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Szanowni Paƒstwo…

czy maszyna mo˝e byç oszcz´dna, a zarazem w pe∏ni wydajna? OczywiÊcie idea∏em by∏oby, gdyby by∏a

w∏aÊnie taka – tania w eksploatacji, za to pozwalajàca jej u˝ytkownikowi wykonaç prac´ sprawniej i szyb-

ciej. Po prostu ze wszech miar lepiej. Naukowcy pracujàcy w zaciszu centrów techniczno-rozwojowych

i przeprowadzajàcy testy praktyczne na rzeczywistych placach budowy nie ustajà w dà˝eniach do stworze-

nia maszyny idealnej. Nie ograniczajà si´ przy tym do projektowania i wdra˝ania do seryjnej produkcji no-

watorskich uk∏adów, ale starajà si´ maksymalnie usprawniç klasyczne konstrukcje oparte na silniku spali-

nowym, pompach hydraulicznych i oprzyrzàdowaniu. Jak przekonuje tekst zamieszczony w tym wydaniu

„Maszyn Budowlanych” tu tak˝e tkwià ciàgle olbrzymie rezerwy. Maszyny, jakie spotykamy na naszych pla-

cach budowy odpowiednio „odchudzone” i wyposa˝one w sprawniejsze nowej generacji podzespo∏y sà

nie tylko wydajniejsze i taƒsze w eksploatacji, ale tak˝e mniej ucià˝liwe dla Êrodowiska naturalnego.

Na przyk∏ad mniej ha∏aÊliwe. Wynaleziony przez Japoƒczyków system „iNDr” jest ju˝ instalowany w niektó-

rych koparkach New Holland. Dzi´ki czemu spe∏niajà one nie tylko dzisiejsze, ale i przysz∏e, coraz ostrzej-

sze, normy dotyczàce dopuszczalnych wartoÊci emisji ha∏asu.

Z nieuczciwà konkurencjà konfrontowana jest coraz wi´ksza rzesza producentów maszyn. ˚àdni szybkich

zysków, a nie dysponujàcy potencja∏em intelektualnym spryciarze zacz´li masowo produkowaç pirackie

cz´Êci do maszyn Komastu. Dla rozprawienia si´ z tym procederem Komatsu postanowi∏o oznakowaç ory-

ginalne cz´Êci hologramami i w ten sposób u∏atwiç u˝ytkownikom swoich maszyn zidentyfikowanie podró-

bek. Choç z pozoru taƒsze, w rezultacie okazujà si´ byç znacznie dro˝sze. Nie tylko zwi´kszajà koszty

eksploatacji maszyn, ale doprowadziç mogà do ich powa˝nych awarii…

Redakcja
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6. Któ˝ nie chcia∏by mieç maszyny oszcz´dnej i jed-
noczeÊnie wydajnej… Jednak czy takie maszyny
istniejà? Czy mo˝na po∏àczyç ogieƒ z wodà? In-
˝ynierowie i naukowcy wierzà, ˝e jest to mo˝liwe
nie ustajàc w dà˝eniach, by znaleêç z∏oty Êrodek
pozwalajàcy tworzyç sprz´t oszcz´dny, wydajny,
komfortowy i bezpieczny

10. Status serwisu Bosch Diesel Centrum nale˝àcego
do firmy Pezal obliguje do spe∏nienia ostrych kry-
teriów dotyczàcych wyposa˝enia w sprz´t dia-
gnostyczny i naprawczy oraz posiadania odpo-
wiednio przeszkolonego personelu

11. Komatsu chcàc uchroniç u˝ytkowników swych ma-
szyn przed nieÊwiadomym nabywaniem podrabia-
nych cz´Êci zamiennych stosuje specjalne hologra-
my. Dzi´ki nim nabywca mo˝e w ∏atwy sposób od-
ró˝niç orygina∏ od podróbki

14. Volvo Construction Equipment podj´∏o inicjatyw´
edukacyjnà majàcà na celu nauczenie operato-
rów nale˝ytej obs∏ugi powierzonego im sprz´tu
oraz w∏aÊciwego planowania przebiegu robót.
Przyczynia si´ ona do zmniejszenia kosztów
za sprawà redukcji zu˝ycia paliwa i zmniejszenia
nak∏adów na utrzymanie maszyn

16. Koparki marki New Holland wyposa˝one w opa-
tentowany system iNDr (integrated Noise and
Dust reduction) emitujà ha∏as o niewiarygodnie
niskim poziomie. Dla maszyny klasy 8,5 tony wy-
nosi on zaledwie 93 db (A). Taki poziom ha∏asu
jest typowy raczej dla mniejszych koparek o ci´-
˝arze roboczym w zakresie 3÷5 ton

18. Koparki ko∏owe wykorzystywane sà w budownic-
twie in˝ynieryjnym ogólnym, wodnym, przemyÊle
wydobywczym, przy pracach rozbiórkowych
i przy budowie tuneli. Ró˝norodnoÊç warunków
pracy, w jakich przychodzi pracowaç tym maszy-
nom wymaga od ich u˝ytkownika stosowania
ogumienia odpowiedniego rodzaju

20. Intrac Polska zapewnia profesjonalnà obs∏ug´ po-
sprzeda˝nà. Firma utrzymuje doskonale wyposa˝o-
ne centra serwisowe w Warszawie, Olkuszu i Gdyni,
na które sk∏adajà si´ warsztaty, magazyny cz´Êci
zamiennych oraz biura obs∏ugi klientów

22. Narz´dzia Slide Sledge b∏yskawicznie zdobywajà
sobie uznanie polskich u˝ytkowników rewolucjo-
nizujàc prac´ warsztatów serwisowych. Znajdu-
jà coraz szersze zastosowanie, równie˝ poza ty-
powymi segmentami rynku

W numerze m.in.:
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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: .......................................................................................................................................

6 Zamawiam bezp∏atny newsletter na adres 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 32009
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Perkins Engines uzupe∏nia swà palet´ produkcyj-
nà w zakresie silników wysokopr´˝nych spe∏nia-
jàcych norm´ emisji spalin Tier 4/Stage IIIB. W fi-

nalnej fazie znajdujà si´ prace rozwojowe czterocylin-
drowej jednostki o pojemnoÊci 3,4 litra. Silniki nale˝àce
do nowej Serii 854E wyró˝niajà si´ doskona∏ymi
parametrami pracy, ekonomicznà eksploatacjà i
kompaktowà budowà. W ofercie znajdà si´ silniki o
ró˝nej mocy, od   45 kW (61 KM) do 86 kW (117 KM). 
Do zalet silników typoszeregu 854E zaliczyç nale˝y
uk∏ad wtryskowy Common Rail, turbospr´˝arka spalin
z regulacjà ciÊnienia do∏adowania. Silnik jest regulo-
wany elektronicznie, co zapewnia doskona∏e osiàgi
przy umiarkowanym zu˝yciu paliwa. Maksymalny
moment obrotowy ma wynosiç 420 Nm przy obrotach
w zakresie od 2.200 do 2.500/min. 
Silniki nowej generacji odpowiadajà specyfikacjom
Perkinsa. Ich konstrukcja powsta∏a we wspó∏pracy
z Fiat Powertrain Technologies (FPT). Pozwoli∏o to
na zastosowanie najnowszych rozwiàzaƒ technolo-
gicznych z zakresu sterowania pracà silnika, emisji
oraz neutralizacji spalin. Od poczàtku prac kon-
strukcyjnych obie firmy bra∏y pod uwag´ opinie
u˝ytkowników silników tego typu, których preferen-
cje poddano szczegó∏owym badaniom w formie an-
kiet. Dlatego te˝ szczególnà wag´ konstruktorzy
przyk∏adali do ograniczenia zu˝ycia paliwa przy za-
chowaniu wysokich osiàgów.

Na mocy strategicznego porozumienia o wspó∏pracy
obu firm wymieniajà si´ one wiedzà na temat
najnowszych zdobyczy technologicznych z zakresu
techniki nap´dowej i budowy silników oraz wsparcia
technicznego i serwisowego dla eksploatujàcych
jednostki nap´dowe. Dzi´ki dost´pnoÊci silników w
szerokim zakresie mocy ich nabywca mo˝e ∏atwo
dopasowaç swój zakup do konkretnych potrzeb.

Bobcat oferuje pi´ç nowych ∏y˝ek otwieranych ty-
pu 4w1 o szerokoÊci od 157 do 213 centymetrów.
Uzupe∏niajà one znajdujàce si´ ju˝ w ofercie dwa

modele o szerokoÊci 112 i 140 centymetrów. Jako na-
rz´dzie ∏àczàce w sobie zalety kilku rodzajów osprz´tu
roboczego, nowe ∏y˝ki przeznaczone sà do prac ziem-
nych, rozbiórkowych i recyklingowych. Wykorzystywa-
ne byç mogà do wykonywania ró˝norodnych prac

na placu budowy, na przyk∏ad ∏adowania, spychania
urobku i wyrównywania pod∏o˝a. Jadàc do ty∏u maszy-
na mo˝e przygotowywaç teren, na którym uk∏adana b´-
dzie kostka brukowa. Przy innym ustawieniu ∏y˝ki wypo-
sa˝ona w nià maszyna s∏u˝yç mo˝e jako niewielka spy-
charka. ¸y˝ka mo˝e pe∏niç równie˝ rol´ chwytaka, po-
zwalajàcego na ∏atwe podejmowanie i przenoszenie
na przyk∏ad elementów betonowych. ¸y˝ka 4w1 dzi´ki
mo˝liwoÊci otwierania pozwala si´ szybciej i ∏atwiej na-
pe∏niaç i opró˝niaç bez potrzeby przechylania. Jest to
szczególnie istotne podczas za∏adunku ci´˝arówek
z wysokimi burtami skrzyni ∏adunkowej. 
Nowe ∏y˝ki otwierane Bobcata cechuje wzmocnio-
na konstrukcja. Zmienione po∏o˝enie si∏owników hy-
draulicznych sprawia, ˝e sà one mniej nara˝one
na uszkodzenia mechaniczne. Tak˝e u∏o˝enie przewo-
dów i zaworów zapewnia ich lepszà ochron´. NowoÊç
stanowià równie˝ przykr´cane listwy chroniàce po-
wierzchnie tnàce cz´Êci lemiesza i otwieranej szcz´ki.
Przednia kraw´dê tnàca posiada otwory umo˝liwiajàce
b∏yskawiczne zamontowanie dodatkowej listwy wzmac-
niajàcej kraw´dê tnàcà lub pojedynczych z´bów. 
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Nowe ∏y˝ki Bobcat 4w1

