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Sza now ni Pań stwo…

…ma my praw dzi wy wy syp „hy bryd”. Ca ter pil lar i Hi ta chi de kla ru ją, że od za raz ich ko par -

ki o in no wa cyj nym na pę dzie mo że ku pić so bie pol ski klient. Wy star czy, że zło ży za mó wie -

nie i nie co po cze ka na je go re ali za cję. My cze ka my na in for ma cje o za war tych trans ak -

cjach. Chęt nie po ob ser wu je my pra cę no wych „hy bryd” i po rów na my jej efek ty z tym, co

w prak ty ce pre zen tu ją ma szy ny Ko mat su. Mi nął wła śnie rok od cza su, gdy in no wa cyj ne

ko par ki te go pro du cen ta po ja wi ły się na pol skich pla cach bu do wy. Jed na z nich eks plo -

ato wa na – do daj my bar dzo in ten syw nie – przez fir mę Trans tom – spi su je się do sko na le.

Mo gli śmy się o tym prze ko nać od wie dza jąc bu do wę Ob wod ni cy Lu bli na. Przy jem nie by -

ło spę dzić tam trochę czasu na po dzi wia niu „hy bry dy” Ko mat su w ak cji. Nasz fo to re por -

ter był też za chwy co ny jej sta nem. Choć ma szy na ma na licz ni ku pra wie 2.500 go dzin, wy -

glą da jak by przed chwi lą opu ści ła fa bry kę. Wi dać, że jej ope ra tor Ma riusz Ste fa niak jest

pro fe sjo na li stą, po tra fi dbać o po wie rzo ny mu sprzęt i z wiel ką pa sją o nim opo wia dać.

Nikt w na szym kra ju nie ma więk sze go od nie go do świad cze nia w pra cy na ta kich ma szy -

nach. Dlatego też obwołujemy go niniejszym polskim „Królem Hy bryd”! 

Or ga ni za to rzy kra jo wych tar gów – za rów no Au to stra dy, jak i In ter ma szu – zde cy do wa li się

na przy zna nie wy róż nień, na gród i me da li jesz cze przed star tem obu im prez. Oka za ło się,

że naj bar dziej uty tu ło wa ną ma szy ną w Pol sce jest skon stru owa na w na szym kra ju ła do war -

ka ko ło wa Dres sta 530R. Przy zna no jej bowiem zło te me da le za rów no w Kiel cach, jak i Po -

zna niu. My za mie rza my do ło żyć swo ją dzien ni kar ską ce gieł kę do pro mo wa nia wszyst kich

ma szyn -lau re atek. W tym wy da niu przed sta wia my czte ry z nich, a już wkrót ce na si uzbro -

je ni w dyk ta fo ny, ka me ry i apa ra ty fo to gra ficz ne re dak to rzy od wie dzą wy róż nio ne ma szy ny

w miej scu ich pra cy. Na szym zda niem re por ta że i fil my po wsta łe na pol skich pla cach bu -

do wy mo gą stać się doskonałym do peł nie niem tar go wych lau rów. Je ste śmy prze ko na ni,

że w cza sie raj du po kra ju bę dzie nam da ne spo tkać sa mych za do wo lo nych ope ra to rów…

Re dak cja
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6. Cała historia bierze swój początek 31 mar ca 1864
ro ku, kie dy to w dziel ni cy Deutz nie miec kie go mia -
sta Ko lo nia, tam tej szy ku piec Ni co laus Au gust Ot -
to i in ży nier Eu gen Lan gen po wo ła li do ży cia fir mę
„N. A. Ot to & Cie.” Mia ła ona umoż li wić zre ali zo -
wa nie ich ma rzeń o skon stru owa niu ma szy ny, któ -
ra mo gła by sta no wić efek tyw ny na pęd po jaz dów
i urzą dzeń prze my sło wych…

8. Od bli sko ćwierć wie cza Biu ro Tech nicz no Han dlo we
Fast re pre zen tu je w Pol sce fir mę Deutz AG. Pod -
czas spo tka nia ze Ste fa nem Fa bi jań skim, wła ści cie -
lem i dy rek to rem za rzą dza ją cym BTH Fast roz ma -
wia li śmy o fi lo zo fii mo to ry zo wa nia świa ta, nor mach
emi sji spa lin, dum nych ju bi le uszach i… spę dza niu
wol ne go cza su na wo dzie 

10. Ko par ki o na pę dzie hy bry do wym sta no wią od po -
wiedź kon struk to rów na po trze by użyt kow ni ków
dą żą cych do po pra wy efek tyw no ści pa li wo wej
ma szyn. W dzisiejszych trudnych czasach chcą
oni wy ci snąć wię cej z każ de go li tra pa li wa, to zna -
czy prze mie ścić więk szą ma sę urob ku

14. W przy pad ku Ko mat su ko par ka o na pę dzie hy bry do -
wym prze sta ła być tar go wym eks po na tem. Od po -
nad ro ku ma szy na HB215 LC wy ko rzy sty wa na jest
przez fir mę Trans tom z Do bro sła wo wa w wo je wódz -
twie lu bel skim przy ro bo tach ziem nych, dro go wych
i ogól no bu dow la nych

16. Pań skie oko ko nia tu czy – mó wi sta re po rze ka dło.
Jest to praw da, opła ca się prze cież sa me mu do -
glą dać swo ich in te re sów, tak by na nich nie stra -
cić. Czy chcą cy nad zo ro wać pra cę lu dzi i ma szyn
przed się bior ca bu dow la ny mu si to jed nak czy nić
oso bi ście? Mar no wać cen ny czas na do jaz dy
na plac bu do wy, by za po znać się z po stę pem
prac, prze ko nać się oso bi ście jak re ali zo wa ne są
pla ny bu do wy, jak efek tyw ni są je go pra cow ni cy
i wresz cie jak w ich rę kach spra wu ją się ma szy ny?

18. Eks plo ata cja ma szyn bu dow la nych z ro ku na rok
sta je się co raz bar dziej in ten syw na. Zde cy do wa -
na więk szość użyt kow ni ków ko pa rek, spy cha rek
czy też in nych ma szyn do ro bót ziem nych dą ży
do te go, aby ich ma szy ny pra co wa ły z mak sy mal -
ną wy daj no ścią i nie za wod no ścią. By osią gnąć
za mie rzo ny efekt, nie zbęd ne jest za pew nie nie od -
po wied nie go po zio mu ser wi so wa nia
wykorzystywanych ma szyn

19. Jedynie pro fe sjo nal ny ser wis mo że być gwa ran -
tem spraw no ści ma szy ny przez ca ły okres jej
użyt ko wa nia. Firma HKL Bau ma schi nen Pol ska
ofe ru je ser wis ma szyn Kra mer, New Hol land,
Wac ker Neu son czy Mer lo dzia ła ją cy w opar ciu
o wy ko rzy sta nie bar dzo do brej wie dzy in ży nie rów
ser wi su o danym pro duk cie. Są oni w sta nie usu -
nąć prak tycz nie każ dy pro blem tech nicz ny w do -
wol nej czę ści kra ju
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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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Atlas Cop co Hy dro Ma gnet – zy ski z od pa dów

Vo lvo GaiaX – mi ni ko par ka przy szło ści

Vo lvo Con struc tion Equ ip ment za pre zen to wa ło
ko lej ną kon cep cyj ną ma szy nę bu dow la ną. Jej
na zwa – GaiaX na wią zu je do mi to lo gii grec kiej,

a kon kret nie do pier wot nej bo gi ni Gai. Ukie run ko wa ny
na po trze by użyt kow ni ka mo del GaiaX jest z grun tu mi -
ni ma li stycz ny – wzor nic two cha rak te ry zu je się du żą lek -
ko ścią, a kon struk cja nie za wie ra wię cej ele men tów niż
jest to ko niecz ne do pra wi dło we go wy ko na nia pra cy.
Tra dy cyj na ka bi na zo sta ła za stą pio na lek ką sta lo wą
klat ką ochron ną, a sam aku mu la tor peł ni ro lę prze ciw -
wa gi dla ra mie nia i wy się gni ka. Czte ry na pę dza ne elek -
trycz nie gą sie ni ce za pew nia ją do bry kon takt z pod ło -
żem, a tak że sta bil ność i zdol ność ma new ro wą, rów -
nież na stro mych zbo czach.
Aku mu la to ry, z któ rych za si la ny jest sil nik ma szy ny, zo -
sta ły za pro jek to wa ne tak, by wy star cza ły na ca ły dzień
pra cy. Ma szy na mo że jed nak rów nież pra co wać bę dąc
pod łą czo na do ze wnętrz ne go źró dła za si la nia ener gią
elek trycz ną. Ze ro wy po ziom emi sji i ci cha pra ca mo de -
lu GaiaX to do dat ko we za le ty pod czas wy ko ny wa nia
prac w te re nie za bu do wa nym. Fo tel o drew nia nej kon -
struk cji bę dą cy prze ja wem sym bio tycz nej re la cji mię dzy
ope ra to rem a ma szy ną. Na tu ral na ela stycz ność drew -
na po ma ga amor ty zo wać ude rze nia i wi bra cje. Choć
kon struk cja mo de lu GaiaX jest pro sta, za sto so wa ny

w nim in ter fejs czło wiek -ma szy na (HMI) jest bar dzo za -
awan so wa ny – po ło wa sze ścio oso bo we go ze spo łu pro -
jek tan tów by ła za an ga żo wa na w opra co wa nie re wo lu -
cyj ne go spo so bu pra cy ope ra to ra. Mo że on sie dzieć
w ma szy nie, ale więk szość za dań jest w stanie wy ko nać
zdal nie za po mo cą ta ble tu opar te go na kon cep cji roz -
sze rzo nej rze czy wi sto ści. Głów ną za le tą te go przy po mi -
na ją ce go iPada urzą dze nia jest to, że do ob słu gi ma szy -
ny po trzeb na jest tyl ko jed na oso ba – ope ra tor mo że
jed no cze śnie ko pać i nad zo ro wać oto cze nie. 

Zdal ne ste ro wa nie po zwa la uży wać ma szy ny tak że w nie bez piecz nych
miej scach, pod czas gdy ope ra tor po zo sta je w bez piecz nej od le gło ści
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Naj now szym uzu peł nie niem ga my na rzę dzi hy -
drau licz nych fir my Atlas Cop co jest Hy dro Ma -
gnet, ro dzi na do cho do wych na rzę dzi do za kła -

dów re cy klin go wych, zło mow nic twa i bran ży wy bu rzeń.
Urzą dze nia z se rii Hy dro Ma gnet umoż li wia ją szyb kie
i ła twe od se pa ro wa nie że la za i sta li z od pa dów be to no -
wych do dal sze go re cy klin gu. In sta lo wa ne w pro sty
spo sób na ist nie ją cych chwy ta kach lub no ży cach nie
wy ma ga ją do dat ko we go ge ne ra to ra ani ka bla elek trycz -
ne go na ma szy nie no śnej. Dwie ma szy ny Hy dro Ma gnet
są do stęp ne w dwóch wer sjach: ja ko ma gnes sta ły (F)
lub ja ko ma gnes prze no śny z ogni wem łań cu cho wym
(M). No śność mie ści się w za kre sie od 280 do 7.500 kg. 
Opra co wa na przez fir mę Atlas Cop co tech no lo gia cy fro -
we go ste ro wa nia ge ne ra to rem skra ca pro ces ma gne ty -
za cji i de ma gne ty za cji na wet o 25% w po rów na niu z kon -
wen cjo nal ny mi ste row ni ka mi ma gne sów. To z ko lei
ozna cza mniej sze zu ży cie pa li wa. Urzą dze nie do cy fro -
we go ste ro wa nia chro ni tak że ma szy nę Hy dro Ma gnet
przed ry zy kiem znisz cze nia spo wo do wa ne go przez
zwar cie, prze grza nie, a tak że zbyt wy so kie lub zbyt ni -
skie ob ro ty ge ne ra to ra. Wszyst kie naj waż niej sze pod ze -
spo ły ma szy ny Hy dro Ma gnet miesz czą się w kom pak to -
wej obu do wie. Her me tycz nie za mknię ta sta lo wa skrzy -
nia chro ni cew kę elek tro ma gne tycz ną przed uszko dze -

nia mi ma gne tycz ny mi i wil go cią, a ze wnętrz ny pier ścień
sta lo wy Har dox chro ni przed zu ży ciem. Wie lo funk cyj ny
pa nel dia gno stycz ny w wo do od por nej obu do wie po ka -
zu je ak tu al ny stan pra cy i po ten cjal ne uster ki, co uła twia
roz wią zy wa nie pro ble mów. Zbie ra nie ma te ria łów że la -
znych po zo sta łych w od pa dach z roz bió rek przy uży ciu
ma szyn Hy dro Ma gnet ozna cza nie tyl ko więk szy zysk,
ale tak że zmniej sza ry zy ko uszko dze nia kru sza rek, prze -
no śni ków, opon i in ne go sprzę tu.

