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Sza now ni Pań stwo…

aby wy wal czyć so bie i utrzy mać sil ną po zy cję ryn ko wą, szcze gól nie w tak trud nej bran ży, jak

na sza, nie wy star czy za spo ko je nie pod sta wo wych po trzeb na byw cy wy ni ka ją cych wprost

z wa lo rów za ku po wa ne go pro duk tu. Rów nie waż ne jest to, jak trak tu je się klien ta po za war -

ciu trans ak cji. Na szczę ście co raz wię cej firm na szej bran ży sta je się świa do ma, że to wła -

śnie dba łość o szcze gó ły okre śla ją ca spo sób i po ziom ob słu gi po sprze da żo wej de cy du je

o tym, czy klient po now nie sko rzy sta z ofer ty da ne go do staw cy. Na le ży wal czyć ze złym ste -

reo ty pem, że na wy so ki po ziom ob słu gi po sprze da żo wej po zwo lić so bie mo gą je dy nie bo -

ga te fir my o sil nej po zy cji ryn ko wej. Do bre re la cje z klien ta mi mo że i po wi nien mieć każ dy

sprze daw ca. Je go obo wiąz kiem jest prze cież udzie le nie wspar cia na byw cy, szcze gól nie

w sy tu acji, gdy ma szy na, osprzęt, czy część za mien na nie do koń ca speł nia ją je go ocze ki -

wa nia. W pra wi dło wo dzia ła ją cej fir mie już w mo men cie za war cia trans ak cji, nie za leż nie

od jej ska li, klient po wi nien zy ski wać ab so lut ną pew ność, że w przy pad ku po ja wie nia się

pro ble mów nie zo sta nie po zo sta wio ny sa me mu so bie. Na kła dy na spraw ny sys tem ob słu gi

po sprze da żo wej trak to wać na le ży ja ko in we sty cję, wy dat ki na ta ki cel za wsze się zwra ca ją…

Z na szych ob ser wa cji wy ni ka, że co raz czę ściej klien ci, na wet ci mniej si, do ma ga ją się

od sprze daw cy wy jąt ko we go trak to wa nia. Szcze gól nie je że li są du ży mi kontrahentami, skła -

da ją cy mi du że za mó wie nia ma ją ce klu czo we zna cze nie dla do staw cy sprzę tu. Ob słu ga

posprzedażowa wy ma ga zna czą cych na kła dów, za nie dba nia w jej za kre sie mo gą jed nak

oka zać się bar dziej kosz tow ne. Za rów no sa tys fak cja, jak i roz cza ro wa nie za ku pio nym

sprzę tem za wsze ma wpływ na póź niej sze re la cje z do staw cą. Za do wo lo ny klient za pew ne

bę dzie chciał ko rzy stać z jego usług, a roz cza ro wa ny za in te re su je się ofer tą kon ku ren cji. 

Waż nym ele men tem ob słu gi klien tów jest rów nież szyb ki, spraw ny i fa cho wy ser wis. Fa cho -

wy czy li za po zna ny ze spe cy fi ką pra cy użyt kow ni ka sprzę tu. Szcze gól ną ro lę ma ją tu

do ode gra nia bez po śred nie re la cje wła ści cie la ma szy ny i me cha ni ków. Zna cze nie ma ją na -

wet drob ne szcze gó ły, w koń cu obie stro ny znaj du ją się prze cież po tej sa mej stro nie ba ry -

ka dy, czy – jak kto wo li – ja dą na tym sa mym wóz ku…

Re dak cja
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Wy daw ca
Po land Mar ke ting Ba rań ski Sp. z o.o. CZŁONEK-ZAŁOŻYCIEL STOWARZYSZENIA DYSTRYBUTORÓW MASZYN BUDOWLANYCH
Pa saż Ur sy now ski 1/45, 02-784 War sza wa, www.po sbud.pl
e-mail: posbud@posbud.pl
Re dak cja: tel. 22 859 19 65; Dział Re kla my i Mar ke tin gu tel. 22 859 19 66, fax 22 859 19 67

„Ma szy ny Bu dow la ne – Ser wis i eks plo ata cja” jest kol por to wa ny bez płat nie do osób i in sty tu cji zwią za nych z bran żą bu dow la ną.

Ma te ria∏ów nie za mó wio nych nie zwra ca my. 
Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści za treść za miesz cza nych re klam i og∏oszeń oraz ar ty ku łów re kla mo wych i in for ma cji pra so wych. 
Re dak cja za strze ga so bie pra wo skra ca nia i ad iu sta cji nad sy ła nych tek stów oraz opa try wa nia ich ty tu∏ami i śród ty tu ła mi.
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8. Nie zejdziemy z raz obranej drogi! 
– rozmowa z Carlem Leijonhielmem, dyrektorem
zarządzającym Intrac Group 

10. W obec nych cza sach trud no so bie wy obra zić sy tu ację,
w któ rej ma szy na jest do star czo na klien to wi bez ja kie go -
kol wiek wspar cia po sprze da żo we go. Do sko na le zda je so -
bie z te go spra wę fir ma Ca ter pil lar wy kra czając po za stan -
dar do we roz wią za nia i ofe ru jąc roz bu do wa ny pa kiet usług
EMSolutions (Equ ip ment Ma na ge ment So lu tions)

12. Przy po dej mo wa niu de cy zji o za ku pie ma szy ny istot ne
są za rów no jej pa ra me try tech nicz ne, trwa łość i nie za -
wod ność, jak rów nież re no ma dys try bu to ra oraz ja kość
ob słu gi po sprze da żo wej. Waryński Trade docenia
znaczenie tego faktu

14. Po dwóch la tach prze rwy fir ma Mo de sto po wró ci ła
do uczest nic twa w tar gach Au to stra da -Pol ska. De cy zja
ta jest efektem wi docz ne go oży wie nia w bran ży bu dow -
la nej, a co za tym idzie więk sze go za in te re so wa nia pro -
fe sjo nal nym ser wi sem mo bil nym

16. Na mi nio nych tar gach In ter masz trud no by ło nie za uwa -
żyć kil ku na stu Ive co Da ily w bar wach Grausch
i Grausch. Wy sta wia jąc je na Pla cu Mar ka MTP spół ka
ze Złot ko wa chcia ła za pre zen to wać się nie tyl ko ja ko
do staw ca sze ro kiej ga my ma szyn bu dow la nych, ale tak -
że wy so kiej ja ko ści usług po sprze da żo wych

22. Te go rocz ne tar gi Au to stra da Pol ska sta ły się dla dzien -
ni ka rzy naszej redakcji oka zją do spo tka nia z prezesem
Komatsu Poland Ta ka hi de Oshi ta nim. Pod czas trwa ją -
cej po nad go dzi nę roz mo wy  poruszyliśmy szereg
zagadnień za zakresu ekonomiki i bezpieczeństwa
eskploatacji maszyn oraz ekologii 

26. Wy wo ła ny awa rią prze stój ma szy ny sta no wi pro blem
dla każ dej fir my dez or ga ni zu jąc jej pra cę. Aby przy spie -
szyć usu nię cie awa rii, sko rzy stać moż na z ofer ty fir my
Ser wis -Kop na le żą cej do gro na czo ło wych pol skich im -
por te rów i dys try bu to rów czę ści ory gi nal nych oraz wy so -
kiej kla sy za mien ni ków do ma szyn bu dow la nych JCB,
Ca t, Ca se, Ko mat su, Te rex, Volvo

27. Obec ny rok oka zu je się prze ło mo wy w dzia łal no ści fir my
In ter han dler. Zde cy do wa nie naj waż niej szym wy zwa niem
by ła roz bu do wa sie ci ser wi so wej. Obec nie na te re nie ca -
łe go kra ju dzia ła już  pięt na ście od dzia łów firmy oraz je -
den Punkt Ob słu gi Klien ta

28. Opra co wa nie kon struk cji rów niar ki RD130FHD trak to wać
na le ży ja ko mi lo wy krok w roz wo ju fir my Mi sta. Za stą pie -
nie tra dy cyj ne go na pę du hy dro sta tycz nym umoż li wi ło
wy eli mi no wa nie skrzy ni bie gów i wa łów na pę do wych, co
zna czą co pod nio sło spraw ność ma szy ny opty ma li zu jąc
jej za po trze bo wa nie na moc

30. Hon da jest naj więk szym na świe cie pro du cen tem prze -
my sło wych sil ni ków ben zy no wych. Jej za kła dy rocz nie
opusz cza oko ło czterech mi lio nów ta kich jed no stek,
z cze go je den mi lion tra fia do Eu ro py, na to miast
do Pol ski od 100 do 150 ty się cy. Są one mon to wa ne
nie tyl ko w ma szy nach Hon da, ale przede wszyst kim
w urzą dze niach in nych pro du cen tów

32. Vo lvo Gro up Trucks Sa les uru cho mi ła no wy, w peł ni
za rzą dza ny przez Vo lvo, dwu mar ko wy – bo re pre zen tu -
ją cy za rów no Vo lvo Trucks, jak i Re nault Trucks – punkt
Vo lvo Gro up Truck Cen ter w Bę dzie szy nie koło Prusz -
cza Gdań skie go. No wy punkt za stą pił do tych cza so wy,
wy słu żo ny punkt de aler sko -ser wi so wy Vo lvo Gro up
Truck Cen ter działający do tej pory w Gdy ni

34. Jed na z naj więk szych mon gol skich ko pal ni od kryw ko -
wych ru dy że la za zlo ka li zo wa na w pro win cji Se len ge
w po bli żu gra ni cy z Ro sją użytkuje maszynę
wyprodukowaną w Stalowej Woli. Spy char ka TD -25M
Extra odbyła daleką podróż na miejsce przeznaczenia
za po śred nic twem Ko lei Trans sy be ryj skiej

36. Si tech Po land ofe ru je nie tyl ko naj wyż szej ja ko ści sys -
te my ste ro wa nia ma szy na mi Trim ble, ale tak że pro fe -
sjo nal ną ob słu gę po sprze da żo wą, któ ra gwa ran tu je
peł ną do stęp ność sprze da wa nych urzą dzeń i mak sy -
mal ne wy ko rzy sta nie ich moż li wo ści

38. Za kup pa li wa w przy droż nej sta cji benzynowej jest
oczy wi sty dla kierowców sa mo cho dów oso bo wych, 
ale w przy pad ku du żych flot po jaz dów cię ża ro wych,
ma szyn bu dow la nych czy rol ni czych naj bar dziej eko no -
micz nym, wy god nym i bez piecz nym roz wią za niem są
wła sne zbior ni ki sta cjo nar ne lub prze no śne

40. Jed nym z klu czo wych pro duk tów w ofer cie fir my King -
span Envi ron men tal są urzą dze nia do ma ga zy no wa nia
i dys try bu cji ole ju na pę do we go. Zbior ni ki FuelMaster
do stęp ne są w wer sjach o po jem no ści od 1.200
do 5.000 li trów. Nie wąt pli wą za le tą tych pro duk tów jest
ich uni wer sal ność. Z po wo dze niem mo gą być one wy -
ko rzy sty wa ne w wie lu bran żach, np. rol ni czej, bu dow la -
nej, ko mu nal nej, trans por to wej czy lo gi stycz nej

42. Nie za leż nie od te go, ja kich ma szyn uży wa się w fir mie:
cią gni ków, wy wro tek, śmie cia rek czy ma szyn bu dow la -
nych – bez pa li wa są bez u ży tecz ne. Ta oczy wi sta za leż -
ność po win na skła niać do jak najbardziej szczegółowej
ana li zy kon tro li wy da wa ne go pa li wa

43. Użyt kow ni cy ma szyn ko ło wych pra wi dło wo eks plo atu -
ją cy ogu mie nie mo gą w ten spo sób mak sy mal nie wy -
dłu żyć je go ży wot ność. Wcze śniej czy póź niej bę dą
jed nak mu sie li wy mie nić opo nę. Kie dy te go do ko nać,
tłu ma czy fa cho wiec fir my Ca mo plast So li de al
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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 ................................................

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

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

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

Chciał(a)bym, by w kolejnych wydaniach redakcja opublikowa∏a teksty na temat .........................

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

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

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

.....................................................................................................................................................................................................................
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Na mo cy no we go po ro zu mie nia Sca nia bę dzie do star -
czać sil ni ki do naj now szej ge ne ra cji ko pa rek i ła do -
wa rek pro du ko wa nych przez od dział ma szyn bu dow -

la nych kon cer nu Hy un dai He avy In du stries. Współ pra ca
obej mu je do sta wę kom plet nej ga my sil ni ków Sca nia o po -
jem no ści 9, 13 i 16 li trów. Szcze gól nie waż ną ro lę ma ją
do ode gra nia jed nost ki speł nia ją ce wy mo gi naj ostrzej szej
nor my emi sji spa lin Tier 4f. Do stęp ne bę dą rów nież sil ni ki
zgod ne z Tier 2 i Tier 3.
Pierw szą ma szy ną Hy un dai, w ja kiej bę dzie pra co wać sil nik
Sca nia jest ko par ka HX520. Do jej na pę du po słu ży 13-li tro wy
sil nik o mo cy 331 kW zgod ny z Tier 4f. Per Nie lsen, me na -
dżer do spraw klu czo wych klien tów w Sca nia En gi nes pod -
czas świa to wej pre mie ry ko par ki HX520, któ ra mia ła miej sce
pod czas tar gów bu dow la nych In ter mat w Pa ry żu, po wie -
dział: – Nie zmier nie cie szy my się, że mo że my ogło sić na wią -
za nie współ pra cy z Hy un dai He avy In du stries. Bar dzo bli sko
współ pra co wa li śmy z Hy un da iem w fa zie prac pro jek to wych.
Za adap to wa li śmy na sze sil ni ki do ma szyn pro du ko wa nych
przez ko re ań ski kon cern, ma jąc na uwa dze przede wszyst -
kim wy so ką wy daj ność, jak naj niż sze zu ży cie pa li wa oraz ni -
ski cał ko wi ty koszt eks plo ata cji.
Hy un dai Heavy Industries bę dą cy jed nym z czo ło wych, świa -
to wych pro du cen tów ma szyn bu dow la nych po in for mo wał
o uru cho mie niu pro duk cji trzech ko pa rek, do na pę du któ rych

po słu żą sil ni ki Sca nia: HX480 z jed nost ką 13-li tro wą oraz
HX700 i HX900 wy po sa żo ne w 16-li tro we V8. Po nad to po ja -
wią się ła do war ki ty pu HL970 z sil ni kiem 9-li tro wym i HL980
z 13-li tro wym. Hy un dai He avy In du stries wy brał sil ni ki Sca nia
ze wzglę du na ich nie za wod ność i wy trzy ma łość. Z ich po -
mo cą chce po lep szyć osią gi i ja kość swo ich ma szyn bu dow -
la nych, co po win no przy czy nić się do wzro stu sprze da ży ko -
pa rek i ła do wa rek. W za leż no ści od spo so bu pracy operatora
maszyny i warunków, w jakich jest eksploatowana,
konstruktorzy spo dzie wają się rów nież spad ku zu ży cia pa li -
wa na po zio mie od dwóch do dziesięciu procent. 

Mer ce des -Benz Vi to eks plo ato wa ny przez to ruń ską
fir mę Vip -Li ne po bił swo isty re kord prze jeż dża jąc
na jed nym sil ni ku re kor do wą od le głość 999.999 ki -

lo me trów. Brak siód mej cy fry na wy świe tla czu licz ni ka w po -
jeź dzie spo wo do wał… je go za trzy ma nie! Je że li moż na to
okre ślić mia nem uster ki, to do dać na le ży, że by ła ona wiel -
ce nie ty po wa. Pro blem z licz ni kiem zgło szo ny zo stał do ser -
wi su lo kal ne go de ale ra Mer ce des -Benz, fir my Au to Fre lik.
Jej me cha ni cy bły ska wicz nie za ję li się „mi lio ne rem”.

To ruń ska fir ma Vip -Li ne, na le żą ca do Sła wo mi ra i Mag da le ny
Ło bo dów, zaj mu je się mię dzy na ro do wym prze wo zem osób
luk su so wy mi va na mi. Jej po jaz dy – mię dzy in ny mi Mer ce -
des -Benz Vi to oraz Mer ce des -Benz Sprin ter – kur su ją
na tra sach do Bel gii, An glii, Nie miec i Ho lan dii. Je den
z nich – kom for to wy Vi to – jest eks plo ato wa ny w fir mie nie -
mal od po cząt ku jej ist nie nia, to jest od ro ku 2009. W tym
cza sie osią gnął im po nu ją cy prze bieg 999.999 ki lo me trów.
„Re kor dzi sta” za swo ją in ten syw ną, a mi mo to bez a wa ryj ną
służ bę otrzy mał w na gro dę no wy licz nik, któ ry z rąk przed -
sta wi cie la dzia łu ser wi su Au to Fre lik Pio tra Stan dzi ka, ode -
brał obec ny użyt kow nik Piotr Ko zak.
War to do dać, że Vi to fir my Vip -Li ne po ko na ło wspo mnia ny
dy stans bez wy mia ny, ani grun tow ne go re mon tu sil ni ka.
Fir ma Vip -Li ne użyt ku je po jaz dy Mer ce des -Benz od kil ku lat.
Wy bór ten jest po dyk to wa ny prio ry te ta mi biz ne so wy mi: bez -
pie czeń stwem i kom for tem prze jaz dów ofe ro wa nych klien -
tom. Z te go też po wo du eks plo ato wa ne przez Vip -Li ne va ny
wy po sa żo ne są w licz ne sys te my wspo ma ga ją ce bez piecz -
ną jaz dę, ta kie jak ADA PTI VE ESP, ABS, EBV, BAS i ASR,
ha mul ce tar czo we przy wszyst kich ko łach i trzy punk to we
pa sy bez pie czeń stwa przy każ dym fo te lu. Kom fort pa sa że -
rom za pew nia ją wy god ne fo te le z moż li wo ścią wie lu usta -
wień, kli ma ty za cja i pneu ma tycz ne za wie sze nie tyl nej osi.
Do dat ko wo funk cjo nal na prze strzeń za ła dun ko wa po zwa la
na za bra nie po kaź ne go ba ga żu. Dru gi z Mer ce de sów na le -
żą cych do fir my, Sprin ter, ma szan sę nie dłu go do go nić dłu -
go dy stan sow ca Vi to, bo wiem je go rocz ny prze bieg oscy lu je
wo kół dwu stu ty się cy ki lo me trów. 
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Scania i Hyundai Heavy Industries rozwijają współpracę

Milion kilometrów z Vito!

Pierw szą ma szy ną Hy un dai, w ja kiej bę dzie pra co wać sil nik Sca nia, jest ko par ka
HX520. Do jej na pę du po słu ży 13-li tro wy sil nik o mo cy 331 kW zgod ny z Tier 4f

„Milioner” Vi to za in ten syw ną służ bę otrzy mał w na gro dę no wy licz nik, któ ry z rąk
przed sta wi cie la dzia łu ser wi su Au to Fre lik Pio tra Stan dzi ka, ode brał Piotr Ko zak
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Wna wią za niu do wpro wa dzo nych w ro ku 2015 in no wa -
cji fir ma DAF opu bli ko wa ła no we stro ny in ter ne to we
do ty czą ce pro gra mu DAF Trans port Ef fi cien -

cy – www.da ftran spor tef fi cien cy.com. Po wy bra niu pol skiej
wer sji ser wi su, każ dy użyt kow nik uzy ska wszel kie, nie zbęd ne
dla wła ści cie li firm trans por to wych jak i kie row ców in for ma cje
do ty czą ce no wo ści, któ re w istot ny spo sób po wo du ją pod nie -
sie nie wy daj no ści trans por tu. 
No we stro ny po dzie lo ne zo sta ły na dwie pod sta wo we czę -
ści – dla przed się bior ców i dla kie row ców. Pierw sza z nich
za wie ra szcze gó ło we opi sy pro jek tów i roz wią zań tech nicz -
nych za sto so wa nych w no wych po jaz dach DAF, in for ma cje
na te mat eko no micz ne go pro wa dze nia po jaz du cię ża ro we go
i sty lu jaz dy oraz usług ofe ro wa nych przez au to ry zo wa nych
de ale rów fir my DAF. W czę ści dla kie row ców przed sta wio ne
są za sto so wa ne w po jaz dach roz wią za nia uła twia ją ce kie -
row com co dzien ną pra cę, takie jak: asy stent wy daj no ści kie -
row cy (DPA), tem po mat ada pta cyj ny i tem po mat Pre dic ti ve
Cru ise Con trol czy funk cja Tryb ECO. Każ dy kie row ca znaj -
dzie tu rów nież fil mi ki in struk ta żo we, któ re w ja sny spo sób

ob ja śnia ją dzia ła nie no wych roz wią zań w po jaz dach DAF
oraz przed sta wia ją prak tycz ne wska zów ki do ty czą ce eko no -
micz nej jaz dy. Wszel kie uspraw nie nia sto so wa ne w po jaz -
dach DAF od po cząt ku 2015 ro ku za pew nia ją łącz nie
oszczęd ność pa li wa na po zio mie czterech-pięciu procent. 

Hil ti jest świa to wym li de rem w dzie dzi nie sys te mo wych
roz wią zań dla pro fe sjo na li stów w bran ży bu dow la nej.
Ce lem fir my jest two rze nie in no wa cyj nych roz wią zań,

pro duk tów i usług, któ re wy prze dza ją po trze by ryn ku oraz
wy zna cza ją no we stan dar dy. Gru pa Hil ti dzia ła w stu
dwudziestu kra jach na wszyst kich kon ty nen tach. Za trud nia
po nad dwadzieścia jeden tysięcy pra cow ni ków, z któ rych
dwie trze cie pra cu je bez po śred nio w dzia le sprze da ży, cen -
trum ob słu gi klien ta oraz do radz twie z za kre su prac pro jek to -
wych. Głów na sie dzi ba Hil ti mie ści się w Scha an, w Księ stwie
Liech ten ste in. W Pol sce fir ma dzia ła od ro ku 1991 za trud nia -
jąc w chwili obecnej oko ło czterystu pra cow ni ków.

Fir ma Hil ti wpro wa dzi ła na pol ski ry nek sze reg no wych, in no -
wa cyj nych na rzę dzi i tech no lo gii. Z pre mie ro wą ofer tą ja ko
pierw si za po zna li się przed sta wi cie le bran ży bu dow la nej,
któ rzy w dniach 26-28 ma ja wzię li udział w Dniach In no wa cji

Hil ti zor ga ni zo wa nych w Gdań sku, Kra ko wie i War sza wie.
Dni In no wa cji od by ły się we fla go wych skle pach Hil ti Cen ter
w wymienionych mia stach. 
Cały cykl imprez cieszył się olbrzymim zainteresowaniem
publiczności przy cią gając set ki pro fe sjo na li stów z bran ży
bu dow la nej. Wszy scy mie li oka zję po znać i sa mo dziel nie
prze te sto wać naj waż niej sze, pre mie ro we urzą dze nia i tech -
no lo gie, któ re tra fią na pol ski ry nek w tym ro ku. 
Wśród no wo ści pro duk to wych zna la zły się między innymi ko -
twy che micz ne wspar te sys te mem wier ce nia bez py ło we go
(ele ment sys te mu SafeSet), tar cze garn ko we DG -CW CA -SP
do szli fo wa nia be to nu, a tak że zie lo ny la ser li nio wy PM 2-LG.
W trak cie po ka zów spe cjal nych klien ci mo gli prze ko nać się
o nie zwy kłych moż li wo ściach mię dzy in ny mi mło ta uda ro we -
go TE 3000-AVR, pi ły dia men to wej DST 10-CA oraz wiert ni cy
dia men to wej DD 350-CA. Do dat ko wo za pre zen to wa no mło -
to wier tar kę TE 4-A22 z in no wa cyj nym sys te mem od sy sa nia
py łu DRS, któ ra w ra mach kon kur sów wy ma ga ją cych wy jąt -
ko wych umie jęt no ści bu dow la nych tra fi ła do naj lep -
szych dzie wię ciu pro fe sjo na li stów. Pod czas po ka zów no -
wych urzą dzeń, w trak cie któ rych znisz czo no po nad szes na -
ście ton be to nu, przy by li do Gdań ska, Kra ko wa i War sza wy
klien ci mie li do dat ko wą moż li wość wy mia ny do świad czeń
z eks per ta mi w ob sza rach Hil ti On li ne, usłu dze Za rzą dza nie
Flo tą oraz do radz twa pro jek to we go. – Nie zmier nie za le ży
nam, aby Dni In no wa cji nie by ły wy łącz nie pre zen ta cją naj -
waż niej szych pre mier na rzę dzio wych i tech no lo gii. W na szym
prze ko na niu to rów nież bar dzo do bra oka zja do spo tka nia
oraz wy mia ny do świad czeń z naj lep szy mi eks per ta mi i pro fe -
sjo na li sta mi. Li czy my, że pod tym wzglę dem Dni In no wa cji
sta ną się jed nym z naj waż niej szych, cy klicz nych wy da rzeń dla
pol skiej bran ży bu dow la nej. Oka zja do ko lej ne go spo tka nia
na stą pi już we wrze śniu – po wie dział To mas Tro cil, Dy rek tor
Ge ne ral ny i Pre zes Za rzą du Hil ti (Po land) Sp. z o.o. 
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Nowe strony internetowe DAF

No we stro ny in ter ne to we fir my DAF po dzie lo ne zo sta ły na dwie pod sta wo we czę -
ści i prze zna czo ne są za rów no dla przed się bior ców, jak i dla kie row ców

W ciągu trzech dni od by ło się dwadzieścia jeden spe cjal nych po ka zów no wych
urzą dzeń, w trak cie któ rych znisz czo no po nad szesnaście ton be to nu

