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NAJLEPSZE OPONY.



Szanowni Paƒstwo…

…serwis – s∏owo o wielu znaczeniach – coraz cz´Êciej okreÊlany bywa w rozbudowany sposób 
- jako „obs∏uga posprzeda˝na”. To stwierdzenie dok∏adnie precyzuje zadania serwisu, niegdyÊ ko-
jarzàce si´ wy∏àcznie z ucià˝liwoÊciami oczekiwania na napraw´, obecnie zaÊ niezmiernie wa˝ne-
go dzia∏u ka˝dej firmy, która coÊ produkuje. 
Coraz cz´Êciej nie czeka si´ na awari´ – mo˝na bowiem z ∏atwoÊcià uprzedziç jej wystàpienie ana-
lizujàc parametry pracy maszyny. Przewidujàc moment zu˝ycia si´ jakiejÊ cz´Êci ∏atwo jest zapla-
nowaç przerw´ w jej pracy dok∏adnie w tym momencie, kiedy nie jest nam ona niezb´dna na pla-
cu budowy. Firmy sprzedajà nam zatem produkt, a wraz z nim ca∏à gam´ us∏ug „opieki” nad jego
funkcjonowaniem. Przyk∏adem jest Komatsu, którego wzorowe podejÊcie do klienta opisujemy
w dalszej cz´Êci wydania. 
Czy awarie produkowanego przez nas wyrobu mogà mieç dla nas pozytywne znaczenie? Owszem,
jeÊli postaramy si´ zrozumieç przyczyny ich wystàpienia i wykorzystamy t´ wiedz´ dla poprawienia
technologii. Wiele firm poj´∏o ju˝ wag´ wspó∏pracy z punktami serwisowymi i dzi´ki wzajemnemu
przep∏ywowi informacji udoskonala swoje produkty a˝ do perfekcji …
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2. Silniki Diesla d∏ugo uwa˝ano za nadajàce
si´ wy∏àcznie do pojazdów u˝ytkowych 
i maszyn roboczych. Po latach, dzi´ki
staraniom rzeszy in˝ynierów i naukowców,
Diesel zyska∏ zupe∏nie nowe oblicze…

6. Podstawowym obowiàzkiem operatora przy
obs∏udze m∏otów hydraulicznych jest smaro-
wanie tulei narz´dziowej i grota

8. Ka˝dy kontrakt serwisowy zawarty przez Volvo
Maszyny Budowlane Polska przewiduje przej´-
cie przez firm´ ca∏kowitej odpowiedzialnoÊci za
czynnoÊci serwisowe majàce wp∏yw na zmniej-
szenie kosztów u˝ytkowania sprz´tu i utrzyma-
nie go w pe∏nej gotowoÊci do pracy

9. IOW SERVICE oferuje silniki FARYMANN,
których jakoÊç i niezawodnoÊç potwierdzajà
u˝ytkownicy maszyn, w których zosta∏y one
zastosowane

10. Michelin udowodni∏, ˝e mo˝na wynaleêç 
na nowo ko∏o

11. Rysa na t∏oczysku si∏ownika hydraulicznego
nie ma negatywnego wp∏ywu na wyglàd ma-
szyny, nie naprawiona mo˝e jednak dopro-
wadziç do powa˝nej awarii

12. Komatsu stawia na serwis! 

16. Bardziej kompleksowy serwis firmy Fliegl
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Czterosuwowy silnik o zap∏onie iskrowym zosta∏
wynaleziony w roku 1867 przez Nikolausa Augusta
Otto. TrzydzieÊci jeden lat póêniej konstrukcj´ jed-
nostki nap´dowej o zap∏onie samoczynnym
przedstawi∏ natomiast Rudolf Diesel. Oba wynalaz-
ki na przestrzeni lat doczeka∏y si´ szeregu uspraw-
nieƒ, znacznie dynamiczniej rozwija∏a si´ jednak
koncepcja silnika o zap∏onie iskrowym. Praktycz-
nie rzecz ujmujàc poczciwy Diesel przez pierwsze
pó∏ wieku prawie si´ nie zmienia∏, co musia∏o spra-
wiç, ˝e konstrukcyjnie pozosta∏ wyraênie w tyle za
konkurentem. Pewnie dlatego odznaczajàce si´
stosunkowo skromnymi osiàgami silniki z dwuza-
worowà wst´pnà komorà spalania i mechanicznie
sterowanym niskociÊnieniowym wtryskiem paliwa
nie cieszy∏y si´ zbytnim uznaniem. D∏ugo uwa˝ano

je za nap´d nadajàcy si´ wy∏àcznie do pojazdów
u˝ytkowych i maszyn roboczych. Silniki je nap´-
dzajàce postrzegano jako zbyt masywne, ha∏aÊli-
we i nieprzyjazne Êrodowisku naturalnemu. W∏a-
Êciwie jedynà zaletà Diesla zdawa∏o si´ byç niskie
zapotrzebowanie na paliwo. 
Mimo olbrzymiej metamorfozy, jakà na przestrzeni
lat przesz∏a konstrukcja silnika Diesla, w niektó-
rych kr´gach nadal uwa˝any on jest za wielce ob-

cià˝ajàcy Êrodowisko naturalne, a jego spaliny za
rakotwórcze. Warto przyjrzeç si´ bli˝ej temu pro-
blemowi, przy okazji prezentujàc najwa˝niejsze
z rozwiàzaƒ majàcych na celu poprawienie nieko-
rzystnego, dziÊ ju˝ ca∏kiem niezas∏u˝enie, wizerun-
ku silników wysokopr´˝nych.
Emitowane przez nie spaliny sà wielosk∏adniko-
wymi mieszaninami zwiàzków chemicznych po-
wstajàcymi w wyniku niedoskona∏ego spalania
oleju nap´dowego i silnikowego, a tak˝e zawar-
tych w nich uszlachetniaczy i zanieczyszczeƒ.
Spaliny przedostajà si´ do atmosfery w postaci
gazów, jak równie˝ w postaci czàstek sta∏ych.
W sk∏ad fazy gazowej wchodzà w´glowodory ali-
fatyczne i ich nitrowe pochodne, w´glowodory
aromatyczne, a tak˝e tlenki azotu, siarki oraz w´-
gla. W´giel pierwiastkowy jest g∏ównym sk∏adni-
kiem czàstek sta∏ych, na powierzchni których sà
zaadsorbowane zwiàzki organiczne. Emisja szko-
dliwych czàstek sta∏ych o ró˝nych wymiarach
i kszta∏cie jest zjawiskiem charakterystycznym dla
silników Diesla. Przebywajàc w pobli˝u pracujàcej
maszyny budowlanej cz´sto zaobserwowaç mo-
˝emy to go∏ym okiem. Szczególnie w przypadku
silników starszego typu lub eksploatowanych
w ekstremalny sposób. W´glowodory parafinowe,
w´glowodory aromatyczne, w tym wielopierÊcie-
niowe w´glowodory aromatyczne (WWA), aldehy-
dy, pochodne fenolu, aminy aromatyczne, estry
oraz alkohole wchodzà w sk∏ad frakcji rozpusz-
czalnej czàstek sta∏ych. Zwiàzki te stanowià od 15
do 45 procent ich masy. Natomiast organiczna
frakcja nierozpuszczalna zawiera sadz´ oraz
zwiàzki siarki i metale pochodzàce g∏ównie z pro-
duktów Êcierania elementów silników. Frakcja ta
zawiera równie˝ wod´ zwiàzanà z siarczanami. 
Spaliny silników Diesla wch∏aniane sà do organi-
zmu przez uk∏ad oddechowy i ∏atwo wch∏aniajà
i kumulujà si´ w p´cherzykach p∏ucnych. Mogà
one powodowaç chroniczne zaburzenia w uk∏a-
dzie oddechowym, wykazujà tak˝e dzia∏anie rako-
twórcze. W warunkach ostrej ekspozycji dzia∏ajà
dra˝niàco na b∏ony Êluzowe oczu i dróg oddecho-
wych oraz mogà byç przyczynà bólu i zawrotów
g∏owy oraz zm´czenia. Liczne badania toksykolo-
giczne i epidemiologiczne wskazujà na wyraênà
zale˝noÊç mi´dzy nara˝eniem na te zwiàzki
a wzrostem ryzyka powstawania nowotworów.
WielopierÊcieniowe w´glowodory aromatyczne
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Diesel - trudna walka o nowy wizerunek