854E - nowy typoszereg silników Perkinsa

Nowej generacji silniki Perkinsa powstajà w Êcis∏ej wspó∏pracy z koncernem Fiat
Powertrain Technologies (FPT) 

Oferowane przez Bobcata nowej generacji ∏y˝ki otwierane typu 4w1 przezna-
czone sà do prac ziemnych, rozbiórkowych i recyklingowych
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Pierwsi klienci przekroczyli progi nowej autoryzo-
wanej stacji obs∏ugi Mercedes-Benz Lenartowicz
obs∏ugujàcej samochody ci´˝arowe. – Czasy sà

trudne i trzeba dok∏adnie analizowaç ka˝dà inwestycj´.
Jednak˝e myÊl´ perspektywicznie, dlatego podjà∏em
decyzj´ o uruchomieniu nowego kompleksu us∏ugowe-
go – wyjaÊnia Andrzej Lenartowicz, od roku 2000 auto-
ryzowany dealer Mercedes-Benz. – Tak˝e dla Merce-
des-Benz Polska, pomimo zmian rynkowych, rozwój
sieci stacji przeznaczonych do obs∏ugi pojazdów ci´˝a-

rowych i dalsza poprawa jakoÊci obs∏ugi klienta stano-
wià priorytet. Efektem tej konsekwentnie realizowanej
strategii jest otwarcie w tym roku kolejnej stacji obs∏ugi
ci´˝kich pojazdów Mercedes-Benz w Niemcach
pod Lublinem – podkreÊla Przemys∏aw Rajewski, dy-
rektor dzia∏u rozwoju sieci dealerskiej i szkoleƒ.
Nowy serwis samochodów ci´˝arowych firmy Lenarto-
wicz po∏o˝ony jest oko∏o siedem kilometrów od siedzi-
by firmy w Lublinie (w kierunku na Bia∏ystok). Stacja
obs∏ugi powsta∏a na dzia∏ce o powierzchni 2,36 hekta-
ra. Lokalizacja obiektu, wybrana nieprzypadkowo, jest
perspektywiczna, znajduje si´ bowiemtu˝ przy plano-
wanej obwodnicy Lublina i Niemiec. 
Od kwietnia tego roku firma Lenartowicz sprzedawa∏a
i serwisowa∏a samochody ci´˝arowe marki Mercedes-
Benz oraz Fuso Canter w swojej dotychczasowej sie-
dzibie w Lublinie. Jednak˝e ta lokalizacja przesta∏a
spe∏niaç wymagania coraz wi´kszej rzeszy klientów.
W∏aÊnie dlatego Andrzej Lenartowicz zdecydowa∏ si´
na przeniesienie dzia∏alnoÊci serwisowej na nowy te-
ren. – Poczàtkowo w warsztacie w Niemcach b´dà tyl-
ko dwa kana∏y obs∏ugowe z czterema stanowiskami
naprawczymi, jednak˝e wszystko jest przygotowane
do powi´kszenia go o kolejne siedem, kiedy zajdzie ta-
ka potrzeba – dodaje Wojciech Sobiesiak, szef sprze-
da˝y samochodów ci´˝arowych w spó∏ce Lenartowicz.

Jest ma∏y, por´czny, jego widok cieszy oko dzieci
i doros∏ych. Wyglàda efektownie i nowoczeÊnie, tak
jakby by∏ dzie∏em specjalistów wzornictwa przemy-

s∏owego. Ma wielkoÊç zabawki, ale nià nie jest. Mowa tu
o szkoleniowym traktorku Bibtrac skonstruowanym
przez in˝ynierów oponiarskiej firmy Michelin.
Czemu ma s∏u˝yç traktorek? Nazwa „szkoleniowy”
wskazuje wyraênie, ˝e nie stanie si´ on ozdobà gablot
dealerów firmy, a s∏u˝yç b´dzie edukacji u˝ytkowników
ogumienia. Tylko bowiem nieliczni sprzedawcy opon
przemys∏owych dysponujà placami manewrowymi
o wystarczajàco du˝ej powierzchni, by móc w praktyce
t∏umaczyç swym klientom kwestie w∏aÊciwej eksploata-
cji ogumienia. Traktorek Michelin Bibtrac nie wymaga-
jàcy wielkich przestrzeni przyjdzie im z pomocà. 
Nowoczesne opony przemys∏owe sà produktami za-
awansowanymi technologicznie, ich prawid∏owa eks-
ploatacja wymaga odpowiedniego ich doboru do ma-
szyny i warunków, w jakich przychodzi jej pracowaç.
Wszystkie elementy, takie jak felga, opona, zawiesze-
nie, a nawet rodzaj wykorzystywanego osprz´tu robo-
czego odgrywajà olbrzymià rol´. Obcià˝enie osi ma-
szyny nie jest uzale˝nione jedynie od jej masy w∏asnej.
Istotnà rol´ odgrywa w tym wzgl´dzie ci´˝ar osprz´tu

roboczego, po∏o˝enie Êrodka ci´˝koÊci maszyny oraz
zastosowanie dodatkowej przeciwwagi.
Traktorek Bibtrac pozwala na tworzenie symulacji ob-
cià˝eƒ, jakim podlega ogumienie prawdziwej maszy-
ny. ¸atwo regulowane ci´˝arki pomagajà odtworzyç
sytuacje z rzeczywistych warunków placu budowy.
Za pomocà zintegrowanej z modelem elektronicznej
wagi Êledziç mo˝na zmieniajàce si´ obcià˝enia osi. 
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Mercedes-Benz Lenartowicz - nowa autoryzowana stacja obs∏ugi 

Michelin Bibtrac to nie zabawka!

Traktorek Michelin Bibtrac to nie zabawka lecz pomoc naukowa s∏u˝àca t∏u-
maczenia kwestii w∏aÊciwej eksploatacji ogumienia 

Nowy serwis samochodów ci´˝arowych Mercedes-Benz nale˝àcy do firmy
Lenartowicz powsta∏ na dzia∏ce o powierzchni 2,36 hektara
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Je˝eli zapytamy nabywców maszyn budowlanych,
czym kierowali si´ przy wyborze konkretnego mo-
delu, to pewnie oÊmiu na dziesi´ciu wymieni wy-

dajnoÊç i oszcz´dnoÊç eksploatacji. I trudno si´ temu
dziwiç, któ˝ nie chcia∏by mieç maszyny oszcz´dnej
i jednoczeÊnie wydajnej… Jednak czy sà takie maszy-
ny? Czy mo˝na po∏àczyç ogieƒ z wodà? In˝ynierowie
i naukowcy nie ustajà w dà˝eniach, by znaleêç z∏oty
Êrodek pozwalajàcy tworzyç maszyny oszcz´dne, wy-
dajne, komfortowe i bezpieczne. 
By stworzyç maszyn´ majàcà ograniczony apetyt na pa-
liwo, nie wystarczy zamontowaç w niej oszcz´dnego sil-
nika. To by∏oby zbyt proste. Konieczne sà zatem kom-
pleksowe rozwiàzania dotyczàce ca∏ej konstrukcji.
G∏ówne mo˝liwoÊci le˝à w ograniczeniu masy, która mu-
si byç przemieszczana przez maszyn´ do robót ziem-
nych podczas ka˝dego z cykli roboczych. I nie chodzi tu
bynajmniej jedynie o urobek. Zauwa˝my, ˝e ka˝da ko-
parka podczas normalnej pracy zmaga si´ równie˝ z to-

nami stali u˝ytej do jej budowy. Rozwiàzanie problemu
nasuwa si´ samo. Niezb´dna jest „kuracja odchudzajà-
ca”. Zmniejszenie masy maszyny nie mo˝e odbywaç
si´ jednak kosztem ograniczenia stabilnoÊci i trwa∏oÊci
ca∏ej konstrukcji. Redukujàc mas´ w∏asnà maszyn kon-
struktorzy zrezygnowali z niektórych elementów kon-
strukcyjnych, ale jednoczeÊnie zadbali o wzmocnienie
punktów podlegajàcym szczególnym obcià˝eniom. 
Praca tysi´cy in˝ynierów w setkach centrów badawczo-
-rozwojowych rozsianych po ca∏ym Êwiecie nad ulep-
szeniem systemów nap´dowych wymaga du˝ych na-
k∏adów finansowych, jest mozolna, ale przynosi pozy-
tywne rezultaty. Uk∏ady nap´dowe maszyn nowej gene-
racji sà coraz efektywniejsze, ekonomiczne w eksplota-

