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Szanowni Paƒstwo…

…kilka tygodni temu do naszej redakcji przyszed∏ mail. Jego nadawca poszukiwa∏ cz´Êci zamiennej.

Cz´Êci wa˝nej, niezb´dnej do dalszego eksploatowania maszyny wyprodukowanej wiele lat temu. Dla-

czego jednak poszukiwa∏ jej w∏aÊnie u nas? Internet umo˝liwia przecie˝ swobodne przeglàdanie ofert

niezliczonych iloÊci przedmiotów, adresów firm z ca∏ego Êwiata? W sumie jednak by∏o nam mi∏o, ˝e

u˝ytkownicy maszyn budowlanych szukajà u nas pomocy. Zamiast prostowaç pomy∏k´, prze-

kierowaliÊmy mail do w∏aÊciwego serwisu. Reakcja jego pracownika okaza∏a si´ wprost b∏yskawiczna.

Natychmiast przys∏a∏ nam informacj´, ˝e cz´Êç jest dost´pna od r´ki, poda∏ równie˝ jej cen´, sposób

zap∏aty i przes∏ania do zamawiajàcego. Uda∏o si´ zatem pomóc! A tak przy okazji…

Przy okazji przekonaliÊmy si´, ˝e nasze czasopisma cieszà si´ renomà i zaufaniem, ˝e czytelnicy cenià

sobie informacje zamieszczane na naszych ∏amach do tego stopnia, ˝e wolà prosiç o pomoc i dodat-

kowe informacje o sprz´cie naszà redakcj´ ni˝ zwracaç si´ bezpoÊrednio do producenta czy serwisu.

Zamierzamy wykorzystaç t´ wiedz´. Dlatego od kolejnego wydania rozpoczynamy prezentacj´ polskich

serwisów maszyn i sprz´tu budowlanego. Z ca∏à pewnoÊcià nie b´dziemy tego robiç w folderowej for-

mie ograniczajàc si´ do przekazywania suchych, aczkolwiek ∏adnie brzmiàcych informacji. Wiedza

o tym, ile samochodów serwisowych danej firmy krà˝y po Polsce to dla nas i naszych czytelników zde-

cydowanie za ma∏o. B´dziemy docieraç do szefów serwisów i prezentowaç ich wizje obs∏ugi posprze-

da˝nej. B´dziemy rozmawiaç z praktykami, poznawaç ich podejÊcie do maszyny i jej u˝ytkownika. Re-

komendujàc serwisy nie mo˝emy przecie˝ opieraç si´ wy∏àcznie na suchych danych liczbowych czy

efektownych zdj´ciach z warsztatów. I kolejna sprawa – nie mo˝na porównywaç sieci serwisów du˝ej

firmy z niewielkim warsztatem. Przecie˝ jakoÊç Êwiadczonych us∏ug nie zale˝y od Êrodków finanso-

wych czy powierzchni pomieszczeƒ. Najwa˝niejsi sà jak zawsze ludzie i ich zaanga˝owanie…

Redakcja
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Wydawca
Poland Marketing Baraƒski Sp. z o.o. CZ¸ONEK-ZA¸O˚YCIEL STOWARZYSZENIA DYSTRYBUTORÓW MASZYN BUDOWLANYCH
Pasa˝ Ursynowski 1/45, 02-784 Warszawa, www.posbud.com.pl

Redakcja: tel. 022 644 28 80; Dzia∏ Reklamy i Marketingu tel. 022 859 19 65÷66, fax 022 859 19 67

„Maszyny Budowlane  - Serwis i eksploatacja” jest kolportowany bezp∏atnie do osób i instytucji zwiàzanych z bran˝à budowlanà.

Materia∏ów nie zamówionych nie zwracamy. 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za treÊç zamieszczanych reklam i og∏oszeƒ oraz artyku∏ów reklamowych i informacji prasowych. 
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadsy∏anych tekstów oraz opatrywania ich tytu∏ami i Êródtytu∏ami.
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SPIS TREÂCI
4. Silniki maszyn eksploatowanych w miejscach

o ograniczonych mo˝liwoÊciach przewietrza-
nia, takich jak tunele, hale fabryczne, kopal-
nie podziemne i aglomeracje miejskie, muszà
byç wyposa˝one w filtry czàsteczek sta∏ych
(DPF) b´dàcych w chwili obecnej jedynym
skutecznym Êrodkiem przeciw zawartym
w spalinach Diesla szkodliwym substancjom

12. Nabywcy maszyn Komatsu skorzystaç 
mogà ze specjalnej oferty umowy serwisowej
wykupujàc wyd∏u˝onà do pi´ciu lat gwaran-
cj´ „Maintenance Plus”

18. B∏´kitna Promocja Volvo stanowi odpowiedê
na dzia∏ania dostawców nieoryginalnych
cz´Êci zamiennych i us∏ug serwisowych
prowadzonych bez odpowiedniego 
przygotowania

21. INTRAC Polska ceni sobie kontakty z u˝yt-
kownikami maszyn CASE. Zg∏aszane przez
nich sugestie dotyczàce eksploatacji sprz´tu
sà szczegó∏owo analizowane 

24. Opony SOLIDEAL SRGP bardzo dobrze
sprawdzajà si´ zarówno w maszynach pracu-
jàcych na terenach b∏otnistych, w kopalniach
piasku i w ˝wirowniach 

26. Pierwszà maszyn´ sprzedaje handlowiec, 
kolejne serwis – g∏osi stara maksyma. Kato-
wicki ASbud stara si´ na co dzieƒ dostoso-
wywaç do niej wszystkie swe dzia∏ania

28. Narz´dzia SlideSledge sà najbardziej precy-
zyjnym systemem uderzajàcym oferowanym
przez Êwiatowych producentów. U˝ywanie
narz´dzi Slide Sledge pozwala znacznie zre-
dukowaç niebezpieczeƒstwo wypadków
podczas prac warsztatowych

30. Komatsu Europe uruchomi∏o w Belgii euro-
pejskie Centrum Remarketingu i Szkoleƒ. 
Placówka powsta∏a z myÊlà o wspieraniu 
europejskich dealerów w zakresie remarketin-
gu, na który sk∏ada si´ suma dzia∏aƒ prowa-
dzàcych do ponownego wprowadzenia na
rynek u˝ywanych maszyn tej marki 



SERWIS I EKSPLOATACJA  3

P
R

E
N

U
M

E
R

A
T

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 tekstów zamieszczonych 
w tym wydaniu na nast´pujàcych stronach:

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 32008
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Czàsteczki sta∏e zawarte w gazach spalino-
wych silników o zap∏onie samoczynnym
stanowià szkodliwe zanieczyszczenie po-

wietrza. Nie dziwi zatem, ˝e normy emisji spalin
stajà si´ coraz bardziej restrykcyjne. DoÊç powie-
dzieç, ˝e te obowiàzujàce dziÊ dopuszczajà zale-
dwie u∏amek wartoÊci emisji z poczàtku lat dzie-
wi´çdziesiàtych. DziÊ silniki maszyn pracujàcych
w miejscach o ograniczonych mo˝liwoÊciach
przewietrzania, takich jak tunele, hale fabryczne,
kopalnie podziemne i aglomeracje miejskie, mu-
szà byç wyposa˝one w filtry czàsteczek sta∏ych
(DPF) b´dàcych w chwili obecnej jedynym sku-
tecznym Êrodkiem przeciw zawartym w spalinach
Diesla szkodliwym substancjom. Filtr czàsteczek
sta∏ych potrafi wy∏apaç nawet drobinki w szcze-
gólnie niebezpiecznym zakresie od 20 do 300 na-
nometrów. SkutecznoÊç dzia∏ania filtrów jest jed-
nak ograniczona ich pojemnoÊcià. Technicznym
wyzwaniem dla konstruktorów pozostaje zatem
kwestia ich efektywnej regeneracji. Bez mo˝liwo-
Êci jej przeprowadzenia, czas pracy maszyny po-
mi´dzy kolejnymi wymianami filtra by∏by bowiem
na tyle krótki, ˝e czyni∏oby to jego stosowanie
ca∏kowicie nieop∏acalnym.
Regeneracja filtra jest zatem koniecznoÊcià. Mo˝e
byç ona przeprowadzana w sposób pasywny lub
aktywny. Pierwsze rozwiàzanie polega na wytwo-
rzeniu w filtrze wysokiej temperatury, w której do-
kona si´ zap∏on gromadzàcej si´ na nim sadzy,
a nast´pnie wypalenie organicznych sk∏adników
czàsteczek sta∏ych bez wykorzystywania zewn´trz-
nych êróde∏ energii. Regeneracja mo˝e przy tym
przebiegaç w trakcie pracy jednostki nap´dowej
bez koniecznoÊci wymontowywania filtra i jego me-
chanicznego czyszczenia lub wypalania w ze-
wn´trznym urzàdzeniu. Wzrost temperatury wymu-
siç mo˝na wykorzystujàc dodatkowe dawki paliwa
lub te˝ zintegrowany z maszynà zasilany elektrycz-
nie podgrzewacz. Temperatura zap∏onu sadzy wy-
chwyconej ze spalin wynosi – w zale˝noÊci
od sk∏adu chemicznego paliwa – powy˝ej 550°C.
Do jej uzyskania konieczny jest spory wydatek
energii, dlatego te˝ konstruktorzy systemów filtra-
cyjnych pracujà nad jej obni˝eniem. Niektórzy pro-
ducenci stosujà filtry pokryte specjalnà warstwà
katalitycznà, co pozwala na wypalanie zalegajà-
cych w nich czàsteczek sta∏ych ju˝ przy 280°C. Tak
znaczàce obni˝enie temperatury zap∏onu sadzy

zwi´ksza skutecznoÊç regeneracji filtra, a w niektó-
rych przypadkach wr´cz jà umo˝liwia. Na przyk∏ad
w zimowych warunkach eksploatacji, gdy tempera-
tura spalin w filtrze d∏ugo utrzymuje si´ na niskim
poziomie uniemo˝liwiajàcym zap∏on odk∏adajàcej
si´ w nim sadzy. 
Do g∏ównych zalet pasywnej regeneracji filtrów
DPF nale˝y prostota konstrukcji umo˝liwiajàca wy-
korzystanie jej we wszystkich typach i generacjach

silników wysokopr´˝nych, brak koniecznoÊci do-
starczania energii ze êróde∏ zewn´trznych oraz
mo˝liwoÊç prowadzenia permanentnego procesu
utleniania sadzy, bez potrzeby wy∏àczania maszy-
ny z eksploatacji na czas demonta˝u i ponownego
zamontowania zregenerowanego filtra. Konstrukto-
rzy muszà jednak prowadziç prace majàce na celu
obni˝enie energoch∏onnoÊci tego systemu. W tym
celu dà˝yç nale˝y do maksymalnego obni˝enia
temperatury zainicjowania i prowadzenia procesu
utleniania sadzy zgromadzonej w filtrze DPF. 
Najbardziej rozpowszechnione wÊród u˝ytkowni-
ków maszyn budowlanych sà systemy regeneracji
filtrów oparte na doprowadzaniu do filtra energii
cieplnej z zewnàtrz, co pozwala na zainicjowanie
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Filtry czàsteczek sta∏ych - problemy z regeneracjà

Maszyny pracujàce w aglomeracjach miejskich stanowià obcià˝enie dla
Êrodowiska. Je˝eli ich silniki nie sà wyposa˝one w filtry czàsteczek sta-
∏ych, do atmosfery trafiajà szkodliwe dla zdrowia substancje
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zap∏onu sadzy i jej utlenieniu. W tym celu ju˝
od wielu lat stosuje si´ elektryczne podgrzewacze.
Choç zasada ich dzia∏ania pozostaje niezmienio-
na, urzàdzenia te poddane zosta∏y szeregowi
ulepszeƒ konstrukcyjnych. Problem stanowi bo-
wiem ich ograniczona skutecznoÊç i du˝e zapo-
trzebowanie na energi´ majàce bezpoÊredni
wp∏yw na ekonomik´ eksploatacji. Regeneracja
z wykorzystaniem elektrycznych podgrzewaczy
dotyczy trzech wariantów regeneracji. W pierw-
szym stosuje si´ filtry wymienne, które w celu pod-
dania regeneracji muszà byç wymontowane i wy-
palone w zewn´trznym podgrzewaczu nie zasila-
nym przez uk∏ad elektryczny maszyny. Drugi wa-
riant regeneracji polega na zastosowaniu filtrów
zamontowanych na sta∏e na maszynie podgrze-
wanych ogrzewaczem zasilanym ze êród∏a ze-
wn´trznego. Regeneracja w trzecim wariancie
przebiega z wykorzystaniem ogrzewacza zasilane-
go z uk∏adu elektrycznego maszyny. Regeneracja
we wszystkich trzech przypadkach wymaga wy∏à-
czenia maszyny z eksploatacji, odbywaç si´ mo˝e
bowiem przy zgaszonym silniku. W pierwszym wa-
riancie dodatkowà niedogodnoÊcià jest koniecz-
noÊç zdemontowania filtra i jego ponownego za-
montowania po przeprowadzeniu regeneracji
w zewn´trznym podgrzewaczu. 
Dzi´ki prostej budowie, niezawodnoÊci (mniejsza
podatnoÊç filtra na uszkodzenia w procesie regene-
racji) i ∏atwoÊci obs∏ugi, regenerowanie filtrów w cza-
sie przerw w pracy maszyny zdoby∏o sobie najwi´k-
szà popularnoÊç. Systemy, w których ogrzewacze
zasilane sà z uk∏adu elektrycznego maszyny – mimo,
˝e w tym przypadku równie˝ odpada koniecznoÊç
demonta˝u i montowania zregenerowanego filtra
– ze wzgl´dów ekonomicznych (wiele wi´ksze zu˝y-
cie paliwa, mo˝liwe przecià˝enia uk∏adu elektryczne-
go maszyny) z pewnoÊcià nie b´dà w najbli˝szym
czasie zyskiwaç wielu zwolenników. 
Systemy regeneracji filtrów z wykorzystaniem elek-
trycznych podrzewaczy stosowane sà w maszynach
budowlanych od blisko çwierçwiecza. Wydaje si´,
˝e poniewa˝ zapotrzebowanie na energi´ jest cià-
gle doÊç wysokie, najefektywniej pracujà te, które
zasilane sà nie z uk∏adu maszyny, lecz êród∏a ze-
wn´trznego. Wymaga to oczywiÊcie zatrzymania
maszyny, dlatego te˝ systemy tego rodzaju spraw-
dzajà si´ najlepiej w sprz´cie pracujàcym w syste-
mie zmianowym. W takim przypadku regeneracj´
filtrów przeprowadzaç mo˝na w przerwie pomi´-
dzy zmianami lub w godzinach nocnych. Dla jed-

