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Szanowni Paƒstwo…

…ceny oleju nap´dowego stanowià jeden z podstawowych czynników wp∏ywajàcych
na ekonomik´ eksploatacji maszyn budowlanych i pojazdów u˝ytkowych. Nie dziwi za-
tem, ˝e coraz wi´ksza rzesza producentów - podkreÊlajàc przy tym swà dba∏oÊç o Êrodo-
wisko naturalne - gremialnie wprowadza rozwiàzania konstrukcyjne majàce na celu
zredukowanie zu˝ycia paliwa. Niektóre z nowoÊci majàcych wp∏yw na zmniejszenie pali-
wo˝ernoÊci maszyn i ograniczenie emisji toksycznych spalin obejrzeç mo˝na by∏o pod-
czas targów Bauma. Ten, kto w tym roku nie dotar∏ do Monachium, opis kilku innowacji
znajdzie na ∏amach tego wydania naszego kwartalnika. 
Na Baumie znany producent silników Deutz wespó∏ z wytwarzajàcà ∏adowarki ko∏owe fir-
mà Atlas Weyhausen zaprezentowa∏ funkcjonujàcy w praktyce nap´d hybrydowy dla ma-
szyn budowlanych. Uruchomienie seryjnej produkcji wyposa˝onych weƒ maszyn jest jed-
nak kwestià lat. Chodzi bowiem o to, by inwestycja w hybryd´ w miar´ szybko si´ zwróci-
∏a u˝ytkownikowi maszyny. Teraz musia∏by on czekaç co najmniej trzy lata, ale co
przyniesie nam jutro? Wszak ceny ropy naftowej osiàgn´∏y niebotyczny poziom i wcale
nie chcà si´ na nim zatrzymaç. 
Wybór nap´du hybrydowego oznacza dalsze korzystanie z silnika spalinowego. By uwol-
niç si´ od bijàcego po kieszeni tankowania oleju nap´dowego, Japoƒczycy z Hitachi
opracowali prototyp koparki hydraulicznej nap´dzanej silnikiem elektrycznym. Ich maszy-
n´ z powodzeniem okreÊliç mo˝na mianem oszcz´dnej i ekologicznej. Pràd elektryczny
kosztuje znacznie mniej ni˝ olej nap´dowy, koparka nie ha∏asuje i nie obcià˝a Êrodowiska
toksycznymi spalinami… Sielank´ nieco burzy tylko to, ˝e pe∏ne na∏adowanie akumulato-
rów potrzeba wi´cej czasu ni˝ tradycyjne tankowanie.
Wspó∏czesne maszyny i narz´dzia budowlane powinny byç przyjazne Êrodowisku i nie
wywieraç negatywnego wp∏ywu na zdrowie obs∏ugujàcych je operatorów. Traktuje o tym
tekst poÊwi´cony walce producentów m∏otów wyburzeniowych ze szkodliwymi wibracja-
mi. Przy tej okazji przypomnieç nale˝y, ˝e dbaç o nale˝ytà ochron´ powinni równie˝ sami
pracownicy obs∏ugujàcy tego rodzaju sprz´t. Przede wszystkim nie wolno im przekraczaç
dozwolonego czasu pracy i stale utrzymywaç urzàdzenia w pe∏nej sprawnoÊci technicz-
nej. Naprawd´, le˝y to w ich dobrze poj´tym interesie…

Redakcja
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2 SERWIS I EKSPLOATACJA  

W numerze m. in.:

4. Dyrektywa Unii Europejskiej 2002/44/EG
zacz´∏a obowiàzywaç w lipcu 2005 roku.
OkreÊla ona dopuszczalny poziom wibracji,
jakim mo˝e byç poddawany pracownik
w swoim miejscu pracy. Dyrektywa nak∏ada
tym samym na pracodawc´ obowiàzek
chronienia zatrudnionych przed szkodliwym
oddzia∏ywaniem wibracji

9. Urzàdzenia r´czne i agregaty hydrauliczne
JCB swoimi zaletami przewy˝szajà urzàdze-
nia pneumatyczne i elektryczne stajàc si´
bezkonkurencyjne na rynku

10. Klient ma prawo oczekiwaç i wymagaç! 
– wywiad z Bodo Gävertem, Dyrektorem
Generalnym niemieckiej firmy BODO Global
wprowadzajàcej na nasz rynek chiƒskie
maszyny marki SANY

12. Oferowane przez Komatsu Poland kontrakty
serwisowe pomagajà w zapewnieniu wyso-
kiej dyspozycyjnoÊci sprz´tu, dzi´ki czemu
jego w∏aÊciciel jest w stanie zrealizowaç ter-
minowo zaplanowane zadania

16. SpecjaliÊci z Atlas Copco pomagajà
wybraç w∏aÊciwy osprz´t roboczy, 
dzi´ki czemu mo˝na znacznie zwi´kszyç
wydajnoÊç m∏ota przy jednoczesnym
zminimalizowaniu ryzyka mechanicznego
uszkodzenia narz´dzia

18. Przysz∏oÊç nap´du hybrydowego
stosowanego do nap´du maszyn budowla-
nych wyglàda obiecujàco. Przynajmniej
je˝eli chodzi o niektóre ich rodzaje, na
przyk∏ad ∏adowarki i teleskopowe noÊniki
osprz´tu. „Hybryda” sprawdza si´ bowiem
doskonale przy zmiennych obcià˝eniach,
szczególnie przy zmiennym wydatku

20. Dzisiejsze pojazdy zu˝ywajà o czterdzieÊci
procent mniej paliwa, ni˝ ich odpowiedniki
z roku 1975. Volvo Trucks chce utrzymaç
t´ tendencj´ przez kolejnych dziesi´ç
do pi´tnastu lat, uzyskujàc rocznie zmniej-
szenie zu˝ycia paliwa na poziomie jednego
procenta

21. Japoƒski potentat w produkcji maszyn bu-
dowlanych, koncern Hitachi zaprezentowa∏
prototyp koparki gàsienicowej nap´dzanej
silnikiem elektrycznym. InnowacyjnoÊç sys-
temu nap´dowego polega na tym, ˝e w ko-
parce nie zastosowano silnika spalinowego.
Nie mamy wi´c do czynienia z nap´dem
hybrydowym, a energia s∏u˝àca do nap´du
koparki czerpana jest z akumulatorów

22. Jesieƒ to czas kontynuacji wielu inwestycji
budowlanych, pomimo ˝e zmiennoÊç
warunków atmosferycznych zmusza teraz
do wi´kszej dba∏oÊci w utrzymaniu spraw-
noÊci sprz´tu i pojazdów. Nic nie zastàpi
skutecznoÊci czyszczenia ucià˝liwych
zabrudzeƒ, dobrze znanych budowlaƒcom,
jaka charakteryzuje technologi´ mycia
wysokim ciÊnieniem strumienia wody z u˝y-
ciem wytrzyma∏ych urzàdzeƒ czyszczàcych

25. Przedstawiciele firmy PACCAR wmurowali
kamieƒ w´gielny pod supernowoczesne
centrum dystrybucji cz´Êci samochodo-
wych (PDC) w Budapeszcie na W´grzech

26. Firma Solideal, Êwiatowy lider w produkcji
ogumienia przemys∏owego do wózków wid∏o-
wych, maszyn budowlanych i drogowych
Êwi´tuje w∏aÊnie dziesiàtà rocznic´ powstania
swego polskiego przedstawicielstwa. Z tej
okazji w warszawskim hotelu Marriott odby∏a
si´ specjalna konferencja, na której zaprezen-
towano nowe konstrukcje ogumienia
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APrenumerata - zamówienie  
Aby bezp∏atnie otrzymywaç nasz kwartalnik wystarczy wype∏niç poni˝szy formularz i przes∏aç go

faksem na numer (022) 859-19-67  lub listownie pod adresem: 

PoÊrednik Budowlany, Dzia∏ Informacji, 02-784 Warszawa, Pasa˝ Ursynowski 1/45

Prosz´ o  regularne, bezp∏atne przesy∏anie czasopisma „Maszyny Budowlane - Serwis i Eksploatacja”

imi´ i nazwisko: ........................................................................................................................................

nazwa firmy: ........................................................................................................................................

zakres dzia∏alnoÊci firmy: ........................................................................................................................................

ulica, numer domu: ........................................................................................................................................

kod pocztowy, miasto:  ........................................................................................................................................

numer telefonu i faksu: ........................................................................................................................................

e-mail: ........................................................................................................................................

Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych przez wydawc´ „Maszyny Budowlane - Serwis i Eksploatacja”- firm´ Poland Marketing Baraƒski
Sp. z o.o., Warszawa, ul. Pasa˝ Ursynowski 1/45. Dane te b´dà wykorzystywane wy∏àcznie do celów marketingowych. B´d´ mieç prawo do wglàdu
w dane oraz mo˝liwoÊç ich poprawiania. Dane nie b´dà udost´pniane innym osobom ani firmom. Podanie danych jest dobrowolne.

Data, czytelny podpis i (lub) piecz´ç osoby zamawiajàcej .................................................................................................

Prosz´ o przes∏anie mi dodatkowych informacji dotyczàcych zamieszczonych w tym wydaniu
tekstów oznaczonych nast´pujàcymi kodami:

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

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

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

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

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

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

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

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

budowlane
maszyny
s e r w i s  i  e k s p l o a t a c j a 32007

!
!
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4 SERWIS I EKSPLOATACJA  

Dyrektywa Unii Europejskiej 2002/44/EG za-
cz´∏a obowiàzywaç w lipcu 2005 roku. Naj-
ogólniej rzecz ujmujàc okreÊla ona do-

puszczalny poziom wibracji, jakim mo˝e byç pod-
dawany pracownik w swoim miejscu pracy. Dyrek-
tywa nak∏ada tym samym na pracodawc´ obowià-
zek chronienia zatrudnionych przed szkodliwym
oddzia∏ywaniem wibracji. 
Wibracje mechaniczne zasadniczo podzieliç mo-
˝emy na dwa typy. Do pierwszego nale˝à tak zwa-
ne ogólne przenoszone przez nogi, miednic´, ple-
cy lub boki. Drugim rodzajem sà wibracje miejsco-
we oddzia∏ujàce na organizm cz∏owieka przez
koƒczyny górne. Regularne poddawanie pracow-
ników tego rodzaju wibracjom prowadziç mo˝e
do bolesnych schorzeƒ (na przyk∏ad choroby bia-
∏ych palców). Nara˝ony na wibracje pracownik
mo˝e odczuwaç tak˝e zaburzenia koordynacji ru-
chów, wyd∏u˝enie czasu reakcji oraz ogólne zm´-
czenie i znu˝enie. Najbardziej zagro˝eni wibracja-
mi sà operatorzy maszyn i narz´dzi. Dobitnym
przyk∏adem jest robotnik obs∏ugujàcy m∏ot pneu-
matyczny. Cz´sto nie posiada on ochronników
s∏uchu (ha∏as te˝ jest wibracjà), specjalnych r´ka-
wic wibroizolacyjnych. W wielu przypadkach nie
przestrzega tak˝e okreÊlonego czasu, w jakim mo-
˝e obs∏ugiwaç urzàdzenie. 
Ka˝dy pracodawca wykorzystujàcy narz´dzia
i maszyny powodujàce wibracje powinien zapo-
znaç si´ z danymi ich producenta, co do wartoÊci
emitowanych przez urzàdzenie wibracji oraz okre-
Êliç dozwolony dzienny czas pracy z jego wyko-
rzystaniem. Pytanie tylko, czy mo˝na bezgranicz-
nie zawierzyç danym producentów. O ile w przy-
padku renomowanych firm nie ma z tym wi´ksze-
go problemu, to k∏opoty mogà wystàpiç przy pro-
duktach niemarkowych. Ich producenci cz´sto nie
podajà ˝adnych danych na temat wibracji przeno-
szonych na cia∏o operatora lub dokonujà – cz´sto
Êwiadomie – przek∏amaƒ w tym zakresie. Chodzi
na przyk∏ad o mierzenie poziomu wibracji w jed-
nym wymiarze, podczas gdy najnowsze normy
wymagajà pomiarów w trzech p∏aszczyznach. 
Wa˝ne jest tak˝e, by przestrzegaç d∏ugoÊci pracy
z narz´dziami emitujàcymi wibracje. Pracodawca
musi jasno okreÊliç, jak d∏ugo b´dàce w dyspozycji
firmy narz´dzia i urzàdzenia – nawet naprzemiennie

z innymi – mogà byç wykorzystywane w ciàgu dnia
roboczego. Chodzi o to, by pracownik wykorzysty-
wa∏ przez maksymalny dopuszczalny czas narz´-
dzie i koƒczy∏ prac´, a nie rozpoczna∏ kolejnej z wy-
korzystaniem innego narz´dzia emitujàcego wibra-
cje. Jest to niedopuszczalne, nawet wówczas, gdy
narz´dzie jest nowoczesne i doskonale wyt∏umio-
ne. Przyk∏adowo, jeÊli poziom drgaƒ narz´dzia d∏u-
tujàcego wynosi 14 m/s2, wartoÊç obcià˝enia drga-
niami ju˝ po godzinie pracy ciàg∏ej osiàgnie 5 m/s2

