pra cy ma szyn Vo lvo nie są z re -
gu ły tak eks tre mal ne, jak te, w któ rych prze pro wa dza no
te sty – in ży nie ro wie Vo lvo nie ustan nie dą żą do po pra wy
wła ści wo ści środ ków smar nych. Bez po śred nio przy czy -
nia się to do jesz cze bar dziej efek tyw ne go wy ko rzy sta nia
po ten cja łu ma szyn, ob ni ża jąc zu ży cie pa li wa przy jed no -
cze snym ogra ni cze niu wy stę po wa nia awa rii po wo du ją -
cych bez pro duk tyw ne prze sto je w nor mal nej eks plo ata -
cji. Rów nie istot ne jest mi ni ma li zo wa nie ne ga tyw ne go
wpły wu na śro do wi sko na tu ral ne. Jest to moż li we dzię ki
wy dłu ża niu okre sów mię dzy ob słu go wych oraz ogra ni -
cze niu zróż ni co wa nia asor ty men tu środ ków smar nych. 
W ostat nich la tach Vo lvo uda ło się do ko nać ko lej ne go
zna czą ce go sko ku ja ko ścio we go w roz wo ju pro duk tów
smar nych. In we stu jąc w ory gi nal ne ole je i fil try Vo lvo
użyt kow nik ma szy ny nie tyl ko re du ku je kosz ty ob słu gi
ser wi so wej, ale rów nież wy dat nie zmniej sza na kła dy
na bie żą cą eks plo ata cję. Vo lvo przy kła da do te go wiel -
ką wa gę. Wia do mo prze cież, że mak sy mal nie dłu gi
okres bez a wa ryj ne go użyt ko wa nia ma szyn to jed no
z naj istot niej szych kry te riów, ja ki mi kie ru ją się wpły wo -
wi na byw cy przy wy bo rze kon kret nej mar ki ma szyn bu -
dow la nych. Sto so wa nie od po wied nich środ ków smar -
nych to tyl ko po ło wa suk ce su. Użyt kow nik ma szy ny

mu si tak że pa mię tać o re gu lar nym uzu peł nia niu ich po -
zio mu w sil ni ku, prze kład niach i ukła dzie hy drau licz -
nym. W prze ciw nym ra zie do cho dzi czę sto do po waż -
nych awa rii new ral gicz nych pod ze spo łów. 
Aby wyjść na prze ciw ocze ki wa niom swo ich klien tów fir -
ma Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska, wy łącz ny dys try -
bu tor ma szyn VOLVO i je dy ny au to ry zo wa ny ser wis Vo -
lvo Con struc tion Equ ip ment w Pol sce wpro wa dzi ła
na ry nek na stę pu ją ce pro duk ty smar ne o wy dłu żo nym
okre sie mię dzy ob słu go wym:
• Vo lvo Ul tra Hy drau lic Oil 46 (olej hy drau licz ny pod le -

ga ją cy wy mia nie co 4.000 mth),
• Vo lvo Su per Ge ar Oil 75W80 GO 102 (olej do mo stów

wo zi deł z prze kład nia mi hi po idal ny mi i skrzyn ka mi
roz dziel czy mi, dla któ re go czas wy mia ny okre ślo no
na 2.000 mtg),

• Vo lvo Su per Wet Bra ke Trans axle Oil WB102 (olej
do mo stów i prze kład ni z okre sem mię dzy ob słu go -
wym przy pa da ją cym co 2.000 mtg),

• Vo lvo Au to ma tic Trans mis sion Flu id AT102 (olej
do au to ma tycz nych skrzyń bie gów, dla któ re go okres
mię dzy ob słu go wy wy no si 4.000 mtg).

W chwi li obec nej pro duk ty smar ne o tak da le ce wy dłu -
żo nych okre sach mię dzy ob słu go wych ofe ru je wy łącz -
nie Vo lvo Con struc tion Equ ip ment. Pod czas prac ba -
daw czo -roz wo jo wych szwedz ki kon cern kie ro wał się
przede wszyst kim chę cią po pra wy sta bil no ści wła sno -
ści fi zy ko -che micz nych ole jów, dą że niem do ob ni że nia
cał ko wi te go kosz tu użyt ko wa nia ma szyn oraz dal szą
po pra wą ich efek tyw no ści (np. po przez wzrost wy daj -
no ści pa li wo wej) oraz wy dłu że niem cza su eks plo ata cji
pod ze spo łów dzię ki ogra ni cze niu ich zu ży cia.