In no wa cyj na kon struk cja urządzenia Hy dro Ma gnet umoż li wia szyb kie i ła twe
od se pa ro wa nie że la za i sta li z od pa dów be to no wych do dal sze go re cy klin gu
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Prestiżowa na gro da Die sel of the Year za naj bar dziej
tech nicz nie in no wa cyj ny sil nik przy zna wa na jest co
ro ku przez Die sel Ma ga zi ne. W tym ro ku uro czy -

stość wrę cze nia te go pre sti żo we go wy róż nie nia od by ła się
pod czas tar gów Sa mo ter. Wło skie tar gi od lat od gry wa ją
ro lę plat for my roz wo ju biz ne su, gro ma dząc pro du cen tów
ma szyn i kom po nen tów, po zwa la jąc od wie dza ją cym po -
rów nać pro duk ty po szcze gól nych firm. Sze ścio cy lin dro wy
sil nik FPT Cur sor 16 o po jem no ści 16 li trów, pro du ko wa ny
przez FPT In du strial, mar kę na le żą cą do CNH In du strial
Gro up jest jed nym z naj bar dziej kom pak to wych w swo jej
ka te go rii. Ba zu jąc na roz wi ja nej przez FTP In du strial tech -
no lo gii „High Ef fi cien cy Se lec ti ve Ca tly tic Re duc tion speł -
nia wy ma ga nia nor my emi sji StageIV/Tie r4 Fi nal i Eu ro VI.
– Na gro da ta po twier dza do sko na łość tech no lo gicz nych
po szu ki wań FPT In du strial. Nasz ze spół pra cu je z pa sją
i jest dum ny mo gąc za pro po no wać swo im klien tom naj -
wyż szej ja ko ści in no wa cyj ne roz wią za nia. Nasz no wy sil -
nik ofe ru je moc, wy daj ność, a przy tym speł nia wy ma ga -
ne nor my emi sji spa lin – stwier dził Mas si mo Si ra cu sa,
wi ce pre zes FPT In du strial, spół ki spe cja li zu ją cej się
w pro jek to wa niu, pro duk cji i sprze da ży ukła dów na pę -
do wych i skrzy ń bie gów do po jaz dów cię ża ro wych szo -
so wych i te re no wych, oraz po jaz dów użyt ko wych,
a tak że sil ni ków okrę to wych oraz ge ne ra to rów mo cy.
Spół ka za trud nia oko ło 7.800 pra cow ni ków na ca łym
świe cie, w dzie się ciu za kła dach pro duk cyj nych i sze -

ściu ośrod kach na uko wo -ba daw czych. Ist nie nie sie ci
dys try bu cji skła da ją cej się z po nad stu de ale rów oraz
ty sią ca sta cji ser wi so wych za pew nia FPT In du strial
obec ność w oko ło stu kra jach. Przy bo ga tym asor ty -
men cie pro duk tów oraz sil nym na ci sku po ło żo nym
na pra ce ba daw czo -roz wo jo we, FPT In du strial jest jed -
nym z czo ło wych pro du cen tów ukła dów na pę do wych
do za sto so wań prze my sło wych na świe cie.
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Diesel Roku dla FTP Industrial

Fir ma Bob cat ogło si ła wpro wa dze nie w 2015 ro ku
no we go sil ni ka Die sla, zgod ne go z nor ma mi Sta -
ge IIIB/Sta ge IV. Bę dzie on sto so wa ny w wio dą -

cych na ryn ku UE ła do war kach kom pak to wych.
Sil ni ki Bob cat bę dą wy po sa żo ne w no wy układ spa la nia
speł nia ją cy wy ma ga nia eu ro pej skich norm Sta ge
IIIB/Sta ge IV bez ko niecz no ści sto so wa nia fil tra czą stek
sta łych (DPF). Układ ten na zy wa ny jest ULPC (Ul tra
Low PM Com bu stion – układ o bar dzo ni skiej emisji
czą stek sta łych PM).
W cią gu naj bliż szych dwu na stu  mie się cy Bob cat
upu blicz ni wię cej szcze gó ło wych in for ma cji na te mat
no wych ma szyn kom pak to wych oraz na pę dza ją cych
je sil ni ków. Są one zgod ne z eu ro pej ski mi nor ma mi
Sta ge IIIB i Sta ge IV i zo sta ną wpro wa dzo ne na ry nek
eu ro pej ski wraz z po cząt kiem ro ku 2015. Jed no cze -
śnie zo sta ną tak że udo stęp nio ne wia do mo ści na te -
mat no wych cech i roz wią zań w nich za sto so wa nych.
No we sil ni ki zgod ne z nor ma mi Sta ge IIIB i Sta ge IV zo -
sta ły opra co wa ne dzię ki ści słej współ pra cy firm Bob cat
i Do osan oraz naj lep szych świa to wych spe cja li stów
i firm zaj mu ją cych się pro jek to wa niem sil ni ków, ta kich
jak Ri car do czy FEV.

Po nad pół wie ku do świad czeń Do osan w za kre sie bu do -
wy sil ni ków i ta kie go sa me go okre su obec no ści Bob cat
na ryn ku ma szyn kom pak to wych po zwo li ło wypracować
praw dzi wie in no wa cyj ne roz wią za nia. Łącz nie pod czas
pra cy nad tym pro jek tem firma mogła sko rzy sta ć z po -
nad dwu stu lat do świad cze nia z za kre su pro jek to wa nia
sil ni ków i pro duk cji ma szyn kom pak to wych.

FPT In du strial  jest jed nym z czo ło wych pro du cen tów ukła dów na pę do -
wych. Firma kładzie olbrzymi nacisk na pra ce ba daw czo -roz wo jo we

Naj now sze sil ni ki Die sla słu żą ce do na pę du ma szyn kom pak to wych Bob cat
wej dą do użyt ku w ro ku 2015

Bobcat będzie miał zupełnie nowe silniki
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Wszyst ko za czę ło się 31 mar ca 1864 ro ku, kie dy
to w dziel ni cy Deutz nie miec kie go mia sta Ko lo -
nia, tam tej szy ku piec Ni co laus Au gust Ot to i in -

ży nier Eu gen Lan gen po wo ła li do ży cia fir mę „N. A. Ot -
to & Cie.” Mia ła ona umoż li wić zre ali zo wa nie ich ma rzeń
o skon stru owa niu ma szy ny, któ ra mo gła by sta no wić
efek tyw ny na pęd po jaz dów i urzą dzeń prze my sło wych.
Oby dwu wła ści cie li pierw szej na świe cie fa bry ki sil ni ków
śmia ło okre ślić moż na mia nem wi zjo ne rów. Mu sia ło
upły nąć jed nak spo ro cza su, by Ni co laus Au gust Ot to
i Eu gen Lan gen – twór cy no wo cze sne go sil ni ka spa li no -
we go – oswo ili się z fak tem, że sta li się po sta cia mi hi sto -
rycz ny mi za po cząt ko wu ją cy mi pro ces prze obra ża nia
świa ta. Przy naj mniej w sfe rze po ru sza nia się po nim… 
Od ro ku 1897 za kła dy „Ga smo to ren -Fa brik Deutz”
pro du ko wa ły sta cjo nar ne sil ni ki Die sla. Wkrót ce skon -
stru owa no w nich pierw szą na świe cie lo ko mo ty wę ko -
pal nia ną. W 1907 uru cho mio no se ryj ną pro duk cję sil -
ni ków wy so ko pręż nych, a krót ko po tem pod ję to pró by
wy twa rza nia po jaz dów i ma szyn ro bo czych. Naj bar -
dziej zna nym z sa mo cho dów po zo sta je bez sprzecz nie
au to mo bil Deutz z ro ku 1909, któ re go kon struk to rem

był sam Et to re Bu gat ti. Dwa la ta wcze śniej świa tło
dzien ne uj rzał pro to typ płu gu sa mo bież ne go. Ma szy -
na – mi mo za sto so wa nia sze re gu cie ka wych roz wią -
zań kon struk cyj nych – mia ła jed nak po waż ny man ka -
ment. W cią gu dnia pra cy za sto so wa ny w niej sil nik
o mo cy 25 KM po tra fił bo wiem zu żyć na wet dwie ście
li trów pa li wa. Po dob ne pro ble my do ty czy ły wy po sa żo -
nej w pług wie lo ski bo wy lo ko mo ty wy z ro ku 1907, pro -
to plast ki cią gni ka rol ni cze go. Ma szy na na pę dza na by -
ła czter dzie sto kon nym sil ni kiem, po sia da ła czte ry rów -
ne ko ła, wszyst kie na pę dza ne i kie ro wa ne. Z przo du
i z ty łu za mon to wa ne by ły na niej wie lo ski bo we płu gi.
Sła bo ra dzi ła so bie jed nak w grzą skim te re nie i z po -
wo du bra ku za mó wień ni gdy nie we szła do se ryj nej
pro duk cji. Pierw szy z praw dzi we go zda rze nia cią gnik

Deutz wy pro du ko wa no w ro ku 1926. Je go na pęd sta no -
wił jed no cy lin dro wy sil nik wy so ko pręż ny o mo -
cy 11 KM. By ła to nie zwy kle uda na kon struk cja, nic
dziw ne go za tem, że do cze ka ła się wie lu ko lej nych mo -
dy fi ka cji. Po za koń cze niu I Woj ny Świa to wej fir ma kon -
ty nu owa ła pra ce nad me cha ni za cją rol nic twa, jej sztan -
da ro wym pro duk tem stał się cią gnik „Deut zer Trek ker”
po wsta ły na ba zie ma szy ny, któ ra w cza sie dzia łań wo -
jen nych słu ży ła do ho lo wa nia ar mat nich la wet.

Przed wy bu chem dru giej Woj ny Świa to wej Deutz stał
się czę ścią naj więk sze go kar te lu prze my sło we go ów -
cze snych Nie miec – KHD (Klöckner -Hum boldt -Deutz).
Opu ścił go w ro ku 1953, dzia łał jed nak pod na zwą
KHD jesz cze przez czter dzie ści czte ry la ta. W ro ku
1997 fir ma dzia łać za czę ła pod na zwą Deutz AG.
Do te go mo men tu, jesz cze ja ko KHD, mo gła po szczy -
cić się wy pro du ko wa niem po nad czte rech mi lio nów
sil ni ków Die sla, do star cze niem do ów cze sne go ZSRR
dzie się ciu ty się cy sa mo cho dów cię ża ro wych, któ re
po słu ży ły do bu do wy prze bie ga ją cej przez te re ny Sy be -
rii Baj kal sko -Amur skiej Ma gi stra li Ko le jo wej. Koncern
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Deutz AG, firma która zmotoryzowała świat

Pierw szy z praw dzi we go zda rze nia cią gnik Deutz po wstał w ro ku 1926. Je -
go na pęd sta no wił jed no cy lin dro wy sil nik wy so ko pręż ny o mo cy 11 KM

Naj bar dziej zna nym z sa mo cho dów pozostaje bez sprzecz nie au to mo bil
Deutz z ro ku 1909, któ re go kon struk to rem był sam Et to re Bu gat ti

Tak w po cząt kach dzia łal no ści wy glą da ło wnę trze „Ga smo to ren -Fa brik
Deutz” pierw szych na świe cie za kła dów wy twa rza ją cych sil ni ki 
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Deutz AG uczestniczył też w bu do wie trans por te ra or -
bi tal ne go dla NASA. Sil ni ki  se rii 1011 były w tym
okresie jed ną z naj licz niej sprzedawanych na świe cie
jed no stek na pę do wych do za sto so wań prze my sło -
wych w swo jej kla sie.
W ro ku 1991 fir ma po czy ni ła naj więk szą w swo jej hi sto -
rii in we sty cję. W ko loń skich dziel ni cach Porz, Deutz
i Kalk kosz tem 600 mi lio nów ów cze snych ma rek roz po -
czę to bu do wę no wo cze snych za kła dów pro du ku ją -
cych sil ni ki. Lo gi sty ka Just -in -ti me, kom bi na cja pro duk -
cji ta śmo wej i gniaz do wej, jak rów nież sto so wa ne tech -
no lo gie spra wi ły, że za kła dy uruchomione oficjalnie w
czerwcu 1993 roku bły ska wicz nie zna la zły się w gru pie
naj no wo cze śniej szych na świe cie. 
Wkra cza jąc w no we stu le cie przed się bior stwo kon cen -
tro wa ło się na ma ją cych du ży po ten cjał ryn kach
wscho dzą cych i za kła da ło pierw sze fir my jo int ven tu res
w Chi nach do bie ra jąc wy łącz nie cie szą cych się re no -
mą part ne rów. W ro ku 2007 przy udzia le naj więk sze go
chiń skie go pro du cen ta sil ni ków wy so ko pręż nych i po -

jaz dów użyt ko wych First Au to mo ti ve Works (FAW) uru -
cho mio no fa bry kę w chiń skim Da lian. Za trud nia
ona dwa tysiące pra cow ni ków i wy twa rza sto tysięcy
jed no stek na pę do wych rocz nie, tym samym będąc
dru gą co do wiel ko ści fa bry ką w sie ci pro duk cyj nej ko -
loń skie go kon cer nu. Obecny poziom produkcji
pozwala zaopatrywać w ca ło ści ry nek chiński. 
In te re su ją cy z punk tu wi dze nia ma szyn bu dow la nych
roz dział otwo rzo no w ro ku 1998, kie dy to Deutz AG roz -
po czął ko ope ra cje z wy twa rza ją cym cię ża rów ki i ma -
szy ny bu dow la ne AB Vo lvo. Szwedz ki kon cern jest jed -
no cze śnie naj więk szym od bior cą go to wych sil ni ków
i part ne rem w pra cach ba daw czo -roz wo jo wych. We
wrze śniu 2012 AB Vo lvo po więk szy ło swe udzia ły
w Deutz AG do nie co po nad 25 pro cent. W ro ku ubie -
głym obaj part ne rzy zde cy do wa li się zbu do wać fa bry kę
sil ni ków w Chi nach, któ ra ma do star czać jed nost ki słu -
żą ce do na pę du ma szyn bu dow la nych. Za rów no mar ki
Vo lvo, jak i in nych pro du cen tów. 

Dziś w ro ku 2014 DEUTZ spo glą da dum nie na swą 150-
let nią hi sto rię, któ ra na ce cho wa na by ła re wo lu cyj ny mi
prze obra że nia mi tech no lo gicz ny mi, in no wa cyj ny mi wy -
na laz ka mi i wpły wem sil nych oso bo wo ści. Ni co laus Au -
gust Ot to, Eu gen Lan gen, Got tlieb Da im ler, Wil helm
May bach czy Et to re Bu gat ti – to tyl ko nie któ re na zwi ska,
któ re ode gra ły waż ną ro lę w hi sto rii przed się bior stwa.
Ga zo wy sil nik at mos fe rycz ny, sil nik czte ro su wo wy
czy nisko na pię cio wy za płon elek tro ma gne tycz ny – to
tech nicz ne in no wa cje, któ re zre wo lu cjo ni zo wa ły

tech ni kę na pę do wą. Wszyst kie te wi zjo ner skie kon -
struk cje stwo rzo no w mu rach jed ne go przed się bior -
stwa – ko loń skie go DEUTZ AG. Kon stru ując sil nik
czte ro su wo wy ko loń ska fir ma roz po czę ła mo to ry za -
cję świa ta, zmie nia jąc przy tym dia me tral nie co dzien -
ne ży cie mi liar dów lu dzi. DEUTZ AG do dziś utrzy mu -
je swą po zy cję nie za leż ne go pro du cen ta sil ni ków
Die sla o wy ra fi no wa nej kon struk cji i do sko na łej ja ko -
ści wy ko na nia. Fir ma za trud nia dziś czte ry ty sią ce
pra cow ni ków i jest re pre zen to wa na w stu trzy dzie stu
kra jach na ca łym świe cie. W Pol sce od bli sko ćwierć -
wie cza wy łącz nym przed sta wi cie lem Deutz AG po zo -
sta je fir ma BTH Fast. Pro wa dzi ona dys try bu cję i ser -
wis sil ni ków, zaj mu je się tak że sprze da żą czę ści za -
mien nych pod ze spo łów. 
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Deutz AG był od samego początku firmą innowacyjną. Konstrukcje nowych
silników zyskują uznanie ekspertów i użytkowników

Naj więk sza w hi sto rii Deutz AG in we sty cja to zbu do wa ne kosz tem 600 mi -
lio nów ów cze snych ma rek no wo cze sne za kła da pro du ku ją ce sil ni ki

Deutz AG od lat za opa tru je wie lu czo ło wych pro du cen tów ma szyn bu dow -
la nych z całego świata 
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Deutz i Fast? Stare dobre małżeństwo!