cji, nie obcià˝ajà przy tym nadmiernie Êrodowiska natu-
ralnego. Dziennikarze naszego wydawnictwa mieli swe-
go czasu mo˝liwoÊç odwiedzenia szwajcarskiego Ar-
bon, gdzie opracowywane sà konstrukcje silnków Fiat
Power Train – FPT. Mo˝e nie wszyscy pami´tajà, ˝e to
w∏aÊnie Fiat dopracowa∏ prze∏omowà technologi´
Common Rail na tyle, by mog∏a ona zostaç wdro˝o-
na do seryjnej produkcji. Fiat przejà∏ za∏o˝enia techno-
logiczne od szwajcarskiego instytutu badawczego ETH
Zürich, który zajmowa∏ si´ technologià Common Rail
w latach 1976-1992, ale tylko ÊciÊle teoretycznie. Silni-
ka wykonanego w tej technologii nie wykorzystano bo-
wiem w ˝adnym pojeêdzie. 
W nowoczesnych jednostkach nap´dowych wykorzystu-
jàcych system Common Rail zamiast sekwencyjnej pom-
py paliwa stosowana jest pompa wysokociÊnieniowa t∏o-
czàca paliwo do akumulatora zasilajàcego (zwanego rów-
nie˝ listwà lub szynà) wspólnego dla wszystkich cylin-
drów. CiÊnienie utrzymujàce si´ w tym przewodzie wyno-
si oko∏o 1350 bar, niezale˝nie od obcià˝enia silnika ani
od jego pr´dkoÊci obrotowej. Z akumulatora zasilajàcego
paliwo podawane jest do sterowanych elektronicznie
wtryskiwaczy, a stàd trafia bezpoÊrednio do komory spa-
lania. Dzi´ki zastosowaniu wtryskiwaczy sterowanych
elektronicznie mo˝liwe jest dowolne kszta∏towanie cza-
su wtrysku, jego d∏ugoÊci oraz dawki paliwa zale˝nie
od wielu czynników (na przyk∏ad obcià˝enia silnika). Da-
je to równie˝ mo˝liwoÊç podzia∏u wtrysku paliwa na trzy
etapy, na które sk∏adajà si´: wtrysk pilotowy, w∏aÊciwy
oraz dawka dopalajàca. Rozwiàzanie to umo˝liwia lep-
sze spalenie paliwa oraz zmniejszenie jego zu˝ycia.
W porównaniu z osiàgami silników z wtryskiem mecha-
nicznym oszcz´dnoÊci w tym zakresie si´gaç mogà na-
wet do trzydziestu pi´ciu procent. Kolejnymi zaletami
systemu Common Rail jest ograniczenie emisji spalin,
ha∏asu emitowanego przez jednostk´ nap´dowà oraz
uzyskanie wysokich parametrów pracy. 
Obecnie stosowany system Common Rail drugiej gene-
racji charakteryzuje si´ ciÊnieniem wtrysku rz´du 1.600
bar oraz wi´kszà liczbà – nawet do siedmiu – faz wtry-
sku. U˝ytkownicy maszyn nap´dzanych silnikami wyko-
nanymi w technologii Common Rail muszà przestrze-
gaç tankowania paliwa najwy˝szej jakoÊci. Decydowa-
nie si´ na olej nap´dowy z niepewnego êród∏a to pozor-
na oszcz´dnoÊç. Paliwo o z∏ych parametrach doprowa-
dziç mo˝e bowiem do nieodwracalnego zniszczenia
wtryskiwaczy pracujàcych pod wielkim ciÊnieniem. Ich
naprawa wià˝e si´ z koniecznoÊcià d∏ugiego wy∏àcze-
nia maszyny z normalnej eksploatacji i poniesieniem
wysokich kosztów cz´Êci i robocizny. 
Konstruktorzy ∏adowarek ko∏owych dà˝àcy do zwi´k-
szenia ich efektywnoÊci równie˝ starajà si´ zredukowaç
ich ci´˝ar roboczy. W tym celu zmieniajà rozmieszcze-
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Oszcz´dne i wydajne - czy sà takie maszyny?

Testy przeprowadzane w komorze dêwi´kowej pomagajà budowaç silniki cechujà-
ce si´ wysokà kulturà pracy. Sà one nie tylko ciche, ale i oszcz´dne w eksploatacji
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nie niektórych podzespo∏ów. Ch∏odnice przenoszone
sà za kabin´. Silnik umieszczony w tylnej cz´Êci nadwo-
zia umo˝liwia zmniejszenie ci´˝aru przeciwwagi, a co
za tym idzie masy ca∏kowitej maszyny. Przyk∏ado-
wo, dwudziestotonowà maszyn´ mo˝na w ten sposób
„odchudziç” nawet o 900 kg bez ograniczenia stabilno-
Êci i wytrzyma∏oÊci konstrukcji. Oznacza to zmniejsze-
nie zu˝ycia paliwa podczas ka˝dego cyklu roboczego.
JednoczeÊnie zwi´kszyç mo˝na obcià˝enia, jakim mo-
˝e byç poddawana maszyna, a tym samym ˝ywotnoÊç
elementów uk∏adu roboczego i ca∏ej konstrukcji nadwo-
zia. Rozwa˝ajàc zakup nowej maszyny braç nale˝y za-
tem pod uwag´ nie tylko jej ci´˝ar roboczy. 
Maszyny nowej generacji mogà przemieszczaç nawet
do pi´tnastu procent wi´cej urobku w przeliczeniu
na litr zu˝ytego paliwa. Parametry te uda∏o si´ osiàgnàç
nie tylko za sprawà optymalizacji uk∏adu nap´dowego
oraz zmniejszenia ci´˝aru roboczego. Analizujàc
sprawnoÊç osiàganà przez dzisiejsze maszyny budow-
lane, których konstrukcj´ oparto na silniku spalinowym,
pompach hydraulicznych i zasilanym przez nie osprz´-
cie, zauwa˝yç nale˝y, ˝e energia generowana przez
jednostk´ nap´dowà wykorzystywana jest w stopniu
dalece niezadowalajàcym. Przewa˝ajàca jej cz´Êç jest
bowiem tracona uciekajàc do atmosfery w postaci ener-
gii cieplnej. To w∏aÊnie w ograniczeniu tych strat upatry-
waç nale˝y g∏ównych mo˝liwoÊci oszcz´dniejszej eks-
ploatacji maszyn. Mo˝na jà osiàgnàç tak˝e dzi´ki opty-
malizacji rozwiàzaƒ stosowanych obecnie. Z pewnoÊcià
wierzyli w to in˝ynierowie New Holland przyst´pujàcy
do opracowywania konstrukcji koparek gàsienicowych
serii B. Choç zastosowano w nich wy∏àcznie klasyczne
rozwiàzania konstrukcyjne, to w porównaniu z maszy-
nami poprzedniej generacji sà one w stanie przemieÊciç
o oko∏o pi´tnaÊcie procent wi´cej urobku na ka˝dy zu-

˝yty litr oleju nap´dowego. Efekt ten osiàgni´to g∏ównie
dzi´ki zoptymalizowaniu konstrukcji uk∏adu hydraulicz-
nego poprzez ograniczenie strat spowodowanych
spadkmi ciÊnienia. Stanowià one specyfik´ wszystkich
uk∏adów hydraulicznych, dochodzi do nich na wszyst-
kich przew´˝eniach poprzecznych, oboj´tnie czy ma-
szyna pracuje pod pe∏nym obcià˝eniem, czy te˝ na bie-
gu ja∏owym. Aby ograniczyç straty niezb´dne okaza∏o
si´ kompleksowe przekonstruowanie systemu hydrau-
licznego w zakresie sterowania zaworami, po∏àczeƒ
przewodów i wszystkie elementów majàcych kontakt
z cieczà hydraulicznà. Pozwala na oszcz´dnoÊci eks-
ploatacyjne w zakresie zu˝ycia paliwa nawet o procent
w porównaniu z maszynami poprzedniej generacji. Co
istotniejsze, odbywa si´ to przy jednoczesnym podnie-
sieniu o pi´tnaÊcie procent osiàgów maszyny. Daje to
równie˝ wymierne oszcz´dnoÊci dzi´ki skróceniu czasu
wykonywania poszczególnych cykli roboczych.
EfektywnoÊç eksploatacji maszyn podnosi komfort pra-
cy operatora. Nowoczesne koparki wyposa˝one sà
w przestronne kabiny zapewniajàce doskona∏à widocz-
noÊç na ca∏y obszar roboczy. Manipulatory umieszcza-
ne sà na specjalnej konsoli zintegrowanej z fotelem ope-

ratora. W ten sposób zachowana zostaje optymalna po-
zycja pracy, nawet gdy fotel musi byç przestawiany dla
ró˝nych operatorów. Konstrukcja kabiny pozwala
na zmniejszenie jej wagi przy jednoczesnym zachowa-
niu pe∏nego zakresu bezpieczeƒstwa ROPS/FOPS. Ma-
szyny do robót ziemnych nowej generacji wyposa˝one
sà w system kamer pozwalajàcy operatorowi Êledziç po-
le pracy za maszynà. Niektórzy z producentów decydu-
jà si´ na wyposa˝enie systemu w osobny, obs∏ugujàcy
tylko kamery, du˝y monitor LCD. Dzi´ki temu operator
mo˝e stale Êledziç pole pracy za maszynà i nie odbywa
si´ to kosztem braku wskazaƒ z systemu monitorujàce-

Zmiany konstrukcyjne w koparkach New Holland serii B sprawi∏y, ˝e maszyny
sta∏y si´ nie tylko bardziej wydajne, ale i oszcz´dniejsze w eksploatacji

System kamer pozwalajàcy operatorowi Êledziç obszar za maszynà przyczynia
si´ do zwi´kszenia bezpieczeƒstwa i wydajnoÊci pracy 
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go prac´ podstawowych podzespo∏ów i uk∏adów.
Umo˝liwia to lepszà ocen´ zagro˝eƒ pojawiajàcych si´
podczas pracy i szybszà na nie reakcj´. WidocznoÊç
z kabiny poprawia równie˝ zmniejszenie gabarytów ma-
szyn. Nie dzieje si´ to kosztem ograniczenia ich wydaj-
noÊci czy stabilnoÊci. Kompaktowa budowa pozwala nie
tylko na ograniczenie zu˝ycia paliwa, ale tak˝e poszerza
zakres zastosowaƒ maszyn. Mogà one wykonywaç za-
dania tak˝e w miejscach o ograniczonej przestrzeni. 
Niezwykle istotnym czynnikiem wp∏ywajàcym na zwi´k-
szenie bezpieczeƒstwa pracy na placu budowy jest
ograniczenie ha∏asu emitowanego przez maszyny. Dzi´-
ki temu podnosi si´ s∏yszalnoÊç komend wydawanych
przez kierujàcego pracami i sygna∏ów ostrzegawczych.
Nie mo˝na zapominaç równie˝ o negatywnym wp∏ywie
ha∏asu na samopoczucie oraz ogólny stan zdrowia ope-
ratora i osób pracujàcych w sàsiedztwie maszyny. Nad-
mierny ha∏as powoduje zm´czenie kierujàcego maszy-
nà, a tym samym zmniejsza stopieƒ efektywnoÊci jego
pracy. Konstruktorzy majà na tym polu znaczàce osià-
gni´cia. In˝ynierowie New Holland wdro˝yli do seryjnej
produkcji koparki wyposa˝one w innowacyjny system
„iNDr”. Dzi´ki temu dwudziestopi´ciotonowa maszyna
emituje ha∏as porównywalny z wytwarzanym przez silnik
wysokopr´˝ny wi´kszego samochodu osobowego.
Zdaniem wielu ekspertów przysz∏oÊç w zakresie nap´du
maszyn budowlanych – przynajmniej ∏adowarek ko∏o-
wych – nale˝eç mo˝e do uk∏adu hybrydowego. Zak∏adaç
przy tym nale˝y, ˝e rosnàç b´dà ceny ropy naftowej, zaÊ
spadaç koszt wytwarzania specjalnych akumulatorów
niezb´dnych w tej technologii. Pierwszy w pe∏ni funkcjo-
nalny nap´d hybrydowy w maszynie budowlanej zapre-
zentowa∏a szerszej publicznoÊci ju˝ w roku 2006 pod-
czas targów Intermat japoƒska firma New Energy Deve-
lopment Organization (NEDO). W jej Êlady szybko poszli
niemal˝e wszyscy liczàcy si´ producenci. Osiàgni´cia
w tym zakresie ma Volvo Construction Equipment, Cater-