Dni In no wa cji Hil ti – no wo ści dla bran ży bu dow la nej
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Hi sto ria kon cer nu Te rex nie na le ży do naj prost szych.
Te rex nie po wstał by gdy by nie ame ry kań ski pro du -
cent ma szyn bu dow la nych Euc lid i tam tej szy gi gant

mo to ry za cyj ny Ge ne ral Mo tors. Wszyst ko za czę ło się w ro -
ku 1933, gdy za ło żo na przez bra ci Ar ming ton fir ma Euc lid
Com pa ny pod ję ła pro duk cję gi gan tycz nych wy wro tek, któ -
rych kon struk cja sta no wi ła pier wo wzór dzi siej szych wo zi deł
sztyw no ra mo wych. Cię ża rów ki opusz cza ją ce fa bry kę w Ar -
ming ton od sa me go po cząt ku cie szy ły się uzna niem użyt -
kow ni ków. Szczyt ich po wo dze nia przy padł na la ta pięć dzie -
sią te ubie głe go stu le cia, kie dy to Euc lid miał po nad pięć dzie -
siąt pro cent ryn ko wych udzia łów w seg men cie cięż kich po -
jaz dów użyt ko wych eks plo ato wa nych w USA. Fakt ten nie
uszedł uwa gi kon cer nu Ge ne ral Mo tors, któ ry w ro ku 1953
wchło nął Euc lid Com pa ny. Dy na micz ny roz wój fir my w cią gu
ko lej nych pięt na stu lat do pro wa dził do in ter wen cji De par ta -
men tu Spra wie dli wo ści Sta nów Zjed no czo nych, któ ry w ro -

ku 1968 uznał, że dzia ła nia Ge ne ral Mo tors pro wa dzą do mo -
no po li za cji ryn ku. W efek cie do szło do po dzia łu fir my i zmia -
ny pro fi lu jej dzia ła nia. Ge ne ral Mo tors zo stał zmu szo ny
do sprze da ży ame ry kań skiej fa bry ki wo zi deł i mar ki Euc lid
oraz za nie cha nia przez okres czte rech lat pro duk cji cięż kich
po jaz dów na te re nie USA. No wym wła ści cie lem mar ki i fa bry -
ki sta ła się fir ma Whi te Mo tor Co. Ge ne ral Mo tors za cho wał
pra wo do pro duk cji na te re nie USA ma szyn bu dow la nych, ta -
kich jak ła do war ki ko ło we, zgar niar ki i spy char ki. Za czę to je
ofe ro wać pod stwo rzo ną spe cjal nie na ten cel mar ką Te rex
po wsta łą z po łą cze nia ła ciń skich słów „Ter ra” (zie mia) oraz
„Rex” (król). Mo to ry za cyj ny gi gant nie za mie rzał rów nież
pod dać się na ło żo nym ry go rom i cał ko wi cie re zy gno wać
z pro duk cji wo zi deł. Ich wy twa rza nie na pod sta wie do ku men -
ta cji Euc lid pod ję to rów no cze śnie w Ka na dzie, Szko cji
oraz w Au stra lii. 
Po tem, w iście ame ry kań skim sty lu, na stę pu je pa smo suk ce -
sów. Kon struk to rzy GM opra co wu ją wła sne kon struk cje wo -
zi deł sztyw no ra mo wych ry wa li zu jąc ze swo imi ko le ga mi
z Euc lid. Po jaz dy pro du ko wa ne po za USA mia ły być „naj -
więk sze” i „in no wa cyj ne”. W efek cie w ro ku 1974 świa tło

dzien ne uj rzał Te rex Ti tan 33-19. Wo zi dło pro mo wa ne by ło
z ty po wym dla Ge ne ral Mo tors roz ma chem. Po jazd przed sta -
wio ny ja ko „naj więk sza cię ża rów ka na świe cie” za de biu to wał
w tłu mie dzien ni ka rzy nie tyl ko pra sy bran żo wej, ale tak że
nie mal wszyst kich ame ry kań skich ga zet co dzien nych i ty go -
dni ków. Po jazd o ła dow no ści 450 ton był w peł ni funk cjo nal -
ny, ale ni gdy nie tra fił do se ryj nej pro duk cji. Był to bo wiem
wy jąt ko wo zły mo ment na te go ro dza ju przed się wzię cia,
świa to wa bran ża ko pal nia na tkwi ła w głę bo kim kry zy sie. Te -
rex Ti tan 33-19 wkrót ce prze stał peł nić ro lę eks po na tu. Tra fił
do jed nej z ame ry kań skich od kry wek, gdzie był in ten syw nie
eks plo ato wa ny przez szes na ście lat.
Ko lej na de ka da przy no si zmia ny, mar ka Te rex sta je się glo bal -
na, w cza sach pro spe ri ty roz wi ja się, ale z re ce sją ra dzi so bie
już go rzej. W ro ku 1981 Ge ne ral Mo tors po sta no wił wy dzie lić
sfe rę pro duk cyj ną wo zi deł i ma szyn bu dow la nych i sprze dać ją
kon tro lo wa ne mu przez sie bie nie miec kie mu hol din go wi IBH.
Po su nię cie to po zwo li ło po sze rzyć ofer tę. Pod mar ką Te rex
ofe ro wa ne by ły bo wiem nie miec kie ma szy ny bu dow la ne – spy -
char ki i ła do war ki Ha no mag oraz spy char ki ko ło we Zet tel mey -
er. Okres pro spe ri ty trwał za le d wie dwa la ta i za koń czył się
ban kruc twem IBH. Re ak cją Ge ne ral Mo tors by ło od ku pie nie
ak cji i po now ne prze ję cie szkoc kich za kła dów Te rex, któ re
dość szyb ko wy do by ły się z za pa ści. Wy twa rza ne przez nie
wo zi dła, zgar niar ki i ła do war ki ko ło we cie szy ły się du żym po -
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Te rex – król mas ziem nych, prze jęć i… sprze da ży

Ważąca 43 tony dwusilnikowa spycharka TC-12 należała w latach sześćdziesiątych
ubiegłego stulecia do najmocniejszych maszyn tego typu na świecie

Z chwilą przejęcia aktywów firmy Euclid przez General Motors, ceniona przez
użytkowników zgarniarka TS-24 stała się jeszcze bardziej popularna

Wy pro du ko wa ny w ro ku 1974 w Ka na dzie Te rex Ti tan 33-19 był pro mo wa ny z cha -
rak te ry stycz ną dla Ge ne ral Mo tors wiel ką pom pą 
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py tem za rów no w USA, jak i Eu ro pie. Osta tecz nie uzdro wio ny
szkoc ki Te rex Equ ip ment Ltd. w ro ku 1988 prze ję ty zo stał
przez Ran dol pha W. Len za, któ ry krót ko przed tem stał się wła -
ści cie lem ame ry kań skiej fir my Nor th west wy twa rza ją cej ko par -
ki. Kon so li du jąc swe przed się wzię cia Lenz po sta no wił czy nić to
pod szyl dem Te rex Cor po ra tion. Kon cern oparł fi lo zo fię swe go
dzia ła nia na in we sty cjach ka pi ta ło wych, swą po zy cję bu do wał
dzię ki kon se kwent nej eks pan sji i do ko na niu ca łe go sze re gu
spek ta ku lar nych prze jęć wła sno ścio wych firm dzia ła ją cych
w in te re su ją cych go bran żach. Kon cern stał się wła ści cie lem
sze re gu zna nych ma rek uda nie łą cząc pod swo im szyl dem
tra dy cje pro duk cyj ne re no mo wa nych firm, ta kich, jak: Ad van -
ce, Ame ri can, Ami da, Atlas, Bar tell, Ben di ni, Ben ford, Bid -Well,
B. L. Peg son, Ca ni ca, Ce da ra pids, Ci fa li, CMI, Co le man En gi -
ne ering, Co me dil, CPV, De mag, Fer mec, Fin lay, Fran na,
Fuchs, Ge nie, Gray ho und, Hi -Ran ger, Ital mac chi ne, Ja qu es,
John son -Ross, Ka el ble, Ko eh ring, Lec tra Haul, Lo ad King, Lo -
ra in, Mar klift, Mat bro, Mor ri son, Mul ler, O&K, Pay hau ler, Pe -
iner, Po wer scre en, PPM, ReTech, RO, Roy er, Scha eff, Sim pli -

ci ty, Squ are Sho oter, Ta tra, Te le lect oraz Unit Rig. God ny pod -
kre śle nia jest tak że fakt, że w pew nym mo men cie Te rex wziął
pod swo je skrzy dła pięć dzie siąt pięć przed się biorstw ulo ko -
wa nych w Ame ry ce Pół noc nej, Eu ro pie, Azji i w Au stra lii. Za -
rzą dza nie ta kim kon glo me ra tem nie jest ła twe. Na le ży brać
pod uwa gę wie le róż nic, od men tal no ścio wych, po wła sno -
ścio we. Jed nym z prze ja wów kon so li da cji by ła chęć do za -
stą pie nia po szcze gól nych ma rek jed ną wspól ną – Te rex.
Za mysł ten z re gu ły uda wa ło się re ali zo wać. Wy jąt ki się zda -
rza ły. Ko par ki Atlas ze wzglę du na przy wią za nie czę ści
klien tów ofe ro wa ne by ły pod wspól ną mar ką Atlas Te rex, by
w koń cu, w wy ni ku od sprze da ży za sym bo licz ne go do la ra,
cał ko wi cie znik nąć z ofer ty „Kró la Zie mi”. 
Po cząt ko wo ana li ty cy nie by li zgod ni w swych ocenach.
Sceptycznie podchodzili do deklaracji, że przejęcia ma ją
na ce lu kon so li da cję i roz bu do wę wła sne go po ten cja łu
i stwo rze nie wi ze run ku pro du cen ta dys po nu ją ce go kom -
plek so wą ofer tą. Oba wia no się ra czej, że Te rex za mie rza ra -
czej na krót ko „za par ko wać” ka pi ta ło we nad wyż ki. Ist nia ły
re al ne oba wy, że po do ko na niu re struk tu ry za cji prze ję tych
przed się biorstw, któ ra w głów nej mie rze po le ga ła by na cię -
ciach za trud nie nia i re duk cji kosz tów pro duk cji, Te rex stra ci

za in te re so wa nie dal szym utrzy my wa niem swego stanu
posiadania i po pro stu wy sta wi je na sprze daż. 
Ob ser wu jąc dzia ła nia fir my w ostat nich la tach, przy znać trze -
ba mu ra cję. Te rex do ko ny wał kon se kwent nych in we sty cji
w przej mo wa ne fa bry ki, sta jąc się tym sa mym groź nym kon -
ku ren tem dla wszyst kich moż nych bran ży. W Niem czech
na przy kład Te rex prze jął fir my ro dzin ne, ta kie jak Scha eff.
Z dnia na dzień fir ma, któ rej wła ści ciel Karl Scha eff oso bi ście
trosz czył się o spraw ne funk cjo no wa nie fa bry ki, sta ła się czę -
ścią dzia ła ją ce go w ska li glo bal nej kon cer nu. Ze wszyst ki mi
te go kon se kwen cja mi, tak że trud ny mi do przy ję cia dla ce nią -
cych so bie nie mal ro dzin ną at mos fe rę w miej scu pra cy… 

Nie mal do kład nie rok te mu świa to wą bran żę ma szyn bu dow -
la nych obie gła wia do mość o prze ję ciu przez Vo lvo CE „ma -
tecz ni ka” kon cer nu Te rex, ja kim śmia ło okre ślić moż na fa bry -
kę w szkoc kim Mo ther well pro du ku ją cą wo zi dła sztyw no ra -
mo we i prze gu bo we. Tym sa mym Te rex zde cy do wał się
na od cię cie od swych ko rze ni, zre zy gno wał bo wiem z pro -
duk tów, któ re uczy ni ły go mo ca rzem na ryn kach ca łe go
świa ta. Wła dze kon cer nu tłu ma czy ły to po su nię cie zmia ną
prio ry te tów. Te rex zde cy do wa nie sta wia te raz na roz wój pro -
duk cji moblilnych żurawi oraz kru sza rek i prze sie wa czy. Czy
ozna cza to, że hi sto ria za to czy ła ko ło i ma ją tek naj więk sze go
w bran ży ma szyn bu dow la nych spe cja li sty od prze jęć te raz
za cznie być przej mo wa ny przez kon ku ren tów?

Do ko nu jąc prze jęć firm spe cja li zu ją cych się w tech ni ce kru sze nia i prze sie wa nia Te -
rex wy pra co wał so bie do sko na łą po zy cję wśród pro du cen tów ma szyn dla tej bran ży

Sta no wią cy je den z prio ry te tów pro duk cyj nych kon cer nu Te rex żu raw gą sie ni co -
wy Te rex CC 8800-1 TWIN dys po nu je bu dzą cym re spekt udźwi giem 3.200 ton

Wy twa rza ne w szkoc kim Mo ther well wo zi dła sztyw no ra mo we są bez sprzecz nie
jed nym z naj bar dziej roz po zna wal nych pro duk tów kon cer nu Te rex
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Nie zejdziemy z raz obranej drogi!
Ma szy ny Bu dow la ne: – Po wie dział mi Pan kiedyś, że aby
po znać praw dzi we ob li cze In trac Gro up trze ba zo ba czyć,
jak fir ma dzia ła w kra jach bał tyc kich… 
Carl Le ijon hielm: – Na dal tak twier dzę, dla te go cie szę się, że
spo ty ka my się na Ło twie przy oka zji ko lej ne go Ro deo, kon -
kur su dla ope ra to rów maszyn Case z Li twy, Ło twy i Es to nii.

MB: – Z polskiej perspektywy wy da je się, że ryn ków Li twy,
Ło twy czy Es to nii nie dzie lą prak tycz nie żad ne róż ni ce…
CL: – Po la cy zda ją się po strze gać kra je  bał tyc kie ja ko
swo isty kon glo me rat po zo sta ją cy w stre fie wpły wów ro -
syj skich. Uważają, że to nie bez piecz na stre fa, do któ rej
le piej się bez po trze by nie za pusz czać. Ryn ki trzech
wspo mnia nych kra jów ma ją wspól ną ce chę, są bo wiem sto -
sun ko wo nie wiel kie. Po za tym bar dzo się od sie bie róż nią,
przede wszyst kim ze wzglę du na od mien ną men tal ność
Li twi nów, Ło ty szy i Es toń czy ków. Wła śnie dla te go nie za -
rzą dza my na szy mi od dzia ła mi od gór nie, ża den z nich
nie ma też więk szych kom pe ten cji niż po zo sta łe. Cen tra -
la In trac Gro up w Sztok hol mie za cho wu je wo bec po -
szcze gól nych od dzia łów neu tral ność.

MB: – Jak określiłby Pan pozycję firmy Intrac na rynkach
poszczególnych krajów bałtyckich?
CL: – Na Li twie, Ło twie i w Es to nii In trac ma sil ną po zy -
cję. In trac dys try bu uje tam sprzęt dla budownictwa Ca se,
Ma ni tou, Bo maga, śla do wo Hy dre my i Kal mara. Je że li cho -
dzi o ma szy ny bu dow la ne Ca se, to na sze udzia ły w ryn ku
kra jów bał tyc kich się ga ją sie dem na stu pro cent. Mar ka jest
jed no znacz nie z na mi ko ja rzo na. Mó wiąc krót ko, tu taj In -
trac to Ca se, a Ca se to In trac. 

MB: – Nie popadniecie w samozadowolenie?
CL: – Chce my nie tyl ko utrzy my wać po zy cję li de ra, ale tak -
że zwięk szać prze wa gę nad kon ku ren ta mi. Trak tu je my to
ja ko wy zwa nie, bo ryn ki kra jów bał tyc kich sta ją się co raz
bar dziej wy ma ga ją ce. Dla klien tów prze sta ła się li czyć je -
dy nie ce na za ku pu. Chcą mieć ser wis i wspar cie po -
sprze da żo we na naj wyż szym po zio mie. Am bi cją In trac
Gro up jest za pew nie nie klien tom mak sy mal ne go kom -
for tu. In trac ni gdy nie szedł na skró ty, na sze od dzia ły bu -
do wa li śmy w spo sób prze my śla ny, w opar ciu o od po -
wied nio wy szko lo ny per so nel. Two rzy li śmy od po wied nie
za ple cze, wy po sa ża li śmy warsz ta ty, utrzymywaliśmy
odpowiednie sta ny ma ga zy no we, stwo rzy li śmy ser wis
mo bil ny. Je że li to wszyst ko pod su mu je my, to wy cho dzi
na to, że kosz ty na sze go dzia ła nia utrzy mu ją się na po -
dob nym po zio mie, jak w przy pad ku de ale rów z Za cho -
du. Dba jąc o po ziom ob słu gi w efek cie czę sto tra ci my
klien tów na rzecz drob nych warsz ta tów, któ re są w sta -
nie ob słu żyć ma szy ny, ale oczy wi ście na da le ce niż szym
po zio mie niż In trac. To spo ry pro blem, ale nie skło ni on
nas od odej ścia od wy zna wa nych za sad. Je że li In trac
po dej mie ja kieś zo bo wią za nie wo bec klien ta, to za wsze
sta ra się je wy peł nić. Na wet je że li na co dzień zma gać
się mu si my z pro ble ma mi zna ny mi tak że w Pol sce, choć by
z im por tem rów no le głym no wych ma szyn i za le wem
niecertyfikowanych czę ści za mien nych. 

MB: – Po wie dział Pan, że w kra jach bał tyc kich mar ka Ca -
se jest jed no znacz nie iden ty fi ko wa na z In trac Gro up. Czy
war to za tem wy da wać pie nią dze na im pre zy dla ope ra to -
rów w ro dza ju Ro deo, na któ rym go ści my?
CL: – Oczy wi ście jest to im pre za dla lu dzi, któ rzy zna ją
mar kę i ma szy ny Ca se, ma ją z ni mi do czy nie nia. Ro -
deo nie ma na ce lu po zy ska nia no wych klien tów, a ra czej
uho no ro wa nie obec nych i zwią za nie ich z mar ką Ca se.
Uwa ża my, że war to or ga ni zo wać ta kie za wo dy, do ce nia -
my bo wiem za an ga żo wa nie ope ra to rów i wła ści cie li ma -
szyn, któ rzy by wziąć udział w za wo dach są go to wi prze -
być da le ką dro gę. Ry wa li za cja to czy się po waż nie. Faj nie
się to oglą da. Ja ko or ga ni za to rzy ma my sa tys fak cję. Or -
ga ni zo wa nie im pre zy dla przed sta wi cie li Li twy, Ło twy
i Es to nii ma tak że tę za le tę, że da je do dat ko wą moż li -
wość spo tka nia dla han dlow ców z po szcze gól nych kra -
jów, po roz ma wia nia i wy mia ny do świad czeń. 

MB: – Po rów na nie z po dob ny mi za wo da mi, któ re or ga ni -
zu je cie w Pol sce wy pa da na na szą nie ko rzyść. Tu wi dać
więk sze za in te re so wa nie i za an ga żo wa nie uczestników…
CL: – W kra jach bał tyc kich mar ka Ca se cie szy się ol -
brzy mim pre sti żem. Ro deo to wiel kie wy da rze nie,
z chwi lą za koń cze nia im pre zy, wszy scy uma wia ją się
na ko lej ną edy cję. Im pre za cie szy się za in te re so wa niem
nie tyl ko ope ra to rów, ale tak że ich pra co daw ców. Wła ści -
cie le firm to wa rzy szą swo im pra cow ni kom, co raz wię cej
ich przy jeż dża na im pre zy. Dla cze go w Pol sce nie wi -
dać ta kie go za pa łu? Być mo że dla te go, że za pro sze ni
ope ra to rzy po dró żu ją in dy wi du al nie i mu szą po ko nać
zde cy do wa nie więk szy dy stans, by do trzeć na miej sce
za wo dów? W Pol sce na wet gdy pięć dzie siąt osób po -
twier dzi swój udział w im pre zie, to na miej sce do cie ra
pięt na ście. Tu jest ina czej, zde cy do wa nie ła twiej za -
chę cić lu dzi do wspól ne go dzia ła nia, na wet gdy
w głów nej mie rze cho dzi o do brą za ba wę.

MB: – Ja ki jest po ten cjał po szcze gól nych ryn ków kra jów
bał tyc kich. Czy In trac Gro up nie się gnął tu kre su moż li -
wo ści roz wo ju?
CL: – Moż li wo ści roz wo ju w do tych cza so wym kształ cie
są oczy wi ście ogra ni czo ne, przede wszyst kim ze
wzglę du na chłon ność po szcze gól nych ryn ków i skut ki
kry zy su gospodarczego, któ ry dał się kra jom te go re -
gio nu moc no we zna ki. Kra jom bał tyc kim cią gle po wo -
dzi się go rzej niż przed wy bu chem kry zy su. Wcze śniej
roz wi ja ły się bar dzo szyb ko, ale po tem od no to wa ły na -
wet kilkunastoprocentowe spad ki PKB. Bar dzo ucier -
piał też ry nek bu dow la ny, któ ry naj szyb ciej i naj do tkli -
wiej od czu wa wszel kie zna mio na kry zy su. W pew nym
mo men cie sprze daż no wych ma szyn na Ło twie spa dła
o… dzie więć dzie siąt osiem pro cent.

MB: – Na powrót do normalności trzeba jeszcze
poczekać. Czy w tym czasie nie warto  dokonać eks pan -
sji na przy kład na kra je skan dy naw skie? 
CL: – Cen tra la Gru py In trac dzia ła w Szwe cji, więc nie -
ja ko naturalną ko le ją rze czy wy da wać by się mo gło,
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że Skan dy na wia win na po zo sta wać w krę gu na szych
za in te re so wań. Ćwierć wie ku te mu ob ra li śmy in ny kie -
ru nek. Nie moż na cof nąć cza su, dziś jest za póź no, by
rozpoczynać od zera rywalizując z potentatami. Rynki
Skandynawii są zagospodarowane i na sy co ne. Do tej
pory miewamy za py ta nia ze strony mniej szych pro du -
cen tów sprzę tu bu dow la ne go o moż li wość re pre zen to -
wa nia ich w Skan dy na wii, ale zawsze od rzu ca li śmy ta kie
ofer ty. Wo li my kon cen tro wać się na kra jach  bał tyc kich
i Pol sce, gdyż uwa ża my, że nie wy czer pa li śmy tu
jeszcze na szych moż li wo ści. 

MB: – Zde cy do wa li ście się dzia łać w Pol sce, bo w kra -
jach bał tyc kich zro bi ło się za cia sno? 
CL: – Bazując na naszych doświadczeniach uznaliśmy,
że na tak dużym rynku jak polski można sprzedawać
zdecydowanie więcej maszyn będących w naszej ofercie.

MB: – Nie osiągnęliście jednak zakładanych rezultatów…
CL: – Zde cy do wa li śmy się wejść na pol ski ry nek w koń -
cu 2007 ro ku, czy li w naj gor szym z moż li wych mo men cie.
Wy buchł kry zys i nigdy nie mo gli śmy re ali zo wać swych
pla nów. Rów nież – o czym już wspo mi na łem – ryn ki kra -
jów bał tyc kich to tal nie się za ła ma ły. Wy wo ła ło to po tęż ne
re per ku sje dla In trac Gro up. Za ję ło nam kil ka lat, by unor -
mo wać sy tu ację, ale ob ra li śmy wła ści wy kie ru nek i z pew -
no ścią nie zej dzie my z ob ra nej dro gi. Tym bar dziej, że
kon cern CNH, któ re go ma my peł ne wspar cie, wi dzi w Pol -
sce nie zwy kle per spek ty wicz ny ry nek. Na sza współ pra ca
ni gdy do tych czas nie ukła da ła się le piej.

MB: – Czy w Polsce zbudujecie prestiż marki Case równy
temu co na Litwie, Łotwie, czy Estonii? Uda się osiągnąć
podobny udział w rynku?
CL: – Uwa żam, że naj wię cej za le ży dziś od de ale ra, od po -
zio mu ofe ro wa nej przez nie go ob słu gi po sprze da żo wej. Dzi -
siej sze ma szy ny – przy naj mniej teo re tycz nie – pod wzglę -
dem pa ra me trów róż nią się od sie bie nie wie le. Praw dzi wą
róż ni cę czy ni spo sób ob słu gi klien ta. Wie rzę, że mo że my
mieć w Pol sce z mar ką Ca se udział w ryn ku na po zio -
mie pięt na stu pro cent. Wie my, jak te go do ko nać. Z pew -
no ścią nie bę dzie my ry wa li zo wać o klien ta ob ni ża jąc ce ny.
To dro ga w śle py za ułek.

MB:– Ryn ki, na któ rych dzia ła cie, wchła nia ją naj wię cej ko -
par ko -ła do wa rek. Czy mi mo wszyst ko za mier za cie w spe cjal -
ny spo sób pro mo wać na nich tak że in ne ro dza je ma szyn?
CL: – Na ryn kach, na któ rych dzia ła my, dłu go jesz cze kró lo -
wać bę dą ko par ko -ła do war ki. Mi mo to chce my za in te re so -
wać klien tów tak że in ny mi ma szy na mi, na przy kład ła do war -
ka mi ko ło wy mi. To do sko na ły sprzęt ofe ro wa ny w kon ku ren -
cyj nej ce nie. Li czę na zwięk sze nie sprze da ży. Nie wiem na to -
miast, czy uda się to z ko par ka mi gą sie ni co wym. Mo im zda -
niem są to naj lep sze te go ty pu ma szy ny na ryn ku, ale ich ce -
na jest trud na do za ak cep to wa nia za rów no w Pol sce, jak
i w kra jach  bał tyc kich. W Pol sce jest trud niej, gdyż na sza po -
zy cja ja ko de ale ra nie jest tak sil na, jak w kra jach  bał tyc kich.

MB: – Ry nek pol ski z oczy wi stych wzglę dów daje naj więk sze
moż li wo ści roz wo ju. Am bi cją In trac Pol ska jest po noć wspię -
cie się na po dium przeznaczone dla liderów sprzedaży.
Będziecie deptać po piętach potentatom?
CL: – Nie ma my oczy wi ście ta kie go po ten cja łu, jak świa to wi
li de rzy, nie dys po nu je my ta ki mi struk tu ra mi. By udanie
z nimi rywalizować mu si my dzia łać w spo sób przemyślany
i roz waż ny. Zapewniam, że li de rzy będą czuć na ple cach
nasz od dech. W rywalizacji nie będziemy  jed nak dążyć do
bez po śred niej kon fron ta cji, gdyż to nie mia ło by sen su. Dla -
te go In trac Gro up w każ dym z miejsc swo je go dzia ła nia sta -
wia na ob słu gę po sprze da żo wą na naj wyż szym po zio mie,
do bry ser wis i spraw ne do sta wy czę ści za mien nych. W mo -
im prze ko na niu jest to klucz do suk ce su. Dą ży my do per fek -
cji, chce my do sko na lić każdy element naszej działalności.
Naszym celem jest nie tylko to, by sprze da wać jak naj wię cej
ma szyn, ale tak że dbać o klien ta tak że po za war ciu trans ak -
cji. Obec nie w Pol sce dys po nu je my flo tą dwu dzie stu pię ciu
po jaz dów ser wi so wych, co spra wia, że je ste śmy w sta nie
na le ży cie ob słu żyć użyt kow ni ków ma szyn Ca se nie za leż nie
od miej sca, w któ rym pra cu ją. 