MB: – Od bli sko ćwierć wie cza Biu ro Tech nicz -
no Han dlo we Fast jest re pre zen tan tem kon cer -
nu Deutz AG w Pol sce… 
SF: – Czy niąc to z wiel ką du mą. Trwa ją ca 150
lat hi sto ria Deutz AG wią że się nie ro ze rwal nie
z po wsta niem pierw sze go na świe cie sil ni ka
spa li no we go i do ko na nia mi wi zjo ne rów, ta kich
jak Ni co laus Au gust Ot to, Got tlieb De im ler, Wil -
helm May bach, Et to re Bu gat ti, czy nie co mniej
zna ny Eu gen Lan gen. Do pro wa dzi li oni do zmo -
to ry zo wa nia świa ta. Na sza współ pra ca trwa
od bli sko ćwierć wie cza. Naj pierw zgod nie z za -
war tą umo wą two rzy li śmy sieć ser wi so wą i ofe ro -
wa li śmy czę ści za mien ne. Na si part ne rzy by li za -
do wo le ni, po dwóch la tach za czę li śmy sprze da -
wać fa brycz nie no we sil ni ki. Osią gnę li śmy ob ro ty
na po zio mie gwa ran tu ją cym nie tyl ko co dzien ną
eg zy sten cję, ale i roz wój fir my. Współ pra ca
z Deutz AG trwa do dziś. Nie raz żar tu ję na wet, że
funk cjo nu je my ni czym sta re do bre mał żeń stwo.

MB: – Deutz AG to nie tyl ko nie zwy kle bo ga ta
hi sto ria, ale też kon se kwent ny roz wój i im po nu -
ją ca te raź niej szość…
SF: – Przed la ty sil ni ki Deutz pro du ko wa ne by ły
w dwóch fa bry kach w Niem czech. Te raz za kła dy
pro duk cyj ne Deutz AG – więk sze zresz tą od tych
eu ro pej skich – funk cjo nu ją tak że w in nych re gio -
nach świa ta – w Chi nach. Deutz AG wszę dzie po -
sta wił na au to ma ty za cję pro duk cji. Ob ser wa cja
spo so bu wy twa rza nia sil ni ków ra du je ser ce każ -
de go in ży nie ra. Fir ma nie pro du ku je ma so wo
jed no stek na pę do wych jed ne go ty pu, któ re są
mon to wa ne w kon kret nym po jeź dzie czy ma szy -
nie. Fir ma okre śla spo sób wy twa rza nia ja ko se -
ryj ną pro duk cję jed nost ko wą. Po le ga to na tym,
że na ta śmie pro duk cyj nej znaj du ją się jed no -
cze śnie róż ne go ty pu sil ni ki. Na przy kład
po dwóch jed nost kach sze ścio cy lin dro wych po -
stę pu je kil ka dzie siąt sztuk czte ro cy lin dro wych.
Wiel kość i ro dzaj pro duk cji usta la ne są ela stycz -
nie, zgod nie z za mó wie nia mi.

MB: – Czy ta ka „prze pla tan ka” na ta śmie nie
po wo du je cza sem cha osu po cią ga ją ce go za so -
bą spa dek ja ko ści pro duk cji?
SF: – Deutz AG nie jest oczy wi ście naj więk szą
na świe cie fir mą wy twa rza ją cą sil ni ki, ale z pew no -
ścią uznać ją na le ży za jed ne go ze świa to wych li de -

rów w au to ma ty za cji pro duk cji i spraw no ści za rzą -
dza nia nią. Pro duk cja jest zor ga ni zo wa na per fek -
cyj nie. Deutz po sta wił na peł ną au to ma ty za cję. Każ -
dy pra cow nik na ta śmie ma przed oczy ma ekran
z wy szcze gól nio ny mi czyn no ścia mi, któ re ma wy ko -
nać. To ta ka „elek tro nicz na ścią gaw ka”.

MB: – Jak wy glą da ją dziś moż li wo ści pro duk -
cyj ne Deut z AG? Czy pro duk cja bę dzie ro snąć?
SF: – Trud no ocze ki wać by po wró cił do bry
okres sprzed wy bu chu świa to we go kry zy su go -
spo dar cze go, kie dy to pro du cen ci sil ni ków nie
mo gli na dą żyć z re ali za cją za mó wień. Do bra ko -
niunk tu ra na pę dza na by ła wów czas do dat ko wo
za po wie dzią wej ścia w ży cie obo wią zu ją cych dziś
nie zwy kle re stryk cyj nych norm emi sji spa lin. Prze -
pi sy mó wi ły, że moż na mon to wać sil ni ki sta re go
ty pu do cza su wy czer pa nia ich za pa sów. Pro du -
cen ci po jaz dów, ma szyn i urzą dzeń ku po wa li
na za pas sil ni ki po przed niej ge ne ra cji. Pro du cen -
ci nie na dą ża li z pro duk cją. Dziś sy tu acja się usta -
bi li zo wa ła. Deutz AG w swych eu ro pej skich fa bry -
kach wy twa rza rocz nie oko ło dwu stu ty się cy sil ni -
ków. W Chi nach pro du ku je wię cej niż dru gie ty le.

MB: – Po roz ma wiaj my o ser wi sie. Jak BTH Fast
ra dzi so bie z ob słu gą jed no stek na pę do wych
eks plo ato wa nych przez pol skich użyt kow ni ków?
SF: – Po pu la cja sil ni ków Deutz w Pol sce spra -
wia, że nasz ser wis nie na rze ka na brak pra cy.
Ze wzglę du na spe cja li stycz ną wie dzę i oprzy -
rzą do wa nie umoż li wia ją ce wy ko na nie sku -
tecz nej na pra wy na szą do me nę sta no wią sil ni -
ki naj now szej ge ne ra cji. Ze star szy mi ra dzić
so bie po win ny na wet warsz ta ty rze mieśl ni cze.  

MB: – Jak zorganizowany jest serwis BTH Fast? 
SF: – Spe cy fi ka na sze go dzia ła nia po le ga
na tym, że więk szość ma szyn na pra wia -
na być mu si w wa run kach po lo wych. Po sia da -
my part ne rów ser wi so wych roz sia nych po ca łej
Pol sce, co skra ca czas do jaz du i in ter wen cji
ser wi su. Klient nie jest skłon ny pła cić za da le kie
po dró że me cha ni ków. Ser wis mo bil ny jest za -
tem pod sta wą funk cjo no wa nia BTH Fast.
Warsz tat sta cjo nar ny słu ży głów nie do te go, by
me cha nik od po wied nio przy go to wał się do wy -
jaz du w te ren. Każ dy me cha nik ma do dys po zy -
cji sa mo chód ser wi so wy wy po sa żo ny w spe cja -
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li stycz ne na rzę dzia – prób ni ki wtry ski wa czy,
mier ni ki kom pre sji, czy en do sko py umoż li wia ją -
ce nie tyl ko zaj rze nie do cy lin drów, ale wy ko na -
nie zdjęć i na gra nie fil mów z ich wnę trza. Prze -
strze ga my su mien nie za sa dy, że wszel kie na -
rzę dzia i oprzy rzą do wa nie umoż li wia ją ce na pra -
wy mu szą być do stęp ne w ilo ści ade kwat nej
do po pu la cji da ne go ro dza ju sil ni ków. Ko lej ną
za sa dą jest od po wied nie wy szko le nie me cha ni -
ków. Szko le nia w aka de mii Deutz AG od by wa ją
się na dwóch po zio mach. Pierw szy z nich obej -
mu je me cha ni ków, dru gi prze zna czo ny jest dla
wy kła dow ców, któ rzy zy sku ją upraw nie nia
do pro wa dze nia szko leń we wnętrz nych i za po -
zna wa nia per so ne lu użyt kow ni ka z za sa da mi
pra wi dło wej eks plo ata cji no wo cze snych jed no -
stek na pę do wych.

MB: – Wi dać efek ty ich pra cy? Czy są w sta nie
pod nieść kul tu rę tech nicz ną użyt kow ni ków sil ni -
ków o co raz bar dziej wy ra fi no wa nej kon struk cji? 
SF: – Użyt kow ni kom trudno jest sprostać
kosztownym wymogom eksploatacyjnym, ja kie
stawiają sil ni ki ste ro wa ne cy fro wo. Po trze bu ją
one od po wied niej ja ko ści ole ju sil ni ko we go, czy -
ste go pa li wa i po wie trza. Wia do mo, że olej no wej
ge ne ra cji czy chło dzi wo za le ca ne do da ne go sil -
ni ka kosz tu je wię cej niż nie mar ko wy pro dukt, ale
to po zor na oszczęd ność. Mi nę ły cza sy, w któ rych
wszyst ko moż na było wlać do wszyst kie go. 

MB: – Sys te my re duk cji spa lin spra wia ją, że
ma szy na bu dow la na sta je się co raz bar dziej
skom pli ko wa na i przez to awa ryj na. Czy sto so -
wa nie ukła dów re duk cji spa lin w te go ro dza ju
za sto so wa niach po za dro go wych, ja ki mi są
pla ce bu do wy, ma głębszy sens? W ten spo -
sób przecież świa ta nie zba wi my… 
SF: – Fak tem jest, że ro śnie sto pień skom pli ko -
wa nia za rów no sa mych sil ni ków, jak i ma szyn,
któ re są ni mi na pę dza ne.  Nie brak gło sów, że
sil nik sta je się do dat kiem do ma szy ne rii, któ rej
za da niem jest oczy sze nie spa lin. Moż na się za -
sta na wiać, czy koszt wy pro du ko wa nia ukła dów
re duk cji spa lin nie jest wyż szy niż sa me go sil ni -
ka. Pro ces wdra ża nia ko lej nych norm emi sji
spa lin trwa od lat i nie da się od wró cić je go bie -
gu. Nie ma co dys ku to wać dziś o nor mach, a ra -
czej o spo so bach ich eg ze kwo wa nia. 

MB: – Co konkretnego ma Pan na myśli? 
SF: – Przede wszyst kim po pu la ry za cję wie dzy
ser wi so wej oraz cy klicz ne kon tro le sta nu tech -
nicz ne go eks plo ato wa nych sil ni ków.

MB: – W czym upa tru je Pan przy czy nę te go, że
więk szość użyt kow ni ków ser wi su ją cych swe sil -
ni ki we wła snym za kre sie się ga po za mien ni ki?
SF: – Pre sja na ogra ni cza nie kosz tów eks plo -
ata cji jest w dzi siej szych cza sach prze ogrom na.
De cy zje o za ku pach kom po nen tów, chło dzi wa,
ole ju, fil trów do ko nu ją księ go wi i eko no mi ści.
Obo wią zu ją ce ich kry te ria są zupełnie in ne niż
wy ma ga nia tech nicz ne danego me cha ni zmu. 

MB: – Silniki to Pańska pasja?
SF: – Moż na tak po wie dzieć. Zresz tą nie tyl ko
sil ni ki, od dziec ka fa scy no wa ły mnie róż ne go ro -
dza ju me cha ni zmy. Za czy na łem kla sycz nie, po -
dob nie jak więk szość chło pa ków wpro wa dza -
łem mo dy fi ka cje w ro we rze. Moja trwająca do dziś
przygoda z silnikami rozpoczęła się wraz z ukoń -
czeniem stu diów na Wy dzia le Sa mo cho dów i Ma -
szyn Ro bo czych Po li tech ni ki War szaw skiej.

MB: – Co porabia Pan w wolnych chwilach?
SF: – Lubię spędzać czas nad wodą.

MB: – Zga du ję, że by od po cząć nie co od hu ku
sil ni ków upra wia Pan że glar stwo?
SF: – Nie zgadł Pan. Pły wam ło dzią mo to ro wą.
Po je zio rach i rze kach wśród ciągle zmieniających
się krajobrazów.