pillar, Komatsu, New Holland, Case, F. Weyhausen oraz
Hitachi. Maszyny wyposa˝one w nap´d hybrydowy sk∏a-
dajàcy si´ z silnika spalinowego oraz maszyny elektrycz-
nej (generator synchroniczny), uk∏adu energoelektro-
nicznego i wysokowydajnego akumulatora mogà spalaç
nawet o czterdzieÊci procent mniej paliwa. To imponujà-
cy wynik, ale problem jak zwykle w takich przypadkach
tkwi w cenie. Potencjalni nabywcy zastanawiajà, jak d∏u-
go muszà eksploatowaç maszyn´, by inwestycja w „hy-
bryd´” zacz´∏a si´ zwracaç. Widaç wyraênie, ˝e przygo-
towania wielu producentów do wdro˝enia maszyn z na-
p´dem do seryjnej produkcji zosta∏y nieco zahamowane
przez Êwiatowy kryzys ekonomiczny oraz... spadek cen
ropy naftowej. Problemem pozostaje tak˝e bardzo wy-
soki koszt akumulatorów. Mankamentem sà te˝ ich du-
˝e gabaryty i waga. Ogranicza to mo˝liwoÊci stosowa-
nia nap´du hybrydowego w mniejszych maszynach.
Nawet konstruktorom New Holland majàcych du˝e do-
Êwiadczenia w budowie maszyn kompaktowych nie
uda∏o si´ skutecznie „upakowaç” hybrydowego nap´du
w nadwozie produkowanych seryjnie koparek. Do pe∏ni
szcz´Êcia brakuje im ciàgle oko∏o pi´çdziesi´ciu centy-
metrów. Niby niewiele, ale jednak…
Nie dziwi zatem specjalnie, ˝e coraz bardziej s∏yszalne
stajà si´ g∏osy przeciwników nap´du hybrydowego. Ma-
jà oni zresztà mocne argumenty. Uwa˝ajà na przyk∏ad,
˝e Êrodki przeznaczane na rozwój drogiej technologii
hybrydowej przeznaczyç nale˝a∏oby raczej na poszuki-
wanie sposobów wykorzystania rezerw tkwiàcych w tra-
dycyjnych rozwiàzaniach konstrukcyjnych. Faktem jest
w koƒcu, ˝e dzisiejsze koparki hydrauliczne wykorzystu-
jà efektywnie zaledwie do trzydziestu procent mocy sil-
nika. Jej znakomita wi´kszoÊç jest zatem bezpowrotnie
tracona w uk∏adach mechanicznym i hydraulicznym.
W g∏ównej mierze wynika to z tego, ˝e ich silnik i pom-
pa hydrauliczna pracujà w górnym zakresie wydajnoÊci,
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In˝ynierowie Volvo CE uwa˝ajà, ˝e przysz∏oÊç technik nap´dowych maszyn budow-
lanych – przynajmniej ∏adowarek ko∏owych – nale˝eç mo˝e do uk∏adu hybrydowego

Konstruktorzy New Holland odnieÊli spory sukces optymalizujàc uk∏ady koparek
serii B. Nowe maszyny okazujà si´ byç wydajniejsze i mniej paliwo˝erne
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choç do nale˝ytego wykonania prac jest to niezb´dne
jedynie w stosunkowo rzadkich przypadkach. Nie zapo-
minajmy równie˝ o wspomnianym ju˝ w niniejszym tek-
Êcie problemie zwiàzanym z permanentnymi spadkami
ciÊnienia w uk∏adzie hydraulicznym. Przep∏ywa przezeƒ
stale olej hydrauliczny, nawet wówczas gdy nie jest to
potrzebne do wykonania cyklu roboczego. Konstrukto-
rzy nie uporali si´ tak˝e dotychczas z pozoru ∏atwym
do rozwiàzania problemem odzyskiwania energii traco-
nej w momencie zatrzymywania w konkretnej pozycji
obracajàcego si´ nadwozia maszyny. A sà to przecie˝
straty oczywiste i bezpowrotne…
W chwili obecnej wiele dyskutuje si´ na temat zagro˝enia
globalnym ociepleniem i zwiàzanej z nim koniecznoÊci
ograniczenia emisji dwutlenku w´gla. Je˝eli chodzi o ma-
szyny budowlane, to sposobem na to mo˝e byç stosowa-
nie ca∏kowicie elektrycznego nap´du. Jest to zresztà swo-
isty powrót do przesz∏oÊci. Tego rodzaju rozwiàzania by∏y
stosowane w praktyce. Wystarczy przypomnieç sobie
choçby koparki-kolosy marki Skoda spotykane do dziÊ
w kopalniach surowców skalnych. Nie cieszà si´ one jed-
nak uznaniem u˝ytkowników nie tyle ze wzgl´du na prze-
starza∏à konstrukcj´ i s∏abe parametry pracy, co ma∏à mo-
bilnoÊç. Koparka nap´dzana silnikiem elektrycznym ma
ograniczony zasi´g ze wzgl´du na doprowadzenie zasila-
nia za pomocà kabla. Po ka˝dorazowym przemieszczeniu
maszyny niezb´dne jest jego przepinanie, co jest praco-
ch∏onne i zabiera mnóstwo czasu. Mankamentem jest tak-
˝e du˝a podatnoÊç kabla na zerwanie i wszelkiego rodzaju
uszkodzenia mechaniczne. Grozi to nie tylko pora˝eniem
pràdem elektrycznym, ale i bezproduktywnymi przestojami.
Nic zatem dziwnego, ˝e konstruktorzy maszyn budow-
lanych dà˝à do ca∏kowitego pozbycia si´ kabla. Efekty
ich prac sà zauwa˝alne. Japoƒski koncern Hitachi ofe-
ruje na przyk∏ad kopark´ BEX (Battery Excavator) nap´-

dzanà silnikiem elektrycznym o mocy 32 kW (44 KM).
Jest on zasilany bez u˝ycia kabla za pomocà umiesz-
czonych na maszynie akumulatorów litowych. Niewàt-
pliwà zaletà koparki BEX jest nieemitowanie spalin i ci-
cha praca. Moc silnika elektrycznego zastosowanego
w maszynie Hitachi porównywalna jest z parametrami
spalinowych jednostek nap´dowych. Producent poda-
je, ˝e na jednym ∏adowaniu maszyna przemieÊciç mo˝e
nawet do szeÊçdziesi´ciu metrów szeÊciennych urob-
ku. W przeci´tnych warunkach pracy koparka wymaga
zatem ∏adowania co dwie-trzy godziny. Powodem jest
ciàgle niezadowalajàca pojemnoÊç akumulatorów.
Istotny problem stanowi te˝ ich wysoka waga oraz du-
˝e gabaryty. Akumulatory sà te˝ po prostu drogie.
Wszystko to oznacza spadek efektywnoÊci wykorzysta-
nia maszyny. Testy prowadzone w Japonii wykaza∏y co
prawda, ˝e „koparka na baterie” pozwala u˝ytkowniko-
wi oszcz´dziç nawet do szeÊçdziesi´ciu procent
na kosztach paliwa. Czy jej zakup i codzienna eksplo-
atacja sà jednak naprawd´ op∏acalne? Szacuje si´, ˝e
cena maszyny elektrycznej jest o oko∏o trzydzieÊci pro-
cent wy˝sza w porównaniu z tradycyjnà konstrukcjà.
Jednak to tylko jeden aspekt sprawy. Sporym manka-
mentem zak∏ócajàcym rytmicznoÊç prowadzonych ro-
bót sà cz´ste przestoje konieczne na ∏adowanie aku-
mulatorów. Nie zapominajmy równie˝, ˝e trwa ono
znacznie d∏u˝ej ni˝ tankowanie zwyk∏ej maszyny.
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Elektryczna koparka Hitachi jest zasilana bezkablowo. W przeci´tnych warun-
kach maszyna musi byç ∏adowana co dwie-trzy godziny
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Status serwisu Bosch Diesel Centrum b´dàcego
w posiadaniu firmy Pezal obliguje do spe∏nienia
ostrych kryteriów dotyczàcych wyposa˝enia

w sprz´t diagnostyczny i naprawczy oraz posiadania od-
powiednio przeszkolonego personelu. Pezal od dwu-
dziestu oÊmiu lat zajmuje si´ serwisowaniem pojazdów,
urzàdzeƒ i maszyn nap´dzanych silnikami spalinowymi
o zap∏onie samoczynnym specjalizujàc si´ w napra-
wie elektronicznie sterowanych systemów Diesla:
• uk∏adów wtryskowych z pompami typu VP29/30/44 po-

siadajàcych sterownik zintegrowany z pompà wtryskowà,
którego zadaniem jest precyzyjne sterowanie zarówno
dawkà, jak i wyprzedzeniem kàta wtrysku. DoÊwiadczenia
z napraw pomp VP pokazujà, ˝e uszkodzenia dotyczà
najcz´Êciej jednego z ww. zespo∏ów,

• uk∏adów wtryskowych typu Common Rail posiadajàcych
podzespo∏y umo˝liwiajàce precyzyjne sterowanie dawkà
i kàtem wtrysku pod bardzo wysokim ciÊnieniem
do 2.000 barów, co w po∏àczeniu z dok∏adnym elektro-
nicznym wysterowaniem pozwala spe∏niç najwy˝sze wy-
magania norm emisji spalin. System ten zapewnia popra-
w´ osiàgów silnika, pozwala znacznie zmniejszyç zu˝y-
cie paliwa i chroni Êrodowsko. Za prawid∏owà prac´ uk∏a-
du CR odpowiadajà przede wszystkim wtryskiwacze, jed-
nostka sterujàca i wysokie ciÊnienie paliwa.

