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Szanowni Paƒstwo…

…upa∏y sprawi∏y, i˝ operatorzy majàcy mo˝liwoÊç pracy w klimatyzowanych kabi-

nach, opuszczajà je doÊç niech´tnie. Bomag Polska przypomina nam jednak, i˝

o uk∏ad klimatyzacji nale˝y dbaç tak samo, jak o silnik czy ogumienie maszyny.

W dobrym serwisie mechanicy powinni nam o tym przypomnieç i co okreÊlony czas

dokonaç przeglàdu instalacji. 

Szukajàc oszcz´dnoÊci, a cz´sto po prostu dysponujàc ograniczonà kwotà, czasem

nawet do drogiej, nowoczesnej maszyny kupujemy taƒsze, a wi´c gorszej jakoÊci

cz´Êci zamienne i komponenty. Kiedy jednak dobrze podliczymy zyski i straty… bi-

lans okazuje si´ zupe∏nie inny ni˝ zak∏adaliÊmy. Dlaczego tak si´ dzieje? Firma To-

rus wyjaÊnia to zjawisko na przyk∏adzie ogumienia do wozide∏ sztywnoramowych.

Wybierajàc taƒsze opony wydajemy mniej, ale tylko na poczàtku. Prosta kalkulacja

wykazuje, i˝ na dro˝szych mo˝emy przejechaç dwa albo nawet cztery razy wi´cej ki-

lometrów. Kolejna korzyÊç to mniejsze zu˝ycie paliwa. Jeszcze inna – mniejsze zm´-

czenie kierowcy. Warto przeczytaç, przeliczyç i zastanowiç si´ przed zakupem!

Komatsu z kolei inwestuje w swoich serwisantów organizujàc dla nich specjali-

styczne szkolenia. Po co, skoro w dobie internetu rozwiàzanie ka˝dego problemu

znaleêç mo˝na poprzez klika klikni´ç? A jednak znajomoÊç teorii w po∏àczeniu

z çwiczeniami praktycznymi czyni mistrza. Wyk∏ady i zaj´cia warsztatowe pod okiem

najlepszych fachowców sà trudne do przecenienia… 

Na deser cofamy si´ w przesz∏oÊç przedstawiajàc histori´ dwóch firm – brytyjskiej

JCB, która wystartowa∏a w 1945 roku i polskich Zak∏adów Hydrauliki Si∏owej z ¸o-

dzi, które zaczyna∏y czterdzieÊci lat wczeÊniej jako ma∏a odlewnia. DziÊ JCB jest

Êwiatowà pot´gà, a ZHS jednà z polskich firm po przejÊciach chcàcà odnaleêç si´

w polskiej rzeczywistoÊci…
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8. By∏ rok 1945, kiedy to Joseph Cyril Bamford do-
s∏ownie od zera rozpoczyna∏ swà przygod´ z tech-
nikà i biznesem. Mia∏ g∏ow´ pe∏nà pomys∏ów,
zapa∏, dobre ch´ci i… jednego funta w kieszeni

10. Firma Torus chce zach´ciç u˝ytkowników wozide∏
sztywnoramowych do g∏´bszego zastanowienia
si´ przed podj´ciem decyzji o zakupie opon i nie
kierowania si´ przy niej wy∏àcznie cenà. Testy
opon radialnych zamontowanych na tego typu po-
jazdach pracujàcych w ekstremalnie trudnych wa-
runkach potwierdzajà bowiem ich bezwzgl´dnà
wy˝szoÊç w codziennej eksploatacji

11. Nowoczesne maszyny budowlane sà skompliko-
wanymi konstrukcjami, co stanowi równie˝ wyzwa-
nie dla pracowników serwisu. Ich powinnoÊcià jest
przecie˝ jak najszybsze zlokalizowanie i usuni´cie
ewentualnej usterki. Kompetencje pracowników
serwisu podnoszone sà dzi´ki udzia∏owi w kursach
teoretycznych i szkoleniach praktycznych. Jak wy-
glàdajà takie szkolenia? Dzi´ki zaproszeniu Komat-
su Poland mogliÊmy przekonaç si´ o tym naocznie

14. Autoryzowany serwis Haulotte Polska w Jankach
ko∏o Warszawy dysponuje odpowiednio wyposa-
˝onà, nowoczesnà  halà warsztatowà 

16. Aby sprostaç wymogom i sprawiç, by szkolenie
by∏o szybkie i bezpieczne, francuska firma
ACREOS opracowa∏a innowacyjny sprz´t dydak-
tyczny – specjalnà platform´ do nauki obs∏ugi
maszyn z zastosowaniem symulacji

18. Zak∏ady Hydrauliki Si∏owej Sp. z o.o. specjalizujà
si´ w produkcji przek∏adni hydrokinetycznych
i pomp hamulcowych do maszyn budowlanych,
drogowych i kopalnianych oraz przek∏adni kàto-
wych i cylindrów hydraulicznych do maszyn