Rozmawiał: Jacek Barański

Rozmowa ze Stefanem Fabijańskim, właścicielem 
i dyrektorem zarządzającym firmy BTH Fast 
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Ko par ki o na pę dzie hy bry do wym sta no wią od po -
wiedź kon struk to rów na po trze by użyt kow ni ków
dą żą cych do po pra wy efek tyw no ści pa li wo wej

ma szyn. Chcą oni wy ci snąć wię cej z każ de go li tra pa li -
wa, to zna czy prze mie ścić więk szą ma sę urob ku. Po -
cząt ko wo na ta pe tę kon struk to rów tra fi ły ła do war ki ko -
ło we. Ja ko pierw si pro ble mem za ję li się wspól nie in ży -
nie ro wie nie miec kie go pro du cen ta ma szyn Atlas Wey -
hau sen i sil ni ków Deutz. Owoc ich prac oka zał się tyl ko
tar go wym eks po na tem, ma szy na nie we szła ni gdy
do se ryj nej pro duk cji. Po dob nie zresz tą jak da le ko bar -
dziej za awan so wa na kon struk cja ła do war ki ko ło wej
opra co wa na przez Vo lvo CE. 
Znacz nie lep sze efek ty od no to wa li pro du cen ci ko pa rek
gą sie ni co wych. To one zdo mi no wa ły ry nek. Dziś ma -
szy ny te go ty pu ma ją w swo jej ofer cie świa to wi po ten -
ta ci – Ko mat su, Ca ter pil lar i Hi ta chi. Ja ko pierw sze
o klien tów wal czyć za czę ło Ko mat su. Ja poń skie mu
kon cer no wi nie tyl ko uda ło się uru cho mić se ryj ną pro -
duk cję ko par ki o na pę dzie hy bry do wym – do chwi li
obec nej fa bry kę opu ści ło już po nad dwa ty sią ce ta kich
ma szyn – ale tak że sprze da wać je z po wo dze niem
na ca łym świe cie. „Hy bry dy” Ko mat su po ja wia ły się naj -
pierw na pla cach bu do wy Ja po nii, Chin i Sta nów Zjed -

no czo nych, gdzie do chwi li obec nej bez naj mniej szych
pro ble mów prze pra co wa ły po nad mi lion go dzin. Ze bra -
ne do świad cze nia po zwo li ły Ko mat su na do pra co wa nie
tech no lo gii i w efek cie świa tło dzien ne uj rza ła ko par ka
HB215 LC  wy po sa żo na w spa li no wo -elek trycz ny na pęd
dru giej ge ne ra cji. Skła da się on z grun tow nie zmo der ni -
zo wa ne go sil ni ka elek trycz ne go słu żą ce go do ob ra ca -
nia nad wo zia, ge ne ra to ra, kon den sa to ra oraz sil ni ka
Die sla, któ re go moc ogra ni czo no do 104 kW (141 KM). 
Za sa da dzia ła nia na pę du hy bry do we go po le ga na od -
zy ski wa niu ener gii z me cha ni zmu ob ro tu gro ma dzo nej

w kon den sa to rze wy so ko na pię cio wym. Za pew nia on
bły ska wicz ne ma ga zy no wa nie i od da wa nie ener gii
elek trycz nej. Ener gia ki ne tycz na po wsta ją ca w mo men -
cie wy ha mo wy wa nia nad wo zia zo sta je prze mie nio -
na w ener gię elek trycz ną. Ta przez fa low nik tra fia
do kon den sa to ra, skąd zo sta je na tych mia sto wo od da -
wa na i wy ko rzy sty wa na do ob ro tu nad wo zia ko par ki lub
wspo ma ga nia sil ni ka Die sla. Ca∏ość ste ro wa na jest
przez uk∏ad elek tro nicz ny za pew niajàcy opty mal ne wy -
ko rzy sta nie ener gii. 
„Hy bry da” HB215 LC , któ rej po je dyn cze eg zem pla rze
u schył ku 2011 ro ku tra fiać za czę ły do kra jów eu ro pej -
skich – głów nie do Nie miec, Au strii i Szwaj ca rii, od zna -
cza się iden tycz ny mi za le ta mi, jak kon wen cjo nal ne ko -
par ki z cie szą cej się uzna niem świa to wych ryn ków Se -
rii 8. Użyt kow ni cy pod kre śla ją ich wy so ki kom fort ob słu -
gi, bez pie czeń stwo pra cy i nie za wod ność. Prze wyż sza
je za to pod wzglę dem eko no mi ki eks plo ata cji.
Oszczęd no ści pa li wa w ty po wych wa run kach ro bo -
czych się gać mo gą na wet pię ciu li trów na każ dą prze -
pra co wa ną go dzi nę. Ła two za tem ob li czyć, że wła ści -
ciel ko par ki na kosz tach pa li wa za osz czę dzić mo że
rocz nie na wet sześć dzie siąt ty się cy zło tych.
Ka bi na, wy się gnik, pod wo zie i me cha nizm ob ro tu no -
wej ma szy ny są prak tycz nie ta kie sa me, jak sto so wa ne
w kon wen cjo nal nej ko par ce Ko mat su PC210 -8. Wy ko -
rzy sta nie iden tycz nych kom po nen tów i pod ze spo łów,
jak w kon wen cjo nal nych ma szy nach, po zwo li ło ogra ni -
czyć na kła dy na ser wis ma szy ny. Spe cjal ne go trak to -
wa nia przez me cha ni ków wy ma ga je dy nie układ na pę -
do wy. No wa ko par ka nie róż ni się pod wzglę dem ob słu -
gi od ma szy n z konwencjonalnym napędem.
Pol ska pre mie ra naj now szej „hy bry dy” Ko mat su od by -
ła się w dwóch od sło nach. Naj pierw w ma ju 2012 ro ku
ma szy na za pre zen to wa na zo sta ła pod czas tar gów Au -
to stra da Pol ska w Kiel cach. Wkrót ce po tem opa trzo -
na Cer ty fi ka tem In no wa cyj no ści ma szy na prze sta ła
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Hybrydy nam obrodziły!

Cer ty fi kat In no wa cyj no ści wy da ny przez In sty tut Me cha ni za cji Bu dow nic twa
i Gór nic twa Skal ne go w War sza wie

Ko mat su HB 215 LC to pierwsza koparka hybrydowa, któ ra we szła do nor mal nej eks -
plo ata cji w Pol sce. Przez rok prze pra co wa ła 2.500 godzin bez naj mniej szej awa rii



http://www.komatsupoland.pl/komatsu.html
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być tar go wym eks po na tem. W chwi li obec nej na pol -
skich pla cach bu do wy pra cu ją re gu lar nie dwie te go ty -
pu ko par ki. Jed na z nich eks plo ato wa na przez fir mę
Trans tom prze pra co wa ła po nad rok bez naj mniej szej
awa rii. Jej ope ra tor po twier dza też niż sze zu ży cie pa li -
wa. Oszczęd no ści w tym za kre sie od po wia da ją war to -
ściom de kla ro wa nym przez pro du cen ta. 
Swą ko par kę hy bry do wą za pre zen to wał nie daw no
ame ry kań ski Ca ter pil lar. Naj więk szy na świe cie pro du -
cent ma szyn bu dow la nych – po dob nie jak kon ku ren -
ci – rów nież de kla ru je, że ma szy na hy bry do wa ma niż -
szy o 25 pro cent ape tyt na pa li wo. W od róż nie niu od ja -
poń skich kon ku ren tów re zul tat ten osią gnię to w nie co
od mien ny spo sób. Ca ter pil lar za sto so wał nie elek trycz -
ny, a hy drau licz ny na pęd hy bry do wy. Po wo dem by ła
wyż sza spraw ność ta kie go na pę du i moż li wość się gnię -
cia do je go bu do wy po spraw dzo ne w prak ty ce kom po -
nen ty sto so wa ne w pro duk cji ma szyn kon wen cjo nal -

nych. No wa ko par ka Cat 336E H po sia da wszyst kie za -
le ty stan dar do wej ma szy ny 336E, ale ce chu je ją znacz -
nie niż sze zu ży cie pa li wa i mniej sza emi sja spa lin. Uda -
ło się to osią gnąć dzię ki za sto so wa niu trzech ukła dów
mo du ło wych. Pierw szy z nich obej mu je pom pę Cat
ESP (Elec tro nic Stan da ri zed Pro gram ma ble), któ ra
umoż li wia oszczę dza nie pa li wa po przez płyn ne prze łą -
cza nie hy drau licz nych źró deł za si la nia, czy li sil ni ka
i aku mu la to ra. Dru gi po zwa la na opty ma li za cję wy daj -
no ści, dzię ki wy ko rzy sta niu opa ten to wa ne go za wo ru
Cat ACS (Ada pti ve Con trol Sys tem), umoż li wia ją ce go
„in te li gent ne” ste ro wa nie prze pły wem ole ju, a w efek cie
płyn ną kon tro lę ru chów bez utra ty mo cy oraz ste ro wa -
nie, udźwig i moc ta kie sa me, jak w przy pad ku kla sycz -
ne go sprzę tu. Trze ci układ za pew nia po now ne uży cie
ener gii przy za sto so wa niu hy drau licz ne go hy bry do we -
go ze spo łu ob ro tu, któ ry ma ga zy nu je ją w aku mu la to -
rach pod czas ha mo wa nia ru chu nad wo zia, a na stęp nie
wy ko rzy stu je do przy spie sza nia ob ro tu. Wpro wa dzo ne
roz wią za nia spra wia ją, że ko par ka Cat 336E H zu ży wa

do 25% mniej pa li wa w po rów na niu ze stan dar do wym
mo de lem 336E, a w przy pad ku kon wen cjo nal nej ko par -
ki 330/336D róż ni ce te się ga ją na wet 33%. Na wet pod -
czas pro wa dze nia prac o ma łej in ten syw no ści,
oszczęd no ści pa li wa mo gą być zna czą ce, choć wpływ
na to ma ją rów nież in ne czyn ni ki, ta kie jak wy szko le nie
i do świad cze nie ope ra to ra czy wa run ki pa nu ją ce
na pla cu bu do wy. Ze wzglę du na mniej sze zu ży cie pa -
li wa przez hy bry do wą ko par kę 336E H, jej kosz ty utrzy -
ma nia i eks plo ata cji są znacz nie niż sze w po rów na niu
ze stan dar do wym mo de lem. Czas zwro tu z in we sty cji
w ta ką ma szy nę za le ży oczwi ście od cen pa li wa oraz
spo so bu jej użyt ko wa nia. Przy obec nych ce nach ole ju

na pę do we go i in ten syw nej eks plo ata cji sprzę tu, ko par -
ka 336E H mo że się zwró cić w cza sie krót szym niż rok.
Pod sta wo wym źró dłem na pę du no wej ko par ki jest sil -
nik wy so ko pręż ny Cat C9.3 ACERT speł nia ją cy nor my
emi sji spa lin Sta ge IIIB. No wo cze sna jed nost ka zo sta ła
wy po sa żo na w układ re ge ne ra cji fil tra czą stek sta łych,
któ ry dzia ła au to ma tycz nie, bez ko niecz no ści in ge ren cji
ope ra to ra i prze ry wa nia pra cy ma szy ny. W sy tu acjach,
gdy nie do pusz czal ny jest zbyt wy so ki wzrost tem pe ra -
tu ry, ope ra tor mo że użyć przy ci sku ste ro wa nia ręcz ne -
go i wy je chać po za nie bez piecz ny ob szar, za nim roz -
pocz nie się pro ces re ge ne ra cji fil tra. Bar dzo prak tycz -
nym roz wią za niem, któ re rów nież wpły wa na kosz ty
eks plo ata cji ma szy ny, są trzy try by za rzą dza nia mo cą,
uła twia ją ce kon tro lę nad zu ży ciem pa li wa: tryb mak sy -
mal nej wy daj no ści, stan dar do wej wy daj no ści i tryb eko -
no micz ny. Po nad to ist nie ją jesz cze dwie in ne funk cje,
za pew nia ją ce dal sze oszczęd no ści, to jest do sto so wa -
nie mo cy sil ni ka do bie żą cych po trzeb oraz re gu la cja
cza su pra cy jed nost ki na bie gu ja ło wym. Pierw sza
z nich utrzy mu je ni skie ob ro ty pod czas wy ko ny wa nia
lek kich prac i au to ma tycz nie pod no si je w przy pad ku
wy kry cia więk sze go ob cią że nia. Dru ga sa mo czyn nie
wy łą cza sil nik po upły wie okre ślo ne go cza su, co po -
zwa la na ob ni że nie zu ży cia pa li wa, emi sji za nie czysz -

Koparka hybrydowa Caterpillar 336E H wykorzystywana jest głównie do za ła -
dun ku pia chu na wo zi dła. A że za ła du nek wy ko ny wa nia wy ma ga ob ro tów…

Ca ter pil lar 336E H pod czas prób przy pra cach wy bu rze nio wych. Z pew no ścią
dla hy bry dy  nie jest to naj lep sze śro do wi sko pra cy…
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czeń, a na wet ogra ni cze nie licz by mo to go dzin, wy dłu -
ża jąc okre sy mię dzy prze glą do we i zwięk sza jąc war tość
ma szy ny przy od sprze da ży. 
Swo ją „hy bry dę” ma też Hi ta chi. Za nim ko par ka
ZH210LC -5 Hy brid we szła do sprze da ży w Eu ro pie,
pod da na zo sta ła sze re go wi te stów. Ich część prak tycz -
na od by ła się na pół no cy Fin lan dii w su ro wych wa run -
kach kli ma tycz nych pa nu ją cych w oko li cy krę gu po lar -
ne go. W po rów na niu z ma szy na mi o kon wen cjo nal nym
na pę dzie no wa dwu dzie sto to no wa hy bry do wa ko par ka
Hi ta chi ZH210 -5 jest bar dziej eko no micz na, przy ja zna
dla śro do wi ska na tu ral ne go i mniej skom pli ko wa -
na w ob słu dze. Naj wyż szą wy daj ność uda ło się uzy skać
przy jed no cze snym ogra ni cze niu po zio mu tok sycz no ści
spa lin i zu ży cia pa li wa. Sta ło się to moż li we dzię ki wy ko -
rzy sta niu za awan so wa nych tech no lo gii spraw dzo nych
w ko par kach Hi ta chi na pę dza nych sil ni ka mi spa li no wy -
mi i elek trycz ny mi. Po słu ży ły one do stwo rze nia ukła du
TRIAS HX sta no wią ce go uda ne po łą cze nie na pę du hy -
bry do we go z cie szą cym się uzna niem użyt kow ni ków
kon wen cjo nal nych ma szyn Hi ta chi ukła dem hy drau licz -
nym TRIAS. Za sa da dzia ła nia na pę du hy bry do we go
TRIAS HX po le ga na wy ko rzy sta niu sil ni ka ob rot ni cy,
z któ re go prze kształ ca na jest od zy ska na z je go ha mo -
wa nia ener gia ki ne tycz na w ener gię elek trycz ną. Ta
za po śred nic twem mo du łu ste ru ją ce go tra fia do kon -
den sa to ra, gdzie jest ma ga zy no wa na i wy ko rzy sty wa -
na suk ce syw nie do wspo ma ga nia sil ni ka spa li no we go
i ob ro tu gór nej czę ści ma szy ny. Wy ko rzy sta nie pę du ob -
rot ni cy do od zy ski wa nia ener gii skut ku je od czu wal nym
zmniej sze niem zu ży cia pa li wa. Przy czy nia się do te go
rów nież ener go osz częd ny układ hy drau licz ny TRIAS,
któ ry ma do dat ko wo wpływ na pod nie sie nie wy daj no ści
hy bry dy. W po rów na niu z eks plo ato wa ną w iden tycz -
nych wa run kach ko par ką kon wen cjo nal ną oszczęd no -