nego filtra trwa ona – w zale˝noÊci od jego pojem-
noÊci, stopnia zanieczyszczenia oraz wydajnoÊci
podrzewacza – od trzydziestu minut do godziny.
Pami´taç jednak nale˝y, ˝e wydajnoÊç grzewcza
ogrzewacza ograniczona jest mo˝liwoÊciami êró-
d∏a, z którego jest zasilany.
Filtry sà tak skonstruowane, ˝e wytrzymujà bez re-
generacji od oÊmiu do dziesi´ciu godzin nieprze-
rwanej pracy. Je˝eli nie jest to czas wystarczajàcy,
posi∏kowaç si´ mo˝na filtrami wymiennymi. U˝yt-
kownik maszyny mo˝e zregenerowaç zawczasu
ich odpowiednià liczb´ i dokonywaç wymiany
w razie takiej koniecznoÊci. Takie systemy cieszà
si´ popularnoÊcià szczególnie wÊród firm eksplo-
atujàcych wi´kszà liczb´ maszyn. By zapewniç ich
nieprzerwanà prac´ potrzebujà jednego regenera-
tora (podgrzewacza) i odpowiedniej liczby u˝ytko-
wanych na przemian wk∏adów filtrów. Kolejnà za-
letà tego systemu sà relatywnie krótkie przestoje
maszyn. Muszà byç one zatrzymane jedynie
na krótki czas potrzebny na zdemontowanie za-
nieczyszczonego i zamontowanie zregenerowa-
nego wczeÊniej wk∏adu filtra. Instalacja i dopaso-
wanie filtra odpowiedniego do u˝ytkowanej ma-
szyny nie jest skomplikowane. Adaptacji wymaga
jedynie komora wlotowa spalin, w której zamonto-
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Najbardziej popularne wÊród u˝ytkowników maszyn budowlanych sà
systemy z filtrami wymiennymi. W celu poddania regeneracji trzeba je
zdemontowaç i oczyÊciç w zewn´trznym podgrzewaczu elektrycznym
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wany zostaç musi uchwyt mocujàcy wk∏adu filtra. 
Do ograniczenia emisji czàstek sta∏ych (PM), oraz
pasywnej regeneracji filtrów czàsteczek sta∏ych
cz´sto stosowane sà dodatki do paliw. Zawiera-
jà one metale stanowiàce katalizatory utleniania
sadzy. Pe∏ny mechanizm dzia∏ania tych dodat-
ków nie zosta∏ jednoznacznie zbadany. Prze-
prowadzone badania chemizmu reakcji proce-
sów tworzenia i utleniania sadzy pozwalajà
przypuszczaç, ˝e metale pierwszej i drugiej
grupy uk∏adu okresowego pierwiastków mogà

zapobiegaç tworzeniu si´ zarodków sadzy
w procesie nukleacji. Metale grup przejÊcio-
wych dzia∏ajà w póêniejszym etapie tworzenia
sadzy katalizujàc jej wypalanie w filtrze.
Na efektywnoÊç procesu regeneracji wp∏yw ma
równie˝ budowa oraz jakoÊç i odpowiednio do-
brana wielkoÊç samego filtra. Musi ona odpowia-
daç mocy jednostki nap´dowej i wynikajàcej z niej
komasacji sadzy. Technologia produkcji filtrów
jest stale rozwijana. Podstawowymi i najtaƒszymi
filtrami czàsteczek sta∏ych sà filtry ceramiczne
cordierytowe. Cechujà si´ one dostatecznà
przewodnoÊcià cieplnà pozwalajàcà na zacho-
wanie d∏ugiej ˝ywotnoÊci. Zachowujà one pe∏-
nà sprawnoÊç nawet po wielokrotnie powtarza-

nych cyklach odpowiednio kontrolowanej rege-
neracji. Ich wadà jest natomiast du˝a podat-
noÊç na uszkodzenia wyst´pujàce w momen-
cie inicjowania procesu regeneracji filtra nad-
miernie obcià˝onego przez czàsteczki sta∏e. 
Filtry wykonane z w´glika krzemu sà montowane
w blaszanej obudowie. W porównaniu z
parametrami filtrów cordierytowych, cechujà si´
wy˝szà odpornoÊcià na gwa∏towne zmiany tem-
peratury wyst´pujàce w procesie regeneracji,
mniejszà podatnoÊcià na uszkodzenia mecha-
niczne oraz mniejszà obj´toÊcià. Mankamentem
jest z pewnoÊcià ich wysoka cena. 
Filtry z tkaniny z w∏ókien ceramicznych cechuje du-
˝a odpornoÊç na uszkodzenia mechaniczne. Mogà
one jednak powodowaç uwolnienie wczeÊniej za-
trzymanych czàsteczek sta∏ych podczas wystàpie-
nia du˝ych wahaƒ ciÊnienia gazów w uk∏adzie wy-
lotowym. Wadà jest równie˝ ich wysoka cena.
Filtry ze spieków metali sà równie˝ drogie. Odzna-
czajà si´ jednak bardzo dobrà przewodnoÊcià ciepl-
nà, odpornoÊcià na gwa∏towne i du˝e zmiany tem-
peratur, znacznà trwa∏oÊcià mechanicznà oraz du˝à
tolerancjà w zakresie masy zgromadzonych zarów-
no czàsteczek sta∏ych, jak i powsta∏ych po ich utle-
nieniu popio∏ów. Ich zaletà jest równie˝ mo˝liwoÊç
wykorzystania do ró˝nych technik regeneracji.
Filtry wykonane z pian ceramicznych lub metalicz-
nych sà niezwykle odporne na uszkodzenia me-
chaniczne. Mimo stosunkowo wysokiej ceny od-
znaczajà si´ – w porównaniu z innymi materia∏ami
– ni˝szà efektywnoÊci oczyszczania spalin.
Filtry wykonane z u˝yciem falistych folii metalowych,
praktycznie nie wywo∏ujà zmian w zakresie wzrostu
oporów wydechu podczas eksploatacji (sà to tak
zwane filtry otwarte). Dzi´ki wykorzystaniu dynamiki
przep∏ywu gazów wylotowych sà w praktyce samo-
oczyszczalne. Cechuje je jednak raczej przeci´t-
na sprawnoÊç oczyszczania gazów wylotowych
z czàsteczek sta∏ych.
Dobranie przez u˝ytkownika odpowiedniego filtra
i systemu jego regeneracji zapewnia efektywnoÊç
dzia∏ania ca∏ego systemu. Specjalne czujniki mogà
na przyk∏ad wykrywaç, które segmenty filtra pokry-
wa grubsza warstwa sadzy. Mniejsza przepusto-
woÊç tych miejsc sprawia, ˝e sà one s∏abiej ch∏o-
dzone, a tym samym dzi´ki osiàgni´ciu wy˝szej te-
peratury lepiej regenerowane. Ciekawym rozwiàza-
niem konstrukcyjnym jest równie˝ mo˝liwoÊç prze-
kierowania goràcego strumienia spalin, tak, by ten
omija∏ ju˝ zregenerowane segmenty filtra.

Filtr czàsteczek sta∏ych wychwytuje do 99 procent szkodliwych sub-
stancji zawartych w spalinach. Warto zainwestowaç w system filtracji,
nawet gdy nasza maszyna pracuje na codzieƒ na terenie otwartym
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 Znamienne jest, ˝e nawet w ci´˝kich dla

bran˝y budowlanej czasach, wielu przed-
si´biorców nie dba o swoje maszyny. Po-

zostajà oni w niczym nieuzasadnionym przeko-
naniu, ˝e w ten sposób uda im si´ poczyniç
oszcz´dnoÊci i ograniczyç koszty bie˝àcej dzia-
∏alnoÊci. Najcz´Êciej objawia si´ to w odwleka-
niu wymiany p∏ynów eksploatacyjnych, odk∏ada-
niu mniejszych napraw oraz nieterminowym wy-
konywaniu przeglàdów. To jednak oszcz´dnoÊç
na krótkà met´. Nie dbanie o stan techniczny
maszyny musi doprowadziç do spadku jej nieza-
wodnoÊci, co pociàgnie za sobà problemy pod-
czas prac budowlanych wykonywanych w na-
pi´tym harmonogramie. Niespodziewane awarie
zwiàzane z regu∏y z koniecznoÊcià ponoszenia
pokaênych kosztów na naprawienie maszyny,
sà z regu∏y bardziej ucià˝liwe ni˝ doraêne zyski
z zaniechanych napraw i konserwacji.
„Oszcz´dni” w∏aÊciciele maszyn zdajà si´ zapo-
minaç o jeszcze jednym wa˝nym aspekcie. Otó˝
wartoÊç ich sprz´tu wynika bezpoÊrednio z jego
stanu technicznego oraz dajàcej si´ udowodniç
historii przeglàdów serwisowych. 
Aby u˝ytkownik maszyny móg∏ skoncentrowaç
si´ na sprawnym wykonywaniu powierzonych
mu zadaƒ, powinien utrzymywaç maszyn´ w
nale˝ytej kondycji technicznej. Pomocne w tym
jest korzystanie z oryginalnych komponentów i
cz´Êci zamiennych oraz us∏ug diagnostycznych
pozwalajàcych wykryç awari´ na wczesnym
etapie ograniczajàc jej rozmiary, a tym samym
straty wynik∏e z niespodziewanego przestoju. W
ten sposób wzrasta równie˝ produktywnoÊç
u˝ytkowanych pojazdów i maszyn. 
Awarii mo˝na zapobiec monitorujàc stan urzàdze-
nia i podejmujàc w odpowiednim momencie czyn-
noÊci serwisowe. Dobrym przyk∏adem jest maszy-
na spe∏niajàca kluczowà rol´ w Êredniej wielkoÊci
przedsi´biorstwie budowlanym. Jej w∏aÊciciel
zdecydowa∏ si´, by w ramach przeprowadzanych
przeglàdów dok∏adnie analizowaç w laboratorium
próbki oleju. Us∏uga taka, oferowana przez coraz
szerszà grup´ serwisów, ciàgle jeszcze nie cieszy
si´ zbyt du˝ym zainteresowaniem naszych firm.
A szkoda, bo korzystanie z niej mo˝e przynieÊç
u˝ytkownikowi prawdziwe oszcz´dnoÊci i uchro-
niç go przed ponoszeniem konsekwencji – nie tyl-
ko finansowych – niespodziewanego przestoju.

Analiza próbek oleju we wspomnianym przyk∏a-
dzie ujawni∏a nadmierne zu˝ycie ∏o˝ysk, co zwia-
stowa∏o wystàpienie powa˝nej awarii. W tej sytu-
acji w∏aÊciciel maszyny móg∏ odpowiednio zare-
agowaç uprzedzajàc rozwój wypadków. Zdecy-
dowa∏ si´ na demonta˝ silnika i jego napraw´.
Dzi´ki analizom oleju móg∏ te czynnoÊci zapla-
nowaç w czasie, kiedy maszyna nie by∏a nie-
zb´dna na placu budowy. Z wiele wy˝szymi
kosztami wiàza∏aby si´ natomiast sytuacja,
do której dosz∏oby w szczycie sezonu budowla-
nego. Przy porównywalnych wydatkach na cz´-
Êci zamienne oraz robocizn´ pod uwag´ braç
nale˝y bowiem dodatkowe koszty zwiàzane
z koniecznoÊcià zapewnienia maszyny zast´p-
czej czy przetransportowanie uszkodzonej
do warsztatu. Wyniki badaƒ próbek oleju po-
zwalajà okreÊliç kondycj´ Êrodka smarnego.
Wyniki obejmujà z dostatecznà dok∏adnoÊcià
zawartoÊç pierwiastków pochodzàcych ze zu˝y-
cia maszyny, podstawowe parametry fizyko-
chemiczne czy klas´ czystoÊci lub zawartoÊç
wody w próbce. Na podstawie tych parame-
trów a tak˝e informacji dotyczàcych maszyny,
okresu od ostatniej wymiany oleju, jego typu,
sporzàdzany jest komentarz. Dotyczy on
przede wszystkim dalszej mo˝liwoÊci u˝ytko-
wania oleju lub ewentualnych uwag dotyczà-
cych niepokojàcych wyników jego analizy. 

