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Szanowni Państwo…
…mamy prawdziwy wysyp „hybryd”. Caterpillar i Hitachi deklarują, że od zaraz ich koparki o innowacyjnym napędzie może kupić sobie polski klient. Wystarczy, że złoży zamówienie i nieco poczeka na jego realizację. My czekamy na informacje o zawartych transakcjach. Chętnie poobserwujemy pracę nowych „hybryd” i porównamy jej efekty z tym, co
w praktyce prezentują maszyny Komatsu. Minął właśnie rok od czasu, gdy innowacyjne
koparki tego producenta pojawiły się na polskich placach budowy. Jedna z nich eksploatowana – dodajmy bardzo intensywnie – przez firmę Transtom – spisuje się doskonale.
Mogliśmy się o tym przekonać odwiedzając budowę Obwodnicy Lublina. Przyjemnie było spędzić tam trochę czasu na podziwianiu „hybrydy” Komatsu w akcji. Nasz fotoreporter był też zachwycony jej stanem. Choć maszyna ma na liczniku prawie 2.500 godzin, wygląda jakby przed chwilą opuściła fabrykę. Widać, że jej operator Mariusz Stefaniak jest
profesjonalistą, potrafi dbać o powierzony mu sprzęt i z wielką pasją o nim opowiadać.
Nikt w naszym kraju nie ma większego od niego doświadczenia w pracy na takich maszynach. Dlatego też obwołujemy go niniejszym polskim „Królem Hybryd”!
Organizatorzy krajowych targów – zarówno Autostrady, jak i Intermaszu – zdecydowali się
na przyznanie wyróżnień, nagród i medali jeszcze przed startem obu imprez. Okazało się,
że najbardziej utytułowaną maszyną w Polsce jest skonstruowana w naszym kraju ładowarka kołowa Dressta 530R. Przyznano jej bowiem złote medale zarówno w Kielcach, jak i Poznaniu. My zamierzamy dołożyć swoją dziennikarską cegiełkę do promowania wszystkich
maszyn-laureatek. W tym wydaniu przedstawiamy cztery z nich, a już wkrótce nasi uzbrojeni w dyktafony, kamery i aparaty fotograficzne redaktorzy odwiedzą wyróżnione maszyny
w miejscu ich pracy. Naszym zdaniem reportaże i filmy powstałe na polskich placach budowy mogą stać się doskonałym dopełnieniem targowych laurów. Jesteśmy przekonani,
że w czasie rajdu po kraju będzie nam dane spotkać samych zadowolonych operatorów…
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6. Cała historia bierze swój początek 31 marca 1864
roku, kiedy to w dzielnicy Deutz niemieckiego miasta Kolonia, tamtejszy kupiec Nicolaus August Otto i inżynier Eugen Langen powołali do życia firmę
„N. A. Otto & Cie.” Miała ona umożliwić zrealizowanie ich marzeń o skonstruowaniu maszyny, która mogłaby stanowić efektywny napęd pojazdów
i urządzeń przemysłowych…

8. Od blisko ćwierćwiecza Biuro Techniczno Handlowe
Fast reprezentuje w Polsce firmę Deutz AG. Podczas spotkania ze Stefanem Fabijańskim, właścicielem i dyrektorem zarządzającym BTH Fast rozmawialiśmy o filozofii motoryzowania świata, normach
emisji spalin, dumnych jubileuszach i… spędzaniu
wolnego czasu na wodzie

10. Koparki o napędzie hybrydowym stanowią odpowiedź konstruktorów na potrzeby użytkowników
dążących do poprawy efektywności paliwowej
maszyn. W dzisiejszych trudnych czasach chcą
oni wycisnąć więcej z każdego litra paliwa, to znaczy przemieścić większą masę urobku

14. W przypadku Komatsu koparka o napędzie hybrydowym przestała być targowym eksponatem. Od ponad roku maszyna HB215 LC wykorzystywana jest
przez firmę Transtom z Dobrosławowa w województwie lubelskim przy robotach ziemnych, drogowych
i ogólnobudowlanych

Wacker Neuson 803
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Liebherr PR 736
– spycharka szóstej generacji
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16. Pańskie oko konia tuczy – mówi stare porzekadło.
Jest to prawda, opłaca się przecież samemu doglądać swoich interesów, tak by na nich nie stracić. Czy chcący nadzorować pracę ludzi i maszyn
przedsiębiorca budowlany musi to jednak czynić
osobiście? Marnować cenny czas na dojazdy
na plac budowy, by zapoznać się z postępem
prac, przekonać się osobiście jak realizowane są
plany budowy, jak efektywni są jego pracownicy
i wreszcie jak w ich rękach sprawują się maszyny?

18. Eksploatacja maszyn budowlanych z roku na rok
staje się coraz bardziej intensywna. Zdecydowana większość użytkowników koparek, spycharek
czy też innych maszyn do robót ziemnych dąży
do tego, aby ich maszyny pracowały z maksymalną wydajnością i niezawodnością. By osiągnąć
zamierzony efekt, niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu serwisowania
wykorzystywanych maszyn

19. Jedynie profesjonalny serwis może być gwarantem sprawności maszyny przez cały okres jej
użytkowania. Firma HKL Baumaschinen Polska
oferuje serwis maszyn Kramer, New Holland,
Wacker Neuson czy Merlo działający w oparciu
o wykorzystanie bardzo dobrej wiedzy inżynierów
serwisu o danym produkcie. Są oni w stanie usunąć praktycznie każdy problem techniczny w dowolnej części kraju

Ładowarka kołowa Dressta 530R
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Innowacyjna rozkładarka
Dynapac SD2500C
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Prenumerata - zamówienie
Aby bezp∏atnie otrzymywać nasz kwartalnik wystarczy wype∏nić poniższy formularz
i przes∏ać go faksem na numer 22 859-19-67 lub listownie pod adresem:
Maszyny Budowlane, Dział Informacji, 02-784 Warszawa, Pasaż Ursynowski 1 m. 45
Proszę o regularne, bezpłatne przesyłanie czasopisma „Maszyny Budowlane - Serwis i Eksploatacja”
imię i nazwisko: .......................................................................................................................................
nazwa firmy: .......................................................................................................................................
zakres dzia∏alności firmy: .......................................................................................................................................
ulica, numer domu: .......................................................................................................................................
kod pocztowy, miasto: .......................................................................................................................................
numer telefonu i faksu: .......................................................................................................................................

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

Data, czytelny podpis i (lub) pieczęć osoby zamawiającej

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

W niniejszym wydaniu najbardziej zainteresowa∏ mnie tekst dotyczący

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................................................................................
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PRZEGLÑD FIRMOWY

Atlas Copco Hydro Magnet – zyski z odpadów
ajnowszym uzupełnieniem gamy narzędzi hydraulicznych firmy Atlas Copco jest Hydro Magnet, rodzina dochodowych narzędzi do zakładów recyklingowych, złomownictwa i branży wyburzeń.
Urządzenia z serii Hydro Magnet umożliwiają szybkie
i łatwe odseparowanie żelaza i stali z odpadów betonowych do dalszego recyklingu. Instalowane w prosty
sposób na istniejących chwytakach lub nożycach nie
wymagają dodatkowego generatora ani kabla elektrycznego na maszynie nośnej. Dwie maszyny Hydro Magnet
są dostępne w dwóch wersjach: jako magnes stały (F)
lub jako magnes przenośny z ogniwem łańcuchowym
(M). Nośność mieści się w zakresie od 280 do 7.500 kg.
Opracowana przez firmę Atlas Copco technologia cyfrowego sterowania generatorem skraca proces magnetyzacji i demagnetyzacji nawet o 25% w porównaniu z konwencjonalnymi sterownikami magnesów. To z kolei
oznacza mniejsze zużycie paliwa. Urządzenie do cyfrowego sterowania chroni także maszynę Hydro Magnet
przed ryzykiem zniszczenia spowodowanego przez
zwarcie, przegrzanie, a także zbyt wysokie lub zbyt niskie obroty generatora. Wszystkie najważniejsze podzespoły maszyny Hydro Magnet mieszczą się w kompaktowej obudowie. Hermetycznie zamknięta stalowa skrzynia chroni cewkę elektromagnetyczną przed uszkodze-

N

Innowacyjna konstrukcja urządzenia Hydro Magnet umożliwia szybkie i łatwe
odseparowanie żelaza i stali z odpadów betonowych do dalszego recyklingu

niami magnetycznymi i wilgocią, a zewnętrzny pierścień
stalowy Hardox chroni przed zużyciem. Wielofunkcyjny
panel diagnostyczny w wodoodpornej obudowie pokazuje aktualny stan pracy i potencjalne usterki, co ułatwia
rozwiązywanie problemów. Zbieranie materiałów żelaznych pozostałych w odpadach z rozbiórek przy użyciu
maszyn Hydro Magnet oznacza nie tylko większy zysk,
ale także zmniejsza ryzyko uszkodzenia kruszarek, przenośników, opon i innego sprzętu.

Volvo GaiaX – minikoparka przyszłości
olvo Construction Equipment zaprezentowało
kolejną koncepcyjną maszynę budowlaną. Jej
nazwa – GaiaX nawiązuje do mitologii greckiej,
a konkretnie do pierwotnej bogini Gai. Ukierunkowany
na potrzeby użytkownika model GaiaX jest z gruntu minimalistyczny – wzornictwo charakteryzuje się dużą lekkością, a konstrukcja nie zawiera więcej elementów niż
jest to konieczne do prawidłowego wykonania pracy.
Tradycyjna kabina została zastąpiona lekką stalową
klatką ochronną, a sam akumulator pełni rolę przeciwwagi dla ramienia i wysięgnika. Cztery napędzane elektrycznie gąsienice zapewniają dobry kontakt z podłożem, a także stabilność i zdolność manewrową, również na stromych zboczach.
Akumulatory, z których zasilany jest silnik maszyny, zostały zaprojektowane tak, by wystarczały na cały dzień
pracy. Maszyna może jednak również pracować będąc
podłączona do zewnętrznego źródła zasilania energią
elektryczną. Zerowy poziom emisji i cicha praca modelu GaiaX to dodatkowe zalety podczas wykonywania
prac w terenie zabudowanym. Fotel o drewnianej konstrukcji będący przejawem symbiotycznej relacji między
operatorem a maszyną. Naturalna elastyczność drewna pomaga amortyzować uderzenia i wibracje. Choć
konstrukcja modelu GaiaX jest prosta, zastosowany

V
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w nim interfejs człowiek-maszyna (HMI) jest bardzo zaawansowany – połowa sześcioosobowego zespołu projektantów była zaangażowana w opracowanie rewolucyjnego sposobu pracy operatora. Może on siedzieć
w maszynie, ale większość zadań jest w stanie wykonać
zdalnie za pomocą tabletu opartego na koncepcji rozszerzonej rzeczywistości. Główną zaletą tego przypominającego iPada urządzenia jest to, że do obsługi maszyny potrzebna jest tylko jedna osoba – operator może
jednocześnie kopać i nadzorować otoczenie.