(obliczone wed∏ug charakterystyki normatywnej).
JeÊli pilne zlecenie wymaga stosowania takiego
urzàdzenia prze trzy godziny, do wykonania zada-
nia nale˝y oddelegowaç trzech pracowników. Po-
kazuje to dobitnie, jak ogromne znaczenie ekono-
miczne ma inwestycja w narz´dzia, które w mini-
malnym stopniu przenoszà drgania na u˝ytkowni-
ków. Dzia∏ania na rzecz ograniczenia zagro˝eƒ pra-
cowników op∏acajà si´. Minimalizowanie zagro˝eƒ
powodowanych drganiami mechanicznymi mo˝e
byç realizowane ró˝nymi metodami. Najogólniej
mo˝na podzieliç je na metody techniczne i metody
organizacyjno-administracyjne. T∏umienie drgaƒ
na drodze ich propagacji uzyskuje si´ np. przez dy-
latacj´ (separacj´) fundamentów maszyn i urzà-
dzeƒ od otoczenia, stosowanie materia∏ów wibro-
izolacyjnych w ró˝nej postaci (maty, podk∏adki,
specjalne wibroizolatory), a tak˝e – w odniesieniu
do drgaƒ miejscowych – przez stosowanie Êrodków
ochrony indywidualnej w postaci r´kawic antywi-
bracyjnych. Nale˝y zaznaczyç, ˝e stosowanie r´ka-
wic antywibracyjnych nie tylko ogranicza drgania
transmitowane z narz´dzi do ràk operatora, ale te˝
zabezpiecza r´ce przed niskà temperaturà i wilgo-
cià, które to czynniki pot´gujà skutki oddzia∏ywania
drgaƒ, przyspieszajàc rozwój zespo∏u wibracyjne-
go. Do technicznych metod ograniczania zagro˝e-
nia powodowanego drganiami mechanicznymi zali-
cza si´ tak˝e, jak ju˝ zaznaczono, automatyzacj´
procesów technologicznych i zdalne sterowanie
êród∏ami drgaƒ. Metody te pozwalajà oddaliç pra-
cowników z obszarów zagro˝onych drganiami me-
chanicznymi, zmniejszajà zatem ryzyko utraty zdro-
wia na skutek ich oddzia∏ywania. 
Obowiàzkiem pracodawcy jest podejmowanie
dzia∏aƒ, zw∏aszcza technicznych i organizacyj-
nych, likwidujàcych lub co na najmniej ogranicza-
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Jak uchroniç si´ przed szkodliwymi wibracjami
zachowujàc zdrowie na budowie…
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SERWIS I EKSPLOATACJA  5

jàcych powodowane przez te czynniki zagro˝enia
zawodowe. Ka˝dy przedsi´biorca zatrudniajàcy
pracowników powinien ustaliç, czy sà lub mogà
byç oni nara˝eni na oddzia∏ywanie ha∏asu lub wi-
bracji. Je˝eli tak, zagro˝enia zdrowia winny byç
okreÊlone dla ka˝dego konkretnego miejsca pra-
cy. Zmierzone muszà byç wartoÊci oraz czas eks-
pozycji (nara˝enia) na szkodliwe czynniki. Najpro-
Êciej jest ustaliç te wartoÊci pytajàc dostawc´ lub
producenta sprz´tu lub dokonujàc pomiarów, o ile
jest to mo˝liwe we w∏asnym zakresie, lub za po-
Êrednictwem specjalistycznej firmy. 
Dzi´ki pomiarom nat´˝enia wibracji s∏u˝by bhp
majà mo˝liwoÊç ocenienia ich szkodliwoÊci. W na-
st´pstwie tego mogà podejmowaç odpowiednie
Êrodki zapobiegawcze. Sk∏adajà si´ na nie czyn-
noÊci techniczne i organizacyjne majàce na celu
zlikwidowanie bàdê maksymalne ograniczenie za-
gro˝eƒ. Pracownicy wykorzystujàcy maszyny i na-
rz´dzia bàdàce êród∏em wibracji, przed przystà-
pieniem do pracy powinni byç regularnie informo-
wani o koniecznoÊci korzystania ze Êrodków
ochronnych, o rodzaju zagro˝enia, na jakie sà na-
ra˝eni oraz o dopuszczalnych wartoÊciach i mak-
symalnym czasie ekspozycji. 
Wykorzystywane na ka˝dym placu budowy r´czne
m∏otki o nap´dzie hydraulicznym, pneumatycz-
nym lub elektrycznym stanowià silne êród∏o wibra-
cji przenoszonych z urzàdzenia na d∏onie i ramio-
na operatora. Korzystajàcy z takich narz´dzi zwy-
kle odczuwajà silne drgania jako nieprzyjemne.
Mogà one os∏abiaç koncentracj´, a tym samym
êle wp∏ywaç na wyniki pracy. Przy wielogodzin-
nym, codziennym stosowaniu tego rodzaju narz´-
dzi wibracje mogà nawet zagra˝aç zdrowiu. Kon-
strukcja m∏otów o nap´dzie elektrycznym mo˝e zo-
staç zoptymalizowana, co sprawia, ˝e operator wa-
˝àcego 16 kg m∏ota GSH 16 (wartoÊç wibracji 10
m/s2) mo˝e prowadziç prace wyburzeniowe nawet
oko∏o dwóch godzin dziennie d∏u˝ej ni˝ przy u˝y-
ciu innych tego typu narz´dzi.
Firma Bosch zawsze poÊwi´ca∏a du˝o uwagi kon-
strukcji swych elektronarz´dzi. Ju˝ w roku 2001
w urzàdzeniach emitujàcych bardzo silne drgania
wprowadzi∏a system kontroli drgaƒ Vibration Con-
trol – przede wszystkim w m∏otach udarowo-obro-
towych i d∏utujàcych oraz w szlifierkach kàtowych.
Te grupy urzàdzeƒ sà zwykle u˝ywane cz´Êciej
i d∏u˝ej od innych, a przy tym sà bardzo silnym êró-
d∏em wibracji. Bosch oferuje m∏oty udarowo-obro-
towe i udarowe z r´kojeÊciami wyposa˝onymi

w system t∏umienia drgaƒ. W nowym m∏ocie wybu-
rzeniowym GSH 16 Professional system Vibration
Control sk∏ada si´ z trzech komponentów: specjal-
nie skonstruowanego mechanizmu udarowego,
pokrytej gumà amortyzowanej r´kojeÊci g∏ównej
i równie˝ pokrytej gumà r´kojeÊci dodatkowej.
Dzi´ki zastosowanym Êrodkom na d∏onie u˝ytkow-
nika przenoszone sà znacznie mniejsze wibracje.
Niekwestionowane osiàgni´cia w zakresie ochrony
operatora przed szkodliwymi wibracjami ma rów-
nie˝ firma Atlas Copco oferujàca olbrzymi wybór
m∏otów pneumatycznych, r´cznych hydraulicz-
nych i nap´dzanych silnikami spalinowymi. In˝y-
nierowie Atlas Copco od chwili zaprojektowania
pierwszego m∏ota pneumatycznego rozwa˝ali pro-
blem redukcji drgaƒ emitowanych przez narz´dzia.
Lata doÊwiadczeƒ i tysiàce godzin testów zaowo-
cowa∏y wprowadzeniem do produkcji m∏otów, któ-
re okreÊliç mo˝na mianem narz´dzi przyjaznych
dla operatora. Opatentowany przez Atlas Copco
system ochrony ràk i ramion HAPS zapewnia ob-
s∏ugujàcemu m∏ot bezpieczeƒstwo, komfort i ergo-
nomi´ pracy. Kluczowym elementem systemu
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Produkowany przez firm´ Bosch m∏ot GSH 16 wyznacza nowe
standardy w zakresie ochrony przed szkodliwymi wibracjami…
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HAPS jest uk∏ad t∏umienia drgaƒ zamontowany
bezpoÊrednio w m∏ocie. W m∏otach spalinowych
COBRA mk1 i COBRA TT zastosowano uk∏ad spr´-
˝yn p∏askich z odbojnikami. To rozwiàzanie po-
zwoli∏o obni˝yç wartoÊç drgaƒ w p∏aszczyênie pio-
nowej urzàdzenia do 2,5 m/s2. W m∏otach pneuma-
tycznych serii TEX system ten jest nieco bardziej
skomplikowany. W tym miejscu nale˝y zwróciç
uwag´, ˝e m∏oty pneumatyczne Atlas Copco serii
TEX produkowane sà jako monolity. Brak Êrub
skr´cajàcych m∏ot eliminuje mo˝liwoÊç powstania
luzu pomi´dzy jego sekcjami, a tym samym po-
wstawanie niepo˝àdanych wibracji. Drugim istot-
nym elementem jest „poduszka powietrzna”, która
uniemo˝liwia bijakowi uderzenie w górnà cz´Êç
m∏ota – czyli w praktyce – w uchwyty, na których
spoczywajà r´ce operatora. Trzecim elementem sà
ruchome uchwyty zamocowane na spr´˝ynach.
Dzi´ki tym dzia∏aniom operatorzy m∏otów Atlas
Copco przyjmujà takà samà dawk´ wibracji w d∏u˝-
szym czasie. Pozwala to im na d∏u˝szà prac´ na-
rz´dziem. Atlas Copco wskazuje na wyjàtkowà

skutecznoÊç t∏umienia wibracji w nap´dzanych sil-
nikami spalinowymi m∏otach z serii Cobra, które
cechuje wyjàtkowo du˝a moc i niski poziom wibra-
cji przenoszonych na ramiona i cia∏o operatora.
Dope∏nieniem systemu sà r´kawice przeciw wibra-
cyjne. Ich wk∏adka jest tak dobrana, by t∏umiç
drgania emitowane przez m∏oty. Rozwiàzania te
pozwoli∏y na zredukowanie o siedemdziesiàt pi´ç
procent szkodliwych wibracji, które przenoszone
sà na koƒczyny górne operatora.
Wszystkie wysi∏ki in˝ynierów, projektantów i specja-
listów od ochrony pracy bywajà niweczone najcz´-
Êciej przez… samych u˝ytkowników. Bowiem najdo-
skonalej skonstruowany i wykonany m∏ot wymaga
regularnych przeglàdów i nale˝ytej obs∏ugi. Warun-
kiem dzia∏ania systemu HAPS jest na przyk∏ad regu-
larna wymiana tulei narz´dziowej, elementu, który
podlega naturalnemu zu˝yciu. Jego zu˝ywanie si´
pociàga za sobà zwi´kszenie poziomu wibracji. 
Szczególnie niskie wibracje powoduje 31-kilogra-
mowy m∏ot elektryczny D 25980 firmy De Walt.
Zgodnie z danymi producenta wynoszà one tyl-
ko 6,6 m/s2, co oznacza, ˝e operator mo˝e u˝ywaç
m∏ota nawet do pi´ciu godzin dziennie. Specjal-
na przeciwwaga pozwala zredukowaç wibracje
mechanizmu bijaka. Odseparowanie od korpusu
narz´dzia uchwytów zapobiega przenoszeniu si´
wibracji na ramiona i r´ce operatora. 

Hilti ju˝ od lat produkuje elektronarz´dzia o ograni-
czonych wartoÊciach emitowanych wibracji.
W m∏otkach Hilti zastosowano aktywny system re-
dukcji wibracji (AVR). Zapobiega on przenoszeniu
wibracji tworzàcych si´ podczas pracy urzàdzenia
na jego korpus i r´kojeÊç. W wa˝àcym 11,3 kg
m∏otku TE 905 wartoÊç wibracji mierzo-
na na uchwytach narz´dzia wynosi 8 m/s2, co sta-
nowi bardzo dobrà wartoÊç dla tego typu urzàdzeƒ.
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Szczególnie niskie wibracje wywo∏uje 31-kilogramowy m∏ot elek-
tryczny D 25980 firmy De Walt

Lata doÊwiadczeƒ i tysiàce godzin testów przeprowadzanych przez
in˝ynierów Atlas Copco zaowocowa∏y wprowadzeniem do produkcji
m∏otów, które sà przyjazne dla operatora
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Zauwa˝yç jednak wypada, ˝e w porównaniu z du-
˝ym m∏otem nap´dzanym silnikiem benzynowym
wartoÊç ta jest stosunkowo wysoka. Inaczej ni˝
w przypadku narz´dzi wykorzystywanych na wol-
nym powietrzu, które przewa˝nie pracujà w pozycji
stojàcej lub sà tylko lekko pochylone, mniejsze
m∏otki elektryczne stosowane sà prostopadle
do Êciany. Cz´sto równie˝ robotnicy podczas pracy
muszà trzymaç je ponad g∏owà. Tego rodzaju pozy-
cja pracy oraz koniecznoÊç dociskania narz´dzia
powodujà inny rozk∏ad wibracji przenoszonych
na koƒczyny górne operatora narz´dzia. 

Równie˝ narz´dzia hydrauliczne mogà powodo-
waç i przenosiç wibracje o mniejszej wartoÊci.
Osiàgni´cia w tym zakresie ma firma JCB. Produ-
kowany przez nià r´czny m∏ot HM25 emituje wi-
bracje o wartoÊci 4 m/s2, co stanowi najlepszy re-
zultat wÊród narz´dzi tej klasy. Operator m∏ota
mo˝e tym samym wykorzystywaç go nieprzerwa-
nie nawet przez ponad dwanaÊcie godzin.
Wacker wprowadzi∏ na rynek nowy m∏ot nap´dza-
ny silnkiem benzynowym BH 24 Low Vib. Narz´-
dzie odznacza si´ wyjàtkowo korzystnym stosun-
kiem mocy do emitowanych szkodliwych wibracji.
Przy mocy 65 J osiàga doskona∏à energi´ udaru.
Pozostaje jednoczeÊnie narz´dziem ∏atwym w ob-
s∏udze. System t∏umienia wibracji pozwala zredu-
kowaç ich wartoÊç do wartoÊci 4,9 m/s2. Oznacza
to, ˝e m∏ot mo˝e byç wykorzystywany bez
uszczerbku dla zdrowia operatora nawet przez
osiem godzin dziennie. 
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KKrryytteerriiaa  oocceennyy  nnaarraa˝̋eenniiaa nnaa wwiibbrraaccjjee
–– wwaarrttooÊÊccii ddooppuusszzcczzaallnnee

Wibracje mechaniczne sà czynnikami potencjalnie
szkodliwymi w Êrodowisku pracy, ustalono najwy˝-
sze dopuszczalne nat´˝enia (NDN) tych czynni-
ków, tj. takie wartoÊci, przy których oddzia∏ywanie
danego czynnika na pracownika w ciàgu oÊmiogo-
dzinnego dobowego i przeci´tnego tygodniowego
czasu pracy przez okres jego aktywnoÊci zawodo-
wej, nie powinno spowodowaç ujemnych zmian
w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego
przysz∏ych pokoleƒ. Najwy˝sze dopuszczalne nat´-
˝enia (NDN) drgaƒ mechanicznych, zarówno dzia-
∏ajàcych na cz∏owieka przez koƒczyny górne jak te˝
o ogólnym dzia∏aniu, sà wyra˝one jako dopuszczal-
ne wartoÊci sum wektorowych wa˝onych cz´stotli-
woÊciowo przyspieszeƒ trzech sk∏adowych kierun-
kowych drgaƒ x, y, z. 