Stare maszyny niestety ciàgle jeszcze pracujà. Emitowane przez ich sil-
niki tumany spalin i ha∏as szkodzà wizerunkowi Diesla…
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wykazujà toksycznoÊç uk∏adowà, powodujàc
uszkodzenie nadnerczy, uk∏adu ch∏onnego, krwio-
twórczego i oddechowego. Spaliny wydzielajàce
si´ z silników Diesla mogà stanowiç zwi´kszone
ryzyko zawodowe w zwiàzku z prawdopodobieƒ-
stwem nara˝enia na zwiàzki rakotwórcze.
Âwiadomi zagro˝eƒ wszyscy wiodàcy producenci
silników wysokopr´˝nych zatrudniajà w swych
oÊrodkach badawczo-rozwojowych rzesze in˝y-
nierów pracujàcych nad ograniczeniem do atmos-
fery emisji czàstek sta∏ych i innych szkodliwych
substancji. Nawet przeciwnicy Diesla przyznaç
muszà, ˝e ich praca przynosi spektakularne suk-
cesy. Szczególnie w jednostkach nap´dowych
z systemem wtryskowym „common rail” z wysoko-
ciÊnieniowà pompà paliwowà i akumulatorem ci-
Ênienia ciàgle jeszcze istniejà rezerwy mogàce
przyczyniç si´ do osiàgni´cia czystszego spalania.
Rozwiàzanie polegajàce na wprowadzeniu tak
zwanego wtrysku pilotujàcego pozwala obni˝yç
emisj´ toksycznych zwiàzków, z∏agodziç przebieg
procesu spalania oraz obni˝yç poziom ha∏asu emi-
towanego przez jednostk´ nap´dowà. 
Konstruktorzy starajà si´ uzyskaç maksymalne
rozpylenie paliwa w cylindrze, co przek∏ada si´ na
bardziej efektywne wykorzystanie zgromadzonego
w nim powietrza. By osiàgnàç zamierzony efekt
wspó∏czesne wtryskiwacze majà od pi´ciu do
siedmiu mikroskopijnych, niezwykle precyzyjnie
wykonywanych otworów. 
Warto zauwa˝yç, ˝e w porównaniu z silnikiem
o zap∏onie iskrowym, wielkoÊç emisji gazu cieplar-
nianego - dwutlenku w´gla - na jednostk´ zu˝ywa-
nego paliwa jest w przypadku Diesla o oko∏o dwa-
dzieÊcia procent ni˝sza. Przy mniejszym zapotrze-
bowaniu na paliwo oraz efektywnym jego spalaniu
z nadmiarem powietrza, silnik ten emituje zatem
mniej zanieczyszczeƒ. W nowych konstrukcjach,
wyposa˝onych w filtry czàstek sta∏ych ich emisja
zosta∏a ograniczona do poziomu porównywalnego
z silnikami o zap∏onie iskrowym. Problemem pozo-
staje jednak nadal nieco wy˝sza zawartoÊç tlen-
ków azotu (NOx) w spalinach. 
Kolejnym wa˝nym rozwiàzaniem technicznym
wp∏ywajàcym na ograniczenie emisji szkodliwych
substancji w spalinach Diesla jest turbodo∏adowa-
nie. Turbina o zmiennej geometrii i regulowane ∏o-
patki kierujàce zapewniajà maksymalnà skutecz-
noÊç i wy˝sze ciÊnienie do∏adowania w ca∏ym za-
kresie pr´dkoÊci obrotowych silnika. Ustawienie
∏opatek turbospr´˝arki regulowane jest pneuma-

tycznym bàdê elektrycznym si∏ownikiem. Uk∏ad
umo˝liwia wtrysk wi´kszych dawek paliwa, dzi´ki
czemu silnik uzyskuje wi´ksze osiàgi przy wi´k-
szej sprawnoÊci spalania i równoczeÊnie ni˝szej
toksycznoÊci spalin.
Niewàtpliwà zaletà jednostki nap´dowej o zap∏o-
nie samoczynnym jest o 20-30 procent wi´ksza
sprawnoÊç w porównaniu z silnikiem o zap∏onie
iskrowym. Innymi s∏owy Diesel wykonuje wi´kszà
prac´ konsumujàc identyczne dawki paliwa. Po-
niewa˝ w przypadku oleju nap´dowego nie wyst´-
puje ograniczenie w postaci spalania detonacyjne-
go, silnik Diesla cechuje si´ znacznie wy˝szym
stopniem spr´˝ania. 
Du˝à skutecznoÊç w ograniczeniu emisji czàstek
sta∏ych wykazujà filtry. Praktycznie wszystkie no-
woczesne silniki o zap∏onie samoczynnym wypo-
sa˝one sà w te najbardziej zaawansowane tech-
nicznie elementy uk∏adu oczyszczania spalin. Wy-
ró˝niamy dwa rodzaje filtrów: ADPF i CDPF.
W obu przypadkach trzy ostanie litery sà skrótem
nazwy „Diesel Particulate Filter”, natomiast „A”
oznacza „Additive” (domieszkowy), zaÊ „C” ozna-
cza „Catalysed” (katalityczny). Oba rodzaje tych
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Tak˝e nowoczesne silniki Diesla emitujà szkodliwe substancje. Podczas
uruchamiania ich w warunkach warsztatowych zadbaç nale˝y o sku-
teczne odprowadzanie spalin
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urzàdzeƒ sk∏adajà si´ z podobnych elementów,
jak zwyk∏y reaktor katalityczny i podobnie jak w je-
go przypadku gazy spalinowe przechodzà przez
g´stà sieç cienkich kanalików. Ró˝nica polega na
tym, ˝e ka˝dy ze wspomnianych kanalików jest na
koƒcu zamkni´ty i gazy spalinowe zmuszone sà
przep∏ywaç przez porowate Êcianki do pozosta-
∏ych cz´Êci filtra, w których kanaliki sà zamkni´te
z przeciwnej strony. W ten sposób czàsteczki sa-
dzy osadzajà si´ na Êciankach. 
Jak ju˝ wy˝ej zosta∏o wspomniane, litera „C”
w CDPF oznacza obecnoÊç pow∏oki katalitycznej,
natomiast „A” w nazwie ADPF wskazuje na obec-
noÊç dodatkowej substancji. W tym ostatnim przy-
padku do paliwa dodawany jest specjalny, nietok-
syczny zwiàzek chemiczny, który wraz z recyrkula-
cjà spalin powoduje równie skuteczne oczyszcza-
nie spalin, jak filtr typu CDPF. Zarówno pow∏oka
katalityczna, jak i dodatkowa substancja powodu-
jà odpowiednie obni˝enie temperatury, umo˝liwia-
jàce wypalenie sadzy. 
Gromadzone czàsteczki sadzy sà w regularnych
odst´pach czasu spalane w procesie samoczyn-
nej regeneracji filtra. Trwa∏oÊç katalitycznego filtra
czàstek sta∏ych dorównuje praktycznie trwa∏oÊci
pojazdu, natomiast filtr domieszkowy wymaga
okresowej obs∏ugi w celu usuni´cia niespalonych
pozosta∏oÊci i uzupe∏nienia Êrodka chemicznego. 
Filtr czàstek sta∏ych utrzymuje st´˝enie wi´kszych

i mniejszych czàstek na poziomie nie przekracza-
jàcym tych wartoÊci dla silnika o zap∏onie iskro-
wym. Dotyczy to tak˝e niebezpiecznych dla zdro-
wia najmniejszych drobin. 
Producenci silników nie szcz´dzà wysi∏ków, by
ograniczyç zapylenie gazów spalinowych emito-
wanych przez silniki o zap∏onie samoczynnym.
Jest to realizowane równolegle poprzez zwi´ksza-
nie sprawnoÊci procesu spalania mieszanki oraz
doskonalenie uk∏adów odpowiedzialnych za
oczyszczanie spalin. 
Du˝e mo˝liwoÊci w zakresie ograniczania emisji
do Êrodowiska szkodliwych sk∏adników spalin ma
równie˝ przemys∏ petrochemiczny. WielkoÊç emisji
czàstek sta∏ych z silników Diesla zale˝y przecie˝
tak˝e od zawartoÊci siarki w paliwie. Obni˝enie jej
zawartoÊci tylko 0,05 procent przyczynia si´ do
zmniejszenia zawartoÊci ditlenku siarki w spali-
nach, a jednoczeÊnie redukuje emisj´ czàstek sta-
∏ych o 8-18 procent, w zale˝noÊci od typu silnika.
Do paliwa dodawane sà równie˝ ulepszacze, któ-
rych zadanie stanowi utrzymywanie w czystoÊci
uk∏adu wtryskowego oraz ochrona przed nadmier-
nym zu˝yciem elementów silnika. Równie˝ wzrost
liczby cetanowej - wielkoÊci charakteryzujàcej w∏a-
snoÊci zap∏onowe paliw - powoduje zmniejszenie
wielkoÊci emisji czàstek sta∏ych w spalinach. Pro-
ducenci paliwa i silników sà natomiast sceptycznie
nastawieni do kwestii zmniejszenia jednej z pod-