19. Serwis BOMAG Polska mo˝e pochwaliç si´ bardzo
krótkim czasem reakcji. Dotyczy to zarówno pierw-
szej, jak i kolejnych wizyt mechanika w miejscu
pracy maszyny. Cz´Êci zamienne wytypowane
do wymiany podczas diagnostyki maszyny
dostarczane sà w ciàgu dwóch dni roboczych
do dowolnego miejsca na terenie ca∏ej Polski

20. Volvo CE stawia sobie za cel dostarczanie kom-
pleksowych rozwiàzaƒ. Jednym z nich jest Ca-
reTrack b´dàcy nie tylko systemem telematycz-
nym, ale przede wszystkim platformà s∏u˝à-
cà wspó∏pracy z u˝ytkownikiem maszyny.
Umo˝liwia on maksymalizacj´ jej wydajnoÊci 
oraz optymalizacj´ kosztów u˝ytkowania
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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 22 859-19-67  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 32010
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Poczàwszy od 5 lipca tego roku wszystkie wersje
mocy 6-cylindrowego silnika GR (220, 250, 280
oraz 300 KM), stosowane w pojazdach DAF serii

LF45, LF55 i CF65 dost´pne sà dla u˝ytkowników w wa-
riantach spe∏niajàcych wymagania normy emisji spalin
EEV (Enhanced Environmentally friendly Vehicles).
Zauwa˝yç wypada, ˝e silniki PACCAR GR uzyska∏y pe∏-
ne certyfikacje bez koniecznoÊci monta˝u filtra czàstek
sta∏ych w uk∏adzie wydechowym pojazdu. W chwili
obecnej silniki certyfikowane zgodne z zapisami normy
Enhanced Environmentally friendly Vehicles (EEV) do-
st´pne sà dla ca∏ej gamy pojazdów DAF.
Norma EEV oznaczajàca pojazd, w którym zamontowa-
no spe∏niajàcà jà jednostk´ nap´dowà jest przyjazny
dla Êrodowiska naturalnego. Ma to pozytywny wp∏yw
na wizerunek firmy. W pojazdach nap´dzanych silnika-
mi spe∏niajàcymi norm´ EEV emisja czàstek sadzy jest
o oko∏o pi´çdziesiàt procent ni˝sza ni˝ w przypadku
wartoÊci wymaganych przez niezwykle surowà norm´
Euro 5, która obowiàzuje od paêdziernika ubieg∏ego ro-
ku. Dzi´ki zastosowaniu silników wysokopr´˝nych spe∏-
niajàcych norm´ EEV firma DAF jest w stanie osiàgnàç
wartoÊci emisji, które do niedawna uwa˝ano za mo˝li-
we do realizacji jedynie w przypadku silników gazo-
wych. Na szczególne podkreÊlenie zas∏uguje fakt, ˝e
firma DAF jest pierwszym producentem samochodów
ci´˝arowych, który dostarcza wszystkie pojazdy w wer-

sjach zgodnych z normà EEV. Jej zapisy okreÊlajà nie-
zwykle niski poziom emisji czàstek sta∏ych. Spe∏niajàc
okreÊlone normy firmie DAF udaje si´ zminimalizowaç
ich negatywny wp∏yw na Êrodowisko naturalne. Ozna-
czenie zgodnoÊci z normà EEV umieszczane jest na ka-
binie pojazdu. W ten sposób firma DAF chce podkreÊliç
swà dba∏oÊç o Êrodowisko naturalne.

Znany producent silników Deutz AG mo˝e zaliczyç
ten rok do niezwykle udanych. Firma otrzymuje
coraz wi´cej zamówieƒ. Mo˝e poszczyciç si´ tak-

˝e godnym pozazdroszenia rekordem. Oto z taÊm pro-
dukcyjnych fabryki w Kolonii zesz∏a dwumilionowa jed-
nostka nap´dowa. Na ustanowienie tego rekordu koloƒ-