Zdalne sterowanie pozwala używać maszyny także w niebezpiecznych
miejscach, podczas gdy operator pozostaje w bezpiecznej odległości

PRZEGLÑD FIRMOWY

Diesel Roku dla FTP Industrial
restiżowa nagroda Diesel of the Year za najbardziej
technicznie innowacyjny silnik przyznawana jest co
roku przez Diesel Magazine. W tym roku uroczystość wręczenia tego prestiżowego wyróżnienia odbyła się
podczas targów Samoter. Włoskie targi od lat odgrywają
rolę platformy rozwoju biznesu, gromadząc producentów
maszyn i komponentów, pozwalając odwiedzającym porównać produkty poszczególnych firm. Sześciocylindrowy
silnik FPT Cursor 16 o pojemności 16 litrów, produkowany
przez FPT Industrial, markę należącą do CNH Industrial
Group jest jednym z najbardziej kompaktowych w swojej
kategorii. Bazując na rozwijanej przez FTP Industrial technologii „High Efficiency Selective Catlytic Reduction spełnia wymagania normy emisji StageIV/Tier4 Final i Euro VI.
– Nagroda ta potwierdza doskonałość technologicznych
poszukiwań FPT Industrial. Nasz zespół pracuje z pasją
i jest dumny mogąc zaproponować swoim klientom najwyższej jakości innowacyjne rozwiązania. Nasz nowy silnik oferuje moc, wydajność, a przy tym spełnia wymagane normy emisji spalin – stwierdził Massimo Siracusa,
wiceprezes FPT Industrial, spółki specjalizującej się
w projektowaniu, produkcji i sprzedaży układów napędowych i skrzyń biegów do pojazdów ciężarowych szosowych i terenowych, oraz pojazdów użytkowych,
a także silników okrętowych oraz generatorów mocy.
Spółka zatrudnia około 7.800 pracowników na całym
świecie, w dziesięciu zakładach produkcyjnych i sze-

P

FPT Industrial jest jednym z czołowych producentów układów napędowych. Firma kładzie olbrzymi nacisk na prace badawczo-rozwojowe

ściu ośrodkach naukowo-badawczych. Istnienie sieci
dystrybucji składającej się z ponad stu dealerów oraz
tysiąca stacji serwisowych zapewnia FPT Industrial
obecność w około stu krajach. Przy bogatym asortymencie produktów oraz silnym nacisku położonym
na prace badawczo-rozwojowe, FPT Industrial jest jednym z czołowych producentów układów napędowych
do zastosowań przemysłowych na świecie.

Bobcat będzie miał zupełnie nowe silniki
irma Bobcat ogłosiła wprowadzenie w 2015 roku
nowego silnika Diesla, zgodnego z normami Stage IIIB/Stage IV. Będzie on stosowany w wiodących na rynku UE ładowarkach kompaktowych.
Silniki Bobcat będą wyposażone w nowy układ spalania
spełniający wymagania europejskich norm Stage
IIIB/Stage IV bez konieczności stosowania filtra cząstek
stałych (DPF). Układ ten nazywany jest ULPC (Ultra
Low PM Combustion – układ o bardzo niskiej emisji
cząstek stałych PM).
W ciągu najbliższych dwunastu miesięcy Bobcat
upubliczni więcej szczegółowych informacji na temat
nowych maszyn kompaktowych oraz napędzających
je silników. Są one zgodne z europejskimi normami
Stage IIIB i Stage IV i zostaną wprowadzone na rynek
europejski wraz z początkiem roku 2015. Jednocześnie zostaną także udostępnione wiadomości na temat nowych cech i rozwiązań w nich zastosowanych.
Nowe silniki zgodne z normami Stage IIIB i Stage IV zostały opracowane dzięki ścisłej współpracy firm Bobcat
i Doosan oraz najlepszych światowych specjalistów
i firm zajmujących się projektowaniem silników, takich
jak Ricardo czy FEV.

F

Najnowsze silniki Diesla służące do napędu maszyn kompaktowych Bobcat
wejdą do użytku w roku 2015

Ponad pół wieku doświadczeń Doosan w zakresie budowy silników i takiego samego okresu obecności Bobcat
na rynku maszyn kompaktowych pozwoliło wypracować
prawdziwie innowacyjne rozwiązania. Łącznie podczas
pracy nad tym projektem firma mogła skorzystać z ponad dwustu lat doświadczenia z zakresu projektowania
silników i produkcji maszyn kompaktowych.
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HISTORIA

Deutz AG, firma która zmotoryzowała świat
szystko zaczęło się 31 marca 1864 roku, kiedy
to w dzielnicy Deutz niemieckiego miasta Kolonia, tamtejszy kupiec Nicolaus August Otto i inżynier Eugen Langen powołali do życia firmę „N. A. Otto & Cie.” Miała ona umożliwić zrealizowanie ich marzeń
o skonstruowaniu maszyny, która mogłaby stanowić
efektywny napęd pojazdów i urządzeń przemysłowych.
Obydwu właścicieli pierwszej na świecie fabryki silników
śmiało określić można mianem wizjonerów. Musiało
upłynąć jednak sporo czasu, by Nicolaus August Otto
i Eugen Langen – twórcy nowoczesnego silnika spalinowego – oswoili się z faktem, że stali się postaciami historycznymi zapoczątkowującymi proces przeobrażania
świata. Przynajmniej w sferze poruszania się po nim…
Od roku 1897 zakłady „Gasmotoren-Fabrik Deutz”
produkowały stacjonarne silniki Diesla. Wkrótce skonstruowano w nich pierwszą na świecie lokomotywę kopalnianą. W 1907 uruchomiono seryjną produkcję silników wysokoprężnych, a krótko potem podjęto próby
wytwarzania pojazdów i maszyn roboczych. Najbardziej znanym z samochodów pozostaje bezsprzecznie
automobil Deutz z roku 1909, którego konstruktorem

W

Najbardziej znanym z samochodów pozostaje bezsprzecznie automobil
Deutz z roku 1909, którego konstruktorem był sam Ettore Bugatti

Deutz wyprodukowano w roku 1926. Jego napęd stanowił jednocylindrowy silnik wysokoprężny o mocy 11 KM. Była to niezwykle udana konstrukcja, nic
dziwnego zatem, że doczekała się wielu kolejnych modyfikacji. Po zakończeniu I Wojny Światowej firma kontynuowała prace nad mechanizacją rolnictwa, jej sztandarowym produktem stał się ciągnik „Deutzer Trekker”
powstały na bazie maszyny, która w czasie działań wojennych służyła do holowania armatnich lawet.

Tak w początkach działalności wyglądało wnętrze „Gasmotoren-Fabrik
Deutz” pierwszych na świecie zakładów wytwarzających silniki

był sam Ettore Bugatti. Dwa lata wcześniej światło
dzienne ujrzał prototyp pługu samobieżnego. Maszyna – mimo zastosowania szeregu ciekawych rozwiązań konstrukcyjnych – miała jednak poważny mankament. W ciągu dnia pracy zastosowany w niej silnik
o mocy 25 KM potrafił bowiem zużyć nawet dwieście
litrów paliwa. Podobne problemy dotyczyły wyposażonej w pług wieloskibowy lokomotywy z roku 1907, protoplastki ciągnika rolniczego. Maszyna napędzana była czterdziestokonnym silnikiem, posiadała cztery równe koła, wszystkie napędzane i kierowane. Z przodu
i z tyłu zamontowane były na niej wieloskibowe pługi.
Słabo radziła sobie jednak w grząskim terenie i z powodu braku zamówień nigdy nie weszła do seryjnej
produkcji. Pierwszy z prawdziwego zdarzenia ciągnik
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Pierwszy z prawdziwego zdarzenia ciągnik Deutz powstał w roku 1926. Jego napęd stanowił jednocylindrowy silnik wysokoprężny o mocy 11 KM

Przed wybuchem drugiej Wojny Światowej Deutz stał
się częścią największego kartelu przemysłowego ówczesnych Niemiec – KHD (Klöckner-Humboldt-Deutz).
Opuścił go w roku 1953, działał jednak pod nazwą
KHD jeszcze przez czterdzieści cztery lata. W roku
1997 firma działać zaczęła pod nazwą Deutz AG.
Do tego momentu, jeszcze jako KHD, mogła poszczycić się wyprodukowaniem ponad czterech milionów
silników Diesla, dostarczeniem do ówczesnego ZSRR
dziesięciu tysięcy samochodów ciężarowych, które
posłużyły do budowy przebiegającej przez tereny Syberii Bajkalsko-Amurskiej Magistrali Kolejowej. Koncern

TERAèNIEJSZOÂå

Deutz AG uczestniczył też w budowie transportera orbitalnego dla NASA. Silniki serii 1011 były w tym
okresie jedną z najliczniej sprzedawanych na świecie
jednostek napędowych do zastosowań przemysłowych w swojej klasie.
W roku 1991 firma poczyniła największą w swojej historii inwestycję. W kolońskich dzielnicach Porz, Deutz
i Kalk kosztem 600 milionów ówczesnych marek rozpoczęto budowę nowoczesnych zakładów produkujących silniki. Logistyka Just-in-time, kombinacja produkcji taśmowej i gniazdowej, jak również stosowane technologie sprawiły, że zakłady uruchomione oficjalnie w
czerwcu 1993 roku błyskawicznie znalazły się w grupie
najnowocześniejszych na świecie.
Wkraczając w nowe stulecie przedsiębiorstwo koncentrowało się na mających duży potencjał rynkach
wschodzących i zakładało pierwsze firmy joint ventures
w Chinach dobierając wyłącznie cieszących się renomą partnerów. W roku 2007 przy udziale największego
chińskiego producenta silników wysokoprężnych i po-

Największa w historii Deutz AG inwestycja to zbudowane kosztem 600 milionów ówczesnych marek nowoczesne zakłada produkujące silniki

Dziś w roku 2014 DEUTZ spogląda dumnie na swą 150letnią historię, która nacechowana była rewolucyjnymi
przeobrażeniami technologicznymi, innowacyjnymi wynalazkami i wpływem silnych osobowości. Nicolaus August Otto, Eugen Langen, Gottlieb Daimler, Wilhelm
Maybach czy Ettore Bugatti – to tylko niektóre nazwiska,
które odegrały ważną rolę w historii przedsiębiorstwa.
Gazowy silnik atmosferyczny, silnik czterosuwowy
czy niskonapięciowy zapłon elektromagnetyczny – to
techniczne innowacje, które zrewolucjonizowały

Deutz AG był od samego początku firmą innowacyjną. Konstrukcje nowych
silników zyskują uznanie ekspertów i użytkowników

jazdów użytkowych First Automotive Works (FAW) uruchomiono fabrykę w chińskim Dalian. Zatrudnia
ona dwa tysiące pracowników i wytwarza sto tysięcy
jednostek napędowych rocznie, tym samym będąc
drugą co do wielkości fabryką w sieci produkcyjnej kolońskiego koncernu. Obecny poziom produkcji
pozwala zaopatrywać w całości rynek chiński.
Interesujący z punktu widzenia maszyn budowlanych
rozdział otworzono w roku 1998, kiedy to Deutz AG rozpoczął kooperacje z wytwarzającym ciężarówki i maszyny budowlane AB Volvo. Szwedzki koncern jest jednocześnie największym odbiorcą gotowych silników
i partnerem w pracach badawczo-rozwojowych. We
wrześniu 2012 AB Volvo powiększyło swe udziały
w Deutz AG do nieco ponad 25 procent. W roku ubiegłym obaj partnerzy zdecydowali się zbudować fabrykę
silników w Chinach, która ma dostarczać jednostki służące do napędu maszyn budowlanych. Zarówno marki
Volvo, jak i innych producentów.