• dla wibracji dzia∏ajàcych na organizm cz∏owieka
przez koƒczyny górne wartoÊç sumy wektorowej
skutecznych, wa˝onych cz´stotliwoÊciowo przy-
spieszeƒ drgaƒ wyznaczonych dla trzech sk∏ado-
wych kierunkowych x, y i z nie powinna przekra-
czaç 2,8 m/s2, przy oÊmiogodzinnym dzia∏aniu
drgaƒ na organizm cz∏owieka; dla ekspozycji
trwajàcych 30 minut i krócej maksymalna dopusz-
czalna wartoÊç sumy wektorowej skutecznych,
wa˝onych cz´stotliwoÊciowo przyspieszeƒ drgaƒ
wyznaczonych dla trzech sk∏adowych kierunko-
wych x, y i z nie powinna przekraczaç 11,2 m/s2.

• dla wibracji o ogólnym dzia∏aniu na organizm
cz∏owieka wartoÊç sumy wektorowej skutecz-
nych, wa˝onych cz´stotliwoÊciowo przyspieszeƒ
drgaƒ wyznaczonych dla trzech sk∏adowych kie-
runkowych x, y i z nie powinna przekraczaç
0,8 m/s2, przy oÊmiogodzinnym dzia∏aniu drgaƒ
na organizm cz∏owieka; dla ekspozycji trwajà-
cych 30 minut i krócej maksymalna dopuszczal-
na wartoÊç sumy wektorowej skutecznych, wa˝o-
nych cz´stotliwoÊciowo przyspieszeƒ drgaƒ wy-
znaczonych dla trzech sk∏adowych kierunkowych
x, y i z nie powinna przekraczaç 3,2 m/s2.

Podane wartoÊci NDN drgaƒ mechanicznych sto-
suje si´, je˝eli inne szczegó∏owe przepisy nie okre-
Êlajà wartoÊci ni˝szych. W przypadku zawodowego
nara˝enia na drgania, wartoÊci ni˝sze od NDN
obowiàzujà przy zatrudnianiu kobiet w cià˝y
oraz m∏odocianych. 

Nap´dzany silnkiem benzynowym m∏ot Wacker BH 24 Low Vib. od-
znacza si´ wyjàtkowo korzystnym stosunkiem mocy do emitowanych
szkodliwych wibracji
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Agregaty i narz´dzia r´czne JCB

U˝ytkownicy maszyn budowlanych JCB
przekonali si´ ju˝ o ich wysokiej jakoÊci
oraz niezawodnoÊci. Takie same cechy wy-

kazujà urzàdzenia r´czne i agregaty JCB. Wiado-
mo, ˝e agregaty hydrauliczne swoimi zaletami
przewy˝szajà urzàdzenia pneumatyczne, czy elek-
tryczne, a po∏àczenie wydajnoÊci ze zwartà kon-
strukcjà powoduje, ˝e urzàdzenia JCB stajà si´
bezkonkurencyjne na rynku.

Wszystkie urzàdzenia zosta∏y zaprojektowane
przez in˝ynierów JCB w ten sposób, by w pe∏ni za-
spokoiç oczekiwania u˝ytkowników. Efektem
dzia∏aƒ konstruktorów sta∏y si´ urzàdzenia o wy-
sokiej jakoÊci, wydajnoÊci i niezawodnoÊci, które
jednoczeÊnie cechujà si´ niskimi kosztami eksplo-
atacji nawet w najci´˝szych warunkach.
Wszystkie agregaty JCB standardowo wyposa˝o-
ne sà w reagujàcà na obcià˝enia automatycznà re-
gulacj´ obrotów silnika. Rozwiàzanie to zapewnia
mniejsze zu˝ycie jednostki nap´dowej oraz
oszcz´dnoÊç paliwa, p∏ynnà regulacj´ nat´˝enia
przep∏ywu oleju hydraulicznego umo˝liwiajàcà re-
gulacj´ pr´dkoÊci pracy narz´dzia oraz zestaw

w´˝y hydraulicznych do pod∏àczenia narz´dzia.
Du˝y wybór modeli gwarantuje idealne dopaso-
wanie mocy agregatu do potrzeb. Do wyboru ma-
my cztery jednostki:
• Micro – lekki przenoÊny agregat przeznaczony

do prowadzenia prac wyburzeniowych wsz´dzie
tam, gdzie potrzeba du˝ej mocy na ograniczo-
nej powierzchni,

• Compact III – agregat o zwartej konstrukcji prze-
znaczony do zasilania m∏otów o wadze do 22 kg
oraz innych narz´dzi r´cznych. 

• Beaver III – agregat cieszàcy si´ najwi´kszà
popularnoÊcià. Jest to urzàdzenie ogólnego za-
stosowania mogàce, mimo ma∏ych wymiarów,
wspó∏pracowaç ze wszystkimi m∏otami i narz´-
dziami JCB kategorii C wed∏ug EHTMA,

• TROJAN III – to niezwykle wytrzyma∏y agregat
o wydajnoÊci 20 lub 30 l/min. Urzàdzenie zosta∏o
zaprojektowane do zasilania wiertarek, narz´dzi
tnàcych oraz najci´˝szych z m∏otów.

M∏oty hydrauliczne produkcji JCB doskonale spraw-
dzajà si´ we wszelkich pracach wyburzeniowych
i drogowych, zarówno ci´˝kich, jak i lekkich. M∏oty te
sà najlepsze w swojej klasie dzi´ki idealnemu sto-
sunkowi mocy do masy. Specjalne uchwyty t∏umiàce
wibracje gwarantujà wysoki standard pracy operato-
ra. Do m∏otów JCB mo˝na stosowaç szerokà gam´
narz´dzi roboczych, które umo˝liwiajà wykonywanie
szeregu prac. Producent podzieli∏ urzàdzenia na trzy
g∏ówne grupy. Pierwsza z nich to m∏oty lekkie
z uchwytem „D”. Sà to wydajne i lekkie m∏oty z uni-
katowym systemem t∏umiàcym wibracje, dost´pne
z zatrzaskowym lub Êrubowym mocowaniem narz´-
dzia. Nast´pna grupa to m∏oty z uchwytem typu „T”,
przeznaczone do lekkich i Êrednio ci´˝kich prac
z t∏umieniem wibracji zapewniajàcym doskona∏à
ochron´ operatora. Na ostatnià grup´ sk∏adajà si´
m∏oty HM o wadze od 21 do 29 kg z mocowaniem
narz´dzi o rozmiarze: 22, 25, lub 32 mm. Urzàdzenia
z tej rodziny wykorzystywane sà do najci´˝szych
prac. Dzi´ki zastosowaniu t∏umiàcych wibracje spe-
cjalnych przegubowych uchwytów cechujà si´ do-
skona∏à wydajnoÊcià i ochronà operatora.
Innà grupà narz´dzi zasilanych agregatami JCB
sà samosmarujàce przecinarki r´czne, pompy za-
nurzeniowe, wiertarki udarowe oraz wiertnice
r´czne. Narz´dzia te charakteryzujà si´ tà samà
doskona∏à jakoÊcià wykonania, co maszyny JCB
oraz idealnà kulturà pracy. 
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PoÊrednik Budowlany: – Panie Gävert, w rozmowie
podczas kieleckich targów Autostrada Polska powie-
dzia∏ Pan, ˝e dostrzega w naszym kraju du˝e zapo-
trzebowanie na przyst´pne cenowo maszyny budow-
lane. To w∏aÊnie dlatego Paƒska firma – Bodo Global
zdecydowa∏a si´ wprowadziç na rynek polski chiƒski
sprz´t marki SANY. Z pewnoÊcià nie tylko w Polsce
istniejà jednak uprzedzenia, ˝e maszyny „Made in
China” nie sà produktami wysokiej jakoÊci. Zresztà
zgodnie z porzekad∏em, ˝e jakoÊç musi mieç swojà
cen´, i to wysokà – wyra˝onà w euro…
Bodo Gävert: – Ma pan racj´, jakoÊç musi koszto-
waç. By∏ to zresztà g∏ówny powód nawiàza-
nia wspó∏pracy z koncernem SANY, którego ma-
szyny wcale nie sà najtaƒszymi wÊród oferowa-
nych na rynku. SANY oferuje wysokiej jakoÊci ma-
szyny w przyst´pnej cenie. W samych tylko Niem-
czech w minionym pó∏roczu sprzedaliÊmy ich po-
nad pi´çdziesiàt. Âwiadczy to o tym, i˝ niemieccy
u˝ytkownicy przekonali si´ do maszyn budowla-
nych SANY. Dà˝àc do pozyskania kolejnych
klientów, oferujemy im mo˝liwoÊç testowania ma-
szyn bezpoÊrednio na palcu budowy naszych
klientów z ich w∏asnymi operatorami. Mo˝liwoÊç
taka istnieje nie tylko w Niemczech, ale tak˝e dla
klientów BODO Polska. Jestem przekonany, ˝e
w Polsce przysz∏oÊç mo˝e nale˝eç do maszyn
SANY charakteryzujàcych si´ dobrà jakoÊcià i ce-
nà. Do ich produkcji stosowane sà komponenty
uznanych producentów, np. silniki CUMMINS
i DEUTZ spe∏niajàce wymagania normy EURO III,
pompy hydrauliczne Kawasaki i Bosch-Rexroth
oraz uk∏ady elektroniczne Siemensa. Komponen-
ty te majà oczywiÊcie swojà cen´. Ju˝ choçby
z tego wzgl´du SANY nie mo˝e nale˝eç do naj-
taƒszych producentów. Zalety wynikajàce ze sto-
sowania oryginalnych komponentów sà jednak

oczywiste. ¸atwiej mo˝na pozyskaç cz´Êci za-
mienne i wykonywaç us∏ugi serwisowe, co cenià
sobie klienci. Nie zapominajmy równie˝ o mniej-
szej utracie wartoÊci maszyn u˝ywanych. 

– Prace poprzedzajàce wprowadzenie marki SANY
na rynek europejski trwa∏y trzy lata. Dlaczego w∏a-
Êciwie zaj´∏o to tyle czasu? Prosz´ podaç nam trzy
powody, prócz korzystnego stosunku ceny do ja-
koÊci, dla których zdecydowa∏ si´ Pan na wspó∏-
prac´ handlowà z koncernem SANY?
– Najistotniejsza by∏a bardzo wysoka jakoÊç ma-
szyn SANY, która b´dzie odpowiadaç wymaga-
niom rynku europejskiego równie˝ w przysz∏oÊci.
Moim zdaniem sukces mo˝e osiàgnàç tylko ten kto
oferuje produkt trwale aprobowany przez klientów.
Przy wyborze partnera nie bez znaczenia by∏a rów-
nie˝ du˝a ró˝norodnoÊç oferowanych maszyn oraz
mo˝liwoÊci produkcyjne. SANY wytwarza rocznie
wi´cej pomp samochodowych do betonu ni˝ kon-
kurenci razem wzi´ci. W Chinach SANY pozostaje
liderem tego segmentu rynku. Kolejnym powodem
podj´cia wspó∏pracy z SANY jest tak˝e to, ˝e jest
to bardzo ciekawy partner handlowy. Koncern, któ-
ry postawi∏ na rynek europejski i staje si´ na nim
coraz pot´˝niejszym konkurentem. Na prze∏omie
lat 2008/2009 planowana jest w Niemczech budo-
wa w∏asnej hali produkcyjnej oraz oÊrodka badaw-
czo-rozwojowego dla maszyn przeznaczonych dla
europejskiego odbiorcy. Skróci to znacznie termi-
ny dostaw maszyn SANY do krajów europejskich,
tak˝e do Polski.

– Skoro ju˝ jesteÊmy przy Polsce, to które maszyny
Paƒskim zdaniem b´dà cieszy∏y si´ u nas najwi´k-
szym popytem?
– Nas najbardziej interesuje budowa dróg. W tym
segmencie SANY ma do zaoferowania dobre ko-
parki gàsienicowe o wadze od 6 do 40 ton. Wyró˝-
niajà si´ one du˝à szybkoÊcià, wydajnoÊcià i si∏à
zrywania przy jednoczesnym niskim zu˝yciu pali-
wa. Poleciç mo˝emy równiark´ drogowà SANY
PQ190IIIA z nap´dem hydrostatycznym. Maszy-
na ta odznacza si´ zmniejszonym o trzydzieÊci
procent zu˝yciem paliwa, co jest niezwykle istotne
dla u˝ytkowników. W porównaniu z maszynami
konkurencyjnymi o mocy silnika oko∏o 140 KW
równiarka PQ190IIIA odznacza si´ najmniejszym
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Klient ma prawo oczekiwaç i wymagaç!