Profilaktyka, wa˝na rzecz…

KorzyÊci wynikajàce z badaƒ oleju polegajà na ograniczeniu ryzyka za-
skakujàcych przestojów i wyd∏u˝eniu ˝ywotnoÊci maszyny
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Maszyny Budowlane: – Rozmawiamy podczas jed-
nej z imprez polskiego cyklu imprez Terex on Tour.
Jaki cel przyÊwieca∏ organizatorom tych pokazów?
Ronald Ziegler: – Terex chce byç zawsze jak najbli-
˝ej u˝ytkowników swych maszyn. W Polsce brali-
Êmy ju˝ udzia∏ w imprezach targowych, ale cho-
cia˝by z powodu ograniczonej przestrzeni, nie mo-
gliÊmy odpowiednio zaprezentowaç mo˝liwoÊci
naszych maszyn. ZorganizowaliÊmy pokazy Terex
on Tour, by wspólnie z zaproszonymi goÊçmi te-
stowaç maszyny i wymieniaç doÊwiadczenia. 

– Co Terex chce szczególnie zaoferowaç  polskim
klientom? Czy nasz rynek d∏ugo jeszcze zdomino-
wany b´dzie przez koparko-∏adowarki?
– Koparko-∏adowarki cieszà si´ najwi´kszym zain-
teresowaniem polskich nabywców. Wasz rynek
jednak dynamicznie si´ rozwija, potrzebowaç b´-
dziecie wkrótce coraz wi´cej ci´˝szego sprz´tu,
koparek gàsienicowych i ko∏owych oraz du˝ych
∏adowarek. Polscy u˝ytkownicy zdajà si´ te˝ cià-
gle nie doceniaç zalet minikoparek, czy stanowià-
cych nowoÊç w naszej ofercie, mini∏adowarek gà-
sienicowych, ale to tak˝e si´ wkrótce zmieni.

– Terex ma w Polsce czterech dealerów. Jaki jest
podzia∏ ich kompetencji?
– Koncepcja sprzeda˝y w Polsce obejmuje zarówno
podzia∏ terytorialny, jak i specjalizacj´ dealerów co
do rodzaju maszyn znajdujàcych si´ w ich ofercie.
Pozwala to nie tylko na zintensyfikowanie sprzeda-
˝y, ale równie˝ zapewnia klientom odpowiednià ob-
s∏ug´ posprzeda˝nà. Uprzednio ka˝da fabryka
wchodzàca w sk∏ad koncernu Terex mia∏a w Polsce
swego przedstawiciela. Teraz dzia∏amy inaczej.

– Na poczàtku naszej rozmowy powiedzia∏ Pan, ˝e
Terex chce byç blisko swych klientów. Jak zamys∏
ten jest realizowany w praktyce?
– Dzi´ki podzia∏owi terytorialnemu nasi dealerzy sà za-
wsze blisko klientów. Ci mogà byç pewni, ˝e u lokalnych
partnerów znajdà odpowiednie wsparcie, tak˝e w roz-
wiàzywaniu wszelkich problemów eksploatacyjnych.
Z pewnoÊcià niektórzy producenci walczàc o udzia∏y
w danym rynku mogà przez pewien czas oferowaç ma-
szyny w zani˝onych cenach, ale dzieje si´ to zawsze
kosztem oszcz´dnoÊci na obs∏udze posprzeda˝nej. To
droga na skróty, którà nigdy nie pójdziemy. Bo czy dla

klienta op∏acalny jest zakup taniej maszyny, ale bez ser-
wisu? Z pewnoÊcià nie. O tym czy maszyna jest tania,
czy droga przekonujemy si´ zawsze dopiero w trakcie
jej eksploatacji. K∏opoty z serwisem powodujà d∏u˝sze
przestoje zwiàzane z dodatkowymi kosztami. Klient,
który tego doÊwiadczy∏, sk∏onny jest zap∏aciç wy˝szà
cen´ za maszyn´, by mieç pewnoÊç, ˝e w razie po-
trzeby nie pozostanie sam ze swoimi problemami. 

– Czy dzia∏ania polskich dealerów sà weryfikowane?
Ka˝dy mo˝e przecie˝ twierdziç, ˝e jego dzia∏ handlo-
wy i serwis pracujà doskonale…
– O jakoÊci dzia∏aƒ naszych dealerów Êwiadczyç
mo˝e wy∏àcznie zadowolenie klienta. Dlatego w∏a-
Ênie Terex stara si´ nawiàzywaç bezpoÊrednie kon-
takty z u˝ytkownikami swych maszyn. Wymiana do-
Êwiadczeƒ pozwala usprawniç nasze dzia∏ania. De-
klaracje dealerów powinny byç zawsze wype∏niane.
B´dziemy w przysz∏oÊci zwracaç si´ bezpoÊrednio
do u˝ytkowników maszyn naszej marki, by wypra-
cowywaç nowe modele dzia∏ania. Nie chodzi tu
o brak zaufania do dealerów, nie chcemy niczego
robiç za ich plecami. Uwa˝am, ˝e jesteÊmy partne-
rami, a usuni´cie ewentualnych niedociàgni´ç jest
korzystne dla wszystkich, zarówno dla nas jako
producenta, jak i dealerów oraz nabywców ma-
szyn. Od naszych partnerów oczekujemy inwestycji
zarówno w zaplecze techniczne, jak i wykwalifiko-
wany personel. W zamian za to konsekwentnie
wspieramy ich dzia∏ania. Nie tolerujemy na przy-
k∏ad dzikich dealerów. Po sprzeda˝y nie gwarantu-
jà oni bowiem praktycznie ˝adnej opieki serwiso-
wej. A na tym cierpi przecie˝ presti˝ marki Terex.

Rozmawia∏: Jacek Baraƒski
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Terex nie pójdzie na skróty!

Rozmowa 

z Ronaldem Zieglerem, 

dyrektorem Terex Construction

na Europ´ Wschodnià
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Producenci i konstruktorzy maszyn budowla-
nych nie ustajà w dzia∏aniach majàcych
na celu popraw´ komfortu i bezpieczeƒstwa

pracy operatora. Wacker Neuson dokona∏ ulep-
szeƒ w uk∏adzie Kippmatic stosowanym w miniko-
parkach. U˝ycie uk∏adu o nazwie Vertical Digging
System (VDS) pozwala na bezstopniowe pochyla-
nie podwozia koparki nawet do 15 stopni. Dzi´ki
temu mo˝na skompensowaç ró˝nice poziomów
terenu dochodzàce nawet do 27 procent. 

Testy praktyczne przeprowadzone w fabryce Wac-
ker Neuson w austriackim Linzu wykaza∏y, ˝e no-
wy Vertical Digging System (VDS) sprawdza si´
doskonale w pracach koparkowych, szczególnie
je˝eli podczas nich konieczne jest skompensowa-
nie du˝ych nierównoÊci pod∏o˝a.  Uk∏ad VDS pod-
nosi stabilnoÊç maszyny pracujàcej w pagórkowa-
tym terenie nawet o 20 procent. Dzi´ki mo˝liwoÊci
bezstopniowego pochylania podwozia udaje si´
skompensowaç ró˝nic´ wzniesieƒ do 27 procent ,
dzi´ki czemu operator mo˝e pracowaç w zwyczaj-
nej prostej pozycji siedzàcej. 
Krótsze czasy kopania osiàgni´te dzi´ki uk∏adowi
VDS majà wp∏yw na podniesienie efektywnoÊci ko-
parki i ekonomiki jej eksploatacji. Szacuje si´, ˝e
oszcz´dnoÊci czasu i materia∏ów przy nape∏nianiu
i wysypie zawartoÊci ∏y˝ki si´gaç mogà 25 pro-
cent. W ten sposób odpada koniecznoÊç przygo-
towania maszyny do pracy  na nierównym
pod∏o˝u, co przyczynia si´ do znacznego spadku
kosztów i czasu pracy. Operowanie m∏otem hy-
draulicznym zamontowanym na maszynie wypo-

sa˝onej w VDS zosta∏o równie˝ znacznie u∏atwio-
ne. Do innych zalet uk∏adu zaliczyç nale˝y przede
wszystkim popraw´ precyzji prowadzenia maszy-
ny umo˝liwiajàcà wykonywanie prac w dok∏adnie
obranym punkcie wzd∏u˝ murów i Êcian budyn-
ków. Uk∏ad Wacker Neuson VDS czyni z kompak-
towych koparek Wacker Neuson  naprawd´ multi-
funkcjonalne maszyny.
Usprawnienia konstrukcyjne u∏atwiajàce prac´
operatora dotyczà tak˝e maszyn b´dàcych w eks-
ploatacji, które mogà byç odpowiednio doposa˝o-
ne. Jednym z przyk∏adów jest urzàdzenie do bez-
piecznego cofania holenderskiej firmy Groene-
veld. Uk∏ad o nazwie Greensight mo˝e byç za-
montowany na maszynach o du˝ych gabarytach
pozwalajàce unikaç wypadków z udzia∏em ludzi.

Dzi´ki specjalnej kamerze wyposa˝onej w sonar
wysy∏ajàcy ultradêwi´ki, operator maszyny mo˝e
obserwowaç na monitorze wewnàtrz kabiny ob-
szar za maszynà i wokó∏ niej. System ultradêwi´-
ków pozwala w precyzyjny sposób okreÊliç odle-
g∏oÊç od przeszkody. JeÊli znajduje si´ ona zbyt
blisko, operator jest ostrzegany przez sygna∏y
dêwi´kowe i Êwietlne. System mo˝na równie˝ roz-
budowaç poprzez pod∏àczenie dodatkowych ka-
mer umieszczonych z przodu oraz na bokach ma-
szyny. Zaletami systemu Greensight jest ograni-
czenie liczby wypadków z udzia∏em ludzi oraz ko-
lizji. W efekcie ograniczyç mo˝na czasy przesto-
jów podnoszàc tym samym efektywnoÊç prowa-
dzonych prac. Uk∏ad Greensight dzia∏a tak˝e
w warunkach nocnych i przy z∏ej pogodzie. 

Operator to mieç mo˝e klawe ˝ycie…

Vertical Digging System pozwala bezstopniowo pochylaç podwozie ko-
parki, dzi´ki czemu operator pracowaç mo˝e w prostej pozycji siedzàcej

Zaletami systemu Greensight jest ograniczenie liczby wypadków
z udzia∏em ludzi orazkolizji powodujàcych uszkodzenia maszyny
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Choç to temat rzeka, warto rozmawiaç o serwi-
sie. Warto rozmawiaç i warto pisaç. W∏aÊnie
dlatego zdecydowaliÊmy si´ na wydawanie

naszego czasopisma. Kwartalnik Maszyny Budowla-
ne – Serwis i Eksploatacja, jak wskazuje sam tytu∏,
zajmuje si´ problematykà tak ostatnio lansowanej
obs∏ugi posprzeda˝nej. Lansowanej, ale czy realizo-
wanej? A je˝eli realizowanej, to czy w zgodzie z obiet-
nicami czynionymi wobec klienta, zanim ten zdecy-
dowa∏ si´ ostatecznie na si´gni´cie po portfel… 
W Polsce nie ma praktycznie producentów ma-
szyn budowlanych. Nasze firmy mogà za to kupiç
sprz´t produkowany przez najbardziej Êwiatowych
wytwórców. Narzucajà oni pewne standardy, tak-
˝e zwiàzane ze sposobem obs∏ugi posprzeda˝nej.
Powinni troszczyç si´ o to, by dystrybutorzy dbali
o u˝ytkownika, by mia∏ on mo˝liwoÊç naprawy
sprz´tu przez dobrze wyszkolonych mechaników
i nie czeka∏ Bóg wie ile na cz´Êci zamienne. Stan-
dardy powinny byç przestrzegane pod rygorem
utraty autoryzacji. Powinny, ale czy sà?
Polski rynek sprz´tu budowlanego bardzo si´ ucy-
wilizowa∏. Na szcz´Êcie do przesz∏oÊci odesz∏y
czasy, gdy na decyzj´ o zakupie maszyny wp∏yw
mia∏a wy∏àcznie jej cena. Dzisiaj przedsi´biorcy bu-
dowlani zaczynajà myÊleç innymi kategoriami.
O tym, czy maszyna jest tania lub droga decyduje
w g∏ównej mierze efektywnoÊç jej eksploatacji.
SzybkoÊç reakcji serwisu, poziom wyszkolenia me-
chaników, narz´dzia jakimi dysponujà, dost´pnoÊç
cz´Êci zamiennych decydujà nie tylko o spokoju
u˝ytkownika, ale równie˝ o gruboÊci jego portfela. 
Ka˝dy u˝ytkownik maszyny pr´dzej, czy póêniej
b´dzie mia∏ kontakt z serwisem. Czy satysfakcjo-
nujàcy? Zewszàd s∏yszymy narzekania na arogan-
cj´ i niekompetencj´ mechaników, opóênione do-
stawy cz´Êci zamiennych i przeciàgajàce si´ re-
monty. Powody do narzekania majà szczególnie
mniejsze firmy. Giganci kupujàcy du˝o drogich
maszyn nale˝à do innej kategorii klientów. Mogà
liczyç na specjalne wzgl´dy, oferowane im sà spe-
cjalne kontrakty serwisowe… To wszystko praw-
da, ale czy wina le˝y zawsze po stronie serwisu?
Przyznaç trzeba, ˝e niektóre maszyny sà nienale-
˝ycie eksploatowane. Zaniedbania prowadzà
do ich przedwczesnego zu˝ycia, awarii i przesto-
jów. Niejednokrotnie zdarza si´ równie˝, ˝e zg∏a-
szajàcy awari´ nie potrafi podaç podstawowych
danych dotyczàcych maszyny. Nie wie te˝, gdzie