Deutz AG od lat zaopatruje wielu czołowych producentów maszyn budowlanych z całego świata

technikę napędową. Wszystkie te wizjonerskie konstrukcje stworzono w murach jednego przedsiębiorstwa – kolońskiego DEUTZ AG. Konstruując silnik
czterosuwowy kolońska firma rozpoczęła motoryzację świata, zmieniając przy tym diametralnie codzienne życie miliardów ludzi. DEUTZ AG do dziś utrzymuje swą pozycję niezależnego producenta silników
Diesla o wyrafinowanej konstrukcji i doskonałej jakości wykonania. Firma zatrudnia dziś cztery tysiące
pracowników i jest reprezentowana w stu trzydziestu
krajach na całym świecie. W Polsce od blisko ćwierćwiecza wyłącznym przedstawicielem Deutz AG pozostaje firma BTH Fast. Prowadzi ona dystrybucję i serwis silników, zajmuje się także sprzedażą części zamiennych podzespołów.
SERWIS I EKSPLOATACJA
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ROZMOWA O MASZYNACH…

Deutz i Fast? Stare dobre małżeństwo!
MB: – Od blisko ćwierćwiecza Biuro Techniczno Handlowe Fast jest reprezentantem koncernu Deutz AG w Polsce…
SF: – Czyniąc to z wielką dumą. Trwająca 150
lat historia Deutz AG wiąże się nierozerwalnie
z powstaniem pierwszego na świecie silnika
spalinowego i dokonaniami wizjonerów, takich
jak Nicolaus August Otto, Gottlieb Deimler, Wilhelm Maybach, Ettore Bugatti, czy nieco mniej
znany Eugen Langen. Doprowadzili oni do zmotoryzowania świata. Nasza współpraca trwa
od blisko ćwierćwiecza. Najpierw zgodnie z zawartą umową tworzyliśmy sieć serwisową i oferowaliśmy części zamienne. Nasi partnerzy byli zadowoleni, po dwóch latach zaczęliśmy sprzedawać fabrycznie nowe silniki. Osiągnęliśmy obroty
na poziomie gwarantującym nie tylko codzienną
egzystencję, ale i rozwój firmy. Współpraca
z Deutz AG trwa do dziś. Nieraz żartuję nawet, że
funkcjonujemy niczym stare dobre małżeństwo.
MB: – Deutz AG to nie tylko niezwykle bogata
historia, ale też konsekwentny rozwój i imponująca teraźniejszość…
SF: – Przed laty silniki Deutz produkowane były
w dwóch fabrykach w Niemczech. Teraz zakłady
produkcyjne Deutz AG – większe zresztą od tych
europejskich – funkcjonują także w innych regionach świata – w Chinach. Deutz AG wszędzie postawił na automatyzację produkcji. Obserwacja
sposobu wytwarzania silników raduje serce każdego inżyniera. Firma nie produkuje masowo
jednostek napędowych jednego typu, które są
montowane w konkretnym pojeździe czy maszynie. Firma określa sposób wytwarzania jako seryjną produkcję jednostkową. Polega to na tym,
że na taśmie produkcyjnej znajdują się jednocześnie różnego typu silniki. Na przykład
po dwóch jednostkach sześciocylindrowych postępuje kilkadziesiąt sztuk czterocylindrowych.
Wielkość i rodzaj produkcji ustalane są elastycznie, zgodnie z zamówieniami.
MB: – Czy taka „przeplatanka” na taśmie nie
powoduje czasem chaosu pociągającego za sobą spadek jakości produkcji?
SF: – Deutz AG nie jest oczywiście największą
na świecie firmą wytwarzającą silniki, ale z pewnością uznać ją należy za jednego ze światowych lide8 SERWIS I EKSPLOATACJA

rów w automatyzacji produkcji i sprawności zarządzania nią. Produkcja jest zorganizowana perfekcyjnie. Deutz postawił na pełną automatyzację. Każdy pracownik na taśmie ma przed oczyma ekran
z wyszczególnionymi czynnościami, które ma wykonać. To taka „elektroniczna ściągawka”.
MB: – Jak wyglądają dziś możliwości produkcyjne Deutz AG? Czy produkcja będzie rosnąć?
SF: – Trudno oczekiwać by powrócił dobry
okres sprzed wybuchu światowego kryzysu gospodarczego, kiedy to producenci silników nie
mogli nadążyć z realizacją zamówień. Dobra koniunktura napędzana była wówczas dodatkowo
zapowiedzią wejścia w życie obowiązujących dziś
niezwykle restrykcyjnych norm emisji spalin. Przepisy mówiły, że można montować silniki starego
typu do czasu wyczerpania ich zapasów. Producenci pojazdów, maszyn i urządzeń kupowali
na zapas silniki poprzedniej generacji. Producenci nie nadążali z produkcją. Dziś sytuacja się ustabilizowała. Deutz AG w swych europejskich fabrykach wytwarza rocznie około dwustu tysięcy silników. W Chinach produkuje więcej niż drugie tyle.
MB: – Porozmawiajmy o serwisie. Jak BTH Fast
radzi sobie z obsługą jednostek napędowych
eksploatowanych przez polskich użytkowników?
SF: – Populacja silników Deutz w Polsce sprawia, że nasz serwis nie narzeka na brak pracy.
Ze względu na specjalistyczną wiedzę i oprzyrządowanie umożliwiające wykonanie skutecznej naprawy naszą domenę stanowią silniki najnowszej generacji. Ze starszymi radzić
sobie powinny nawet warsztaty rzemieślnicze.
MB: – Jak zorganizowany jest serwis BTH Fast?
SF: – Specyfika naszego działania polega
na tym, że większość maszyn naprawiana być musi w warunkach polowych. Posiadamy partnerów serwisowych rozsianych po całej
Polsce, co skraca czas dojazdu i interwencji
serwisu. Klient nie jest skłonny płacić za dalekie
podróże mechaników. Serwis mobilny jest zatem podstawą funkcjonowania BTH Fast.
Warsztat stacjonarny służy głównie do tego, by
mechanik odpowiednio przygotował się do wyjazdu w teren. Każdy mechanik ma do dyspozycji samochód serwisowy wyposażony w specja-

... I NIE TYLKO

Rozmowa ze Stefanem Fabijańskim, właścicielem
i dyrektorem zarządzającym firmy BTH Fast

listyczne narzędzia – próbniki wtryskiwaczy,
mierniki kompresji, czy endoskopy umożliwiające nie tylko zajrzenie do cylindrów, ale wykonanie zdjęć i nagranie filmów z ich wnętrza. Przestrzegamy sumiennie zasady, że wszelkie narzędzia i oprzyrządowanie umożliwiające naprawy muszą być dostępne w ilości adekwatnej
do populacji danego rodzaju silników. Kolejną
zasadą jest odpowiednie wyszkolenie mechaników. Szkolenia w akademii Deutz AG odbywają
się na dwóch poziomach. Pierwszy z nich obejmuje mechaników, drugi przeznaczony jest dla
wykładowców, którzy zyskują uprawnienia
do prowadzenia szkoleń wewnętrznych i zapoznawania personelu użytkownika z zasadami
prawidłowej eksploatacji nowoczesnych jednostek napędowych.
MB: – Widać efekty ich pracy? Czy są w stanie
podnieść kulturę techniczną użytkowników silników o coraz bardziej wyrafinowanej konstrukcji?
SF: – Użytkownikom trudno jest sprostać
kosztownym wymogom eksploatacyjnym, jakie
stawiają silniki sterowane cyfrowo. Potrzebują
one odpowiedniej jakości oleju silnikowego, czystego paliwa i powietrza. Wiadomo, że olej nowej
generacji czy chłodziwo zalecane do danego silnika kosztuje więcej niż niemarkowy produkt, ale
to pozorna oszczędność. Minęły czasy, w których
wszystko można było wlać do wszystkiego.
MB: – Systemy redukcji spalin sprawiają, że
maszyna budowlana staje się coraz bardziej
skomplikowana i przez to awaryjna. Czy stosowanie układów redukcji spalin w tego rodzaju
zastosowaniach pozadrogowych, jakimi są
place budowy, ma głębszy sens? W ten sposób przecież świata nie zbawimy…
SF: – Faktem jest, że rośnie stopień skomplikowania zarówno samych silników, jak i maszyn,
które są nimi napędzane. Nie brak głosów, że
silnik staje się dodatkiem do maszynerii, której
zadaniem jest oczyszenie spalin. Można się zastanawiać, czy koszt wyprodukowania układów
redukcji spalin nie jest wyższy niż samego silnika. Proces wdrażania kolejnych norm emisji
spalin trwa od lat i nie da się odwrócić jego biegu. Nie ma co dyskutować dziś o normach, a raczej o sposobach ich egzekwowania.