Rozmowa 
z Bodo Gävertem, 
Dyrektorem Generalnym
niemieckiej firmy BODO
Global GmbH & Co. KG
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promieniem zawracania. JeÊli chodzi o pompy
do betonu, tak˝e widzimy du˝e szanse ich zbytu ze
wzgl´du na ich wysokà jakoÊç, korzystne ceny i re-
latywnie szybkie terminy dostaw. Jest to bardzo
wa˝ne dla naszych klientów, którzy nie majà
na rynku pomp do betonu zbyt du˝ego wyboru.
Polecamy pompy zabudowane, w zale˝noÊci
od ˝yczenia klienta, na podwoziu samochodowym
MERCEDES lub VOLVO. 

– Mo˝na si´ wi´c spodziewaç, ˝e w krótkim czasie
Paƒska firma pozyska wielu klientów w Polsce. Po-
ciàgnie to za sobà koniecznoÊç zagwarantowania
im serwisu. Zawsze podkreÊla Pan, ˝e wa˝na jest
nie tylko sprzeda˝, ale równie˝ opieka nad klien-
tem. Czy mo˝e nam Pan zdradziç kilka szczegó-
∏ów, w jaki sposób realizowana jest maksyma SA-
NY „Wszystko dla Klienta”?
– Tak samo jak w Niemczech, tak i w Polsce klient
zawsze ma prawo wiele oczekiwaç i wymagaç. Nie
ma wi´c ˝adnych ró˝nic w sposobie lub jakoÊci ob-
s∏ugi w obu krajach. Nasi polscy klienci otrzymujà
bardzo korzystne warunki leasingu lub finansowa-
nia zakupu maszyn. Oferujemy im tak˝e wynajem
maszyn zarówno krótko- jak i d∏ugoterminowy
z opcjà kupna maszyny. Zapewniamy klientom
mo˝liwoÊç wzi´cia w rozliczeniu u˝ywanych ma-
szyn, gwarantujemy 24-godzinny termin dostawy
cz´Êci zamiennych z centralnego magazynu
w Niemczech, a tak˝e mo˝liwoÊç podstawienia ma-
szyny zast´pczej w nag∏ych wypadkach. Poza tym
oferujemy mo˝liwoÊç wyd∏u˝enia gwarancji z dwóch
do czterech lat. Aby rozwiaç ewentualne wàtpliwo-
Êci klientów co do ∏atwej odsprzeda˝y maszyny
po kilku latach jej u˝ytkowania, BODO POLSKA za-
pewnia mo˝liwoÊç jej odkupu w okresie nawet
do pi´ciu lat, po z góry ustalonej cenie. Tego rodza-
ju rozwiàzanie jest absolutnà nowoÊcià w Polsce.

– Obs∏uga posprzeda˝na i oferta gwarancyjna sà
bezsprzecznie jednymi z najwa˝niejszych kryteriów
walki konkurencyjnej na Êwiatowym rynku maszyn
budowlanych. JednoczeÊnie okazuje si´, ˝e to w∏a-
Ênie one stanowià pi´t´ Achillesowà wielu dostaw-
ców maszyn dzia∏ajàcych na rynku polskim. Czy rze-
czywiÊcie w przypadku SANY klient odczuje ró˝nic´?
– To jest oczywiÊcie prawda, znamy te bolàczki!
Dlatego przy doborze do wspó∏pracy autoryzowa-
nych punktów serwisowych braliÊmy przede wszyst-
kim pod uwag´ okres ich pracy w tej bran˝y oraz
posiadane kwalifikacje i doÊwiadczenie. Nasza fir-

ma przygotowuje aktualnie specjalne programy
szkoleniowe dla wszystkich pracowników serwisu,
a szkolenia te planujemy przeprowadzaç cyklicznie
zarówno w Polsce, jak i w siedzibie naszej firmy
macierzystej w Niemczech. Jest to koniecznoÊcià,
gdy˝ tylko profesjonalnie przygotowany i wyszkolo-
ny personel techniczny zapewniç mo˝e klientom
odpowiednià jakoÊç obs∏ugi ich maszyn.

– W jaki sposób organizujecie sieç serwisowà ma-
szyn budowlanych marki SANY w Polsce? 
– Zdajemy sobie spraw´, ˝e po zakupie maszyny, za-
dowolenie klienta z podj´tej decyzji uzale˝nione jest
w najwi´kszym stopniu od szybkoÊci i profesjonali-
zmu pracowników serwisu, terminowych dostaw cz´-
Êci zamiennych oraz zakresu us∏ug prowadzonych
przez serwis. Dlatego nasi klienci wspierani sà mi´-
dzy innymi przez personel techniczny autoryzowa-
nych punktów serwisowych BODO, które ju˝ dzia∏ajà
w wi´kszoÊci polskich województw. Ich personel
przygotowany jest do wykonywania us∏ug gwarancyj-
nych i pogwarancyjnych w pe∏nym zakresie, dyspo-
nuje te˝ specjalistycznymi samochodami serwisowy-
mi, co w po∏àczeniu z najwy˝szymi umiej´tnoÊciami
daje gwarancj´ usuni´cia wi´kszoÊci ewentualnych
awarii bezpoÊrednio na placu budowy.

– Czego jeszcze mo˝e wymagaç klient Waszej firmy? 
– Tak jak ju˝ wczeÊniej wspomnia∏em, ka˝demu
klientowi gwarantujemy dostaw´ cz´Êci zamien-
nych w ciàgu 24 godzin. Dostawa ta realizowa-
na jest z naszego centralnego magazynu w Niem-
czech, który zawiera oko∏o trzydzieÊci tysi´cy pozy-
cji, bezpoÊrednio do siedziby autoryzowanego
punktu serwisowego. W ten sposób skracamy
do minimum czas nieplanowanego postoju maszy-
ny. JeÊli czas wykonywania tej naprawy b´dzie
d∏u˝szy ni˝ 48 godzin, wtedy klient ma tak˝e mo˝li-
woÊç bezp∏atnego skorzystania z naszej maszyny
zast´pczej. Nadmieni´ tak˝e, ˝e za dojazd samo-
chodu serwisowego do maszyny, klient obcià˝any
jest tylko za pierwsze 50 km. JeÊli wi´c odleg∏oÊç ta
jest wi´ksza, nie b´dzie to nigdy zmartwieniem
klienta. Standardowy okres obs∏ugi gwarancyjnej
maszyn SANY, wynoszàcy aktualnie dwa lata, mo-
˝e te˝ zostaç wyd∏u˝ony na podstawie specjalnej
umowy serwisowej o kolejny rok lub dwa. To sà
ju˝ jednak Êwiadczenia odp∏atne, a zakres takiej
gwarancji jest te˝ nieco ograniczony.

Rozmawia∏ Jacek Baraƒski
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Jeszcze w koƒcu ubieg∏ego roku serwis firmy
Komatsu Poland zatrudnia∏ szeÊciu mechani-
ków. W chwili obecnej personel serwisu sk∏ada

si´ ju˝ z pi´tnastu samodzielnych pracowników.
Dwaj z nich to mechanicy warsztatowi, zaÊ kolejni
dwaj zajmujà si´ wy∏àcznie obs∏ugà kontraktów ser-
wisowych (Repair&Maintenance Contract). Skorzy-
stanie z nich gwarantuje u˝ytkownikowi przewidy-
walnà ocen´ kosztów eksploatacji konkretnej ma-
szyny. Tym samym wykluczone jest pozostawienie
zawartoÊci rubryki kosztów napraw jako „nieznane”.
Kontrakt serwisowy pomaga te˝ w zapewnieniu wy-
sokiej dyspozycyjnoÊci sprz´tu, dzi´ki czemu jego
w∏aÊciciel jest w stanie zrealizowaç terminowo za-
planowane zadania.

Oferowane u˝ytkownikom maszyn Komatsu Êwiad-
czenia serwisowe pozwalajà na oszcz´dnoÊç nak∏a-
dów zwiàzanych z eksploatacjà sprz´tu. Komatsu
Poland stwarza mo˝liwoÊç wyst´powania o zawarcie
kontraktu serwisowego (Repair& Maintenance Con-
tract) dotyczàcego napraw i konserwacji sprz´tu ju˝
w momencie dokonywania zakupu nowej maszyny
marki Komatsu. Okres, na jaki zawrzeç mo˝na kon-
trakty serwisowe R&M kszta∏tuje si´ od 2.000 mth
lub dwunastu miesi´cy eksploatacji do 20.000
mth/96 miesi´cy dla maszyn Êredniej wielkoÊci oraz
do 30.000 mth/120 miesi´cy dla maszyn du˝ych.
Umowy R&M zapewniajà sta∏oÊç kosztów napraw
i konserwacji w ca∏ym uzgodnionym w umowie
okresie, ∏àcznie z kosztami kontroli sprz´tu po-
przez przeprowadzanie przeglàdów w z góry usta-

lonych przedzia∏ach czasowych z u˝yciem skom-
plikowanych przyrzàdów kontrolnych. Mechanicy
Komatsu oddelegowani specjalnie do obs∏ugi kon-
traktów serwisowych dzi´ki swej wiedzy i doÊwiad-
czeniu oraz mo˝liwoÊci korzystania ze specjali-
stycznych urzàdzeƒ diagnostycznych sà w stanie
wykryç najdrobniejsze usterki we wczesnym sta-
dium. Dzi´ki temu mo˝liwe jest podj´cie dzia∏aƒ
naprawczych w czasie najdogodniejszym dla eks-
ploatujàcego maszyn´. Wczesna reakcja serwisu
zapobiega równie˝ powstawaniu rozleglejszych
awarii oraz koniecznoÊci przeprowadzenia kosz-
townych, nieplanowanych remontów. Takie zapo-
biegawcze interwencje przyczyniajà si´ do zapew-
nienia wysokiej dyspozycyjnoÊci maszyn i urzà-
dzeƒ Komatsu oraz do zabezpieczenia niezak∏óco-
nej realizacji zadaƒ produkcyjnych.
Serwis Komatsu Poland jest równie˝ rozbudowywa-
ny terytorialnie. W po∏owie tego roku otwarty zosta∏
oddzia∏ serwisowy w Katowicach, który wspomaga
u˝ytkowników maszyn Komatsu z województw: Êlà-
skiego, opolskiego, ma∏opolskiego i podkarpackie-
go. Zatrudniono w nim pi´ciu mechaników polo-
wych. Dwóch z nich dzia∏a z Krakowa, co ma nieba-
gatelne znaczenie dla obni˝enia kosztów dojazdów
do maszyn pracujàcych w tym regionie. W katowic-
kim oddziale Komatsu Poland utrzymuje magazyn
cz´Êci zamiennych dzia∏ajàcy nie tylko na rzecz w∏a-
snego serwisu, ale równie˝ sprzedajàcy cz´Êci
klientom zewn´trznym.

Dynamiczny rozwój serwisu Komatsu Poland

Serwis Komatsu Poland stale si´ rozwija. Mechanicy polowi firmy
dysponujà doskonale wyposa˝onymi warsztatami mobilnymi…

Ekipa katowickiego Oddzia∏u Serwisowego Komatsu Poland w komple-
cie. Drugi od prawej stoi „dowodzàcy” mechanikami Tomasz Glinka
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Wtym roku powo∏ano do ˝ycia firm´ Bo-
do Polska z siedzibà w Paczkowie ko∏o
Poznania. Jej zadaniem jest dystrybucja

i serwisowanie maszyn budowlanych marki SANY.
Bodo Polska przywiàzuje olbrzymià wag´ do ob-
s∏ugi posprzeda˝nej. Oferowane przez nià us∏ugi
realizowane sà za poÊrednictwem sieci partnerów
handlowo-serwisowych. Docelowo Bodo Polska
b´dzie mieç swojego autoryzowanego przedsta-
wiciela w ka˝dym województwie naszego kraju.
Wszystkie maszyny SANY dystrybuowane przez
Bodo Polska posiadajà certyfikaty CE wystawione
przez TÜV Rheinland.
Zatrudniani przez Bodo Polska pracownicy serwisu
przechodzà szkolenia w zakresie niezb´dnym
do dokonywania napraw i konserwacji sprz´tu
SANY. W centrali firmy – Bodo Global stale rezydu-
jàcy in˝ynier, przedstawiciel koncernu SANY, s∏u˝y
pomocà polskim mechanikom.
Spó∏ka Bodo Polska oraz jej partnerzy serwisowi
posiadajà w pe∏ni wyposa˝one warsztaty oraz sa-
mochody serwisowe w liczbie zapewniajàcej de-
klarowany czas reakcji na zg∏oszenie od u˝ytkow-
nika maszyny. Bodo Polska uruchomi∏ specjalny
ca∏odobowy telefon, pod którym zg∏aszaç mo˝-
na ewentualne awarie. Firma gwarantuje czas re-
akcji serwisu w ciàgu dwudziestu czterech, a czas
naprawy w ciàgu czterdziestu oÊmiu godzin.
W przypadku wystàpienia nag∏ej awarii u˝ytkownik
maszyny skorzystaç mo˝e ze sprz´tu zast´pczego
o podobnych parametrach u˝ytkowych. Bodo Pol-
ska dysponuje serwisem mobilnym, co pozwala
na przeprowadzanie napraw i konserwacji u u˝yt-
kownika. KoniecznoÊç transportu do warsztatu
wyst´puje jedynie w przypadku wyjàtkowo skom-
plikowanych napraw lub remontów kapitalnych. 