Na szkodliwe dzia∏anie spalin silników Diesla sà nara˝eni operatorzy maszyn szczególnie podczas pracy w miejscach o ograni-
czonej wymianie powietrza. Szkodliwe sk∏adniki spalin mogà powodowaç chroniczne zaburzenia w uk∏adzie oddechowym, wy-
kazujà tak˝e dzia∏anie rakotwórcze. W warunkach ostrej ekspozycji dzia∏ajà dra˝niàco na b∏ony Êluzowe oczu i dróg oddecho-
wych oraz mogà byç przyczynà bólu i zawrotów g∏owy oraz zm´czenia
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stawowych w∏aÊciwoÊci oleju nap´dowego, jakà
jest jego g´stoÊç. W praktyce oznacza to bowiem
znaczny spadek mocy jednostki nap´dowej. Kon-
struktorzy idà raczej w kierunku ograniczenia wtry-
sku frakcji paliwa przyczyniajàcych si´ do wzrostu
emisji szkodliwych substancji.
Równie˝ koncerny petrochemiczne majà w tym
swój udzia∏ wprowadzajàc coraz lepsze i czystsze
paliwo. Zmiany standardów paliwowych w Europie
(norma EN 590 dla olejów nap´dowych) i na Êwie-
cie (Âwiatowa Karta Paliw) doprowadzi∏y do zde-
cydowanego obni˝enia zawartoÊci siarki w pali-
wach, co umo˝liwia stosowanie z∏o˝onych uk∏a-
dów obróbki spalin. Równie˝ stosowanie paliw al-
ternatywnych – gazu ziemnego, biopaliw I genera-
cji (alkohole i estry kwasów t∏uszczowych) i synte-
tycznych paliw II generacji (CTL – z w´gla, GTL –
z gazu ziemnego, BTL – z biomasy) stanowi kolej-
nà szans´ obni˝enia emisji szkodliwych substancji
zawartych w spalinach. Na przyk∏ad próby z zasto-
sowaniem syntetycznego oleju nap´dowego wy-
kaza∏y dalsze wyraêne zmniejszenie zawartoÊci
NOx i czàstek sta∏ych w spalinach – odpowiednio
o dwadzieÊcia i trzydzieÊci procent. 
Przed opracowujàcymi formu∏´ nowoczesnych ole-
jów silnikowych pozostaje du˝e pole do popisu. To
w∏aÊnie oleje zak∏ócaç mogà prac´ uk∏adów redukcji
spalin ograniczajàc na przyk∏ad efektywnoÊç filtrów
czàstek sta∏ych. Zawarty w nich popió∏ jest bowiem
niemo˝liwy do spalenia nawet z pomocà uk∏adów
katalitycznych. Prowadzi to w efekcie w przypadku
filtrów czàstek sta∏ych do zwi´kszonego ciÊnienia
zwrotnego i nawet ich ca∏kowitego zablokowania.
Fosfór i siarka zawarte w uszlachetniaczach mogà
wp∏ywaç negatywnie na prac´ systemów SCR. 
Czy rozwiàzaniem nie by∏oby zatem wyeliminowa-
nie uszlachetniaczy z olejów? Niestety nie jest to
mo˝liwe, sà one bowiem niezb´dne w utrzymywa-
niu silnika w czystoÊci, chronià równie˝ jego cz´-
Êci przed nadmiernym zu˝yciem przed∏u˝ajàc
w ten sposób ˝ywotnoÊç jednostki nap´dowej.
A to przecie˝ jest jednym z podstawowych celów
producentów silników. Odpowiedzià musia∏o byç
opracowanie formu∏y olejów silnikowych o w∏aÊci-
woÊciach obecnych, ale zawierajàcych o po∏ow´
mniej siarki, fosforu, cynku i wapnia. Takie oleje
muszà byç ju˝ stosowane w silnikach generacji
spe∏niajàcej norm´ Euro 4. 
Tlenki azotu (NOx) powstajà w procesie spalania
w wyniku po∏àczenia tlenu (O2) z azotem (N2)
w warunkach wysokiej temperatury. Reakcja ta

uzale˝niona jest od lokalnych skoków temperatury
i jej intensywnoÊç roÊnie wraz z obcià˝eniem silni-
ka, czyli przy przyspieszaniu, jeêdzie z du˝à pr´d-
koÊcià lub z du˝ym obcià˝eniem. 
ZawartoÊç tlenków azotu w spalinach redukowana
jest na trzy sposoby: poprzez odpowiednie kontro-
lowanie wtrysku paliwa i procesu spalania, po-
przez dodawanie do komory spalania niepalnych
gazów spalinowych w procesie ich recyrkulacji

(przy pomocy uk∏adu EGR) i w koƒcu poprzez ich
utlenianie w reaktorze katalitycznym. Uk∏ad recyr-
kulacji spalin kieruje pewnà ich iloÊç do uk∏adu do-
lotowego. W rezultacie mieszanka ma wy˝szà tem-
peratur´ ni˝ powietrze atmosferyczne, z mniejszà
relatywnà zawartoÊcià tlenu oraz zmniejszonym
wydatkiem masowym przep∏ywu powietrza doloto-
wego. Powoduje to pewne spowolnienie procesu
spalania i obni˝enie jego Êredniej temperatury.
Dzi´ki temu powstaje mniejsza iloÊç tlenków azo-
tu. Dodatkowe sch∏adzanie recyrkulowanych spa-
lin pozwala zwi´kszyç ich udzia∏ w ∏adunku cylin-
dra, co przek∏ada si´ na dalsze obni˝enie tempe-
ratury spalania, a co za tym idzie – równie˝ NOx.  
Producenci jednostek nap´dowych i przemys∏ ra-
fineryjny majà z pewnoÊcià najwi´cej do powie-
dzenia w zakresie emisji do atmosfery szkodliwych
czàstek sta∏ych. Nie nale˝y jednak zapominaç
o kierowcach i operatorach maszyn. Naciskajàc
peda∏ gazu majà oni olbrzymi wp∏yw na wielkoÊç
zu˝ycia paliwa, a co za tym idzie wielkoÊç wyrzu-
canych do atmosfery szkodliwych substancji. 

OÊrodki badawczo-rozwojowe producentów nie szcz´dzà wysi∏ków, by
ograniczyç zapylenie gazów emitowanych przez silniki Diesla
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Podstawowym obowiàzkiem operatora przy
obs∏udze m∏otów hydraulicznych jest smaro-
wanie tulei narz´dziowej i grota podczas pra-