MB: – Co konkretnego ma Pan na myśli?
SF: – Przede wszystkim popularyzację wiedzy
serwisowej oraz cykliczne kontrole stanu technicznego eksploatowanych silników.
MB: – W czym upatruje Pan przyczynę tego, że
większość użytkowników serwisujących swe silniki we własnym zakresie sięga po zamienniki?
SF: – Presja na ograniczanie kosztów eksploatacji jest w dzisiejszych czasach przeogromna.
Decyzje o zakupach komponentów, chłodziwa,
oleju, filtrów dokonują księgowi i ekonomiści.
Obowiązujące ich kryteria są zupełnie inne niż
wymagania techniczne danego mechanizmu.
MB: – Silniki to Pańska pasja?
SF: – Można tak powiedzieć. Zresztą nie tylko
silniki, od dziecka fascynowały mnie różnego rodzaju mechanizmy. Zaczynałem klasycznie, podobnie jak większość chłopaków wprowadzałem modyfikacje w rowerze. Moja trwająca do dziś
przygoda z silnikami rozpoczęła się wraz z ukończeniem studiów na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej.
MB: – Co porabia Pan w wolnych chwilach?
SF: – Lubię spędzać czas nad wodą.
MB: – Zgaduję, że by odpocząć nieco od huku
silników uprawia Pan żeglarstwo?
SF: – Nie zgadł Pan. Pływam łodzią motorową.
Po jeziorach i rzekach wśród ciągle zmieniających
się krajobrazów.
Rozmawiał: Jacek Barański
SERWIS I EKSPLOATACJA
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Hybrydy nam obrodziły!
oparki o napędzie hybrydowym stanowią odpowiedź konstruktorów na potrzeby użytkowników
dążących do poprawy efektywności paliwowej
maszyn. Chcą oni wycisnąć więcej z każdego litra paliwa, to znaczy przemieścić większą masę urobku. Początkowo na tapetę konstruktorów trafiły ładowarki kołowe. Jako pierwsi problemem zajęli się wspólnie inżynierowie niemieckiego producenta maszyn Atlas Weyhausen i silników Deutz. Owoc ich prac okazał się tylko
targowym eksponatem, maszyna nie weszła nigdy
do seryjnej produkcji. Podobnie zresztą jak daleko bardziej zaawansowana konstrukcja ładowarki kołowej
opracowana przez Volvo CE.
Znacznie lepsze efekty odnotowali producenci koparek
gąsienicowych. To one zdominowały rynek. Dziś maszyny tego typu mają w swojej ofercie światowi potentaci – Komatsu, Caterpillar i Hitachi. Jako pierwsze
o klientów walczyć zaczęło Komatsu. Japońskiemu
koncernowi nie tylko udało się uruchomić seryjną produkcję koparki o napędzie hybrydowym – do chwili
obecnej fabrykę opuściło już ponad dwa tysiące takich
maszyn – ale także sprzedawać je z powodzeniem
na całym świecie. „Hybrydy” Komatsu pojawiały się najpierw na placach budowy Japonii, Chin i Stanów Zjed-

K

Komatsu HB 215 LC to pierwsza koparka hybrydowa, która weszła do normalnej eksploatacji w Polsce. Przez rok przepracowała 2.500 godzin bez najmniejszej awarii

noczonych, gdzie do chwili obecnej bez najmniejszych
problemów przepracowały ponad milion godzin. Zebrane doświadczenia pozwoliły Komatsu na dopracowanie
technologii i w efekcie światło dzienne ujrzała koparka
HB215 LC wyposażona w spalinowo-elektryczny napęd
drugiej generacji. Składa się on z gruntownie zmodernizowanego silnika elektrycznego służącego do obracania nadwozia, generatora, kondensatora oraz silnika
Diesla, którego moc ograniczono do 104 kW (141 KM).
Zasada działania napędu hybrydowego polega na odzyskiwaniu energii z mechanizmu obrotu gromadzonej
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Certyfikat Innowacyjności wydany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego w Warszawie

w kondensatorze wysokonapięciowym. Zapewnia on
błyskawiczne magazynowanie i oddawanie energii
elektrycznej. Energia kinetyczna powstająca w momencie wyhamowywania nadwozia zostaje przemieniona w energię elektryczną. Ta przez falownik trafia
do kondensatora, skąd zostaje natychmiastowo oddawana i wykorzystywana do obrotu nadwozia koparki lub
wspomagania silnika Diesla. Ca∏ość sterowana jest
przez uk∏ad elektroniczny zapewniajàcy optymalne wykorzystanie energii.
„Hybryda” HB215 LC, której pojedyncze egzemplarze
u schyłku 2011 roku trafiać zaczęły do krajów europejskich – głównie do Niemiec, Austrii i Szwajcarii, odznacza się identycznymi zaletami, jak konwencjonalne koparki z cieszącej się uznaniem światowych rynków Serii 8. Użytkownicy podkreślają ich wysoki komfort obsługi, bezpieczeństwo pracy i niezawodność. Przewyższa
je za to pod względem ekonomiki eksploatacji.
Oszczędności paliwa w typowych warunkach roboczych sięgać mogą nawet pięciu litrów na każdą przepracowaną godzinę. Łatwo zatem obliczyć, że właściciel koparki na kosztach paliwa zaoszczędzić może
rocznie nawet sześćdziesiąt tysięcy złotych.
Kabina, wysięgnik, podwozie i mechanizm obrotu nowej maszyny są praktycznie takie same, jak stosowane
w konwencjonalnej koparce Komatsu PC210-8. Wykorzystanie identycznych komponentów i podzespołów,
jak w konwencjonalnych maszynach, pozwoliło ograniczyć nakłady na serwis maszyny. Specjalnego traktowania przez mechaników wymaga jedynie układ napędowy. Nowa koparka nie różni się pod względem obsługi od maszyn z konwencjonalnym napędem.
Polska premiera najnowszej „hybrydy” Komatsu odbyła się w dwóch odsłonach. Najpierw w maju 2012 roku
maszyna zaprezentowana została podczas targów Autostrada Polska w Kielcach. Wkrótce potem opatrzona Certyfikatem Innowacyjności maszyna przestała

EKSPLOATACJA

być targowym eksponatem. W chwili obecnej na polskich placach budowy pracują regularnie dwie tego typu koparki. Jedna z nich eksploatowana przez firmę
Transtom przepracowała ponad rok bez najmniejszej
awarii. Jej operator potwierdza też niższe zużycie paliwa. Oszczędności w tym zakresie odpowiadają wartościom deklarowanym przez producenta.
Swą koparkę hybrydową zaprezentował niedawno
amerykański Caterpillar. Największy na świecie producent maszyn budowlanych – podobnie jak konkurenci – również deklaruje, że maszyna hybrydowa ma niższy o 25 procent apetyt na paliwo. W odróżnieniu od japońskich konkurentów rezultat ten osiągnięto w nieco
odmienny sposób. Caterpillar zastosował nie elektryczny, a hydrauliczny napęd hybrydowy. Powodem była
wyższa sprawność takiego napędu i możliwość sięgnięcia do jego budowy po sprawdzone w praktyce komponenty stosowane w produkcji maszyn konwencjonal-

do 25% mniej paliwa w porównaniu ze standardowym
modelem 336E, a w przypadku konwencjonalnej koparki 330/336D różnice te sięgają nawet 33%. Nawet podczas prowadzenia prac o małej intensywności,
oszczędności paliwa mogą być znaczące, choć wpływ
na to mają również inne czynniki, takie jak wyszkolenie
i doświadczenie operatora czy warunki panujące
na placu budowy. Ze względu na mniejsze zużycie paliwa przez hybrydową koparkę 336E H, jej koszty utrzymania i eksploatacji są znacznie niższe w porównaniu
ze standardowym modelem. Czas zwrotu z inwestycji
w taką maszynę zależy oczwiście od cen paliwa oraz
sposobu jej użytkowania. Przy obecnych cenach oleju

Koparka hybrydowa Caterpillar 336E H wykorzystywana jest głównie do załadunku piachu na wozidła. A że załadunek wykonywania wymaga obrotów…

Caterpillar 336E H podczas prób przy pracach wyburzeniowych. Z pewnością
dla hybrydy nie jest to najlepsze środowisko pracy…

nych. Nowa koparka Cat 336E H posiada wszystkie zalety standardowej maszyny 336E, ale cechuje ją znacznie niższe zużycie paliwa i mniejsza emisja spalin. Udało się to osiągnąć dzięki zastosowaniu trzech układów
modułowych. Pierwszy z nich obejmuje pompę Cat
ESP (Electronic Standarized Programmable), która
umożliwia oszczędzanie paliwa poprzez płynne przełączanie hydraulicznych źródeł zasilania, czyli silnika
i akumulatora. Drugi pozwala na optymalizację wydajności, dzięki wykorzystaniu opatentowanego zaworu
Cat ACS (Adaptive Control System), umożliwiającego
„inteligentne” sterowanie przepływem oleju, a w efekcie
płynną kontrolę ruchów bez utraty mocy oraz sterowanie, udźwig i moc takie same, jak w przypadku klasycznego sprzętu. Trzeci układ zapewnia ponowne użycie
energii przy zastosowaniu hydraulicznego hybrydowego zespołu obrotu, który magazynuje ją w akumulatorach podczas hamowania ruchu nadwozia, a następnie
wykorzystuje do przyspieszania obrotu. Wprowadzone
rozwiązania sprawiają, że koparka Cat 336E H zużywa
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napędowego i intensywnej eksploatacji sprzętu, koparka 336E H może się zwrócić w czasie krótszym niż rok.
Podstawowym źródłem napędu nowej koparki jest silnik wysokoprężny Cat C9.3 ACERT spełniający normy
emisji spalin Stage IIIB. Nowoczesna jednostka została
wyposażona w układ regeneracji filtra cząstek stałych,
który działa automatycznie, bez konieczności ingerencji
operatora i przerywania pracy maszyny. W sytuacjach,
gdy niedopuszczalny jest zbyt wysoki wzrost temperatury, operator może użyć przycisku sterowania ręcznego i wyjechać poza niebezpieczny obszar, zanim rozpocznie się proces regeneracji filtra. Bardzo praktycznym rozwiązaniem, które również wpływa na koszty
eksploatacji maszyny, są trzy tryby zarządzania mocą,
ułatwiające kontrolę nad zużyciem paliwa: tryb maksymalnej wydajności, standardowej wydajności i tryb ekonomiczny. Ponadto istnieją jeszcze dwie inne funkcje,
zapewniające dalsze oszczędności, to jest dostosowanie mocy silnika do bieżących potrzeb oraz regulacja
czasu pracy jednostki na biegu jałowym. Pierwsza
z nich utrzymuje niskie obroty podczas wykonywania
lekkich prac i automatycznie podnosi je w przypadku
wykrycia większego obciążenia. Druga samoczynnie
wyłącza silnik po upływie określonego czasu, co pozwala na obniżenie zużycia paliwa, emisji zanieczysz-

czeń, a nawet ograniczenie liczby motogodzin, wydłużając okresy międzyprzeglądowe i zwiększając wartość
maszyny przy odsprzedaży.
Swoją „hybrydę” ma też Hitachi. Zanim koparka
ZH210LC-5 Hybrid weszła do sprzedaży w Europie,
poddana została szeregowi testów. Ich część praktyczna odbyła się na północy Finlandii w surowych warunkach klimatycznych panujących w okolicy kręgu polarnego. W porównaniu z maszynami o konwencjonalnym
napędzie nowa dwudziestotonowa hybrydowa koparka
Hitachi ZH210-5 jest bardziej ekonomiczna, przyjazna
dla środowiska naturalnego i mniej skomplikowana w obsłudze. Najwyższą wydajność udało się uzyskać
przy jednoczesnym ograniczeniu poziomu toksyczności
spalin i zużycia paliwa. Stało się to możliwe dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii sprawdzonych
w koparkach Hitachi napędzanych silnikami spalinowymi i elektrycznymi. Posłużyły one do stworzenia układu
TRIAS HX stanowiącego udane połączenie napędu hybrydowego z cieszącym się uznaniem użytkowników
konwencjonalnych maszyn Hitachi układem hydraulicznym TRIAS. Zasada działania napędu hybrydowego
TRIAS HX polega na wykorzystaniu silnika obrotnicy,
z którego przekształcana jest odzyskana z jego hamowania energia kinetyczna w energię elektryczną. Ta
za pośrednictwem modułu sterującego trafia do kondensatora, gdzie jest magazynowana i wykorzystywana sukcesywnie do wspomagania silnika spalinowego
i obrotu górnej części maszyny. Wykorzystanie pędu obrotnicy do odzyskiwania energii skutkuje odczuwalnym
zmniejszeniem zużycia paliwa. Przyczynia się do tego
również energooszczędny układ hydrauliczny TRIAS,
który ma dodatkowo wpływ na podniesienie wydajności
hybrydy. W porównaniu z eksploatowaną w identycznych warunkach koparką konwencjonalną oszczędno-