MB: – Raz po raz sły szy się, że In trac Gro up jest na sprze -
daż i de ale rem mar ki Ca se – tak że w Pol sce – mo że być
wkrót ce in na fir ma. Czy mógłby Pan w spo sób jed no znacz -
ny od nieść się do te go ro dza ju in for ma cji?
CL: – Od po wiem w ten spo sób: każ da z firm jest na sprze -
daż, wszyst ko po zo sta je kwe stią ce ny. Za pew niam jed nak,
że w chwi li obec nej ewen tu al na sprze daż Gru py In trac lub
któ re goś wcho dzą cych w jej skład od dzia łów nie jest roz -
wa ża na. A je że li cho dzi o przy szłość, to na tu ral ną ko le ją
rze czy do bre fir my po zo sta ją sta le w krę gu za in te re so wań
fun du szy ka pi ta ło wych. Je że li na wet do cho dzi do prze ję cia
któ rejś z nich, ale jest to czy nio ne w do brej wie rze, a przej -
mu ją cy mo że przy czy nić się do roz wo ju prze ję tej fir my, to
nie ma w tym ni cze go złe go. 

Roz ma wia∏: Jacek  Barański

Rozmowa z Carlem Leijonhielmem,  
dyrektorem zarządzającym Intrac Group 
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Wobec nych cza sach trud no so bie wy obra zić sy tu ację,
w któ rej ma szy na jest do star czo na klien to wi bez ja kie -
go kol wiek wspar cia po sprze da żo we go. Do sko na le

zda je so bie z te go spra wę fir ma Ca ter pil lar, któ ra wy kra cza po -
za stan dar do we roz wią za nia i ofe ru je roz bu do wa ny pa kiet
usług EMSolutions (Equ ip ment Ma na ge ment So lu tions) do pa -
so wa nych do po trzeb róż nych użyt kow ni ków sprzę tu Cat. Jest
on po dzie lo ny na pięć po zio mów: od pod sta wo we go za pew -
nia ją ce go zdal ny do stęp do pa ra me trów ro bo czych ma szyn,
po naj bar dziej roz sze rzo ny, umoż li wia ją cy pro ak tyw ne za rzą -
dza nie wy ko rzy sty wa ny mi jed nost ka mi sprzę to wy mi. Za sad ni -
czy mi ele men ta mi EMSolutions są sys tem te le ma tycz ny Pro -
duct Link in sta lo wa ny w ma szy nie oraz apli ka cja in ter ne to wa
VisionLink. Pro duct Link jest zin te gro wa ny z ukła da mi elek tro -
nicz ny mi, z któ rych po bie ra i prze sy ła da ne po zwa la ją ce m.in.
na śle dze nie lo ka li za cji i sta tu su ma szy ny (włą czo na/wy łą czo -
na), mo ni to ro wa nie stop nia wy ko rzy sta nia, do stęp no ści i sta nu
tech nicz ne go, a tak że szyb kie re ago wa nie na ob ja wy su ge ru -
ją ce ko niecz ność wy ko na nia ob słu gi tech nicz nej lub na pra wy.
Po ziom pierw szy „Do stęp” otwie ra dro gę do za rzą dza nia ma -
szy na mi, dzię ki cze mu mo gą być one wy ko rzy sty wa ne bar dziej
efek tyw nie i jed no cze śnie przy niż szych cał ko wi tych kosz tach
eks plo ata cji. Wy bie ra jąc go, klient otrzy mu je mo duł Pro duct

Link oraz do stęp do por ta lu VisionLink. Znaj dzie w nim ak tu al -
ne da ne o po ło że niu ma szy ny ob ję tej usłu gą, cza sie pra cy i po -
sto ju, zu ży ciu pa li wa i ilo ści me dium po zo sta łe go w zbior ni ku,
prze bie gu (dla uła twie nia za pla no wa nia prze glą du). In ne prak -
tycz ne funk cje to po rów ny wa nie pro duk tyw no ści po szcze gól -
nych ma szyn i ope ra to rów, aler ty via e -ma il bądź sms o za ist -
nia łych nie pra wi dło wo ściach do osób wy zna czo nych w fir mie,
uła twio na ko mu ni ka cja z ser wi sem Ber ge rat Mon noy eur.
Dru gi po ziom „In for ma cje” jest roz sze rzo ny o mie sięcz ny ra -
port z VisionLink. Po zwa la on na po zna nie ogól nej efek tyw no -

ści wy ko rzy sty wa nej flo ty ma szyn, a tym sa mym zde fi nio wa nie
ob sza rów wy ma ga ją cej szcze gól nej uwa gi, np. zbyt dłu gi czas
bez pro duk tyw no ści. Ta ki ra port za wie ra śred nią licz bę go dzin
prze pra co wa nych w mie sią cu przez każ dą ma szy nę, śred ni
(pro cen to wy) czas pra cy na bie gu ja ło wym oraz śred nie spa la -
nie na go dzi nę. Co wię cej, po ka zu je licz bę błę dów spo wo do -
wa nych nie wła ści wą ob słu gą ma szy ny, co mo że su ge ro wać
ko niecz ność do dat ko we go prze szko le nia ope ra to rów. Gro ma -
dzo ne da ne są ze sta wia ne ze śred ni mi ana lo gicz nych pa ra me -
trów dla po dob nych mo de li ma szyn pra cu ją cych w Pol sce.
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Cat EMSolutions – peł na do stęp ność, niż sze kosz ty

Dzięki blisko setce profesjonalnych samochodów serwisowych rozmieszczonych na terenie całej Polski Bergerat Monnoyeur gwarantuje krótki czas reakcji na wezwanie klienta
i rozwiązanie zaistniałego problemu w miejscu pracy maszyny

Ba da niom pod da wa ne są pły ny eks plo ata cyj ne z po szcze gól nych pod ze spo łów ma szy -
ny, ta kich jak sil nik, skrzy nia bie gów, mo sty na pę do we, re duk to ry bocz ne, układ hy drau -
liczn czy ko lum na kie row ni cy. W każ dym przy pad ku wiel kość prób ki nie po win na być
mniej sza niż 125 mi li li trów

Dzię ki VisonLink na stro nie in ter ne to wej ob ser wo wać moż na wszyst kie eks plo ato -
wa ne przez da ne go użyt kow ni ka ma szy ny, po rów ny wać zu ży cie pa li wa, czas pra cy
wzglę dem bez czyn no ści, a tak że wpro wa dzać ob sza ry gra nicz ne a także usta lać od -
po wied nie alar my
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Dzię ki te mu użyt kow nik ma moż li wość ła twe go spraw dze nia
czy je go sprzęt jest wy ko rzy sty wa ny w opty mal ny spo sób. In -
for ma cje te są do stęp ne ty ko dla ma szyn pro duk cji Ca ter pil lar.
Trze ci po ziom „Do radz two” wy kra cza po za prze twa rza nie po -
zy ska nych da nych i obej mu je do dat ko wo po moc spe cja li sty
w za kre sie wy pra co wa nia roz wią za nia do ty czą ce go ob słu gi
sprzę tu, któ re naj le piej speł nia po trze by i wy ma ga nia fi nan so -
we klien ta. Kon sul tant ds. Mo ni to rin gu Ma szyn zaj mu je się
m.in. ana li zą da nych z VisionLink, spraw dza niem hi sto rii ser wi -
so wa nia sprzę tu, ana li zą wy ni ków pró bek pły nów eks plo ata cyj -
nych oraz ana li zą in spek cji prze pro wa dza nych przez wy kwa li fi -
ko wa nych me cha ni ków. In spek cje od by wa ją się raz do ro ku,
obej mu ją m.in. oglę dzi ny wi zu al ne, spraw dze nie pa ra me trów
pra cy głów nych ukła dów ma szy ny (np. hy drau licz ne go, prze -
nie sie nia na pę du), ci śnie nia ole ju, tem pe ra tu ry sil ni ka itp., dia -
gno sty kę kom pu te ro wą, w tym spraw dze nie ko dów błę dów
i ak tu ali za cję opro gra mo wa nia. Każda taka inspekcja jest
wykonywana zgod nie z kar tą in spek cji za łą czo ną do umo wy. 
Jesz cze więk sze ko rzy ści za pew nia czwar ty po ziom „Wspar -
cie”, w któ rym klu czo wą ro lę od gry wa umo wa ser wi so wa
CSA (Cu sto mer Se rvi ce Agre ement). Po zwa la ona klien to wi
w peł ni sku pić się na wy ko ny wa nym za da niu, na to miast re -
gu lar na ob słu ga tech nicz na ma szyn, w tym prze glą dy, gwa -
ran tu ją ce do stęp ność i ni skie kosz ty eks plo ata cji wy ko rzy sty -
wa ne go sprzę tu, po zo sta ją w ge stii Ber ge rat Mon noy eur. To
roz wią za nie jest szcze gól nie atrak cyj ne dla du żych flot,
w któ rych „pil no wa nie” ter mi no wej ob słu gi ma szyn wy ma ga
od po wied niej wie dzy, a przede wszyst kim cza su. Umo wa
CSA od po zio mu czwar te go wzwyż gwa ran tu je: prze glą dy
wy ko ny wa ne przez naj lep szych me cha ni ków, uwa gi i za le ce -
nia do ty czą ce sta nu tech nicz ne go ma szyn, zwięk sze nie pro -
duk tyw no ści, oszczęd ność cza su, wyż szą war tość sprzę tu
przy od sprze da ży, mniej szą licz bę prze sto jów oraz nie zmien -
ność cen usług w okre sie jej obo wią zy wa nia.
Naj wyż szy po ziom pią ty „Za rzą dza nie” to mo ni to ro wa nie sta -
nu ma szy ny i ser wi so wa nie świad czo ne na sta łych, za gwa -
ran to wa nych wa run kach dzię ki kon trak to wi na praw cze mu
do pa so wa ne mu do po trzeb kon kret nej ma szy ny. W tym
przy pad ku Ber ge rat Mon noy eur przej mu je kom plek so we za -
rzą dza nie da ną jed nost ką sprzę to wą na wszyst kich po zio -
mach od pierw sze go do czwar te go, a do dat ko wo za pew nia
pro fe sjo nal ną ob słu gę ser wi so wą w miej scu jej pra cy. Ko rzy -

sta jąc z tej usłu gi klient w mak sy mal nym stop niu mo że ogra -
ni czyć nie pla no wa ne prze sto je i na pra wy ma szy ny, a tak że
za pew nić so bie sta łe, prze wi dy wal ne kosz ty jej użyt ko wa nia.
Spe cjal na umo wa ser wi so wa TM&R (To tal Ma chi ne and Re -
pa ir) sta no wią ca klu czo wy ele ment naj bar dziej roz sze rzo ne -
go po zio mu EMSolutions jest prze zna czo na dla kon kret nej
ma szy ny, jej po trzeb i wy ma gań zwią za nych z cha rak te ry sty -
ką pra cy. Oprócz peł ne go pa kie tu prze glą dów i wszyst kich
ko rzy ści do ty czą cych umo wy CSA, mo że do dat ko wo za wie -
rać pla no wa ne na pra wy (w tym na pra wę głów ną sil ni ka), wy -
mia nę czę ści pod le ga ją cych zu ży ciu eks plo ata cyj ne mu (np.
pod wo zie gą sie ni co we, na kład ki zęb ne), roz sze rzo ną gwa -
ran cję na ca łą ma szy nę lub wy bra ne pod ze spo ły.
Dzię ki EMSolutions każ dy klient w ła twy spo sób mo że wy brać
od po wied ni dla sie bie po ziom wspar cia, za rów no pod wzglę -
dem ro dza jów usług, jak i ce ny wy ni ka ją cej z ich za kre su. Na -
wet naj niż szy po ziom jest w sta nie zna czą co pod nieść efek -
tyw ność flo ty, za po biec nad uży ciom czy w koń cu le piej za pla -
no wać prze glą dy i na pra wy ma szyn. W przy pad ku jed no stek
tzw. pro duk cyj nych opty mal nym roz wią za niem są naj bar dziej
roz bu do wa ne po zio my, gdzie ob słu ga wy ko rzy sty wa ne go
sprzę tu jest prak tycz nie w ca ło ści po wie rzo na je go do staw cy.
Gwa ran tu je to peł ną do stęp ność ma szyn i po zwa la cał ko wi cie
skon cen tro wać się na pro wa dzo nej dzia łal no ści.
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Ba da nie po bra nych pró bek pły nów eks plo ata cyj nych od by wające  się w cen trum la -
bo ra to ryj nym Ca ter pil lar w Ma la dze po zwa la okre ślić za war tość pier wiast ków me ta -
licz nych, któ rych obec ność wska zy wać mo że na zu ży cie bądź uszko dze nie kon kret -
ne go ele men tu ma szy ny

Od po zio mu trze cie go EMSolutions klient ma moż li wość ko rzy sta nia z po rad eks per -
tów Ber ge rat Mon noy eur, któ rzy na pod sta wie in spek cji ma szy ny, da nych
z VisionLink i ana li zy pró bek po ma ga ją w po dej mo wa niu wła ści wych de cy zji do ty -
czą cych za rzą dza nia wy ko rzy sty wa nym sprzę tem

Zba da ne pły ny są ozna cza ne trze ma ko lo ra mi. Zie lo ny nie wy ma ga żad nej in ter wen -
cji, ale żół ty ob li gu je do zwró ce nia uwa gi na da ny ze spół i po bra nia ko lej nej prób ki
(po ok. 100 go dzi nach pra cy). Gdy wy nik jest ozna czo ny ko lo rem czer wo nym, od ra -
zu trze ba pod jąć dzia ła nia ma ją ce na ce lu wy ja śnie nie sy tu acji
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Przy po dej mo wa niu de cy zji o za ku pie ma szy ny istot ne
są za rów no jej pa ra me try tech nicz ne, trwa łość i nie za -
wod ność, jak rów nież re no ma dys try bu to ra oraz ja -

kość ob słu gi po sprze da żo wej. Każ dy użyt kow nik sprzę tu bu -
dow la ne go po trze bu je po czu cia bez pie czeń stwa zwią za ne -
go z kom pe tent ną, szyb ko do stęp ną i sku tecz ną ob słu gą
ser wi so wą. Ten kom fort za pew nia swym klien tom Wa ryń ski
Tra de, wcho dzą ca w skład Gru py Hol din go wej Wa ryń ski S.A.
Spół ka, któ ra po wsta ła w roku 1992 ofe ru je naj now szej ge ne -
ra cji ma szy ny prze zna czo ne do prac za ła dun ko wych, bu -
dow la nych, dro go wych i rol nych, ma szy ny po od bu do wie,
re mon ty ge ne ral ne, usłu gi ser wi so we i wspar cie po sprze da -
żo we. Fir ma, któ rej tra dy cje się ga ją lat pięćdziesiątych ubie -
głe go wie ku, kwe stie ser wi su trak tu je prio ry te to wo. 
– Mo ja ro dzi na od po ko leń zwią za na jest z Wa ryń skim. Pra ca
w ser wi sie to wiel kie zo bo wią za nie, któ re przy no si sa tys fak -
cję, je śli uda je się za pew nić klien tom kom fort bez a wa ryj nej

pra cy ma szy na mi. Ca ły czas pra cu je my nad utrzy ma niem do -
bre go imie nia mar ki, ko ja rzo nej z wy so kiej ja ko ści pro duk ta -
mi. Dzię ki wie dzy i do świad cze niu słu ży my swo im klien tom
pro fe sjo nal nym do radz twem i wspar ciem tech nicz nym po -
przez szyb kie wy kry wa nie uste rek, so lid ną na pra wę i ter mi no -
wość. W ra zie ko niecz no ści mo że my li czyć na wspar cie in ży -
nie rów na szych part ne rów biz ne so wych – tłumaczy Mi chał
Wa wer, Kie row nik Biu ra Ser wi su Wa ryń ski Tra de.
Ser wi san ci Wa ryń ski Tra de re gu lar nie pod no szą swo je kwa -
li fi ka cje uczest ni cząc w szko le niach or ga ni zo wa nych przez
pro du cen tów do stęp nych w ofer cie fir my ma szyn ta kich ma -
rek, jak LiuGong, Hi dro mek, Way In du stry czy MST. – Zmia -
ny tech no lo gicz ne w ma szy nach bu dow la nych wy ma ga ją
od nas cią głe go do kształ ca nia się. Wie dzę ko niecz ną
do efek tyw nej ob słu gi na szych klien tów zdo by wa my mię dzy
in ny mi w ośrod kach szko le nio wych na szych part ne rów w Al -
me re w Ho lan dii czy An ka rze w Tur cji – mówi Mi chał Wa wer. 
Fir ma po sia da rów nież ma ga zyn ory gi nal nych i zgod nych
z za le ce nia mi pro du cen tów czę ści nie zbęd nych do utrzy ma -
nia cią gło ści pra cy ofe ro wa ne go przez nią sprzę tu. – Sta ra my
się prze ko nać na szych klien tów, aby wy ko rzy sty wa li od po -
wied nio do bra ne mar ko we czę ści i pod ze spo ły. Tyl ko wów -
czas ma szy na po na pra wie mo że od zy skać peł ną spraw ność,
jest w peł ni bez piecz na, bez a wa ryj na i efek tyw na. Przy po mi -

na my rów nież o ko niecz no ści re gu lar nych prze glą dów.
Wpraw dzie no wo cze sne roz wią za nia kon struk cyj ne, mar ko -
we, za awan so wa ne tech no lo gicz nie ukła dy i czę ści za sto so -
wa ne w na szych ma szy nach, zwięk sza ją ich trwa łość i bez a -
wa ryj ność, na le ży jed nak pa mię tać, że trud ne wa run ki pra cy
i du że ob cią że nie wpły wa ją na ich zu ży cie. Sta ły nad zór tech -
nicz ny umoż li wia od po wied nią kon ser wa cję ma szy ny, co
w kon se kwen cji prze dłu ża jej ży wot ność i po zwa la unik nąć
kosz tow nych i dłu go trwa łych re mon tów – mó wi kie row nik ser -
wi su Wa ryń ski Tra de.
Wa ryń ski Tra de świad czy usłu gi ser wi so we na te re nie ca łe go
kra ju. Fir ma ma do dys po zy cji sześć wo zów ser wi so wych
z peł nym wy po sa że niem warsz ta to wym w cen tral nym biu rze
w War sza wie i w od dzia le w Sta lo wej Wo li, a tak że pięt na ście
wo zów swo ich part ne rów w Gdań sku, Beł cha to wie, Cze la dzi
i Kra ko wie. W każ dej ma szy nie umiesz czo ne są po nad to nu -
me ry te le fo nów alar mo wych, któ re czę sto umoż li wia ją ope ra -
to ro wi, od po wied nio po in stru owa ne mu przez ser wi san ta, sa -
mo dziel ne roz wią za nie pro ble mu. Czas re ak cji na zgło sze nie
wy no si 48 go dzin, a mak sy mal ny czas na pra wy nie prze kra -
cza czternastu dni. – Pra gnie my za gwa ran to wać moż li wość
efek tyw ne go i dłu go ter mi no we go użyt ko wa nia za ku pio nych
u nas ma szyn. Klien ci mo gą na nas li czyć w każ dej sy tu -
acji – prze ko nu je szef ser wi su Wa ryń ski Tra de. 

E
K

S
P

L
O

A
T

A
C

J
A

Wa ryń ski Tra de – ser wis bez kom pro mi sów 

Waryński Trade utrzymuje ma ga zyn ory gi nal nych i zgod nych z za le ce nia mi pro du -
cen tów czę ści nie zbęd nych do utrzy ma nia cią gło ści pra cy sprzę tu

Waryński Trade dysponuje sześcioma własnymi wozami serwisowymi. Może
również korzystać z piętnastu mobilnych warsztatów swoich part ne rów 

Dzię ki wie dzy i do świad cze niu me cha ni cy Wa ryń ski Tra de słu żą swo im klien tom
pro fe sjo nal nym do radz twem i wspar ciem tech nicz nym 



http://www.warynski-trade.com.pl/
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Po dwóch la tach prze rwy fir ma Mo de sto po wró ci ła
do uczest nic twa w tar gach Au to stra da -Pol ska. Ta ka
de cy zja to efekt wi docz ne go oży wie nia w bran ży bu -

dow la nej, a co za tym idzie więk sze go za in te re so wa nia pro -
fe sjo nal nym ser wi sem mo bil nym. – Po sta wi li śmy na im pre zę
w Kiel cach, bo na dal jest ona ży wa w świa do mo ści na szych
do tych cza so wych i po ten cjal nych klien tów, a jak po ka za ła mi -
nio na edy cja, te raz po win no być już tyl ko le piej. Oso bi ście je -
ste śmy z niej za do wo le ni, choć na pew no ży czy li by śmy so bie
jesz cze lep szej fre kwen cji, bo zwięk sza to praw do po do bień -
stwo za in te re so wa nia na szy mi pro duk ta mi. Mam też świa do -
mość, że przy tar gach, któ re są czę ścio wo ple ne ro we, waż ną
ro lę od gry wa au ra. Nie ste ty, w dru gim dniu im pre zy po go da
by ła ka pry śna, więc na sze sto isko ulo ko wa ne na ze wnątrz od -
wie dzi ło mniej osób. Mo im zda niem zmniej sze nie za in te re so -
wa nia ta ki mi tar ga mi to efekt nie tyl ko prze by te go kry zy su, ale
tak że po wsta nia kil ku im prez o jesz cze wyż szej spe cja li za cji,
kie ro wa nych na przykład do bran ży wo do cią go wej czy ener -
ge tycz nej. Dla Mo de sto sek tor ma szyn bu dow la nych za wsze
bę dzie jed nak bar dzo waż ny, bo prak tycz nie w każ dej z firm,
któ ra wy sta wia się na Au to stra dzie, bądź ją od wie dza, jest lub
po wi nien być sa mo chód ser wi so wy – tłumaczy Ma rek Śla ski,
dy rek tor han dlo wy Mo de sto.
W Kiel cach za pre zen to wa no łącz nie aż czte ry sa mo cho dy.
Dwa z nich, Volks wa gen Cra fter i Volks wa gen Cad dy, to po jaz -
dy na le żą ce do fir my Be ne pol, czy li de ale ra sa mo cho dów nie -
miec kiej mar ki z kil ko ma pla ców ka mi na te re nie ca łej Pol -
ski. – Pro mo cja Volks wa ge na w na szym sto isku to wy nik zna ko -
mi tej współ pra cy z cen tra lą, któ ra udzie li ła au to ry za cji dla na -
szych pro duk tów, jak rów nież fir my Be ne pol. W do dat ku ta kie
dzia ła nie do sko na le wpi su je się w nasz stra te gicz ny cel, ja kim
jest ofe ro wa nie usług kom plek so wych. Po ten cjal ny klient od -
wie dza ją cy na sze sto isko mo że nie tyl ko za po znać się z moż li -
wy mi roz wią za nia mi w za kre sie za bu dów, ale też wy py tać się
o wszyst kie szcze gó ły tech nicz no -han dlo we do ty czą ce sa me -
go po jaz du. W jed nym miej scu ma szan sę otrzy mać kom plet in -
for ma cji i wy spe cy fi ko wać po jazd ide al nie do pa so wa ny
do kon kret nych za sto so wań. Obec ność na tar gach ra zem z de -
ale rem sa mo cho dów do staw czych przy czy nia się więc do po -
pra wy ja ko ści ob słu gi klien ta i zna czą co przy spie sza pro ces re -
ali za cji za mó wie nia – do da je Ma rek Śla ski.