Każ dy z od dzia łów ser wi so wych Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska dys po -
nu je do sko na le za opa trzo nym ma ga zy nem ole jów i środ ków smar nych 
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Pod ko niec lat dzie więć dzie sią tych ubie głe go stu -
le cia Par la ment Eu ro pej ski biorąc pod uwagę
wzglę dy eko lo gicz ne, zdro wot ne i środ o wi sko we

po przez dy rek ty wę 97/68/EC (wraz z póż niej szy mi roz -
sze rze nia mi), ogłosił pierw sze wy ma ga nia do ty czą ce
po zio mu emi sji szko dli wych związ ków za war tych
w spa li nach no wych sil ni ków po jaz dów po za dro go -
wych wprowadzanych do ob ro tu na ryn ku Unii Eu ro pej -
skiej po ro ku 1998. Zgodnie z dyrektywą ogra ni cze niu
ulec mia ła emi sja tlen ku wę gla (CO), wę glo wo do rów
(HC), czą stek sta łych (PM) oraz tlen ków azo tu (NOx).
Aby uła twić producentom speł nie nie tych wy ma gań,
po cząt ko wo po dzie lo no je na dwa eta py (Sta ge I i II)
(stąd też Stan dar dy Emi sji Spa lin dla po jaz dów po za -
dro go wych w Eu ro pie na zy wa się w skró cie STAGE.
Dzieje się tak w od róż nie niu od Norm Emi sji spa lin dla
po jaz dów oso bo wych i cię ża ro wych określanych ja ko
EURO). Na stęp nie po ro ku 2000 Par la ment Eu ro pej ski
za ostrzył prze pi sy wpro wa dza jąc jesz cze bar dziej ry go -
ry stycz ne wy ma ga nia i po dzie lił je na eta py IIIA, IIIB i IV.
Ostat ni czwar ty etap norm, wej dzie w ży cie 1 stycz -
nia 2014 ro ku. Przewiduje on dalszą redukcję emi sji
czą stek sta łych (PM) oraz tlen ków azo tu (NOx) do nie -
mal ze ro we go po zio mu.
Do sto so wa nie sil ni ków do po wyż szych wy ma gań zmu -
si ło pro du cen tów do istot nych zmian kon struk cyj nych.
W po cząt ko wych eta pach (Sta ge I -IIIA) do re duk cji
emi sji szko dli wych związ ków wy star czy ło wpro wa dze -
nie róż nych ukła dów zin te gro wa nych z jed nost ka mi
na pę do wy mi, na przykład: elek tro nicz nych ukła dów
ste ro wa nia pra cą sil ni ka, ukła du Com mon Ra il, tur bin
ze zmien ną geo me trią ło pa tek czy ukła du re cyr ku la cji
spa lin (EGR). Po cząw szy od eta pu Stage IIIB (tj. od
roku 2011), w związ ku z wy ma ga nym znacz nym ogra -
ni cze niem emi sji, ko niecz ne sta ło się za sto so wa nie do -
dat ko wych sys te mów i me tod oczy szcza nia spa lin.
Na tym eta pie pro du cen ci sil ni ków po dzie li li się
na dwie gru py. Pierwsza z nich dążąc do spełnienia
zapisów norm emisji wy bra ła tech no lo gię se lek tyw nej
re duk cji ka ta li tycz nej (SCR) czy li oczysz cza nie che -
micz ne z za sto so wa niem mocz ni ka (AdBlue), druga
zaś tech no lo gię oczysz cza nia spalin z za sto so wa niem
filtrów czą stek sta łych (DPF). 
Po cząw szy od eta pu Stage IIIB Ko mat su w celu speł nie -
nia obo wią zu ją cych, za ostrzo nych norm emi sji spa lin
sto su je fil try czą stek spa lin. Za da niem te go fil tra, jak
wska zu je je go na zwa, jest ogra ni cze nie emi sji czą stek
sta łych (PM). DPF zbu do wa ny jest z ma te ria łu ce ra -
micz ne go któ re go mi kro po ry prze pusz cza ją spa li ny,
prze chwy tu jąc jed no cze śnie niepożądane w at mos fe -
rze cząst ki sta łe (PM). Od kła da ją ce się na ścian kach fil -
tra cząst ki, są częściowo utle nia ne w fil trze w wy ni ku
dzia ła nia wy so kiej tem pe ra tu ry spa lin oraz re ak cji