skie zak∏ady potrzebowa∏y niespe∏na siedemnaÊcie lat.
Jubileuszowà jednostkà okaza∏ si´ silnik typu 1013. To
jeden z wielu modeli silników produkowanych w tutej-
szych zak∏adach. Znajdujà one zastosowanie w maszy-
nach budowlanych, agregatach pràdotwórczych, maszy-
nach rolniczych, pojazdach szynowych oraz na statkach.
Ju˝ w roku 1967 Deutz uruchomi∏ w koloƒskiej dzielnicy
Porz oÊrodek badawczo-rozwojowy. DwadzieÊcia szeÊç
lat póêniej, w czerwcu 1993 dzia∏alnoÊç rozpocz´∏y tu za-
k∏ady produkcji silników, do dziÊ uwa˝ane za jedne z naj-
nowoczeÊniejszych na Êwiecie. Obecnie zak∏ady zatrud-
niajà czterysta osób. Od tego roku cz´Êç produkcyj-
na zak∏adów zosta∏a jeszcze ÊciÊlej powiàzana z po∏o˝o-
nym w pobli˝u centrum logistycznym firmy zapewniajà-
cym zaopatrzenie w podzespo∏y i komponenty. W ten
sposób zapewniono rytmicznoÊç procesów produkcyj-
nych bez koniecznoÊci utrzymywania magazynów.
Du˝ym wyzwaniem dla fabryki jest równie˝ przystoso-
wanie produkcji do wymogów wyÊrubowanej normy
emisji spalin Tier 4. W grudniu 2006 roku postanowiono
o rozbudowie budynków administracyjnych. Przeniós∏
si´ do nich zarzàd firmy, co bardzo usprawni∏o zarzà-
dzanie codziennà pracà przedsi´biorstwa.
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Wszystkie silniki Paccar w wersji EEV

Dwa miliony silników Deutz

Silniki PACCAR GR uzyska∏y pe∏ne certyfikacje bez koniecznoÊci monta˝u filtra
czàstek sta∏ych w uk∏adzie wydechowym pojazdu

Fabryka silników Deutz w Kolonii pracuje od roku 1993. W tym czasie jej taÊmy
produkcyjne opuÊci∏o ponad dwa miliony jednostek nap´dowych
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Podstawowym obowiàzkiem operatora m∏ota hy-
draulicznego jest smarowanie tulei narz´dziowej
i grota. Oba elementy powinny byç regularnie

smarowane, minimum co dwie godziny pracy m∏ota,
odpowiednià dawkà specjalnego smaru. Podczas pra-
cy m∏ota w ci´˝kich warunkach temperatura wspó∏pra-
cujàcych elementów mo˝e znacznie przekroczyç 100°C
w wyniku tarcia mi´dzy tymi elementami oraz przekazy-
wanej ogromnej energii udaru. Brak odpowiedniego
Êrodka smarnego powoduje dodatkowe podnoszenie

temperatury wspó∏pracujàcych elementów oraz dopro-
wadziç mo˝e do ich zatarcia. W wyniku tego z po-
wierzchni tulei oraz grota wyrywane sà drobne kawa∏ki
materia∏u, co stanowi êród∏o bardzo intensywnego zu-
˝ywania si´ powierzchni tych elementów. Dodatkowo,
takie drobne wyrwania materia∏u z powierzchni grota sà
cz´sto przyczynà jego z∏amania, poniewa˝ stanowià
êród∏o mikroskopijnych p´kni´ç.
Problemy te dotyczà w równym stopniu u˝ytkowników
zarówno du˝ych, jak i mniejszych m∏otów hydraulicz-
nych, które do tej pory nie by∏y wyposa˝ane w uk∏ad au-
tomatycznego smarowania. Postanowili to zmieniç in˝y-
nierowie Atlas Copco. Uk∏ad smarowania ContiLu-
be II micro wbudowany jest w adapter m∏ota. Jest to roz-
wiàzanie, które winno zainteresowaç szczególnie wypo-
˝yczalnie sprz´tu budowlanego. Uk∏ad smarowania jest
bowiem powiàzany z konkretnym m∏otem, niezale˝nie
od maszyny, na której jest on zamontowany. Sercem
uk∏adu ContiLube II micro jest kompaktowa automatycz-
nie odpowietrzana pompa. Dawkuje ona Êrodek smarny
w odpowiednich dawkach tylko w momencie, gdy jest to
wymagane. Zapewnia to sta∏à ochron´ m∏ota
Operator m∏ota mo˝e ∏atwo okreÊliç poziom Êrodka
smarnego w ∏atwo wymienialnym zasobniku uk∏adu za
pomocà specjalnego wziernika. Ka˝dy z zasobników
zawiera 150 gram specjalnego smaru Atlas Copco.

Stanley wprowadza do sprzeda˝y latark´ ze Êci-
skiem, którà mo˝na u˝yç w ka˝dym, nawet trud-
no dost´pnym miejscu. W trakcie prac warsztato-