znajdujà si´ dokumenty, które otrzyma∏ swego
czasu przy zakupie od dealera. A przecie˝ poma-
gajàc serwisowi, pomóg∏by sobie samemu…
Prawda, jak to z regu∏y bywa, le˝y poÊrodku. Dla-
tego te˝ zamierzamy na ∏amach Maszyn Budowla-
nych zapoczàtkowaç dyskusj´ o serwisach. B´-
dziemy przedstawiaç szefów poszczególnych pla-
cówek i wraz z nimi poznawaç ich gospodarstwo.
Zaprezentowaç na naszych ∏amach b´dzie si´
móg∏ ka˝dy serwis. Nie zamierzamy przy tym og∏a-
szaç konkursu. Nie ma to przecie˝ wi´kszego sen-
su, trudno bowiem okreÊliç kryteria takiej rywaliza-
cji. Laury w konkursach zbiera bowiem cz´sto sil-
niejszy, majàcy wi´kszà si∏´ przebicia. A je˝eli
jeszcze – jak to ma miejsce w przypadku prasy
– nale˝y do grona reklamodawców… Czy ma∏y
warsztat w odleg∏ym zakàtku Polski specjalizujàcy
si´ w przywracaniu do ˝ycia sprz´tu starszej gene-
racji mia∏by szanse stajàc w szranki z siecià cen-
trów serwisowych dealera wielkiego producenta?
Raczej nie, choç nie mo˝na przecie˝ powiedzieç,
˝e to gorszy serwis. Jest po prostu inny…
Od nast´pnego wydania Maszyn Budowlanych
rozpoczynamy zatem cykl prezentacji serwisów
maszyn i sprz´tu budowlanego. Nie b´dà to jed-
nak typowe laurki. B´dziemy staraç si´ byç docie-
kliwi i sprawdzimy, czy deklaracje znajdujà pokry-
cie w rzeczywistoÊci. Dowiedzieç tego b´dziemy
si´ chcieli od ludzi sprawujàcych opiek´ i nadzór
nad obs∏ugà posprzeda˝nà. Czy to si´ nam uda?
Po pierwszych rozmowach z du˝ymi dealerami je-
steÊmy dobrej myÊli. Nasi rozmówcy w komplecie
zg∏osili ch´ç udzia∏u w naszej akcji. 
Aparat fotograficzny to dziÊ sprz´t powszechnego
u˝ytku, nawet w telefonie komórkowym, który
wi´kszoÊç z nas nosi przy sobie na co dzieƒ. Dla-
tego te˝ nasze wydawnictwo og∏asza konkurs fo-
tograficzny, w którym udzia∏ mo˝e wziàç ka˝dy
chcàcy pochwaliç si´ maszynà, której jest w∏aÊci-
cielem lub jà u˝ytkuje. Nie ograniczamy typu ani
rodzaju sprz´tu. Zach´camy jednak do robienia
zdj´ç jak najlepszej jakoÊci. Najlepsze, a mo˝e ra-
czej najciekawsze, majà szanse trafiç na ok∏adki
czasopism ukazujàcych si´ w naszym wydawnic-
twie. A niejako przy okazji chcemy znaleêç najstar-
szà rocznikowo maszyn´, jaka pracuje na polskich
placach budowy. Z pewnoÊcià oprócz autora zdj´-
cia uhonorujemy tak˝e mechaników potrafiàcych
przed∏u˝yç ˝ywotnoÊç starych maszyn.
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Porozmawiajmy o serwisie…
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Nabywcy maszyn Komatsu skorzystaç mo-
gà ze specjalnej oferty umowy serwisowej
wykupujàc wyd∏u˝onà gwarancj´ „Mainte-

nance Plus”. – Komatsu okreÊli∏o okresy obowià-
zywania przed∏u˝onej gwarancji. Nabywcy maszyn
u˝ytkowych mogà jà zawrzeç na pi´ç tysi´cy moto-
godzin i pi´ç lat. Dla w∏aÊcicieli maszyn Êredniej
wielkoÊci jest to osiem tysi´cy motogodzin w ciàgu
pi´ciu lat, a dla maszyn ci´˝kich do dziesi´ciu ty-
si´cy motogodzin przez pi´ç lat. Okresy te skalku-
lowano bioràc pod uwag´ Êrednià intensywnoÊç
wykorzystania sprz´tu – mówi Maciej Paw∏owski,
szef in˝ynierów serwisu w Komatsu Poland. 
Czy przed∏u˝enie umowy serwisowej jest napraw-
d´ op∏acalne? Niejednokrotnie spotykamy si´
przecie˝ z opiniami, ˝e jest to rozwiàzanie korzyst-
ne dla serwisu, który otrzymuje na d∏ugi okres wy-
∏àczne prawo do serwisowania maszyny. Umowy
nie mo˝na przed∏u˝yç o krótsze okresy, co wydaje
si´ byç niekorzystne szczególnie dla posiadaczy
mniejszych, uniwersalnych maszyn. Maciej Paw-
∏owski nie podziela tych obaw: – Je˝eli weêmiemy
pod uwag´ cen´ zakupu maszyny, op∏ata za prze-
d∏u˝enie gwarancji nie jest wcale wysoka. U˝yt-
kownik maszyny w razie awarii mo˝e liczyç na b∏y-
skawicznà reakcj´ serwisu Komatsu. Dzisiejsze ma-
szyny stanowià skomplikowane konstrukcje, szcze-
gólnie pod wzgl´dem uk∏adów elektronicznych.
Bez odpowiedniego przeszkolenia i oprzyrzàdowa-
nia przeprowadzenie fachowej naprawy jest prak-
tycznie niemo˝liwe. Warto korzystaç z autoryzowa-
nego serwisu Komatsu. Mo˝emy byç wówczas
pewni, ˝e na naszej maszynie nie b´dà odbywaç
si´ próby domoros∏ych mechaników. 
Gwarancja „Maintenance Plus” mo˝e byç zawarta
wy∏àcznie na okres pi´ciu lat. Poniewa˝ jest przy-
porzàdkowana konkretnej maszynie nie musi to
byç niedogodnoÊcià. Nawet w przypadku ch´ci
odsprzedania maszyny przed up∏ywem jej obowià-
zywania. Nowy w∏aÊciciel mo˝e z niej nadal korzy-
staç, a zatem z pewnoÊcià b´dzie sk∏onny wy∏o˝yç
wi´kszà sum´ na jej zakup. Sprzedajàcemu zre-
kompensuje to nak∏ady na przed∏u˝enie gwarancji,
a nabywcy da pewnoÊç pozyskania sprz´tu w do-
brym stanie technicznym, z udokumentowanym
przebiegiem eksploatacji, napraw i przeglàdów. 
W czasie obowiàzywania przed∏u˝onej gwarancji
sprzedawca zobligowany jest do dokonywania
okresowych przeglàdów i konserwacji maszyny

zgodnie z dotyczàcà jej instrukcjà obs∏ugi i eks-
ploatacji. Na udzielajàcym gwarancji spoczywa
równie˝ obowiàzek naprawy lub wymiany cz´-
Êci, podzespo∏ów lub elementów uszkodzo-
nych lub takich, w których zostanie stwierdzo-
na wada materia∏owa lub wykonawcza.
Do wszelkich napraw wykonywanych w okresie
obowiàzywania gwarancji „Maintenance Plus”
wykorzystywane mogà byç wy∏àcznie oryginalne
cz´Êci zamienne i materia∏y eksploatacyjne Ko-
matsu, takie jak filtry, uszczelki filtrów, korki spu-
stowe, oleje, smary i p∏yny do uk∏adu ch∏odzenia. 
W przypadku awarii naprawa maszyny przepro-
wadzana jest w miejscu jej postoju, co ma
szczególne znaczenie w przypadku ci´˝kiego
sprz´tu. U˝ytkownikowi w takiej sytuacji odpa-
da spory problem zwiàzany z organizacjà trans-
portu uszkodzonej maszyny do warsztatu. Ser-
wisant Komatsu lokalizuje uszkodzenie, diagno-
zuje je i dok∏ada wszelkich staraƒ, aby w maksy-
malnie krótkim czasie zosta∏o usuni´te. O ile jest
to zasadne i technicznie wykonalne mo˝e tak˝e
wprowadziç maszyn´ w tryb awaryjny umo˝liwia-
jàc tym samym kontynuowanie pracy. W takim
przypadku definitywne usuni´cie usterki nast´pu-
je w pierwszym mo˝liwym terminie.
Dzi´ki wykupieniu przed∏u˝onej gwarancji w Ko-
matsu u˝ytkownik maszyny mo˝e korzystaç z wie-
lu udogodnieƒ. Nie oznacza to oczywiÊcie, ˝e zo-
staje zwolniony z dbania o maszyn´. Wprost prze-
ciwnie, musi on przestrzegaç terminów wykonania
obowiàzkowych przeglàdów i eksploatowaç ma-
szyn´ zgodnie z zasadami zawartymi w instrukcji
jej obs∏ugi, jak choçby regularne uzupe∏niaç po-
ziom p∏ynów i olejów oraz dokonywaç smarowa-
nia. Przyczynia si´ to niewàtpliwie do zachowania
maszyny w nale˝ytej kondycji technicznej oraz wy-
d∏u˝enia jej bezawaryjnej pracy. 
Z programu „Maintenance Plus” wy∏àczone sà
oczywiÊcie zu˝ywajàce si´ w sposób naturalny
cz´Êci i podzespo∏y maszyny oraz awarie powsta-
∏e na skutek niew∏aÊciwej obs∏ugi sprz´tu. By za-
pobiec kontrowersjom co do przyczyny awarii, wa-
runkiem wykupienia przed∏u˝onej gwarancji jest
zgoda u˝ytkownika maszyny na uaktywnienie sys-
temu Komtrax, dzi´ki któremu Êledziç mo˝na nie
tylko parametry jej pracy i obcià˝enia, jakim by∏a
poddawana, ale równie˝ ograniczyç mo˝liwoÊç
nieuprawnionego u˝ycia.

Umowa Serwisowa Komatsu - Repair & Maintenance Contract 
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Koncern JCB rusza z bogatà ofertà agrega-
tów pràdotwórczych na podbój kolejnych
europejskich rynków, tak˝e polskiego. Ty-

poszereg urzàdzeƒ oferowanych przez brytyjski
koncern obejmuje modele o mocy w zakresie
od 15 do 500 kVA w wersjach o cz´stotliwoÊci 50
lub 60 Hz. Generatory posiadajà bardzo ró˝ne
rozmiary, od bardzo ma∏ych zespo∏ów przeno-
Ênych do du˝ych uk∏adów przemys∏owych.
Wszystkie majà jednak takie samo przeznaczenie
– dostarczanie energii elektrycznej do miejsc
w których dost´p do zasilania podlega ogranicze-
niom lub nie ma go w ogóle.
Zastosowania generatorów mo˝e mieç charakter
planowy, jednak mogà one byç równie˝ wykorzy-
stywane w sytuacjach nag∏ych. Istniejà trzy kate-
gorie zapotrzebowania na energi´, które pokryç
mogà urzàdzenia produkowane przez JCB:
• obcià˝enie podstawowe,
• obcià˝enie g∏ówne,
• zasilanie rezerwowe.
Urzàdzenia mogà byç wykorzystywane zarówno ja-
ko g∏ówne, jak i awaryjne êród∏o zasilania. Produko-
wane przez JCB agregaty pràdotwórcze dost´pne

sà jako jednostki otwarte lub zabudowane w wyci-
szonych obudowach wykonanych z wysokiej jako-
Êci ocynkowanej blachy stalowej pokrytej proszko-
wo warstwà poliestru. Rozwiàzanie to zapewnia
optymalnà ochron´ przed korozjà. 
Generatory (pràdnice) stanowià êród∏o energii
elektrycznej, ogólnie rzecz bioràc dostarczajà one

zasilania pomocniczego/rezerwowego, jednak
mogà byç tak˝e wykorzystywane jako êród∏o zasi-
lania ciàg∏ego wsz´dzie tam, gdzie nie ma dost´pu
do komercyjnych sieci energetycznych. Agregaty
zasilania g∏ównego przewidziane do pracy ciàg∏ej,
zapewniajà sta∏à dostaw´ energii, przy zmiennym za-
potrzebowaniu. Dobór odpowiedniego agregatu te-
go typu obarczony jest pewnym marginesem b∏´-
du. Wynika on z tego, ˝e u˝ytkownik nie jest
do koƒca w stanie okreÊliç, ile i jakiego rodzaju ma-
szyny lub urzàdzenia b´dà z niego zasilane. W∏a-
Ênie dlatego, bioràc pod uwag´ czynniki czysto
ekonomiczne, najbardziej korzystny jest wybór
agregatu, który dysponowaç b´dzie oko∏o trzydzie-
stoprocentowym zapasem mocy czynnej. Je˝eli
agregat ma byç przypisany do okreÊlonego proce-
su technologicznego (zasilanie ˝urawia wie˝owego,
taÊmociàgów, motopomp, zaplecza socjalnego, na-
rz´dzi budowlanych lub zabezpieczanie frontu robót
firmy budujàcej domy jednorodzinne), to w takim
przypadku ∏atwo mo˝emy doÊç dok∏adnie okreÊliç
poziom zapotrzebowania na moc czynnà. Jednà
z zalet tego typu agregatów jest mo˝liwoÊç jedno-
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Zespo∏y pràdnicowe JCB z silnikiem wysokopr´˝nym 