Volks wa gen Cra fter peł nił ro lę sa mo cho du ty po wo po ka zo -
we go. Kon fi gu ru jąc go na pierw szym miej scu sku pio no się
na po ka za niu funk cjo nal no ści, ja ką za pew nia wer sja z dłu -
gim roz sta wem osi (L3) i „śred nim” da chem (H2), na to miast
prze zna cze nie wy ni ka ją ce z za sto so wa nej za bu do wy by ło
uni wer sal ne. Ła dow nia o ta kich roz mia rach stwa rza bar dzo
kom for to we wa run ki pra cy, dla te go za mon to wa nie bla tu ro -
bo cze go z ima dłem i od po wied nie go oświe tle nia wnę trza eli -
mi nu je ko niecz ność prze pro wa dza nia każ dej czyn no ści ser -
wi so wej w warsz ta cie sta cjo nar nym.
Volks wa gen Cad dy nie był wy po sa żo ny w za bu do wę warsz ta -
to wą, ale ła two zna leźć uza sad nie nie dla je go obec no ści
na tar gach Au to stra da. Je śli tyl ko nie za cho dzi po trze ba pra cy
we wnę trzu, kom bi va ny są wdzięcz ną ba zą przy two rze niu ser -
wi sów mo bil nych o bar dzo zróż ni co wa nej spe cjal no ści. W ich
ła dow ni naj czę ściej mon tu je się dru gą pod ło gę, któ ra sta no wi
za bez pie cze nie dla szu flad o du żej po jem no ści i no śno ści,
a jed no cze śnie umoż li wia prze wo że nie znacz ne go ekwi pun -
ku, na przy kład w po sta ci czę ści za mien nych al bo elek tro na -
rzę dzi. Ta ki sa mo chód za pew nia ni skie kosz ty eks plo ata cji,
nie pod le ga ogra ni cze niom to na żo wym w ści słych cen trach
miast i ła two nim wje chać prak tycz nie w każ de miej sce.
Za pre zen to wa ny na tar gach Ford Trans it to naj now szy po jazd
de mon stra cyj ny fir my Mo de sto. Zgro ma dzo no w nim licz ne
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Mo de sto – ciekawa ekspozycja na „Au to stra dzie”

Fir ma Mo de sto bar dzo po waż nie po de szła do tar gów Au to stra da, jej klien ta mi są bowiem za rów no wy staw cy, jak i od wie dza ją cy kie lec ką im pre zę. Sto isko przy go to wa no we współ -
pra cy z de ale rem Volks wa ge na, uła twia jąc za in te re so wa nym uzy ska nie szcze gó ło wych in for ma cji na te mat za bu dów  i sa mo cho dów użyt ko wych nie miec kiej mar ki

Cie ka wym roz wią za niem nowej li nii pro duk tów StoreVan są między innymi od wró co ne
mo du ły, w któ rych „ku we ty” i szu fla dy otwie ra ją się wzdłuż re ga łów
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ele men ty wy po sa że nia z no wej li nii pro duk tów StoreVan,
a tak że przed sta wio no „od wró co ną” kon fi gu ra cję wnę trza, tj.
ze sto łem warsz ta to wym umiesz czo nym na ścia nie dzia ło wej.
Dzię ki przy ję tym roz wią za niom prze strzeń do stęp na w po jeź -
dzie ty pu L2H2 zo sta ła wy ko rzy sta na w mak sy mal nym stop -
niu, umoż li wia jąc prze wo że nie więk szej ilo ści na rzę dzi i czę -
ści za mien nych. No wa li nia pro duk tów za pew nia niż szą ma -
sę wła sną kom plet nej za bu do wy, ale tak że otwie ra no we
moż li wo ści aran ża cji wnę trza po jaz du. Po za za bu do wa mi,
Mo de sto ofe ru je sys te my mo co wa nia ła dun ku, jak rów nież
spe cja li zu je się w za bez pie cza niu prze strze ni we wnętrz nej ty -
pu fur gon, wy ko rzy stu jąc go to we ele men ty, ta kie jak pa ne le
ścien ne, pod ło gi an ty po śli zgo we, osło ny na nad ko la, pa ne le
na ścia nę dzia ło wą itp. Pre zen to wa ny sa mo chód „de mo” zo -

stał więc wy po sa żo ny w po wyż sze ar ty ku ły oraz do dat ko wo
wy ci szo ny, ocie plo ny, a tak że do świe tlo ny po przez za sto so -
wa nie wy daj nych diod LED.
Do Kielc spro wa dzo no też wcze śniej szą „de mów kę”, tj. Fia ta
Du ca to L2H2, ale ze zmo der ni zo wa ną za bu do wą. W je go
wnę trzu po jed nej stro nie po zo sta wio no re ga ły z po -
przed niej li nii pro duk to wej, po dru giej na to miast – z naj -
now szej. Ta ka kon fi gu ra cja ma po dwój ne prze sła nie,
uświa da mia jed no cze sną do stęp ność i kom pa ty bil ność
obu sys te mów oraz zmia ny wpro wa dzo ne w za bu do -
wach na prze strze ni ostat nich dwóch -trzech lat. Do tych -
cza so we za bu do wy po zo sta ją w ofer cie, dzię ki cze mu
jest ona od po wied nio sze ro ka, a tym sa mym za pew nia
jesz cze więk sze moż li wo ści kon fi gu ra cji.
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Volkswagen Crafter w wersji L3H2 ma bardzo dużą ładownię. Jej powierzchnia
pozwala na swobodne rozmieszczenie regałów warsztatowych

Pre zen to wa ne w Fia cie Du ca to obie li nie pro duk tów StoreVan umoż li wia ją ła twy wy -
bór roz wią za nia opty mal ne go do kon kret nych za sto so wań

http://modesto-polska.com/
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Na mi nio nych tar gach In ter masz trud no by ło nie za uwa -
żyć kil ku na stu Ive co Da ily w bar wach Grausch
i Grausch. Wy sta wia jąc je na Pla cu Mar ka MTP, spół -

ka ze Złot ko wa chcia ła za pre zen to wać się nie tyl ko ja ko do -
staw ca sze ro kiej ga my ma szyn bu dow la nych, ale tak że wy so -
kiej ja ko ści usług po sprze da żo wych. Wśród nich jest pro fe -
sjo nal ny ser wis opar ty na jed no st ce sta cjo nar nej przy sie dzi -
bie fir my, a tak że warsz ta tach mo bil nych roz miesz czo nych
na te re nie ca łej Pol ski. W ma ju bie żą ce go ro ku spół ka prze -
pro wa dzi ła wy mia nę flo ty wy ko rzy sty wa nych po jaz dów. For -
dy Trans i ty zo sta ły za stą pio ne przez Ive co Da ily. Wy bór no -
wych sa mo cho dów nie był przy pad ko wy i po prze dzo no go
szcze gó ło wą ana li zą wie lu ofert, obej mu ją cą jaz dy te sto we,
kon sul ta cje i ne go cja cje, co łącz nie za ję ło pra wie pół ro ku.
Przy wy ła nia niu zwy cięz cy bra no pod uwa gę m.in. ce nę za ku -
pu po jaz dów, kosz ty eks plo ata cji (z uwzględ nie niem czę ści
za mien nych i zu ży cia pa li wa), wy so kość ra ty le asin go wej
i war tość wy ku pu sa mo cho dów po okre sie le asin gu. Na ko -
rzyść Ive co Da ily prze ma wia ły do dat ko wo uni ka to wa kon -
struk cja pod wo zia opar ta na ra mie, któ ra do sko na le spraw -
dza się w sy tu acjach, gdy ko niecz ny jest do jazd ser wi su mo -
bil ne go bez po śred nio w miej sce pra cy ma szy ny, a tak że no -
wo cze sne, atrak cyj ne wzornictwo.

Fir ma Grausch i Grausch za ku pi ła łącz nie trzy na ście Ive co
Da ily, wszyst kie w iden tycz nej kom ple ta cji. Wy bra no mo -
del 35S13V z roz sta wem osi 3.520 mm, dłu gim tyl nym zwi -
sem (1.520 mm) i „śred nim” da chem (H2) o wy so ko -
ści 2.580 mm. Ta kie wy mia ry nad wo zia za pew nia ją ob ję tość
prze dzia łu ła dun ko we go rów ną 12 m3, gwa ran tu jąc od po -
wied nią ilość miej sca na wet je śli trze ba wy ko ny wać ja kieś
czyn no ści we wnę trzu sa mo cho du. Do pusz czal na ma sa cał -
ko wi ta po jaz du wy no si 3,5 to ny, co przy ma sie wła -
snej 2.235 kg ozna cza ła dow ność prze kra cza ją cą 1.200 kg.
Jest ona wy star cza ją ca na swo bod ne zmiesz cze nie za bu do -
wy warsz ta to wej, na rzę dzi, środ ków smar nych, pły nów eks -
plo ata cyj nych, a tak że nie zbęd nych czę ści za mien nych.
„Lek ki” sa mo chód do staw czy jest więc opty mal ny do ta kich
za sto so wań, a po nad to po zwa la na za trud nia nie me cha ni -
ków z pra wem jaz dy ka te go rii B, eli mi nu je ko niecz ność uisz -
cza nia opłat dro go wych i prak tycz nie nie pod le ga więk szo ści
ogra ni czeń to na żo wych spo ty ka nych na wet w ści słych cen -
trach miast. Przy roz sta wie osi 3.520 mm pro mień skrę tu mię -
dzy ścia na mi wy no si oko ło 12,7 m, uła twia jąc spraw ne ma -
new ro wa nie w ogra ni czo nych prze strze niach.
Źró dłem na pę du Ive co Da ily wy ko rzy sty wa nych przez ser wis
Grausch i Grausch jest 4-cy lin dro wy, rzę do wy sil nik wy so ko -
pręż ny o po jem no ści 2.287 cm3. Dzię ki za sto so wa niu ukła du
wtry sko we go com mon ra il, tur bo sprę żar ki z za wo rem upu -
sto wym i chłod ni cy po wie trza do ła do wu ją ce go, jed nost ka ta
osią ga moc 93 kW (126 KM) i mak sy mal ny mo ment 320 Nm
od 1.800 obr./min. Zgod ność z nor mą emi sji spa lin Eu ro 5+
osią gnię to po przez za sto so wa nie sys te mu re cyr ku la cji spa lin
(EGR) i fil tra czą stek sta łych. We wszyst kich eg zem pla rzach
sil nik współ pra cu je z ręcz ną, 6-stop nio wą skrzy nią bie gów
o roz pię to ści prze ło żeń 5,004-0,701. Tak skon fi gu ro wa ny
układ na pę do wy gwa ran tu je od po wied nie osią gi, a jed no -
cze śnie ni skie zu ży cie pa li wa, szcze gól nie istot ne przy ob słu -
dze ma szyn znaj du ją cych się w naj więk szej od le gło ści
od sta cjo nu ją ce go ser wi su. In na moc na stro na Ive co Da ily to
wy trzy ma łe za wie sze nie, któ re po ostat niej mo der ni za cji wło -
skie go be st sel le ra za pew nia jesz cze lep szą kon tro lę nad po -
jaz dem szcze gól nie na na wierzch niach o gor szej ja ko ści
i wyż szy kom fort jaz dy. Z przo du jest ono nie za leż ne, z wa -
ha cza mi po przecz ny mi i po przecz nym re so rem pió ro wym,
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Grausch i Grausch stawia na Daily!

Łącznie firma Grausch i Grausch zakupiła trzynaście fabrycznie nowych Iveco Daily, które zastąpiły wysłużone Fordy Transity. Wszystkie nowe nabytki są w jednakowej
kompletacji, zarówno jeśli chodzi o same pojazdy, jak i zastosowane zabudowy

Nowemu Daily trudno odmówić charakteru, a względy wizerunkowe były jednym
z wielu istotnych argumentów, dla których firma Grausch i Grausch wybrała
ostatecznie „dostawczaka” Iveco



http://maszynybudowlane.pl/
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na to miast z ty łu obej mu je sztyw ną bel kę osi współ pra cu ją cą
z wzdłuż ny mi re so ra mi pa ra bo licz ny mi.
Kom ple tu jąc wy po sa że nie ka bi ny zde cy do wa no się na pa -
kiet „Plus”, któ ry obej mu je ręcz ną kli ma ty za cję, ra dio od twa -
rzacz CD z MP3, pół kę nad przed nią szy bą oraz dwu oso bo -
wy fo tel pa sa że ra. Jest on bar dzo przy dat ny w przy pad ku po -
waż niej szych ak cji ser wi so wych, bo po zwa la na do jazd 3-
oso bo wej eki py jed nym sa mo cho dem. Opar cie środ ko we go
fo te la roz kła da się, two rząc prak tycz ny sto lik do spo ży cia po -
sił ku czy pra cy z do ku men ta mi. Pod dzie lo nym sie dzi skiem
znaj du je się ogrom ny scho wek, ide al ny do prze cho wy wa nia
naj cen niej szych przed mio tów. Na ży cze nie za ma wia ją ce go,
każ dy sa mo chód zo stał też wy po sa żo ny w CB -ra dio, któ re
po ma ga w spraw nym i bez piecz nym do jeź dzie do klien ta.
Wy bór sa mo cho du to po ło wa suk ce su. Aby mógł peł nić ro lę
pro fe sjo nal ne go ser wi su mo bil ne go, ko niecz na jest od po -
wied nia za bu do wa warsz ta to wa. W to ku prze pro wa dzo nych
roz mów, ana liz, kon sul ta cji, a tak że na pod sta wie wła snych
do świad czeń, fir ma Grausch i Grausch wy bra ła nie miec ki
sys tem Bott Va rio, ofe ro wa ny w Pol sce przez spół kę Pro nar.
Na ta ką de cy zję głów ny wpływ mia ły ni ska ma sa wła sna ze -
sta wów, ich trwa łość oraz funk cjo nal ność po twier dzo na
przez fir my świad czą ce po dob ne usłu gi. Istot nym ar gu men -
tem by ła też 3-let nia gwa ran cja i ob słu ga po gwa ran cyj na,
dzię ki któ rym za ma wia ją cy mo że mieć pew ność, że wy ko rzy -
sty wa ne za bu do wy przez ca ły czas bę dą utrzy ma ne w na le -
ży tym sta nie tech nicz nym, umoż li wia jąc peł ne i sta łe ko rzy -
sta nie z ich za let. Lek kość i trwa łość za bu dów ofe ro wa nych
przez Pro nar to efekt sto so wa nia prze my śla nych roz wią zań
kon struk cyj nych, a tak że róż nych ma te ria łów, tj. sta li, alu mi -
nium i two rzy wa sztucz ne go. Po szcze gól ne ele men ty wcho -
dzą ce w skład sys te mu Bott Va rio są do stęp ne w róż nych od -

mia nach, po zwa la jąc na ide al ne do pa so wa nie za bu do wy
do kon kret ne go po jaz du, z uwzględ nie niem in dy wi du al nych
po trzeb użyt kow ni ka.
Mon taż re ga łów zo stał po prze dzo ny sto sow nym za bez pie -
cze niem wnę trza ła dow ni. W tym ce lu na pod ło dze za mon to -
wa no alu mi nio wą bla chę ry flo wa ną, z ko lei ścia ny bocz ne
i drzwi wy ło żo no pły ta mi PCV, któ re z jed nej stro ny chro nią
te ele men ty przed uszko dze nia mi me cha nicz ny mi, a z dru -
giej ocie pla ją, wy głu sza ją i po pra wia ją es te ty kę wnę trza sa -
mo cho du. Za bu do wę two rzą dwa ze sta wy re ga łów umiesz -
czo nych przy bocz nych ścia nach ła dow ni, oba o sze ro ko ści
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Do wersji z pojedynczymi kołami na osi napędzanej w najnowszej, trzeciej
generacji Daily zaprojektowano nowe tylne zawieszenie, które pozwoliło obniżyć
wysokość podłogi o około 55 mm, zapewniając łatwiejszy dostęp do wnętrza

Ze stop nio wa ny mo duł (o dwóch głę bo ko ściach) po zwa la na lep sze od wzo ro wa -
nie kształ tu nad wo zia, a tym sa mym peł niej sze wy ko rzy sta nie do stęp nej prze -
strze ni i moż li wość prze wo zu dwóch eu ro pa let 

Mimo zamontowania zabudowy na obu ścianach ładowni, wnętrze samochodu
nadal umożliwia przewożenie dwóch europalet z częściami zamiennymi lub
dodatkowymi beczkami na olej

System zabudów do serwisów mobilnych Bott Vario oferowany przez firmę Pronar
jest bardzo elastyczny, pozwalając na łatwe połączenie wielu elementów o różnej
funkcjonalności



http://www.iveco.com/poland/Pages/Home-Page.aspx
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przy pod sta wie wy no szą cej 440 mm. Z le wej stro ny zna lazł
się mo duł z szu fla da mi o dwóch dłu go ściach przy kry ty bla -
tem ro bo czym, szaf ka pio no wa i dwie pół ki. Te ostat nie znaj -
du ją się w gór nej czę ści ła dow ni, po zo sta wia jąc z przo du
wnę kę do prze wo zu dwóch be czek z ole ja mi. Aby je za bez -
pie czyć przed prze wró ce niem, na ścia nie bocz nej i dzia ło wej
za mon to wa no sta lo we szy ny z otwo ra mi do za cze pia nia pa -
sów mo cu ją cych z na pi na cza mi. Obo wiąz ko wym wy po sa że -
niem, któ re go nie za bra kło w sa mo cho dach Grausch
i Grausch jest też roz kła da ne ima dło ob ro to we, któ re w po zy -
cji ro bo czej wy sta je po za ła dow nię, a tym sa mym umoż li wia
mo co wa nie dłu gich przed mio tów. Z pra wej stro ny za bu do wę
two rzy po je dyn czy mo duł, któ ry obej mu je ze staw szu flad

oraz kil ka pół ek, z któ rych dwie zo sta ły za go spo da ro wa ne
przez wyj mo wa ne wa liz ki na rzę dzio we, a jed na tzw. ku we ty
na drob ne ele men ty. Mo du ły po obu stro nach znaj du ją się
w miej scu nad ko li, dla te go u ich pod staw zor ga ni zo wa no
prak tycz ne, za my ka ne schow ki, ide al ne do zmiesz cze nia
więk szych przed mio tów o nie re gu lar nych kształ tach. W tro -
sce o za pew nie nie od po wied nich wa run ków pra cy we wnę -
trzu po jaz du, a tak że dla uła twie nia od naj dy wa nia nie zbęd -
nych na rzę dzi, ła dow nia zo sta ła wy po sa żo na w ze sta wy diod
LED, za mon to wa nych przy su fi cie oraz nad bla tem ro bo -
czym. Są one wy da je, trwa łe i cha rak te ry zu ją się ni skim po -
bo rem prą du, ogra ni cza jąc zu ży cie aku mu la to ra.
Aran żu jąc wnę trze sa mo cho du ser wi so we go sta ra no się, aby
oprócz wy po sa że nia pod sta wo we go był on zdol ny do prze -
wo że nia czę ści za mien nych o więk szych ga ba ry tach i do dat -
ko wych be czek ole ju, ja kie mo gą być przy dat ne pod czas
prze glą dów okre so wych naj więk szych ma szyn. Dla te go
prze strzeń mię dzy re ga ła mi wy no si 807 mm, umoż li wia jąc
zmiesz cze nie wzdłuż eu ro pa le ty. W każ dym z po jaz dów za -
mó wio nych przez fir mę Grausch i Grausch mie ści się jesz cze
jed na ta ka pa le ta, tym ra zem wkła da na w po przek przez
bocz ne drzwi, któ rych sze ro kość w świe tle wy no si 1.260 mm.
Spe cjal nie na po trze by unie ru cha mia nia ła dun ków prze wo -
żo nych w ten spo sób w pod ło dze za mon to wa no sześć cho -
wa nych uchwy tów do za cze pie nia pa sów mo cu ją cych. Choć
za bu do wa jest sta ła, ta ka kon fi gu ra cja re ga łów i ich roz -
miesz cze nie gwa ran tu ją bar dzo ela stycz ne wy ko rzy sta nie
do stęp nej prze strze ni ła dun ko wej, a tym sa mym wy so ką uni -
wer sal ność skom ple to wa nych sa mo cho dów. 

Iveco Daily zakupione przez firmę Grausch i Grausch mają rozstaw osi 3.520 mm,
ale tylny zwis jest wydłużony o 400 mm, tj. do 1.520 mm. W ten sposób osiągnięto
pojemność ładunkową 12 m3 przy zachowaniu niewielkiego promienia skrętu

http://pronar.com.pl/
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Człon ko wie Są du Kon kur so we go do ko nu ją cy oce ny pro -
duk tów zgło szo nych do Zło te go Me da lu te go rocz nych
tar gów In ter masz nie mie li wąt pli wo ści. Ze spół eks per -

tów bę dą cych przed sta wi cie la mi na uki i prak ty ki uhno ro wał tym
prestiżowym wyróżnieniem ko re ań skie mło ty hy drau licz ne
DHB. Decydujące znaczenie dla ostatecznego werdyktu miały
moc, pro sto ta konstrukcji oraz trwa łość i nie za wod ność
urządzeń, które cieszą się coraz większą renomą także wśród
europejskich użytkowników.  
Mło ty hy drau licz ne DHB łą czą w so bie opty mal ne roz wią za -
nia tech nicz ne uzy ska ne dzię ki za sto so wa niu od po wied nich
su row ców do pro duk cji. I tak na przy kład ma te riał na tłok,
któ ry sta no wi naj waż niej szą część mło ta, opra co wa ny zo stał
wspól nie z jed nym z wio dą cych po łu dnio wo ko re ań skich pro -
du cen tów sta li. W pro duk cji mło tów wy ko rzy sty wa ne są naj -
no wo cze śniej sze tech no lo gie. Ich new ral gicz ne pod ze spo ły
wy twa rza ne są przy za sto so wa niu ste ro wa nych nu me rycz nie
ma szyn. Pod sta wą wy so kiej ja ko ści mło tów DHB jest ści sły
sys tem kon tro li na każ dym eta pie pro duk cji – po cząw szy
od wy bo ru naj wyż szej kla sy su row ca, po przez ob rób kę,
a skoń czyw szy na wa li da cji ma ją cej na ce lu po twier dze nie
w spo sób udo ku men to wa ny i zgod ny z za ło że nia mi, że przy -
ję te przez pro ce du ry, pro ce sy oraz sto so wa ne urzą dze nia,
ma te ria ły, czyn no ści i sys te my rze czy wi ście pro wa dzą
do osią gnię cia za pla no wa nych wy ni ków.
Eu ro pej skim przed sta wi cie lem pro du cen ta i dys try bu to rem
mar ki DHB jest fir ma DHB Sp. z o.o. Bę dą ce w jej dys try bu cji
mło ty po sia da ją cer ty fi kat po cho dze nia oraz cer ty fi kat CE
nada ny przez jed nost kę no ty fi ko wa ną w Pol sce. W ak tu al nej
ofer cie znaj dzie my je de na ście mo de li mło tów: DHB10S,
DHB15S, DHB30S, DHB80S, DHB100S, DHB135S,
DHB160S, DHB210S, DHB300S oraz DHB400S. Wszyst kie
urzą dze nia wy ko na ne w wer sji wy ci szo nej Si len ced ob ję te
są dwu na sto mie sięcz ną gwa ran cją pro du cen ta. 
Po za sprze da żą mło tów fir ma DHB Sp. z o.o. słu ży także do -
radz twem tech nicz nym w za kre sie pra wi dło we go do bo ru
urządzenia i od po wied nie go prze szko le nia je go ope ra to ra.
Ma to na ce lu nie tyl ko opty ma li za cję wy ko rzy sta nia młota,
ale rów nież istot ne wy dłu że nie ży wot no ści je go pod ze spo -

łów. Fir ma za pew nia tak że bły ska wicz ne do sta wy ory gi nal -
nych czę ści za mien nych do wszyst kich mo de li mło tów,
na przy kład róż ne go ty pu gro tów, tu le ji pro wa dzą cych (gór -
nych i dol nych), kom ple tów uszczel nień, kli nów za bez pie -
cza ją cych, za śle pek gu mo wych oraz wę ży hy drau licz nych.
Nie wąt pli wym atu tem fir my jest peł na do stęp ność mło tów
i czę ści za mien nych. Prak tycz nie rzecz biorąc już po dwu -
dzie stu czte rech go dzi nach od zło że nia za mó wie nia dys try -
bu tor jest w sta nie do star czyć wybrany młot do od bior -
cy.  Jest to moż li we dla te go, że sta ny ma ga zy no we są na
bieżąco uzu peł nia ne i utrzy my wa ne na stałym na po zio mie
w liczbie około osiem dzie się ciu mło tów. 

„Złote” młoty hydrauliczne DHB

Mło ty hy drau licz ne DHB se rii „S” łą czą w so bie opty mal ne roz wią za nia tech nicz -
ne po łą czo ne ze sto so wa niem od po wied nich materiałów do pro duk cji

Człon ko wie Są du Kon kur so we go do ko nu ją cy oce ny pro duk tów zgło szo nych do Zło -
te go Me da lu te go rocz nych tar gów In ter masz przyznali go młotom DHB

http://dhbpolska.com/
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Tar gi Au to stra da Pol ska sta ły się dla dzien ni ka rzy na szej
re dak cji oka zją do prze pro wa dze nia roz mo wy z Ta ka hi de
Oshi ta nim. Trwające po nad go dzi nę spo tka nie z pre -

ze sem Ko mat su Po land stało się dobrą okazją do
poruszenia kwe stii do ty czą cych wy daj no ści, efek tyw no ści
wy ko rzy sta nia, eko lo gii oraz bez pie czeń stwa użytkowania
ma szyn Ko mat su. Ta ka hi de Oshi ta ni odniósł się także do
aktywności Komatsu na ryn kach eu ro pej skich oraz głów -
nych wy zwań, z ja ki mi przy cho dzi się obec nie zma gać pro -
du cen tom ma szyn bu dow la nych.
Pre zes Ko mat su Po land zwrócił naszą uwagę na fakt
poszerzenia asor ty men tu ma szyn, któ re mo gą być fa brycz nie
wy po sa żo ne w opra co wa ny wraz ze spe cja li sta mi z fir my
Top con sys tem ste ro wa nia pra cą in tel li gent Ma chi ne Con trol
(iMC). - Do tej po ry z tego ze wszech miar in no wa cyj ne go,
a wręcz re wo lu cyj ne go na rzę dzia ko rzy stać mo gli  ope ra to rzy
spy cha rek, te raz oka zję ku te mu zy ska li tak że użyt kow ni cy ko -
pa rek hy drau licz nych. Dzię ki któ re mu moż li we jest nie tyl ko
istot ne podniesienie pro duk tyw no ści na pla cu bu do wy, ale
rów no cze śnie tak że zwiększenie pre cy zji i bez pie czeń stwa wy -
ko ny wa nych prac – po wie dział nam Ta ka hi de Oshi ta ni. 
Od pre ze sa Ko mat su Po land chcie li śmy do wie dzieć się, co
tak in no wa cyj ne go jest w sys te mie in tel li gent Ma chi ne Con -
trol, że by okre ślić go mia nem „re wo lu cyj ne go”. – Wpro wa dze -
nie tej tech no lo gii spra wia, że do rąk ope ra to rów tra fia w peł -
ni zin te gro wa ne z ma szy ną nie zwy kle efek tyw ne na rzę dzie po -
zwa la ją ce w spo sób istot ny zre du ko wać kosz ty eks plo ata cyj -
ne. Je że li cho dzi o „re wo lu cyj ność” no we go sys te mu, to po le -
ga ona na tym, że wy po sa żo na weń ma szy na „wie”, co i w któ -
rym miej scu ma wy ko nać. Jej ope ra tor mo że za tem w peł ni
kon cen tro wać się na za cho wa niu od po wied niej pręd ko ści,
ca łą resz tę za da nia sys tem wy ko nu je au to ma tycz nie. Jak już
wcze śniej wspo mnia łem z za let sys te mu iMC ko rzy stać mo gą
nie tyl ko ope ra to rzy spy cha rek, ale tak że ich ko le dzy ob słu gu -
ją cy ko par ki. Chciał bym pod kre ślić, że jest to pierw sze te go
ro dza ju roz wią za nie na świe cie, któ re ma wszel kie da ne ku te -
mu, by na trwa łe zop ty ma li zo wać efek tyw ność wy ko rzy sta nia
ma szyn bu dow la nych. Do ta kie go stwier dze nia upraw nia ją
przede wszyst kim wiel ce po zy tyw ne do świad cze nia wy ni ka ją -
ce z do głęb nej ana li zy pra cy spy cha rek wy po sa żo nych w sys -
tem iMC – od po wie dział Ta ka hi de Oshi ta ni. Zda niem pre ze sa
Ko mat su Po land naj now sza tech no lo gia Ko mat su mo że zre -
wo lu cjo ni zo wać efek tyw ność użyt ko wa nia ko pa rek hy drau -
licz nych tak że dla te go, że dzię ki nie mu na wet mniej do świad -
czo ny ope ra tor osią ga do sko na łą pre cy zję i płyn ność pra cy
bez ko niecz no ści prze pro wa dza nia po pra wek. Mo że wy ko ny -
wać za da nie bez ry zy ka zbyt głę bo kie go ko pa nia lub ze rwa -
nia zbyt gru bej war stwy pod ło ża. – Sy gna ły aku stycz ne oraz
wi zu al ne po ja wia ją ce się na ko lo ro wym ekra nie do ty ko wym
spra wia ją, że pra ca ob słu gu ją ce go ma szy nę sta je się dzie cin -
nie pro sta. Ak tu al ny po stęp pra cy, po więk sze nie ob ra zu
przy pra cach ni we la cyj nych, jak rów nież wi dok 3D z lo tu pta ka
mo gą być przed sta wia ne na mo ni to rze jed no cze śnie lub być
po je dyn czo. Naj bar dziej od po wied ni dla sie bie spo sób pre -
zen ta cji wy bie ra ope ra tor. Dzię ki pre zen ta cji na mo ni to rze jed -
nost ki ste ru ją cej da nych 3D moż na ogra ni czyć ty cze nie i kon -
tro lę na pla cu bu do wy lub na wet kom plet nie je wy eli mi no wać.
A to nie tyl ko przy spie sza pra cę czy niąc ją bar dziej efek tyw ną,