ści pa li wa się gać mo gą na wet trzy dzie stu pro cent. Wy -
nik ta ki uzy ska no pod czas te stów prak tycz nych, ja kim
ma szy na zo sta ła pod da na zi mą te go ro ku przez fir mę
pro wa dzą cą ro bo ty w pół noc nej Fin lan dii na gra ni cy
krę gu po lar ne go. Hy bry da pra co wa ła w naj zim niej szych
mie sią cach, od stycz nia do mar ca te go ro ku, czę sto
w tem pe ra tu rze spa da ją cej po ni żej mi nus trzy dzie stu
stop ni Cel sju sza. Wy ko rzy sty wa na by ła co dzien nie
do prac ziem nych oraz za ła dun ku po jaz dów 
za stę pu jąc kon wen cjo nal ne śred nie ko par ki Hi ta chi Za -
xis -3 oraz Za xis -5. Ope ra to rzy za uwa ży li, że w po rów na -
niu z ty mi ma szy na mi ob ro ty hy bry dy są znacz nie płyn -
niej sze, a ru chy ro bo cze bar dziej pre cy zyj ne. Pod czas
wy ko ny wa nia ob ro tów nie do cho dzi ło do naj mniej szych
spo wol nień. Ma szy na emi to wa ła też mniej szy ha łas, co
zwięk sza ło kom fort ope ra to rów szcze gól nie pod czas
dłuż szej pra cy. Za sto so wa nie pomp hy drau licz nych
o zwięk szo nym wy dat ku spra wi ło, że si łow ni ki te sto wa -

nej hy bry dy pra co wa ły znacz nie szyb ciej i bar dziej efek -
tyw nie. Ope ra to rzy pod kre śla li szcze gól nie pre cy zję cy -
kli ro bo czych, szyb kość re ak cji ma szy ny oraz ła twość
jej kon ser wa cji i ob słu gi co dzien nej. 
Ko par ka Hi ta chi ZH210 -5 wy po sa żo na zo sta ła w układ
mo ni to ru ją cy zu ży cie pa li wa. W trud nych zi mo wych wa -
run kach by ło ono o po nad trzy dzie ści pro cent niż sze niż
w przy pad ku tej sa mej ka te go rii kon wen cjo nal nej ko par -
ki Hi ta chi pra cu ją cą cej z wy ko rzy sty wa nym do re ali za cji
trud niej szych prac try bie „P” (Po wer). Przez ca ły czas
trwa nia te stów ope ra to rzy ma szy ny oprócz ru ty no wych
czyn no ści ob słu go wych do ko ny wa li co dzien nej in spek -
cji po praw no ści dzia ła nia ukła du hy bry do we go. Oka zał
się ła twy w ser wi so wa niu i cał ko wi cie bez a wa ryj ny. 
„Hy bry da” Hi ta chi we szła do sprze da ży na ryn kach eu -
ro pej skich w ma ju te go ro ku. Do stęp na jest tak że dla
pol skich klien tów. Ma ją oni więc co raz więk szy wy bór
tych in no wa cyj nych ma szyn.
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„Hy bry da” Hi ta chi i gó ry pia chu. Z prze miesz cza niem te go ro dza ju urob ku
ja poń ska ma szy na ra dzi so bie wprost do sko na le

Dwu dzie sto to no wa hy bry do wa ko par ka Hi ta chi ZH210 -5 jest eko no micz na,
przy ja zna dla śro do wi ska na tu ral ne go i nie skom pli ko wa na w ob słu dze
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Wprzy pad ku Ko mat su ko par ka o na pę dzie hy bry -
do wym prze sta ła być tyl ko tar go wym eks po na -
tem. Od po nad ro ku ma szy na HB215 LC eks plo -

ato wa na jest przez fir mę Trans tom z Do bro sła wo wa w wo -
je wódz twie lu bel skim przy ro bo tach ziem nych, dro go -
wych i ogól no bu dow la nych. Ko par ka od sa me go po cząt -
ku wy ko rzy sty wa na jest bardzo in ten syw nie. W ciągu roku
przepracowała bowiem blisko 2.500 godzin, głównie
przy bu do wie na sy pów pod pasy dro go we oraz  pracach
ziem nych. Sprawdzała się bez zarzutu także w ciężkim,
bagnistym terenie i przy załadunku wagonów. Jej moż li -
wo ści testowano na wet roz biór kach i wy bu rze niach.  
Od sa me go po cząt ku „hy bry da” po zo sta je w rękach  jed -
ne go, dys po nu ją ce go wie lo let nim do świad cze niem ope -
ra to ra. Wy star czy je den rzut oka, by prze ko nać się, że
Ma riusz Ste fa niak dba o swo ją ma szy nę i lu bi na niej pra -
co wać. Dla te go mi mo rocz nej in ten syw nej eks plo ata cji,
czę sto w bar dzo trud nych wa run kach, „hy bry da” spi su je
się do sko na le i tak też wy glą da. Moż na by wręcz przy -
pusz czać, że do pie ro co opu ści ła fa bry kę. Jej ope ra tor to
naj bar dziej kom pe tent na w gro nie prak ty ków oso ba
w Pol sce je że li cho dzi o ko par ki hy bry do we. Wszak roz -
po czął już trze ci ty siąc go dzin pra cy na tej in no wa cyj nej

ma szy nie. Py ta ny o wra że nia chwa li płyn ność pra cy,
szyb kość cy kli ro bo czych i sta bil ność ko par ki. Pa ra me try
te ma ją zna czą cy wpływ wy daj ność ma szy ny. Ma riusz
Ste fa niak wspo mi na, że na sa mym po cząt ku przy zwy -
cza ić mu siał się do zde cy do wa nie wyż szej – w po rów na -
niu z ma szy ną kon wen cjo nal ną – pręd ko ści ob ro tu.
Szcze gól nie je że li weź mie się pod uwa gę, że ob ro ty do -
ko ny wa ne są z wy peł nio ną łyż ką miesz czą cą dwie to ny
urob ku. Py ta ny o in ne za le ty „hy bry dy” nie za sta na wia
się dłu go: – Po nie waż każ de go dnia pracując spę dzam
wie le go dzin w ka bi nie, to ce nię so bie jej kom fort. Do ce -
niam jej do sko na łe wy koń cze nie wnę trza. W po rów na niu
z ma szy na mi, na któ rych pra co wa łem wcze śniej, za uwa -
żam, że ka bi na „hy bry dy” jest znacz nie le piej wy ci szo na.

Kom fort pra cy to z pew no ścią waż na rzecz, ale w przy -
pad ku „hy bry dy” nie od par cie na su wa się py ta nie o zu -
ży cie pa li wa. – Jest ono od czu wal nie mniej sze pod -
czas wy ko ny wa nia prac wy ma ga ją cych czę stych ob ro -
tów nad wo zia. Ko par ka od zy sku je ener gię z ha mul ca
ob ro tu. Już przy ką cie ob ro tu 45°, nie za leż nie od te go
czy ma szy na pra cu je w try bie Po wer czy Eco no my
oszczęd no ści pa li wa są od czu wal ne. Pod czas wy ko ny -
wa nia ro bót wy ma ga ją cych ob ro tu o 90° lub wię cej
oszczęd no ści pa li wa ro sną jesz cze bar dziej. Ma szy -
na bie rze bo wiem więk szy za mach, co gwa ran tu je
więk szą war tość ener gii od zy ski wa nej w mo men cie

wy ha mo wy wa nia – tłu ma czy Ma riusz Ste fa niak. Ogól -
nie rzecz uj mu jąc za sa da jest pro sta – „hy bry dę” naj -
le piej wy ko rzy sty wać do za dań wy maga ją cych wy ko -
ny wa nia ob ro tów. Im wię cej ob ro tów, tym peł niej szy
zbior nik pa li wa i grub szy port fel wła ści cie la ma szy ny.
Naj więk sze oszczęd no ści po czy nić moż na przy za ła -
dun ku po jaz dów i wa go nów. Pod czas pra cy w ta kich
wa run kach, gdy „hy bry da” przez ca ły czas wy ko nu je
ob ro ty o 180°, śred nio zu ży wa je dy nie je de na ście li -
trów ole ju na pę do we go na go dzi nę. Kon wen cjo nal -
na ma szy na Ko mat su PC210 -8 do wy ko na nia iden -
tycz ne go za da nia, po trze bu je o pięć li trów wię cej. Róż -
ni ca jest więc zna czą ca na wet w ska li dni i ty go dni, nie
mó wiąc już o dłuż szej per spek ty wie. 
Ko mat su Po land udzie la pię cio let niej nie ogra ni czo nej
gwa ran cji na kom plet ną ma szy nę HB215LC. Jej ser wi -
sem zaj mu ją się spe cjal nie przeszko le ni me cha ni cy.
Jak do tej po ry do ko nu ją je dy nie ru ty no wych prze glą -
dów tech nicz no -ser wi so wych ogra ni cza jąc się do pla -
no wej wy mia ny fil trów i cie czy eks plo ata cyj nych. Do tej
po ry „hy bry da” Ko mat su pra co wa ła cał ko wi cie bez a -
wa ryj nie. Naj mniej szych pro ble mów z uru cho mie niem
i funk cjo no wa niem ma szy ny nie by ło tak że zi mą, na wet
na dwu dzie sto stop nio wym mro zie.
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Dwa i pół tysiąca godzin z „hybrydą” Komatsu!

Na bu do wie ob wod ni cy Lu bli na „hy bry da” Ko mat su pra cu je w ide al nych wa -
run kach. Za ła do wu jąc po jaz dy ma szy na wy ko nu je cy klicz ne ob ro ty o kąt 180°

Ma riusz Ste fa niak ma za so bą już 2.500 go dzin prze pra co wa nych na „hy bry -
dzie”. Ża den in ny ope ra tor w Pol sce nie mo że po chwa lić się ta kim wy ni kiem 
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Pań skie oko ko nia tu czy – mó wi sta re po rze ka dło.
Jest to praw da, opła ca się prze cież sa me mu do -
glą dać swo ich in te re sów, tak by na nich nie stra -

cić. Czy chcą cy nad zo ro wać pra cę lu dzi i ma szyn
przed się bior ca bu dow la ny mu si to jed nak czy nić oso bi -
ście? Mar no wać cen ny czas na do jaz dy na plac bu do -
wy, by za po znać się z po stę pem prac, prze ko nać się
oso bi ście jak re ali zo wa ne są pla ny bu do wy, jak efek -
tyw ni są je go pra cow ni cy i wresz cie jak w ich rę kach
spra wu ją się ma szy ny? Od po wiedź na po wyż sze py ta -
nia jest jed no znacz na – nie mu si! Mo że być na bie żą co
z wszel ki mi da ny mi ani na mo ment nie opusz cza jąc
wła sne go biu ra. Pod jed nym wszak że wa run kiem. Mu si
do ko nać sub skryp cji usłu gi Con nec ted Com mu ni ty ofe -
ro wa nej przez fir mę Trim ble. Zo sta ła ona stwo rzo -
na z my ślą o fir mach bu dow la nych. Umoż li wia im bo -
wiem za rzą dza nie pro jek ta mi bu dow la ny mi o róż nym
stop niu skom pli ko wa nia, śle dze nie w cza sie rze czy wi -
stym po stę pu ro bót i dzie le nie się gro ma dzo ny mi da ny -
mi za po śred nic twem ła twych w kon fi gu ra cji stron in ter -
ne to wych. Trim ble Con nec ted Com mu ni ty umoż li wia
zdal ny prze pływ in for ma cji mię dzy wszyst ki mi uczest ni -
ka mi bu do wy. Spraw dza się w dzia ła niu na wet w naj -
bar dziej roz bu do wa nych fir mach obej mu jąc: wła ści cie -
la, wy ko naw cę, fir my pod wy ko naw cze, kie row nic two
bu do wy, in ży nie rów, geo de tów, pro jek tan tów i ope ra to -
rów po szcze gól nych ma szyn. W tym mo men cie ro dzi
się py ta nie, czy przy tak roz bu do wa nym za się gu wy -
mia ny da nych, po zo sta ją one w peł ni bez piecz ne? Czy
nie na stą pi ich wy ciek lub utra ta? Ko rzy sta ją cy z Trim -
ble Con nec ted Com mu ni ty mo gą być spo koj ni.
Po pierw sze ma ją moż li wość ła twej kon fi gu ra cji usłu gi,
co umoż li wia usta le nie od po wied nie go po zio mu do stę -
pu dla po szcze gól nych uczest ni ków bu do wy, a tym sa -
mym peł ną kon tro lę nad prze pły wem in for ma cji, za rów -
no we wnątrz jak, i na ze wnątrz fir my. Upraw nie ni użyt -
kow ni cy otrzy mu ją w ten spo sób sta ły do stęp do in for -
ma cji gro ma dzo nych za po mo cą usłu gi Con nec ted
Com mu ni ty, ta kich jak da ne na te mat pra cy ma szyn czy
po mia ry geo de zyj ne. Da ne prze sy ła ne w spo sób za szy -
fro wa ny są do stęp ne za wsze i z do wol ne go miej sca. 
Two rze nie gru py upraw nio nej do otrzy my wa nia da nych
z pla cu bu do wy jest bar dzo pro ste. Wy star czy, że wła -
ści ciel usłu gi utwo rzy li stę osób po sia da ją cych do stęp
do swe go ser we ra z okre śle niem ich pod sta wo wych da -
nych oso bo wych i jed no cze sne go wska za nia za kre su
udo stęp nio nych im praw. W po dob ny spo sób też de fi -
niu je urzą dze nia, któ re ko mu ni ko wać się mo gą z je go
kon tem. W tym ce lu mu si tyl ko wy brać je go typ z li sty
i po dać nu mer se ryj ny. Zin te gro wać moż na wie le urzą -
dzeń, ta kich jak kom pu te ry po kła do we, mo de my, kon -
tro le ry, czy od bior ni ki GNSS. Po za re je stro wa niu każ de
z urzą dzeń po ja wi się na spe cjal nej li ście.