• najnowszej generacji pompowtryskiwaczy PDE, EUI dzia-
∏ajàcych w systemie Electronic Unit Injecta przy ciÊnieniu
do 180 MPa. Zapewnia to optymalne rozdrobnienie paliwa

i doskona∏à penetracj´ jego strug w komorze spalania.
Naprawa pompowtryskiwaczy i pomp nowoczesnych
uk∏adów silników wysokopr´˝nych polegajàca jedynie
na rozebraniu, oczyszczeniu, wymianie cz´Êci i z∏o˝eniu
pompy nie jest skuteczna. Ka˝da pompa po naprawie
musi byç dok∏adnie sprawdzona na diagnostycznym
urzàdzeniu testowym oraz zaprogramowana. Testowanie
pompy tylko na pojedzie mija si´ z celem, nie jest ona
bowiem w pe∏ni sprawna, pracuje jedynie w cz´Êciowym
zakresie obcià˝eƒ, a w najmniej spodziewanych okolicz-
noÊciach mo˝e zawieÊç. Konsekwencjami nienale˝ycie
przeprowadzonej naprawy sà wy˝sze zu˝ycie paliwa,
spadek mocy i niespe∏nianie parametrów ekologicznych
systemu. Nieprawid∏owy kàt wtrysku doprowadziç mo˝e
do przegrzania, a w konsekwencji uszkodzenia silnika.
Z doÊwiadczeƒ wynika równie˝, ˝e najcz´stszà przyczy-
nà uszkodzenia uk∏adów paliwowych jest stosowanie
paliwa niew∏aÊciwej jakoÊci. Profesjonalnà napraw´ sil-
ników maszyn i sprz´tu budowlanego, samochodów
ci´˝arowych i osobowych oraz jednostek p∏ywajàcych
powierzyç mo˝na serwisowi Pezal-Bosch Diesel Cen-
trum, który od listopada mieÊci si´ w Gdaƒsku na ulicy
Mia∏ki Szlak 50, tu˝ obok Centrum Logistycznego Pezal.
Serwis przyjmuje zlecenia napraw zarówno z kraju, jak
i zagranicy. Pezal w zakresie wykonywania us∏ug serwi-
sowych posiada liczne autoryzacje takich firm, jak: Bosch,
Delphi, Siemens, Stanadyne, Wuzetem, Denso oraz certy-
fikat jakoÊci ISO: 9001: 2008.
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Naprawy nowoczesnych uk∏adów wtrysku paliwa w dieslach
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Komatsu sukcesywnie zwi´ksza sprzeda˝ swych
maszyn na rynku chiƒskim. W dobie Êwiatowego
kryzysu finansowego to powód do dumy, jednak

japoƒski koncern boryka si´ z pewnymi problemami,
jakimi sta∏o si´ podrabianie przez Chiƒczyków cz´Êci
zamiennych. Nie chodzi tu o tanie zamienniki, lecz ni-
skiej jakoÊci podróbki opatrzone logo Komatsu. Stano-
wi to jawne naruszenie prawa majàce na dodatek ne-
gatywny wp∏yw na wizerunek firmy. Liczba wprowa-
dzanych do obrotu podrabianych cz´Êci Komatsu sta-
le roÊnie. Podróbki pojawiaç zacz´∏y si´ tak˝e w Euro-
pie. Bartosz Rygielski z Komatsu Polska uspokaja, ˝e
w Polsce problem ten jeszcze nie zaistnia∏. Przynaj-
mniej nie na skal´, która zagra˝a∏aby u˝ytkownikom
maszyn tej marki. – Dotychczas nie spotka∏em si´
z podrabianymi cz´Êciami Komatsu, ale wiemy, ˝e ich
masowa produkcja odbywa si´ w Chinach. Nie oznacza
to oczywiÊcie, ˝e nie zacznà one trafiaç do Polski. Pa-
mi´tajmy, ˝e stosowanie komponentów i cz´Êci za-
miennych nie spe∏niajàcych standardów Komatsu pro-
wadzi nieuchronnie do powa˝nych awarii wià˝àcych
si´ z przestojami i wysokimi kosztami ich usuni´cia.
Dlatego te˝ zdecydowanie propagujemy stosowanie
oryginalnych cz´Êci zamiennych i komponentów. 
Komatsu chcàc uchroniç u˝ytkowników swych maszyn
przed nieÊwiadomym nabywaniem podrabianych cz´Êci
zamiennych stosuje hologramy, dzi´ki którym nabywca
mo˝e ∏atwo odró˝niç orygina∏ od podróbki. Poczàtkowo
hologramy trafia∏y na etykiety wszystkich cz´Êci newral-
gicznych dla maszyny, takich jak pompy wtryskowe,
rozruszniki, alternatory, turbospr´˝arki, silniki czy pom-
py hydrauliczne. Z biegiem czasu stanowiç majà uzu-
pe∏nienie wszystkich etykiet. Wprowadzanie nowego
wzoru etykiet odbywa si´ stopniowo, nieop∏acalne by∏o
bowiem zast´powanie nowymi etykietami wszystkich
wyprodukowanych wczeÊniej cz´Êci, które trafi∏y ju˝
do magazynu centralnego w belgijskim Vilvoorde,

a stàd do magazynów poszczególnych dealerów firmy.
Kolejnym krokiem na drodze zwalczania podróbek jest
ujednolicenie opakowaƒ cz´Êci zamiennych. Identycz-
ny wzór opakowaƒ obowiàzuje na ca∏ym Êwiecie. 
Hologramy w formie srebrnych pasków umieszczono
na prawym boku etykiety informacyjnej. Posiadajà one
szereg trudnych do podrobienia zabezpieczeƒ. Podczas
oglàdania przez specjalny filtr pojawia si´ rzàdek znaków
graficznych Komatsu. Po przesuni´ciu filtra znaki graficz-
ne zdajà si´ poruszaç w ró˝nych kierunkach, a z t∏a wy-
ró˝nia si´ w ró˝nych po∏yskliwych, zmieniajàcych si´ ko-
lorach napis „Genuine Parts”. Przy przechyleniu etykiety
na bok widoczne natomiast stajà si´ natomiast obrazki
przedstawiajàce kopark´, spychark´ oraz wozid∏o. 
Komatsu przestrzega nie tylko przed stosowaniem nie
spe∏niajàcych okreÊlonych standardów cz´Êci podra-
bianych, ale tak˝e miernej jakoÊci zamienników. Choç
sà taƒsze, ich zakup jest tylko pozornà oszcz´dnoÊcià.
Stanowià bowiem zagro˝enie dla w∏aÊciwej eksploata-
cji maszyn, mogà spowodowaç powa˝ne awarie. 
Tanie zamienniki filtrów powietrza tylko na pierwszy
rzut oka nie ró˝nià si´ od orygina∏u Komatsu. Pami´-
tajmy jednak, ˝e choçby w przypadku filtra powietrza
liczy si´ nie obudowa, lecz wn´trze. Stosowany przez
Komatsu odpowiednio dobrany najwy˝szej jakoÊci
materia∏ filtrujàcy zapewnia nie tylko pe∏nà skutecz-
noÊç, ale równie˝ d∏ugà ˝ywotnoÊç filtra. Tanie za-
mienniki spowodowaç mogà powa˝nà awari´ jednost-
ki nap´dowej, której usuni´cie pociàga za sobà po-
wa˝ne wydatki i nie podlega naprawie gwarancyjnej. 
JakoÊç materia∏u filtrujàcego liczy si´ szczególnie
przy filtrach oleju. Zamienniki, nie mówiàc ju˝ o pod-
róbkach nie spe∏niajà podstawowych standardów. Na-
wet jeÊli nie doprowadzà do powa˝nej awarii, to i tak
ze wzgl´du na krótkà ˝ywotnoÊç muszà byç znacznie
cz´Êciej wymieniane. Ich stosowanie zamiast przyno-
siç oszcz´dnoÊci staje si´ wi´c w efekcie znacznie
dro˝sze w porównaniu z orygina∏ami Komatsu.