Dzi´ki utrzymywaniu doskonale zaopatrzonego ma-
gazynu w Niemczech, BODO Global gwarantuje do-
st´pnoÊç cz´Êci zamiennych w ciàgu dwudziestu
czterech godzin. Maszyny SANY standardowo ob-
j´te sà dwuletnià gwarancjà, jednak na ˝yczenie
u˝ytkownika istnieje mo˝liwoÊç zawarcia dodatko-
wej umowy serwisowej. Pozwala to wyd∏u˝yç okres
gwarancji nawet do czterdziestu oÊmiu miesi´cy. 
BODO Polska oferuje umowy sprzeda˝y, najmu
z opcjà kupna, wynajem krótko- i d∏ugoterminowy.
Ciekawà opcjà jest gwarancja odkupu maszyny
w okresie od dwunastego do nawet szeÊçdziesià-
tego miesiàca jej u˝ytkowania przez klienta.
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Bodo Polska rozwija autoryzowany serwis
maszyn budowlanych marki SANY

Zatrudniani przez Bodo Polska mechanicy sà przeszkoleni w zakre-
sie niezb´dnym do dokonywania napraw i konserwacji sprz´tu SANY

Równiarki SANY cieszà si´ stale rosnàcym zainteresowaniem firm drogowych nale˝àcych do g∏ównych klientów BODO Polska
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Kupujàc czy u˝ytkujàc m∏ot hydrauliczny na-
le˝y pami´taç, ˝e ró˝ne rodzaje wykonywa-
nych robót wymagajà u˝ycia odpowiednio

dobranego typu narz´dzi roboczych. Powszech-
nie u˝ywane narz´dzie - szpicak, nie zawsze oka-
zuje si´ w∏aÊciwe do danego zastosowania. Wy-
bierajàc w∏aÊciwy osprz´t roboczy mo˝emy
znacznie zwi´kszyç wydajnoÊç pracujàcego m∏o-
ta przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka
mechanicznego uszkodzenia narz´dzia.
Szpicak – narz´dzie uniwersalne charakteryzuje
si´ wysokà penetracjà, ale z uwagi na punktowy
kontakt z obrabianà powierzchnià, wy˝szà warto-
Êcià przenoszonej energii udaru, lecz ma∏o rozpro-
szonà. Jest te˝ najmniej nara˝ony na napr´˝enia
skr´cajàce. Zalecany do prac w betonie, wyburze-
niach oraz twardych ska∏ach monolitycznych.
Przecinak - narz´dzie charakteryzujàce si´ mniej-
szà penetracjà, ale wi´kszym stopniem przekaza-
nia energii udaru. Jest bardzo nara˝ony na napr´-
˝enia skr´cajàce, przez co przy niew∏aÊciwym za-
stosowaniu cz´sto ulega z∏amaniu wskutek skr´-
cenia. Zalecany do prac w asfalcie, betonie zbro-
jonym oraz materia∏ach skalnych mi´kkich lub po-
p´kanych, bàdê tam, gdzie jest wymagany w∏a-
Ênie taki typ narz´dzia np. przy odspajaniu p∏asz-
czyzn, wycinaniu w asfalcie, itp.
Narz´dzie t´pe - charakteryzuje si´ niskà penetracjà,
ale bardzo du˝ym przekazaniem energii udaru, dzi´-
ki czemu nadaje si´ g∏ównie do prac w kamienio∏o-
mach, przy rozbijaniu twardych nadgabarytów skal-

nych, a tak˝e do recyklingu, wyburzeƒ Êcian, itp.
Narz´dzia sà dost´pne w ró˝nych d∏ugoÊciach ro-
boczych, ale nale˝y pami´taç, ˝e im d∏u˝sze na-
rz´dzie, tym wi´ksze ryzyko jego z∏amania oraz
szybsze zu˝ywanie tulei narz´dziowej. Dlatego
nieprawdziwa jest cz´sto spotykana opinia, ˝e
„d∏u˝sze narz´dzie starcza na d∏u˝ej, jest wi´c
bardziej oszcz´dne”. Narz´dzie robocze zu˝ywa
si´ w ró˝ny sposób w ró˝nych miejscach. Zu˝yciu
ulega d∏ugoÊç robocza, powierzchnia trzonu oraz
powierzchnia czo∏owa styku z bijakiem. I te w∏a-
Ênie miejsca nale˝y kontrolowaç przynajmniej raz
na tydzieƒ, aby uniknàç wystàpienia zaskakujàcej
awarii w czasie pracy. 
Zu˝ycie d∏ugoÊci roboczej zale˝ne jest od rodzaju
obrabianego materia∏u i - ewentualnie - od jego
przegrzewania wskutek zbyt d∏ugiego kucia w jed-
nym punkcie (maksymalnie dwadzieÊcia sekund).

M∏oty hydrauliczne - odpowiednie narz´dzie 
do konkretnej pracy
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Zu˝ycie powierzchni trzonu narz´dzia jest g∏ównie
wynikiem kucia pod kàtem do obrabianej po-
wierzchni. Stopieƒ zu˝ycia mo˝na zredukowaç po-
przez stosowanie specjalnego smaru do m∏otów
hydraulicznych i utrzymywanie narz´dzia w pozy-
cji pod kàtem prostym do obrabianej powierzchni.
Zu˝ycie powierzchni czo∏owej styku z bijakiem ma
miejsce w wyniku pracy m∏ota przy zbyt wysokich
parametrach zasilania oraz pracy z nadmiernie zu-
˝ytà tulejà narz´dziowà.
Nowoczesne m∏oty hydrauliczne zapewniajà
znacznà popraw´ stosunku si∏y udaru do masy,
co z kolei zwi´ksza obcià˝enie wszystkich elemen-
tów urzàdzenia. Wymiary, w∏aÊciwoÊci fizyczne
oraz geometria ostrza narz´dzi roboczych majà
zdecydowany wp∏yw na niezawodnoÊç, odpor-
noÊç na zu˝ycie, funkcjonalnoÊç oraz wydajnoÊç.
Oryginalne narz´dzia robocze firmy Atlas Copco
produkowane sà ze specjalnego stopu zoptymali-
zowanego pod wzgl´dem warunków pracy m∏o-
tów hydraulicznych. Kompleksowa obróbka ciepl-
na oraz Êcis∏a kontrola jakoÊci na wszystkich eta-
pach produkcji w fabrykach Atlas Copco stanowià
gwarancj´ maksymalnej trwa∏oÊci. Narz´dzia ro-
bocze z pozoru wyglàdajà niczym zwyk∏y kawa∏ek
stali, ale w rzeczywistoÊci sà one produktem d∏u-

giego i z∏o˝onego technologicznie procesu bazu-
jàcego na bogatym doÊwiadczeniu w tej dziedzi-
nie. U˝ytkownik nie powinien podejmowaç zb´d-
nego ryzyka. Tylko korzystanie z oryginalnych na-
rz´dzi roboczych zapewni d∏ugotrwa∏à, niezmien-
nie wysokà jakoÊç pracy m∏ota hydraulicznego
Atlas Copco - niezawodnego i bezpiecznego urzà-
dzenia produkcyjnego. 
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Atlas Copco Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 61A, S´kocin Nowy, 05-090 Raszyn
tel. 0-22 572 68 00, fax  0-22 572 68 09
www.atlascopco.pl
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Koszty paliwa stanowià niebagatelnà cz´Êç
nak∏adów zwiàzanych z eksploatacjà maszy-
ny budowlanej. Ograniczenie jego zu˝ycia

pozwala nie tylko oszcz´dzaç pieniàdze, ale tak˝e
chroniç Êrodowisko naturalne. Nic zatem dziwne-
go, ˝e producenci maszyn od lat poszukujà mo˝li-
woÊci zastosowania w nich oszcz´dnego, ekolo-
gicznego nap´du. W tym roku znany producent sil-
ników, niemiecka firma Deutz zaprezentowa∏a
pierwszy na Êwiecie hybrydowy nap´d maszyn bu-
dowlanych. Odwiedzajàcy targi Bauma w Mona-
chium obejrzeç mogli kompletny system sk∏adajà-

cy si´ z silnika spalinowego ze zintegrowanym sil-
nikiem elektrycznym. Rozwiàzanie to pozwala u˝yt-
kownikowi maszyny na wykorzystywanie dodatko-
wej energii rz´du trzydziestu kilowatów. Hybrydo-
wy nap´d firmy Deutz mo˝na bez koniecznoÊci
wi´kszych prac adaptacyjnych zabudowaç w wi´k-
szoÊci maszyn, jest bowiem zaledwie o dwa centy-
metry d∏u˝sza ni˝ zwyk∏a jednostka nap´dowa. 
Pozyskiwanie energii odbywa si´ w czasie pracy
maszyny, w cyklach podczas których operator nie
wykorzystuje ca∏ej mocy silnika. Generator wytwa-
rza wówczas dodatkowà moc, która jest gromadzo-
na w akumulatorach. Zalet takiego rozwiàzania jest
wiele. Podstawowà jest mo˝liwoÊç ograniczenia zu-

˝ycia paliwa. Producent podaje, ˝e w przeci´tnych
warunkach eksploatacyjnych oszcz´dnoÊci wyno-
siç mogà nawet do czterdziestu procent. Bioràc
pod uwag´ przeci´tnà cen´ oleju nap´dowego
w krajach Europy Zachodniej, koszty instalacji hy-
brydowego nap´du Deutza zwróci∏yby si´ u˝yt-
kownikowi po trzech-czterech latach. Seryjna pro-
dukcja uk∏adu nap´dowego nowego typu by∏aby
op∏acalna, gdyby jego instalacja zwraca∏a si´ ju˝
po roku u˝ytkowania. 
Przysz∏oÊç nap´du hybrydowego w maszynach
budowlanych wyglàda obiecujàco. Przynajmniej
w niektórych ich rodzajach, takich jak ∏adowarki
i teleskopowe noÊniki osprz´tu. Nap´d hybrydowy
sprawdza si´ najlepiej w ró˝nych zakresach obcià-
˝eƒ, szczególnie przy zmiennym wydatku. Praca
typowej maszyny budowlanej nie odbywa si´ w re-
gularnych cyklach. Dobry przyk∏ad stanowi ∏ado-
warka ko∏owa przenoszàca ˝wir z ha∏dy na pojazd
ci´˝arówk´. Maszyna musi nabraç ˝wir do ∏y˝ki,
podjechaç do ci´˝arówki, po czym podnieÊç wy-
si´gnik i wysypaç do skrzyni ∏adunkowej. Je˝eli
chodzi o wydatek mocy, mamy tu wi´c do czynie-
nia ze swoistà sinusoidà. Takie warunki stanowià
przys∏owiowy raj dla nap´dów hybrydowych. 
Nowatorskie rozwiàzania w zakresie nap´du ma-
szyn budowlanych, jak na przyk∏ad silniki na spr´-
˝ony gaz lub nap´d elektryczny dotychczas rzad-
ko wychodzi∏y poza faz´ projektowà. Teraz to si´
zmienia. Deutz i Atlas Weyhausen potrzebowa∏y
z zaledwie szeÊciu miesi´cy, by zaprezentowaç
dzia∏ajàcà konstrukcj´. Artur Gabriel odpowie-
dzialny w firmie Atlas Weyhausen za prace badaw-
czo-rozwojowe ujawnia, ˝e tak b∏yskawiczne tem-
po prac wynik∏o w g∏ównej mierze z jego… prze-
oczenia. Podpisujàc umow´ o wspó∏pracy z Deut-
zem by∏ przekonany, ˝e prezentacja hybrydy ma
odbyç si´ na Baumie, ale dopiero w roku 2010. Mi-
mo napi´tych terminów obu firmom uda∏o si´ zdà-
˝yç. By∏o to mo˝liwe g∏ównie dlatego, ˝e zaliczajà-
cy si´ do przedsi´biorstw Êredniej wielkoÊci Atlas
Weyhausen móg∏ wykazaç wi´kszà elastycznoÊç
w dzia∏aniach ni˝ du˝e koncerny produkujàce ma-
szyny budowlane. Te potrzebujà znacznie wi´cej
czasu na powzi´cie decyzji o rozpocz´ciu prac
nad rozwojem konstrukcji i z regu∏y nie sà zbyt
sk∏onne do podejmowania ryzyka.

Deutz i Atlas Weyhausen zaprezentowa∏y pierwszy
na Êwiecie hybrydowy nap´d maszyn budowlanych