wych cz´sto potrzebne jest dodatkowe oÊwietlenie.
Czasami zdarza si´, ˝e w miejscach trudno dost´pnych
w ogóle go nie ma. Mechanicy ratujà si´ wtedy latarka-
mi lub innymi êród∏ami Êwiat∏a, jednak ich u˝ycie zwykle
zajmuje jednà r´k´, co znaczàco utrudnia dalsze prace.
W odpowiedzi na te potrzeby firma Stanley udost´pnia
polskim klientom latark´ ze Êciskiem, którà mo˝na za-
montowaç na dowolnym elemencie konstrukcyjnym.
Latarka wyposa˝ona jest w silny uchwyt szcz´kowy, co
umo˝liwia pewne mocowanie na przyk∏ad na elemen-
tach remontowanej maszyny. Poza Êciskiem, nowà la-
tark´ Stanley wyró˝niajà dodatkowe cechy, sprawiajà-
ce, ˝e warto mieç jà w podr´cznym zestawie narz´dzio-
wym. Znaczàcym u∏atwieniem w pracy jest reflektor
umocowany na obrotowej g∏owicy 360° z opcjà odchy-
lenia o 120°. Mo˝liwoÊç kierowania reflektora w wybra-
nym kierunku jest szczególnie przydatna, gdy latarka
stanowi jedyne êród∏o Êwiat∏a w pomieszczeniu.
Urzàdzenie jednoczeÊnie emituje rozproszonà wiàzk´
oÊwietlajàcà szeroki obszar pracy oraz wiàzk´ skupio-
nà, z silnym punktowym Êwiat∏em.
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Atlas Copco - automatyczne smarowanie tak˝e dla mniejszych m∏otów

Stanley - przenoÊne êród∏o Êwiat∏a przydatne w warsztacie

Uk∏ad automatycznego smarowania Atlas Copco ContiLube II micro u∏atwia
prac´ u˝ytkownikom mniejszych m∏otów hydraulicznych 

Stanley udost´pnia polskim klientom latark´ ze Êciskiem, którà mo˝na zamon-
towaç na dowolnym elemencie konstrukcyjnym
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Choç wszystko wydarzy∏o si´ w Wielkiej Brytanii,
jest to historia w iÊcie amerykaƒskim stylu. By∏
rok 1945, kiedy to Joseph Cyril Bamford dos∏ow-

nie od zera rozpoczyna∏ swà przygod´ z technikà i biz-
nesem. Mia∏ g∏ow´ pe∏nà pomys∏ów, zapa∏, dobre ch´ci
i… jednego funta w kieszeni. Suma ta starczy∏a na wy-
naj´cie gara˝u w po∏o˝onej w hrabstwie Staffordshire
miejscowoÊci Uttoxeter oraz zakupu u˝ywanej spawarki.
Za jej pomocà i przy wykorzystaniu cz´Êci pojazdów
z wojskowego demobilu Joseph Cyril Bamford zbudo-
wa∏ przyczep´ rolniczà. Sprzeda∏ jà nast´pnie
za czterdzieÊci pi´ç funtów, a zarobione pieniàdze zain-
westowa∏ w produkcj´ kolejnych. W∏aÊnie tak skromne
by∏y poczàtki dzisiejszego Êwiatowego giganta, jakim
jest koncern JCB (nazwa pochodzi od inicja∏ów
za∏o˝yciela Josepha Cyrila Bamforda). 
Pierwsze lata by∏y trudne, ale firma si´ rozwija∏a. Joseph
Cyril Bamford zaczà∏ zatrudniaç pracowników. Jego za-
interesowania urzàdzeniami hydraulicznymi w powiàza-
niu z produkcjà przyczep zaowocowa∏o opracowaniem
konstrukcji dwuko∏owych przyczep samowy∏adow-
czych. Uwa˝a si´, ˝e by∏a to pierwsza w Europie kon-
strukcja tego typu. Wkrótce, bo w roku 1951 urzàdzenia
hydrauliczne pod nazwà Si-draulic zacz´∏y znajdowaç
zastosowanie w wysi´gnikach hydraulicznych do trakto-
rów rolniczych stajàc si´ dla JCB prawdziwà „˝y∏à z∏ota”.

W roku 1953 Êwiat∏o dzienne ujrza∏a pierwsza koparko-∏a-
dowarka, sztandarowy do dziÊ produkt JCB. Maszyn´
oznaczono symbolem Mark I. Rok póêniej do sprzeda-
˝y trafi∏a jej ulepszona wersja nazwana „Hydra Digger”.
Zainteresowanie JCB rozwojem konstrukcji koparko-∏a-
dowarek wynika∏o z brytyjskiej tradycji operatorów naj-
mujàcych si´ do pracy z w∏asnà maszynà. Dlatego w∏a-
Ênie musia∏a byç ona uniwersalna, wydajna i ∏atwa
w transporcie. Nic zatem dziwnego, ˝e wi´kszoÊç Bry-