Oryginalne cz´Êci zamienne Komatsu z hologramem

Hologramy potwierdzajàce oryginalnoÊç pojawi∏y si´ na prawym boku ety-
kiet, jakimi opatrywane sà cz´Êci zamienne Komatsu

Oryginalne cz´Êci zamienne Komatsu odró˝niç pomagajà równie˝ opako-
wania. Ich jednolity wzór obowiàzuje na ca∏ym Êwiecie
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Stara maksyma mówi, ˝e maszyna budowlana jest
tak dobra, jak obs∏ugujàcy jà operator. To w∏a-
Ênie on ma ciàgle najwi´kszy wpyw na efektyw-

noÊç wykorzystania sprz´tu i ekonomik´ jego eksplo-
atacji. G∏ównie w zakresie oszcz´dnoÊci paliwa. Dlate-
go w∏aÊnie Volvo Construction Equipment podj´∏o ini-
cjatyw´ edukacyjnà majàcà na celu nabycie przez ob-
s∏ugujàcych maszyny praktycznej i teoretycznej wiedzy
w tym zakresie. Operatorzy winni nauczyç si´ w∏aÊciwej
obs∏ugi powierzonego im sprz´tu oraz umiej´tnoÊci pla-
nowania przebiegu robót. Dzi´ki temu mogà przyczyniç
si´ do zmniejszenia kosztów za sprawà redukcji zu˝ycia
paliwa i wydatków ponoszonych na konserwacj´ i utrzy-
manie maszyn w nale˝ytym stanie technicznym.
Analiza rezultatów pracy operatorów prowadzo-
na na rzeczywistych placach budowy pokazuje dobit-
nie, ˝e nie warto wciskaç peda∏u gazu w pod∏og´. Ogra-
niczanie pr´dkoÊci obrotowej silnika sprawia co prawda
pozory, ˝e roboty sà prowadzone wolniej. Prawda jest
jednak taka, ˝e w efekcie osiàgane sà oszcz´dnoÊci
czasowe. Wykonawca robót nie musi przeznaczaç do-
datkowego czasu na poprawki niedok∏adnie wykona-
nych prac. Przestrzeganie harmonogramu robót i zale-
ceƒ producenta co do eksploatacji maszyn wyd∏u˝a
okres ich bezawaryjnej eksploatacji.
Program edukacyjny dla operatorów wdra˝any przez
Volvo Construction Equipment sk∏ada si´ z cz´Êci teo-
retycznej, która odbywa si´ w salach wyk∏adowych oraz
çwiczeƒ praktycznych. W zale˝noÊci od potrzeb mo˝e
byç poszerzany o dodatkowe zagadnienia, jak na przy-
k∏ad ochrona Êrodowiska naturalnego, çwiczenia na sy-
mulatorach lub praca w rzadko spotykanych warun-
kach specyficznego placu budowy. W cz´Êci praktycz-
nej instruktor wraz ze szkolàcym si´ kursantem pracuje
na jego maszynie na rzeczywistym placu budowy.
W czasie zaj´ç obserwuje jego prac´ i sugeruje zmiany
niektórych nawyków, co pozwala na wyeliminowanie
b∏´dów przyczyniajàcych si´ do nadmiernego zu˝ycia
paliwa. Operatorzy uczà si´ zatem w warunkach rzeczy-
wistych pracujàc na maszynie, z którà sà zaznajomieni,
a normalna praca placu budowy nie jest zak∏óca-
na przez szkolenia, robotnicy pracujà normalnie.
Volvo CE podj´∏o wspó∏prac´ w zakresie zwi´kszenia
efektywnoÊci pracy operatorów ze znanym na ca∏ym
Êwiecie przedsi´biorstwem budowlanym Skanska. Tak-
˝e w Polsce, gdzie Volvo Maszyny Budowlane przepro-
wadza testy praktyczne maszyn na budowie drugiego
odcinka austostrady A1 realizowanego przez Skanska-
-NDI. Od dwóch miesi´cy regularnym próbom podda-
wane jest tam nowej generacji wozid∏o przegubowe
z zawieszeniem typu FS. Cyklicznie odbywajà si´ rów-
nie˝ szkolenia dla operatorów maszyn Volvo. Efekty
wspó∏pracy obu firm mówià same za siebie. Maszyny

pracujàc w porównywalnych warunkach zu˝ywajà mniej
paliwa. Przek∏ada si´ to nie tylko na redukcj´ kosztów,
ale tak˝e znaczàce zmniejszenie emisji dwutlenku w´-
gla. Poni˝ej kilka zasad, których przestrzeganie przyno-
si natychmiastowe efekty ekonomiczne:
• utrzymywanie w∏aÊciwego ciÊnienia w ogumieniu po-

zwala na zmniejszenie zu˝ycia ogumienia i redukuje
zu˝ycie paliwa, 

• Êwiadome ograniczenie pr´dkoÊci jazdy przyczynia
si´ do wzrostu efektywnoÊci prowadzonych prac.
Pozwala zmniejszyç zu˝ycie paliwa i wyd∏u˝yç okres
bezawaryjnej eksploatacji maszyn,

• utrzymywanie w∏aÊciwej pr´dkoÊci obrotowej silnika
i praca w ni˝szym zakresie obrotów przynosi wymier-
ne oszcz´dnoÊci dla eksploatujàcego maszyn´, 

• w∏aÊciwe zaplanowanie frontu robót oraz odpowied-
nie utrzymanie dróg technologiczych pozwala przy-
spieszyç tempo prac i ograniczyç liczb´ przejazdów
niezb´dnych do ich wykonania,

• ustalenie zasad wspó∏pracy operatorów maszyn bio-
ràcych udzia∏ w cyklu produkcyjnym pozwala na mak-
symalne zsynchronizowanie dzia∏aƒ, co przyczynia
si´ do ograniczenia kosztów, 

• ka˝dorazowe wy∏àczanie silnika podczas postoju ma-
szyny, na przyk∏ad oczekiwania na przyjazd pojaz-
dów do za∏adunku, pozwala na znaczàcà redukcj´
zu˝ycia paliwa, 

• w∏aÊciwy dobór maszyny i osprz´tu do wykonywane-
go zadania zmniejsza paliwo˝ernoÊç i stopieƒ zu˝ycia
samej maszyny. Ogranicza to przestoje i pozwala wy-
d∏u˝yç bezawaryjnà prac´ maszyny.
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Mniej dwutlenku w´gla, wi´cej pieni´dzy w portfelu…

Volvo Maszyny Budowlane Polska przeprowadza testy praktyczne maszyn na budo-
wie drugiego odcinka austostrady A1. Od dwóch miesi´cy regularnym próbom
poddawane jest tam nowej generacji wozid∏o przegubowe z zawieszeniem typu FS
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Nowoczesne koparki typu „Short Radius” (SR) ce-
chujà si´ coraz bardziej wyÊrubowanymi osiàga-
mi. Ich konstruktorzy pracujà tak˝e nad popra-

wà ich efektywnoÊci pozwalajàcà na maksymalnie
oszcz´dnà eksploatacj´. G∏ównym problemem, z któ-
rym muszà si´ mierzyç jest energia cieplna emitowa-
na podczas pracy maszyny. Nie doÊç, ˝e jest traco-
na bezproduktywnie, to jeszcze powodowaç mo˝e
przegrzanie podzespo∏ów maszyny i w efekcie jej awa-
rie. Dlatego te˝ musi byç ona odprowadzana w sposób
ciàg∏y za pomocà wentylatorów o du˝ej wydajnoÊci
i sprawnoÊci. Niestety, powoduje to kolejnà niedogod-
noÊç. Ubocznym efektem pracy wentylatorów jest nie
tylko ich ha∏aÊliwoÊç, ale równie˝ rozpraszanie po wn´-
trzu maszyny niezliczonych iloÊci zanieczyszczeƒ. Ko-
parka pracuje z regu∏y w du˝ym zapyleniu. Nie da si´
zatem uniknàç wnikania do wn´trza maszyny brudu
znajdujàcego si´ w strumieniu powietrza zasysanym
przez wentylatory. Kolejnym mankamentem jest ha∏aÊli-
woÊç uk∏adu pot´gowana przez goràce powietrze wy-
rzucane na zewnàtrz maszyny. 
Nic zatem dziwnego, ˝e dà˝enia konstruktorów od lat
koncentrowa∏y si´ na wzi´ciu pod kontrol´ strumienia
powietrza przechodzàcego przez wentylatory. W ten
sposób mogli oni upiec dwie pieczenie na jednym
ogniu – zredukowaç stopieƒ emisji ucià˝liwego ha∏asu
oraz iloÊç zanieczyszczeƒ przedostajàcych si´ do wn´-
trza maszyny. Zespó∏ in˝ynierów Kobe Corporate Rese-
arch Laboratories rozpoczà∏ w roku 2001 badania
nad projektem ograniczenia ha∏asu emitowanego przez
maszyny budowlane. Celem konstruktorów i naukow-
ców kilku japoƒskich uczelni by∏o zredukowanie warto-
Êci emitowanego ha∏asu o 10 dB. W ciàgu szeÊciu lat
trwania prac stworzono osiem ró˝nych prototypów i do-
konano niezliczonych testów praktycznych. Ostatecz-
nie za∏o˝enia uda∏o si´ zrealizowaç wprowadzajàc
do seryjnej produkcji opatentowany system iNDr (inte-
grated Noise and Dust reduction). Wyposa˝one weƒ
koparki marki New Holland emitujà ha∏as o niewiary-
godnie niskim poziomie – dla maszyny klasy 8,5 tony
wynosi on zaledwie 93 db (A). Taki poziom ha∏asu jest
typowy dla mniejszych maszyn tego typu o ci´˝arze ro-
boczym w zakresie 3÷5 ton. New Holland dzi´ki syste-
mowi iNDr oferuje maszyny spe∏niajàce nie tylko dzisiej-
sze, ale równie˝ przysz∏oÊciowe normy definiujàce do-
puszczalne wartoÊci emitowanego ha∏asu. 
Konstrukcja systemu iNDr przewiduje ca∏kowite odizo-
lowanie g∏ównych êróde∏ ha∏asu emitowanego przez
kopark´, jakimi sà jednostka nap´dowa i wentylator.
Droga powietrza zasysanego z zewnàtrz, a nast´pnie
wyrzucanego z uk∏adu jest ÊciÊle okreÊlona i przebiega
przez specjalny kana∏ w nadwoziu koparki. Jego du˝a
przepustowoÊç sprawia, ˝e choç wentylatory zamonto-

wano daleko w g∏´bi maszyny, docierajà do nich wy-
starczajàce dawki Êwie˝ego powietrza. Na uwag´ za-
s∏uguje te˝ ukszta∏towanie samego kana∏u. Sprawia
ono, ˝e strumieƒ powietrza pokonaç musi swoisty labi-
rynt. W ten sposób w kanale tworzà si´ sploty powie-
trza, które ekranujà rozchodzàce si´ prostoliniowo fale
dêwi´kowe. Sà one w ten sposób zatrzymywane i prak-
tycznie nie wydostajà si´ na zewnàtrz. Kluczowà rol´
dla skutecznego ograniczenia emitowanego ha∏asu od-
grywajà dwa wielkopowierzchniowe zespo∏y filtrów.
Dzia∏ajà niczym siatki zapobiegajàc wnikaniu zanie-
czyszczeƒ do wn´trza wentylatorów i komory silnika.
Filtry mo˝na bardzo ∏atwo wymontowaç w celu ich
oczyszczenia. Filtry pe∏nià dwie funkcje. Oprócz trady-
cyjnej polegajàcej na zatrzymywaniu nieczystoÊci, tak-
˝e rol´ maty wyg∏uszajàcej ograniczajàcej poziom ha∏a-
su wydostajàcego si´ na zewnàtrz maszyny. Filtry
umiejscowione sà przed wentylatorem. Ogranicza to
skutecznie poziom ha∏asu emitowanego przez kopark´. 
Dzi´ki montowanemu w koparkach New Holland syste-
mowi iNDr udaje si´ nie tylko skutecznie zredukowaç ha-
∏aÊliwoÊç maszyn, ale tak˝e utrzymywaç w czystoÊci ich
podzespo∏y. Ma to wp∏yw na wyd∏u˝enie ich ˝ywotnoÊci
i ograniczenie bezproduktywnych przestojów.
Powietrze wyrzucane z kana∏u systemu iNDr wyprowa-
dzane jest na przeciwleg∏ym boku maszyny ku górze.
Konstruktorzy uczynili to celowo, w ten sposób bowiem
dodatkowo ogranicza si´ poziom ha∏asu oraz chroni pra-
cowników przebywajàcych w pobli˝u maszyny przed nie-
przyjemnym dzia∏aniem strumienia goràcego powietrza. 
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System iNDr New Holland zwalcza ha∏as i brud