ale jed no cze śnie po pra wia jej bez pie czeń stwo – ko men to wał
Ta ka hi de Oshi ta ni.
Wpro wa dza nie choć by naj bar dziej no wa tor skich sys te mów
ste ro wa nia pra cą ma szyn nie ozna cza chy ba jed nak, że ope -
ra to rzy sta ną się wkrót ce nie po trzeb ni. Za py ta ny o to Ta ka hi -
de Oshi ta ni od po wie dział: – Wprost prze ciw nie, ope ra tor po -
zo sta je w cen trum uwa gi na szych kon struk to rów. Ich za da nie
wy ni ka ją ce z fi lo zo fii dzia ła nia Ko mat su po le ga na tym, aby
stwo rzyć ob słu gu ją ce mu ma szy nę opty mal ne wa run ki dzia ła -
nia, a tym sa mym za pew nić peł ne bez pie czeń stwo pra cy
i pod nieść sto pień wy ko rzy sta nia ma szy ny. Stąd też dba łość
o szcze gó ły kon struk cyj ne ka bin, któ rych głów ny mi atry bu ta -
mi po zo sta ją kom fort i er go no mia. Ope ra to rzy ma szyn Ko mat -
su, nie za leż nie od ich ty pu i prze zna cze nia, pra cu ją w miej scu
bez piecz nym i kom for to wym. Na sza dba łość o ope ra to rów
prze ja wia się choć by w tym, że ko par ki hy drau licz ne Ko mat su
wy po sa żo ne są w spe cjal nie skon stru owa ne dla te go ty pu
ma szyn ka bi ny o spe cjal nie wzmoc nio nej struk tu rze. Za bez -
pie cza to ope ra to ra choć by pod czas pra cy z mło tem hy drau -
licz nym lub spe cja li stycz nym osprzę tem wy bu rze nio -
wym – tłu ma czył Ta ka hi de Oshi ta ni. 
W dzi siej szych cza sach, gdy na pla cach bu do wy obowiązują
co raz bar dziej na pię te ter mi ny, wła ści ciel ma szy ny nie mo że
po zwo lić so bie na bez pro duk tyw ne prze sto je. Li czy się
bezawaryjność sprzę tu oraz szyb kość wy ko ny wa nia prze glą -
dów i co dzien nych czyn no ści ob słu go wych. – Ope ra to rom
i me cha ni kom w roz wią zy wa niu ewen tu al nych pro ble mów po -
ma ga in no wa cyj ny sys tem EMMS (Equ ip ment Ma na ge ment
Mo ni to ring Sys tem) po sia da ją cy roz sze rzo ne funk cje dia gno -
stycz ne. EMMS przez ca ły czas mo ni to ru je wszyst kie klu czo -
we ukła dy, a tak że pla no wa ny har mo no gram prze glą dów tak,
aby zmi ni ma li zo wać czas dia gno zy i na pra wy. Wszel kie nie -
pra wi dło wo ści ma szy ny są na tych miast szcze gó ło wo sy gna li -
zo wa ne na wy świe tla czu przy po mo cy ko mu ni ka tów tek sto -
wych w wy bra nym ję zy ku. Układ mo ni to ru ją cy po sia da nie tyl -
ko pa mięć uste rek i funk cje dia gno stycz ne, ale tak że nad zo -
ru je in ter wa ły ser wi so we, po wia da mia jąc ope ra to ra o ko -
niecz no ści wy mia ny ole jów i filtrów. To znacz nie uła twia ob -
słu gę tech nicz ną ma szy ny. Za rów no ope ra tor, jak i in ży nier
ser wi su ma ją cią gły do stęp do in for ma cji o ak tu al nym sta nie
ma szy ny, a więc mo gą z wy prze dze niem za po bie gać po ten -
cjal nym pro ble mom oraz ogra ni czać roz le głość awa rii – tłu -
ma czył Ta ka hi de Oshi ta ni. 
Kie run ki roz wo ju kon struk cji ma szyn bu dow la nych w ostat -
nim cza sie zde ter mi no wa ne zo sta ły ko niecz no ścią speł nie -
nia co raz bar dziej re stryk cyj nych norm emi sji spa lin. – Aby
osią gnąć za kła da ne efek ty nie wy star czy ło sto so wa nie sys te -
mów zin te gro wa nych z jed nost ką na pę do wą, ta kich jak elek -
tro nicz ne ste ro wa nie pra cą sil ni ka, układ Com mon -Ra il, czy
recyrkulacji spa lin. Ko niecz ne by ło osią gnię cie zna czą cych
oszczęd no ści zu ży cia pa li wa. Kon struk to rzy mu sie li stwo rzyć
swo isty po ten cjał, któ ry mo że być wy ko rzy sta ny do za si la nia
sys te mów ze wnętrz nych po zwa la ją cych na ogra ni cze nie emi -
sji szko dli wych sub stan cji. Ża den z użyt kow ni ków ma szyn nie
za ak cep tu je prze cież te go, że by część mo cy słu ży ła je dy nie
za si la niu sys te mów oczysz cza nia spa lin – tłu ma czył pre zes
Ko mat su Po land. Ta ka hi de Oshi ta ni przy po mniał rów nież
dłu gą, na zna czo ną pro ble ma mi tech nicz ny mi dro gę, ja ką
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Ko mat su – więk sza efek tyw ność na pla cu bu do wy
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mu sie li przejść kon struk to rzy ma szyn dą żą cy do stwo rze nia
efek tyw nych sys te mów oczysz cza nia spa lin. Oba wia no się
na wet, że fakt skon cen tro wa nia się na tych za gad nie niach,
mo że mieć zna czą cy wpływ na za ha mo wa nie na la ta roz wo -
ju kon struk cji mo bil nych ma szyn ro bo czych. – Nie tyl ko z te -
go wzglę du efek ty pra cy na szych kon struk to rów mu szą bu -
dzić uzna nie. W dro dze do ce lu na po tka li bo wiem na sze reg
prze ciw no ści. Ich za da niem by ło ob ni że nie po zio mu emi sji
ha ła su oraz pod wyż szo nej tem pe ra tu ry ro bo czej kom po nen -
tów. Mu sie li za sto so wać chłod ni ce więk szej po wierzch ni
i wen ty la to ry o wyż szej wy daj no ści, wy go spo da ro wać na nie
do dat ko we miej sce w ko mo rze sil ni ka oraz zna leźć źró dło za -
si la nia urzą dzeń ukła du oczysz cza nia spa lin, któ ry mu si pra -
co wać w peł ni efek tyw nie i bez a wa ryj nie w trud nych
warunkach pa nu ją cych na więk szo ści pla ców bu do wy – za -
uwa żył pre zes Ko mat su Po land. 
Ko mat su sto su je obec nie kil ka sys te mów oczysz cza nia spa -
lin. Są one do bie ra ne w za leż no ści od mo cy jed nost ki na pę -
do wej i nor my czy sto ści spa lin, dla któ rej zo sta ła ona cer ty -
fi ko wa na. Na przy kład na sys tem oczysz cza nia spa lin w sil -
ni kach speł nia ją cych nor mę Tier 4 sto so wa nych w mniej -
szych ko par kach, ła do war kach i spy char kach gą sie ni co -
wych skła da się ko lej no – od po wied nio ukształ to wa na ko -
mo ra spa la nia, wtrysk pa li wa com mon ra il o ci śnie niu pra -
cy 2.000 bar, tur bo sprę żar ka o re gu lo wa nym wy dat ku po -
wie trza, układ re cyr ku la cji spa lin, za mknię ty układ wen ty la cji
skrzy ni kor bo wej, prze pły wo mierz po wie trza w ukła dzie do -
lo to wym oraz ka ta li za tor w ukła dzie wy de cho wym. Re duk cja
czą stek sta łych i tlen ków azo tu prze bie ga w sa mym sil ni ku
na sku tek od po wied nio kon tro lo wa ne go pro ce su spa la nia.
Resz ta za nie czysz czeń jest re du ko wa na w ka ta li za to rze
w ukła dzie wy de cho wym, tak aby osta tecz nie spa li ny opusz -
cza ją ce układ wy de cho wy speł nia ły za kła da ną nor mę.

Układ ten za sto so wa no mię dzy in ny mi w ko par ce gą sie ni co -
wej o ma łym pro mie niu ob ro tu PC138U SLC -10, ko par kach
ko ło wych PW148 -10 i PW160 -10, spy char ce D37 -23, ła do -
war kach WA 80 -7, WA 100M -7, WA 200 -7. Układ redukcji
spalin stosowany w tych maszynach nie  wy ma ga spe cjal nej
do dat ko wej ob słu gi, nie  ma po trze by wy mia ny okre so wej
ka ta li za to ra, nie za cho dzi po trze ba re ge ne ra cji, sil nik nie zu -
ży wa do dat ko we go pa li wa na re ge ne ra cję.
W ce lu speł nie nia nor m emisji spalin w więk szych sil ni kach
na pę dza ją cych ko par ki, spy char ki i wo zi dła, konstruktorzy
Komatsu za sto so wali układ skła da ją cy się z od po wied nio
wy pro fi lo wa nej ko mo ry spa la nia, tur bo sprę żar ki o zmien nej
geo me trii, ukła du re cyr ku la cji spa lin, za mknię te go ukła du
wen ty la cji skrzy ni kor bo wej, prze pły wo mie rza w ukła dzie
do lo to wym, ka ta li za to ra oraz fil tra czą stek sta łych. W nie -
któ rych sil ni kach za ist nia ła też ko niecz ność za sto so wa nia
do dat ko we go wtry ski wa cza pa li wa. 
Re duk cja czą stek sta łych, tlen ków azo tu oraz po zo sta łych
za nie czysz czeń na stę pu je czę ścio wo w sil ni ku. Po zo sta ła
część za nie czysz czeń re du ko wa na jest przez ka ta li za tor,
a cząst ki sta łe są za trzy my wa ne w fil trze DPF. W cza sie
pra cy sil ni ka i po roz grza niu ukła du do od po wied niej tem -
pe ra tu ry, na stę pu je tzw. pa syw na re ge ne ra cja, któ rej prze -
bieg nie wy ma ga do dat ko wej daw ki pa li wa. Po nad to, w za -
leż no ści od wa run ków eks plo ata cji ma szy ny, co pe wien czas
na stę pu je re ge ne ra cja ak tyw na. Nie zbęd ny dla jej prze bie gu
jest wtrysk do dat ko wych da wek pa li wa, co ma na ce lu pod nie -
sie nie tem pe ra tu ry spa lin umoż li wia ją cej wy pa le nie za nie -
czysz czeń z fil tra. Ta ki układ re ge ne ra cji fil tra DPF sto so wa ny
jest mię dzy in ny mi w ła do war kach WA 380 -7, WA 480 -7, WA 500 -7,
spy char ce D65 -17, ko par kach PC210 -10, PC240 -10,
PC290 -10, PC360 -10, PC490 -10, PW180 -10 oraz w wo zi dle
prze gu bo wym HM300 -3. 
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Spo tka nie dziennikarzy „Maszyn Budowlanych” z pre ze sem Ko mat su Po land stanowiło doskonałą okazję do poruszenia kwe stii nurtujących producentów i użytkowników
maszyn budowlanych. Rozmawialiśmy o wy daj no ści, efek tyw no ści wy ko rzy sta nia, eko lo gii oraz bez pie czeń stwie użytkowania ma szyn Ko mat su. Takahide Oshi ta ni odniósł
się także do aktywności Komatsu na ryn kach eu ro pej skich oraz głów nych wy zwań, z ja ki mi przy cho dzi się obec nie zma gać pro du cen tom ma szyn bu dow la nych



http://komatsupoland.pl/komatsu.html


http://komatsupoland.pl/komatsu.html
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Wy wo ła ny awa rią prze stój ma szy ny sta no wi pro blem
dla każ dej fir my, dez or ga ni zu jąc jej pra cę. Aby przy -
spie szyć usu nię cie awa rii, moż na sko rzy stać z ofer ty

fir my Ser wis -Kop, na le żą cej do gro na czo ło wych pol skich im -
por te rów i dys try bu to rów czę ści ory gi nal nych oraz wy so kiej
kla sy za mien ni ków do ma szyn bu dow la nych JCB, Cat, Ca se,
Ko mat su, Te rex, Vo lvo i sze re gu in nych pro du cen tów. Fir ma
spe cja li zu je się w mar kach JCB i Ca ter pil lar, dys po nu jąc naj -
więk szym w Pol sce asor ty men tem czę ści i pod ze spo łów
do tych ma szyn. Za so by ma ga zy no we Ser wis -Kop są na bie -
żą co uzu peł nia ne, fir ma przyj mu je rów nież za mó wie nia in dy -
wi du al ne, któ rych re ali za cja od by wa się w naj krót szym moż li -
wym ter mi nie. Dba o to kil ku na sto oso bo wy ze spół naj wyż szej
kla sy spe cja li stów, za trud nio nych w dzia le han dlo wym fir my.
Każ dy z nich słu ży fa cho wą i rze tel ną in for ma cją, do ty czą cą
pra wi dło we go do bo ru czę ści, kom po nen tów i osprzę tu do ma -
szyn. Z kon sul tan ta mi Ser wis -Kop moż na kon tak to wać się za -
rów no te le fo nicz nie, po przez for mu larz zgło sze nio wy, jak
i bez po śred nio, od wie dza jąc sie dzi bę fir my w Rze szo wie.
Ser wis -Kop ofe ru je rów nież za mien ni ki czę ści do ma szyn
JCB, Ca ter pil lar, Ca se, Ko mat su, Te rex i Vo lvo, gwa ran tu jąc,
że zo sta ły one od po wied nio prze te sto wa ne i speł nia ją pa ra -
me try ja ko ścio we okre śla ne dla czę ści ory gi nal nych. Po ję cie
„za mien nik” w przy pad ku czę ści, znaj du ją cych się w asor ty -
men cie fir my Ser wis -Kop ab so lut nie nie ozna cza, że są one
„gor sze, ale tań sze”. To praw da, że za mien ni ki kosz tu ją
mniej, ale ich ja kość nie od bie ga od ja ko ści czę ści ory gi nal -
nych. Klient nie mu si więc oba wiać się, że po za mon to wa niu

za mien ni ka na ra zi się na pro ble my w co dzien nej eks plo ata -
cji ma szy ny. Han dlow cy Ser wis -Kop wska zu ją moż li wo ści
ob ni że nia kosz tów na pra wy ma szy ny, ale do de cy zji klien ta
po zo sta wia ją, czy osta tecz nie za mó wi za mien nik czy też
ory gi nal ną część, któ ra z re gu ły jest rów nież do stęp -
na „od rę ki”. Wszyst kie czę ści do ma szyn bu dow la nych, tak -
że za mien ni ki, ob ję te są gwa ran cją, któ rej czas obo wią zy wa -
nia za le ży od ro dza ju pro duk tu.
Ser wis -Kop po ma ga użyt kow ni kom zwięk szyć pro duk tyw -
ność ich sprzę tu. Rze szow ska fir ma po sia da w swej ofer cie
bo ga ty asor ty ment czę ści do ma szyn gą sie ni co wych. Jest
tak że w sta nie za ofe ro wać prak tycz nie każ dy ro dzaj osprzę -
tu, na da ją cy się do ma szyn wszel kie go ty pu. Roz bu do wa -
na ofer ta obej mu je za rów no szyb ko złą cza hy drau licz ne, jak
i ca łą ga mę róż no rod nych ty pów ły żek naj wyż szej ja ko ści.
Po cząw szy od róż nych roz mia rów ły żek pod się bier nych, po -
przez skar po we, aż po spe cja li stycz ne tra pe zo we. Po nad to
Ser wis -Kop po ma ga do po sa żyć ma szy ny w róż ne go ro dza ju
wi dły do pa let, zry wa ki, wiert ni ce mło ty, a tak że do dat ko we
ob wo dy hy drau licz ne, za si la ją ce ofe ro wa ny osprzęt. Klient
mo że mieć pew ność, że na by ty przez nie go osprzęt zo stał
pra wi dło wo do bra ny, dzię ki cze mu bę dzie dzia łał efek tyw nie
i bez a wa ryj nie. Wszyst kie na rzę dzia ro bo cze, ofe ro wa ne
przez Ser wis -Kop są bo wiem prze my śla ny mi kon struk cja mi,
wy ko na ny mi z naj wyż szej ja ko ści ma te ria łów. Z ca ło ścią
ofer ty fir my w za kre sie czę ści za mien nych i osprzę tu, za po -
znać się moż na od wie dza jąc ak tu ali zo wa ną na bie żą co stro -
nę in ter ne to wą www.ser wis -kop.pl

Części zamienne? Osprzęt? Skorzystaj z oferty Serwis-Kop!

http://www.serwis-kop.pl/
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Obec ny rok oka zu je się prze ło mo wy w dzia łal no ści fir my
In ter han dler. Zde cy do wa nie naj waż niej szym wy zwa -
niem by ła roz bu do wa sie ci ser wi so wej. Obec nie na te -

re nie ca łe go kra ju dzia ła pięt na ście od dzia łów, w tym je den
Punkt Ob słu gi Klien ta w No wym Są czu. Oprócz to ruń skiej
cen tra li od dzia ły In ter han dle ra funk cjo nu ją w War sza wie,
Gdań sku, Po zna niu, Wro cła wiu, Brze gu, Ka to wi cach, Rze szo -
wie, Olsz ty nie, Bia łym sto ku, Kra ko wie, Lu bli nie, Ło dzi i Szcze -
ci nie. W ostat nich dwóch od dzia łach fir ma pod ję ła de cy zję
o zmia nie ich lo ka li za cji. Dzia ła nia te mia ły na ce lu uzy ska nie
znacz nie więk szej po wierzch ni na dzia łal ność ser wi so wą oraz
eks po zy cję ofe ro wa nych ma szyn.
Każ dy z od dzia łów fir my In ter han dler wy po sa żo ny jest w ze -
staw na rzę dzi i oprzy rzą do wa nie nie zbęd ne do ser wi so wa nia
ma szyn JCB, w sa mo cho dy ser wi so we i to, co naj waż niej -
sze – ze spół fa chow ców do sko na le zna ją cych za gad nie nia
zwią za ne z ob słu gą ser wi so wą sprzę tu mar ki JCB. Każ dy
z sie dem dzie się ciu sa mo cho dów ser wi so wych, ja ki mi dys -
po nu je In ter han dler, sta no wi w prak ty ce mo bil ny warsz tat,
dzię ki któ re mu moż na wy ko nać prze gląd ma szy ny oraz jej
ewen tu al ną na pra wę w wa run kach po lo wych. Od dzia ły ser -
wi so we to nie tyl ko warsz tat. To tak że miej sce, w któ rym
klien ci mo gą za po znać się z ofer tą fir my In ter han dler, obej -
rzeć wy bra ny mo del ma szy ny JCB wraz z do sto so wa nym
do niej osprzę tem ro bo czym. Pro fe sjo nal ne do radz two oraz
usłu gi ser wi so we gwa ran tu je ze spół po nad dwu stu pra cow -
ni ków ob słu gu ją cych klien tów na te re nie ca łe go kra ju. 
Dzię ki tak roz bu do wa nej sie ci sprze da ży użyt kow ni cy ma -
szyn JCB ma ją nie mal nie ogra ni czo ny do stęp do czę ści za -
mien nych oraz usług ser wi so wych w każ dym za kąt ku kra ju.
Waż nym ele men tem te go sys te mu jest ma ga zyn cen tral ny
w To ru niu oraz Świa to we Cen trum Czę ści Za mien nych JCB
znaj du ją ce się w Ut to xe ter w An glii. Je że li ja kaś z czę ści
zamien nych nie jest w da nej chwi li do stęp na w ma ga zy nie lo -
kal ne go od dzia łu In ter han dle ra, za mó wie nie na nią jest kie ro -
wa ne do ma ga zy nu cen tral ne go w To ru niu. Stąd co dzien nie
do klien tów w ca łym kra ju wy sy ła ne są czę ści za mien ne,
kom po nen ty oraz za mó wio ny osprzęt do ma szyn. Za spra wą
per fek cyj nie dzia ła ją cej sie ci dys try bu cji klient ob słu gi wa ny
jest nie mal od rę ki. Bez po śred nie po łą cze nie z cen tral nym
ma ga zy nem JCB po zwa la w prak ty ce za gwa ran to wać peł ną
do stęp ność czę ści za mien nych i ma te ria łów eks plo ata cyjnch
ofe ro wa nych w bar dzo przy stęp nych ce nach. 
In nym waż nym wy zwa niem dla fir my In ter han dler by ło w tym
ro ku stwo rze nie Dzia łu Obsługi Posprzedażnej. Pra cow ni cy
tej jed nost ki wspierają działania klientów, prowadząc:
• sprze daż osprzę tu i urządzeń JCB,
• sprze daż czę ści za mien nych,
• ob słu gę gwa ran cyj ną i pogwarancyjną ma szyn i osprzę tu JCB,
• sprzedaż internetową realizowaną w trzech e-sklepach, tj.

agri-sklep.pl, bud-sklep.pl oraz oponydomaszyn.pl
Sprze da żą zaj mu ją się Do rad cy Han dlo wo -Tech nicz ni (DHT),
któ rzy dzia ła jąc na te re nie ca łe go kra ju do ra dza ją klien tom
w za kre sie do bo ru od po wied nie go osprzę tu do ma szyn, agre -
ga tów i na rzę dzi hy drau licz nych oraz ge ne ra to rów prą du mar -
ki JCB. Ob słu gą gwa ran cyj ną ma szyn i osprzę tu JCB zaj mu je
się czte ro oso bo wy ze spół do sko na le wy szko lo nych spe cja li -
stów, zna ją cych nie tyl ko ob słu gę ma szyn JCB, ale tak że pro -

ce sy pro duk cyj ne po szcze gól nych mo de li. Są oni pierw szym
ogni wem w re ali za cji na praw gwa ran cyj nych ma szyn. Spraw -
ność dzia ła nia Działu Obsługi Posprzedażnej i ser wi su wy ni -
ka z opty mal ne go funk cjo no wa nia po szcze gól nych jed no -
stek. Każ da z nich sta ra się spro stać wy zwa niom dnia co -
dzien ne go, tak by sta no wić jak naj lep sze wspar cie dla co raz
więk szej licz by pol skich użyt kow ni ków ma szyn JCB. Przez
ca ły okres użyt ko wa nia za ku pio ne go sprzę tu mo gą oni li czyć
na fa cho we wspar cie ze stro ny fir my In ter han dler, któ ra prze -
pro wa dza prze glą dy okre so we, dia gno sty kę, na pra wy, re -
mon ty, a tak że w każ dej chwi li słu ży do radz twem tech nicz -
nym. Użyt kow nik ma szy ny JCB sko rzy stać mo że tak że z ofe -
ro wa ne go przez fir mę In ter han dler pakietu przedłużonej
ochrony serwisowej. Obowiązuje on przez pięć lat lub do
dziesięciu  tysięcy godzin, w zależności co nastąpi wcześniej.
Ofe ro wa ny sys tem ma na ce lu za pew nić użyt kow ni ko wi pe -
łen kom fort w trak cie eks plo ata cji ma szy ny i pod nieść war -
tość ma szy ny w mo men cie od sprze da ży.
In ter han dler ofe ru je rów nież wy ko ny wa nie prze glą dów ma -
szyn w gwa ran to wa nych ce nach. W przy pad ku wy bo ru te go
pa kie tu użyt kow nik pła ci z gó ry usta lo ną ce nę za ser wi so wa -
nie ma szy ny. Ce ny prze glą du okre ślo ne są zawsze z gó ry
i po zo sta ją nie zmien ne przez ca ły rok ka len da rzo wy, co po -
zwa la użytkownikowi le piej kon tro lo wać wy dat ki zwią za ne
z bie żą cą eks plo ata cją sprzę tu. Pod czas każ de go prze glą du
kon tro lo wa nych jest po nad sto ele men tów pod ze spo łów ma -
szy ny. Ich do kład na licz ba za le ży od ty pu sprzę tu i licz by
prze pra co wa nych go dzin. Ser wis w gwa ran to wa nych ce nach
wykonywany jest zależnie od wy ma gań konkretnego użyt -
kow ni ka, co zwią za ne jest tak że z wa run ka mi, w ja kich eks -
plo ato wa ny jest sprzęt. Opty mal ny czas do ko ny wa nia czyn -
no ści ser wi so wych po ma ga ją usta lić kon sul tan ci fir my In ter -
han dler. Po zwa la to nie tyl ko ogra ni czyć kosz ty bie żą cej eks -
plo ata cji, ale tak że w przy pad ku wcze śniej sze go usta le nia
ter mi nu prze glą du ser wi so we go, le piej za pla no wać har mo -
no gram prac da nej ma szy ny.