z NO2, ta kie oczysz cza nie okre śla my re ge ne ra cją pa -
syw ną. Część sa dzy któ ra nie ule gła utle nie niu po zo sta -
je w fil trze, po wo du jąc stopniowo wzrost ci śnie nia ga -
zów wy de cho wych. Kie dy ci śnie nie osią gnie po ziom
gra nicz ny, układ ste ru ją cy sil ni kiem wy sy ła sy gnał
do zwięk sze nia daw ki wtry ski wa ne go pa li wa do ukła du,
ce lem zwięk sze nia tem pe ra tu ry spa lin. Zwięk szo na
tem pe ra tu ra do pa la po zo sta łą część odło żo nej sa dzy
oczysz cza jąc jednocześnie filtr. Ten pro ces okre śla my
regeneracją ak tyw ną. Sza cu je się, że filtr re ge ne ru je się
pa syw nie przez oko ło 95% cza su pra cy sil ni ka.
Filtr czą stek sta łych do sko na le ra dzi so bie z za nie czysz -
cze nia mi po cho dzą cy mi ze spa lin. Jed nak bar dzo groź -
nie dla je go bez a wa ryj ne go dzia ła nia, są po pio ły prze do -
sta ją ce się do spa lin po spa le niu pa li wa o wy so kiej za war -
to ści siar ki lub po zo sta ło ści tra dy cyj ne go ole ju sil ni ko we -
go sta rej ge ne ra cji. Z te go po wo du w no wo cze snych sil -
ni kach, w któ rych sto so wa ny jest filtr DPF ko niecz ne jest
uży wa nie pa li wa o ul tra ni skiej za war to ści siar ki (obec nie
wszyst kie ro dza je pa li wa znaj du ją ce się w Pol sce w le gal -
nym ob ro cie po win ny speł niać ten wa ru nek) oraz ole jów
sil ni ko wych tak zwa nych niskopopiołowych okre śla nych
ina czej „LOW SAPS” lub „LOW ASH”.
W od po wie dzi na te wy ma ga nia specjaliści koncernu
Ko mat su opra co wali no wą spe cy fi ka cję KES dla ole -
ju sil ni ko we go z prze zna cze niem dla naj no wo cze -
śniej szych sil ni ków wyposażonych w ukła dy oczysz -
cza nia spa lin. Olej ten otrzymał na zwę Ko mat su
EO 15W40 LA. W ole ju ob ni żo no do minimum za war -
tość przede wszyst kim ta kich sub stan cji, jak siar ka,
fos for i po pio ły siar cza no we. Do je go pro duk cji sto su -
je się ba zy ole jo we pro du ko wa ne według naj no wo -
cze śniej szych tech no lo gii i uni katowy pa kiet do dat -
ków uszla chet nia ją cych.
W tym kon tek ście na le ży pa mię tać, że klu czo wym ele -
men tem dla dłu go trwa łej i bez a wa ryj nej pra cy sil ni ków
ma szyn bu dow la nych i urzą dzeń pra cu ją cych w te re nie,
jest ich od po wied nie sma ro wa nie. Użyt kow ni cy ma szyn
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Nowoczesne środki smarne Komatsu