Pulpit sterowniczy z wyÊwietlaczem pozwala na ∏atwe zaprogramowanie
agregatu i sterowanie jego pracà

Typoszereg urzàdzeƒ oferowanych przez JCB obejmuje modele o mo-
cy w zakresie od 15 do 500 kVA, dlatego te˝ ∏atwo dobraç agregat spe∏-
niajàce konkretne potrzeby placu budowy
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godzinnego przecià˝enia do 110% mocy czynnej
w interwa∏ach dwunastogodzinnych. Pami´taç nale-
˝y jednak, ˝e tylko prawid∏owo dobrany agregat prà-
dotwórczy JCB zapewni jego u˝ytkownikom bezawa-
ryjnoÊç i komfortowe warunki pracy na wiele lat.
Agregaty zasilania g∏ównego JCB pozwalajà na nie-
przerwanà prac´ maszyn i urzàdzeƒ elektrycznych
w dowolnym miejscu i w nieograniczonym czasie.
Dostarczonà energià zasilaç mo˝na bezpoÊrednio
urzàdzenia elektryczne lub takie, których czynni-
kiem roboczym mo˝e byç powietrze, woda lub cie-
p∏o. Wielkà zaletà tego typu agregatów JCB jest
mobilnoÊç pozwalajàca podà˝aç im za frontem
robót. Ma to ogromne znaczenie w budownic-
twie ogólnym oraz mostowym, drogownictwie,
budowie mostów i wiaduktów, a tak˝e w przemy-
Êle wydobywczym.
Osiem typów generatorów JCB o mocy w za-
kresie od 20 do 200 kVA skonstruowanych zo-
sta∏o g∏ównie z myÊlà o firmach zajmujàcych si´
wypo˝yczaniem sprz´tu budowlanego. W celu
zwi´kszenia mo˝liwoÊci zastosowaƒ urzàdzenia
tej grupy wyposa˝ono w dêwi´koch∏onnà obudo-
w´ i ró˝norodne przy∏àcza elektryczne. Nie zapo-
mniano równie˝ o u˝ytkownikach majàcych spe-
cjalne wymagania. Na zamówienie JCB mo˝e do-
starczyç im generator nawet o mocy do 3.000 kVA.
Serce nowych generatorów Êredniej wielkoÊci sta-

nowi silnik Diesla w∏asnej konstrukcji JCB. Jak pa-
mi´tamy w∏aÊnie ta jednostka nap´dza∏a bolid,
który w roku 2006 ustanowi∏ Êwiatowy rekord
pr´dkoÊci pojazdów z silnikami Diesla wynoszà-
cy 563 km/h. W mniejszych generatorach JCB wy-
korzystuje silniki marki Deutz. Najwi´ksze urzàdze-
nia zasilane sà jednostkami wysokopr´˝nymi Sca-

nia. We wszystkich modelach – niezale˝nie
od wielkoÊci – JCB wykorzystuje zespo∏y pràdni-
cowe renomowanej firmy Newage.
Znajdujàcy si´ w wyposa˝eniu seryjnym pulpit ste-
rowniczy z cyfrowym wyÊwietlaczem pozwala
na ∏atwe zaprogramowanie pracy agregatu, Êledze-
nie wydatku urzàdzenia oraz kodów ewentualnych
b∏´dów informujàcych o odst´pstwach od normal-
nej pracy. Na wyÊwietlaczu pojawiajà si´ tak˝e ko-
munikaty przypominajàce o terminie przeprowa-
dzenia prac serwisowych i konserwacyjnych. Ge-
neratory JCB posiadajà system kontroli pracy silni-
ka pozwalajàcy na b∏yskawicznà analiz´ ewentu-
alych kodów b∏´dów. Dzi´ki mo˝liwoÊci po∏àczenia
z modemem GSM u˝ytkownicy nowych generato-
rów JCB mogà sterowaç zdalnie ich pracà. 
JCB skoncentrowa∏o si´ na produkcji agregatów
pràdotwórczych wykorzystywanych w zastosowa-
niach przemys∏owych. Sà one nap´dzane przez sil-
nik Diesla, który mo˝e byç zasilany biopaliwem wy-
twarzanym z oleju pozyskanego z nasion rzepaku.
Szacuje si´, ˝e zapotrzebowanie Êwiatowego
rynku na tego rodzaju urzàdzenia mo˝e
wynieÊç nawet pó∏ miliona sztuk.
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Wielkà zaletà tego typu agregatów JCB jest mobilnoÊç pozwalajàca po-
dà˝aç im za frontem robót

Generatory JCB mogà – jak w tym przypadku – uatrakcyjniaç ekspozy-
cj´ maszyn. W razie potrzeby mogà równie˝ zasilaç oÊwietlenie umo˝li-
wiajàce wykonywanie prac w warunkach nocnych
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Wgigantycznej kopalni rudy ˝elaza w Gwi-
nei u˝ytkowana jest du˝a liczba ró˝nego
rodzaju maszyn budowlanych, takich jak

spycharki, koparki gàsienicowe i wozid∏a przegu-
bowe. Poniewa˝ nie ma tu dróg o utwardzonej na-
wierzchni, zwyk∏y wóz serwisowy mia∏ k∏opoty
z dojazdem do maszyn pracujàcych na terenie ko-
palni. Dlatego poczàtkowo wszystkie maszyny tra-
fia∏y do centrum serwisowego. Powodowa∏o to
straty czasu i uszkodzenia transportowanych ma-
szyn, d∏u˝sze przestoje, by∏o ze wszech miar nie-
ekonomiczne. Z tego powodu kopalni potrzebny
by∏ pojazd serwisowy radzàcy sobie w trudnych
warunkach terenowych, wyposa˝ony w odpo-
wiednie oprzyrzàdowanie pozwalajàce na prze-
prowadzenie przeglàdów i napraw w warunkach
polowych. W takiej sytuacji odpada∏aby koniecz-
noÊç dowo˝enia maszyn do centralnego warszta-
tu. Poczàtkowo trudno by∏o wybraç pojazd spe∏-
niajàcy wszystkie warunki. Sprzedawcy pojazdów
u˝ytkowych twierdzili wr´cz, ˝e taki samochód
serwisowy musia∏by zostaç wyprodukowany
na zamówienie. Ostatecznie zdecydowano si´
na przebudowanie wozid∏a przegubowego

Cat 725. Doskonale radzi sobie ono w trudnych
warunkach terenowych, z kolei ∏adownoÊç wyno-
szàca 25 ton, dawa∏a dobre przes∏anki do trans-
portu ci´˝kich modu∏ów serwisowych. 
Kopalnia zdefiniowa∏a konkretne potrzeby. Na wo-
zidle zamontowano zbiornik oleju nap´dowego
o pojemnoÊci 6.000 litrów, 500-litrowy zbiornik ole-

ju silnikowego, 300-litrowy zbiornik wody, 300-li-
trowy zbiornik oleju przek∏adniowego, 300-litrowy
zbiornik oleju hydraulicznego, 300-litrowy zbiornik
na olej przepracowany. Oprócz tego na wozidle
posadowiono urzàdzenie szybkiego tankowania,
podobne do tych, jakie wykorzystuje si´ do obs∏u-
gi bolidów Formu∏y 1, system smarowniczy i kom-
presor do pompowania opon.
Tego rodzaju przebudow´ prowadzono po raz
pierwszy. – Nie ukrywam, ˝e ˝yczenia klienta sta-
nowi∏y dla nas spore zaskoczenie. Dodatkowe
wyzwania stanowi∏ krótki termin na realizacj´ za-
mówienia – wspomina Wolfgang Unger, reprezen-
tujàcy firm´ Caterpillar. 
Prace post´powa∏y szybko, ju˝ po szeÊciu tygo-
dniach powsta∏ prototyp, na którym zamontowano
wszystkie zbiorniki i urzàdzenia umo˝liwiajàce
prowadzenie prac serwisowych w warunkach po-
lowych. Zastosowano oryginalne podzespo∏y mar-
ki Caterpillar, tak aby w razie koniecznoÊci mo˝na
by∏o ∏atwo dokonaç ich naprawy lub wymiany. 
Urzàdzenie szybkiego tankowania ma wydaj-
noÊç 600÷800 litrów na minut´. Do pompowania kó∏
s∏u˝y kompresor CompAir pracujàcy pod ciÊnieniem
dziesi´ciu bar. Kompresor posiada w∏asne zasilanie
i tym samym pozostaje niezale˝ny od instalacji po-
jazdu serwisowego. Ponadto wozid∏o zosta∏o prze-
budowane w ten sposób, ˝e w razie potrzeby mo˝-
na zdjàç ca∏y modu∏ serwisowy i zastàpiç go skrzy-
nià ∏adunkowà. Tym samym pojazd mo˝e mieç
– w zale˝noÊci od potrzeb – ró˝ne zastosowania. 
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Terenowy wóz serwisowy Cat Servicetruck

Zamontowane na wozidle zbiorniki pozwalajà uzupe∏niç p∏yny eksplo-
atacyjne ka˝dej maszyny budowlanej. Urzàdzenie do szybkiego tanko-
wania ma wydajnoÊç do 800 litrów na minut´

Wolfgang Unger, Mick Frisina i Klaus Hartmann majà powody do zado-
wolenia. Przebudowane wozid∏o Cat 725 sprawdza si´ doskonale 
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U˝ytkowników du˝ych maszyn budowlanych
Volvo pe∏niàcych kluczowà rol´ w ich fir-
mach, ju˝ od dawna nie trzeba przekony-

waç o op∏acalnoÊci napraw przeprowadzanych
przez autoryzowany serwis wykorzystujàcy orygi-
nalne cz´Êci zamienne, podzespo∏y i komponenty.
Dzi´ki temu terminowe wykonanie zadaƒ (co jest
przecie˝ zale˝ne od sprawnoÊci technicznej wyko-
rzystywanych maszyn) jest w minimalnym stopniu
zagro˝one ryzykiem przestoju. Warto zatem, by
piecz´ nad nimi sprawowali wyszkoleni fachowcy,
znajàcy nie tylko konstrukcj´ sprz´tu, ale równie˝
procedury jego naprawy.
Niestety, ciàgle jeszcze wÊród u˝ytkowników ma-
szyn panuje przekonanie, ˝e powierzanie napraw
autoryzowanemu serwisowi to swoisty luksus,
na który pozwoliç sobie mogà jedynie du˝e, zasob-
ne przedsi´biorstwa. Firmy mniejsze czy pojedyn-
czy u˝ytkownicy mogà zaÊ o czymÊ takim jedynie
pomarzyç. W∏aÊnie dlatego, szczególnie w przy-
padku sprz´tu kompaktowego, wi´kszoÊç napraw
i przeglàdów odbywa si´ z wykorzystaniem nieory-
ginalnych cz´Êci zamiennych, które dodatkowo
bardzo cz´sto sà instalowane przez niewykwalifiko-
wany personel. G∏ównym powodem takiego stanu
rzeczy sà oczywiÊcie ceny cz´Êci zamiennych. Te
sà bowiem równie wysokie, jak w przypadku du-
˝ych maszyn produkcyjnych. A przecie˝ wartoÊç
maszyny kompaktowej to Êrednio 30% wartoÊci
maszyny du˝ej. Do tej pory osiàgni´cie takiej relacji
w ofercie posprzeda˝owej by∏o zwyk∏à fikcjà.
Volvo Maszyny Budowlane w swoim dzia∏aniu sta-
wia na jakoÊç, bezpieczeƒstwo i ochron´ Êrodowi-
ska. W sytuacji, w której maszyna Volvo staje si´
poligonem doÊwiadczalnym dla niewykwalifikowa-
nych mechaników i producentów wàtpliwej jakoÊci
cz´Êci, wszystkie wymienione powy˝ej wartoÊci sà
zagro˝one. Dlatego Volvo po∏o˝y∏o kres tego ro-
dzaju praktykom kierujàc atrakcyjnà ofert´
do u˝ytkowników sprz´tu kompaktowego.
W∏aÊciciele koparko-∏adowarek Volvo, b´dàcych
najcz´Êciej kupowanymi maszynami kompaktowy-
mi tej marki w Polsce, otrzymali mo˝liwoÊç zakupu
oryginalnych cz´Êci zamiennych i materia∏ów eks-
ploatacyjnych w bardzo atrakcyjnych cenach. Tym
samym Volvo raz jeszcze pokazuje u˝ytkownikom, jak
wa˝ne jest obni˝enie kosztu ka˝dej motogodziny
w d∏ugim okresie eksploatacji maszyny. 
B∏´kitna Promocja Volvo stanowi odpowiedê Volvo