Na pierwszy rzut oka ∏adowarka Atlas wyposa˝ona w nap´d hybrydo-
wy Deutz nie ró˝ni si´ wiele od zwyk∏ej maszyny. Uwag´ zwracajà je-
dynie akumulatory litowo-jonowy przytwierdzone z ty∏u dachu kabiny
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Przedstawiciele Volvo Trucks uwa˝ajà, ˝e
do roku 2020 o po∏ow´ uda si´ ograniczyç
emisj´ dwutlenku w´gla przez samochody

ci´˝arowe. B´dzie to mo˝liwe dzi´ki wprowadze-
niu alternatywnych rodzajów paliwa, redukcji jego
zu˝ycia, szkoleniu kierowców i lepszym planowa-
niu przewozów. – Istotnym elementem naszej tro-
ski o Êrodowisko naturalne jest wprowadzenie no-
watorskich rozwiàzaƒ technicznych, dzi´ki którym
pojazdy zu˝ywaç b´dà mniej paliwa. Dzisiejsze po-
jazdy zu˝ywajà o 40 procent mniej paliwa, ni˝ ich
odpowiedniki z roku 1975. Chcemy utrzymaç t´
tendencj´ przez kolejnych dziesi´ç do pi´tnastu
lat, uzyskujàc rocznie zmniejszenie zu˝ycia paliwa
na poziomie jednego procenta – mówi Claes Nils-
son, prezes europejskiej cz´Êci Volvo Trucks.
Innym sposobem na zmniejszenie zu˝ycia paliwa
jest po∏àczenie silnika wysokopr´˝nego z silni-
kiem elektrycznym. Taka konfiguracja znana jest
jako nap´d hybrydowy. W marcu ubieg∏ego roku
firma Volvo zaprezentowa∏a w∏asnà, unikatowà
konstrukcj´ nap´du hybrydowego. Zamontowano
go w pojeêdzie s∏u˝àcym g∏ównie do lokalnej dys-
trybucji towarów. Wyniki testów wykaza∏y, ˝e dzi´-
ki nap´dowi hybrydowemu uda∏o si´ zredukowaç
zu˝ycie paliwa o oko∏o trzydzieÊci procent. Gdy
pojazd znajduje si´ w bezruchu lub porusza si´
z niewielkà pr´dkoÊcià, pracuje tylko silnik elek-
tryczny, dzi´ki czemu samochód nie emituje spa-
lin i ha∏asu. Stanowi to olbrzymià zalet´, szczegól-
nie wówczas, gdy pojazd porusza si´ w zamiesz-
ka∏ych terenach miejskich. Volvo Trucks planuje
wprowadziç na rynek model Volvo FE w wersji hy-
brydowej w roku 2009. – Rozwój technologii hybry-
dowej stanowi krok pozwalajàcy uzyskaç znaczne
oszcz´dnoÊci paliwa. Dlatego te˝ w tym wzgl´dzie
nie zamierzamy ograniczaç si´ wy∏àcznie do ob-
szaru lokalnej dystrybucji – mówi Claes Nilsson.
U˝ytkownicy pojazdów ju˝ teraz ograniczajàc zu-
˝ycie paliwa mogà uczyniç wiele dla ochrony Êro-
dowiska. Przeszkolenie kierowców w zakresie eko-
nomicznej jazdy w niektórych przypadkach pozwo-
li∏o na przyk∏ad uzyskaç oszcz´dnoÊci rz´du 20
procent, zaÊ przeprowadzone w d∏u˝szej perspek-
tywie czasowej analizy w Szwecji wykaza∏y trwa∏e
oszcz´dnoÊci na poziomie 3-6 procent. W przy-
padku zastosowania oferowanego przez Volvo

systemu Dynafleet informujàcego o zu˝yciu pali-
wa, d∏ugofalowe efekty mogà byç jeszcze wi´ksze.
Dynafleet pozwala ponadto firmom transportowym
lepiej zaplanowaç zlecenia przewozowe, dzi´ki
czemu mo˝na uniknàç pustych lub cz´Êciowo pu-
stych przebiegów. – Udzia∏ pustych przebiegów
utrzymuje si´ od roku 1995 na sta∏ym poziomie
i stanowi dwadzieÊcia pi´ç procent wszystkich
przewozów. Istnieje zatem w tym zakresie du˝e po-
le do popisu w zakresie podniesienia efektywnoÊci
transportu, a co za tym idzie ograniczenia emisji
spalin – mówi Per-Anders Grösfjeld, mened˝er ds.
marketingu w zakresie systemów informacji trans-
portowej w Volvo Trucks. 
Pozytywny wp∏yw na ochron´ Êrodowiska ma te˝
korzystanie z paliw alternatywnych. Ich dost´p-
noÊç jest jednak obecnie ograniczona. Sytuacja
taka zapewne niewiele zmieni si´ do roku 2020.
Volvo Trucks popiera dodawanie niewielkich iloÊci
paliw alternatywnych do tradycyjnego oleju nap´-
dowego. We wspó∏czesnych samochodach ci´˝a-
rowych dopuszczalne jest stosowanie pi´ciopro-
centowej domieszki któregoÊ z paliw alternatyw-
nych, bez koniecznoÊci wprowadzania zmian kon-
strukcyjnych w silniku lub uk∏adzie paliwowym.
– Wyprodukowanie odpowiedniej iloÊci paliw alter-
natywnych wymaga czasu. Jednak mimo to ju˝ dziÊ
mo˝emy wiele zrobiç, by do roku 2020 w sposób
znaczàcy ograniczyç emisj´ dwutlenku w´gla
– koƒczy Claes Nilsson.
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Volvo Trucks pracuje nad ograniczeniem emisji
dwutlenku w´gla przez pojazdy ci´˝arowe

Tak wyglàdajàce pojazdy Volvo zamierza produkowaç w niedalekiej
przysz∏oÊci. Nie trzeba jednak czekaç na pojawienie si´ ich na dro-
gach, by ograniczajàc zu˝ycie paliwa chroniç naturalne Êrodowisko
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Japoƒski potentat w produkcji maszyn bu-
dowlanych, koncern Hitachi zaprezentowa∏
prototyp koparki gàsienicowej nap´dzanej

silnikiem elektrycznym. Maszyna o ci´˝arze robo-
czym 7.800 kg nap´dzana jest silnikiem elektrycz-
nym o mocy 32 kW (44 KM). Jej maksymalna g∏´-
bokoÊç kopania wynosi 4.170 mm, zaÊ si∏a odspa-
jania na kraw´dzi ∏y˝ki 55 kN. 
InnowacyjnoÊç systemu nap´dowego polega
na tym, ˝e w koparce nie zastosowano silnika spa-
linowego (Diesla) lecz wy∏àcznie elektryczny. Nie
mamy wi´c do czynienia z nap´dem hybrydowym.
Energia nap´dzajàca silnik koparki czerpana jest
wy∏àcznie z akumulatorów. Nic zatem dziwnego, ˝e
koparka otrzyma∏a nazw´ BEX (BatteryExcavator).
W chwili obecnej wiele dyskutuje si´ o zagro˝eniu
globalnym ociepleniem i koniecznoÊci redukcji
emisji CO2. Koncern Hitachi wspomaga te dà˝enia
rozwijajàc technologi´ maszyn „na baterie”. 

Moc silnika koparki BEX jest porównywalna z pa-
rametrami tradycyjnych jednostek nap´dowych.
Z pewnoÊcià pewnà niedogodnoÊcià eksploata-
cyjnà jest koniecznoÊç ∏adowania akumulatorów.
W takich samych warunkach pracy odbywa si´
ono cz´Êciej i trwa d∏u˝ej ni˝ tankowanie maszyny
wyposa˝onej w tradycyjny silnik spalinowej.
Co do wydajnoÊci koparki BEX, to jej producent
podaje, ˝e na jednym ∏adowaniu akumulatorów
mo˝e ona przemieÊciç oko∏o szeÊçdziesiàt me-
trów szeÊciennych urobku. Innymi s∏owy, w prze-

ci´tnych warunkach pracy akumulatory koparki
nale˝y ∏adowaç co dwie-cztery godziny. 
Koszty silnika elektrycznego sà w chwili obecnej
wy˝sze w porównaniu z tradycyjnà jednostkà na-
p´dowà. Szacuje si´, ˝e wyposa˝enie maszyny
w silnik elektryczny podnosi jej cen´ o dwadzieÊcia
do trzydziestu procent. Istotna wobec tego wydaje
si´ analiza kosztów eksploatacji takiej maszyny.
Porównanie kosztów oleju nap´dowego i energii
elektrycznej nie jest do koƒca miarodajne. G∏ównie
ze wzgl´du na ró˝ne ceny jednostkowe w poszcze-
gólnych krajach. W tej sytuacji dobrym rozwiàza-
niem jest analiza pracy maszyny eksploatowanej
w Japonii. Przedstawiciele producenta okreÊlili, ˝e
u˝ytkownik mo˝e oszcz´dziç pi´çdziesiàt, a nawet
szeÊçdziesiàt procent kosztów paliwa.
Kolejnà niewàtpliwà zaletà koparki BEX jest to, ˝e
podczas pracy emituje ona ha∏as o minimalnym
nat´˝eniu. Silnik elektryczny nie obcià˝a równie˝
Êrodowiska ucià˝liwymi spalinami. Jest to szcze-
gólnie istotne podczas prac prowadzonych na te-
renach o g´stej zabudowie.
W chwili obecnej kilka maszyn nap´dzanych silni-
kiem elektrycznym przechodzi testy w Japonii. Je-
˝eli efekty pracy in˝ynierów Hitachi zostanà oce-
nione pozytywnie, japoƒski koncern planuje wdro-
˝enie koparek BEX do seryjnej produkcji ju˝
w pierwszym kwartale przysz∏ego roku. OczywiÊcie
poczàtkowo bàdà to wy∏àcznie krótkie partie.
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Hitachi BEX - koparka tankowana z gniazdka

Wprzeci´tnych warunkach pracy akumulatory koparki BEX nale˝y ∏a-
dowaç co dwie-cztery godziny. ¸adowanie trwa nieco d∏u˝ej w po-
równaniu z tradycyjnym tankowaniem

Oznaczenie BEX (BatteryExcavator) oznacza, ˝e silnik koparki
zasilany jest energià z akumulatorów
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Alfred Kärcher GmbH jest liderem na Êwiato-
wym rynku produkcji urzàdzeƒ czyszczà-
cych, a Kärcher Sp. z o.o. to polski repre-

zentant niemieckiego producenta obecny w Pol-
sce od roku 1993. Firma oferuje pe∏nà gam´
sprz´tu, poczàwszy od ma∏ych domowych urzà-
dzeƒ wysokociÊnieniowych, a˝ po stacjonarne
systemy wysokiego ciÊnienia do zastosowaƒ prze-
mys∏owych s∏u˝àce do mycia z u˝yciem goràcej
wody. W sprzeda˝y znajduje si´ równie˝ szeroka
gama urzàdzeƒ do mycia i piel´gnacji pod∏óg
(szorowarki), zamiatarki oraz odkurzacze przemy-
s∏owe. Urzàdzenia marki Kärcher charakteryzujà
si´ najwy˝szà jakoÊcià wykonania, a dzi´ki temu
niezawodnoÊcià w dzia∏aniu. Ponadto w ofercie
Kärcher znajdujà si´ gotowe rozwiàzania techno-
logiczne w zakresie Êrodków czyszczàcych oraz
dezynfekujàcych. Technologia czyszczenia za-
pewniana przez urzàdzenia Kärcher znajduje za-
stosowanie w szeregu ga∏´zi gospodarki, mi´dzy
innymi w budownictwie, rolnictwie, motoryzacji,
hotelarstwie, przemyÊle i rzemioÊle, handlu oraz
wÊród firm Êwiadczàcych us∏ugi porzàdkowe. 
Jak co roku, tak i obecnie Kärcher przygotowa∏ dla
firm bran˝y budowlanej specjalnà ofert´ sprzeda-

˝y urzàdzeƒ czyszczàcych z poszerzonym wypo-
sa˝aniem w bardzo atrakcyjnych cenach. Sà
wÊród nich HDS 895-4 M Eco, HD 10/25-4 SX
Plus, NT 72/2 Eco TC. Przecie˝ jesieƒ to czas kon-
tynuacji wielu inwestycji budowlanych, pomimo ˝e
zmiennoÊç warunków atmosferycznych zmusza
teraz do wi´kszej dba∏oÊci w utrzymaniu sprawno-
Êci sprz´tu i pojazdów. Nic nie zastàpi skuteczno-
Êci czyszczenia ucià˝liwych zabrudzeƒ, dobrze
znanych budowlaƒcom, jaka charakteryzuje tech-
nologi´ mycia wysokim ciÊnieniem strumienia wo-
dy z u˝yciem wytrzyma∏ych urzàdzeƒ czyszczà-
cych. Dlatego te˝ Kärcher do 30.11.2007 oferuje
wysokociÊnieniowe urzàdzenie czyszczàce z pod-
grzewaniem wody – HDS 895-4 M Eco skutecznie
usuwajàce ucià˝liwe zabrudzenia. Âwietne para-
metry pracy, ogranicznik temperatury spalin, sys-
tem SDS, zabezpieczenie przed brakiem paliwa,
wy∏àcznik przecià˝eniowy, wygoda obs∏ugi (Easy-
-Press, Servo-Control, AVS) oraz – w obecnej ofer-
cie – dziesi´ciometrowa przed∏u˝ka w´˝a wysoko-
ciÊnieniowego – stanowià gwarancj´ efektywnoÊci
pracy HDS 895-4 M Eco na ka˝dej budowie! I to ze
znakomicie zwi´kszonym promieniem dzia∏ania
(dwadziÊcia metrów od miejsca poboru pràdu!).
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Kärcher pomaga dbaç nale˝ycie o czystoÊç
w warsztacie i na placu budowy!
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Jesienià Kärcher oferuje równie˝ wysokociÊnienio-
we urzàdzenie czyszczàce bez podgrzewania wo-
dy – HD 10/25-4 SX Plus. Posiada ono moc-
ny czterobiegunowy silnik elektryczny, pistolet
spryskujàcy EasyPress z Servo-Control, dysz´
trójstopniowà prze∏àczanà bezdotykowo oraz dy-
sz´ rotacyjnà. HD 10/25-4 SX Plus wyposa˝ony
jest tak˝e w b´ben na wà˝ wysokociÊnieniowy
o d∏ugoÊci dwudziestu metrów! Dzi´ki temu mo˝li-
wa staje si´ praca w znacznym oddaleniu od zasi-
lania elektrycznego, u∏atwione jest równie˝ nale˝y-
te przechowywanie urzàdzenia. 
Aby zapewniç jak najlepsze warunki prowadzenia
prac budowlanych nale˝y pami´taç nie tylko
o utrzymaniu sprawnoÊci sprz´tu i pojazdów, ale
i o czystoÊci na samym placu budowy. W tym ce-
lu Kärcher oferuje mocny (dwie turbiny ssàce) od-
kurzacz NT 72/2 Eco TC pracujàcy w trybie
„na sucho” oraz z mo˝liwoÊcià odsysania wody.
NT 72/2 Eco TC wyposa˝ono w olejoodporny wà˝
spustowy, zbiornik ze stali szlachetnej zamoco-
wany wychylnie na ramie oraz odporny na butwie-
nie p∏aski filtr falisty (klasa py∏u M – Êrednio nie-
bezpieczne, py∏y z MAK>0,1 mg/m2 i py∏, drzew-
ny; maks. przepuszczalnoÊç 0,1%), którego
oczyszczanie w trakcie pracy gwarantuje system
Power Filter Clean (uruchamiany przez spust
na uchwycie w´˝a ssàcego). Przechowywanie wy-
posa˝enia (rury ssàce, ssawka, wà˝) u∏atwiajà
specjalne uchwyty na obudowie odkurzacza. Je-