cy. Zasadà jest, ˝e oba elementy: tuleja-grot powin-
ny byç regularnie smarowane, co minimum 2 godzi-
ny pracy m∏ota, odpowiednià dawkà specjalnego
smaru. Stara zasada  - kto nie smaruje, ten nie je-
dzie, jest w tym przypadku Êwi´tà prawdà. Podczas
pracy m∏ota w ci´˝kich warunkach temperatura
wspó∏pracujàcych elementów - tulei i grota - mo˝e
znacznie przekroczyç 100°C w wyniku tarcia mi´dzy
tymi elementami oraz przekazywanej ogromnej
energii udaru. Brak odpowiedniego Êrodka smarne-
go powoduje dodatkowe podnoszenie temperatury
wspó∏pracujàcych elementów oraz niemal˝e ich za-
tarcie. W wyniku tego z powierzchni tulei oraz grota
wyrywane sà drobne kawa∏ki materia∏u, co stanowi
êród∏o bardzo intensywnego zu˝ywania si´ po-
wierzchni tych elementów. Dodatkowo, takie drobne
wyrwania materia∏u z powierzchni grota sà cz´sto
przyczynà jego z∏amania, poniewa˝ stanowià êród∏o
mikroskopijnych p´kni´ç w materiale.
Przestrzeganie zaleceƒ zawartych w instrukcji obs∏ugi
m∏ota nie tylko chroni u˝ytkownika przed opisanymi
powy˝ej przypadkami, ale tak˝e znacznie obni˝a kosz-
ty eksploatacji m∏ota. Regularne smarowanie wysoko-
gatunkowym smarem kilkakrotnie wyd∏u˝a ˝ywotnoÊç
tulei narz´dziowej i trzonu grota, przez co wymiana
tych elementów nast´puje rzadziej. Czasami koszt wy-
miany tulei narz´dziowych w m∏ocie jest doÊç wysoki,
z powodu koniecznoÊci ca∏kowitego demonta˝u m∏o-
ta, zb´dnej, ale koniecznej wymiany uszczelnieƒ oraz
kosztów transportu ci´˝kiego urzàdzenia.
Wi´kszoÊç produkowanych przez Atlas Copco
m∏otów hydraulicznych jest wyposa˝ona fabrycz-
nie w uk∏ad centralnego smarowania. Jest to naj-
wygodniejsza metoda na zapewnienie regularne-
go i odpowiedniego smarowania. Obowiàzek ope-
ratora ogranicza si´ jedynie do wymiany na czas
wk∏adu ze smarem. Uk∏ad ten samoczynnie poda-
je odpowiednià dawk´ smaru na wspó∏pracujàce

elementy. Do ka˝dego m∏ota nie posiadajàcego
fabrycznie uk∏adu centralnego smarowania, mo˝e-
my domontowaç taki uk∏ad zasilany hydraulicznie
bàdê elektrycznie, w zale˝noÊci od modelu m∏ota.
Wiemy ju˝, ˝e smarowaç trzeba. Musimy tak˝e wie-
dzieç, ˝e nale˝y u˝ywaç odpowiedniego smaru. Do
m∏otów hydraulicznych zalecany jest smar wysoko-
temperaturowy, z dodatkami miedzi i molibdenu, któ-
re w pewnym stopniu uzupe∏niajà powstajàce ubytki
materia∏u w tulei i grocie. Smar oferowany przez Atlas
Copco posiada zakres temperatury pracy do 1.100°C!
I rzeczywiÊcie to dzia∏a! Nawet w ekstremalnych wa-
runkach pracy przy wysokiej temperaturze otocze-
nia, smar ten utrzymuje odpowiednià konsystencj´
i zapewnia odpowiednie smarowanie. Dlatego zna-
laz∏ uznanie u szerokiej rzeszy naszych klientów,
którzy wczeÊniej próbowali tak˝e innych Êrodków
smarnych. Smar ten dost´pny jest w ró˝nych opa-
kowaniach, dostosowanych do potrzeb klientów. 
Przy regularnym stosowaniu smaru Atlas Copco,
tuleja narz´dziowa utrzymuje wymiar dopuszczal-
ny nawet 2-3 lata przy intensywnej eksploatacji
m∏ota, na przyk∏ad w kamienio∏omach. 
Majàc na uwadze powy˝sze informacje, zach´ca-
my wszystkich klientów do zwrócenia uwagi czy
Wasz m∏ot jest odpowiednio smarowany w∏aÊci-
wym smarem. Zapewnia to d∏u˝szà ˝ywotnoÊç
elementów m∏ota i minimalizuje jego ewentualne
przestoje. Nale˝y tak˝e regularnie kontrolowaç
stan zu˝ycia tulei narz´dziowej, poniewa˝ po prze-
kroczeniu wymiaru dopuszczalnego zu˝ycia, grot
jest bardziej nara˝ony na z∏amanie, a smarowanie
nie przynosi ju˝ po˝àdanego efektu, poniewa˝
przestrzeƒ pomi´dzy powierzchnià tulei i grota jest
zbyt du˝a. W przypadku r´cznego smarowania,
m∏ot powinien zawsze byç w pozycji pionowej,
z narz´dziem dociÊni´tym do bijaka. Nieprzestrze-
ganie tej zasady mo˝e przynieÊç bardzo kosztow-
ne konsekwencje. To jedyny przypadek, kiedy
smarowanie jest szkodliwe. Trzeba pami´taç, ˝e
smarowaç nale˝y zgodnie z instrukcjà!

Smarowanie w m∏otach hydraulicznych



Twój czas
Nasze zaanga˝owanie

Atlas Copco Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 61A, S´kocin Nowy, 05-090 Raszyn
tel. 0-22 (prefix) 572 68 00, fax  0-22 (prefix) 572 68 09
www.hydraulic-attachments.com
www.atlascopco.pl

Bezawaryjna praca urzàdzenia nie jest kwestià przypadku. 
To zas∏uga regularnych przeglàdów i profesjonalnej obs∏ugi serwisowej. 
Dzi´ki Êwiatowej sieci punktów serwisowych jesteÊmy zawsze blisko naszych klientów.

W Atlas Copco szanujemy Twój czas.
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Du˝e maszyny Volvo - w rodzaju koparek 70-tono-
wych oraz 40-tonowych wozide∏ stosowane sà wsz´-
dzie tam, gdzie konieczne jest przemieszczanie ol-
brzymich mas ziemnych. Doskonale spisywa∏y si´
na przyk∏ad na budowie autostrady A2 oraz powsta-
jàcej w okolicach Wroc∏awia fabryki LG.  Teraz Volvo
jest najwi´kszym dostawcà maszyn odgrywajàcych
kluczowà rol´  w budowie dziewi´çdziesi´ciokilome-
trowego odcinka autostrady A1.

Generalny wykonawca, Skanska-NDI zdecydowa-
∏a si´ na realizacj´ projektu  maszynami wi´kszymi
ni˝ dotychczas stosowane w Polsce przy robotach
drogowych o podobnej skali.  Ze wzgl´du na wy-
mogi tego projektu oraz terminy wykonania po-
szczególnych zadaƒ w firmie Skanska-NDI przy do-
borze maszyn brano  pod uwag´ nie tylko zapropo-
nowane przez oferentów warunki handlowe i termin
dostawy, ale przede wszystkim sprawnoÊç dzia∏ania
serwisu. Jest to o tyle wa˝ne, ˝e chodzi o sprz´t
o kluczowym znaczeniu dla harmonijnego przebiegu
budowy. Od poczàtku zak∏adano, ˝e wszystkie ma-
szyny zaanga˝owane w budow´ autostrady majà po-
zostawaç stale w pe∏nej sprawnoÊci technicznej. 
Na budowie autostrady A1 prace rozpocz´to wy∏àcznie
maszynami fabrycznie nowymi. Fakt ten w po∏àczeniu
z wysokà jakoÊcià sprz´tu z pewnoÊcià u∏atwia ˝ycie
mechanikom, ale nie zwalnia ich z czujnoÊci. Utrzyma-
nie nowoczesnej maszyny w stanie pe∏nej gotowoÊci do
pracy nie jest k∏opotliwe, wymaga jednak odpowiednich
umiej´tnoÊci, doÊwiadczenia oraz specjalistycznych
narz´dzi i oryginalnych cz´Êci zamiennych.

Prac´ serwisu mobilnego  koordynuje oddelegowany
na sta∏e do bazy w Swaro˝ynie przedstawiciel firmy
Volvo Maszyny Budowlane Polska. Na terenie budo-
wy funkcjonuje magazyn cz´Êci podlegajàcych szyb-
kiemu zu˝yciu i tych niezb´dnych do przeprowadze-
nia b∏yskawicznych napraw.  Wynika to z zapisów
kontraktu serwisowego zawartego z generalnym wy-
konawcà projektu. Skanska-NDI podyktowa∏a na-
prawd´ twarde warunki. Przede wszystkim zawierajàc

kontrakt wymagano, by czas reakcji serwisu Volvo na
zg∏oszonà awari´ by∏ jak najkrótszy. Ustalono rów-
nie˝,  ˝e  w przypadku nienale˝ytej reakcji serwisu lub
przed∏u˝ajàcej si´ z jego winy naprawy maszyny, pe∏-
na odpowiedzialnoÊç - tak˝e finansowa - spada na jej
dostawc´. Stanowi to dla mechaników  Volvo dodat-
kowy bodziec. Ka˝dy z nich liczàc si´ z ewentualnymi
konsekwencjami stara si´ pracowaç jeszcze bardziej
efektywnie. Nie ma mowy, by na czas nie dotar∏a za-
mówiona cz´Êç zamienna lub ktoÊ z Volvo nie dopil-
nowa∏ powierzonych mu spraw. Jak do tej pory awa-
rie sprz´tu wyst´pujà sporadycznie, a je˝eli ju˝ do
nich dochodzi, to sà usuwane b∏yskawicznie, co po-
twierdzajà przedstawiciele Skanska-NDI. 
Ka˝dy kontrakt serwisowy zawarty przez Volvo Ma-
szyny Budowlane Polska przewiduje przej´cie przez
firm´ ca∏kowitej odpowiedzialnoÊci za czynnoÊci ser-
wisowe majàce wp∏yw na zmniejszenie kosztów u˝yt-
kowania sprz´tu i utrzymanie go w pe∏nej gotowoÊci
do pracy. To niezwykle korzystny uk∏ad dla
u˝ytkownika maszyny, który mo˝e skoncentrowaç si´
wy∏àcznie na w∏asnej pracy.