„Hybryda” Hitachi i góry piachu. Z przemieszczaniem tego rodzaju urobku
japońska maszyna radzi sobie wprost doskonale

nej hybrydy pracowały znacznie szybciej i bardziej efektywnie. Operatorzy podkreślali szczególnie precyzję cykli roboczych, szybkość reakcji maszyny oraz łatwość
jej konserwacji i obsługi codziennej.
Koparka Hitachi ZH210-5 wyposażona została w układ
monitorujący zużycie paliwa. W trudnych zimowych warunkach było ono o ponad trzydzieści procent niższe niż
w przypadku tej samej kategorii konwencjonalnej koparki Hitachi pracującącej z wykorzystywanym do realizacji
trudniejszych prac trybie „P” (Power). Przez cały czas
trwania testów operatorzy maszyny oprócz rutynowych
czynności obsługowych dokonywali codziennej inspekcji poprawności działania układu hybrydowego. Okazał
się łatwy w serwisowaniu i całkowicie bezawaryjny.
„Hybryda” Hitachi weszła do sprzedaży na rynkach europejskich w maju tego roku. Dostępna jest także dla
polskich klientów. Mają oni więc coraz większy wybór
tych innowacyjnych maszyn.
SERWIS I EKSPLOATACJA
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Dwudziestotonowa hybrydowa koparka Hitachi ZH210-5 jest ekonomiczna,
przyjazna dla środowiska naturalnego i nieskomplikowana w obsłudze

ści paliwa sięgać mogą nawet trzydziestu procent. Wynik taki uzyskano podczas testów praktycznych, jakim
maszyna została poddana zimą tego roku przez firmę
prowadzącą roboty w północnej Finlandii na granicy
kręgu polarnego. Hybryda pracowała w najzimniejszych
miesiącach, od stycznia do marca tego roku, często
w temperaturze spadającej poniżej minus trzydziestu
stopni Celsjusza. Wykorzystywana była codziennie
do prac ziemnych oraz załadunku pojazdów
zastępując konwencjonalne średnie koparki Hitachi Zaxis-3 oraz Zaxis-5. Operatorzy zauważyli, że w porównaniu z tymi maszynami obroty hybrydy są znacznie płynniejsze, a ruchy robocze bardziej precyzyjne. Podczas
wykonywania obrotów nie dochodziło do najmniejszych
spowolnień. Maszyna emitowała też mniejszy hałas, co
zwiększało komfort operatorów szczególnie podczas
dłuższej pracy. Zastosowanie pomp hydraulicznych
o zwiększonym wydatku sprawiło, że siłowniki testowa-

SERWIS

Dwa i pół tysiąca godzin z „hybrydą” Komatsu!
przypadku Komatsu koparka o napędzie hybrydowym przestała być tylko targowym eksponatem. Od ponad roku maszyna HB215 LC eksploatowana jest przez firmę Transtom z Dobrosławowa w województwie lubelskim przy robotach ziemnych, drogowych i ogólnobudowlanych. Koparka od samego początku wykorzystywana jest bardzo intensywnie. W ciągu roku
przepracowała bowiem blisko 2.500 godzin, głównie
przy budowie nasypów pod pasy drogowe oraz pracach
ziemnych. Sprawdzała się bez zarzutu także w ciężkim,
bagnistym terenie i przy załadunku wagonów. Jej możliwości testowano nawet rozbiórkach i wyburzeniach.
Od samego początku „hybryda” pozostaje w rękach jednego, dysponującego wieloletnim doświadczeniem operatora. Wystarczy jeden rzut oka, by przekonać się, że
Mariusz Stefaniak dba o swoją maszynę i lubi na niej pracować. Dlatego mimo rocznej intensywnej eksploatacji,
często w bardzo trudnych warunkach, „hybryda” spisuje
się doskonale i tak też wygląda. Można by wręcz przypuszczać, że dopiero co opuściła fabrykę. Jej operator to
najbardziej kompetentna w gronie praktyków osoba
w Polsce jeżeli chodzi o koparki hybrydowe. Wszak rozpoczął już trzeci tysiąc godzin pracy na tej innowacyjnej

W

Komfort pracy to z pewnością ważna rzecz, ale w przypadku „hybrydy” nieodparcie nasuwa się pytanie o zużycie paliwa. – Jest ono odczuwalnie mniejsze podczas wykonywania prac wymagających częstych obrotów nadwozia. Koparka odzyskuje energię z hamulca
obrotu. Już przy kącie obrotu 45°, niezależnie od tego
czy maszyna pracuje w trybie Power czy Economy
oszczędności paliwa są odczuwalne. Podczas wykonywania robót wymagających obrotu o 90° lub więcej
oszczędności paliwa rosną jeszcze bardziej. Maszyna bierze bowiem większy zamach, co gwarantuje
większą wartość energii odzyskiwanej w momencie

Na budowie obwodnicy Lublina „hybryda” Komatsu pracuje w idealnych warunkach. Załadowując pojazdy maszyna wykonuje cykliczne obroty o kąt 180°

Mariusz Stefaniak ma za sobą już 2.500 godzin przepracowanych na „hybrydzie”. Żaden inny operator w Polsce nie może pochwalić się takim wynikiem

maszynie. Pytany o wrażenia chwali płynność pracy,
szybkość cykli roboczych i stabilność koparki. Parametry
te mają znaczący wpływ wydajność maszyny. Mariusz
Stefaniak wspomina, że na samym początku przyzwyczaić musiał się do zdecydowanie wyższej – w porównaniu z maszyną konwencjonalną – prędkości obrotu.
Szczególnie jeżeli weźmie się pod uwagę, że obroty dokonywane są z wypełnioną łyżką mieszczącą dwie tony
urobku. Pytany o inne zalety „hybrydy” nie zastanawia
się długo: – Ponieważ każdego dnia pracując spędzam
wiele godzin w kabinie, to cenię sobie jej komfort. Doceniam jej doskonałe wykończenie wnętrza. W porównaniu
z maszynami, na których pracowałem wcześniej, zauważam, że kabina „hybrydy” jest znacznie lepiej wyciszona.
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wyhamowywania – tłumaczy Mariusz Stefaniak. Ogólnie rzecz ujmując zasada jest prosta – „hybrydę” najlepiej wykorzystywać do zadań wymagających wykonywania obrotów. Im więcej obrotów, tym pełniejszy
zbiornik paliwa i grubszy portfel właściciela maszyny.
Największe oszczędności poczynić można przy załadunku pojazdów i wagonów. Podczas pracy w takich
warunkach, gdy „hybryda” przez cały czas wykonuje
obroty o 180°, średnio zużywa jedynie jedenaście litrów oleju napędowego na godzinę. Konwencjonalna maszyna Komatsu PC210-8 do wykonania identycznego zadania, potrzebuje o pięć litrów więcej. Różnica jest więc znacząca nawet w skali dni i tygodni, nie
mówiąc już o dłuższej perspektywie.
Komatsu Poland udziela pięcioletniej nieograniczonej
gwarancji na kompletną maszynę HB215LC. Jej serwisem zajmują się specjalnie przeszkoleni mechanicy.
Jak do tej pory dokonują jedynie rutynowych przeglądów techniczno-serwisowych ograniczając się do planowej wymiany filtrów i cieczy eksploatacyjnych. Do tej
pory „hybryda” Komatsu pracowała całkowicie bezawaryjnie. Najmniejszych problemów z uruchomieniem
i funkcjonowaniem maszyny nie było także zimą, nawet
na dwudziestostopniowym mrozie.
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SITECH wie, jak skutecznie połączyć biuro z budową
ańskie oko konia tuczy – mówi stare porzekadło.
Jest to prawda, opłaca się przecież samemu doglądać swoich interesów, tak by na nich nie stracić. Czy chcący nadzorować pracę ludzi i maszyn
przedsiębiorca budowlany musi to jednak czynić osobiście? Marnować cenny czas na dojazdy na plac budowy, by zapoznać się z postępem prac, przekonać się
osobiście jak realizowane są plany budowy, jak efektywni są jego pracownicy i wreszcie jak w ich rękach
sprawują się maszyny? Odpowiedź na powyższe pytania jest jednoznaczna – nie musi! Może być na bieżąco
z wszelkimi danymi ani na moment nie opuszczając
własnego biura. Pod jednym wszakże warunkiem. Musi
dokonać subskrypcji usługi Connected Community oferowanej przez firmę Trimble. Została ona stworzona z myślą o firmach budowlanych. Umożliwia im bowiem zarządzanie projektami budowlanymi o różnym
stopniu skomplikowania, śledzenie w czasie rzeczywistym postępu robót i dzielenie się gromadzonymi danymi za pośrednictwem łatwych w konfiguracji stron internetowych. Trimble Connected Community umożliwia
zdalny przepływ informacji między wszystkimi uczestnikami budowy. Sprawdza się w działaniu nawet w najbardziej rozbudowanych firmach obejmując: właściciela, wykonawcę, firmy podwykonawcze, kierownictwo
budowy, inżynierów, geodetów, projektantów i operatorów poszczególnych maszyn. W tym momencie rodzi
się pytanie, czy przy tak rozbudowanym zasięgu wymiany danych, pozostają one w pełni bezpieczne? Czy
nie nastąpi ich wyciek lub utrata? Korzystający z Trimble Connected Community mogą być spokojni.
Po pierwsze mają możliwość łatwej konfiguracji usługi,
co umożliwia ustalenie odpowiedniego poziomu dostępu dla poszczególnych uczestników budowy, a tym samym pełną kontrolę nad przepływem informacji, zarówno wewnątrz jak, i na zewnątrz firmy. Uprawnieni użytkownicy otrzymują w ten sposób stały dostęp do informacji gromadzonych za pomocą usługi Connected
Community, takich jak dane na temat pracy maszyn czy
pomiary geodezyjne. Dane przesyłane w sposób zaszyfrowany są dostępne zawsze i z dowolnego miejsca.
Tworzenie grupy uprawnionej do otrzymywania danych
z placu budowy jest bardzo proste. Wystarczy, że właściciel usługi utworzy listę osób posiadających dostęp
do swego serwera z określeniem ich podstawowych danych osobowych i jednoczesnego wskazania zakresu
udostępnionych im praw. W podobny sposób też definiuje urządzenia, które komunikować się mogą z jego
kontem. W tym celu musi tylko wybrać jego typ z listy
i podać numer seryjny. Zintegrować można wiele urządzeń, takich jak komputery pokładowe, modemy, kontrolery, czy odbiorniki GNSS. Po zarejestrowaniu każde
z urządzeń pojawi się na specjalnej liście.