tyjczyków nazywa koparko-∏adowark´ po prostu „JCB”.
Zauwa˝my równie˝, ˝e Wielka Brytania, w odró˝nieniu
od wi´kszoÊci krajów Europy Zachodniej do dziÊ pozo-
staje rynkiem koparko-∏adowarek. Mimo to, ze swoimi
produktami nie potrafili si´ tu przebiç inni producenci.
Znane dziÊ na ca∏ym Êwiecie logo „JCB” po raz pierw-
szy pojawi∏o si´ w roku 1953 na koparko-∏adowarce,
przyczepach i hydraulicznych urzàdzeniach samoza∏a-
dowczych. W roku 1965 JCB bazujàc na konstrukcji
amerykaƒskiego Drotta podj´∏o produkcj´ koparki hy-
draulicznej JCB7 z nadwoziem o pe∏nym obrocie.
Po kolejnych trzech latach do sprzeda˝y wesz∏a s∏ynna,
wielozadaniowa maszyna JCB 3C ∏àczàca funkcj´ ∏ado-
warki, spycharki i koparki. Model ten sprzedawa∏ si´ do-
skonale równie˝ dzi´ki zabiegom marketingowym Joe
Bamforda. Slogan reklamowy g∏osi∏, ˝e operator pod-
czas pracy mo˝e zagotowaç wod´ w czajniku na herba-
t´. W∏aÊciciel firmy osobiÊcie odwiedza∏ place budowy
by wr´czaç operatorom czajniki z logo JCB. Nieco póê-
niej zdecydowa∏ si´ na niecodzienny w tamtych cza-
sach zabieg marketingowy. Zaczà∏ urzàdzaç przed ka-
merami telewizyjnymi pokazy mo˝liwoÊci maszyn i pre-
cyzji, które przesz∏y do historii jako „Taniec koparek”. 
W roku 1968 JCB uruchomi∏o supernowoczesnà fabry-
k´ w Rochester. Ju˝ wówczas niemal po∏owa produkcji
firmy trafia∏a na eksport do niemal wszystkich krajów
na ca∏ym Êwiecie. W roku 1971 JCB zbudowa∏o naj-
wi´kszà z dotychczasowych ko∏owà kopark´ obrotowà
(JCB 8C), a wkrótce równie˝ innowacyjnà pod wzgl´-
dem konstrukcji i mo˝liwoÊci gàsienicowà ∏adowark´
JCB 110 o nap´dzie hydrostatycznym. To mi´dzy inny-
mi za te konstrukcje, w roku 1974 firma uhonorowana
zosta∏a Królewskà Nagrodà w dziedzinie technologii,
wzornictwa i jakoÊci produkcji. W tym samym czasie
w∏aÊciciel firmy zmieni∏ te˝ Êrodki transportu. Teraz po-
ruszaç zaczà∏ si´ w∏asnym samolotem odrzutowym
i Êmig∏owcem, oczywiÊcie z logo firmy. Korzystali
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JCB - spe∏nione marzenie wizjonera

Prototyp innowacyjnej ∏adowarki gàsienicowej opracowano w roku 1968. Do seryjnej
produkcji maszyna wesz∏a na poczàtku lat siedemdziesiàtych ubieg∏ego stulecia

Koparko-∏adowarka to sztandarowy produkt JCB. Ta odbudowana i doskonale utrzymana
maszyna zdobi dziedziniec firmy Interhandler, oficjalnego dystrybutora JCB w Polsce
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na tym tak˝e… dziennikarze. W∏aÊciciel JCB ch´tnie
wysy∏a∏ po nich samolot zapraszajàc do odwiedzenia
siedziby firmy i jej brytyjskich fabryk. Podró˝ prywatnym
samolotem w∏aÊciciela JCB swego czasu odbyli rów-
nie˝ dziennikarze naszej redakcji…
Od roku 1976 na czele JCB stanà∏ Joseph-Anthony, naj-
starszy syn za∏o˝yciela. Wprowadzi∏ on wiele znaczà-
cych zmian dla rozwoju firmy. Do produkcji wprowadzo-
no nowe typy maszyn, podnoÊniki teleskopowe JCB 520
(w roku 1977) oraz nowe ∏adowarki JCB 3CX, które po-
wtórzy∏y sukces s∏ynnych 3C. Tylko w roku 1980 sprze-
dano ich ponad 72 tysiàce. W roku 1984 udzia∏ JCB
w Êwiatowym rynku producentów ci´˝kich maszyn bu-
dowalnych wynosi∏ 17 procent, a eksport roczny zamy-
ka∏ si´ liczbà oko∏o 65 procent. Trzy lata póêniej po raz
pierwszy w historii koncernu wyprodukowa∏ on w ciàgu
roku ponad dziesi´ç tysi´cy maszyn.