Kontrakt serwisowy Volvo - eksploatacja bez ryzyka

Baza sprz´towa budowy autostrady A1 mieÊci si´ w Swaro˝ynie. Na jej terenie stale przebywa majàcy swe biuro w widniejàcym na lewej fotografii kon-
tenerze przedstawiciel Volvo Maszyny Budowlane Polska odpowiedzialny za koordynacj´ wszelkich prac serwisowych. Do dyspozycji jego i pracowni-
ków serwisu mobilnego pozostaje te˝ podr´czny magazyn cz´Êci zamiennych. Jego zasoby sà uzupe∏niane niemal codziennie
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 Ka˝da firma wykonawcza posiada sprz´t budowla-

ny zasilany silnikami wysokopr´˝nymi. Sà to maszy-
ny, takie  jak: zag´szczarki, p∏yty wibracyjne, ma∏e
walce samobie˝ne, agregaty pràdotwórcze, pompy,
agregaty hydrauliczne oraz spr´˝arki. Wielu produ-
centów tych maszyn przy ich budowie zastosowa∏o
silniki wysokopr´˝ne Êwiatowego lidera BUKH
FARYMANN Diesel. Silniki FARYMANN sà z powo-
dzeniem zabudowywane w maszynach tak renomo-
wanych producentów, jak: AMMANN, CEDIMA,
CASE, DELKO, DELMAG, DYNAPAC, KAERCHER,
MIKASA, RAMMAX, RAVI, RILCO, SVEDALA,
WACKER, WEBER oraz wielu innych. 
JakoÊç i niezawodnoÊç silników FARYMANN po-
twierdza ka˝dy u˝ytkownik maszyn, w których zo-
sta∏y one zastosowane. Jednak bardzo ci´˝kie wa-
runki, w jakich musi pracowaç sprz´t na placu bu-
dowy, powodujà koniecznoÊç podejmowania cz´-
stych prac serwisowych. W celu zapewnienia mak-
symalnego wyd∏u˝enia ˝ywotnoÊci sprz´tu niezb´d-
ny jest serwis na profesjonalnym poziomie. Taki ser-
wis zapewni tylko firma IOW SERVICE, która jest
przedstawicielem firmy BUKH FARYMANN Diesel
w Polsce. Jako autoryzowane centrum serwisowe
IOW SERVICE oferuje sprzeda˝ i serwis silników

przemys∏owych o mocy od 4 do 11 kW ch∏odzonych
cieczà lub powietrzem z bezpoÊrednim wtryskiem
paliwa. IOW SERVICE oferuje silniki nowe, a dodat-
kowo, w ramach dzia∏alnoÊci autoryzowanego ser-
wisu,  tak˝e oryginalne cz´Êci zamienne i filtry. 
NowoÊcià w ofercie jest nowa wersja jednocylindro-
wego silnika 43F, który spe∏nia wymagania emisji
spalin podczas pracy pod ziemià - EPA Tier 1 (we-
d∏ug MSHA). Silnik 43F to le˝àca jednocylindrowa
czterosuwowa jednostka nap´dowa rozwijajàca
moc 11 kW. Silnik wyposa˝ony w bezpoÊredni sys-
tem wtrysku paliwa Bosch jest ch∏odzony powie-
trzem. Silnik 43F wyposa˝ony jest w rozrusznik
elektryczny, samoodpowietrzajàcy system paliwo-
wy, smarowanie olejem pod ciÊnieniem przy pomo-
cy pompy z´batej, du˝y suchy filtr powietrza, sku-
teczny t∏umik oraz 7,5-litrowy zbiornik z filtrem pali-
wa. Zastosowanie stopów z metali lekkich o du˝ej
wytrzyma∏oÊci do budowy skrzyni korbowej oraz
dmuchawa ch∏odzenia w kole zamachowym wraz
z poziomà budowà silnika pozwoli∏o uzyskaç ma∏à
wysokoÊç konstrukcyjnà, a co za tym idzie niewiel-
kie gabaryty. Silnik 43F dzi´ki odpowietrzeniu wn´-
trza skrzyni korbowej i uszczelnieniu trzonu zaworu
jest nieszkodliwy dla Êrodowiska naturalnego. 

IOW SERVICE - przedstawiciel BUKH FARYMANN



10 SERWIS I EKSPLOATACJA  

E
K

S
P

L
O

A
T

A
C

J
A

Czy mo˝na wynaleêç na nowo ko∏o? Pytanie
to wydaje si´ z pozoru absurdalne, ale pa-
trzàc na jednà z ostatnich nowatorskich

konstrukcji francuskiego koncernu Michelin trud-
no si´ oprzeç wra˝eniu, ˝e jednak mo˝na. Oto bo-
wiem z∏oty medal za innowacje na tegorocznych
paryskich targach maszyn i sprz´tu Intermat przy-
pad∏ w udziale Michelinowi za produkt o nazwie
Tweel. Stanowi ona kompilacj´ angielskich s∏ów
Tire (opona) oraz Wheel (ko∏o). Tweel stworzony
zosta∏ z ca∏kowitym brakiem poszanowania dla
tradycyjnych oponiarskich konstrukcji. 
Choç Tweel obywa si´ bez powietrza i brakuje
w nim tak podstawowego elementu, jakim jest fel-
ga to jest jednak kompletnym i do tego w pe∏ni
funkcjonalnym ko∏em. Serce rozwiàzania stanowi
zast´pujàca felg´ piasta oraz zamocowana na niej
opona z charakterystycznymi szprychami. Ca∏oÊç
wykonana zosta∏a z trzech warstw elastycznych
tworzyw sztucznych. Pierwsza Êrodkowa jest twar-

da i nadaje kszta∏t ca∏ej konstrukcji, druga to po-
datne na odkszta∏cenia szprychy amortyzujàce
wszelkie nierównoÊci. Trzecia warstwa tworzy ra-
m´, do której doklejony zosta∏ gumowy bie˝nik.
Kiedy si´ zetrze lub uszkodzi mo˝na go ∏atwo zdjàç
i zastàpiç nowym. Tweel w pierwszej kolejnoÊci te-
stowany by∏ w ma∏ych maszynach budowlanych
i zdaniem u˝ytkowników spisa∏ si´ doskonale. Su-
perlatywy budowlaƒców pod adresem nowator-
skiej konstrukcji Michelina nie dziwià, bowiem pod-
dajàc si´ deformacjom doskonale absorbuje
wstrzàsy, co pozwala bezproblemowo pokonywaç
wyboje i przeje˝d˝aç przez kamienie oraz do∏y,