Maszyny Budowlane Polska na dzia∏ania stale ro-
snàcej grupy dostawców nieoryginalnych cz´Êci
i us∏ug serwisowych prowadzonych bez odpo-
wiedniego przygotowania. Teraz korzystanie z ich
us∏ug staje si´ zupe∏nie nieop∏acalne. 
Nabywca koparko-∏adowarki Volvo, o ile tylko do-
kona zakupu do koƒca tego roku, otrzymuje bardzo
atrakcyjny pakiet serwisowy, w którym cena jednej
motogodziny wynosi tylko 2,99 z∏ (cena obejmuje
nie tylko koszt wszystkich czeÊci zamiennch i ole-
jów do obs∏ugi technicznej po 500, 1.000, 1.500
i 2.000 mth, ale tak˝e koszty dojazdu i robocizny).
W∏aÊciciele starszych, a nawet sprowadzonych
z zagranicy koparko-∏adowarek Volvo mogà tak˝e
zakupiç zestawy do obs∏ugi technicznej obejmujà-
ce cz´Êci zamienne i oleje w takiej samej, niezwy-
kle atrakcyjnej cenie. Zakup zestawu nie wymaga
wiàzania si´ umowà serwisowà! Chodzi o to, by
u˝ytkownikom kompaktowych maszyn Volvo daç
do wyboru wiele opcji. Bez wzgl´du na to czy klient
podpisze umow´ serwisowà na 2.000 mth, czy wy-
razi jedynie ch´ç zakupu jednego zestawu
do OT500 cena cz´Êci zamiennych b´dzie taka sa-
ma, tzn. dla 2.000 mtg 2,99 z∏/godz! 

Warto skorzystaç z B∏´kitnej Promocji Volvo!

Podpisanie umowy serwisowej pozwala mieç pewnoÊç, ˝e nasza maszyna nie
stanie si´ poligonem doÊwiadczalnym dla niewykwalifikowanych mechaników
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Poczàtki dzia∏alnoÊci firmy Grausch
i Grausch Maszyny Budowlane si´gajà ro-
ku 1997. W poczàtkowym okresie firma

zajmowa∏a si´ g∏ównie sprzeda˝à maszyn u˝y-
wanych oraz Êwiadczeniem pewnego zakresu
us∏ug naprawczych. W krótkim czasie, dzi´ki dy-
namicznemu rozwojowi i aktywnej dzia∏alnoÊci,
firma nawiàza∏a wspó∏prac´ z renomowanymi
producentami maszyn i urzàdzeƒ budowlanych,
wprowadzajàc do swojej oferty ca∏à gam´ do-
skona∏ych, nowych produktów. 
Chcàc sprostaç rosnàcym oczekiwaniom klientów
Grausch i Grausch prowadzi kompleksowy serwis
maszyn budowlanych nast´pujàcych marek: Ko-
matsu, Extec i Fintec, Indeco, Dynapac, City Equ-
ip, Stehr, Case, Caterpillar, Bobcat oraz wielu in-
nych. Przeprowadza równie˝ remonty, naprawy
i regeneracje: pomp hydraulicznych, si∏owni-
kówi silników hydraulicznych, silników Diesla itp.
Reprezentuje klientów podczas likwidacji szkód
ubezpieczeniowych spowodowanych w maszy-
nach i urzàdzeniach budowlanych.
W swej siedzibie w Z∏otkowie ko∏o Poznania firma
dysponuje doskonale wyposa˝onà halà warszta-
towà o powierzchni przekraczajàcej 500 m2. Po-
zwala to na sprawne przeprowadzanie nawet naj-
bardziej skomplikowanych remontów i napraw
oraz wykonywanie prac mechanicznych, elek-
trycznych czy spawalniczych. Na szczególnà
uwag´ zas∏uguje maszyna do regeneracji otwo-
rów, która pozwala na przywrócenie nominalnych
wymiarów otworów nawet w maszynach o kilku-
nastoletnim okresie eksploatacji.
W pracy serwisu niezwykle wa˝ny jest sta∏y
i szybki dost´p do cz´Êci zamiennych. Grausch
i Grausch posiada bardzo dobrze zaopatrzony
magazyn, w którym stale znajduje si´ ponad
dwa tysiàce ró˝nych pozycji asortymentowych.
Ze wzgl´du na dynamicznie zwi´kszajàcà si´
sprzeda˝ nowych maszyn Komatsu oraz poszerze-
nie oferty handlowej o kruszarnie i przesiewacze
renomowanych firm Fintec i Extec z grupy Sandvik
oraz City Equip (od roku 2008  firma jest wy∏àcznym
dystrybutorem tych marek na Polsk´), podj´to decy-
zj´ o rozbudowie hali serwisowej. Dzi´ki tej inwestycji
jej powierzchnia powi´kszy si´ o sto procent.
G∏ównym atutem firmy jest doskonale wyszkolo-
na ponad osiemdziesi´cioosobowa za∏oga, której
kwalifikacje sà nieustannie podnoszone. W dziale

serwisu aktualnie pracujà trzydzieÊci dwie osoby,
spoÊród których pi´tnaÊcie to serwisanci dyspo-
nujàcy w pe∏ni wyposa˝onymi samochodami ser-
wisowymi. W biurze wszelkich informacji udziela
sta∏a grupa doradców serwisowych.
Pracownicy serwisu uczestniczà regularnie
w szkoleniach, zarówno w kraju, jak i za granicà.
Prac´ zespo∏u serwisowego wspiera system Kom-
trax, w który wyposa˝ane sà najnowsze modele
maszyn Komatsu. System ten u∏atwia mechani-
kom zdalne diagnozowanie usterek, a u˝ytkowni-
kom maszyn daje mnóstwo informacji o parame-
trach ich pracy, pozwala tak˝e na dok∏adne zapla-
nowanie okresowych przeglàdów.
Aktualnie Grausch i Grausch posiada pi´tnaÊcie sa-
mochodów serwisowych, dzi´ki którym mo˝liwe jest
wykonywanie us∏ug serwisowych i przeglàdów ma-
szyn praktycznie na terenie ca∏ego kraju. Ich wyposa-
˝enie pozwala na napraw´ maszyny w miejscu posto-
ju. Tak du˝a liczba samochodów i wyposa˝enie ich
w system GPS umo˝liwia zorganizowanie pomocy
ju˝ w kilka godzin po zg∏oszeniu usterki. Do koƒca
bie˝àcego roku liczba samochodów serwiso-
wych ma wzrosnàç do osiemnastu. Zgodnie z su-
gestiami klientów godziny pracy Biura Serwisu
Grausch i Grausch zosta∏y wyd∏u˝one do 1830.
W celu skrócenia czasu dojazdu do uszkodzonej
maszyny oraz obni˝ania kosztów us∏ug, stale
rozbudowywana jest sieç oddzia∏ów serwiso-
wych na terenie ca∏ej Polski. W chwili obecnej,
poza Poznaniem, znajdujà si´ one we Wroc∏a-
wiu, Szczecinie, Bydgoszczy, Koninie oraz
w Kielcach. Najbli˝sze plany rozwoju sieci doty-
czà Gdaƒska i Katowic oraz wschodniej cz´Êci
Polski w∏àczajàc w to tak˝e Warszaw´.
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Grausch i Grausch rozbudowuje serwis

Grausch i Grausch posiada pi´tnaÊcie samochodów serwisowych, dzi´-
ki którym mo˝liwe jest wykonywanie us∏ug na terenie ca∏ego kraju
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INTRAC Group jest najwi´kszym europejskim
dystrybutorem maszyn budowlanych CASE.
Polskie przedstawicielstwo tego szwedzkiego

koncernu na mocy porozumienia z CASE Con-
struction od czerwca tego roku przej´∏o dystry-
bucj´ oraz serwis maszyn tej marki we wschod-
niej cz´Êci naszego kraju. – Dla CASE Construc-
tion wa˝ne jest, by byç jak najbli˝ej u˝ytkownika
maszyny. Chcemy zapewniç mu profesjonalnà ob-
s∏ug´ posprzeda˝nà, w której najwa˝niejsza jest
pe∏na dost´pnoÊç cz´Êci zamiennych i profesjo-
nalny serwis. Nasi partnerzy w Polsce rozwijaç b´-
dà sieç serwisowà. Jestem przekonany, ˝e polscy
u˝ytkownicy maszyn marki CASE b´dà zadowoleni
z oferowanego im poziomu obs∏ugi. INTRAC Group
w ciàgu pi´ciu minionych lat zbudowa∏ od podstaw
a˝ jedenaÊcie centrów serwisowych w ró˝nych
krajach Europy. Na ka˝de z nich sk∏adajà si´ do-
skonale wyposa˝one stanowiska warsztatowe, ma-
gazyny cz´Êci zamiennych oraz biura obs∏ugi klien-
tów. Znajdà oni wi´c wszystko w jednym miejscu.
To sprawdzony model, który zostanie przeniesiony
do Polski – powiedzia∏ szef sprzeda˝y CASE Con-
struction Marc Haezenberghe.
INTRAC Group w krajch europejskich dzia∏a poprzez
w∏asne oddzia∏y. Sprawdzony model skopiowano
tak˝e w Polsce, gdzie firma utrzymywaç b´dzie pi´ç
lokalnych oddzia∏ów. Na poczàtek w Warszawie,
Gdyni i Olkuszu. Firma chce wzmacniaç swà obec-
noÊç szczególnie na Wschodzie i Po∏udniu Polski,
na  przyk∏ad w regionie bia∏ostockim i podkarpac-
kim. W sferze zainteresowaƒ pozostaje te˝ ¸ódê. 
– Naszym celem jest oczywiÊcie zintensyfikowanie
sprzeda˝y maszyn. Chcemy twardo walczyç o jak naj-
wi´ksze udzia∏y w polskim rynku. Mog´ jednak za-
pewniç, ˝e nie odb´dzie si´ to kosztem jakoÊci obs∏u-
gi posprzeda˝nej. B´dziemy nadal inwestowaç w in-
frastruktur´ centrów serwisowych i odpowiednie wy-
szkolenie naszych pracowników. Naszym priorytetem
jest równie˝ zapewnienie pe∏nej dost´pnoÊci cz´Êci
zamiennych. Tylko w ten sposób zagwarantowaç mo-
˝emy bowiem obs∏ug´ naszych klientów na odpo-
wiednim poziomie – t∏umaczy Dariusz Pachulski, dy-
rektor zarzàdzajàcy INTRAC Polska.
U˝ytkownicy maszyn oferowanych przez INTRAC Pol-
ska skorzystaç mogà z szeregu us∏ug serwisowych.
Serwis firmy wykonuje naprawy gwarancyjne i po-
gwarancyjne, okresowe przeglàdy techniczne i bada-
nia diagnostyczne oraz instalacj´ dodatkowego wy-

posa˝enia. U˝ytkownicy maszyn CASE mogà te˝
skonsultowaç si´ z pracownikami INTRAC Polska we
wszystkich kwestiach dotyczàcych eksploatacji. Fir-
ma oferuje bezp∏atnà pomoc technicznà odnoÊnie pa-
rametrów i budowy maszyn, zasad ich u˝ycia, a tak˝e
stosowania odpowiednich Êrodków smarnych i cz´Êci
zamiennych. Dzia∏ Serwisu INTRAC Polska prowadzi
te˝ konsultacje drogà telefonicznà. Wsparcie tech-
niczne uzyskaç mogà wszyscy w∏aÊciciele maszyn
CASE, tak˝e starszych modeli. Specjalnie dla nich
przewidziane sà us∏ugi rekonstrukcji maszyn. Eksper-
ci oceniajà op∏acalnoÊç takiej inwestycji i polecajà
najlepsze rozwiàzania w zakresie rekonstrukcji. 
INTRAC Polska zapewnia szybkie naprawy ma-
szyn, tak˝e po wygaÊni´ciu gwarancji. Centra ser-
wisowe firmy wyposa˝one sà w niezb´dne narz´-
dzia ogólne oraz specjalistyczny sprz´t diagno-
styczny. Naprawy mogà byç przeprowadzane tak˝e
w warunkach polowych. Mechanicy INTRAC Polska
majà do dyspozycji pi´tnaÊcie samochodów serwi-
sowych wyposa˝onych we wszystkie niezb´dne
narz´dzia do konserwacji i napraw oraz komputery
z oprogramowaniem diagnostycznym.
Dzia∏ serwisu INTRAC Polska ceni sobie bezpoÊredni
kontakt z u˝ytkownikami maszyn CASE. Zg∏aszane
przez nich sugestie dotyczàce eksploatacji sprz´tu
i ewentualne usterki sà szczegó∏owo analizowane.
Wnioski przekazywane sà producentowi, co pozwala
mu na wprowadzenie zmian konstrukcyjnych. 
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INTRAC Polska chce byç bli˝ej klienta

Intrac Polska nie tylko sprzedaje nowe maszyny CASE, ale równie˝
sprawuje opiek´ serwisowà nad sprz´tem tej marki. Zarówno
gwarancyjnà, jak i pogwarancyjnà
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Energooszcz´dnoÊç to rzadka zaleta maszyn
budowlanych. Tym wi´kszym wyró˝nieniem
jest zatem uhonorowanie produktu z tej

bran˝y nagrodà za oszcz´dnoÊç energii. Przyzna∏o
jà ju˝ po raz osiemnasty japoƒskie Ministerstwo Go-
spodarki, Handlu i Przemys∏u oraz Centrum Oszcz´-
dzania Energii tego kraju. Nagroda ma na celu pro-
mowanie innowacyjnych pomys∏ów, a tym samym
popularyzowanie stosowania i korzystania z no-
wych materia∏ów, systemów i urzàdzeƒ, które przy-
czyniajà si´ do efektywnego wykorzystania energii
oraz obni˝enia emisji zanieczyszczeƒ, a tym samym
do ochrony Êrodowiska naturalnego. WÊród nagro-
dzonych w poprzednich latach produktów wymieniç
mo˝na chocia˝by hybrydowà Toyot´ Prius.
Zastosowana w koparce CASE CX210B technolo-
gia pozwalajàca na odzyskanie cz´Êci wydatko-
wanej energii sprawi∏a, ˝e konstruktorom uda∏o si´
ograniczyç o blisko dwadzieÊcia procent – w po-
równaniu z poprzednim modelem – paliwo˝er-
noÊç maszyny. Nie ucierpia∏y przy tym parametry
pracy koparki Tak doskona∏y wynik uzyskano
dzi´ki zastosowaniu uk∏adu elektronicznego stero-
wania pracà jednostki nap´dowej oraz nowocze-
snego, wydajnego uk∏adu hydraulicznego. 