DziÊ JCB jest jednym z najwi´kszych w Êwiecie produ-
centów maszyn do robót ziemnych, rolniczych, trans-
portu materia∏ów, drogowych, agregatów, m∏otów i na-
rz´dzi budowlanych. Ka˝da konstrukcja stanowi efekt
ci´˝kiej pracy. Sprawia, to, ˝e maszyny JCB cieszà si´
uznaniem u˝ytkowników w stu pi´çdziesi´ciu krajach.
Brytyjski koncern wchodzi te˝ na nowe obszary dzia∏a-
nia. Po przej´ciu niemieckiej firmy Vibromax, JCB sta∏o
si´ producentem maszyn i sprz´tu dla drogownictwa.
Opatrzone charakterystycznym logo, ˝ó∏te maszyny
sta∏y si´ cz´Êcià krajobrazu i j´zyka. Nazwa JCB znala-
z∏a si´ nawet w najpowa˝niejszych s∏ownikach j´zyka
angielskiego. Mimo post´pujàcej globalizacji, JCB
w dalszym ciàgu pozostaje w r´kach rodziny Bamfor-
dów. Siedziba zarzàdu w Rocester jest przepi´knie po-
∏o˝ona w hrabstwie Staffordshire wÊród trzech jezior,
dzikiej przyrody i rzeêb lokalnych artystów. W uznaniu
zas∏ug Anhony Bamford przed dwudziestoma laty otrzy-
ma∏ z ràk królowej brytyjskiej tytu∏ szlachecki. Od mo-
mentu, gdy stanà∏ on na czele firmy, nastàpi∏ jej niezwy-
kle dynamiczny rozwój. Obecnie JCB to koncern posia-

dajàcy siedemnaÊcie fabryk na ca∏ym Êwiecie. Po-
za Wielkà Brytanià, gdzie zlokalizowanych jest szeÊç
zak∏adów, firma produkuje równie˝ w Niemczech, Bra-
zylii, USA, Indiach i Chinach. Koncern zatrudnia w nich
ponad osiem tysi´cy osób.
Wa˝nym wydarzeniem w historii JCB by∏o podj´cie
w roku 2004 produkcji w∏asnej konstrukcji silników wy-
sokopr´˝nych (pierwsze z nich posiada∏y oznaczenie
JCB 444). Efektem prac badawczo-rozwojowych in˝y-
nierów JCB by∏o skonstruowanie w roku 2006 silnika
wysokopr´˝nego DieselMax JCB444-LSR. Jednostka
nap´dowa o mocy 50 KM zainstalowana w samocho-
dzie umo˝liwi∏a ustanowienie Êwiatowego rekordu pr´d-
koÊci w kategorii Diesli. Wynios∏a ona 563,418 km/h.
Wy∏àcznym autoryzowanym dystrybutorem maszyn JCB
w Polsce jest toruƒska firma Interhandler. Poczàtek jej
dzia∏alnoÊci datuje si´ na rok 1989. W ciàgu tego czasu
Interhandler sprzeda∏ polskim u˝ytkownikom wiele tysi´-
cy maszyn i urzàdzeƒ JCB osiàgajàc pozycj´ jednego
z najwi´kszych w kraju dystrybutorów maszyn budowla-
nych, zajmuje si´ równie˝ serwisem oraz szeroko poj´tà
obs∏ugà posprzeda˝nà maszyn i urzàdzeƒ tej marki.
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JCB stale si´ rozwija wchodzàc na nowe obszary dzia∏alnoÊci. Brytyjski koncern
nie chce, by kojarzono go jedynie jako producenta koparko-∏adowarek

Sir Anthony Bamford (z lewej) zwiedza∏ toruƒskà siedzib´ Interhandlera w to-
warzystwie prezesa zarzàdu firmy Ryszarda Lamczyka

JCB stawia na ci´˝kie maszyny do robót ziemnych. W ofercie brytyjskiego kon-
cernu pojawi∏y si´ koparki hydrauliczne i wozid∏a przegubowe
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Przedsi´biorstwo Handlowe Torus z Krakowa ju˝
od kilkunastu lat zajmuje si´ sprzeda˝à i serwiso-
waniem opon wielkogabarytowych majàcych za-