Sto so wa nie no wo cze snych środ ków smar nych po sia da ją cych re ko men da -
cje Ko mat su są nie odzow ne dla pra wi dło wej ob słu gi tech nicz nej ma szyn
bu dow la nych napędzanych sil ni ka mi Sta ge IV/Tier 4
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bu dow la nych do bie ra jąc środ ki smar ne brać mu szą
pod uwa gę ca ły sze reg spe cy ficz nych czyn ni ków.
Głów nym z nich są z re gu ły trud ne wa run ki pa nu ją ce
na pla cu bu do wy czy w ko pal ni su row ców skal nych.
Jed nak mi mo wszyst ko ma szy na mu si pra co wać
bezawaryjne i w peł ni wy daj nie. Użyt kow nik wi nien pa -
mię tać, że sil ni ki i pod ze spo ły w po jaz dach po za dro -
go wych ma ją od mien ne wy ma ga nia niż na pę dza ją -
ce po jaz dy po ru sza ją ce się po dro gach. Ma my tu taj
do  czy nie nia z wy so ko ob cią żo ny mi, do ła do wa ny mi
sil ni ka mi, prze nie sie niem wy so kie go mo men tu, nie -
rów no mier ną pra cą, ze zmien nym ob cią że niem, sze ro -
kim za kre sem tem pe ra tu ry, w ja kiej pra cu je ma szy na,
z nie przy ja znym środ ko wi skiem pra cy (kurz, pył, wil -
goć) oraz bar dzo cięż kie wa run ki chło dze nia wy ni ka ją -
ce z nie wiel kiej pręd ko ści ma szy ny i wy so kich tem pe -
ra tur pa nu ją cych w ko mo rze sil ni ka.
Wszyst kie wy mie nio ne po wy żej czyn ni ki spra wia ją, że
pod sta wo wym kry te rium przy wy bo rze wła ści we go środ ka
smar ne go po win ny sta no wić za le ce nia i apro ba ta pro du -
cen ta ma szy ny. Wła ści ciel wi nien za wsze wy bie rać pro -
dukt, któ ry po sia da apro ba tę wła ści wą dla kon kret ne go
pod ze spo łu. Środ ki smar ne wy spe cy fi ko wa ne przez Ko -
mat su z nad wyż ką speł nia ją wszyst kie pa ra me try eks plo -
ata cyj ne, wy ma ga nia bran żo we. Na wet bio rąc pod uwa gę
nie zwy kle wy so ko za wie szo ną po przecz kę ja ko ścio wą
kon struk to rów i in ży nie rów ja poń skie go kon cer nu.
Ge ne ral na za sa da na ka zu je wy mie niać śro dek smar ny
co okre ślo ną licz bę mo to go dzin. W ten spo sób za bez -
pie cza się pod ze spo ły ma szy ny (na przy kład sil nik)
przed szko dli wy mi skutkami ko ro zji, kwa sa mi, na gro -
ma dzo ną wil go cią oraz za nie czysz cze nia mi ze wnętrz -
ny mi. Na stan ole ju okre śla ją cy ko niecz ność je go wy mia -
ny naj więk szy wpływ ma ją wa run ki pra cy oraz ro dzaj ro -
bót wy ko ny wa nych przez da ną ma szy nę. Za le ca ny przez
pro du cen ta czas wy mia ny ole ju wy ni ka z do świad cze nia
z eks plo ata cji ma szyn w róż no rod nych wa run kach ro bo -
czych. Użyt kow nik mu si brać pod uwa gę rze czy wi ste
wa run ki robocze, tak aby nie do pu ścić do eks plo ata cji
ma szy ny z zastarzałym lub nie trzy ma ją cym pa ra me trów
w za kre sie czy sto ści i/lub wła sno ści fi zy ko -che micz nych
ole jem. W usta le niu opty mal ne go ter mi nu wy mia ny ole ju
po moc ne są ana li zy je go pró bek. Ocena ich wy ni ków
po zwa la okre ślić rze czy wi sty stan new ral gicz nych pod -
ze spo łów ma szy ny, ta kich jak sil nik, prze kład nie, czy
kom po nen ty ukła du hy drau licz ne go. Wła ści ciel ma szy ny
mo że z od po wied nim z wy prze dze niem prze pro wa dzić
jej na pra wę, za nim drob niej sza uster ka spo wo du je
uszko dze nia w więk szym za kre sie. Po zwa la to po czy nić
oszczęd no ści na kosz tach bie żą cej eks plo ata cji sprzę tu
i za pla no wać wy łą cze nie go z ru chu w naj do god niej szym
dla fir my mo men cie. Do dat ko wą za le tą te go roz wią za nia
jest rów nież to, że właściciel ma szy ny mo że wstrzy mać
się z wy mia ną ole ju, do mo men tu gdy nie jest ona rze czy -
wi ście nie zbęd na. Nie na le ży jed nak lek ce wa żyć ko niecz -