In ter han dler – kon se kwent ny roz wój Działu Obsługi Posprzedażnej 

Każ dy z od dzia łów fir my In ter han dler za trud nia ze spół fa chow ców wy po sa żo nych
w ze staw na rzę dzi i oprzy rzą do wa nie nie zbęd ne do ser wi so wa nia ma szyn JCB
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Ostatnio to nośny temat. In no wa cyj ność go spo dar ki
przejawiająca się w zdol ności i mo ty wa cji przed się -
bior ców do pro wa dze nia ba dań na uko wych po lep -

sza ją cych i roz wi ja ją cych pro duk cję, do po szu ki wa nia no -
wych roz wią zań, po my słów i kon cep cji pozwala tworzyć
nowatorskie konstrukcje, ulep szać tech no lo gie, zwięk szać
efek tyw no ść i kon ku ren cyj no ść go spo dar ki wo bec in nych
krajów. Tą drogą podąża sta lo wo wol ska Mi sta. Fir ma na le żą -
ca do co raz bar dziej top nie ją ce go gro na pol skich pro du cen -
tów ma szyn bu dow la nych dys po nu je wła snym dzia łem kon -
struk cyj nym. Efek tem je go prac jest ze wszech miar in no wa -
cyj na rów niar ka RD130FHD. 
Opra co wa nie kon struk cji rów niar ki RD130FHD trak to wać na le -
ży ja ko mi lo wy krok w roz wo ju fir my Mi sta. Ma szy na po sia da
peł ny na pęd hy dro sta tycz ny. Za rów no ko ła przed niej osi, jak
i tyl ne na pę dza ne są w ten wła śnie spo sób. Za stą pie nie tra dy -
cyj ne go na pę du hy dro sta tycz nym umoż li wi ło wy eli mi no wa nie
skrzy ni bie gów i wa łów na pę do wych, co zna czą co pod nio sło
spraw ność ma szy ny opty ma li zu jąc jej za po trze bo wa nie
na moc.   – Rów niar ka, któ rej sta ran nie do pra co wa na kon struk -
cja sta no wi efekt pra cy na szych in ży nie rów, zde cy do wa nie le -

piej ra dzi so bie z wy ko ny wa niem pre cy zj nych ro bót ziem nych
i od śnie ża niem. Do sko na le spraw dza się rów nież pod czas róż -
ne go ty pu prac z wy ko rzy sta niem osprzę tu wy ma ga ją ce go bar -
dzo ni skich pręd ko ści jaz dy – tłu ma czy Krzysz tof Ma dziń ski,
wi ce pre zes za rzą du do spraw han dlu w spół ce Mi sta.
Rów niar ka RD130FHD – w po rów na niu z wy twa rza ną przez
Mi stę ma szy ną RD130 o tra dy cyj nym roz wią za niu na pę -
du – od zna cza się sze re giem za let. Przede wszyst kim jej kon -
struk to rom uda ło się wy ko rzy stać peł niej szy za kres pra cy sil -
ni ka spa li no we go. Jed nost ka na pę do wa cha rak te ry zu je się
sta bil nym dzia ła niem w peł nym za kre sie. Mo że pra co wać
z wy so kim mo men tem ob ro to wym tak że przy ma łej pręd ko -
ści jaz dy. Po zwa la to znacz nie sku tecz niej chro nić sil nik
przed prze cią że nia mi. Za sto so wa nie na pę du hy dro sta tycz -
ne go po zwa la ope ra to ro wi na płyn ną zmia nę pręd ko ści jaz -
dy. Moż li wość ła god ne go przej ścia w tryb „peł za nia” oraz
peł na kon tro la trak cji zwięk sza ją pre cy zję pra cy. Ope ra tor
rów niar ki ko rzy stać mo że z ak tyw ne go już od 0,7 km/h tem -
po ma tu pod no szą ce go kom fort pra cy dzię ki moż li wo -

ści usta le nia jed no staj nej pręd ko ści jaz dy ma szy ny. Rów niar -
ka mo że po ru szać się w dwóch try bach jaz dy. Oba po sia da -
ją od dziel ną cha rak te ry sty kę pa ra me trów na pę du od po wia -
da ją cą prze miesz cza niu się ma szy ny w ce lach trans por to -
wych lub pod czas pra cy w wa run kach pla cu bu do wy. Roz -
wią za nie to po zwa la na opty ma li za cję wy ko rzy sta nia mo cy
sil ni ka, a tym sa mym ogra ni cze nie zu ży cia pa li wa.
Ol brzy mie zna cze nie ma tak że istot ne ob ni że nie po zio mu
emi to wa ne go ha ła su. – Rów niar ka nie ma skrzy ni, mo stu, ani
wa łów. Ha łas po wo do wa ny jest za tem tyl ko pra cą sil ni ka.
Wszyst ko to spra wia, że RD130FHD, na wet jak na dzi siej sze
wy śru bo wa ne stan dar dy, jest rze czy wi ście wy jąt ko wo ci chą
ma szy ną. Chro ni to śro do wi sko na tu ral ne i po pra wia wa run ki
pra cy ope ra to ra – mó wi Krzysz tof Ma dziń ski.
W po rów na niu do ma szyn o tra dy cyj nym na pę dzie, kon struk -
to rom rów niar ki RD130FHD uda ło się zwięk szyć o oko ło trzy -
dzie ści pro cent si łę ucią gu przy jed no cze snym ogra ni cze niu
zu ży cia pa li wa. – Jest to fakt, a nie je den z ko lej nych za bie -
gów mar ke tin go wych, bo wiem za rów no wy ni ki pierw szych
ba dań po li go no wych, jak i ra por ty użyt kow ni ków z rze czy wi -
stych za sto so wań w peł ni się po kry wa ją wska zu jąc na spa dek
zu ży cia pa li wa, w uśred nio nych wa run kach ro bo czych o co
naj mniej pięt na ście pro cent – wy ja śnia Krzysz tof Ma dziń ski.
Ma szy na o in no wa cyj nej kon struk cji wy po sa żo na zo sta ła w sze -
reg no wo cze snych roz wią zań wspo ma ga ją cych ope ra to ra. Na -
le ży do nich na przy kład sys tem an ty po śli zgo wy Off -Ro ad, któ -
re go za da niem jest wy kry wa nie utra ty przy czep no ści i au to ma -
tycz ne ko ry go wa nie war to ści prze ka za nej mo cy na pę du na po -
szcze gól ne ko ła. Dzię ki te mu rów niar ka jest le piej przy sto so wa -
na do pra cy na śli skim pod ło żu, na przy kład na śnie gu. Sys tem
Li mi tor z ko lei wspo ma ga sa mo dziel ne „wy ko py wa nie” się
rów niar ki w przy pad ku ugrzęź nię cia w te re nie. Je go za da -
niem jest bo wiem au to ma tycz ne ko ry go wa nie mo men tu ob -
ro to we go kół, tak by samoczynnie wy do by wa ły się z pu łap ki.
– Chcąc roz wi jać fir mę trze ba kon se kwent nie in we sto wać
w no wa tor skie roz wią za nia. Mi sta chce się roz wi jać i do star -
czać użyt kow ni kom no wo cze sny sprzęt speł nia ją cy naj wyż -
sze wy ma ga nia współ cze snych pla ców bu do wy – kon klu -
du je Krzysz tof Ma dziń ski. 
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Mista tworzy innowacyjne konstrukcje

Opra co wa nie kon struk cji po sia da ją cej peł ny na pęd hy dro sta tycz ny rów niar ki
RD130FHD trak to wać na le ży ja ko mi lo wy krok w roz wo ju stalowowolskiej Mi sty

Za sto so wa nie na pę du hy dro sta tycz ne go po zwa la ope ra to ro wi na płyn ną zmia -
nę pręd ko ści jaz dy, co wy raź nie zwięk sza pre cy zję pra cy



http://www.mista.eu/
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Hon da jest naj więk szym na świe cie pro du cen tem prze my -
sło wych sil ni ków ben zy no wych. Jej za kła dy rocz nie
opusz cza oko ło 4 mi lio nów ta kich jed no stek, z cze go je -

den mi lion tra fia do Eu ro py, na to miast do Pol ski od 100 do 150
ty się cy. Są one mon to wa ne nie tyl ko w ma szy nach Hon da, ta -
kich jak ko siar ki czy agre ga ty prą do twór cze, ale przede wszyst -
kim w urzą dze niach in nych pro du cen tów. Tyl ko w Pol sce ist nie -
je oko ło dwu dzie stu firm, któ re wy ko rzy stu ją sil ni ki Hon dy
w swo ich roz wią za niach, w tym jed na na ska lę prze my sło wą, bo
rocz nie na by wa je w licz bie 10-12 ty się cy sztuk. Sil ni ki te znaj -
du ją za sto so wa nie m.in. w ma szy nach i na rzę dziach ko mu nal -
nych, ma szy nach bu dow la nych, sprzę cie ra tow ni czym itp.
W ofer cie Hon dy są dwa głów ne ty po sze re gi sil ni ków. Se ria
GX zo sta ła opra co wa na z my ślą o za sto so wa niach pro fe sjo -
nal nych. Cha rak te ry zu je się wy so ką trwa ło ścią, od por no ścią
na naj trud niej sze wa run ki eks plo ata cji i pa li wo o ni skiej ja ko -
ści, a tak że pro sto tą ob słu gi. Po nad to jed nost ki te moż na ła -
two na pra wiać i re mon to wać – pro du cent do pusz cza trzy
szli fy cy lin dra i dwa szli fy kor bo wo du. Ze wzglę du na swo ją
wy trzy ma łą i prze my śla ną kon struk cję, są sto so wa ne w ma -

szy nach na ra żo nych na drga nia, du że za py le nie, zmien ne
ob cią że nia czy w koń cu nie ko rzyst ne wa run ki at mos fe rycz -
ne. W szcze gól no ści do ty czy to ta kie go sprzę tu jak gle bo gry -
zar ki, pi ły do be to nu, za cie racz ki, sto py wi bra cyj ne (tzw.
skocz ki), za gęsz czar ki jed no kie run ko we i re wer syj ne. Znacz -
na część tych ma szyn tra fia do wy naj mu, gdzie są one wy ko -
rzy sty wa ne przez wie lu użyt kow ni ków, a ja kość ob słu gi nie
za wsze jest na naj wyż szym po zio mie.
Czę stym za sto so wa niem jed no stek GX są tak że pom py wod -
ne oraz agre ga ty prą do twór cze. W po rów na niu z ma szy na mi
bu dow la ny mi sil nik na pę dza ją cy pom pę pra cu je prze waż nie
pod sta łym ob cią że niem i zwy kle bez za py le nia, dla te go je go
ży wot ność jest dłuż sza od pom py. Po dob na sy tu acja ma
miej sce w przy pad ku agre ga tów prą do twór czych, wy stę pu ją -
cych w wie lu wer sjach do róż nych za sto so wań. Wśród pro -
duk tów te go ty pu ofe ro wa nych przez Hon dę są agre ga ty
do za si la nia elek tro ni ki, któ re wy twa rza ją prąd o jesz cze lep -
szej ja ko ści niż do stęp ny w sie ci, jak rów nież agre ga ty
z opcją au to star tu. Te ostat nie uru cha mia ją się au to ma tycz -
nie, gdy tyl ko wy kry ją spa dek na pię cia w sie ci i wy łą cza ją się

sa mo czyn nie po przy wró ce niu za si la nia sie cio we go.
Waż ną gru pę pro duk tów sta no wią rów nież sil ni ki GX mi -
ni 4-stro ke. Stan dar do we od mia ny jed no stek GX mo gą
pra co wać przy na chy le niu oko ło 20 stop ni w każ dą stro -
nę, na to miast wer sje mi ni 4-stro ke są przy sto so wa ne
do pra cy w róż nym po ło że niu. Zo sta ły one opra co wa ne
z my ślą o wszel kie go ro dza ju na rzę dziach ręcz nych, ta -
kich jak dmu cha wy, przy ci nar ki do ży wo pło tów, pi lar ki,
wy ka szar ki itp. W ofer cie Hon dy są dwa sil ni ki, któ re moż -
na do wol nie ob ra cać, tj. mo de le GX25 i GX35, za pew nia -
ją ce moc od po wied nio 1 i 1,5 KM. Uni ka to we wła ści wo ści

obu jed no stek to wy nik wpro wa dze nia sma ro wa nia roz -
bry zgo we go za po mo cą spe cjal ne go śmi gła two rzą ce go
mgłę ole jo wą do cie ra ją cą w new ral gicz ne miej sca, bez
wzglę du na ak tu al ne po ło że nie sil ni ka.
Sil ni ki se rii GX to jed nost ki gór no za wo ro we, z że liw ną tu le ją
cy lin dro wą. Opra co wu jąc je du żo uwa gi po świę co no wła ści -
we mu oczysz cze niu po wie trza, dla te go już w stan dar do wej
kom ple ta cji za sto so wa no fil tra cję dwu stop nio wą. Po wie trze
za sy sa ne przez sil nik naj pierw prze cho dzi przez spe cjal ną
gąb kę, a na stęp nie przez wkład pa pie ro wy. Przy naj trud niej -
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Sil ni ki spa li no we Hon da – naj wyż sza ja kość i trwa łość

Do ma szyn pra cu ją cych w naj trud niej szych wa run kach Hon da ofe ru je sil ni ki se rii
GX. Są one od por ne m.in. na drga nia, du że za py le nie, zmien ne ob cią że nia i pa li -
wo kiep skiej ja ko ści

Wy so ka trwa łość sil ni ków Hon da se rii GX to efekt między innymi za sto so wa -
nia 2- lub 3-stop nio wych ukła dów fil tra cji. Są one bar dzo sku tecz ne, a jed no -
cze śnie pro ste w ob słu dze

Powszechnym zastosowaniem silników GX są różnego rodzaju agregaty
prądotwórcze, wykorzystywane np. na placach budowy, w serwisach mobilnych
czy do zasilania układów elektronicznych



szych wa run kach pra cy pro du cent sto su je po trój ny sys tem fil -
tra cji, w któ rym przed gąb ką jest mon to wa ny filtr cy klo no wy
wy chwy tu ją cy naj więk sze za nie czysz cze nia. W obu przy pad -
kach gąb ka jest na są czo na ole jem, co w jesz cze lep szym
stop niu po zwa la na wy chwy ce nie ku rzu, py łu itp. Moż na ją ła -
two wy jąć, prze myć i po now nie na oli wić, bez ko niecz no ści od -
wie dza nia ser wi su i za ku pu no we go ele men tu fil tra. W ma szy -
nach bu dow la nych, któ re na ra żo ne są na wi bra cje i za py le nie
np. za gęsz czar kach, trwa łość sil ni ka w du żej mie rze za le ży
od kul tu ry tech nicz nej ope ra to ra. Je że li wszyst kie czyn no ści
ser wi so we (wy mia na ole ju i fil trów po wie trza) wy ko ny wa ne są
na czas, wów czas trwa łość li czo na jest w ty sią cach mo to go -

dzin. Na to miast w eks tre mal nych przy pad kach, przy bra ku
dba ło ści zwłasz cza o układ do lo to wy po wie trza, ży wot ność sil -
ni ka mo że być znacz nie skró co na. Dru ga pod sta wo wa se ria
sil ni ków ben zy no wych ofe ro wa nych przez kon cern Hon da to
jed nost ki ty pu GCV okre śla ne mia nem pół pro fe sjo nal nych.
Zo sta ły one opra co wa ne głów nie na po trze by ko sia rek, dla -
te go ma ją pio no wy wał kor bo wy. Żywotność silników serii
GC/GCV jest znacznie krótsza od silników GX, jednakże
biorąc pod uwagę fakt że pracują one w gospodarstwie
domowym średnio 20 godzin rocznie, w praktyce wystarcza
to z powodzeniem na 20 do 30 lat pracy kosiarki. Za leż nie
od wy ma gań klien ta wy stę pu ją one np. z au to ma tycz nym
ssa niem, a na wet roz rusz ni kiem elek trycz nym.
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Spółka Aries Power będąca generalnym przedstawicielem koncernu Honda
Motor Co. Ltd., we współpracy z dealerami, zapewnia kompleksową obsługę
serwisową sprzedawanych silników oraz kompletnych maszyn

Silniki Honda GCV są stosowane m.in. w kosiarkach ogrodowych. Mają pionowo
umieszczony wał korbowy, ograniczając złożoność konstrukcji

http://www.mikasas.pl/
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In au gu ra cja punk tu Vo lvo Gro up Truck Cen ter w Bę dzie szy nie 

Pod ko niec ubie głe go ro ku pol ska or ga ni za cja Vo lvo
Gro up Trucks Sa les uru cho mi ła no wy, w peł ni za rzą -
dza ny przez Vo lvo, dwu mar ko wy – bo re pre zen tu ją cy

za rów no Vo lvo Trucks, jak i Re nault Trucks – punkt Vo lvo
Gro up Truck Cen ter w Bę dzie szy nie koło Prusz cza Gdań skie -
go. No wy punkt, znaj du ją cy się na te re nie Cen trum Vo lvo, za -
stą pił do tych cza so wy, wy słu żo ny punkt de aler sko -ser wi so wy
Vo lvo Gro up Truck Cen ter, zlo ka li zo wa ny w Gdy ni, przy uli cy
Rde sto wej. Uro czy sta in au gu ra cja dzia łal no ści no we go
obiek tu mia ła miej sce w dniu 29 ma ja 2015 roku. 
Vo lvo Gro up Trucks Sa les Po land dys po nu je obec nie jed ną
z naj le piej roz wi nię tych i naj gęst szych sie ci de aler sko -ser wi -
so wych w Pol sce. Po mi mo to, fir ma nie usta je w wy sił kach
na rzecz cią głe go roz wo ju, do sko na le nia usług ser wi so wych
i by cia ze swo ją ofer tą jak naj bli żej klien tów. Re ali za cji tych
wła śnie ce lów słu ży rów nież zlo ka li zo wa ny na te re nie Cen -
trum Vo lvo w Bę dzie szy nie koło Prusz cza Gdań skie go dwu -
mar ko wy punkt Vo lvo Gro up Truck Cen ter.  
No wa pla ców ka po sia da bar dzo do god ną lo ka li za cję – znaj -
du je się w bez po śred nim są siedz twie trój miej skiej ob wod ni -
cy i wjaz du na au to stra dę A1. In we sty cja Gru py Vo lvo w no -
wo cze sne cen trum ser wi so we w Bę dzie szy nie jest od zwier -
cie dle niem kon se kwent nie re ali zo wa nej przez fir mę stra te gii,
ukie run ko wa nej na cią gły roz wój oraz mo der ni za cję sie ci ser -
wi so wej w ce lu za pew nie nia jak naj wyż sze go po zio mu
świad czo nych usług.
W in au gu ra cji dzia łal no ści no we go obiek tu oprócz przed sta -
wi cie li Vo lvo uczest ni czy li rów nież licz nie zgro ma dze -
ni – w licz bie oko ło pięciuset – go ście, a wśród nich klien ci,
part ne rzy biz ne so wi, przed sta wi cie le lo kal nych władz oraz
dzien ni ka rze. – Bez wąt pie nia, ten no wo cze sny i do sko na le
wy po sa żo ny obiekt jesz cze bar dziej pod nie sie stan dard ob -

słu gi klien ta, po lep szy ja kość ofe ro wa nych przez nas usług
i przy czy ni się do wzmoc nie nia na szej ofer ty w tej czę ści Pol -
ski. To dla nas po wód do ra do ści i ol brzy miej sa tys fak cji – po -
wie dzia ła Mał go rza ta Ku lis, Vi ce Pre si dent, Vo lvo Gro up
Trucks Sa les, Bal tic Sea Mar ket.
W trak cie swo je go wy stą pie nia Mał go rza ta Ku lis po dzię ko -
wa ła wszyst kim, któ rzy za an ga żo wa ni by li w re ali za cję nowej
in we sty cji. – Dzię ku ję wszyst kim za współ pra cę, za an ga żo wa -
nie i wy si łek wło żo ny w re ali za cję te go pro jek tu, w efek cie
któ re go dziś mo że my za ofe ro wać na szym klien tom tak pro fe -

Uro czy ste go prze cię cia wstę gi do ko nu ją: Mał go rza ta Ku lis – Vi ce Pre si dent Bal tic Sea Mar ket Vo lvo Gro up Trucks, Zbi gniew Me dyń ski – Pre zes Za rzą du Vo lvo Ma szy ny
Bu dow la ne Pol ska, Ewa Je zier ska – Dy rek tor Sprze da ży VFS Usłu gi Fi nan so we Pol ska, Mał go rza ta Dur da – Dy rek tor Sprze da ży Vo lvo Bus, Pol ska i Kra je Bał tyc kie, Ma -
rek Tuń ski – Dy rek tor Vo lvo Pen ta Eu ro pa Wschod nia, Agniesz ka Gło wic ka – Ma na ger Ser wi su Vo lvo Gro up Truck & Bus, Eu ge niusz Płach ta – Ma na ger ds ob słu gi Po -
psrze daż nej Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska, Hen ryk Kli czew ski – Dy rek tor ds Ob słu gi Po psprze daż nej Vo lvo Gro up Trucks Sa les Po land, Ma riusz Wi śniew ski – Dy rek -
tor Sprze da ży Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska, Pa weł Wę cłow ski – Dy rek tor Sprze da ży Vo lvo Trucks Po land, Ma rek Za wi stow ski – Dy rek tor Sprze da ży Re nault Trucks
Po land oraz Piotr Żuk – Me ne dżer Sprze da ży Re gion Pół noc ny Vo lvo Trucks Po land

Dłu go ocze ki wa ny na pół no cy Pol ski Vo lvo Gro up Truck Cen ter w Bę dzie szy nie to
zu peł nie no wy obiekt, za pro jek to wa ny i zbu do wa ny zgod nie ze stan dar da mi Vo lvo
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sjo nal ny obiekt na ma pie sie ci Vo lvo Trucks i Re nault Trucks
w Pol sce, je go pra cow ni kom na to miast miej sce pra cy, z któ -
re go mo gą być na praw dę dum ni – pod kre śli ła. 
Zwra ca jąc się na to miast do obec nych na uro czy sto ści
użytkowników pojazdów i maszyn Volvo Mał go rza ta Ku lis po -
wie dzia ła: – Szcze gól ne po dzię ko wa nia kie ru ję do na szych
klien tów, bo to wła śnie dzię ki nim, wszyst kim tym, któ rzy ko -
rzy sta ją i na dal chcą ko rzy stać w tym wła śnie miej scu – no -
wym punk cie Vo lvo Gro up Truck Cen ter w Bę dzie szy -
nie – z ofe ro wa nych przez nas pro duk tów i usług, dziś się tu
wszy scy spo ty ka my. Dzię ku jąc za okazane nam za ufa nie, za -
chę cam Pań stwa do dal szej współ pra cy z na mi i ko rzy sta nia
z usług Vo lvo Gro up Truck Cen ter w Bę dzie szy nie. Głę bo ko
wie rzę, że speł ni on wszelkie ocze ki wa nia, a je go ofer ta pro -
duk tów i usług bę dzie praw dzi wym i trwa łym wspar ciem dla
pań stwa dzia łal no ści biz ne so wej.

Dłu go ocze ki wa ny na pół no cy Pol ski no wy obiekt Vo lvo Gro -
up Truck Cen ter w Bę dzie szy nie to zu peł nie no wy bu dy nek,
za pro jek to wa ny i zbu do wa ny zgod nie ze stan dar da mi Vo lvo
w za kre sie wy po sa że nia, tro ski o śro do wi sko i przy go to wa nia
do speł nia nia okre ślo nych funk cji. 
Vo lvo Gro up Truck Cen ter w Bę dzie szy nie to je den z ośmiu,
w peł ni za rzą dza nych przez Vo lvo punk tów Vo lvo Gro up
Truck Cen ter i jed no cze śnie je den z dziewiętnastu dwu mar -
ko wych punk tów ser wi so wych, ja kie w chwi li obec nej funk -
cjo nu ją na ryn ku pol skim, świad cząc swo je usłu gi dla klien -
tów ma rek Vo lvo Trucks i Re nault Trucks. 
Cen trum ser wi so we Vo lvo w Bę dzie szy nie, któ re w bu dyn ku
o po wierzch ni użyt ko wej około czterech tysięcy metrów
kwadratowych sku pia pod swo im da chem, po za punk tem
Vo lvo Gro up Truck Cen ter, rów nież in ne ob sza ry dzia łal no ści
Gru py Vo lvo w Pol sce, w tym biu ro sprze da ży i sta cję ser wi -
so wą ma szyn bu dow la nych Vo lvo, biu ra VFS Usłu gi Fi nan so -
we Pol ska oraz Vo lvo Pen ta, po ło żo ne jest na dział ce o po -
wierzch ni trzech hektarów. 
Warsz tat dla  sa mo cho dów cię ża ro wych skła da się z czte -
rech naw ob słu go wo -na praw czych o dłu go ści cał ko wi -
tej 32 me trów każ da. W jed nej z nich znaj du je się no wo cze -
sna li nia dia gno stycz na. Bo ga to wy po sa żo ny ma ga zyn czę -
ści za mien nych zaj mu je bli sko dwie ście me trów kwa dra to -
wych. Prze stron ne pla ce ma new ro we i par kin gi znaj du ją ce

się na te re nie cen trum ser wi so we go w Bę dzie szy nie za pew -
nia ją bez ko li zyj ną or ga ni za cję ru chu.
Oficjalna in au gu ra cja dzia łal no ści punk tu Vo lvo Gro up Truck
Cen ter w Bę dzie szy nie i obec ność na niej wie lu go ści sta ły
się rów nież doskonałą oka zja do uro czy ste go prze ka za nia
przez re dak cję „Pol skie go Tra ke ra” me da lu dla po jaz du
Volvo FH – zwy cięz cy w te go rocz nym ple bi scy cie ma ga zy nu
o ty tuł „Cię ża rów ki Ro ku w Pol sce”. Na gro dę z rąk Alek san -
dra Głu sia – re dak to ra na czel ne go mie sięcz ni ka oraz Grze -
go rza Ram zy – se kre ta rza re dak cji ode bra ła Mał go rza ta Ku -
lis, Vi ce Pre si dent, Vo lvo Gro up Trucks Sa les, Bal tic Sea Mar -

ket. W trak cie oficjalnej in au gu ra cji obiektu swo ją pre mie rę
miał rów nież pro jekt za ty tu owa ny „Na tu ral nie Re nault
Trucks”. Pod na zwą tą kry je się ka ra wa na po jaz dów Re nault
Trucks se rii T – trzech cha rak te ry stycz nie okle jo nych w zwie -
rzę ce wzo ry ze sta wów, któ re już za chwi lę bę dzie moż na
spo tkać na wy bra nych par kin gach, zlo ka li zo wa nych wzdłuż
naj waż niej szych szla ków ko mu ni ka cyj nych w Pol sce.