P
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Usługa Trimble Connected Community umożliwia też
w pełni bezpieczne przechowywanie Online wszystkich danych projektowych. Korzystać z nich można zgodnie z formułą – „24/7/365”. Oznacza ona, że
z optymalnie zabezpieczonych danych uprawnione
grupy użytkowników na określonym dla siebie poziomie korzystać mogą przez całą dobę, siedem dni
w tygodniu i trzysta sześćdziesiąt pięć dni w roku.
Trimble Connected Community nie wymaga instalacji
specjalnego oprogramowania. Do korzystania z pełni
możliwości usługi wystarczy dostęp do Internetu i dowolna przeglądarka. Co istotne, dane można łatwo
odtworzyć nawet po poważnej awarii systemu czy
sprzętu komputerowego. Jest to możliwe dzięki automatycznemu tworzeniu kopii zapasowej. Odbywa się
ono „w tle” nie ograniczając w najmniejszym stopniu
funkcjonalności usługi.
Witrynę internetową usługi Connected Community
można skonfigurować tak, aby jej użytkownicy otrzymywali powiadomienia o nowych zdarzeniach. Funkcja ta
zwalnia z konieczności samodzielnego sprawdzania aktualizacji listy zdarzeń. W praktyce oznacza to, że gdy
na przykład kierownik odcinka przesyła swój tygodniowy raport z postępu prac, do biura budowy trafia natychmiast powiadomienie o tym zdarzeniu pocztą elektroniczną. Connected Community przewiduje wiele
sposobów monitorowania postępów projektu budowlanego poprzez rejestrowanie i wyświetlanie danych o postępie robót. Do narzędzi umożliwiających śledzenie
aktywności pracowników placu budowy i stopnia wykorzystywania przez nich maszyn należą między innymi:
dzienniki, kalendarz, fora, a nawet zainstalowane na budowie kamery z funkcją inteligentnego zarządzania cyfrowymi danymi. Tym samym kierownik danego odcinka, który stwierdzi na nim najmniejszy nawet spadek
wydajności, może korzystając z zapisu z zainstalowanych na nim kamer „wirtualnie odwiedzić” miejsce budowy oraz zapoznać się ze szczegółowymi danymi
o warunkach pogodowych i wpisami w dzienniku budowy. Analiza tych informacji w większości przypadków
pozwala ustalić przyczyny spadku wydajności i rozwiązać zaistniały problem bez konieczności zabierającego
cenny czas podróżowania na plac budowy i zbierania
danych dotyczących sposobu prowadzenia robót.
Connected Community zapewnia pełną integrację placu
budowy z biurem. Realizacja projektu może być monitorowana począwszy od pomiarów geodezyjnych istniejącego terenu, przygotowanie projektu, poszczególne etapy prac ziemnych – wykonywanych spycharką, równiarką, walcem a nawet rozściełaczem asfaltu. Oczywiście
poprawność całości procesu wykonawczego zweryfikowana zostaje przez geodezyjne pomiary wykonanej nawierzchni i porównanie ich z założeniami projektowymi.
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KETRAL – profesjonalny serwis podwozi gąsienicowych
ksploatacja maszyn budowlanych z roku na rok
staje się coraz bardziej intensywna. Zdecydowana większość użytkowników koparek, spycharek
czy też innych maszyn do robót ziemnych dąży do tego, aby ich maszyny pracowały z maksymalną wydajnością i niezawodnością. By osiągnąć zamierzony
efekt, niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu serwisowania eksploatowanych maszyn. Terminowa wymiana filtrów, olejów oraz pozostałych materiałów eksploatacyjnych to oczywista konieczność. Praktycznie każdy użytkownik maszyny budowlanej zdaje
sobie z tego faktu sprawę. W trakcie normalnej eksploatacji maszyny nadchodzi jednak w końcu dzień, w którym konieczne staje się podjęcie poważniejszej naprawy, polegającej na przykład na wymianie podwozia gąsienicowego lub jego poszczególnych elementów.
W takim przypadku liczyć można na pomoc specjalistycznego serwisu firmy KETRAL z Rzeniszowa. Doskonale wyszkoleni fachowcy, odpowiednie zaplecze ma-

warsztatowe, na które składają się między innymi specjalistyczne klucze pneumatyczne, dynamometryczne
oraz specjalistyczna prasa do łańcuchów, pozwalają
na przeprowadzenie wymiany kompletnego podwozia
w każdej maszynie gąsienicowej. Ponadto w firmie
KETRAL istnieje możliwość adaptacji poszczególnych
części do indywidualnych potrzeb każdego z użytkowników maszyn budowlanych.
Przekładnie jazdy, czyli innymi słowy kompletne zwolnice wraz z hydromotorami, to kolejna mocna strona firmy KETRAL. Wymiana tychże podzespołów odbywa się
zazwyczaj w terenie w miejscu postoju uszkodzonej
maszyny. W takim przypadku dzięki specjalistycznie

KETRAL specjalizuje się w profesjonalnych naprawach podwozi gąsienicowych oraz dostawie części zamiennych

Doskonale wyposażone samochody serwisowe firmy KETRAL pozwalają
na wymianę podwozia oraz przekładni jazdy w warunkach polowych

szynowe oraz dobrze wyposażone samochody serwisowe firmy KETRAL pozwalają na wykonanie wszelkich
prac związanych z wymianą kompletnych podwozi oraz
przekładni jazdy w maszynach gąsienicowych.
Firma KETRAL jest też wiodącym na rynku polskim dostawcą części zamiennych do maszyn budowlanych.
Specjalizuje się w sprzedaży szerokiej gamy elementów
podwozi gąsienicowych oraz przekładni jazdy. W ofercie firmy KETRAL znaleźć można również inne podzespoły, takie jak na przykład łożyska oraz reduktory obrotu. Dodatkowo firma uruchomiła w bieżącym roku
produkcję sworzni do wszelkiego rodzaju maszyn.
Podwozia gąsienicowe, które stanowią specjalność firmy, wymieniane są ściśle według standardów określanych przez ich producentów. Odpowiednie zaplecze

wyposażonym samochodom serwisowym wymiana
przebiega bardzo szybko i sprawnie. Możliwość przeprowadzania wszelkich prac ułatwiają w szczególności
specjalistyczne żurawie oraz urządzenia pneumatyczne. Dodatkowym atutem jest możliwość przeprowadzenia prac spawalniczych w miejscu postoju maszyny.
Podsumowując, każdy z użytkowników gąsienicowej
maszyny budowlanej poszukujący kompleksowej obsługi z zakresu jej podwozia, zawsze może polegać
na firmie KETRAL. Skorzystać może z fachowej wiedzy
doradców handlowych we wszelkich kwestiach dotyczących zakupu elementów podwozi gąsienicowych
oraz przekładni jazdy. Równocześnie może być w pełni
spokojny o profesjonalny montaż zakupionych części
oraz kompleksowy serwis podwozi gąsienicowych.

E
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ylko profesjonalny serwis może być gwarantem
sprawności maszyny przez cały okres jej użytkowania. HKL Baumaschinen Polska oferuje również
serwis maszyn Kramer, New Holland, Wacker Neuson
czy Merlo, działający w oparciu o wykorzystanie bardzo
dobrej wiedzy inżynierów serwisu o produkcie. Są oni
w stanie usunąć każdy problem techniczny w dowolnej
części kraju. Samochody serwisowe HKL Baumaschinen Polska wyposażono w specjalistyczny sprzęt pomiarowy oraz narzędzia zapewniające mechanikowi
niezależność i możliwość zdalnego działania bez względu na sytuacje napotkane przy oględzinach maszyny.
Firma stawia na diagnostykę jako podstawę utrzymania
sprawności maszyn w maksymalnie długim okresie
użytkowania. Przeprowadzane przez HKL pomiary hydrauliczno-elektroniczne umożliwiają wczesne wykrycie
wszelkich odchyleń parametrów pracy jeszcze
przed powstaniem awarii.
Inżynierowie i technicy serwisu HKL dysponują centralnym rejestrem dokumentacji serwisowej, w którym
przechowywane są kompletne dane o maszynie, planowanych przeglądach, wykonanych naprawach, przebiegu gwarancji, zgłoszonych zleceniach itp.
Ogólny zakres usług świadczonych przez Serwis HKL
Baumaschinen Polska stanowią:
• orzeczenia stanu technicznego oraz wycena maszyn
i urządzeń,
• remonty oraz modernizacja maszyn i urządzeń,
• podłączenia specjalistycznego osprzętu do maszyny,
• hydraulika siłowa,
• regeneracja, odbudowa oraz modernizacja siłowników hydraulicznych,
• wykonywanie nietypowych siłowników wg indywidualnych zamówień lub dostarczonego wzoru
• remonty silników spalinowych (m. in.: CNH, FPT, Perkins, Deutz, Hatz, Cummins, Yanmar)
• nadzór i orzecznictwo techniczne.
Wybierając usługi serwisu HKL Baumaschinen Polska
użytkownik zapewnia swojej maszynie niezawodność,
maksymalizację czasu jej pracy i wyższą wartość odsprzedażową, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia zysków i rozwoju jego przedsiębiorstwa.
Jako dystrybutor części zamiennych HKL Baumaschinen Polska wie, jak ważne jest zmniejszenie czasu przestojów. Dlatego też, dzięki natychmiastowej dostępności
wszystkich części zamiennych w centrach dystrybucyjnych firmy, dostawa odbywa się bardzo szybko i płynnie. Magazyny HKL znajdują się w miejscowościach Heidelberg i Pfullendorf w Niemczech oraz w Linzu w Austrii. Bliskość wielkopowierzchniowych magazynów daje
możliwość realizowania większości dostaw w czasie
od 18 do 28 godzin od momentu złożenia zamówienia.
Dział Części HKL zatrudnia wysoko wykwalifikowany
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Profesjonalny serwis oferowany przez HKL Baumaschinen Polska jest gwarantem sprawności maszyny przez cały okres jej użytkowania