sienià odkurzacz NT 72/2 Eco TC zosta∏ wyposa-
˝ony dodatkowo w trójwarstwowe wzmocnione to-
rebki filtracyjne (pi´ç sztuk, Aprobata BIA-C, klasa
py∏u M), a tak˝e filtr membranowy (poliestrowe
w∏ókno ig∏owe, aprobata BIA-C). 
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Przedstawiciele firmy PACCAR wmurowali
kamieƒ w´gielny pod supernowoczesne
centrum dystrybucji cz´Êci samochodo-

wych (PDC) w Budapeszcie na W´grzech. Gospo-
darzami uroczystoÊci byli prezes firmy PACCAR
Mark Pigott i ambasador USA na W´grzech April
Foley, a uczestniczyli w niej równie˝ ambasador
Holandii Ronald Mollinger, cz∏onkowie Rady Nad-
zorczej DAF oraz w´gierscy przedstawiciele rzàdu
i administracji lokalnej.
– JesteÊmy bardzo zadowoleni z faktu, i˝ nowe cen-
trum dystrybucji cz´Êci firmy PACCAR b´dzie zloka-
lizowane w okolicach Budapesztu, w strategicznym
regionie gospodarczym. OÊrodek ten b´dzie stano-
wi∏ wsparcie dla dalszego rozwoju DAF w Europie
Ârodkowej i Wschodniej. Znajduje si´ on w niewiel-
kiej odleg∏oÊci od naszych dealerów i klientów, co
pozwoli na utrzymanie doskona∏ej jakoÊci us∏ug
oraz dost´pnoÊci cz´Êci. Firmy PACCAR oraz DAF
Trucks sà uznanymi liderami w bran˝y pod wzgl´-
dem jakoÊci oraz rozwiàzaƒ technicznych. W ostat-
nim dziesi´cioleciu samochody ci´˝arowe DAF trzy-
krotnie zdoby∏y tytu∏ Europejskiej Ci´˝arówki Roku
– najcz´Êciej spoÊród wszystkich producentów ci´-
˝arówek w Europie – oÊwiadczy∏ Mark Pigott. 
Budowa zak∏adu o powierzchni 25.000 m2 trwa,
a jej zakoƒczenie planowane jest na po∏ow´ przy-
sz∏ego roku. – Nasze centrum dystrybucji wykorzy-
stywaç b´dzie rozwiàzania technologiczne najwy˝-
szej klasy Êwiatowej, takie jak zaawansowane sys-
temy logistyczne, identyfikacja za pomocà cz´stotli-
woÊci radiowych, palmtopy oraz realizacj´ zamó-
wieƒ g∏osowych przez komputer – poinformowa∏
Rick Gorman, dyrektor firmy PACCAR do spraw
cz´Êci zamiennych. 
Firma PACCAR zajmuje wiodàcà pozycj´ w dà˝e-
niach o dba∏oÊç o Êrodowisko naturalne. Dzi´ki sto-
sowaniu w swoich zak∏adach produkcyjnych inno-
wacyjnych rozwiàzaƒ technicznych, ograniczajà-
cych emisj´ zwiàzków w´gla, w∏àcznie z zastosowa-
niem elektrycznych urzàdzeƒ do transportu materia-
∏ów, kontenerów z odzysku do transportu cz´Êci
oraz cyfrowo sterowanych, wysokowydajnych sys-
temów zarzàdzaniai systemów oÊwietleniowych. 
Nowe centrum dystrybucji b´dzie odgrywa∏o klu-
czowà rol´ w zapewnieniu firmie DAF mo˝liwoÊci
rozwoju na rynkach Europy Ârodkowej i Wschod-

niej. DAF stale zwi´ksza swojà obecnoÊç na szyb-
ko rozwijajàcym si´ rynku, jaki tworzy dwanaÊcie
nowych krajów cz∏onkowskich Unii Europejskiej.
Udzia∏ firmy DAF w tym rejonie wynosi obec-
nie szesnaÊcie procent w segmencie ci´˝arówek
powy˝ej pi´tnastu ton, w porównaniu z trzynasto-
procentowym udzia∏em w zesz∏ym roku. Ocenia
si´, ˝e rynek ci´˝arówek w Europie Ârodkowej
i Wschodniej w ciàgu nadchodzàcych pi´ciu lat
osiàgnie poziom stu tysi´cy sztuk. Dzi´ki inwesty-
cjom, takim jak budowa nowego centrum dystry-
bucji, pozycja firmy DAF jest ugruntowana.
Po zakoƒczeniu budowy zak∏adu w Budapeszcie,
PACCAR b´dzie posiada∏ trzynaÊcie centrów dys-
trybucji cz´Êci na ca∏ym Êwiecie. Ka˝de z nich zo-
sta∏o zlokalizowane w strategicznym miejscu, co
pozwala na zapewnianie codziennego wsparcia
w zakresie dostaw cz´Êci zamiennych dla stale ro-
snàcej sieci dealerów i klientów PACCAR. W ciàgu
minionych jedenastu lat firma PACCAR Parts potro-
i∏a swój poziom sprzeda˝y, osiàgajàc w roku 2006
obroty si´gajàce dwóch miliardów dolarów. Sta∏e
inwestycje kapita∏owe pozwalajà firmie na nieustan-
ny, dynamiczny rozwój. 
PACCAR jest wiodàcym Êwiatowym producentem
w dziedzinie projektowania, produkcji oraz obs∏u-
gi u˝ytkowników lekkich, Êrednich i ci´˝kich pojaz-
dów ci´˝arowych produkowanych pod markami
Kenworth, Peterbilt oraz DAF. Âwiadczy równie˝
us∏ugi finansowe i informatyczne oraz jest dystry-
butorem cz´Êci zamiennych do ci´˝arówek.

PACCAR buduje w Budapeszcie centrum
dystrybucji cz´Êci samochodowych 

Supernowoczesne centrum dystrybucji cz´Êci samochodowych w Bu-
dapeszcie rozpocznie dzia∏alnoÊç ju˝ w przysz∏ym roku…
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Firma Solideal, Êwiatowy lider w produkcji ogu-
mienia przemys∏owego do wózków wid∏o-
wych, maszyn budowlanych i drogowych

Êwi´tuje w∏aÊnie dziesiàtà rocznic´ powstania swe-
go polskiego przedstawicielstwa. Z tej okazji w war-
szawskim hotelu Marriott odby∏a si´ specjalna kon-
ferencja, na której zaprezentowano nowe konstruk-
cje ogumienia. Dà˝enie do perfekcji w produkcji
ogumienia pe∏nego cechujàcego si´ nadzwyczajnà
amortyzacjà drgaƒ doprowadzi∏o do powstania
opon o nazwie SOLIDEAL SolidAir LT. Choç
na pierwszy rzut oka wydajà si´ one byç typowymi
oponami pe∏nymi, wyró˝nia je jednak budowa war-
stwy amortyzujàcej drgania. Otó˝ warstwa ta posia-
da na ca∏ym obwodzie zewn´trzne otwory zwi´ksza-
jàce mo˝liwoÊci t∏umienia drgaƒ i wibracji przeno-
szonych na maszyn´ i jej podwozie. W ten sposób
znacznie zwi´ksza si´ komfort pracy operatora. Nie
jest to zupe∏nie nowatorska konstrukcja, ju˝ wcze-
Êniej bowiem pojawia∏y si´ tego rodzaju rozwiàza-
nia. Jednak sposób, w jaki zosta∏a wykonana opo-
na SolidAir LT ∏amie stereotypy oraz rzuca nowe
Êwiat∏o na kwesti´ eksploatacji takiego ogumienia.
Zastosowanie na tym samym promieniu warstwy
amortyzujàcej otworów o specjalnym kszta∏cie oraz
u˝ycie innej mieszanki do jej wytworzenia, wp∏yn´-
∏o na podniesienie trwa∏oÊci konstrukcji opony
– wyeliminowa∏o p´kni´cia ˝ebrowaƒ, Êcianek, po-
mi´dzy kolejnymi otworami. Z tego rodzaju proble-
mami nie potrafili si´ uporaç inni producenci.
WÊród zalet opon SolidAir LT nale˝y wymieniç:
• zmniejszenie wibracji przenoszonych o po-

nad dwadzieÊcia procent, w stosunku do stan-

dardowych opon superelastycznych,
• zwi´kszenie komfortu pracy operatora,
• d∏ugi okres eksploatacji potwierdzony rozliczny-

mi testami przeprowadzonymi w warunkach rze-
czywistych. Opony SolidAir LT przeznaczone sà
do pracy w miejscach o podwy˝szonym ryzyku
uszkodzeƒ mechanicznych, na pod∏o˝u utwar-
dzonym o niezbyt równej powierzchni, np.
na p∏ytach betonowych, bruku, itp.

Na t´ chwil´ rozpocz´to produkcj´ opon SolidAir LT
w pi´ciu podstawowych rozmiarach do wózków wi-
d∏owych. Wprowadzenie tego rodzaju ogumienia
na polski rynek planowane jest na przysz∏y rok. Wi´-
cej informacji na temat aktualnie oferowanych pro-
duktów ogumienia grupy SOLIDEAL znaleêç mo˝-
na na stronie www.solideal.pl 
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Nowe, innowacyjne produkty grupy SOLIDEAL

Opona Solideal SolidAir LT

Firma Solideal, Êwiatowy lider w produkcji ogumienia przemys∏owego do wózków wid∏owych, maszyn budowlanych i drogowych Êwi´tuje w∏aÊnie
dziesiàtà rocznic´ powstania swego polskiego przedstawicielstwa. Z tej okazji w warszawskim hotelu Marriott odby∏a si´ specjalna konferencja,
na której zaprezentowano najnowsze dokonania firmy…
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OPONY PNEUMATYCZNE DO URZÑDZE¡ PRZEMYS¸OWYCH
Opony diagonalne zaprojektowane do ci´˝kich warunków pracy. Stosowane w wózkach

wid∏owych, przyczepach i platformach, podnoÊnikach koszowych (access equipment),

pojazdach obs∏ugi naziemnej (wózkach lotniskowych) i urzàdzeniach portowych.

OPONY PNEUMATYCZNE DO MASZYN 
BUDOWLANYCH I DROGOWYCH
Zbudowane, aby sprostaç najci´˝szym warunkom pracy na placu budowy.

Odpowiednie do koparko-∏adowarek, koparek ko∏owych, ∏adowarek i mini∏adowarek,

noÊników teleskopowych, wozide∏, równiarek i walców.

OPONY SUPERELASTYCZNE (PE¸NE)
Trójwarstwowej konstrukcji z naturalnego kauczuku, poch∏aniajàce drgania

i dostarczajàce maksymalnego komfortu dla operatora. 

U˝ywane w wózkach wid∏owych, maszynach budowlanych i drogowych, 

podnoÊnikach koszowych (access equipment), urzàdzeniach portowych.

GÑSIENICE METALOWO-GUMOWE
Gàsienice metalowo-gumowe nadajà si´ do wi´kszoÊci minikoparek, mini∏adowarek,

wiertnic oraz wozide∏ gàsienicowych. Dodatkowo gàsienice OTT pasujà do g∏ównych

marek maszyn ze skr´tem poÊlizgowym (mini∏adowarek ko∏owych).

FELGI PRZEMYS¸OWE I BUDOWLANE
˚eby sprostaç wysokim wymaganiom u˝ytkowników, 

uzupe∏nieniem obszernej oferty ogumienia SOLIDEAL sà feligi i obr´cze.

SOLIDEAL POLSKA S.A.
ul. Trakt Brzeski 134, 05-070 Sulejówek
tel. (022) 783 17 87, 783 35 89-90 • fax (022) 783 35 82
e-mail: biuro@solideal.pl • www.solideal.pl
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Bobcat stawia na szkolenia! 

Tu˝ obok nowego zak∏adu produkcyjnego
w czeskim Dobris, który odwiedziliÊmy we
wrzeÊniu, Bobcat wybudowa∏ nowoczesne

centrum treningowe. Ideà jego powstania by∏a po-
trzeba zapewnienia profesjonalnego treningu
i kursów popularyzujàcych wiedz´ o najnowszych
produktach dla sieci dystrybutorów z rejonu Euro-
py, Ârodkowego Wschodu i Afryki.
– PrzygotowaliÊmy wszechstronny program trenin-
gów, aby zapewniç naszym dealerom mo˝liwoÊç
przekazywania klientom wiedzy o naszych produk-
tach. Oznacza to, ˝e praktycznie ka˝dy b´dzie mia∏
dost´p do najnowszych rozwiàzaƒ stosowanych
przez naszà firm´. Standard treningów oferowa-
nych przez nasze centrum jest tak wysoki, jak wy-
soka jest jakoÊç produktów Bobcat– wyjaÊnia
Scott Nelson, prezydent Bocat Europe.