Do sko na le wy po sa żo ne ha le warsz ta to we obiek tu w Bę dzie szy nie są na ty le prze -
stron ne, że bez prze szkód wje chać do nich mo gą na wet wo zi dła prze gu bo we

Uroczystej inauguracji nowoczesnego obiektu w Będzieszynie towarzyszyły pokazy
pojazdów i maszyn budowlanych

Warsztat samochodów ciężarowych składa się z czterech naw obsługowo-
naprawczych o długości całkowitej trzydziestu dwóch metrów każda
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Po łoż na w środ ko wow schod niej Azji Mon go lia gra ni czy
od pół no cy z Ro sją, a od po łu dnia, wscho du i za cho du
z Chiń ską Re pu bli ką Lu do wą. Ułan -Ba tor czy li sto li ca

tej re pu bli ki par la men tar nej to za ra zem naj więk sze mia sto
sta no wią ce miej sce za miesz ka nia 38 pro cent po pu la cji. Mon -
go lia to dzie więt na sty pod wzglę dem wiel ko ści kraj na świe -
cie i jed no cze śnie naj sła biej za lud nio ny. Cał ko wi ta licz ba
miesz kań ców wy no si 2,9 mi lio na. W Mon go lii grun ty or ne sta -
no wią mniej szość, kraj głów nie po kry wa ją te re ny gó rzy ste,
ste py na pół no cy i za cho dzie oraz Pu sty nia Go bi na po łu dniu. 
Ze wzglę du na  swoje po ło że nie na gra ni cy Azji Cen tral nej
i sy be ryj skiej taj gi Mon go lia jest kra jem o trud nych wa run -
kach po go do wych. W jej kra jo bra zie do mi nu ją wy so kie gó ry,
roz le głe ste py i czy ste rze ki. Od no to wu je my tu ol brzy mie wa -
ha nia tem pe ra tu ry. La tem czę sto po tra fi się gać ona czter -
dzie stu stop ni Cel sju sza, zi mą zaś spa da do mi nus czter dzie -
stu. W tak eks tre mal nych wa run kach ży ją no ma dzi – rdzen ni
miesz kań cy Mon go lii. Pro wa dzą cy od wie ków ko czow ni czy
tryb ży cia Mon go ło wie wy cho wu ją swe dzie ci w tak trud nych
wa run kach. Ro dzi ce kształ tu ją cha rak te ry swych po ciech,
dążąc do tego aby każ dy z mal ców w przy szło ści był zdro wy,
sil ny, cier pli wy, by stry i mą dry. Zajmując się na co dzień
hodowlą ży wego in wen tarza, zda ni są na cią głą wę drów kę.
Tyl ko w ten spo sób zna leźć mo gą bo ga te w po ży wie nie pa -
stwi ska dla swej trzo dy. Wie lu tu ry stów przy by wa do tej ma -
low ni czej kra iny, aby na wła sne oczy uj rzeć nie ska żo ną przy -
ro dę i z bli ska po dzi wiać na tu ral ny spo sób ży cia No ma dów.
Mon go lia pod tym wzglę dem sta no wi praw dzi wy skan sen,
po nie waż lu dzie ży ją wciąż w ten sam spo sób od wie ków.
Jed ną z oznak po stę pu są umiej sco wio ne w po bli żu na mio -
tów na ste pie ba te rie sło necz ne, za pew nia ją ce ich miesz kań -
com mi ni mum elek trycz no ści lub cie pła. 

Wśród ba jecz nych kra jo bra zów i ży ją cych na wolności dzi -
kich zwie rząt w każ dej z czę ści kra ju moż na zna leźć cen ne
mi ne ra ły. Ru da że la za i ruda miedzi należą  do naj cen niej -
szych bogactw Mon go lii. Ich eksport, przynoszący krajowi
olbrzymie korzyści, jeszcze w roku 2008 był w powijakach.
Ru da że la za wy do by wa na jest w wie lu miej scach, czę sto
o ma łej kon cen tra cji zło ża. Naj wię cej ko palń ru dy że la -
za znaj du je się na pół no cy kra ju. Ru da wy stę pu je tam w kon -
cen tra cji od 30 do 35%. Ru da że la za po zy ski wa na w Mon go -

lii w głów nej mie rze za spo ka ja po trze by naj więk sze go lo kal -
ne go pro du cen ta sta li. Mon go lia nie po sia da do stę pu do mo -
rza eks por tu je więc su ro wiec po przez Chi ny. Tam tej si pro du -
cen ci sta li są rów nież za in te re so wa ni za ku pa mi ru dy że la za
z Mon go lii, ale moc no zbi ja ją ce ny. Mon gol scy do staw cy mu -
szą zma gać się z sil ną kon ku ren cją chiń skich ko pal ni. Prze -
waż nie wy cho dzą z tej ry wa li za cji zwy cię sko przede wszyst -
kim ze wzglę du na wyż szą ja kość su row ca. 
Jed na z naj więk szych mon gol skich ko pal ni od kryw ko wych
ru dy że la za zlo ka li zo wa na jest w pro win cji Se len ge w pół noc -
nej czę ści kra ju w po bli żu gra ni cy z Ro sją. Na zwa tej kra iny
po cho dzi od bie gną cej przez pół noc ną część kra ju rze ki.

Za po śred nic twem Ko lei Trans sy be ryj skiej do ko pal ni ru dy
że la za do star czo na zo sta ła wy pro du ko wa na w Sta lo wej Wo li
spy char ka TD -25M Extra. Do za dań eks plo ato wa nej tu ma -
szy ny na le ży oczysz cza nie te re nu wo kół pra cu ją cych ko pa -
rek. Spy char ka kształ tu je pod ło że, po któ rym prze miesz cza -
ją się ol brzy mie ko par ki o na pę dzie elek trycz nym. Ma szy na
ze Sta lo wej Wo li bie rze rów nież czyn ny udział w przy go to wa -
niu i czysz cze niu te re nu za rów no przed wier ce nia mi, jak
i po wy do by ciu urob ku. Ko lej nym z za dań jest for mo wa nie
dróg tech no lo gicz nych ko pal ni. TD -25M Extra na pę dza na
jest sil ni kiem wy so ko pręż nym Cum mins QSX15 o mo -
cy 246kW (330 KM). Za pew nia to do ko na ły sto su nek mo cy
do ma sy ma szy ny i ilo ści prze miesz cza ne go urob ku. Spy -
char ka wy po sa żo na zo sta ła w pół w klę sły le miesz o po jem -
no ści 9,6 me tra sze ścien ne go z opcją po chy le nia i na chy le -
nia. Za pew nia to ope ra to ro wi ma szy ny moż li wość opty mal -
ne go do bra nia ką ta skra wa nia urob ku w za leż no ści od wa -
run ków te re no wych i kon cen tra cji urob ku. 
Mon gol ska ko pal nia zde cy do wa ła się na ma szy nę wy po sa -
żo ną je dy nie w le miesz, bez zry wa ka. Ze wzglę du na wa run -
ki po go do we pa nu ją ce zi mą w Mon go lii spy char kę do po sa -
żo no w pod grze wacz pły nu chło dzą ce go. W ten spo sób uda -
ło się zła go dzić wpływ ujem nych tem pe ra tu r i uła twić uru -
cha mia nie sil ni ka w okre sie zi mo wym. Aby za pew nić nie za -
wod ność pra cy sil ni ka i wy eli mi no wać ry zy ko uste rek po wo -
do wa nych ni ską ja ko ścią pa li wa, ma szy na zo sta ła wy po sa -
żo na w do dat ko wy filtr ole ju na pę do we go wraz z pod grze -
wa czem. W ce lu zwięk sze nia kom for tu ope ra to ra ma szy -
na zo sta ła rów nież wy po sa żo na w kli ma ty za cję.
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Mon go lia – tam tak że pra cu ją ma szy ny Dres sta

W kra jo bra zie Mongolii do mi nu ją wy so kie gó ry, roz le głe ste py i czy ste rze ki. Są tu
odnotowywane ol brzy mie wa ha nia tem pe ra tu r

Wy pro du ko wa na w Sta lo wej Wo li spy char ka TD -25M Extra ostatnią część podróży
do mongolskiej kopalnii odbyła na naczepie niskopodwoziowej
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Ko pal nia jest zlo ka li zo wa na w terenie górzystym, gdzie
panują ekstremalnie trudne wa run ki za rów no dla pra cu ją -
cych tam lu dzi, jak  i ma szyn.  Biorąc to pod uwagę, w czasie
występowania ekstremalnie niskich temperatur ko pal nia
okre so wo za wie sza eks plo ra cję złóż. Ma to na celu
zapewnienie bez pie czeń stwa lu dziom i ograniczenie
możliwości wystąpienia uszkodzeń ma szyn i urzą dzeń. 
Umo wa na do sta wę spy char ki okre śla na w Sta lo wej Wo li ja -
ko „Pro jekt Mon go lia” by ła nie ty po wa ze wzglę du na wa run -
ki po sta wio ne przez od bior cę ma szy ny. Jed nym z nich by ło

wy sła nie do Mon go lii ze spo łu szko le nio wo -ser wi so we go,
któ ry przez pierw sze trzy mie sią ce pra cy ma szy ny miał spra -
wo wać pie czę nad jej eks plo ata cją. Głów nym za da niem ze -
spo łu Dres sty by ło prze pro wa dze nie kom plek so we go szko -
le nia miej sco wych ope ra to rów, spra wo wa nie bie żą cej ob słu -
gi ser wi so wej ma szy ny oraz przy go to wa nie ze spo łu mon gol -
skich me cha ni ków do przy szłej ob słu gi spy char ki.
Ba za ko pal ni mie ści się na wy so ko ści 800 me trów nad po zio -
mem mo rza, po mię dzy ro bią cy mi ogrom ne wra że nie ska li sty -
mi wzgó rza mi. Ko pal nia zlo ka li zo wa na jest na szczy cie jed nej
z gór na wy so ko ści 1.200 me trów nad po zio mem mo rza, skąd
roz po ściera się wi dok na ca łą oko li cę. Szcze gól nie w go dzi -
nach po ran nych, kie dy to mgły by ły uwię zio ne po mię dzy
szczy ta mi niż szych wznie sień, za pie rał on dech w pier siach.
Ze spół szko le nio wo -ser wi so wy Dres sty pod jął pra cę nie -

zwłocz nie po przy by ciu na miej sce. Ma szy na zo sta ła bar dzo
szyb ko zmon to wa na i przy go to wa na do pra cy. Po spraw dze -
niu po praw no ści mon ta żu i prze te sto wa niu pa ra me trów spy -
char ki moż na by ło roz po cząć cykl szko leń. Mon gol scy ope ra -
to rzy zo sta li po dzie le ni na mniej sze ze spo ły, co da wa ło pew -
ność, że każ dy na bę dzie nie zbęd ną wie dzę. Za ję cia od by wa -
ły się w sa li szko le nio wej i bez po śred nio przy ma szy nie, tak
aby każ dy z miej sco wych ope ra to rów i me cha ni ków mógł za -
zna jo mić się z dzia ła niem jej pod ze spo łów. Pod czas szko leń
pod kre śla ny był aspekt bez pie czeń stwa lu dzi i ma szy ny,
zwłasz cza, że mia ła ona pra co wać na du żej wy so ko ści w wa -
run kach wy stę po wa nia ol brzy mich wa hań tem pe ra tu ry, za -
rów no w zi mie, jak i w le cie. Ope ra to rzy spy char ki mu sie li do -
ko ny wać prze jaz dów na nie usta bi li zo wa nym pod ło żu, okre -
so wo przy cho dzi ło im zma gać się z ogra ni cze nia mi wi docz -

no ści po wo do wa ny mi  przez po go dę oraz za gro że nia mi do ty -
czą cy mi pra cy w po bli żu ekip pro wa dzą cych przy go to wa nia
i de to na cję ła dun ków wy bu cho wych. Wy so kość nad po -
ziomem mo rza, stro me zjaz dy i pod jaz dy, na chy le nie te re nu,
ry zy ko ko li zji z cięż kim sprzę tem i wa run ki po go do we po wo -
du ją po ten cjal ne za gro że nia, któ rych pra cu ją cy w tak trud -
nych wa run kach mu sie li być świa do mi. 
Wła ści wy do bór ma szy ny i wspar cie eki py fa brycz nej Dres sty
oka za ło się bar dzo do brym roz wią za niem, po zwo li ło bo wiem
na prze szko le nie per so ne lu użyt kow ni ka ma szy ny – za rów no
ope ra to rów, jak i me cha ni ków pod czas pra cy ma szy ny
w rze czy wi stych wa run kach eks plo ata cji. Wspól na pra ca sta -
ła się oka zją do wy mia ny do świad czeń i opi nii. Swy mi wra że -
nia mi dzie li li się za rów no ope ra to rzy, jak i me cha ni cy.
Wszyst kie opi nie ze bra ne przez pra cow ni ków Dres sty w cza -
sie trzy mie sięcz ne go po by tu w Mon go lii  zo sta ły prze ka za ne
do dzia łu kon struk cji i ba dań. Ana li za zgro ma dzo ne go ma te -
ria łu po zwo li fir mie Dres sta udo sko na lić ko lej ne pro duk ty.
Pod czas tak dłu gie go po by tu ze spół Dres sty zajmował się
nie tylko pracą,  miał oka zję po znać styl ży cia miesz kań ców
Mon go lii. Sporym wy zwa niem okazało się wspólne przy go to -
wywa nie mon gol skich po traw i od kry wa nie no wych sma ków.
Ener ge tycz na kuch nia pozwala miejscowym prze trwać
w trud nych wa run kach. Czas spę dzo ny w Mon go lii okazał się
dla pracowników Dressty owocny. Zebrali oni bowiem wiele
cennych doświadczeń. Na niwie zawodowej i prywatnej.
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Stro me zjaz dy i pod jaz dy oraz na chy le nie te re nu po wo du ją po ten cjal ne za gro że -
nia, któ rych pra cu ją cy w tak trud nych wa run kach mu sie li być świa do mi

Jednym z zadań spycharki jest utrzymanie dróg technologicznych kopalni, po któ -
rych prze miesz cza ją się pojazdy i maszyny

Ko pal nia zlo ka li zo wa na jest na szczy cie jed nej z gór na wy so ko ści 1.200 me trów
nad po zio mem mo rza, skąd roz po ściera się wi dok na ca łą oko li cę
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Si tech Po land ofe ru je nie tyl ko naj wyż szej ja ko ści sys te -
my ste ro wa nia ma szy na mi Trim ble, ale tak że pro fe sjo -
nal ną ob słu gę po sprze da żo wą, któ ra gwa ran tu je peł -

ną do stęp ność sprze da wa nych urzą dzeń i mak sy mal ne wy -
ko rzy sta nie ich moż li wo ści. Cen tra la ser wi su Si tech Po land
znaj du je się przy głów nej sie dzi bie fir my w Kra ko wie, ale
do dys po zy cji użyt kow ni ków sprzę tu są jesz cze ser wi sy mo -
bil ne, roz lo ko wa ne we Wro cła wiu, Po zna niu, Gdań sku, War -
sza wie i Ło wi czu. Stan dar do wa re ak cja na zgło sze nie awa rii
wy no si mak sy mal nie 24 go dzi ny, choć w prak ty ce od by wa
się ona znacz nie szyb ciej i za zwy czaj na stę pu je jesz cze te go
sa me go dnia. Każ dy z ser wi san tów Si tech Po land dys po nu -
je pro fe sjo nal nie wy po sa żo nym sa mo cho dem ze wszyst ki mi
nie zbęd nym na rzę dzia mi umoż li wia ją cy mi roz wią za nie za ist -
nia łe go pro ble mu pod czas pierw szej wi zy ty. Obec nie w ser -
wi sie Si tech Po land pra cu je dzie więć osób, ale nie wy klu czo -
ne, że wkrót ce licz ba ta zo sta nie zwięk szo na. De cy du ją cy
wpływ na to bę dzie miał oczy wi ście po ziom za po trze bo wa nia
ryn ku na sys te my ste ro wa nia pra cą ma szyn. Je śli ich sprze -
daż na dal bę dzie ro sła, to po ja wi się ko niecz ność za trud nie -
nia ko lej nych pra cow ni ków. Jak za pew nia Grze gorz Ksią żek,

Dy rek tor Ser wi su i Wspar cia Tech nicz ne go Si tech Po land,
nie cho dzi tu na przy kład o usu wa nie do raź nych uste rek, bo
te urzą dze nia są prak tycz nie bez a wa ryj ne, ale aspek ty zwią -
za ne z ich pra wi dło wą i efek tyw ną ob słu gą. Dla te go za sad ni -
czą część dzia łań ser wi su sta no wi in sta la cja sys te mów oraz
pro wa dze nie wdro żeń i szko leń. Wy so ka trwa łość urzą dzeń
Trim ble wy ni ka z fak tu, że nie są to roz wią za nia ty po wo geo -
de zyj ne, któ re zo sta ły za adap to wa ne dla bu dow nic twa, ale
stwo rzo ne spe cjal nie do pra cy w trud nych wa run kach.
Opra co wu jąc je do ło żo no też wszel kich sta rań aby ich ob -
słu ga by ła mak sy mal nie in tu icyj na, a tym sa mym moż li wa
nie tyl ko przez geo de tów, ale rów nież przez ope ra to rów ma -
szyn. Ja ko au to ry zo wa ny przed sta wi ciel pro du cen ta, ser wis
Si tech Po land zaj mu je się rów nież ka li bra cją urzą dzeń i do -
ko nu je co rocz nych prze glą dów ta chi me trów, co gwa ran tu je
utrzy ma nie no mi nal nej do kład no ści urzą dzeń.

Wdro że nia po le ga ją na edu ka cji klien tów, któ rzy nie mie li
wcze śniej do czy nie nia z geo de zją ani sys te ma mi ste ro wa nia
ma szyn ofe ro wa ny mi przez Si tech Po land czy in nych do -
staw ców ta kich roz wią zań. Pod czas za jęć do wia du ją się
m.in. jak one dzia ła ją, jak z nich efek tyw nie ko rzy stać, jak
przy go to wy wać i wpro wa dzać do sys te mu pro jek ty, tak aby
z czyn no ścia mi, któ re wcze śniej wy ko ny wał geo de ta, mógł
so bie po ra dzić sam ope ra tor. Jed no ra zo we wdro że nie
zawarte jest w ce nie sys te mu, po dob nie jak prze szko le nie
osób, któ re mia ły już wcześniej kon takt z tego rodzaju roz -
wią za nia mi. Chcąc spełnić oczekiwania klien tów, fir ma ofe ru -
je też szko le nia dwu eta po we. Pierw sze od by wa się tuż po in -
sta la cji sys te mu, dru gie na to miast po upływie około dwóch
ty go dni, kie dy użyt kow nik już za po zna się z możliwościami
systemu, ale mo że mieć jesz cze ja kieś py ta nia.
Na wet po za koń cze niu wdro że nia czy szko leń ser wis Si tech
Po land na dal słu ży po mo cą. W ce lu uzy ska nia bły ska wicz ne -
go wspar cia pod nu me rem 012-354-19-19 uru cho mio na zo -
sta ła spe cjal na in fo li nia czyn na w go dzi nach od 7.00
do 17.00. Użyt kow ni cy sys te mów ko rzy stać mo gą tak że ze
skrzyn ki ma ilo wej pod ad re sem ser wis@si tech -po land.pl.
Ma ją do niej do stęp ser wi san ci z po szcze gól nych re gio nów
oraz kie row nik ser wi su, któ ry czu wa nad wła ści wym prze pły -
wem in for ma cji. Za leż nie od wy ma gań klien ta ist nie je też
moż li wość uzgod nie nia ca ło do bo wej po mo cy te le fo nicz nej,
a na wet ase ku ra cji przed sta wi cie la ser wi su przy ro bo tach
z bar dzo na pię tym har mo no gra mem. Wła śnie ta ka sy tu acja
mia ła nie daw no miej sce na lot ni sku w Rze szo wie, gdzie fir ma
Skan ska re mon to wa ła pas star to wy. Pra ce mo gły się od by -
wać tyl ko w cią gu kil ku go dzin noc nych i nie mo gły być za -
kłó co ne ja kim kol wiek prze sto jem spowodowanym ewen tu al -
ną awa rią lub wadliwym działaniem sys te mów ste ro wa nia
ma szy na mi czy ich nie pra wi dło wą ob słu gą. Oprócz ase ku ra -
cji Si tech Po land za pew nił też „bac kup” za sto so wa nych sys -
te mów, któ ry w każ dej chwi li mógł za stą pić wy ko rzy sty wa ne
urzą dze nia. Oka zało się to jed nak przy sło wio wym „dmu cha -
niem na zim ne”, bo przez pra wie dwa mie sią ce in ten syw nych
prac „bac kup” nie zo stał uży ty ani ra zu.

Ser wis Si tech Po land – od ob słu gi po ase ku ra cję

Cie ka wym roz wią za niem ofe ro wa nym przez Si tech Po land jest moż li wość wy na ję cia
in ży nie ra wspar cia tech nicz ne go, któ ry czu wa nad pra wi dło wym wy ko rzy sta niem sys -
te mów ste ro wa nia ma szy na mi pod czas prac z bar dzo na pię tym har mo no gra mem

Obec nie w ser wi sie Si tech Po land pra cu je dzie więć osób, ale naj praw do po dob -
niej licz ba ta zo sta nie zwięk szo na. Wpływ na to bę dzie mia ło oczy wi ście za po trze -
bo wa nie ryn ku na sys te my ste ro wa nia ma szy na mi



http://www.sitech-poland.pl/
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Za kup pa li wa na przy droż nej sta cji jest oczy wi sty dla sa -
mo cho dów oso bo wych, ale w przy pad ku du żych flot
po jaz dów cię ża ro wych, ma szyn bu dow la nych czy rol ni -

czych naj bar dziej eko no micz nym, wy god nym i bez piecz nym
roz wią za niem są wła sne zbior ni ki sta cjo nar ne lub prze no śne.
Jed nym z naj waż niej szych za gad nień lo gi stycz nych zwią za -
nych z po praw nym funk cjo no wa niem pla cu bu do wy jest za -
pew nie nie wy ko rzy sty wa nym ma szy nom do stę pu do pa li wa.
Trud no bo wiem so bie wy obra zić, aby np. ko par ko -ła do war -
ka za każ dym ra zem je cha ła na sta cję pa liw, a du że ma szy -
ny by ły tan ko wa ne bez po śred nio z cy ster ny, zwłasz cza że
czę sto pra cu ją w miej scach unie moż li wia ją cym wjazd zwy -
kłych po jaz dów cię ża ro wych. W ta kich sy tu acjach roz wią za -
niem pro ble mu oka zu ją się wła sne zbior ni ki pa liw, któ re mo -
gą być sta cjo nar ne lub prze no śne. Zbior ni ki sta cjo nar ne są
mon to wa ne na te re nie fir my lub tym cza so wej ba zy zlo ka li zo -
wa nej bli sko miej sca pra cy sprzę tu, na to miast prze no -
śne – na pick -upach, skrzy niach ła dun ko wych sa mo cho dów
do staw czych itp. Od mia ny mo bil ne eli mi nu ją ko niecz ność
przy jaz du ma szy ny do zbior ni ka sta cjo nar ne go, co w przy -
pad ku ma szyn wol no bież nych i roz le głych in we sty cji, jak np.
au to stra dy, jest dość kło po tli we i zaj mu je du żo cza su.

Wła sny zbior nik to nie tyl ko ogrom na wy go da i zna czą ce uła -
twie nie dla we wnętrz nej dys try bu cji pa li wa, ale tak że moż li -
wość je go za ku pu po ce nach hur to wych – na wet o 20-30 gro -
szy ta niej na jed nym li trze. Przy mie sięcz nym zu ży ciu pa li wa
na po zio mie 10.000 li trów, za pew nia to co naj mniej 2.000 zło -
tych oszczęd no ści. Ty po wy zbior nik sta cjo nar ny o po jem no -
ści 5.000 dm3 kosz tu je ok. 15.000 zło tych, więc zwró ci się
bar dzo szyb ko, a war to też pa mię tać, że zma ga zy no wa nie
me dium chro ni przed dy na micz ny mi wa ha nia mi ce ny. Bez po -
śred ni za kup pa li wa gwa ran tu je rów nież je go naj wyż szą ja -
kość, bo ła two ją kon tro lo wać, szcze gól nie przy jed nym do -
staw cy me dium. Ja kość pa li wa ma ogrom ny wpływ na osią gi,
trwa łość i nie za wod ność wy ko rzy sty wa nych ma szyn.
Od po cząt ku 2013 ro ku wszyst kie zbior ni ki wy ko rzy sty wa ne
do prze cho wy wa nia i we wnątrz za kła do wej dys try bu cji pa liw
płyn nych mu szą być dwu płasz czo we. Eli mi nu je to z uży cia
m.in. po pu lar ne pa le to po jem ni ki, tzw. mau se ry. Nie do sto so -

wa nie sie do tych stan dar dów mo że mieć do tkli we na stęp -
stwa, bo zo sta ło ob wa ro wa ne m.in. cof nię ciem do ta cji unij -
nych. Usta wo daw ca chce w ten spo sób le piej chro nić śro do -
wi sko na tu ral ne, ogra ni cza jąc przy pad ki wy do sta nia się pa li -
wa na ze wnątrz, np. w wy ni ku nie szczel no ści spo wo do wa nej
uszko dze niem me cha nicz nym ze wnętrz ne go płasz cza w wy -
ni ku choć by nie wła ści we go prze wo że nia zbior ni ka.
Za kup od po wied nie go zbior ni ka nie jest jed nak pro ble mem,
bo na pol skim ryn ku ist nie je co naj mniej kil ka na ście firm ofe -
ru ją cych róż ne pro duk ty te go ty pu. Są one bez piecz ne i trwa -
łe, dla te go już od kil ku lat stan dar dem jest 10-let nia gwa ran -
cja na szczel ność zbior ni ka oraz 2-let nia gwa ran cja
na osprzęt, choć spo ty ka się już ofer ty z gwa ran cją udzie la -
ną na 5 lat. Wie lu pro du cen tów prze ko na nych o wy so kiej ja -
ko ści sto so wa nych ma te ria łów za pew nia też, że zbior nik nie
wy pło wie je i za cho wa es te tycz ny wy gląd jesz cze przez dłu gi
okres li czo ny w la tach po je go za ku pie.
W przy pad ku zbior ni ków sta cjo nar nych, przy bar dzo du żym
za po trze bo wa niu na pa li wo, opty mal nym roz wią za niem są
kon struk cje sta lo we. Wy stę pu ją one w wer sji na ziem nej lub
pod ziem nej, a ich ob ję tość mo że się gać na wet 100 m3,

Tankowanie na własnej stacji

Zbior ni ki prze no śne mo co wa ne na sa mo cho dach to naj lep szy spo sób tan ko wa nia
ma szyn wol no bież nych pra cu ją cych na roz le głych in we sty cjach

Od ro ku 2013 wszyst kie zbior ni ki do prze cho wy wa nia i we wnątrz za kła do wej dys try bu cji pa -
liw mu szą być dwu płasz czo we, co ma za po biec niekontrolowanemu wy do sta niu się me dium  