G∏ówne êród∏a ha∏asu, jakimi sà jednostka nap´dowa i wentylator znajdujà si´
wewnàtrz specjalnego kana∏u.  W ten sposób udaje si´ nie tylko zapobiec roz-
przestrzenianiu si´ fal dêwi´kowych, ale równie˝ przechwyciç nieczystoÊci
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Koparka ko∏owa to pojazd in˝ynieryjny sk∏adajàcy
si´ z przegubowego ramienia, ∏y˝ki i obrotowej
kabiny zamontowanej na platformie. Tego typu

maszyny wykorzystywane sà w budownictwie in˝ynie-
ryjnym ogólnym, wodnym, przemyÊle wydobywczym,
przy pracach rozbiórkowych i przy budowie tuneli. Ró˝-
norodnoÊç warunków pracy, w jakich przychodzi praco-
waç koparkom ko∏owym wymaga od ich u˝ytkownika
stosowania ogumienia odpowiedniego rodzaju.
Najbardziej popularnà oponà przeznaczonà do samo-
bie˝nych koparek ko∏owych jest opona Crane WL.
Kszta∏t kostek bie˝nika gwarantuje samooczyszczanie
si´ opony oraz zapewnia jej bardzo dobre w∏aÊciwoÊci
trakcyjne. Crane WL cechuje doskona∏a przyczepnoÊç
zarówno podczas pracy w grzàskim, niespoistym tere-
nie, jak i na utwardzonej drodze. Budowa opony Crane

WL sprawia, ˝e charakteryzuje si´ ona bardzo dobrà
stabilnoÊcià oraz du˝à odpornoÊcià na zu˝ycie. Pozwa-
la równie˝ zminimalizowaç mo˝liwoÊç zakleszczania si´
kamieni pomi´dzy oponami w ko∏ach bliêniaczych.
Szeroki wachlarz specjalistycznego osprz´tu do kopa-
rek ko∏owych umo˝liwia ich coraz cz´stsze stosowanie
do robót prowadzonych na z∏omowiskach i wysypi-
skach Êmieci. W trudnych warunkach pracy, jakie pa-
nujà w takich miejscach opony pneumatyczne nara˝o-
ne sà na szybsze zniszczenie. Z myÊlà o tym Grupa
Solideal oferuje opony superelastyczne w bie˝niku HT,
Solideal MAG oraz Solideal SM przeznaczone do mon-
ta˝u na ko∏ach bliêniaczych. 
Opona HT posiada bie˝nik z agresywnym wzorem o prze-
kroju kwadratu. Jego budowa zapewnia niski nacisk
na pod∏o˝e przy zachowaniu wysokiej ogumienia. Solideal
MAG to z kolei opona z bie˝nikiem Premium. Zachowuje
ona doskona∏à stabilnoÊç przy jednoczesnym niskim naci-
sku na pod∏o˝e. Zapewnia to maszynie Êwietnà trakcj´. 

Solideal SM to opona z g∏adkim bie˝nikiem. Cechuje jà
du˝a wytrzyma∏oÊç, stosowana jest w miejscach, gdzie
nie wymagana jest przyczepnoÊç. Mimo, ˝e koszt jej za-
kupu jest dwukrotnie wy˝szy od opon Crane WL, to
w rzeczywistoÊci jest to op∏acalna inwestycja. ˚ywot-
noÊç opony superelastycznej w takich warunkach pra-
cy jest bowiem kilkakrotnie d∏u˝sza. 
Solideal oferuje równie˝ opony w bie˝niku Hauler LT.
Sà one przeznaczone na ko∏a bliêniacze z p∏askim pro-
filem i wzmocnionymi Êcianami bocznymi. Kwadratowy
przekrój opony zapewnia wysokà stabilnoÊç, a przemy-
s∏owy bie˝nik wyd∏u˝a ˝ywotnoÊç na twardych na-
wierzchniach. Opona ze specjalnà wersjà bie˝nika Hau-
ler – Hauler HATR znajduje zastosowanie w koparkach
pracujàcych na torowiskach. Opona Hauler wyst´puje
równie˝ w wersji z g∏adkim bie˝nikiem SM. Jest to naj-
bardziej wytrzyma∏a opona pneumatyczna przeznaczo-
na do pracy w najci´˝szych warunkach, w których nie
wymagana jest przyczepnoÊç. 
Poszerzenie zakresu zastosowaƒ koparek ko∏owych
wymog∏o pojawienie si´ tych maszyn na ko∏ach poje-
dynczych. Do nich zaleca si´ stosowanie opony pneu-
matycznej Solideal TM R4. Bie˝nik w kszta∏cie ∏opatki ki-
ja hokejowego zapewnia wysoki komfort jazdy. Specjal-
na budowa kostek bie˝nika ma pozytywny wp∏yw na ∏a-
twoÊç samooczyszczania si´ opony. Dzi´ki g∏´bokiemu
bie˝nikowi Solideal TM R4 cechuje si´ optymalnà przy-
czepnoÊcià w najtrudniejszych nawet warunkach
przy zachowaniu doskona∏ej stabilnoÊci. 
Grupa Solideal oferuje szeroki wachlarz opon przezna-
czonych do koparek ko∏owych uwzgl´dniajàc warunki,
w jakich przychodzi im pracowaç. Firma posiada dosko-
na∏ej jakoÊci produkty w przyst´pnych cenach. Odpo-
wiedni dobór ogumienia pozwala u˝ytkownikowi kopar-
ki ko∏owej na obni˝enie kosztów dzi´ki szybszej realiza-
cj´ zadaƒ oraz wyd∏u˝eniu okresu eksploatacji opon. 
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Solideal - opony do koparek ko∏owych

Najbardziej popularnà oponà przeznaczonà do samobie˝nych koparek 
ko∏owych jest opona Crane WL

Opony pneumatyczne Solideal z bie˝nikiem HT doskonale sprawdzajà si´ na
szczególnie trudnych pod∏o˝ach 
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Intrac Polska jako dealer maszyn Case, Manitou,
John Deere oraz Bell zapewnia profesjonalnà
obs∏ug´ posprzeda˝nà. Firma utrzymuje doskonale

wyposa˝one centra serwisowe w Warszawie, Olkuszu
i Gdyni, na które sk∏adajà si´ warsztaty, magazyny
cz´Êci zamiennych oraz biura obs∏ugi klientów.
Najwi´kszà placówkà jest Warszawa obs∏ugujàca nie
tylko województwo mazowieckie, ale tak˝e cz´Êç
dawnego ∏ódzkiego, Podlasie i Lubelszczyzn´.
Mechanicy majà pod opiekà tak˝e maszyny pracujàce
na Podkarpaciu. Naprawy sà wykonywane w centrum
serwisowym o ∏àcznej powierzchni szeÊciuset metrów
kwadratowych. Jego wyposa˝enie obejmuje
wszystkie niezb´dne do obs∏ugi narz´dzia ogólne oraz
specjalistyczne odr´bnie wymagane dla ka˝dej marki
maszyn. Jeszcze w tym roku Intrac Polska ma przenieÊç
si´ do nowej siedziby. Zmiana podyktowana jest równie˝
ch´cià poprawienia warunków pracy serwisu. – W naszej
warszawskiej centrali mieliÊmy zbyt du˝à powierzchni´
biur. Hala warsztatowa natomiast powoli przestawa∏a
spe∏niaç nasze wymagania. Tym bardziej, ˝e Intrac
Polska zdecydowanie stawia na rozwój serwisu
i szeroko poj´tej obs∏ugi posprzeda˝nej. Staramy si´
tak kszta∏towaç proporcje zatrudnienia, by tylko
jedna trzecia personelu by∏a pracownikami biura. Dwie
trzecie naszych pracowników dzia∏a w sferze us∏ug.
Dlatego te˝ od dawna dà˝yliÊmy do stworzenia naszym
mechanikom odpowiednich warunków pracy – t∏umaczy
Dariusz Pachulski, dyrektor zarzàdzajàcy Intrac Polska.
W dobie rosnàcej konkurencji i napi´tych terminów,
dla ka˝dego przedsi´biorcy budowlanego liczy si´
sprawnoÊç dzia∏ania serwisu. Dlatego te˝ Intrac Pol-
ska rozwija nie tylko warsztaty, ale równie˝ serwis
mobilny. Poszczególne centra serwisowe firmy dys-
ponujà doskonale wyposa˝onymi samochodami ser-