których nie brakuje przecie˝ na ˝adnym placu bu-
dowy. Tweel w porównaniu z tradycyjnymi ko∏ami
odznacza si´ te˝ ni˝szà wagà, co pozwala na oko-
∏o pi´cioprocentowà redukcj´ zu˝ycia paliwa. 
Dzi´ki ich zastosowaniu ko∏o nie musi byç pompo-
wane zachowujàc przy tym wszystkie w∏aÊciwoÊci
tradycyjnych kó∏ wyposa˝onych w opony o trady-
cyjnej budowie. 
Pomimo braku koniecznoÊci pompowania Tweel
odznacza si´ wszystkimi walorami opon standar-
dowych, dodatkowo zapewniajàc wi´kszà stabil-
noÊç. Ko∏o przysz∏oÊci jest ca∏kowicie bezobs∏u-
gowe i bardziej odporne na uszkodzenia w porów-
naniu z tradycyjnymi rozwiàzaniami.
Tweel w porównaniu z tradycyjnymi rozwiàzaniami
ma jeszcze jednà wa˝nà zalet´. Otó˝ w procesie
produkcji mo˝na zmieniaç w nim pionowà sztyw-
noÊç, która wp∏ywa bezpoÊrednio na komfort jaz-
dy. Modyfikowana mo˝e byç tak˝e sztywnoÊç po-
zioma u∏atwiajàca prowadzenie pojazdu. To powo-
duje, ˝e parametry opon Tweel sà zdecydowanie
wy˝sze od aktualnie oferowanych rozwiàzaƒ.
U˝ytkownikowi nowej konstrukcji Michelina odpa-
da wiele problemów, takich jak sprawdzanie ciÊnie-
nia, ∏atanie przebitych i naprawianie uszkodzonych
opon. W najbli˝szym czasie doÊwiadczenia zebra-
ne przy konstruowaniu i testowaniu Tweela b´dà
wykorzystane w pracach nad rozwojem tradycyj-
nego ogumienia. Przysz∏oÊç mo˝e jednak nale˝eç
do futurystycznej opony. Zdaniem fachowców mo-
˝e ona zrewolucjonizowaç rynek ogumienia zarów-
no dla pojazdów u˝ytkowych, jak i osobowych.
Czekamy zatem na seryjnà produkcj´. 

Michelin Tweel - ko∏o to, czy opona?

Konstrukcja Tweela podlega deformacjom, co sprawia, ˝e doskonale
absorbuje wstrzàsy i nierównoÊci

Czas na zmian´. Tradycyjne ko∏o ∏adowarki kompaktowej zostanie
zastàpione nowatorskim Tweelem
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 Rysa na chromowanym t∏oczysku si∏ownika

hydraulicznego z pewnoÊcià nie ma nega-
tywnego wp∏ywu na wyglàd maszyny, nie

naprawiona mo˝e jednak doprowadziç do powa˝-
nej awarii i strat wywo∏anych niespodziewanym
przestojem w pracy. Rysa mo˝e bowiem ∏atwo
uszkodziç uszczelnienie, co prowadzi do wycie-
ków. Niemiecka firma Baltrusch & Mütsch oferuje
mobilny serwis zajmujàcy si´ tego typu uszkodze-
niami. Za pomocà tak zwanego tamponu galwa-

nicznego mo˝na naprawiaç metalowe powierzch-
nie wymagajàce dok∏adnej tolerancji bez koniecz-
noÊci pracoch∏onnego wymontowywania t∏oczyska
i zwiàzanego z tym pociàgajàcego za sobà straty
przestoju maszyny. Technologia firmy  Bal-
trusch&Mütsch sprawdzi∏a si´ w praktycznym za-
stosowaniu. Stale rosnàca grupa zadowolonych
u˝ytkowników maszyn informuje, ˝e uszkodzenia
t∏oczysk udawa∏o si´ usuwaç szybko i przede
wszystkim znacznie taniej w porównaniu z trady-
cyjnymi metodami. 
W zale˝noÊci od wielkoÊci si∏ownika wymiana t∏o-
czyska pociàga za sobà spore wydatki. W przy-
padku, je˝eli t∏oczysko nadaje si´ do regeneracji,
to przy zastosowaniu tradycyjnej technologii nale-
˝y liczyç si´ z co najmniej tygodniowym przesto-
jem maszyny, a co za tym idzie niewiele mniejszy-
mi kosztami ni˝ w przypadku wymiany kompletne-
go t∏oczyska na nowe. Po zastosowaniu technolo-
gii firmy Baltrusch&Mütsch maszyna mo˝e praco-
waç z normalnymi obcià˝eniami ju˝ nast´pnego

dnia po przeprowadzeniu regeneracji t∏oczyska. 
Najwa˝niejszymi elementami zestawu naprawcze-
go sà zasilacz i osadzona w specjalnym uchwycie
anoda. Narz´dzie s∏u˝àce bezpoÊrednio do rege-
neracji uszkodzonych powierzchni po∏àczone jest
za pomocà kabla z zasilaczem i anodà. Dodatko-
wa pompa zasysa elektrolityczny p∏yn z ma∏ej
wanny i przemieszcza go do na∏adowanej dodat-
nio anody. Z kolei cz´Êç uszkodzonej powierzchni
t∏oczyska jest na∏adowana ujemnie. W ten sposób

pomi´dzy oboma biegunami nast´puje kompen-
sacja ∏adunków, co powoduje, ˝e jony metalu za-
warte w cieczy elektrolitycznej osadzajà si´ na po-
wierzchni narz´dzia. W ten sposób rys´ wype∏niç
mo˝na niezwykle precyzyjnie cienkimi warstwami
metalu. Naprawiajàcy powierzchni´ serwisant
musi przesuwaç spokojnie i równomiernie anod´
nad uszkodzonà powierzchnià. GruboÊç nanoszo-
nej warstwy mo˝na regulowaç poprzez zasilacz
z dok∏adnoÊcià do pi´ciu mikronów.
Serwisant firmy Baltrusch&Mütsch potrzebuje za-
ledwie kilku godzin na dojazd do miejsca postoju
maszyny i precyzyjne usuni´cie zarysowaƒ meta-
lowych powierzchni. Przeszkolenie serwisanta nie
trwa d∏ugo. Wykonywanie napraw nie wymaga
konkretnych umiej´tnoÊci, serwisant musi odzna-
czaç si´ jednak cierpliwoÊcià i precyzjà. Dlatego
te˝ wiele firm wykorzystujàcych na co dzieƒ ma-
szyny budowlane zdecydowa∏o si´ na zakup urzà-
dzenia firmy Baltrusch&Mütsch i powierzenie jego
obs∏ugi w∏asnemu personelowi.

Ma∏a rysa, du˝y problem…

Choç rysa na powierzchni t∏oczyska si∏ownika wyglàda nie groênie, mo-
˝e pociàgaç za sobà przykre w skutkach nast´pstwa. Metoda firmy Bal-
trusch & Mütsch pozwala na szybkà i korzystnà renowacj´ uszkodzo-
nych powierzchni

Od pos∏ugujàcego si´ zestawem naprawczym wymagana jest cierpliwoÊç
i precyzja. Uszkodzenia i zarysowania powierzchni t∏oczysk dajà si´ usu-
waç szybko, tanio i skutecznie 
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Komatsu, firma o Êwiatowej renomie, na naszym
rynku obecna wczeÊniej dzi´ki Marubeni Con-
struction Machinery, teraz jako Komatsu Poland
rozpocz´∏a prawdziwà ekspansj´. DoÊç powie-
dzieç, ˝e popyt na maszyny Komatsu zmusi∏ firmy
wytwarzajàce surowce do ich produkcji, jak choç-
by stal, do prawie dwukrotnego zwi´kszenia wy-
dajnoÊci. - Naszym priorytetem sà jak najlepsze re-
lacje z klientami. Dbamy o nie nie tylko w momen-
cie sprzeda˝y maszyny, ale tak˝e póêniej. Chcemy
bowiem, by nasz sprz´t u˝ytkowano jak najefek-
tywniej - t∏umaczy Tomasz Rudny administrujàcy
Dzia∏em Sprzeda˝y Komatsu Polska.
I rzeczywiÊcie, na ka˝dym kroku mo˝na przeko-
naç si´, ˝e nie sà to tylko deklaracje. Komatsu
Polska oferuje wiele opcji opieki nad sprzedanà
maszynà. Mo˝e to byç na przyk∏ad jeden z wa-
riantów umowy serwisowej na napraw´ i konser-
wacj´ sprz´tu, która pozwala okreÊliç dok∏adne
koszty eksploatacji maszyny ju˝ w momencie jej
zakupu. Ciekawà opcjà jest „elastyczna gwaran-
cja” czyli mo˝liwoÊç wybrania przez u˝ytkowni-
ka, na jakie konkretnie podzespo∏y jest mu ona
potrzebna. Wszystko zale˝y od charakteru pracy
zakupionej maszyny. Ró˝norodne warunki eks-
ploatacyjne sprawiajà bowiem, ˝e potrzebne sà
odmienne rodzaje gwarancji. Maszyny nie za-
wsze u˝ytkowane sà przecie˝ w taki sam spo-
sób. Weêmy jako przyk∏ad dwa identyczne mo-
dele koparek. Pierwsza z nich s∏u˝y do burzenia
budynków, a druga do kopania rowów w mi´k-
kim gruncie. Mamy tutaj do czynienia z ca∏kowi-
cie odmiennymi obcià˝eniami i stopniem zu˝ycia
maszyn. Stàd te˝ pomys∏ polegajàcy na tym ˝e,
ka˝dy klient mo˝e wybraç takà gwarancj´, jaka
najlepiej dostosowana jest do jego konkretnych
potrzeb. Do wyboru sà: opcja gwarancji pe∏nej,
wy∏àcznie na cz´Êci zamienne, tylko na uk∏ad na-
p´dowy lub nawet jego cz´Êç. 
Najbardziej spektakularny spoÊród programów
serwisowych  Komatsu jest KOMTRAX, czyli sys-
tem satelitarnego monitorowania maszyny, umo˝li-
wiajàcy nie tylko zlokalizowanie miejsca jej pracy,
ale i dok∏adne kontrolowanie jej parametrów. Ra-
port obejmuje nie tylko odczyt miesi´cznej czy
dziennej liczby przepracowanych motogodzin, ale
i tak szczegó∏owe dane, jak poziom paliwa, wody,
informacje o zu˝yciu si´ jakiegoÊ elementu, ostrze-
˝enia, zdarzenia, b∏´dy wyst´pujàce w systemach