Naj bar dziej za awan so wa ne ter mi na le mon to wa ne w skrzyn kach dys try bu cyj nych
po zwa la ją na re je stra cję wie lu pa ra me trów i ich na tych mia sto wy, zdal ny prze sył 
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umoż li wia jąc stwo rze nie wła snej, pro fe sjo nal nej mi ni sta cji.
O wie le czę ściej znaj du ją jed nak za sto so wa nie mniej sze
zbior ni ki, zwy kle o po jem no ści od 1.500 do 10.000 dm3. Są
one wy ko ny wa ne z wy so kiej ja ko ści po li ety le nu, któ ry jest
od por ny na zróż ni co wa ne wa run ki po go do we pa nu ją ce
w Eu ro pie, a jed no cze śnie za pew nia sto sun ko wo ni ską ma -
sę wła sną kon struk cji. Dzię ki te mu ła two ją prze mie ścić
choć by za po mo cą wóz ka wi dło we go, np. w sy tu acji gdy fir -
ma bu dow la na zmie nia miej sce pra cy. Trze ba jed nak pa mię -
tać o cał ko wi tym opróż nie niu zbior ni ka, bo w prze ciw nym ra -
zie ła two mo że dojść do je go znisz cze nia i po waż ne go ska -
że nia śro do wi ska. Je śli cho dzi o zbior ni ki prze no śne, ich po -
jem ność wy no si naj czę ściej od 100 do 600 li trów. Ma ją one
kom pak to wą bu do wę oraz sze kle, dzię ki któ rym ła two za mo -
co wać je na po jeź dzie.
We wnątrz za kła do wa dys try bu cja pa li wa za po mo cą wła sne -
go zbior ni ka ozna cza też ła twiej szą kon tro lę nad zu ży ciem
me dium. W tym ce lu są one wy po sa ża ne w urzą dze nia re je -
stru ją ce. Naj prost szym, a jed no cze śnie naj tań szym roz wią -
za niem jest licz nik ana lo go wy umoż li wia ją cy po miar wy da -
wa ne go pa li wa z do kład no ścią ±2%. Do kład niej sze wy ni ki
za pew nia ją urzą dze nia cy fro we, obar czo ne błę dem na wet
po ni żej ±0,5%. W bar dziej za awan so wa nych wa rian tach ofe -
ru ją one iden ty fi ka cję osób upo waż nio nych do tan ko wa nia
i za pis bar dzo szcze gó ło wych in for ma cji. Oprócz ilo ści wy da -
ne go i po zo sta łe go w zbior ni ku pa li wa (mie rzo ne go za po -
mo cą son dy), mo gą to być m.in. da ta i go dzi na tan ko wa nia.
Da ne gro ma dzo ne w ta kim urzą dze niu moż na prze nieść
na kom pu ter w ce lu two rze nia szcze gó ło wych ra por tów uła -
twia ją cych np. pla no wa nie za ku pów pa li wa. Ist nie ją też roz -
wią za nia, któ re wy ko rzy stu jąc tech no lo gie GPS/GPRS umoż -
li wia ją prze sy ła nie do użyt ko wa nia wszel kich in for ma cji
w cza sie rze czy wi stym, a tym sa mym bar dzo szyb ką re ak cję
na wszel kie nad uży cia. Po za tym po zwa la ją one m.in.
na wpro wa dze nie sta nu licz ni ka po jaz du przed roz po czę -
ciem tan ko wa nia, zdal ną ob słu gę zbior ni ka (w tym blo ka dę
do stę pu), kon tro lę otwar cia wła zu czy ka li bra cję ukła du dys -
try bu cyj ne go. Przy dat ną funk cją jest też au to ma tycz ne two -
rze nie ran kin gów kie row ców, ope ra to rów, ma szyn i po jaz -
dów, któ re moż na wy ko rzy sty wać w sys te mie pre mio wa nia
pra cow ni ków, a tak że do oce ny kosz tów eks plo ata cji po -
szcze gól nych jed no stek sprzę to wych.
Miej sce in sta la cji zbior ni ka sta cjo nar ne go nie mo że być
przy pad ko we. Wy ni ka to z obo wiąz ku prze strze ga nia sto -
sow nych prze pi sów do ty czą cych eks plo ata cji urzą dzeń te -
go ty pu, jak rów nież za le ceń służb ochro ny prze ciw po ża ro -
wej i ochro ny śro do wi ska. Ta ki zbior nik po wi nien być po sa -
do wio ny na po zio mym, rów nym i sta bil nym pod ło żu,
w prze strze ni gwa ran tu ją cej swo bod ny i bez ko li zyj ny ruch
ob słu gi wa nych ma szyn i po jaz dów. Do ty czy to rów nież cy -
ster ny, któ ra wy ma ga dro gi do jaz do wej o od po wied niej no -
śno ści, jak rów nież miej sca do bez piecz ne go za wró ce nia.
Zbior nik nie mo że się znaj do wać w od le gło ści mniej szej
niż 15 me trów od bu dyn ków miesz kal nych i 5 me trów od in -
nych obiek tów bu dow la nych czy gra ni cy dział ki i 10 me trów
od la su. Szcze gó ło we in for ma cje na ten te mat są za zwy czaj
umiesz cza ne w in struk cji ob słu gi zbior ni ków. War to się z ni -
mi za po znać aby unik nąć kar ze stro ny or ga nów kon tro l -
nych i ko rzy stać z wła snej sta cji w moż li wie naj bez piecz niej -
szy i kom for to wy spo sób.

Przy częstej zmianie miejsca ustawienia zbiorników i dużym ryzyku  uszkodzeń
mechanicznych praktyczną opcją jest stalowa rama ochronna

Szczelnie zamykana szafa dystrybucyjna chroni osprzęt zbiornika przez wpływem
warunków atmosferycznych i ogranicza dostęp do paliwa niepowołanych osób

Oprócz zbiorników na paliwo istnieje też bardzo duży wybór zbiorników na
AdBlue, szczególnie istotnych we flotach transportowych
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Jed nym z klu czo wych pro duk tów w ofer cie fir my King -
span Envi ron men tal są urzą dze nia do ma ga zy no wa nia
i dys try bu cji ole ju na pę do we go. Zbior ni ki FuelMaster

do stęp ne są w wer sjach o po jem no ści od 1.200 do 5.000 li -
trów. Nie wąt pli wą za le tą tych pro duk tów jest ich uni wer sal -
ność. Z po wo dze niem mo gą być one wy ko rzy sty wa ne w wie -
lu róż nych bran żach, np. rol ni czej, bu dow la nej, ko mu nal nej,
trans por to wej czy lo gi stycz nej.
Dwu płasz czo wa kon struk cja zbior ni ków FuelMaster oraz
sys te my czuj ni ków gwa ran tu ją bez piecz ne prze cho wy wa -
nie ole ju na pę do we go. Za leż nie od po trzeb i pre fe ren cji
użyt kow ni ka są one do stęp ne w trzech wer sjach wy po sa że -
nia: Li ght, Stan dard oraz Pre mium. Bo ga te wy po sa że nie
stan dar do we, m.in. pom pa, prze pły wo mierz, czuj nik po zio -
mu i prze cie ku czy au to ma tycz ny na le wak, za pew nia ją naj -
wyż szy kom fort ob słu gi i gwa ran tu ją od po wied nią nie za -
wod ność. Urzą dze nie FuelMaster mo że być do dat ko wo wy -
po sa żo ne w sys tem gwa ran tu ją cy peł ną kon tro lę nad go -
spo dar ką pa li wo wą w przed się bior stwie czy go spo dar stwie.
Dzię ki tej opcji moż li wy jest do kład ny mo ni to ring ilo ści
paliwa wy da wa ne go po szcze gól nym użyt kow ni kom, co
w zna czą cy spo sób uła twia za rzą dza nie wy ko rzy sty wa nym
ta bo rem po jaz dów i ma szyn.

Urzą dze nie FuelMaster speł nia wszyst kie wy mo gi praw ne
do ty czą ce prze cho wy wa nia ole ju na pę do we go. Jest ob ję -
te 5-let nią gwa ran cją, któ rą w ła twy spo sób moż na prze dłu -
żyć po przez re je stra cję zbior ni ka u pro du cen ta.
W ofer cie fir my King span Envi ron men tal do stęp ne są rów -
nież mo bil ne urzą dze nia na olej na pę do wy z dys try bu to rem
pa li wa – TruckMaster. Umoż li wia ją one do star cze nie pa li wa
w do wol nej miej sce, dzię ki cze mu do sko na le spraw dza ją się
przy tan ko wa niu cięż kie go sprzę tu do kład nie tam, gdzie on
pra cu je. Zbior ni ki te są przy go to wa ne do trans por tu na po -
jaz dach sa mo cho do wych po przez za sto so wa nie we wnętrz -
nej prze gro dy (fa lo chro nu), któ ra za po bie ga nad mier nym ru -

chom pa li wa. Prze wóz płyn ne go me dium w urzą dze niu bez
prze gro dy mógł by gro zić prze wró ce niem zbior ni ka, a na wet
po jaz du. Zbior ni ki se rii TruckMaster ma ją cer ty fi kat ADR i wy -
stę pu ją w od mia nach o po jem no ści 200, 430 i 900 li trów.
In ną gru pą pro duk tów ofe ro wa nych przez fir mę King span
Envi ron men tal są zbior ni ki BlueMaster – ide al ne roz wią za nie
dla firm i osób pry wat nych po szu ku ją cych in no wa cyj nych
spo so bów prze cho wy wa nia i dys try bu cji pły nu AdBlue.
Urzą dze nia te w sku tecz ny spo sób po zwa la ją zwięk szyć
efek tyw ność cza su pra cy re du ku jąc ko niecz ność tan ko wa -
nia wod ne go roz two ru mocz ni ka na sta cjach pa liw. Bo ga te
wy po sa że nie stan dar do we, pro sta i nie za wod na kon struk cja
zbior ni ków oraz sys te my czuj ni ków za pew nia ją ła twą ob słu -
gę i bez piecz ne prze cho wy wa nie AdBlue. Pro dukt do stęp ny
jest w sze ro kiej ga mie po jem no ści od 1.300 do 9.000 li trów,
wy stę pu je w od mia nie jed no - i dwu płasz czo wej oraz róż -
nych kom ple ta cjach wy po sa że nia, tj. Li ght, Stan dard i Pre -
mium. Po za tym ist nie je moż li wość za sto so wa nia le ga li zo -
wa ne go prze pły wo mie rza, któ ry po ka zu je do kład ną ilość
i war tość za tan ko wa ne go me dium. Zbior ni ki BlueMaster
moż na ła two trans por to wać za po mo cą wóz ka wi dło we go.
Dzię ki li nii na peł nia nia z tzw. su cho złą czem znaj du ją cym się
na po zio mie ro bo czym, ich ob słu ga jest bar dzo ła twa i nie
wy ma ga żad ne go wy sił ku.
Uni ka to wa kon struk cja zbior ni ków King span Envi ron men tal
oraz wy ko rzy sta ny do pro duk cji wy so kiej ja ko ści po li ety len
za pew nia ją du żą od por ność pro duk tów na uszko dze nia me -
cha nicz ne, zmien ne wa run ki at mos fe rycz ne, a tak że pro mie -
nio wa nie UV. W ten spo sób są one bar dzo trwa łe i na wet
po wie lu la tach użyt ko wa nia za cho wu ją atrak cyj ny wy gląd.

King span – sze ro ki wy bór, no wo cze sne roz wią za nia

Zbiorniki serii TruckMaster są wyposażane w wewnętrzną przegrodę, która chroni
przed nadmiernym ruchem przewożonego paliwa, a tym samym zwiększa
stabilność pojazdu

Sztandarowym produktem firmy Kingspan Environmental są zbiorniki stacjonarne
serii FuelMaster. Występują one w odmianach o pojemności w zakresie od 1.200
do 5.000 litrów



http://kingspanenviro.pl/
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Nie za leż nie od te go, ja kich ma szyn uży wa się w fir mie:
cią gni ków, wy wro tek, śmie cia rek czy ma szyn bu dow -
la nych – bez pa li wa są bez u ży tecz ne. Ta  oczy wi sta

za leż ność po win na skła niać do głęb szej ana li zy kon tro li wy -
da wa ne go pa li wa, któ re z ca łą pew no ścią sta no wi istot ną
część kosz tów każ dej fir my. War to za tem za po znać się
z moż li wo ścia mi po czy nie nia oszczęd no ści na pa li wie
przy wy ko rzy sta niu ist nie ją ce go sys te mu je go dys try bu cji. 
Naj prost szym spo so bem ob ni że nia zu ży cia jest wpro wa dze -
nie sys te mu elek tro nicz nej ewi den cji wy da nia pa li wa sil ni ko -
we go z se rii PetroMAT sca da. Są to urzą dze nia za pro jek to -
wa ne do in sta la cji w naj po pu lar niej szych w Pol sce dwu płasz -
czo wych zbior ni kach pla sti ko wych o po jem no ści do 5.000 li -
trów. Czę ścią skła do wą te go roz wią za nia jest PetroMAT mi -
kro, któ ry po zwa la na pro wa dze nie ewi den cji po brań pa li wa
i nad zo ro wa nie je go sta nu w zbior ni ku na kom pu te rze ma ga -
zy nie ra. Sys tem do star cza ny jest w ze sta wie z iden ty fi ka to ra -
mi sys te mo wy mi, licz ni kiem -pul se rem i opro gra mo wa niem
za rzą dza ją cym współ dzia ła ją cym z ist nie ją cy mi na sta cji ele -
men ta mi hy drau licz nymi.
Bar dziej za awan so wa ne urzą dze nia se rii PetroMAT web
i opro gra mo wa nie za rzą dza ją ce PetroManager Net po zwa la -
ją na pro wa dze nie roz li czeń ca łej flo ty po jaz dów ra zem
z kom pen sa cją tem pe ra tu ry. Prze zna czo ne dla śred nich i du -
żych od bior ców współ pra cu ją z le ga li zo wa ny mi dys try bu to -
ra mi i na le wa ka mi cy stern pa li wo wych oraz son da mi po zio -
mu pa li wa wszyst kich li czą cych się pro du cen tów. Czę sto
pod kre śla ną przez klien tów za le tą tych rozwiązań jest ich uni -
wer sal ność – pozwalają one ste ro wać pra wie każ dym sprzę -
tem do wy da wa nia i kon tro li środ ków pęd nych, AdBlue lub
in ne go ro dza ju pły nów eks plo ata cyj nych. 
Dzię ki kon wer te rom sy gna łu moż na po bie rać da ne z son dy
o tem pe ra tu rze ma ga zy no wa ne go pa li wa. W ten spo sób
opro gra mo wa nie za rzą dza ją ce PetroManager prze li cza ob ję -
tość wy da wa ne go i ma ga zy no wa ne go pa li wa do ob ję to ści
re fe ren cyj nej – ja ką jest tem pe ra tu ra 15 stop ni Cel sju sza.
Dzię ki te mu zni ka ją nie do bo ry wy ni ka ją ce z róż nic ob ję to ści
pa li wa po wsta ją cych wraz ze zmia ną tem pe ra tu ry. Chodzi tu
o ilości sięgające 2-4% pa li wa rocz nie, któ re jest za zwy czaj
roz li cza ne ja ko stra ta nie za wi nio na. Ta ki sys tem za rzą dza ją -
cy zo stał wdro żo ny na we wnętrz nych sta cjach pa liw Bu do -
kru szu na te re nie ca łej Pol ski. PetroMaty po za ole jem na pę -
do wym ob słu gu ją tak że wy da nia AdBlue. – Do chwi li wdro że -

nia no we go sys te mu pa li wo wy da wa ła jed na upraw nio na oso -
ba i to ona spo rzą dza ła mie sięcz ny ra port z tan ko wań. Za tem
ewen tu al ne za ist nia łe nie pra wi dło wo ści by ły moż li we do wy -
kry cia do pie ro po upły wie mie sią ca, a wy ni ki obar czo ne były
du żym błę dem. Obec nie dzię ki za sto so wa niu opro gra mo wa -
nia PetroManager Net wszyst ko re je stro wa ne jest na bie żą co
z wy so ką do kład no ścią – mó wi Mar cin Cha rzyń ski, czło nek
za rzą du Bu do kru szu.
Ter mi na le PetroMAT z se rii web do dat ko wo mo gą być wy po -
sa żo ne w sys tem iden ty fi ka cji wle wu PetroFlota. Układ ten
skła da się z dwóch za sad ni czych czę ści – iden ty fi ka to rów in -
sta lo wa nych we wle wach pa li wa i czyt ni ka in sta lo wa ne go
na pi sto le cie na le wo wym. Pi sto let wy po sa żo ny w czyt nik
wło żo ny do wle wu pa li wa spraw dza da ne po jaz du za pi sa ne
na za in sta lo wa nej opa sce na wlew. Gdy au to ry za cja prze bie -
gnie po myśl nie, ste row nik uru cha mia pom pę i ana li zu je prze -
bieg pro ce su tan ko wa nia. Te go ro dza ju roz wią za nie po zwa -
la za bez pie czyć użyt kow ni ka przed za tan ko wa niem nie wła -
ści we go pa li wa lub je go kra dzie żą za spra wą na la nia do nie -
upraw nio ne go po jaz du lub ka ni stra. Dzię ki za sto so wa niu
iden ty fi ka to rów PetroFlota fir ma Skan ska jesz cze bar dziej
uszczel ni ła ob rót pa li wem. Za sto so wa nie te go ukła du po -
zwo li ło na osią gnię cie oszczęd no ści rzę du trzy dzie stu pro -
cent. Krót ko mó wiąc, wła śnie ty le pa li wa zni ka ło w ba kach
nie upraw nio nych po jaz dów, co pod no si ło kosz ty pro wa dze -
nia dzia łal no ści fir my. 
Za sad ni czym efek tem wpro wa dze nia sys te mu elek tro nicz nej
ewi den cji pa li wa jest stwo rze nie moż li wo ści kon tro li pra co -
daw cy nad po czy na nia mi pra cow ni ków. Moż li wo ści kon tro li
ofe ro wa ne przez fir mę Pe troCon sul ting obej mu ją bo wiem za -
pis prze bie gu tan ko wa nia w każ dej se kun dzie – spa dek wy -
daj no ści lub prze ry wa ne tan ko wa nia są au to ma tycz nie zgła -
sza ne ad mi ni stra to ro wi sys te mu. Oczy wi ście nie ko niecz nie
wszyst kie alar my do ty czyć mu szą przy pad ków kra dzie ży.
Spa dek wy daj no ści, a tym sa mym efek tyw no ści pa li wo wej
ozna czać mo że na przy kład ko niecz ność wy mia ny fil trów pa -
li wa lub awa rię pom py pa li wa. – Naj waż niej sze ko rzy ści, ja kie
osią gnę li śmy dzię ki prze pro wa dzo ne mu wdro że niu, to do stęp
do szyb kiej in for ma cji, ogra ni cze nie do dat ko wej pra cy, pod -
nie sie nie wy go dy ob słu gi oraz zmniej sze nie za an ga żo wa nia
kie row nic twa. Te raz go spo dar kę pa li wo wą ca łej sie ci na -
szych sta cji pro wa dzić mo że my bez po śred nio z cen tra -
li – pod su mo wu je Mar cin Cha rzyń ski.

PetroMAT pozwala ograniczyć zużycie paliwa

http://www.petroconsulting.pl/
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Użyt kow ni cy po jaz dów i urzą dzeń ko ło wych pra wi dło wo
eks plo atu ją cy ogu mie nie mo gą w ten spo sób mak sy -
mal nie wy dłu żyć je go ży wot ność. Wcze śniej czy póź niej

bę dą jed nak mu sie li wy mie nić wy mie nić opo nę. Kie dy te go do -
ko nać, tłu ma czy spe cja li sta fir my Ca mo plast So li deal. I tak,
w przy pad ku peł nych opon su per ela stycz nych wy mia ny do ko -
nać na le ży w mo men cie, kie dy zu ży cie doj dzie do li nii bez pie -
czeń stwa ozna czo nej na ścia nie bocz nej opo ny zna kiem „60
J”. Z ko lei z opa ski amor ty zu ją ce „press -on” pod le ga ją wy mia -
nie w mo men cie, gdy zu ży ciu ule gnie jed na trze cia cał ko wi tej
wy so ko ści gu my (lub gdy prze krój po przecz ny opo ny bę dzie
wy no sić mniej niż 2/3 cał ko wi tej wy so ko ści). Na to miast
w przy pad ku prze my sło wych opon pneu ma tycz nych z bież ni -
kiem, gdy w do wol nej czę ści na ob wo dzie opo ny zu ży ciu ule -
gną je go kost ki bież ni ka. Opo nę na le ży wy mie nić bez względ -
nie w przy pad kach, gdy zo sta nie uszko dzo na w spo sób wy -
klu cza ją cy bez piecz ne użyt ko wa nie. W ra zie wąt pli wo ści na le -
ży wy łą czyć ma szy nę z eks plo ata cji i za się gnąć po ra dy spe -
cja li sty z bran ży opon lub pro du cen ta. 
Każ da z opon i felg pro du ko wa nych przez fir mę Ca mo plast
So li de al speł nia wszel kie wy mo gi w za kre sie na zew nic twa,
ozna cza nia, geo me trii, no śno ści oraz ci śnie nia pom po wa nia,
któ re za war te zo sta ły w za le ce niach Eu ro pe an Ti re and Rim
Tech ni cal Or ga ni za tion (ETR TO). Je że li nie któ re roz mia ry nie
są uwzględ nio ne w pod ręcz ni ku ETR TO, Ca mo plast So li de al
sto su je za le ce nia Zrze sze nia ds. Opon i Felg (Ti re and Rim
As so cia tion – TRA) lub Ja poń skie go Sto wa rzy sze nia Pro du -
cen tów Opon i Ob rę czy (Ja pan Au to mo bi le Ti re Ma nu fac tu -
rers As so cia tion – JAT MA). Pu bli ka cje te są także po moc ne
użyt kow ni kom ma szyn w pra wi dło wym do bo rze opon i felg.
Ma szy ny ko ło we eks plo ato wa ne są czę sto w trud nych wa -
run kach. Nie któ re pra cu ją na pod ło żu po kry tym pla ma mi ole -
ju. Za cho dzi py ta nie, czy opo ny w ta kich wa run kach, na przy -
kład na po sadz kach za bru dzo nych ole jem, nie są na ra żo ne
na uszko dze nia i przed wcze sne zu ży cie? Ca mo plast So li de al
po da je, że opo ny ze standardową mieszanką gumową ofe -
ro wa ne przez tę fir mę nie są od por ne na od dzia ły wa nie ole -
ju. Nie mniej stwier dze nie to ma cha rak ter czy sto teo re tycz -
ny i do ty czy za sto so wań za kła da ją cych jedynie sta ły kon -
takt z ole jem (wę że hy drau licz ne, uszczel ki). Z do świad czeń
Ca mo plast So li de al wy ni ka, że:
• w przy pad ku ogu mie nia eks plo ato wa ne go w prze my śle nie

wy stę pu ją żad ne pro ble my ani za gro że nia w przy pad ku za -
sto so wań, w któ rych dojść mo że do przy pad ko we go za -
bru dze nia ole jem. Dzie je się tak dla te go, że w trak cie
dalszej jaz dy opo ny oczysz czą się sa me, 

• w przy pad ku za sto so wań wią żą cych się z prze jaz da mi
po po sadz ce, na któ rej utrzy mu je się du ża war stwa ole ju
i sma ru, co ozna cza per ma nent ny kon takt ogumienia
z tymi substancjami, użytkownik maszyny winien spo dzie -
wać się zmniejszenia ży wot no ści opon. 

W kil ku po dob nych przy pad kach ośrodek badawczo-
rozwojowy Camoplast Solideal dowiódł jed nak, że ży wot ność
opon, któ re „nie są od por ne” na olej, a przede wszyst kim
koszt w prze li cze niu na go dzi nę pracy maszyny, są nadal ko -
rzyst niej sze w porównaniu do opon z mieszanką ty pu Oil Pro of.
Dzie je się tak dla te go, że ży wot ność opon Oil Pro of , które są
uży wa ne na nor mal nych, nie za bru dzo nych po sadz kach jest

znacz nie niż sza niż ży wot ność nor mal nych mie sza nek
do bież ni ków. Pod su mo wu jąc, Camoplast Solideal stwierdza,
że oferowane przez tę firmę opo ny mo gą być sto so wa ne
na po sadz kach za bru dzo nych ole jem z za strze że niem, że: 
• wykonywane jest re gu lar ne usuwanie  zabrudzeń z opon

przy użyciu my dła lub roz pusz czal ni ka, 
• ży wot ność opon bę dzie mniej sza w za leż no ści od czę sto tli wo -

ści kon tak tu z za nie czysz cze niem ole ja mi i ich czysz cze nia.
Eksploatujący pojazdy kołowe niejednokrotnie zastanawiają
się, jaka jest ży wot ność stosowanych przez nich opon w go -
dzi nach i jakie czynniki mają największy wpły w na ich trwa -
łość? Ży wot ność ogumienia uzależniona jest od całego
szeregu pa ra me trów ze wnętrz nych, ta kich jak: 
• stopień ob cią że nia opo ny (nie cho dzi przy tym  jedynie

o mak sy mal ne sto so wa ne ob cią że nie, lecz przede
wszystkim o ob cią że nie śred nie), 

• zachowanie prawidłowych parametrów ci śnie nia pom po -
wa nia opony przewidzianych dla danego urządzenia, 

• tem pe ra tu ra po wie trza, 
• wła ści wo ści pod ło ża, na któ rym eks plo ato wa na jest ma szy na, 
• sub stan cje che micz ne i ole je gromadzące się na pod ło żu, 
• wła ści wo ści te re nu, 
• moment obrotowy (si ły osio we), od le gło ści przejazdu, 
• wa run ki uży tkowa nia: ob cią żo ne w pięćdziesięciu

procentach – nieobciążone w w pięćdziesięciu procentach, 
• styl jaz dy, sposób pracy operatora, 
• ro dzaj i waga eksploatowanej ma szy ny.

Jak eksploatować i kiedy wymienić opony?

Ży wot ność ogu mie nia uza leż nio na jest od ca łe go sze re gu pa ra me trów ze wnętrz -
nych. Użyt kow nik ma szy ny ko ło wej prze strze ga ją cy ści śle za le ceń eks plo ata cyj -
nych mo że zna czą co ją wy dłu żyć i tym sa mym ob ni żyć kosz ty ope ra cyj ne 
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http://www.ewpa.pl/
http://www.dressta.com.pl/
http://maszynybudowlane.pl/
http://www.interhandler.pl/
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http://www.carraro24.com/pl/
http://www.spicer24.com/
http://erlau.pl/
http://tigraflex.pl/


46 SERWIS I EKSPLOATACJA  

S
E

R
W

IS
 i

 C
Z

¢
Â

C
I

http://www.atl-czesci.pl/
http://www.swiatkoparek.pl/
http://www.b-m.pl/
http://www.warynski-trade.com.pl/
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http://komatsupoland.pl/komatsu.html
http://www.ketral.pl/
http://sf-filter.pl/


48 SERWIS I EKSPLOATACJA  

S
E

R
W

IS
 i

 C
Z

¢
Â

C
I

http://www.camoplastsolideal.com/
http://www.bthfast.pl/
http://www.mista.eu/
http://glimat.pl/


http://iowservice.pl/


http://www.b-m.pl/