stosowanie w maszynach budowlanych i górniczych.
Choç wydawaç by si´ mog∏o, ˝e w chwili obecnej rynek
tego typu ogumienia jest ju˝ do koƒca spenetrowany,
krakowska firma potrafi∏a wyszukaç ciekawy obszar,
w którym wcià˝ istnieje du˝e pole dzia∏ania. Wspólnie ze
swoimi najwi´kszymi partnerami handlowymi a jedno-
czeÊnie najwi´kszymi graczami na Êwiatowym rynku
oponiarskim, firmami BRIDGESTONE oraz MICHELIN 
P.H. Torus wprowadza na rynek opony radialne ca∏osta-
lowe przeznaczone do wozide∏ sztywnoramowych – BRID-
GESTONEVMTPVMTSVRLS oraz MICHELIN XDTX-HAU-
LXHD. Oferta skierowana jest do u˝ytkowników, którzy
do tej pory eksploatowali wozid∏a, g∏ównie marki Bie∏az,
na oponach diagonalnych produkowanych przez bia∏oru-
skà firm´ Belshina, która praktycznie zdominowa∏a ten
segment rynku w Polsce. Ze wzgl´du na stosunkowo niskà
cen´ zakupu opony marki Belshina pozostajà bowiem naj-
ch´tniej kupowanym ogumieniem do wozide∏.
Firma Torus chce zach´ciç u˝ytkowników wozide∏
sztywnoramowych do g∏´bszego zastanowienia si´
przed podj´ciem decyzji o zakupie i nie kierowania si´
przy niej wy∏àcznie cenà. Testy opon radialnych zamon-
towanych na tego typu pojazdach pracujàcych w eks-
tremalnie trudnych warunkach potwierdzajà bowiem ich
bezwzgl´dnà wy˝szoÊç w codziennej eksploatacji. Co
najwa˝niejsze, w ostatecznym rozliczeniu opony radial-
ne okazujà si´ równie˝ byç taƒsze w przeliczeniu
na czas pracy wozid∏a. Jednoznacznie fakt ten potwier-
dzajà przejrzyste symulacje prowadzone przez firm´
Torus i przekazywane u˝ytkownikom. W kalkulacjach
brany jest pod uwag´ stosunek szybkoÊci zu˝ycia bie˝-
nika do poczàtkowej ceny zakupu opony. Ogólne pod-
sumowanie wskazuje, ˝e w zale˝noÊci od specyfiki wa-

runków pracy danego wozid∏a, opony radialne mogà
mieç przebieg co najmniej 2,5- a nawet 4-krotnie wi´k-
szy ni˝ ma to miejsce w przypadku opon diagonalnych.
Aspekt ten, choç z pewnoÊcià najbardziej przemawiajà-
cy do ÊwiadomoÊci u˝ytkowników nie jest jedynym.
Równie wa˝ne dla ekonomiki eksploatacji wozid∏a z za-
montowanymi oponami radialnymi pozostajà tak˝e inne
czynniki, takie jak:
• wyraênie odczuwalna redukacja zu˝ycia paliwa,
• znacznie polepszona trakcja bez wzgl´du na rodzaj

pod∏o˝a, na którym pracuje wozid∏o,
• zmniejszenie wibracji wozid∏a, a dzi´ki temu wyd∏u˝e-

nie ˝ywotnoÊci jego podzespo∏ów,
• zwi´kszenie komfortu pracy operatora,
• zdecydowane wi´ksza odpornoÊç opon radialnych

na uszkodzenia mechaniczne.
Dyrektor Handlowy P.H. Torus, Marcin Kochaniak oce-
nia, ˝e dajàcy si´ zaobserwowaç wzrostowy trend
sprzeda˝y opon radialnych dla wozide∏ sztywnoramo-
wych zostanie zdecydowanie utrzymany. Zwraca rów-
nie˝ uwag´ na rosnàce ceny zakupu opon marki Belshi-
na. To tak˝e powoduje, ˝e przewaga opon MICHELIN
i BRIDGESTONE staje si´ coraz bardziej oczywista.
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P.H. Torus w nowym obszarze dzia∏ania

P. H. Torus wprowadza na rynek opony radialne ca∏ostalowe BRIDGESTONE
oraz MICHELIN przeznaczone do wozide∏ sztywnoramowych
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Maszyny budowlane nie zmieniajà si´ zbytnio
pod wzgl´dem wizualnym, ale ju˝ to, co we-
wnàtrz, a czego nie widaç podlega zmianom

diametralnym. Producenci stosujà przecie˝ w procesie
produkcji coraz to nowsze technologie, wykorzystujà no-
woczesne podzespo∏y i niezwykle niekiedy skompliko-
wane rozwiàzania konstrukcyjne. Wszystko to ma na ce-
lu maksymalne u∏atwienie pracy operatorowi. 
Nowoczesne maszyny budowlane sà skomplikowanymi
konstrukcjami, co stanowi równie˝ wyzwanie dla pra-
cowników serwisu. Ich powinnoÊcià jest przecie˝ jak naj-
szybsze zlokalizowanie i usuni´cie ewentualnej usterki.
SzybkoÊç dzia∏ania okreÊla nie tylko renom´ serwisu,
ale tak˝e pomaga ograniczyç do niezb´dnego minimum
czas trwania przestojów zwiàzanych z naprawà. Kompe-
tencje pracowników serwisu podnoszone sà dzi´ki
udzia∏owi w kursach teoretycznych i szkoleniach prak-
tycznych. Jak wyglàdajà takie szkolenia? Dzi´ki zapro-
szeniu Komatsu Poland mogliÊmy przekonaç si´ o tym
naocznie. – Od pewnego czasu obserwujemy wzrost za-
interesowania koparkami ko∏owymi ze strony naszych
klientów. Komatsu przyszykowa∏o na tegoroczne targi
Bauma szereg nowoÊci w tej grupie maszyn. Poddane
zosta∏y one modernizacjom. Dlatego chcieliÊmy, by z no-
wymi konstrukcjami, zarówno w sensie teoretycznym, jak
i praktyce, jak najszybciej zapoznali si´ nasi mechanicy.
PostanowiliÊmy przeprowadziç szkolenie wykorzystujàc
kopark´ PW140, której pierwsze egzemplarze trafily ju˝
do Polski – t∏umaczy zajmujàcy si´ koordynacjà szkoleƒ
Robert Ruciƒski z Komatsu Poland.
Koparki ko∏owe wytwarzane sà w niemieckich zak∏adach
Komatsu w Hanowerze. Dlatego te˝ Robert Ruciƒski za-