maszyny. System KOMTRAX jest przydatny zw∏asz-
cza, gdy chcemy kontrolowaç maszyny, które po-
wierzamy w dzier˝aw´, lub te˝ pracujàce w du˝ej
odleg∏oÊci od biura budowy. 
Program Analizy Zu˝ytego Oleju KOWA to z kolei
oferowana przez Komatsu us∏uga analizy pomaga-
jàca uniknàç awarii oraz wykryç niedomagania jed-
nostki nap´dowej. Zdaniem administrujàcego ser-
wisem i warsztatem Komatsu Tomasza Nowaka
przeprowadzanie analiz próbek oleju op∏aca si´ dla
ka˝dej maszyny, niezale˝nie od wielkoÊci.  - ˚adna
inna czynnoÊç w toku eksploatacji parku maszyno-
wego nie wià˝e si´ z tak ma∏ymi kosztami w stosun-
ku do mo˝liwych oszcz´dnoÊci - przekonuje. 
Wyniki badania przes∏anych przez u˝ytkowników
maszyn próbek oleju pozwalajà wykryç z wyprze-
dzeniem problemy i uniknàç powa˝nej awarii silni-
ka. Wyniki tego badania mogà powiedzieç rów-
nie˝ o wiele wi´cej. Na przyk∏ad, analiza obecno-
Êci opi∏ków metalowych wykazuje, czy w oleju wy-
st´pujà zanieczyszczenia w postaci cia∏ obcych.
Mo˝e to wskazywaç na zatkany filtr, nieszczelne
po∏àczenie lub wadliwà uszczelk´. Dzi´ki analizie
mo˝na przekonaç si´, czy olej spe∏nia swoje za-
danie. Poza tym regularne analizy oleju, dzi´ki
udokumentowaniu stosowania dobrych praktyk
serwisowych, pozwolà zwi´kszyç cen´  maszyny
w chwili jej odsprzeda˝y. 
Pobieranie i wysy∏anie próbek oleju  nie jest skom-
plikowane. U˝ytkownik mo˝e przeprowadziç je we
w∏asnym zakresie. Pami´taç nale˝y jednak, by
próbki by∏y pobierane starannie, tak by nie prze-
dosta∏y si´ do nich jakiekolwiek zanieczyszczenia.

Komatsu stawia na serwis

Administrator serwisu i warsztatu Komatsu Polska Tomasz Nowak (z le-
wej) oraz nadzorujàcy prac´ Dzia∏u Sprzeda˝y Tomasz Rudny dbajà
o jak najlepsze relacje z klientami firmy



KOMATSU Poland Sp. z o. o.
ul. Trakt Brzeski 72, 05-070 Sulejówek
tel. 022 783 00 62, fax 022 760 12 97
www.komatsupoland.pl, czesci@komatsupoland.pl

Oryginalne 
filtry 
i oleje
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Najlepiej skorzystaç ze specjalnych zestawów
KOWA. Ka˝dy z nich zawiera wszystkie narz´dzia
i materia∏y (butelki z tworzywa sztucznego, pomp-
k´, w´˝yk plastikowy, instrukcje obs∏ugi i doku-
mentacj´) potrzebne do pobrania i przes∏ania  pró-
bek oleju celem analizy. Koszt wykonania samej
analizy jest wliczony do ceny zakupu zestawu.
W ka˝dym zestawie mo˝na nawet znaleêç op∏aco-
ne z góry koperty zwrotne, które sà wa˝ne w wi´k-
szoÊci krajów europejskich. 
Po wykonaniu analizy nades∏anych próbek,  spe-
cjalistyczne laboratorium KOMATSU mo˝e do-
starczyç klientowi wyniki badania faksem lub
pocztà elektronicznà.  U˝ytkownik maszyny mo-
˝e tak˝e zapoznaç si´ z wynikami ekspertyzy  za
poÊrednictwem specjalnej strony internetowej
(www.komatsu-kowa.com). Po przestudiowaniu
otrzymanych danych u˝ytkownik mo˝e  dokonaç
analizy kosztów obs∏ugi serwisowej. Jest to udo-
godnienie szczególnie istotne dla g∏ównych me-
chaników i kierowników utrzymania ruchu nadzo-
rujàcych du˝y park maszynowy. 

Komatsu szczyci si´ stworzeniem jednego z naj-
bardziej skutecznych systemów dystrybucji cz´-
Êci zamiennych, jakie funkcjonujà obecnie na
Êwiecie. Tak˝e polscy u˝ytkownicy maszyn Ko-
matsu mogà mieç zatem pewnoÊç, ˝e cz´Êci po-
trzebne do przeprowadzenia okresowej obs∏ugi

i konserwacji oraz usuwania sporadycznie zda-
rzajàcych si´ awarii ich maszyn zostanà dostar-
czone b∏yskawicznie. Krótki czas realizacji zlece-
nia pozwala ograniczyç do niezb´dnego mini-
mum czas przestojów sprz´tu. Dzi´ki utworzeniu
g´stej i równomiernie rozmieszczonej geogra-
ficznie sieci dystrybucyjnej oraz istnieniu central-
nego oÊrodka dystrybucyjnego w Brukseli, bli-
sko 98 procent wszystkich wymaganych cz´Êci
zamiennych mo˝e zostaç dostarczona do ka˝de-
go miejsca w Europie ju˝ w nast´pnym dniu ro-
boczym po z∏o˝eniu zamówienia. Je˝eli chodzi
o pozosta∏e dwa procent, to najnowsza techno-
logia informatyczna oraz systemy logistyczne
pozwalajà zlokalizowaç je i sprowadziç  dzi´ki
wykorzystaniu zasobów magazynów i dostaw-
ców rozsianych po ca∏ym Êwiecie. 
W Komatsu Europe utrzymywany jest zapas cz´-
Êci obejmujàcy ponad 110.000 ró˝nych pozycji.
Profesjonalne zarzàdzanie stanami magazynowy-
mi oraz najwy˝szy poziom organizacji dystrybucji
decydujà o szybkoÊci dostaw. Stosowanie orygi-
nalnych cz´Êci zamiennych Komatsu zapewnia
optymalne serwisowanie maszyn i przeprowa-
dzanie ich napraw. Jest to tak˝e najlepszy spo-
sób na  utrzymanie maszyny w pe∏nej sprawnoÊci
eksploatacyjnej i osiàgni´cie wysokiej ceny
w przypadku jej odsprzeda˝y.