Usłu ga Trim ble Con nec ted Com mu ni ty umoż li wia też
w peł ni bez piecz ne prze cho wy wa nie On li ne wszyst -
kich da nych pro jek to wych. Ko rzy stać z nich moż -
na zgod nie z for mu łą – „24/7/365”. Ozna cza ona, że
z opty mal nie za bez pie czo nych da nych upraw nio ne
gru py użyt kow ni ków na okre ślo nym dla sie bie po zio -
mie ko rzy stać mo gą przez ca łą do bę, sie dem dni
w ty go dniu i trzy sta sześć dzie siąt pięć dni w ro ku.
Trim ble Con nec ted Com mu ni ty nie wy ma ga in sta la cji
spe cjal ne go opro gra mo wa nia. Do ko rzy sta nia z peł ni
moż li wo ści usłu gi wy star czy do stęp do In ter ne tu i do -
wol na prze glą dar ka. Co istot ne, da ne moż na ła two
od two rzyć na wet po po waż nej awa rii sys te mu czy
sprzę tu kom pu te ro we go. Jest to moż li we dzię ki au to -
ma tycz ne mu two rze niu ko pii za pa so wej. Od by wa się
ono „w tle” nie ogra ni cza jąc w naj mniej szym stop niu
funk cjo nal no ści usłu gi.
Wi try nę in ter ne to wą usłu gi Con nec ted Com mu ni ty
moż na skon fi gu ro wać tak, aby jej użyt kow ni cy otrzy my -
wa li po wia do mie nia o no wych zda rze niach. Funk cja ta
zwal nia z ko niecz no ści sa mo dziel ne go spraw dza nia ak -
tu ali za cji li sty zda rzeń. W prak ty ce ozna cza to, że gdy
na przy kład kie row nik od cin ka prze sy ła swój ty go dnio -
wy ra port z po stę pu prac, do biu ra bu do wy tra fia na -
tych miast po wia do mie nie o tym zda rze niu pocz tą elek -
tro nicz ną. Con nec ted Com mu ni ty prze wi du je wie le
spo so bów mo ni to ro wa nia postępów pro jek tu bu dow la -
ne go po przez re je stro wa nie i wy świe tla nie da nych o po -
stę pie ro bót. Do na rzę dzi umoż li wia ją cych śle dze nie
ak tyw no ści pra cow ni ków pla cu bu do wy i stop nia wy ko -
rzy sty wa nia przez nich ma szyn na le żą mię dzy in ny mi:
dzien ni ki, ka len darz, fo ra, a na wet za in sta lo wa ne na bu -
do wie ka me ry z funk cją in te li gent ne go zarządzania cy -
fro wy mi da ny mi. Tym sa mym kie row nik da ne go od cin -
ka, któ ry stwier dzi na nim naj mniej szy na wet spa dek
wy daj no ści, mo że korzystając z za pi su z za in sta lo wa -
nych na nim ka mer „wir tu al nie odwiedzić” miej sce bu -
do wy oraz za po znać się ze szcze gó ło wy mi da ny mi
o warunkach pogodowych i wpi sa mi w dzien ni ku bu do -
wy. Ana li za tych in for ma cji w więk szo ści przy pad ków
po zwa la usta lić przy czy ny spad ku wy daj no ści i roz wią -
zać za ist nia ły pro blem bez ko niecz no ści za bie ra ją ce go
cen ny czas po dró żo wa nia na plac bu do wy i zbie ra nia
da nych do ty czą cych spo so bu pro wa dze nia ro bót.
Con nec ted Com mu ni ty za pew nia peł ną in te gra cję pla cu
bu do wy z biu rem. Re ali za cja pro jek tu mo że być mo ni to -
ro wa na po cząw szy od po mia rów geo de zyj nych ist nie ją -
ce go te re nu, przy go to wa nie pro jek tu, po szcze gól ne eta -
py prac ziem nych – wy ko ny wa nych spy char ką, rów niar -
ką, wal cem a na wet roz ście ła czem as fal tu. Oczy wi ście
poprawność ca ło ści pro ce su wy ko naw cze go zwe ry fi ko -
wa na zo sta je przez geo de zyj ne po mia ry wy ko na nej na -
wierzch ni i po rów na nie ich z za ło że nia mi projektowymi. 

SITECH wie, jak skutecznie połączyć biuro z budową



http://www.sitech-poland.pl/
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Eks plo ata cja ma szyn bu dow la nych z ro ku na rok
sta je się co raz bar dziej in ten syw na. Zde cy do wa -
na więk szość użyt kow ni ków ko pa rek, spy cha rek

czy też in nych ma szyn do ro bót ziem nych dą ży do te -
go, aby ich ma szy ny pra co wa ły z mak sy mal ną wy daj -
no ścią i nie za wod no ścią. By osią gnąć za mie rzo ny
efekt, nie zbęd ne jest za pew nie nie od po wied nie go po -
zio mu ser wi so wa nia eks plo ato wa nych ma szyn. Ter mi -
no wa wy mia na fil trów, ole jów oraz po zo sta łych ma te ria -
łów eks plo ata cyj nych to oczy wi sta ko niecz ność. Prak -
tycz nie każ dy użyt kow nik ma szy ny bu dow la nej zda je
so bie z te go fak tu spra wę. W trak cie nor mal nej eks plo -
ata cji ma szy ny nad cho dzi jed nak w koń cu dzień, w któ -
rym ko niecz ne sta je się pod ję cie po waż niej szej na pra -
wy, po le ga ją cej na przy kład na wy mia nie pod wo zia gą -
sie ni co we go lub je go po szcze gól nych ele men tów.
W ta kim przy pad ku li czyć moż na na po moc spe cja li -
stycz ne go ser wi su fir my KETRAL z Rze ni szo wa. Do sko -
na le wy szko le ni fa chow cy, od po wied nie za ple cze ma -

szy no we oraz do brze wy po sa żo ne sa mo cho dy ser wi -
so we fir my KETRAL po zwa la ją na wy ko na nie wszel kich
prac zwią za nych z wy mia ną kom plet nych pod wo zi oraz
prze kład ni jaz dy w ma szy nach gą sie ni co wych.
Fir ma KETRAL jest też wio dą cym na ryn ku pol skim do -
staw cą czę ści za mien nych do ma szyn bu dow la nych.
Spe cja li zuje się w sprze daży sze ro kiej ga my ele men tów
pod wo zi gą sie ni co wych oraz prze kład ni jaz dy. W ofer -
cie fir my KETRAL zna leźć moż na rów nież in ne pod ze -
spo ły, ta kie jak na przykład ło ży ska oraz re duk to ry ob -
ro tu. Do dat ko wo fir ma uru cho mi ła w bie żą cym ro ku
pro duk cję sworz ni do wszel kie go ro dza ju ma szyn.
Pod wo zia gą sie ni co we, któ re sta no wią spe cjal ność fir -
my, wy mie nia ne są ści śle we dług stan dar dów okre śla -
nych przez ich pro du cen tów. Od po wied nie za ple cze

warsztatowe, na któ re skła da ją się mię dzy in ny mi spe -
cja li stycz ne klu cze pneu ma tycz ne, dy na mo me trycz ne
oraz spe cja li stycz na pra sa do łań cu chów, po zwa la ją
na prze pro wa dze nie wy mia ny kom plet ne go pod wo zia
w każ dej ma szy nie gą sie ni co wej. Po nad to w fir mie
KETRAL ist nie je moż li wość ada pta cji po szcze gól nych
czę ści do in dy wi du al nych po trzeb każ de go z użyt kow -
ni ków ma szyn bu dow la nych.
Prze kład nie jaz dy, czy li in ny mi sło wy kom plet ne zwol ni -
ce wraz z hy dro mo to ra mi, to ko lej na moc na stro na fir -
my KETRAL. Wy mia na tych że pod ze spo łów od by wa się
za zwy czaj w te re nie w miej scu po sto ju uszko dzo nej
ma szy ny. W ta kim przy pad ku dzię ki spe cja li stycz nie

wy po sa żo nym sa mo cho dom ser wi so wym wy mia na
prze bie ga bar dzo szybko i spraw nie. Moż li wość prze -
pro wa dza nia wszel kich prac uła twia ją w szcze gól no ści
spe cja li stycz ne żu ra wie oraz urzą dze nia pneu ma tycz -
ne. Do dat ko wym atu tem jest moż li wość prze pro wa dze -
nia prac spa wal ni czych w miej scu po sto ju ma szy ny. 
Pod su mo wu jąc, każ dy z użyt kow ni ków gą sie ni co wej
ma szy ny bu dow la nej po szu ku ją cy kom plek so wej ob -
słu gi z za kre su jej pod wo zia, za wsze mo że po le gać
na fir mie KETRAL. Sko rzy stać mo że z fa cho wej wie dzy
do rad ców han dlo wych we wszel kich kwe stiach do ty -
czą cych za ku pu ele men tów pod wo zi gą sie ni co wych
oraz prze kład ni jaz dy. Rów no cze śnie mo że być w peł ni
spo koj ny o pro fe sjo nal ny mon taż za ku pio nych czę ści
oraz kom plek so wy ser wis pod wo zi gą sie ni co wych. 
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KETRAL – pro fe sjo nal ny ser wis pod wo zi gą sie ni co wych

KETRAL spe cja li zu je się w pro fe sjo nal nych na pra wach pod wo zi gą sie ni co -
wych oraz do sta wie czę ści za mien nych

Do sko na le wy po sa żo ne sa mo cho dy ser wi so we fir my KETRAL po zwa la ją
na wy mia nę pod wo zia oraz prze kład ni jaz dy w wa run kach po lo wych
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Tyl ko pro fe sjo nal ny ser wis mo że być gwa ran tem
spraw no ści ma szy ny przez ca ły okres jej użyt ko -
wa nia. HKL Bau ma schi nen Pol ska ofe ru je rów nież

ser wis ma szyn Kra mer, New Hol land, Wac ker Neu son
czy Mer lo, dzia ła ją cy w opar ciu o wy ko rzy sta nie bar dzo
do brej wie dzy in ży nie rów ser wi su o pro duk cie. Są oni
w sta nie usu nąć każ dy pro blem tech nicz ny w do wol nej
czę ści kra ju. Sa mo cho dy ser wi so we HKL Bau ma schi -
nen Pol ska wy po sa żo no w spe cja li stycz ny sprzęt po -
mia ro wy oraz na rzę dzia za pew nia ją ce me cha ni ko wi
nie za leż ność i moż li wość zdal ne go dzia ła nia bez wzglę -
du na sy tu acje na po tka ne przy oglę dzi nach ma szy ny.
Fir ma sta wia na dia gno sty kę ja ko pod sta wę utrzy ma nia
spraw no ści ma szyn w mak sy mal nie dłu gim okre sie
użyt ko wa nia. Prze pro wa dza ne przez HKL po mia ry hy -
drau licz no -elek tro nicz ne umoż li wia ją wcze sne wy kry cie
wszel kich od chy leń pa ra me trów pra cy jesz cze
przed po wsta niem awa rii.
In ży nie ro wie i tech ni cy ser wi su HKL dys po nu ją cen tral -
nym re je strem do ku men ta cji ser wi so wej,  w któ rym
prze cho wy wa ne są kom plet ne da ne o ma szy nie, pla no -
wa nych prze glą dach, wy ko na nych na pra wach, prze bie -
gu gwa ran cji, zgło szo nych zle ce niach itp.
Ogól ny za kres usług świad czo nych przez Ser wis HKL
Bau ma schi nen Pol ska stanowią:
• orze cze nia sta nu tech nicz ne go oraz wy ce na ma szyn

i urzą dzeń,
• re mon ty oraz mo der ni za cja ma szyn i urzą dzeń,
• pod łą cze nia spe cja li stycz ne go osprzę tu do ma szy ny,
• hy drau li ka si ło wa,
• re ge ne ra cja, od bu do wa oraz mo der ni za cja si łow ni -

ków hy drau licz nych,
• wy ko nywanie nie ty po wych si łow ni ków wg in dy wi du -

al nych za mó wień lub do star czo ne go wzo ru
• re mon ty sil ni ków spa li no wych (m. in.: CNH, FPT, Per -

kins, Deutz, Hatz, Cum mins, Yan mar)
• nad zór i orzecz nic two tech nicz ne.
Wy bie ra jąc usłu gi ser wi su HKL Bau ma schi nen Pol ska
użyt kow nik za pew nia swo jej ma szy nie nie za wod ność,
mak sy ma li za cję cza su jej pra cy i wyż szą war tość od -
sprze da żo wą, co z pew no ścią przy czy ni się do zwięk -
sze nia zy sków i roz wo ju je go przed się bior stwa. 
Ja ko dys try bu tor czę ści za mien nych HKL Bau ma schi -
nen Pol ska wie, jak waż ne jest zmniej sze nie cza su prze -
sto jów. Dla te go też, dzię ki na tych mia sto wej do stęp no ści
wszyst kich czę ści za mien nych w cen trach dys try bu cyj -
nych fir my, do sta wa od by wa się bar dzo szyb ko i płyn -
nie. Ma ga zy ny HKL znaj du ją się w miej sco wo ściach He -
idel berg i Pful len dorf w Niem czech oraz w Lin zu w Au -
strii. Bli skość wiel ko po wierzch nio wych ma ga zy nów da je
moż li wość re ali zo wa nia więk szo ści do staw w cza sie
od 18 do 28 go dzin od mo men tu zło że nia za mó wie nia.
Dział Czę ści HKL za trud nia wy so ko wy kwa li fi ko wa ny

per so nel, dzię ki któ re mu klien ci z ła two ścią znaj dą to,
cze go szu ka ją. Od po wied nia wie dza pra cow ni ków po -
mo że im w do bra niu wła ści wych pod ze spo łów, a elek -
tro nicz ny ka ta log i sys tem za mó wie nio wy na tych miast
okre śli do stęp ność to wa ru oraz wy świe tli je go ce nę.
Po po da niu od po wied nie go nu me ru se ryj ne go ma szy -
ny, od po wied nia część w nie dłu gim cza sie jest już szy -
ko wa na do wy sył ki. Dzię ki te mu moż na mieć pew ność,
że otrzy ma się wła ści wy ele ment bez żad nych nie po -
trzeb nych po my łek.
HKL Bau ma schi nen Pol ska wie, jak waż ne jest, by flo ta
ma szyn użyt kow ni ka pra co wa ła bez żad nych za kłó ceń
non stop, dla te go też ofe ru je szyb ki do stęp do czę ści
za mien nych. Sieć od dzia łów na te re nie ca łej Pol ski da -
je gwa ran cję na tych mia sto we go za ku pu po trzeb nych
czę ści. Dzię ki za sto so wa niu naj now szych tech no lo gii
w pro duk cji czę ści nabywca zyskuje gwarancję zakupu
części i podzespołów najwyższej ja ko ści. Ofer ta HKL
Bau ma schi nen Pol ska  jest bar dzo bo ga ta, dla te go
każdy znaj dzie w niej to, cze go po trze bu je. W HKL Bau -
ma schi nen Pol ska do stęp ne są czę ści za mien ne
do ma szyn i urzą dzeń bu dow la nych na stę pu ją cych ma -
rek:  Ammann, Ca se, Compair, Kra mer, Mer lo, Neu son,
New Hol land, Yan mar oraz wie lu in nych. W celu
obniżenia cał ko wi tych kosz tów użyt ko wa nia ma szy ny
i zy skania naj wyż szych stan dar dów bez pie czeń stwa
warto zdecydować się na wy bór oferty fir my HKL.
Wszyst kie części zamienne, komponenty i podzespoły
zo sta ły wy pro du ko wa ne spe cjal nie z przeznaczeniem
do konkretnego typu i mo de lu ma szy ny.
W ofercie HKL Bau ma schi nen Pol ska znaleźć można
także czę ści za mien ne do sil ni ków: CNH, Cummins,
Deutz, FPT, Hatz, Honda, Perkins, Robin oraz Yanmar.
Dostępne są również ole je, sma ry i in ne pro duk ty mar -
ki Petronas, Am bra, Ak ce la oraz Ura nia. Zakupić można
ponadto opo ny, fel gi i gą sie ni ce fir my Camoplast-
Solideal oraz zęby do łyżek sto so wa nych w ko par kach,
ła do war kach i ko par ko -ła do war kach i lemiesze. 
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Serwis i części zamienne w ofercie HKL Baumaschinen Polska