no ści wy mia ny ole ju, ani prze cią gać jej w cza sie. Praw dą
jest, że z re gu ły środ ki smar ne Ko mat su po sia da ją pe -
wien za pas po zwa la ją cy na dłuż szą niż prze wi dy wa -
na w nor mie eks plo ata cję, jed nak nie zwal nia to użyt -
kow ni ka od prze strze ga nia ter mi nów wy mia ny. Olej na -
le ży wy mie niać re gu lar nie po to, by po zbyć się
nagromadzonych w nim za nie czysz czeń ze wnętrz nych,
sa dzy, czy kwa śnych pro duk tów spa la nia. Dzię ki te -
mu za pew nia się sil ni ko wi mak sy mal ną ochro nę, co ma
nie ba ga tel ny wpływ na wy dłu że nie je go trwa ło ści i bez -
a wa ryj ną pra cę. Wy dłu ża nie okre su wy mia ny ole ju nie
po par te ana li zą ja ko ścio wą je go pró bek jest nie zwy kle
szko dli we. Nie przy no si żad nych oszczęd no ści, wprost
prze ciw nie, spo wo do wać mo że po waż ną awa rię, któ ra
spo wo du je stra ty ma te rial ne. Na pra wa ma szy ny jest
kosz tow na, do dat ko wo też trze ba li czyć się z ko niecz -
no ścią bez pro duk tyw ne go prze sto ju na czas in ter wen -
cji ser wi su. Pró by oszczęd no ści na ole ju i środ kach
smar nych po pro stu mi ja ją się z ce lem. 
Sto so wa nie nie mar ko wych lub nie zgod nych ze spe cy fi -
ka cją pro du cen ta – a co za tym idzie tań szych środ ków
smar nych oraz „prze cią ga nie” ter mi nu ich wy mia ny nie
są spo so bem na oszczęd no ści! Ce lem dzia ła nia wła ści -
cie la czy użyt kow ni ka ma szy ny bu dow la nej jest mak sy -
ma li za cja wy daj no ści i nie za wod ność, bo mó wi my
o ma szy nie ro bo czej któ ra za ra bia tyl ko wte dy kie dy
pra cu je. Przy okre ślo nym po rą ro ku cy klu pra cy,
oszczę dzać trze ba świa do mie, a ce na za litr nie mu si
zwró cić się kosz to wo. W przy pad ku za awan so wa ne go
tech no lo gicz nie sprzę tu, ce na to ostat nie kry te rium ja -
kie po win no się brać pod uwa gę przy wy bo rze ole ju.
Być mo że uda nam się za osz czę dzić w ten spo sób kil -
ka dzie siąt zło tych w krót kiej per spek ty wie ale na dłuż -
szą me tę skut ko wać to bę dzie zwięk szo ną awa ryj no -
ścią na sze go sprzę tu, w re zul ta cie cze go po nie sie my
znacz nie wyż sze kosz ty zwią za ne z je go utrzy ma niem.
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Ma szy ny bu dow la ne pod czas co dzien nej eks plo ata cji pod le ga ją wpły wo wi
nie ko rzyst nych czyn ni ków, ta kim jak choć by trud ne wa run ki te re no we du że
za py le nie i wil goć. Mi mo to mu szą pra co wać bez a wa ryj nie i w peł ni wy daj nie
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http://www.camoplastsolideal.com/pl/
http://www.bthfast.pl/
http://maszynybudowlane-czesci.pl/
http://www.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. 22 752-93-22, fax 22 752-93-45
e-mail: biuro@tezana.pl    www.tezana.pl

TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAPĘDÓW

http://www.newholland.com/Pages/index.html
http://www.b-m.pl/
http://www.tezana.pl/pl/
http://www.intrac.pl/pl/index.htm
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http://www.komatsupoland.pl/komatsu.html
http://www.sf-filter.pl/
http://www.pl.manitou.com/cms
http://www.bomag.com/pl/pl/home.htm


https://www.facebook.com/pages/Posbudpl/398831876857667


http://www.yanmar.eu/