Przestronne pomieszczenia warsztatowe serwisu Komatsu w podwar-
szawskim Sulejówku

Na polskim rynku sà ju˝ dost´pne oryginalne oleje i Êrodki smarne Komatsu
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 Hiszpaƒska firma GESAN produkujàca agre-

gaty pràdotwórcze i maszty oÊwietleniowe
sprzedaje swoje urzàdzenia poprzez sieç wy-

specjalizowanych dystrybutorów, jednoczeÊnie po-
wierzajàc ka˝demu z nich zadanie sprawowania nad
nimi opieki serwisowej. Mimo to w zak∏adzie produk-
cyjnym w Saragossie zlokalizowany jest serwis przy-
fabryczny obejmujàcy swym zasi´giem obszar stu
kilometrów wokó∏ miasta. 
Idea zorganizowania punktu obs∏ugi posprzeda˝-
nej by∏a prosta - obserwujàc na co dzieƒ najcz´-
Êciej wyst´pujàce usterki firma ma mo˝liwoÊç na-
tychmiastowej reakcji, przeanalizowania przyczyn
ich powstawania oraz dokonania takich zmian
w projekcie, by wykluczyç je w przysz∏oÊci.
Ten bezpoÊredni kontakt z klientami ma  wyjàtko-
we znaczenie dla producenta, któremu zale˝y na

konstruowaniu urzàdzeƒ nie tylko niezawodnych,
ale i odpowiadajàcych dok∏adnie oczekiwaniom
u˝ytkowników. Dzia∏ obs∏ugi posprzeda˝nej jest
bardzo wa˝ny w hierarchii firmy GESAN, personel
o wysokich kwalifikacjach w przypadku jakichkol-
wiek problemów s∏u˝y pomocà technicznà oraz
zajmuje si´ b∏yskawicznà realizacjà dostaw orygi-
nalnych cz´Êci zamiennych. 
GESAN to firma o dwudziestoletniej tradycji, nale-
˝àca obecnie w tym segmencie rynku do Êcis∏ej
europejskiej czo∏ówki. Swojà pozycj´ zawdzi´cza
znakomitemu wyczuciu znaczenia globalizacji
w Êwiatowej gospodarce. Majàc zaledwie szeÊç lat
doÊwiadczeƒ na krajowym podwórku GESAN zde-

cydowa∏ si´ rozpoczàç podbój Êwiatowych ryn-
ków. DziÊ eksportuje 36 procent ze swojej rocznej
produkcji si´gajàcej 16.500 urzàdzeƒ. 
Agregaty pràdotwórcze GESAN mo˝na spotkaç  na
pi´ciu kontynentach. Dzi´ki zastosowaniu kompo-
nentów wysokiej jakoÊci czo∏owych Êwiatowych pro-
ducentów  (Honda, Volvo, Perkins, Vanguard, Lom-
bardini, Stamford) sà one niezawodne zarówno
w warunkach arktycznych, jak i pustynnych. Odzna-
czajà si´ równie˝ doskona∏ymi parametrami eksplo-
atacyjnymi.  Agregaty pràdotwórcze GESAN dost´p-
ne  sà w wielu konfiguracjach zgodnych z potrzeba-
mi konkretnego odbiorcy. 
Oferujàc urzàdzenia o mocy w zakresie od 2 do
2.000 kVA GESAN zaspokoiç mo˝e potrzeby u˝yt-
kowników z ka˝dego sektora gospodarki. Zama-
wiajàc agregat nabywca wybraç mo˝e nie tylko
typ nap´dzajàcego je silnika oraz rodzaj alternato-
ra, ale tak˝e ró˝norodne uchwyty i ko∏a pozwalajà-
ce na wygodne manewrowanie urzàdzeniem i je-
go ∏atwy transport. Dost´pne sà równie˝ opcje
zdalnego uruchamiania oraz zatrzymywania silni-
ka (poprzez wysy∏any drogà radiowà sygna∏ albo
za pomocà zegara sterujàcego). Wszystkie agre-
gaty GESAN produkowane sà zgodnie z normami
unijnymi dotyczàcymi bezpieczeƒstwa maszyn
oraz kompatybilnoÊci elektromagnetycznej, posia-
dajà stosowne certyfikaty.
Od  oÊmiu lat agregaty GESAN sà tak˝e dost´pne
na polskim rynku, mo˝na je znaleêç w ofercie wie-
lu wypo˝yczalni sprz´tu budowlanego. 

GESAN - liczy si´ kontakt z klientem

W zak∏adzie produkcyjnym w Saragossie dzia∏a serwis przyfabryczny

Od  oÊmiu lat agregaty GESAN sà tak˝e dost´pne na polskim rynku,
mo˝na je znaleêç w ofercie wielu wypo˝yczalni sprz´tu budowlanego
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Bardziej kompleksowy serwis firmy Fliegl

Niemiecka firma Fliegl Fahrzeugbau GmbH
od ponad siedemnastu lat jest uznanym na
ca∏ym Êwiecie producentem naczep i po-

jazdów u˝ytkowych. Ponad 450 pracowników za-
trudnionych w g∏ównej fabryce w niemieckim Trip-
tis oraz w Fliegl Kft. (W´gry) produkuje najwy˝szej
jakoÊci pojazdy s∏u˝àce do transportu drogowe-
go. Centra dystrybucyjne zlokalizowane w Kastl,
Triptis, Töging (Niemcy), Abda (W´gry),  Bosca
(Rumunia),  Komarnie (S∏owacja), Krnowie (Cze-

chy) oraz w Barcelonie (Hiszpania) zapewniajà
szybkà dost´pnoÊç produktów i us∏ug firmy. Od-
dane do u˝ytku w roku 1999 centrum serwisowe
w niemieckim Kastl zajmuje 25.000 m2 oferujàc
cz´Êci zamienne i us∏ugi serwisowe dla wszystkich
produktów firmy Fliegl oraz doskonale zaopatrzo-
ny magazyn urzàdzeƒ hydraulicznych. Wraz z po-
czàtkiem wrzeÊnia Fliegl poszerza dotychczasowà
ofert´ serwisowà dla wszystkich produkowanych
przez siebie pojazdów specjalnych i typoszere-
gów. Poczàwszy od wrzeÊnia klienci otrzymujà
wraz z wydanym pojazdem specjalnà kart´ serwi-
sowà zapewniajàcà pomoc na terenie ca∏ej Euro-
py w przypadku awarii polegajàcà na niezw∏ocz-
nym przeprowadzeniu naprawy.
Pod specjalnym numerem utworzonej przez firm´
Fligl ca∏odobowej infolinii u˝ytkownik w dwunastu
j´zykach (tak˝e po polsku) otrzymaç mo˝e po-
moc. Infolinia dzia∏a we wszystkie dni w roku.
Nie odgrywa przy tym wi´kszej roli miejsce, w któ-
rym oczekiwana jest pomoc, poniewa˝ ponad
osiem tysi´cy warsztatów zlokalizowanych na na-
szym kontynencie mo˝e udzieliç pomocy u˝yt-
kownikowi pojazdów Fliegl.

Ich mo˝liwoÊci obejmujà wszelkie us∏ugi zwiàzane
z pojazdem, jak na przyk∏ad serwis osi i ogumie-
nia, holowanie uszkodzonego pojazdu, jak rów-
nie˝ usuwanie usterek uk∏adów elektrycznych
i elektronicznych. Tego rodzaju us∏ugi dost´pne sà
od wrzeÊnia dla wszystkich wydanych u˝ytkowni-
kom po tym terminie nowych pojazdów.
Firma Fliegl nie zapomnia∏a oczywiÊcie o u˝ytkow-
nikach starszych pojazdów. Ich równie˝
obejmujà udogodnienia serwisowe. Fliegl nawià-

za∏ kontakt ze wszystkimi dotychczasowymi klien-
tami, by zaproponowaç im skorzystanie z mo˝li-
woÊci centralnego zarejestrowania si´ w celu sko-
rzystania z oferowanej dodatkowo oferty us∏ug
serwisowych. Mogà to oni uczyniç listownie, fak-
sem lub poprzez stron´ internetowà firmy Fliegl.
Poprzez te Êrodki Fliegl zamierza udost´pniç no-
wà ofert´ serwisowà mo˝liwie jak najszybciej
wszystkim klientom rozsianym po ca∏ej Europie.
Dodatkowo trwajà prace nad rozbudowanym por-
talem serwisowym. Planuje si´ poszerzenie pod-
stawowej oferty o kolejne modu∏y. Ta swoista ofen-
sywa serwisowa ma zapewniç w przysz∏oÊci szyb-
kà i profesjonalnà pomoc w ca∏ej Europie.



Maszyny robocze – Technika nap´dów – Systemy osi

ZF Passau GmbH • 94030 Passau • Niemcy
tel. +49 851 4 94-0
fax +49 851 4 94-2190
arbeitsmaschinen.marketing@zf.com
www.zf.com

Nie∏atwa praca.
Za to ∏atwa decyzja.

Driveline produkcji ZF.

Technika nap´dów i uk∏adów jezdnych