Koparka CASE CX210B wyróniona zosta∏a równie˝
nagrodà za wzornictwo. Laureatka nagród jest
sprzedawana w Japonii pod markà Sumitomo, ja-
ko model SH200-5LEGEST.

CASE CX210B doceniony w Japonii

CASE CX210B to maszyna wydajna i oszcz´dna
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Wystawa sprzętu i technologii
dla przemysłu asfaltowego

Rezerwacja hotelu, przelotów i zwiedzania targów:
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Na zwi´kszenie tempa realizacji prac – w szcze-
gólnoÊci ziemnych i zwiàzanych z niwelacjà
terenu – wp∏yw ma stosowanie coraz bar-

dziej wydajnych maszyn, takich jak ∏adowarki, wo-
zid∏a, zgarniarki oraz równiarki. Muszà one wykazy-
waç si´ wysokà niezawodnoÊcià, czego nie da si´
osiàgnàç bez zastosowania najwy˝szej jakoÊci ogu-
mienia dobranego do konkretnych warunków pracy. 
Jak wiadomo, najwi´ksze problemy z dotrzyma-
niem terminów prac powodujà nieprzewidziane
przestoje, dlatego te˝ u˝ytkownicy maszyn ko∏o-
wych stawiajà oponom wysokie wymagania. Mu-
szà one charakteryzowaç si´ wysokà ˝ywotnoÊcià
i odpornoÊcià na Êcieranie. Ze wzgl´du na prac´
na ró˝nych nawierzchniach (szutrowych, betono-
wych, asfaltowych, na kamieniach, w gruncie, b∏o-

cie, a nawet Êniegu) powinny wyró˝niaç si´ odpo-
wiednià wytrzyma∏oÊcià na uszkodzenia mecha-
niczne, doskona∏ymi w∏aÊciwoÊciami trakcyjnymi
oraz stabilnà pracà przy ró˝nych pr´dkoÊciach.
Szeroki, stale powi´kszajàcy si´ asortyment opon
przemys∏owych spe∏niajàcych te kryteria, przezna-
czonych do maszyn budowlanych i drogowych ofe-
ruje firma SOLIDEAL POLSKA S.A. Sà to diagonalne
opony bezd´tkowe, zaprojektowane i produkowane
wed∏ug najwy˝szych standardów, mi´dzy innymi
z wykorzystaniem naturalnych sk∏adników gumy
w celu zapewnienia wysokiej jakoÊci oraz wyd∏u˝o-
nego okresu eksploatacji. Charakteryzujà si´ po-
nadto konstrukcjà zapewniajàcà samooczyszczanie
si´ bie˝nika oraz wzmocnieniami boków zapewnia-
jàcymi maksymalnà ochron´ Êcianek i kraw´dzi felg.
Du˝ym zainteresowaniem u˝ytkowników maszyn bu-

dowlanych cieszà si´ opony radialne. Dzieje si´ tak
ze wzgl´du na zalety tego ogumienia polegajàce
przede wszystkim na wzroÊcie precyzji prowadzenia
pojazdu i znaczàcym ograniczeniu zu˝ycia paliwa. 
Budowa opony radialnej polega na promieniowym
(radialnym – stàd nazwa) u∏o˝eniu wzmocnionej
warstwami opasania osnowy pod kàtem dziewi´ç-
dziesi´ciu stopni. Takie jej u∏o˝enie powoduje
wi´kszà elastycznoÊç boku opony a warstwy opasa-
nia zapewniajà usztywnienie bie˝nika, co odpowied-
nio poprawia zachowanie si´ podczas jazdy po ∏uku
i zwi´ksza powierzchni´ styku opony z nawierzchnià. 
Do grona producentów ogumienia radialnego prze-
znaczonego do maszyn budowlanych do∏àczy∏a w∏a-
Ênie firma SOLIDEAL. W Polsce pierwszà opon´ tego
typu oznaczonà symbolem SRGP, firma SOLIDEAL

zaprezentowa∏a podczas kieleckich targów Autostra-
da Polska w maju tego roku. WczeÊniejsze testy prak-
tyczne i obserwacja zachowania opon w normalnej
eksploatacji potwierdzajà ich doskona∏à ˝ywotnoÊç
i w∏aÊciwoÊci trakcyjne. Specjalnie zaprojektowany,
opatentowany przez Solideal bie˝nik opony zapewnia
niskie wibracje i Êwietnà stabilnoÊç, co ma te˝ zasad-
niczy wp∏yw na podniesienie komfortu operatora ma-
szyny. Na uwag´ zas∏uguje tak˝e to, ˝e – odwrotnie
ni˝ ma to miejsce w standardowym ogumieniu ra-
dialnym – w miar´ zu˝ywania si´ opony SRGP nast´-
puje dodatkowy spadek poziomu wibracji. 
„Podwójny” kszta∏t kostek bie˝nika zapewnia jego
samooczyszczanie si´ oraz nieklinowanie si´ kamieni.
Sprawia to, ˝e opony SRGP bardzo dobrze spraw-
dzajà si´ w maszynach pracujàcych na terenach
b∏otnistych, w kopalniach piasku i w ˝wirowniach. 
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Opony SOLIDEAL do maszyn budowlanych

SOLIDEAL LOADMASTER L2/E2/G2 SOLIDEAL LOADMASTER L3/E3/G3 SOLIDEAL SRGP
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Pierwszà maszyn´ sprzedaje handlowiec, ko-
lejne serwis – g∏osi stara maksyma. Katowic-
ki ASbud stara si´ stosowaç do niej na co

dzieƒ. Firma prowadzi sprzeda˝ oraz serwis ma-
szyn szeregu renomowanych producentów. Ostat-
nio do tej listy do∏àczy∏ koncern Terex wytwarzajà-
cy szerokà palet´ maszyn, od wozid∏e∏ poprzez ko-
parki gàsienicowe, a na maszynach kompakto-
wych koƒczàc. – Wspó∏pracujàc z renomowanymi
producentami maszyn i sprz´tu budowlanego
przejmujemy ich standardy. ASbud Êwiadczy us∏u-
gi serwisowe praktycznie na terenie ca∏ego kraju.
Otwarty w tym roku oddzia∏ w Warszawie pozwoli∏
nam rozbudowaç zaplecze serwisowe i docieraç
szybciej do maszyn pracujàcych w centralnej Pol-
sce. Wkrótce zacznà dzia∏aç nasze warsztaty
w Bia∏ymstoku. ASbud dba o jak najlepsze wypo-
sa˝enie swych centrów serwisowych, inwestuje
tak˝e w personel. Staramy si´, by nasi pracownicy
stale podnosili swe kompetencje. Dlatego te˝ bio-
rà oni udzia∏ w cyklicznych szkoleniach za granicà.
Potem przekazujà zdobytà tam wiedz´ podczas
kursów wewn´trznych. O wysokich umiej´tno-
Êciach naszych mechaników niech Êwiadczy to,
˝e w czasie szkoleƒ cz´sto nie ograniczajà si´ oni
do roli uczniów stajàc si´ raczej partnerami wyk∏a-
dowców. Kurs przeradza si´ wówczas w coÊ
na kszta∏t forum dyskusyjnego, w którym bierzemy
aktywny udzia∏ – mówi szef warszawskiego oddzia-
∏u ASbudu, Artur Osiƒski.
W sk∏ad konstrukcji ka˝dej, nawet najlepszej ma-
szyny wchodzà cz´Êci szybko si´ zu˝ywajàce.
Ka˝da z maszyn mo˝e zatem ulec awarii. Wiado-
mo, ˝e ka˝da godzina przestoju wià˝e si´ ze stra-
tami. U˝ytkownik maszyny, która odmówi∏a pos∏u-
szeƒstwa ma zatem powa˝ne problemy. Chcia∏by,
aby zosta∏a ona jak najszybciej naprawiona. Mo˝e
swymi dzia∏aniami przyspieszyç reakcj´ serwisu.
Zamawiajàc cz´Êci zamienne nale˝y pos∏ugiwaç
si´ katalogami dostarczanymi z maszynà. Awaria
powinna zostaç zg∏oszona do serwisu ASbudu
w formie pisemnej. W zg∏oszeniu nale˝y podaç typ
maszyny, jej numer seryjny i opis usterki. Nie po-
winnno si´ tak˝e zapominaç o okreÊleniu dok∏ad-
nego miejsca postoju maszyny i podaniu telefonu
osoby kontaktowej, którà mo˝e byç kierownik bu-
dowy lub operator. Dane te b´dà pomocne serwi-
sowi. Codzienna praktyka dowodzi bowiem, ˝e
u˝ytkownicy maszyn cz´sto majà k∏opoty z prze-

kazaniem tych wydawaçby si´ mog∏o oczywistych
danych. Z regu∏y dokumenty maszyny znajdujà
si´ poza placem budowy, a zg∏aszajàcy awari´ nie
zna dok∏adnej nazwy i typu sprz´tu, nie mówiàc
ju˝ o numerze seryjnym… Uzyskanie tych kilku
podstawowych informacji pozwala pracownikom
serwisu ASbudu zabraç do samochodu niezb´dne
cz´Êci i narz´dzia oraz dokumentacj´ niezb´dnà
do sprawnego przeprowadzenia naprawy. 
Zjawiskiem bardzo utrudniajàcym codziennà pra-
c´ serwisu jest tak˝e zg∏aszanie awarii przez oso-
by nie zajmujàce si´ na co dzieƒ eksploatacjà ma-
szyny. Nie sà one w stanie udzieliç informacji
o okolicznoÊciach powstania usterki, objawach,
wyciekach, stukach, czy odbiegajàcym od normy
dzia∏aniu podzespo∏ów. Informacje te pozwoli∏yby
z du˝ym prawdopodobieƒstwem zdiagnozowaç
usterk´ na odleg∏oÊç, co w efekcie skróci∏oby czas
naprawy. Cz´sto te˝ awaria zg∏aszana bywa nie
do serwisu lecz dzia∏u handlowego, co niepo-
trzebnie wyd∏u˝a serwisowe dzia∏ania… U˝ytkow-
nicy maszyn przestrzegajàc powy˝szych zaleceƒ
w kontaktach z serwisem mogà zatem przyczyniç
si´ do usprawnienia jego dzia∏ania i skrócenia cza-
su naprawy.
U˝ytkownicy maszyn powinni przestrzegaç zasad
ich w∏aÊciwej eksploatacji. Sk∏ada si´ na nià nie
tylko fachowa ich obs∏uga, dobrej jakoÊci paliwo,
Êrodki smarne, p∏yny eksploatacyjne, ale tak˝e
powierzanie napraw fachowcom u˝ywajàcych
oryginalnych i sprawdzonych cz´Êci zamiennych.
W praktyce bywa z tym ró˝nie. Niektórzy dà˝àc
do oszcz´dnoÊci decydujà si´ powierzyç swe ma-
szyny domoros∏ym mechanikom stosujàcym nie-
oryginalne cz´Êci i podzespo∏y. Na efekty takich
dzia∏aƒ nie trzeba d∏ugo czekaç. Awaria maszyny
krótko po wykonanym niefachowo remoncie, sta-
wia jej w∏aÊciciela w wyjàtkowo trudnej sytuacji. 
Stali klienci ASbudu wiedzà dok∏adnie, ˝e ju˝ na
etapie negocjowania kontraktu mogà otrzymaç
wprost od producenta maszyny certyfikat po-
twierdzajàcy, ˝e ka˝da ze sprzedawanych przez
katowickà firm´ cz´Êci posiada oryginalne doku-
menty producenta i jego gwarancj´. ASbud pro-
wadzi te˝ systematycznà analiz´ krajowego ryn-
ku cz´Êci zamiennych stale wywierajàc nacisk na
prowadzenie przez oferujàce je firmy rozsàdnej
polityki cenowej. Tylko w ten sposób wyelimino-
waç mo˝na nieuczciwych dostawców. 