Pro fe sjo nal ny ser wis ofe ro wa ny przez HKL Bau ma schi nen Pol ska jest gwa -
ran tem spraw no ści ma szy ny przez ca ły okres jej użyt ko wa nia
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Ela stycz ność i wszech stron ność za -
sto so wań – to nie odzow ne ce chy
kom pak to wych ma szyn bu dow -

la nych. Funk cja du al po wer zde cy do -
wa nie zwięk sza moż li wo ści za sto so wa -
nia naj mniej szej ko par ki Wac ker  Neu -
son 803. Dzię ki za sto so wa niu elek tro hy -
drau licz ne go agre ga tu HPU8 ma szy na mo że pra co -
wać nie emi tu jąc spa lin.  Opcja du al po wer po zwa la
na przy łą cze nie do ko par ki Wac ker Neu son 803 – do -
dat ko wo do stan dar do we go sil ni ka wy so ko pręż ne -
go – ze wnętrz ne go elek tro hy drau licz ne go agre ga tu
na pę do we go HPU8. Po przy łą cze niu agre ga tu ko par -
ka jest za si la na elek trycz nie i nie emi tu je żad nych spa -
lin. Ko par ka 803 du al po wer po sia da wszyst kie ce chy
kon wen cjo nal nej ma szy ny z sil ni kiem wy so ko pręż -
nym, jed no cze śnie moż na ją za sto so wać do prac
w miej scach, gdzie spa li ny są nie po żą da ne. To znacz -
na oszczęd ność kosz tów, lep sze wy ko rzy sta nie i więk -
sze moż li wo ści za sto so wa nia mi ni ko par ki.
Istot ną spra wą dla ope ra to ra jest ła twa ob słu ga. Je że li
na przy kład ko par ka 803 ma być uży ta do prac roz -
biór ko wych i re mon to wych lub do prac pro wa dzo nych
w bu dyn kach, przy je dzie ona na wy zna czo ne miej sce
w nor mal nym try bie. W le mie szu ko par ki znaj du ją się
dwa otwo ry, na któ rych za wie sza się HPU8 na czas
trans por tu. Aby za brać agre gat, wy star czy, że kie row -
ca wło ży za cze py w otwo ry. Wy mia ry ko par ki 803 oraz
agre ga tu HPU8 są do sie bie do sto so wa ne, tak więc
ope ra tor bez pro ble mu mo że go prze trans por to wać
na ko par ce przez wą skie drzwi. Na miej scu ope ra tor
mu si tyl ko pod łą czyć ze wnętrz ny agre gat do pod wo -
zia ko par ki i już mo że pra co wać nie uru cha mia jąc sil -
ni ka spa li no we go. Za si la nie hy drau licz ne ko par ki od -
by wa się przez układ jezd ny. Przy za si la niu elek trycz -
nym nie zmie nio ny po zo sta je pro mień za cho dze nia ty -
łu nad wo zia oraz moż li wość ob ro tu o 360 stop ni, a to
ozna cza, że ope ra tor na dal mo że wy ko ny wać wszyst -
kie ma new ry. Ma sa wła sna, sta bil ność oraz wy mia ry
ko par ki nie zmie nia ją się po za sto so wa niu agre ga tu,
tak że wy daj ność ko par ki pod czas pra cy z agre ga tem
po zo sta je nie zmie nio na. Po przy łą cze niu agre ga tu
spo sób pra cy ope ra to ra nie zmie nia się.
Agre gat HPU8 jest przeznaczony wy łącz nie do pra cy
z ko par ką. Cha rak te ry zu je się kom pak to wą i so lid ną
bu do wą, a je go wy daj ność chło dze nia zo sta ła do sto -

so wa na do ko par ki kom pak to wej 803. Agre gat elek tro -
hy drau licz ny nie zaj mu je du żo miej sca, ła two go prze -
trans por to wać, jest przy sto so wa ny do pra cy z peł nym
ob cią że niem w tem pe ra tu rze do 45 stop ni Cel sju sza
oraz w tem pe ra tu rze poniżej zera. 
Ko par ka 803 du al po wer wraz z agre ga tem HPU8 to
ofer ta mo gą ca za in te re so wać rów nież fir my zaj mu ją ce
się wy naj mem ma szyn bu dow la nych. Dzię ki sze ro kim
moż li wo ściom za sto so wa nia – za rów no w bu dyn kach,
jak i na ze wnątrz – za pew nio na jest wy so ka wy daj ność
ma szy ny. Agre gat pod łą cza się na za sa dzie plug&play
do pod wo zia ko par ki, co jest ła twą ope ra cją, nie wy ma -
ga ją cą szcze gól ne go in struk ta żu. Agre gat o cię ża -
rze 190 ki lo gra mów oraz kom pak to wych wy mia rach
moż na ła two trans por to wać i skła do wać. Kon ser wa cja
HPU8 jest rów nież nie zwy kle pro sta. Przej rzy sta kon -
struk cja oraz ła twe do zde mon to wa nia osło ny za pew -
nia ją ła twy do stęp do wszyst kich kom po nen tów i pod -
ze spo łów wy ma ga ją cych kon ser wa cji. 
Naj bar dziej eko no micz ne i eko lo gicz ne pro duk ty
Wac ker  Neu son wy róż nia zna kiem ECO. Łączy on
dwa pojęcia - ECOlogy (eko lo gia) i ECOnomy (eko -
no micz ność). Do tej gru py pro duk tów za li cza się
elek tro hy drau licz ny agre gat HPU8 oraz ko par ka 803
du al po wer, po nie waż w try bie za si la nia elek trycz ne -
go nie są emi to wa ne spa li ny, a śro do wi sko na tu ral ne
jest w ten spo sób chro nio ne. Ko par ka jest też eko no -
micz na dzię ki sze ro kim moż li wo ściom jej za sto so wa -
nia oraz ła twej zmia nie za si la nia.
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For mu ła na ko par kę nie emi tu ją cą spa lin = ko par ka Wac ker  Neu son 803
z funk cją du al po wer + agre gat elek tro hy drau licz ny HPU8

Wacker Neuson
Sprzedaż, Serwis, Wynajem
tel. 608 920 930
www.wackerneuson.pl
Info-PL@wackerneuson.com

Wacker Neuson 803
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Ła do war ka ko ło wa DRESSTA 530R znaj -
du je za sto so wa nie głów nie w ka mie -
nio ło mach, żwi row niach, pia skow -

niach, ter mi na lach prze ła dun ko wych, za -
kła dach ko mu nal nych, elek tro cie płow -
niach i – ja ko sprzęt po moc ni czy – w od -
kryw ko wych ko pal niach wę gla bru nat ne go.
No wo cze sna ma szy na gwa ran tu je wy so ką
wy daj ność przy ni skich kosz tach eks plo -
ata cji. Sys tem na pę do wy ła do war ki 530R
skła da się z no wo cze sne go sil ni ka fir my
Cum mins QS B6.7 Tier 4 In te rim, zmien ni -
ka mo men tu, au to ma tycz nej w peł ni prze -
łą czal nej pod ob cią że niem skrzy ni bie gów
oraz przed nie go i tyl ne go mo stu na pę do we go
po łą czo nych wa łem prze gu bo wym. 
Eko lo gicz ny, wy so ko pręż ny sil nik z tur bo do ła do wa -
niem, rzę do wy, z elek tro nicz nie ste ro wa nym sys te mem
pa li wo wym „com mon ra il” za pew nia ła do war ce od po -
wied nią moc i mo ment ob ro to wy. Speł nia on tak że ak -
tu al nie obo wią zu ją ce wy ma ga nia norm do ty czą cych
po zio mu emi sji sub stan cji szko dli wych Tier 4 In te rim. 
Jed no stop nio wy, jed no fa zo wy zmien nik mo men tu au to -
ma tycz nie mo du lu je moc sil ni ka do pa so wu jąc ją do wiel -
ko ści ła dun ku oraz ab sor bu je wstrzą sy po cho dzą ce
z ukła du na pę do we go. Skrzy nia bie gów ty pu „Po -
wershift”, prze łą czal na pod ob cią że niem, za pew nia płyn -
ną zmia nę bie gów pod czas pra cy ma szy ny, co prze kła -
da się na kom fort pra cy ope ra to ra. Na wet przy peł nych
ob ro tach sil ni ka, zmia na kie run ku lub bie gu bez uży cia
ha mul ca od by wa się bez szarp nięć. Czte ry bie gi do przo -
du i trzy do ty łu za pew nia ją za kres pręd ko ści jaz dy nie -
zbęd ny do uzy ska nia wy so kiej wy daj no ści ma szy ny. 
Most przed ni mo co wa ny na sztyw no do ra my, most tyl ny
mo co wa ny wah li wie, kąt wa ha nia 24°. Na pęd na czte ry
ko ła. Wy so kość po ko ny wa nej nie rów no ści te re no wej
do 455 mm. Prze kła da nia głów na stoż ko wa o za zę bie niu
ko ło wo -łu ko wym, prze kład nie pla ne tar ne w peł ni pły wa ją -
ce, w pia stach kół jezd nych. Me cha nizm róż ni co wy ty pu
„li mi ted slip”, o ogra ni czo nym uśli zgu, gwa ran tu ją cy naj -
sku tecz niej sze prze nie sie nie mo men tu na pę do we go
na ko ła. W ten spo sób zwięk sza się bez pie czeń stwo pra -
cy ope ra to ra oraz wy daj ność ma szy ny. Ha mul ce mo kre
za pew nia ją bez pie czeń stwo i nie za wod ne dzia ła nie na -
wet na pod ło żu  błot ni stym. Są one sta le sma ro wa ne,
a za tem zu ży cie ich jest mniej sze niż ha mul ców su chych.
W wa run kach nor mal nej eks plo ata cji ich ży wot ność jest
co naj mniej dwu krot nie dłuż sza niż ha mul ców su chych. 
Układ ro bo czy ty pu „Z” po zwa la na ura bia nie twar dych
i zwię złych ma te ria łów przy za sto so wa niu za le d wie jed ne -
go cy lin dra hy drau licz ne go łyż ki. W ten spo sób przód
ma szy ny jest mniej ob cią żo ny, układ ro bo czy skła da się
z mniej szej ilo ści czę ści, a więc jed no cze śnie jest to mniej

punk tów wy ma ga ją cych ob słu gi i ule ga ją cych zu ży ciu.
Po za tym ten układ prze no si mak sy mal ną si łę wy ry wa ją -
cą, ja ką dys po nu je ma szy na. Sworz nie ukła du ro bo cze go
po sia da ją uszczel nie nia, któ re utrzy mu ją smar we wnątrz
po łą cze nia i nie po zwa la ją na pe ne tra cję za nie czysz czeń
z ze wnątrz, co wy dłu ża okre sy mię dzyob słu go we i prze -
dłu ża ży wot ność sworz ni. Cy lin dry pod no sze nia/opusz -
cza nia wy się gni ka są mon to wa ne na ze wnątrz ra my
przed niej dla ich ła twe go do stę pu oraz ob słu gi. 
W peł ni prze szklo ną ka bi nę ope ra to ra umiesz czo no
na tyl nej ra mie ła do war ki, dzię ki cze mu ope ra tor ma do -
sko na łą wi docz ność obszaru roboczego Ka bi na jest
kon struk cją ty pu ROPS/FOPS, zgod ną z mię dzy na ro do -
wy mi nor ma mi ISO, któ re gwa ran tu ją sku tecz ną ochro nę
ope ra to ra, za rów no w przy pad ku prze wró ce nia się ma -
szy ny, jak i przed spa da ją cy mi z gó ry przed mio ta mi. Joy -
stick do ste ro wa nia łyż ką (za my ka nie, trzy ma nie, otwie -
ra nie) i wy się gni kiem (pod no sze nie, trzy ma nie, opusz -
cza nie i po ło że nie pły wa ją ce) jest umiesz czo ny po pra -
wej stro nie fo te la. Fo tel jest re gu lo wa ny w za leż no ści
od wa gi ope ra to ra, wy po sa żo ny w pod ło kiet ni ki i pas
bez pie czeń stwa. Stan dar do wo wy ci szo na ka bi na ła do -
war ki po sia da kli ma ty za cję i ogrze wa nie, do dat ko we
świa tła i lu ster ka (we wnętrz ne i ze wnę trze), wy cie racz ki
i spry ski wa cze szyb, blo ka dę drzwi w po zy cji otwar tej, in -
sta la cję ra dio wą, lam pę ostrze gaw czą na da chu. Ła do -
war ką ste ru je się za po mo cą re gu lo wa nej ko lum ny kie -
row ni czej (wy so kość, kąt po ło że nia). Ła do war kę wy po -
sa żo no w ka me rę co fa nia i mo ni tor w ka bi nie. Na spe -
cjal ne za mó wie nie ła do war kę moż na wy po sa żyć w do -
dat ko we narzędzie ro bo cze (róż ne ro dza je ły żek wy mie -
nia ne przy po mo cy szyb ko złą cza hy drau licz ne go), sys -
tem cen tral ne go sma ro wa nia, sys tem sta bi li za cji jaz dy
i sys tem wa że nia urob ku z elek tro nicz nym czyt ni kiem. 
Ła do war ka ko ło wa se rii „530” pro du ko wa na jest w Sta -
lo wej Wo li od 2001 ro ku. Jest to kon se kwent nie mo dy -
fi ko wa na kon struk cja wła sna pro du cen ta, opra co wa -
na przez pol skich in ży nie rów. Naj now szy mo del tej se -
rii – 530R wcho dzi wła śnie do se ryj nej pro duk cji.
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Ładowarka kołowa Dressta 530R