personel, dzięki któremu klienci z łatwością znajdą to,
czego szukają. Odpowiednia wiedza pracowników pomoże im w dobraniu właściwych podzespołów, a elektroniczny katalog i system zamówieniowy natychmiast
określi dostępność towaru oraz wyświetli jego cenę.
Po podaniu odpowiedniego numeru seryjnego maszyny, odpowiednia część w niedługim czasie jest już szykowana do wysyłki. Dzięki temu można mieć pewność,
że otrzyma się właściwy element bez żadnych niepotrzebnych pomyłek.
HKL Baumaschinen Polska wie, jak ważne jest, by flota
maszyn użytkownika pracowała bez żadnych zakłóceń
non stop, dlatego też oferuje szybki dostęp do części
zamiennych. Sieć oddziałów na terenie całej Polski daje gwarancję natychmiastowego zakupu potrzebnych
części. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii
w produkcji części nabywca zyskuje gwarancję zakupu
części i podzespołów najwyższej jakości. Oferta HKL
Baumaschinen Polska jest bardzo bogata, dlatego
każdy znajdzie w niej to, czego potrzebuje. W HKL Baumaschinen Polska dostępne są części zamienne
do maszyn i urządzeń budowlanych następujących marek: Ammann, Case, Compair, Kramer, Merlo, Neuson,
New Holland, Yanmar oraz wielu innych. W celu
obniżenia całkowitych kosztów użytkowania maszyny
i zyskania najwyższych standardów bezpieczeństwa
warto zdecydować się na wybór oferty firmy HKL.
Wszystkie części zamienne, komponenty i podzespoły
zostały wyprodukowane specjalnie z przeznaczeniem
do konkretnego typu i modelu maszyny.
W ofercie HKL Baumaschinen Polska znaleźć można
także części zamienne do silników: CNH, Cummins,
Deutz, FPT, Hatz, Honda, Perkins, Robin oraz Yanmar.
Dostępne są również oleje, smary i inne produkty marki Petronas, Ambra, Akcela oraz Urania. Zakupić można
ponadto opony, felgi i gąsienice firmy CamoplastSolideal oraz zęby do łyżek stosowanych w koparkach,
ładowarkach i koparko-ładowarkach i lemiesze.
SERWIS I EKSPLOATACJA
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Serwis i części zamienne w ofercie HKL Baumaschinen Polska
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Wacker Neuson 803
lastyczność i wszechstronność zastosowań – to nieodzowne cechy
kompaktowych maszyn budowlanych. Funkcja dual power zdecydowanie zwiększa możliwości zastosowania najmniejszej koparki Wacker Neuson 803. Dzięki zastosowaniu elektrohydraulicznego agregatu HPU8 maszyna może pracować nie emitując spalin. Opcja dual power pozwala
na przyłączenie do koparki Wacker Neuson 803 – dodatkowo do standardowego silnika wysokoprężnego – zewnętrznego elektrohydraulicznego agregatu
napędowego HPU8. Po przyłączeniu agregatu koparka jest zasilana elektrycznie i nie emituje żadnych spalin. Koparka 803 dual power posiada wszystkie cechy
konwencjonalnej maszyny z silnikiem wysokoprężnym, jednocześnie można ją zastosować do prac
w miejscach, gdzie spaliny są niepożądane. To znaczna oszczędność kosztów, lepsze wykorzystanie i większe możliwości zastosowania minikoparki.
Istotną sprawą dla operatora jest łatwa obsługa. Jeżeli
na przykład koparka 803 ma być użyta do prac rozbiórkowych i remontowych lub do prac prowadzonych
w budynkach, przyjedzie ona na wyznaczone miejsce
w normalnym trybie. W lemieszu koparki znajdują się
dwa otwory, na których zawiesza się HPU8 na czas
transportu. Aby zabrać agregat, wystarczy, że kierowca włoży zaczepy w otwory. Wymiary koparki 803 oraz
agregatu HPU8 są do siebie dostosowane, tak więc
operator bez problemu może go przetransportować
na koparce przez wąskie drzwi. Na miejscu operator
musi tylko podłączyć zewnętrzny agregat do podwozia koparki i już może pracować nie uruchamiając silnika spalinowego. Zasilanie hydrauliczne koparki odbywa się przez układ jezdny. Przy zasilaniu elektrycznym niezmieniony pozostaje promień zachodzenia tyłu nadwozia oraz możliwość obrotu o 360 stopni, a to
oznacza, że operator nadal może wykonywać wszystkie manewry. Masa własna, stabilność oraz wymiary
koparki nie zmieniają się po zastosowaniu agregatu,
także wydajność koparki podczas pracy z agregatem
pozostaje niezmieniona. Po przyłączeniu agregatu
sposób pracy operatora nie zmienia się.
Agregat HPU8 jest przeznaczony wyłącznie do pracy
z koparką. Charakteryzuje się kompaktową i solidną
budową, a jego wydajność chłodzenia została dosto-
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Formuła na koparkę nieemitującą spalin = koparka Wacker Neuson 803
z funkcją dual power + agregat elektrohydrauliczny HPU8

sowana do koparki kompaktowej 803. Agregat elektrohydrauliczny nie zajmuje dużo miejsca, łatwo go przetransportować, jest przystosowany do pracy z pełnym
obciążeniem w temperaturze do 45 stopni Celsjusza
oraz w temperaturze poniżej zera.
Koparka 803 dual power wraz z agregatem HPU8 to
oferta mogąca zainteresować również firmy zajmujące
się wynajmem maszyn budowlanych. Dzięki szerokim
możliwościom zastosowania – zarówno w budynkach,
jak i na zewnątrz – zapewniona jest wysoka wydajność
maszyny. Agregat podłącza się na zasadzie plug&play
do podwozia koparki, co jest łatwą operacją, niewymagającą szczególnego instruktażu. Agregat o ciężarze 190 kilogramów oraz kompaktowych wymiarach
można łatwo transportować i składować. Konserwacja
HPU8 jest również niezwykle prosta. Przejrzysta konstrukcja oraz łatwe do zdemontowania osłony zapewniają łatwy dostęp do wszystkich komponentów i podzespołów wymagających konserwacji.
Najbardziej ekonomiczne i ekologiczne produkty
Wacker Neuson wyróżnia znakiem ECO. Łączy on
dwa pojęcia - ECOlogy (ekologia) i ECOnomy (ekonomiczność). Do tej grupy produktów zalicza się
elektrohydrauliczny agregat HPU8 oraz koparka 803
dual power, ponieważ w trybie zasilania elektrycznego nie są emitowane spaliny, a środowisko naturalne
jest w ten sposób chronione. Koparka jest też ekonomiczna dzięki szerokim możliwościom jej zastosowania oraz łatwej zmianie zasilania.

MEDALIÂCI

Ładowarka kołowa Dressta 530R
adowarka kołowa DRESSTA 530R znajduje zastosowanie głównie w kamieniołomach, żwirowniach, piaskowniach, terminalach przeładunkowych, zakładach komunalnych, elektrociepłowniach i – jako sprzęt pomocniczy – w odkrywkowych kopalniach węgla brunatnego.
Nowoczesna maszyna gwarantuje wysoką
wydajność przy niskich kosztach eksploatacji. System napędowy ładowarki 530R
składa się z nowoczesnego silnika firmy
Cummins QSB6.7 Tier 4 Interim, zmiennika momentu, automatycznej w pełni przełączalnej pod obciążeniem skrzyni biegów
oraz przedniego i tylnego mostu napędowego
połączonych wałem przegubowym.
Ekologiczny, wysokoprężny silnik z turbodoładowaniem, rzędowy, z elektronicznie sterowanym systemem
paliwowym „common rail” zapewnia ładowarce odpowiednią moc i moment obrotowy. Spełnia on także aktualnie obowiązujące wymagania norm dotyczących
poziomu emisji substancji szkodliwych Tier 4 Interim.
Jednostopniowy, jednofazowy zmiennik momentu automatycznie moduluje moc silnika dopasowując ją do wielkości ładunku oraz absorbuje wstrząsy pochodzące
z układu napędowego. Skrzynia biegów typu „Powershift”, przełączalna pod obciążeniem, zapewnia płynną zmianę biegów podczas pracy maszyny, co przekłada się na komfort pracy operatora. Nawet przy pełnych
obrotach silnika, zmiana kierunku lub biegu bez użycia
hamulca odbywa się bez szarpnięć. Cztery biegi do przodu i trzy do tyłu zapewniają zakres prędkości jazdy niezbędny do uzyskania wysokiej wydajności maszyny.
Most przedni mocowany na sztywno do ramy, most tylny
mocowany wahliwie, kąt wahania 24°. Napęd na cztery
koła. Wysokość pokonywanej nierówności terenowej
do 455 mm. Przekładania główna stożkowa o zazębieniu
kołowo-łukowym, przekładnie planetarne w pełni pływające, w piastach kół jezdnych. Mechanizm różnicowy typu
„limited slip”, o ograniczonym uślizgu, gwarantujący najskuteczniejsze przeniesienie momentu napędowego
na koła. W ten sposób zwiększa się bezpieczeństwo pracy operatora oraz wydajność maszyny. Hamulce mokre
zapewniają bezpieczeństwo i niezawodne działanie nawet na podłożu błotnistym. Są one stale smarowane,
a zatem zużycie ich jest mniejsze niż hamulców suchych.
W warunkach normalnej eksploatacji ich żywotność jest
co najmniej dwukrotnie dłuższa niż hamulców suchych.
Układ roboczy typu „Z” pozwala na urabianie twardych
i zwięzłych materiałów przy zastosowaniu zaledwie jednego cylindra hydraulicznego łyżki. W ten sposób przód
maszyny jest mniej obciążony, układ roboczy składa się
z mniejszej ilości części, a więc jednocześnie jest to mniej
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Nowoczesna ładowarka 530R wchodząca właśnie do seryjnej produkcji gwarantuje wysoką wydajność przy niskich kosztach eksploatacji