W nowym Centrum Treningowym odbywaç si´ b´-
dzie rocznie co najmniej szeÊçdziesiàt kursów. Po-
winno to zaspokoiç rosnàce potrzeby zg∏aszane
przez dealerów Bobcata oraz ich klientów.   
B´dà oni mogli wybieraç spoÊród ró˝nego rodza-
ju kursów, jak szkolenia ogólne czy poÊwi´cone
konkretnym produktom albo ich zastosowaniom,
szkolenia dla nowych pracowników, dla operato-
rów lub pracowników serwisu.
Centrum Treningowe w Dobris ma powierzch-

ni´ 1,7 hektara, z czego 1.500 m2 zajmuje nowo-
czesny budynek z komfortowymi pomieszczenia-
mi wyk∏adowymi wyposa˝onymi w sprz´t audiowi-
zualny, cz´Êcià warsztatowà niezb´dnà do prowa-
dzenia szkoleƒ z obs∏ugi serwisowej, cz´Êcià de-
monstracyjnà i biurowà. Ka˝da z czterech sal tre-
ningowych mo˝e pomieÊciç 25 kursantów. Znaj-
dujàca si´ przed budynkiem strefa demonstracyj-
no-çwiczeniowa stanowi swoisty poligon niezb´d-
ny do prowadzenia praktycznej cz´Êci szkoleƒ.
Na 5 tys m. kw. mo˝na do woli prowadziç prace
ziemne, jak równie˝ – po odpowiednim zaaran˝o-
waniu przestrzeni – ka˝dy inny rodzaj prac dla wy-
próbowania konkretnej funkcji danej maszyny czy
osprz´tu. Do dyspozycji uczestników kursów przy-
gotowano kompaktowe ∏adowarki sterowane bur-
towo i ∏adowarki gàsienicowe, mini- i midikoparki,
teleskopowe noÊniki osprz´tu i pojazdy u˝ytkowe.
Dysponujàc takim terenem, sprz´tem i osprz´tem
Bobcat mo˝e zaoferowaç szkolenia dla klientów
z ka˝dej bran˝y – budownictwa, leÊnictwa, kszta∏-
towania krajobrazu czy rolnictwa.
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Od momentu przystàpienia Polski do Unii Europej-
skiej przepisami regulujàcymi zasady wprowadza-
nia rusztowaƒ do obrotu i u˝ytkowania w naszym
kraju sà:
• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 roku o ogólnym

bezpieczeƒstwie produktów wdra˝ajàca do pra-
wa polskiego Dyrektyw´ Unii Europej-
skiej 92/95/EEC (2001/95/EC),

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie
oceny zgodnoÊci,

• Szereg aktów prawnych wdra˝ajàcych do prawa
Polskiego dyrektywy Nowego PodejÊcia.

Poniewa˝ rusztowania nie sà przypisane ˝adnej
dyrektywie Nowego PodejÊcia, nie ma wi´c obli-
gatoryjnych i jednolitych przepisów dotyczàcych
zasad wprowadzania rusztowaƒ na rynki unijne.
W wypadku rusztowaƒ nie majà wi´c zastosowa-
nia procedury obowiàzujàcego w Unii Europej-
skiej systemu znakowania produktów CE. Odno-
Ênie wprowadzania rusztowaƒ na rynek ka˝dy kraj
cz∏onkowski Unii stosuje w∏asne przepisy
– a z uwagi na ró˝nice w przepisach poszczegól-
nych cz∏onków Unii – nie sà uznawane dokumen-
ty i wyniki potwierdzajàce zgodnoÊç spe∏nienia
wymogów innego (innych) krajów unijnych (np.
we Francji nie sà uznawane dopuszczenia i certy-

fikaty niemieckie, w Niemczech nie sà uznawane
dopuszczenia i certyfikaty francuskie).
Wymagania, kryteria oraz zagadnienia bezpie-
czeƒstwa eksploatacji rusztowaƒ reguluje w Pol-
sce szereg dokumentów, do których mo˝na zali-
czyç: akty prawne, normy techniczne, procedury
certyfikacyjne. System zapewnienia bezpieczeƒ-
stwa eksploatacji rusztowaƒ, wymagania i kryteria,
jakie winny spe∏niaç rusztowania,  przedstawiony
zosta∏ na schemacie. Istotnym aktem prawnym re-
gulujàcym warunki dopuszczenia rusztowaƒ
do obrotu i wprowadzenia na rynek Polski jest
ustawa z dnia 12 grudnia 2003 o ogólnym bezpie-
czeƒstwie produktów stanowiàca w art. 6 p. 1:
„W przypadku,  gdy brak jest szczegó∏owych prze-
pisów Wspólnoty Europejskiej dotyczàcych bez-
pieczeƒstwa okreÊlonego produktu, produkt
wprowadzany na rynek uznaje si´ za bezpieczny,
je˝eli spe∏nia okreÊlone przepisami polskimi
szczegó∏owe wymagania dotyczàce bezpieczeƒ-
stwa produktów”.
W przypadku rusztowaƒ zastosowanie majà
przede wszystkim:
• Rozporzàdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30

paêdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych
wymagaƒ bezpieczeƒstwa i higieny pracy w za-

Rusztowania budowlane - regulacje prawne
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kresie u˝ytkowania maszyn przez pracowników
podczas pracy,

• Rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeƒstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych.

Komentarza wymaga przede wszystkim §108
ust. 2 Rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. 2003, Nr 47,
poz. 401), który wprowadza obowiàzek poddawa-
nia badaniom elementów rusztowaƒ. Badania te
nale˝y przeprowadzaç na zgodnoÊç z wymagania-
mi okreÊlonymi w kryteriach oceny zgodnoÊci wy-
robów pod wzgl´dem bezpieczeƒstwa, przy czym
dokument ten nie jest jednoznacznie zdefiniowany
w rozporzàdzeniu. Problem ten wyjaÊnia si´ po za-
poznaniu si´ z procedurami certyfikacji rusztowaƒ
przeprowadzanych w ramach polskiego systemu
certyfikacji. Otó˝, ju˝ od 1994 roku Instytut Mecha-
nizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego jako
jednostka akredytowana przez PCA przeprowadza
certyfikacj´ rusztowaƒ systemowych roboczych
wg dokumentów odniesienia pod tytu∏em „Kryteria

oceny wyrobów pod wzgl´dem bezpieczeƒstwa”.
Tak wi´c zapis znajdujàcy si´ w rozporzàdzeniu
z 2003 roku nadaje nowà rang´ prawnà dobrowol-
nej certyfikacji rusztowaƒ. Zapis ten równie˝ nobi-
lituje Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnic-
twa Skalnego jako autora kryteriów. Obecnie cer-
tyfikacja rusztowaƒ przeprowadzana jest w IM-
BiGS na podstawie trzech dokumentów odnoszà-
cych si´ do systemowych rusztowaƒ roboczych: 
• K/0812-72/1/05 – KRYTERIA OCENY WYROBÓW

POD WZGL¢DEM BEZPIECZE¡STWA Ruszto-
wania systemowe stojàce nieruchome robocze, 

• K/0812-72/2/99 – KRYTERIA OCENY WYRO-
BÓW POD WZGL¢DEM BEZPIECZE¡STWA
Rusztowania systemowe stojàce ruchome (prze-
jezdne) robocze, 

• K/0812-72/3/01 – KRYTERIA OCENY WYRO-
BÓW POD WZGL¢DEM BEZPIECZE¡STWA
Rusztowania systemowe stojàce ruchome (prze-
jezdne) robocze niskie.

Kryteria sà opracowywane przez OÊrodek Certyfi-
kacji IMBiGS na podstawie Polskich Norm PN,
norm PN-EN oraz innych przepisów i podlegajà
sta∏ej aktualizacji i doskonaleniu. Przed wprowa-
dzeniem kryteria sà przekazywane przedstawicie-
lom producentów i u˝ytkowników zrzeszonych
w Polskiej Izbie Gospodarczej Rusztowaƒ do za-
opiniowania, a nast´pnie opiniowane przez Komi-
tet Techniczny IMBiGS i Rad´ ds. Certyfikacji.
W sk∏ad Rady wchodzà niezale˝ni eksperci, b´dà-
cy przedstawicielami nauki, firm producenckich
i u˝ytkowników. Kryteria sà zatwierdzane przez Dy-
rektora IMBiGS na podstawie wszystkich uzyska-
nych opinii. Wieloletnia praktyka (w sumie dwana-

BEZPIECZE¡STWO
KONSTRUKCJI

I EKSPLOATACJI
RUSZTOWA¡

NORMY PN

NORMY EN

USTAWY
ROZPORZÑDZENIA

Kryteria oceny wyrobów
pod wzgl´dem 

bezpieczeƒstwa

NORMY PN-EN

DYREKTYWY UE
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Êcie lat) wskazuje, ˝e certyfikacja rusztowaƒ w IM-
BiGS stanowi wa˝ne i niezb´dne ogniwo w syste-
mie zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpie-
czeƒstwa przy eksploatacji rusztowaƒ roboczych.
Podobne stanowisko odnoÊnie interpretacji zapi-
sów rozporzàdzenia Ministra infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeƒstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robót budowla-
nych (Dziennik Ustaw nr 47 poz. 401) reprezentu-
jà: Stowarzyszenie Dystrybutorów Maszyn Budow-
lanych oraz Komisja Zarzàdu Polskiej Izby Gospo-
darczej Rusztowaƒ ds. Certyfikacji (patrz ramki).
W Êwietle powy˝szej interpretacji, opierajàc si´
o stanowisko bran˝owych organizacji opiniotwór-
czych, takich jak Polska Izba Gospodarcza Ruszto-
waƒ oraz Stowarzyszenie Dystrybutorów Maszyn
Budowlanych certyfikat bezpieczeƒstwa Instytutu
Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
na znak „B” jest dokumentem dopuszczajàcym
rusztowania do obrotu i u˝ytkowania na terenie
Polski. Spis systemów rusztowaƒ posiadajàcych
certyfikat IMBiGS na znak „B” zamieszczony jest
na stronach internetowych IMBiGS i PIGR. 

…Jedynà jednostkà posiadajàca uprawnienia
do badaƒ elementów rusztowaƒ na zgodnoÊç
z wymaganiami i co za tym idzie posiadajàcà
kryteria oceny wyrobów jest IMBiGS. W zwiàz-
ku z powy˝szym wszystkie wprowadzane
do obrotu rusztowania muszà przejÊç badania
w Instytucie. Instytut, nadajàc wyrobom znak
bezpieczeƒstwa B (który od momentu wejÊcia
Polski do Unii Europejskiej jest znakiem do-
browolnym) poÊwiadcza jednoczeÊnie, ˝e wy-
rób spe∏nia wymagania konstrukcyjne i mate-
ria∏owe okreÊlone w kryteriach oceny wyro-
bów pod wzgl´dem bezpieczeƒstwa…
Stowarzyszenie Dystrybutorów Maszyn Budowlanych

Deklaracja zgodnoÊci z normà oraz dopusz-
czeƒ rusztowaƒ do obrotu na rynku
…w chwili obecnej polskie prawo nie precyzu-
je dok∏adnie, jakie dokumenty powinien mieç
dystrybutor lub producent sprzedajàcy ruszto-
wania na rynku polskim. Niemniej nale˝y
stwierdziç, ˝e takimi dokumentami sà wszystkie
mo˝liwe dokumenty potwierdzajàce bezpie-
czeƒstwo elementów wchodzàcych w sk∏ad
systemu rusztowaƒ. Komisja stwierdza
przy tym, i˝ jedynym obecnie w Polsce zbiorem
wszystkich norm i przepisów dotyczàcych bez-
pieczeƒstwa elementów rusztowaniowych sà
kryteria oceny opracowane przez IMBiGS. Ko-
misja stwierdza, i˝ dokument potwierdzajàcy
spe∏nienie kryteriów IMBiGS w przypadku pro-
ducentów/dystrybutorów systemów rusztowaƒ
na rynku polskim mo˝e byç jednym z dokumen-
tów „dopuszczajàcych” system rusztowaƒ
do sprzeda˝y i u˝ytkowania na rynku polskim.
Komisja skieruje proÊb´ do Zarzàdu, aby umie-
Êciç na stronie Izby informacje na powy˝szy
temat w formie: „z uwagi na bezpieczeƒstwo
monta˝u, demonta˝u oraz u˝ytkowania ruszto-
waƒ zaleca si´ poddawanie rusztowaƒ dobro-
wolnej certyfikacji na przyk∏ad w IMBiGS lub
poddanie systemu rusztowaƒ procedurom we-
ryfikacji na spe∏nienie kryteriów zgodnie z zapi-
sem rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeƒ-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania ro-
bót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401)…

Komisja Zarzàdu Polskiej Izby Gospodarczej
Rusztowaƒ ds. Certyfikacji
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Atlas Copco Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 61A, S´kocin Nowy, 05-090 Raszyn

tel. (022) 572 68 00, fax  (022) 572 68 09
www.atlascopco.pl

Bezawaryjna praca urzàdzenia nie jest
kwestià przypadku.

To zas∏uga regularnych przeglàdów
i profesjonalnej obs∏ugi serwisowej.

Serwis Atlas Copco Polska jest zawsze
blisko swoich klientów, którym oferuje:

• przeglàdy okresowe urzàdzeƒ wyburzeniowych
• naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
• oryginalne cz´Êci zamienne, materia∏y eksploatacyj-

ne oraz groty do m∏otów hydraulicznych, 
pneumatycznych i spalinowych

• monta˝ kompletnych instalacji hydraulicznych na
wszystkich modelach koparek 
do zasilania m∏otów, no˝yc i innego osprz´tu

• p∏yty adaptacyjne do m∏otów i no˝yc 
pod szybkoz∏àcza koparkowe

tel.: (022) 783 17 87, 783 35 89, 783 35 90, fax (022) 783 35 82
OPONY I FELGI DO MASZYN BUDOWLANYCH I DROGOWYCH,

WÓZKÓW WID¸OWYCH, GÑSIENICE DO MINIKOPAREK

SOLIDEAL POLSKA S.A.
05-070 Sulejówek, Trakt Brzeski 134

www.solideal.pl
biuro@solideal.pl

Komatsu Poland Sp. z o.o.

Trakt Brzeski 72, 
05-070 Sulejówek k/Warszawy

tel. 022 783 00 62; fax 022 760 12 97
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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.atlascopco.pl

Przy zakupie 2 sztuk narz´dzi do danego typu m∏ota, drugie narz´dzie za 50% wartoÊci
oraz inne promocyjne oferty na narz´dzia i akcesoria do m∏otów hydraulicznych
do 31 grudnia 2007

Promocja narz´dzi roboczych
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