wisowymi umo˝liwiajàcymi przeprowadzanie sku-
tecznych napraw w warunkach polowych. 
Drugim co do wielkoÊci, tak˝e pod wzgl´dem liczby
zatrudnionych pracowników, jest serwis Intrac Polska
w Olkuszu. Pracuje tam pi´ciu mechaników dysponu-
jàcych czterema samochodami serwisowymi. Sfera
ich dzia∏ania to  Ma∏opolska oraz cz´Êç województwa
Êwi´tokrzyskiego i podkarpackiego. U˝ytkownicy ma-
szyn dystrybuowanych przez Intrac Polska chwalà sobie
tak˝e serwis zlokalizowany w Gdyni. Trzech pracujàcych
tu mechaników opiekuje si´ maszynami pracujàcymi we
wschodniej cz´Êci województwa pomorskiego oraz wo-
jewództwie warmiƒsko-mazurskim. 
Wizytówkà serwisu Intrac Polska sà doskonale zaopa-
trzone magazyny cz´Êci zamiennych. Firma ma pe∏ne
pokrycie w cz´Êciach szybko rotujàcych. Jest w stanie
dostarczyç ka˝dà cz´Êç tak˝e z magazynu centralnego
w ciàgu 24 godzin bezpoÊrednio do zamawiajàcego. 
Intrac Polska oferuje pe∏en zakres us∏ug serwisowych.
Firma oferuje tak˝e bezp∏atnà pomoc technicznà odno-
Ênie parametrów i budowy maszyn, zasad ich u˝ycia,
a tak˝e stosowania odpowiednich Êrodków smarnych
i cz´Êci zamiennych. Pracownicy serwisu Intrac Polska
prowadzà równie˝ konsultacje drogà telefonicznà.
Wsparcie techniczne uzyskaç mogà wszyscy u˝ytkow-
nicy maszyn dystrybuowanych przez firm´, tak˝e star-
szych modeli. Specjalnie dla nich przewidziane sà us∏u-
gi rekonstrukcji maszyn. Eksperci oceniajà op∏acalnoÊç
takiej inwestycji i zalecajà najlepsze rozwiàzania. Obej-
mujà one kompleksowe remonty i renowacje maszyn
starszego typu oraz naprawy gwarancyjne i pogwa-
rancyjne, okresowe badania diagnostyczne i przeglà-
dy techniczne maszyn nowych. Nabywcy sprz´tu
znajdujàcego si´ w ofercie Intrac Polska mogà liczyç
równie˝ na fachowe konsultacje we wszelkich kwe-
stiach technicznych oraz pomoc w doborze oraz insta-
lacji dodatkowego osprz´tu roboczego i wyposa˝enia. 
Nie nale˝y zapominaç, ˝e zadania serwisu nie ograni-
czajà si´ wy∏àcznie do okresowych przeglàdów tech-
nicznych i przywracania maszyn do sprawnoÊci
w przypadku usterek. Dla prawid∏owej, bezawaryjnej
eksploatacji niezwykle wa˝ne jest tak zwany przeglàd
zerowy, czyli odpowiednie przygotowanie maszyny
do pracy przed przekazaniem jej nabywcy. Mechanicy
Intrac Polska przed dostawà maszyny do klienta doko-
nujà inspekcji i sprawdzenia poprawnoÊci dzia∏ania
wszystkich podstawowych podzespo∏ów. Analizowa-
ne sà parametry techniczne ich pracy. Na ˝yczenie
przysz∏ego u˝ytkownika instalowany jest nie tylko do-
datkowy osprz´t roboczy, ale równie˝ wyposa˝enie in-
nego typu, jak na przyk∏ad pompy do tankowania ma-
szyny, zestawy g∏oÊnomówiàce dla telefonów komór-
kowych, uk∏ady klimatyzacji, czy radioodbiorniki. 
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Intrac Polska zwi´ksza nak∏ady na serwis

Zadania serwisu nie ograniczajà si´ do okresowych przeglàdów technicznych
i napraw. Ka˝da z tych maszyn przed przekazaniem jej nabywcy musi zostaç
odpowiednio przygotowana przechodzàc tak zwany przeglàd zerowy
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Choç narz´dzia Slide Sledge nale˝y ciàgle
traktowaç jako rynkowà nowoÊç,  b∏yskawicz-
nie zdobywajà sobie uznanie polskich

u˝ytkowników rewolucjonizujàc prac´ warsztatów
serwisowych, które zaopatrzy∏y si´ w ten system.
OczywiÊcie niekiedy pracownicy warsztatowi nie
dajà si´ od razu przekonaç do zmian. Jednak
po prezentacji narz´dzi i zapoznaniu si´ z korzy-
Êciami p∏ynàcymi z wprowadzania nowinek tech-
nicznych diametralnie zmienili zdanie. Dlatego te˝ na-
rz´dzia Slide Sledge znajdujà coraz szersze zastoso-
wanie, równie˝ poza typowymi segmentami rynku, ta-
kimi jak serwisy maszyn budowlanych, kopalnianych,
rolniczych i leÊnych, a tak˝e pojazdów ci´˝arowych.
Amerykaƒskie narz´dzia zdobywajà sobie uznanie
w si∏ach zbrojnych i w kolejnictwie. 
Zestaw narz´dzi Slide Sledge sk∏ada si´ z m∏ota oraz
koƒcówek. Dost´pne sà m∏oty o ró˝nej wadze odpo-
wiednio: 4,5 kg/760 mm, 6,5 kg/1.170 mm,
BMF 7kg/760 mm oraz BMF10,5 kg/1.170 mm. Ich
uzupe∏nienie stanowi szeroka gama koƒcówek s∏u˝à-
cych mi´dzy innymi do wybjania tulei, wybijania sworzni
oraz do demonta˝u i ponownego monta˝u zabezpieczeƒ
z´bów ∏y˝ek. Dost´pna jest równie˝ prowadnica do ∏o-
˝ysk, uszczelnieƒ i pierÊcieni, wide∏ki do przegubów oraz
koƒcówka zrywajàca i d∏utowa. Opatentowany system
udarowy zwi´ksza do maksimum moc przenoszonà

na g∏owic´ narz´dzia. Narz´dzie zosta∏o wyposa˝one
w szybkoz∏àcze, co pozwala na szybkà i bezpiecznà wy-
mian´ koƒcówek. Zaprojektowany ergonomicznie uchwyt
zapewnia solidne trzymanie narz´dzia. Konstrukcja elimi-
nuje poÊlizg m∏otka. Pozwala to na oszcz´dnoÊç czasu,
eliminacj´ d∏u˝szych przestojów. Amerykaƒskie narz´-
dzia SlideSledge sà bezsprzecznie najbardziej precy-
zyjnym i wydajnym systemem uderzajàcym spoÊród
wszystkich oferowanych aktualnie przez Êwiatowych
producentów. U˝ywanie narz´dzi Slide Sledge przy-
nosi szereg korzyÊci pozwalajàc nie tylko znacznie
zredukowaç niebezpieczeƒstwo wypadków podczas
prac warsztatowych, ale tak˝e wykonywaç je przez
jednà zamiast dwóch osób. W ten niezwykle prosty
sposób warsztatom wyposa˝onym w narz´dzia Slide
Sledge udaje si´ zwi´kszyç wydajnoÊç pracy przy jed-
noczesnym wyraênym zredukowaniu jej kosztów. 
M∏oty Slide Sledge nie tylko usprawniajà prac´ i po-
prawiajà jej bezpieczeƒstwo, ale tak˝e umo˝liwiajà wy-
konanie zadaƒ warsztatowych wówczas, gdy nie jest
to mo˝liwe przy stosowaniu tradycyjnych metod i na-
rz´dzi. Âwiadczy o tym przyk∏ad zwiàzany z robotami
polegajàcymi na wbijaniu sworzni tradycyjnymi meto-
dami. Do wykonania zadania konieczna jest wspó∏pra-
ca dwóch osób. Pierwszy z pracowników pos∏uguje
si´ m∏otem, drugi natomiast przytrzymuje element po-
Êredni (d∏uto, inny sworzeƒ lub po prostu odpowied-
nio przyci´ty odcinek rury lub stalowego pr´ta). W ta-
kiej sytuacji cz´sto zdarza si´ si´, ˝e pracownik pos∏u-
gujàcy si´ m∏otem wykonuje ma∏o precyzyjne uderze-
nie. W takim przypadku lub przy odrzucie grozi to zra-
nieniem drugiego z pracujàcych. 
W wielu innych przypadkach, gdy sworzeƒ lub tuleja sà
zapieczone, pracownicy warsztatu nie dysponujàc odpo-
wiednimi narz´dziami zmuszeni sà do pos∏ugiwania si´
„samoróbkami” lub wr´cz wykorzystywaç do uporania
si´ z problemem palniki albo prasy hydrauliczne. Nie tyl-
ko wyd∏u˝a to znacznie czas pracy, ale jest bardzo nie-
bezpieczne dla prowadzàcych prace mechaników.
Mo˝e tak˝e spowodowaç uszkodzenia mechaniczne
wybijanego sworznia lub tulei, a niekiedy nawet dopro-
wadziç do nieodwracalnego zniszczenia tych elementów. 
Optymalnym rozwiàzaniem w takiej sytuacji jest za-
stosowanie systemu Slide Sledge, który – przy u˝y-
ciu trzynastokilogramowego m∏ota – zapewnia nacisk
uderzenia ponad 5.500 kG/cm2. Godne podkre-
Êlenia jest to, ˝e si∏a zostaje skierowana centrycznie
w punkt uderzenia, a do wykonania pracy wystar-
czy jedna osoba. UniwersalnoÊç systemu Slide-
Sledge wzrasta dodatkowo dzi´ki mo˝liwoÊci zasto-
sowania szeregu specjalistycznych koƒcówek. Ich
wymiana odbywa si´ niezmiernie szybko zajmujàc
pracownikowi dos∏ownie kilka sekund.

Amerykaƒskie narz´dzia serwisowe Slide Sledge 

U˝ywanie narz´dzi Slide Sledge przynosi korzyÊci pozwalajà cznacznie zre-
dukowaç niebezpieczeƒstwo wypadków podczas prac warsztatowych
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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

Komatsu Poland Sp. z o.o.

Trakt Brzeski 72
05-070 Sulejówek k/Warszawy

tel. 022 783 00 62, fax 022 760 12 97

 

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

PEZAL Sp. z o.o.
80-717 Gdaƒsk, ul. Mia∏ki Szlak 50

tel. (058) 303 80 80, e-mail: pezal@pezal.com.pl
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. Pu∏awska 372, 02-819 Warszawa,

tel. (022) 641-05-05, 
fax (022) 641-05-05 wew.102

www.agrex-arcon.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
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