Sprawny serwis dewizà ASbudu
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Narz´dzia SlideSledge sà bezsprzecznie
najbardziej precyzyjnym i wydajnym sys-
temem uderzajàcym oferowanym aktual-

nie przez Êwiatowych producentów. U˝ywanie
narz´dzi Slide Sledge pozwala nie tylko znacznie
zredukowaç niebezpieczeƒstwo wypadków pod-
czas prac warsztatowych, ale tak˝e wykonaç je
pzez jednà zamiast dwóch osób. W ten sposób
zwi´kszyç mo˝na wydajnoÊç pracy przy jedno-
czesnym ograniczeniu jej kosztów. 
M∏oty SlideSledge nie tylko usprawniajà prac´
i poprawiajà jej bezpieczeƒstwo, ale tak˝e umo˝li-
wiajà jej wykonanie wtedy, gdy nie jest to mo˝liwe
przy stosowaniu metod i narz´dzi tradycyjnych.

Na przyk∏ad podczas robót polegajàcych na wbi-
janiu sworzni tradycyjnymi metodami, koniecz-
na jest wspó∏praca dwóch osób. Jeden z pracow-
ników pos∏uguje si´ m∏otem, a drugi przytrzymuje
element poÊredni (d∏uto, inny sworzeƒ lub po pro-
stu odcinek rury lub stalowego pr´ta). Mo˝e zda-
rzyç si´ si´, ˝e pracownik pos∏ugujàcy si´ m∏otem

wykonana ma∏o precyzyjne uderzenie. W takim
przypadku lub przy odrzucie grozi to odniesieniem
urazu przez drugiego z pracujàcych. 
Czasami, gdy sworzeƒ lub tuleja sà zapieczone,
pracownicy warsztatu pos∏ugujà si´ „samoróbka-
mi” lub wr´cz zmuszeni sà do stosowania palni-
ków lub pras hydraulicznych. Wyd∏u˝a to znacz-
nie czas pracy, jest niebezpieczne, mo˝e tak˝e
spowodowaç uszkodzenia mechaniczne wybija-
nego sworznia lub tulei, a niekiedy nawet ca∏ko-
wite zniszczenie tych elementów. 
Rozwiàzaniem w takiej sytuacji jest zastosowanie
systemu SlideSledge, który – przy u˝yciu trzyna-
stokilogramowego m∏ota – zapewnia nacisk ude-
rzenia ponad 5.500 kG/cm2. Warto podkreÊliç,
˝e si∏a skierowana jest centrycznie w punkt ude-
rzenia, a do wykonania pracy wystarczy jed-
na osoba. UniwersalnoÊç systemu SlideSledge
wzrasta dzi´ki mo˝liwoÊci zastosowania szeregu
specjalistycznych koƒcówek. Ich wymiana odby-
wa si´ niezmiernie szybko zajmujàc pracowniko-
wi dos∏ownie kilka sekund.
Narz´dzia SlideSledge sà rynkowà nowoÊcià,
na Êwiatowych rynkach pojawi∏y si´ zaledwie pó∏-
tora roku temu. B∏yskawicznie jednak zdoby∏y
sobie uznanie rewolucjonizujàc prac´ warszta-
tów serwisowych, które zaopatrzy∏y si´ w ten
system. OczywiÊcie niekiedy pracownicy warsz-
tatowi nie chcieli przekonaç si´ szybko
do zmian. Jednak po prezentacji narz´dzi i za-
poznaniu si´ z korzyÊciami p∏ynàcymi z wpro-
wadzania nowinek technicznych zmienili zdanie. 
Narz´dzia SlideSledge znajdujà coraz szersze za-
stosowanie, równie˝ poza typowymi segmentami
rynku, takimi jak serwisy maszyn budowlanych,
kopalnianych, rolniczych i leÊnych a tak˝e pojaz-
dów ci´˝arowych. Amerykaƒskie narz´dzia zdoby-
wajà sobie uznanie w wojsku i w kolejnictwie.
Ostatnie bardzo du˝e zamówienie na systemy
SlidgeSledge z∏o˝y∏ Korpus Marines Armii Stanów
Zjednoczonych, który dysponuje ogromnà liczbà
maszyn in˝ynieryjnych i pojazdów. W Polsce je-
steÊmy dopiero na poczàtku drogi, ale klienci któ-
rzy ju˝ zaopatrzyli si´ w m∏oty SlideSledge doce-
niajàc ich zalety polecajàc je kolejnym firmom.
Wszyscy zainteresowani wypróbowaniem nowej
technologii mogà skontaktowaç si´ z firmà Agrex
Arcon w celu umówienia spotkania i przeprowa-
dzenia pokazu w realnych warunkach pracy.

Amerykaƒskie narz´dzia serwisowe SlideSledge 

M∏oty SlideSledge zosta∏y wprowadzone na rynek dopiero pó∏tora roku
temu. Ich konstrukcja sprawia, ˝e b∏yskawicznie zyskujà sobie uznanie
w wielu krajach na ca∏ym Êwiecie 
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Komatsu Europe uruchomi∏o w Belgii europej-
skie Centrum Remarketingu i Szkoleƒ. Placów-
ka powsta∏a g∏ównie z myÊlà o wspieraniu eu-

ropejskich dealerów w zakresie remarketingu, na któ-
ry sk∏ada si´ suma dzia∏aƒ prowadzàcych do ponow-
nego wprowadzenia na rynek u˝ywanych maszyn
marki Komatsu. Trafiajà one ponownie do sieci de-
alerskich, gdzie sà poddawane naprawom przepro-
wadzanym w oparciu o pieczo∏owicie opracowane
procedury. Do remarketingu Komatsu nale˝y mi´dzy
innymi program: „U˝ywany sprz´t o jakoÊci spraw-
dzonej przez dealera”. Zak∏ada on wprowadzanie
do ponownej sprzeda˝y wy∏àcznie maszyn odbudo-
wanych zgodnie z przewidzianymi normami. G∏ów-
nym celem tego programu jest podniesienie jakoÊci

u˝ywanych maszyn. Ich nabywcy mogà byç zatem
pewni, ˝e maszyny Komatsu po remarketingu spe∏-
niajà najwy˝sze standardy jakoÊciowe, co potwier-
dzone zostaje gwarancjà udzielanà przez dealerów. 
Programy remarketingu Komatsu oferowane sà po-
przez olbrzymià sieç sk∏adajàcà si´ z doskonale
wyszkolonych dystrybutorów i handlowców. Nowe
centrum remarketingu Komatsu wspomaga ich
dzia∏ania poprzez ustanawianie standardów i wy-
tycznych, przeprowadzanie testów oraz udost´p-
nienie zasobów wiedzy teoretycznej i praktycznej. 
Dodatkowo w po∏o˝onym w pobli˝u Antwerpii cen-
trum remarketingu do dyspozycji dealerów Komat-
su nie posiadajàcych odpowiednich warunków,
sprz´tu i oprzyrzàdowania pozostajà warsztat

i szeÊç stanowisk roboczych, na których mo˝na
prowadziç remonty i przygotowywaç maszyny
do ponownego wprowadzenia do sprzeda˝y.
Centrum remarketingowe Komatsu znajduje si´ za-
ledwie osiemnaÊcie kilometrów od portu w Antwer-
pii, jednego z najwi´kszych w Pó∏nocnej Europie.
Jest tak˝e dogodnie po∏o˝one w pobli˝u g∏ównych
europejskich autostrad i szlaków kolejowych. 
Oprócz mo˝liwoÊci zwiàzanych z remarketingiem
nowe centrum mieÊci doskonale wyposa˝one sale
wyk∏adowe i stanowiska, na których prowadziç
mo˝na specjalistyczne szkolenia praktyczne i kur-
sy. Ich uczestnicy mogà przez ca∏y czas liczyç
na wsparcie ze strony zatrudnionych w centrum
na sta∏e in˝ynierów b´dàcych specjalistami w zakre-

sie najbardziej zaawansowanych technologii pro-
dukcyjnych stosowanych przez koncern Komatsu. 
Budynek centrum remarketingu mieÊci dwie du˝e
sale szkoleniowe. Jedna z nich jest kompletnie wy-
posa˝ona w stanowiska komputerowe nawet dla 
24 osób umo˝liwiajàce prowadzenie zaj´ç interak-
tywnych. Drugie pomieszczenie z pi´çdziesi´cioma
miejscami siedzàcymi mo˝na zaaran˝owaç w zale˝-
noÊci od potrzeb. Mogà si´ w nim odbywaç ró˝nego
typu szkolenia. Ponadto do dyspozycji pozostaje
tak˝e w pe∏ni wyposa˝ona cz´Êç warsztatowa
z modelami i stanowiskami testowymi umo˝liwiajà-
cymi prowadzenie praktycznych szkoleƒ personelu
technicznego bezpoÊrednio podczas pracy
przy maszynie lub jej komponentach. 

Remarketing maszyn budowlanych Komatsu 
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PEZAL Sp. z o.o.
80-635 Gdaƒsk, ul. K´pna 30 B

tel. (058) 303 80 80, e-mail: pezal@pezal.com.pl
Gdaƒsk, ul. Litewska 12

tel. (058) 300 03 67, fax (058) 305 87 02
www.pezal.com, www.kiporpolska.pl

SERWIS: 
POMPY WTRYSKOWE: MECH. i ELEKTRONICZNE: EDC,VP,VR
CR-COMMON RAIL, POMPOWTRYSKIWACZE EUI, SYSTEMY

WTRYSKOWE PDE, TURBOSPR¢˚ARKI, SILNIKI 

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

AGREX  ARCON Sp. z o.o.
ul. Baletowa 14, 02-867 Warszawa,
telefony: (22) 648-08-10, 648-08-11,

fax 641-38-24
e-mail: office@agrex-arcon.pl

www.agrex-arcon.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

INTERHANDLER Sp. z o.o., 
87-100 Toruƒ, 

ul. Wapienna 6, 
tel. 056 610 28 20, fax: 056 648 04 00

www.interhandler.pl

MASZYNY JCB NA KA˚DEJ BUDOWIE

 

GENERALNY DYSTRYBUTOR PRODUKTÓW
INGERSOLL RAND I MONTABERT

ASbud Sp. z o.o.
40-397 Katowice, ul. Lwowska 38,
tel. 032 250-05-91, 032 250-05-92, 

fax 032 250-05-90
e-mail: ir@asbud.com.pl, www.asbud.pl

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

ORYGINALNE CZ¢ÂCI ZAMIENNE

KONTAKT W J¢ZYKU NIEMIECKIM LUB ANGIELSKIM:

www.poc-machines.com
tel. +49-6152-1878-0 • fax +49-6152-1878-16

NOWOÂå
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SOCHA MOTOR 
Grzegorz Socha

Naprawy g∏ówne i bie˝àce
wysokopr´˝nych silników 
przemys∏owych

96-316 Mi´dzyborów 
ul. Królowej Marysieƒki 11 
tel./fax (046) 855 51 89 
tel. kom. 0-601 255 901

NAPRAWY, REMONTY SILNIKÓW:
DEUTZ & DEUTZ MWM, SUBARU ROBIN;

SERWIS MOBILNY GWARANCYJNYI POGWARANCYJNY;
SILNIKI WYMIENNE

43-100 Tychy, ul. Dojazdowa 9
tel./fax:(032) 219 70 77; tel. (032) 325 08 05÷06

tel. kom. 0 602 471 551
www.winter-service.com.pl; 

e-mail: biuro@winter-service.com.pl

Najwi´kszy Êwiatowy producent 
silników spalinowych ma∏ej mocy 

CHABIN® - SERVICE  
93-176  ¸ódê,  ul. ¸om˝yƒska 20/22  

tel. (0-42) 684-98-72 lub 73, 
fax (0-42) 684-98-75  

www.chabin.pl, e-mail: chabin@chabin.pol.pl 

SERWIS TECHNICZNY i CZ¢ÂCI ZAMIENNE DO SILNIKÓW:

• IVECO MOTORS • IVECO aifo • FIAT aifo

ul. Genera∏a Kutrzeby 9
05-082 Stare Babice k/Warszawy

tel. (022) 752-93-22, fax (022) 752-93-45
e-mail: biuro@tezana.pl    www.tezana.pl

TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW

ul. Walendów 5B, 05-830 Nadarzyn
tel.: 022 498 06 98÷99, 498 07 00÷01

022 739 81 00, 739 41 31 
fax: 022 353 91 56, 739 41 30
www.bthfast.com.pl 
e-mail: info@bthfast.eu

® Generatoren GmbH

Caterpillar 

Cummins

Deutz

Hanomag

Komatsu

Man

Mercedes

MWM

Liebherr

CUMMINS POLAND
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

CUMMINS LTD. Sp. z o.o. 
Oddzia∏ w Polsce

ul. Stawowa 119; 31-346 Kraków
tel.: (012) 661-53-05, 661-53-25; fax (012) 661-53-15

www.cummins.pl