No wo cze sna ła do war ka 530R wcho dzą ca wła śnie do se ryj nej pro duk -
cji gwa ran tu je wy so ką wy daj ność przy ni skich kosz tach eks plo ata cji



http://www.dressta.com.pl/
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Zpo cząt kiem bie żą ce go ro ku fir ma Atlas
Cop co za pre zen to wa ła in no wa cyj ną
roz kła dar kę gą sie ni co wą Dy na pac

SD2500C bę dą cą ele men tem li nii, na któ rą
skła da ją się 4 ma szy ny prze zna czo ne do roz -
kła da nia mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych
na sze ro ko ści ro bo cze od 2 do 14 me trów.
Roz kła dar ka zo sta ła za pro jek to wa na ze szcze gól ną dba -
ło ścią o ja kość roz kła da nia, er go no mię sta no wi ska ope -
ra to ra i wpływ na śro do wi sko na tu ral ne. Opra co wa no aż
dzie sięć no wych funk cji i zgło szo no trzy pa ten ty. Roz kła -
dar ka wy po sa żo na jest w tryb pra cy Eco, umoż li wia ją cy
bez stop nio we do sto so wa nie po zio mu ob ro tów sil ni ka
do rze czy wi ste go za po trze bo wa nia na moc.
Ab so lut nie re wo lu cyj nym roz wią za niem jest stwo rze nie
spój ne go sys te mu ope ra cyj ne go PaveManager 2, kon -
tro lu ją ce go nie tyl ko po szcze gól ne funk cje ma szy ny, ale
ca ły pro ces roz kła da nia. Dzia ła nie sys te mu po le ga mię -
dzy in ny mi na umoż li wie niu zauto ma ty zo wa nia pro ce su
roz kła da nia, za pa mię ty wa niu pa ra me trów pra cy, kon tro -
li ilo ści ma te ria łu wbu do wy wa ne go przez ma szy nę. Sys -
tem umoż li wia za pro gra mo wa nie wie lu zło żo nych funk -
cji. Przy kła dem te go jest funk cja bę dą ca speł nie niem
ma rzeń wie lu dro go wców: moż li wość za pro gra mo wa nia
pro ce su zmia ny pro fi lu po przecz ne go dro gi pod czas
przej ścia z pro fi lu dasz ko we go do spad ku jed no stron -
ne go przy jed no cze snej płyn nej zmia nie te go spad ku
w łu ku dro gi. PaveManager 2 po sia da rów nież funk cję
Va rio SpeedTM – płyn nie do sto so wu ją cą pręd kość ob -
ro to wą sil ni ka spa li no we go do rze czy wi ste go za po trze -
bo wa nia na moc. No wa roz kła dar ka zu ży wa o 15%
mniej pa li wa niż pro du ko wa ne do tych czas mo de le.
Ogrom ny wpływ na ja kość pra cy ma er go no mia sta no wi -
ska ope ra to ra, a szcze gól nie wi docz ność: wnę trza ko sza
za ła dow cze go, prze no śni ka śli ma ko we go i de ski roz kła -
da ją cej. Umoż li wia ją to ob ro to we, wy so ko po sa do wio ne
fo te le, któ re wraz z za da szo ną plat for mą ope ra to ra mo gą
być wy su wa ne hy drau licz nie po za ob rys ma szy ny o pół
me tra w każ dą stro nę. Ma szy na jest wy po sa żo na w pa -
nel ope ra to ra z lo gicz nie po gru po wa ny mi przy ci ska mi
funk cyj ny mi i du żym, ko lo ro wym wy świe tla czem. Pa nel
jest cał ko wi cie od por ny na wpływ czyn ni ków at mos fe -
rycz nych, a po za koń czo nej pra cy mo że być za bez pie -
czo ny so lid ną po kry wą. Ope ra to rom de ski roz kła da ją cej
pra cę uła twia ją pi lo ty ste ru ją ce pra cu ją ce pod kon tro lą
sys te mu ope ra cyj ne go PaveManager 2.

Istot ną ce chą maszyny SD2500C jest do sko na ła ja kość
roz kła da nia. Dzie się cio le cia do świad czeń po zwo li ły
na za pro jek to wa nie ma szy ny o wy so kiej sta bil no ści, po -
ru sza ją cej się rów no mier nie na spe cjal nie za pro jek to wa -
nych, dłu gich i sze ro kich gą sie ni cach. Prze ło mo wym roz -
wią za niem od wiecz ne go pro ble mu do ko wa nia sa mo cho -
dów cię ża ro wych do roz kła dar ki jest SAFE IMPACT
SYSTEM, w któ rym amor ty zo wa ne hy drau licz nie rol ki
pcha ją ce po tra fią zneu tra li zo wać sil ne ude rze nie cię ża -
rów ki do star cza ją cej mie szan kę mi ne ral no -as fal to wą.
Po więk szo ny kosz za ła dow czy, sze ro ki tu nel ste ro wa ne go
bez stop nio wo po daj ni ka zgrze bło we go, no wo cze sna
prze kład nia na pę do wa prze no śni ka śli ma ko we go (tyl -
ko 15 cm sze ro ko ści!) i pro gra mo wa na wy daj ność ukła du
dys try bu cji po zwa la ją na nie za kłó co ny, po zba wio ny se -
gre ga cji prze pływ ma te ria łu pod de skę roz kła da ją cą. Ma -
szy na mo że być wy po sa żo ne w dwa mo de le hy drau licz -
nie po sze rza nych de sek: Dy na pac V5100TV o pod sta wo -
wej sze ro ko ści 2,55-5,10 metra oraz Dy na pac V6000TV
o sze ro ko ści 3,0-6,0 metra, ogrze wa nych ga zo wo lub
elek trycz nie – do wy bo ru. De ski roz kła da ją ce po sia da ją
bar dzo dłu gie (380 mm) pły ty den ne, za pew nia ją ce rów -
no mier ne za gęsz cze nie wstęp ne oraz doskonałą tek stu rę
po wierzch ni roz kła da nej war stwy. Maszyna zbu do wa na
zo sta ła w opar ciu o zna ko mi tą, opa ten to wa ną kon cep cję
sta bi li za cji ele men tów wy su wa nych hy drau licz nie na ba -
zie czte rech tu lei pro wa dzą cych. Naj więk sza sztyw ność
de sek sprawia, że nie wy ma ga ją za sto so wa nia żad nych
do dat ko wych wzmoc nień i od cią gów do peł nej sze ro ko -
ści ro bo czej. W de skach roz kła da ją cych zwięk szo no za -
kres re gu la cji pro fi lu dasz ko we go: od -2,5  do 4,5%.
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Innowacyjna rozkładarka Dynapac SD2500C

In no wa cyj na roz kła dar ka Dy na pac SD2500C wy ty cza no we stan dar dy w za -
kre sie ja ko ści na wierzch ni, er go no mii i komfortu pra cy ope ra to rów

Atlas Copco Polska Sp. z o.o.               
ul. Badylarska 25
02-484 Warszawa

tel. 22 572 68 00
fax 22 572 68 09 

www.atlascopco.pl
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Spy char ka PR 736, po dob nie jak
wszyst kie spy char ki i ła do war ki gą -
sie ni co we fir my Lie bherr, po sia da

na pęd hy dro sta tycz ny. Dzię ki te mu pręd -
kość ob ro to wa sil ni ka utrzy my wa na jest
na nie mal że sta łym po zio mie. Pod ze spo ły
ukła du na pę do we go i in te li gent ny układ za -
rzą dza nia pra cą sil ni ka Lie bherr są opty mal nie zsyn -
chro ni zo wa ne. Gwa ran tu je to wy so ką efek tyw ność
przy ni skim zu ży ciu pa li wa.
Spycharki Liebherr najnowszej generacji wyposażono
w elektronicznie regulowany układ sterowania jazdą ze
zintegrowaną funkcją Eco. Dzięki temu operator
zyskuje możliwość efektywnego wykonania zadań przy
zminimalizowanych kosztach. System zapewnia także
w sposób automatyczny ekonomiczną eksploatację
podzespołów układu napędu jezdnego maszyny.
Ko lej ną no wo ścią za sto so wa ną przez kon struk to rów
no wych spy cha rek jest pro ak tyw ne do pa so wy wa nie
mo cy. Więk sze wy chy le nie joy stic ka pod no szą ce si łę
ucią gu po wo du je ak tyw ne za dzia ła nie ukła du ste ru ją ce -
go pra cą sil ni ka przy go to wu ją ce układ na pę do wy
na pod wyż szo ne za po trze bo wa nie na moc. Ozna cza to
znacz ne przy spie sze nie re ak cji ma szy ny. Mon taż au to -
ma tycz nych sys te mów ste ro wa nia pra cą ma szyn uła -
twia fa brycz ne wy pro wa dze nie in sta la cji kom pa ty bil -
nych z roz wią za nia mi wszyst kich uzna nych pro du cen -
tów te go ty pu sys te mów. 
W spy char ce PR 736 za sto so wa no cał ko wi cie no wą ka -
bi nę. Kon struk to rzy za dba li szcze gól nie o er go no mię
miej sca pra cy ope ra to ra. Kom for to wy fo tel ze zin te gro -
wa nym czuj ni kiem au to ma tycz nie roz po zna ją cym
obec ność ob słu gu ją ce go ma szy nę spra wia, że nie mu -
si on każ do ra zo wo uru cha miać dźwi gni bez pie czeń -
stwa. Opty mal na pręd kość jaz dy do wy ko na nia kon -
kret ne go za da nia mo że być pro gra mo wa na. Wy bór od -
po wied nie go try bu pra cy od by wa się bły ska wicz nie.
W spy char ce gą sie ni co wej PR 736 za sto so wa no wy -
świe tlacz sys te mo wy ste ro wa ny do ty kiem. Po sia da on
bu do wę mo du ło wą, co umoż li wia je go nie mal nie ogra -
ni czo ną roz bu do wę. Moż na z nim zin te gro wać do dat -
ko we opcje, ta kie jak ka me ry co fa nia lub układ ste ro wa -
nia kli ma ty za cją, któ re tak że bę dą pre zen to wa ne na wy -
świe tla czu. No we spy char ki gą sie ni co we fir my Lie bherr
mo gą być opcjo nal nie do po sa ża ne w al ter na tyw ne ele -
men ty ob słu gi, ta kie jak pe da ły ha mul ca „Inch” lub róż -

ne go ro dza ju sen so ry mo ni to ru ją ce pra cę new ral gicz -
nych ukła dów ma szy ny.
Cen tral nie roz miesz czo ne punk ty kon ser wa cyj ne, sze -
ro ko otwie ra ne kla py ser wi so we, wy so ko od chy la na ka -
bi na i opcjo nal na moż li wość za sto so wa nia sys te mu wy -
chy la nia chłod ni cy zna czą co przy spie sza ją prze bieg
prac kon ser wa cyj nych ogra ni cza jąc do nie zbęd ne go
mini mum bez pro duk tyw ne prze sto je. Okre sy wy mia ny
cie czy eks plo ata cyj nych są w no wej spy char ce PR 736
wy jąt ko wo dłu gie. Dla ole ju hy drau licz ne go mo gą wy -
no sić one – w za leż no ści od za sto so wa nia i re gu lar no -
ści kon tro li kon dy cji – na wet do 8.000 go dzin.
Me cha ni zmy na pę do we spy cha rek gą sie ni co wych Lie -
bherr zo sta ły za pro jek to wa ne cał ko wi cie od no wa. Za -
sto so wa no w nich ko ło pro wa dzą ce o wy raź nie więk -
szej śred ni cy. Po wo du je to wy dłu że nie okre su eks plo -
ata cji łań cu cha i sa me go ko ła pro wa dzą ce go. W ma -
szy nach pra cu ją cych w kon tak cie z ma te ria ła mi abra -
syw ny mi opcjo nal nie za sto so wać moż na me cha nizm
tu lei ob ro to wych. Oprócz moż li wo ści peł nej wy mia ny
do dat ko wą za le tę te go roz wią za nia sta no wi znacz nie
wy dłu żo ny okres bez a wa ryj nej eks plo ata cji.
Spy char ka PR 736 jest se ryj nie wy po sa żo na w sys tem
te le ma tycz ny Lie bherr LiDAT. Z je go po mo cą moż na za -
wia dy wać pra ca mi ser wi so wy mi, otrzy my wać ko mu ni ka -
ty o wszel kich od stęp stwach od nor my w pra cy ma szy -
ny. Moż na tak że śle dzić po zy cję spy char ki oraz za po zna -
wać się z da ny mi w za kre sie zu ży cia pa li wa oraz po zio mu
cie czy eks plo ata cyj nych. W za leż no ści od ro dza ju abo na -
men tu da ne w sys te mie LiDAT ak tu ali zo wa ne są kil ka ra -
zy dzien nie. Użyt kow nik mo że je od czy ty wać i ana li zo -
wać za po śred nic twem prze glą dar ki in ter ne to wej.
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Liebherr PR 736 – spycharka szóstej generacji

Elek tro nicz nie re gu lo wa ny układ ste ro wa nia jaz dą ze zin te gro wa ną funk cją
Eco za pew nia efek tyw ne wy ko na nie za dań przy zmi ni ma li zo wa nych kosz tach
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http://www.camoplastsolideal.com/
http://www.bthfast.pl/en/
http://www.mista.eu/
http://glimat.pl/
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http://www.newholland.com/Pages/index.html
http://www.b-m.pl/
http://www.ketral.pl/
http://www.intrac.pl/pl/index.htm
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http://www.komatsupoland.pl/komatsu.html
http://sf-filter.pl/
http://www.pl.manitou.com/cms
http://vero.zgora.pl/


http://tv.posbud.pl/


http://www.interhandler.pl/