punktów wymagających obsługi i ulegających zużyciu.
Poza tym ten układ przenosi maksymalną siłę wyrywającą, jaką dysponuje maszyna. Sworznie układu roboczego
posiadają uszczelnienia, które utrzymują smar wewnątrz
połączenia i nie pozwalają na penetrację zanieczyszczeń
z zewnątrz, co wydłuża okresy międzyobsługowe i przedłuża żywotność sworzni. Cylindry podnoszenia/opuszczania wysięgnika są montowane na zewnątrz ramy
przedniej dla ich łatwego dostępu oraz obsługi.
W pełni przeszkloną kabinę operatora umieszczono
na tylnej ramie ładowarki, dzięki czemu operator ma doskonałą widoczność obszaru roboczego Kabina jest
konstrukcją typu ROPS/FOPS, zgodną z międzynarodowymi normami ISO, które gwarantują skuteczną ochronę
operatora, zarówno w przypadku przewrócenia się maszyny, jak i przed spadającymi z góry przedmiotami. Joystick do sterowania łyżką (zamykanie, trzymanie, otwieranie) i wysięgnikiem (podnoszenie, trzymanie, opuszczanie i położenie pływające) jest umieszczony po prawej stronie fotela. Fotel jest regulowany w zależności
od wagi operatora, wyposażony w podłokietniki i pas
bezpieczeństwa. Standardowo wyciszona kabina ładowarki posiada klimatyzację i ogrzewanie, dodatkowe
światła i lusterka (wewnętrzne i zewnętrze), wycieraczki
i spryskiwacze szyb, blokadę drzwi w pozycji otwartej, instalację radiową, lampę ostrzegawczą na dachu. Ładowarką steruje się za pomocą regulowanej kolumny kierowniczej (wysokość, kąt położenia). Ładowarkę wyposażono w kamerę cofania i monitor w kabinie. Na specjalne zamówienie ładowarkę można wyposażyć w dodatkowe narzędzie robocze (różne rodzaje łyżek wymieniane przy pomocy szybkozłącza hydraulicznego), system centralnego smarowania, system stabilizacji jazdy
i system ważenia urobku z elektronicznym czytnikiem.
Ładowarka kołowa serii „530” produkowana jest w Stalowej Woli od 2001 roku. Jest to konsekwentnie modyfikowana konstrukcja własna producenta, opracowana przez polskich inżynierów. Najnowszy model tej serii – 530R wchodzi właśnie do seryjnej produkcji.
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Innowacyjna rozkładarka Dynapac SD2500C
początkiem bieżącego roku firma Atlas
Copco zaprezentowała innowacyjną
rozkładarkę gąsienicową Dynapac
SD2500C będącą elementem linii, na którą
składają się 4 maszyny przeznaczone do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych
na szerokości robocze od 2 do 14 metrów.
Rozkładarka została zaprojektowana ze szczególną dbałością o jakość rozkładania, ergonomię stanowiska operatora i wpływ na środowisko naturalne. Opracowano aż
dziesięć nowych funkcji i zgłoszono trzy patenty. Rozkładarka wyposażona jest w tryb pracy Eco, umożliwiający
bezstopniowe dostosowanie poziomu obrotów silnika
do rzeczywistego zapotrzebowania na moc.
Absolutnie rewolucyjnym rozwiązaniem jest stworzenie
spójnego systemu operacyjnego PaveManager 2, kontrolującego nie tylko poszczególne funkcje maszyny, ale
cały proces rozkładania. Działanie systemu polega między innymi na umożliwieniu zautomatyzowania procesu
rozkładania, zapamiętywaniu parametrów pracy, kontroli ilości materiału wbudowywanego przez maszynę. System umożliwia zaprogramowanie wielu złożonych funkcji. Przykładem tego jest funkcja będąca spełnieniem
marzeń wielu drogowców: możliwość zaprogramowania
procesu zmiany profilu poprzecznego drogi podczas
przejścia z profilu daszkowego do spadku jednostronnego przy jednoczesnej płynnej zmianie tego spadku
w łuku drogi. PaveManager 2 posiada również funkcję
Vario SpeedTM – płynnie dostosowującą prędkość obrotową silnika spalinowego do rzeczywistego zapotrzebowania na moc. Nowa rozkładarka zużywa o 15%
mniej paliwa niż produkowane dotychczas modele.
Ogromny wpływ na jakość pracy ma ergonomia stanowiska operatora, a szczególnie widoczność: wnętrza kosza
załadowczego, przenośnika ślimakowego i deski rozkładającej. Umożliwiają to obrotowe, wysoko posadowione
fotele, które wraz z zadaszoną platformą operatora mogą
być wysuwane hydraulicznie poza obrys maszyny o pół
metra w każdą stronę. Maszyna jest wyposażona w panel operatora z logicznie pogrupowanymi przyciskami
funkcyjnymi i dużym, kolorowym wyświetlaczem. Panel
jest całkowicie odporny na wpływ czynników atmosferycznych, a po zakończonej pracy może być zabezpieczony solidną pokrywą. Operatorom deski rozkładającej
pracę ułatwiają piloty sterujące pracujące pod kontrolą
systemu operacyjnego PaveManager 2.
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Innowacyjna rozkładarka Dynapac SD2500C wytycza nowe standardy w zakresie jakości nawierzchni, ergonomii i komfortu pracy operatorów

Istotną cechą maszyny SD2500C jest doskonała jakość
rozkładania. Dziesięciolecia doświadczeń pozwoliły
na zaprojektowanie maszyny o wysokiej stabilności, poruszającej się równomiernie na specjalnie zaprojektowanych, długich i szerokich gąsienicach. Przełomowym rozwiązaniem odwiecznego problemu dokowania samochodów ciężarowych do rozkładarki jest SAFE IMPACT
SYSTEM, w którym amortyzowane hydraulicznie rolki
pchające potrafią zneutralizować silne uderzenie ciężarówki dostarczającej mieszankę mineralno-asfaltową.
Powiększony kosz załadowczy, szeroki tunel sterowanego
bezstopniowo podajnika zgrzebłowego, nowoczesna
przekładnia napędowa przenośnika ślimakowego (tylko 15 cm szerokości!) i programowana wydajność układu
dystrybucji pozwalają na niezakłócony, pozbawiony segregacji przepływ materiału pod deskę rozkładającą. Maszyna może być wyposażone w dwa modele hydraulicznie poszerzanych desek: Dynapac V5100TV o podstawowej szerokości 2,55-5,10 metra oraz Dynapac V6000TV
o szerokości 3,0-6,0 metra, ogrzewanych gazowo lub
elektrycznie – do wyboru. Deski rozkładające posiadają
bardzo długie (380 mm) płyty denne, zapewniające równomierne zagęszczenie wstępne oraz doskonałą teksturę
powierzchni rozkładanej warstwy. Maszyna zbudowana
została w oparciu o znakomitą, opatentowaną koncepcję
stabilizacji elementów wysuwanych hydraulicznie na bazie czterech tulei prowadzących. Największa sztywność
desek sprawia, że nie wymagają zastosowania żadnych
dodatkowych wzmocnień i odciągów do pełnej szerokości roboczej. W deskach rozkładających zwiększono zakres regulacji profilu daszkowego: od -2,5 do 4,5%.
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Liebherr PR 736 – spycharka szóstej generacji
pycharka PR 736, podobnie jak
wszystkie spycharki i ładowarki gąsienicowe firmy Liebherr, posiada
napęd hydrostatyczny. Dzięki temu prędkość obrotowa silnika utrzymywana jest
na niemalże stałym poziomie. Podzespoły
układu napędowego i inteligentny układ zarządzania pracą silnika Liebherr są optymalnie zsynchronizowane. Gwarantuje to wysoką efektywność
przy niskim zużyciu paliwa.
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.
Kolejną nowością zastosowaną przez konstruktorów
nowych spycharek jest proaktywne dopasowywanie
mocy. Większe wychylenie joysticka podnoszące siłę
uciągu powoduje aktywne zadziałanie układu sterującego pracą silnika przygotowujące układ napędowy
na podwyższone zapotrzebowanie na moc. Oznacza to
znaczne przyspieszenie reakcji maszyny. Montaż automatycznych systemów sterowania pracą maszyn ułatwia fabryczne wyprowadzenie instalacji kompatybilnych z rozwiązaniami wszystkich uznanych producentów tego typu systemów.
W spycharce PR 736 zastosowano całkowicie nową kabinę. Konstruktorzy zadbali szczególnie o ergonomię
miejsca pracy operatora. Komfortowy fotel ze zintegrowanym czujnikiem automatycznie rozpoznającym
obecność obsługującego maszynę sprawia, że nie musi on każdorazowo uruchamiać dźwigni bezpieczeństwa. Optymalna prędkość jazdy do wykonania konkretnego zadania może być programowana. Wybór odpowiedniego trybu pracy odbywa się błyskawicznie.
W spycharce gąsienicowej PR 736 zastosowano wyświetlacz systemowy sterowany dotykiem. Posiada on
budowę modułową, co umożliwia jego niemal nieograniczoną rozbudowę. Można z nim zintegrować dodatkowe opcje, takie jak kamery cofania lub układ sterowania klimatyzacją, które także będą prezentowane na wyświetlaczu. Nowe spycharki gąsienicowe firmy Liebherr
mogą być opcjonalnie doposażane w alternatywne elementy obsługi, takie jak pedały hamulca „Inch” lub róż-
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Elektronicznie regulowany układ sterowania jazdą ze zintegrowaną funkcją
Eco zapewnia efektywne wykonanie zadań przy zminimalizowanych kosztach

nego rodzaju sensory monitorujące pracę newralgicznych układów maszyny.
Centralnie rozmieszczone punkty konserwacyjne, szeroko otwierane klapy serwisowe, wysoko odchylana kabina i opcjonalna możliwość zastosowania systemu wychylania chłodnicy znacząco przyspieszają przebieg
prac konserwacyjnych ograniczając do niezbędnego
minimum bezproduktywne przestoje. Okresy wymiany
cieczy eksploatacyjnych są w nowej spycharce PR 736
wyjątkowo długie. Dla oleju hydraulicznego mogą wynosić one – w zależności od zastosowania i regularności kontroli kondycji – nawet do 8.000 godzin.
Mechanizmy napędowe spycharek gąsienicowych Liebherr zostały zaprojektowane całkowicie od nowa. Zastosowano w nich koło prowadzące o wyraźnie większej średnicy. Powoduje to wydłużenie okresu eksploatacji łańcucha i samego koła prowadzącego. W maszynach pracujących w kontakcie z materiałami abrasywnymi opcjonalnie zastosować można mechanizm
tulei obrotowych. Oprócz możliwości pełnej wymiany
dodatkową zaletę tego rozwiązania stanowi znacznie
wydłużony okres bezawaryjnej eksploatacji.
Spycharka PR 736 jest seryjnie wyposażona w system
telematyczny Liebherr LiDAT. Z jego pomocą można zawiadywać pracami serwisowymi, otrzymywać komunikaty o wszelkich odstępstwach od normy w pracy maszyny. Można także śledzić pozycję spycharki oraz zapoznawać się z danymi w zakresie zużycia paliwa oraz poziomu
cieczy eksploatacyjnych. W zależności od rodzaju abonamentu dane w systemie LiDAT aktualizowane są kilka razy dziennie. Użytkownik może je odczytywać i analizować za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
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