prosi∏ do Polski fachowca z Niemiec. – Przed moim
przyjazdem do Polski wspólnie z Komatsu Poland usta-
liliÊmy szczegó∏owo zakres tematyczny szkolenia. Tym
razem nacisk po∏o˝ony zosta∏ na cz´Êç praktycznà. Ko-
matsu Poland chodzi∏o o pewien rodzaj treningu po-
zwalajàcy zautomatyzowaç reakcj´ mechaników
na ewentalnà usterk´ i wypracowaç procesy jej usuwa-
nia w jak najszybszym czasie. Tym razem skupiliÊmy si´
na szczegó∏owym omówieniu uk∏adu hydraulicznego
i elektronicznego sterujàcego pracà koparki – mówi
Stefan Kaschel, który przyjecha∏ specjalnie z Hanowe-
ru, gdzie na co dzieƒ pracuje przy produkcji koparek ko-
∏owych w tamtejszych zak∏adach Komatsu. 
Szkolenie dotyczàce koparki ko∏owej PW140 odby∏o si´
w siedzibie Komatsu Poland w Sulejówku. Jego pro-
gram by∏ z góry ustalony, ale Robert Ruciƒski Êwiado-
mie zrezygnowa∏ ze sztywnego podzia∏u na cz´Êç teo-
retycznà i praktycznà. – Uwa˝am, ˝e wi´kszà korzyÊç
przynosi zorganizowanie szkolenia w ten sposób, ˝e
teoria przeplata si´ z praktykà. Po omówieniu konkret-
nego zagadnienia, ca∏a grupa przechodzi do hali
warsztatowej, gdzie dane zagadnienie jest raz jeszcze
skrótowo omawiane, po czym przechodzimy do çwi-
czeƒ praktycznych. Celem szkoleƒ organizowanych
przez Komatsu Poland jest zapoznanie mechaników
z najnowszà technologià oraz oprogramowaniem dia-
gnostycznym udost´pnionym przez producenta. Sta-
wiamy sobie za cel podniesienie umiej´tnoÊci naszego
personelu w zakresie obs∏ugi technicznej i techniki
napraw maszyn Komatsu.  W koƒcu nie bez przyczyny
mówi si´, ˝e pierwszà maszyn´ sprzedaje dzia∏
handlowy, a kolejne serwis – koƒczy Robert Ruciƒski.
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Mechanicy Komatsu Poland zawsze na bie˝àco!

Cz´Êç teoretyczna szkolenia przeplatana by∏a odwiedzinami w hali warsztato-
wej, gdzie mechanicy mogli zapoznaç si´ z nowà maszynà

Szkolenie dotyczàce nowych koparek ko∏owych Komatsu rozpocz´∏o si´ od teo-
retycznego omówienia zagadnieƒ
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Haulotte Polska, filia europejskiego lidera oraz
trzeciego co wielkoÊci Êwiatowego producenta
podestów roboczych s∏u˝àcych do pracy na wy-

sokoÊci oraz urzàdzeƒ do podnoszenia ∏adunków, ofe-
ruje kompletnà gam´ podestów ruchomych oraz ∏ado-
warek teleskopowych macierzystej marki, a tak˝e ser-
wis, którym obj´te sà wszystkie urzàdzenia sprzedawa-
ne przez firm´. Prowadzona przez Haulotte Polska poli-
tyka serwisowa ma na celu zapewnienie najwy˝szej go-
towoÊci technicznej urzàdzeƒ, wdra˝anie rozwiàzaƒ
serwisowych zgodnych ze standardami Grupy Haulotte
i przystosowanych do wymagaƒ u˝ytkownika oraz za-
pobieganie awariom. Haulotte Polska oferuje pe∏en za-
kres us∏ug serwisowych, to znaczy konserwacje i prze-
glàdy urzàdzeƒ, obowiàzkowe przeglàdy okresowe
oraz obs∏ug´ gwarancyjnà i pogwarancyjnà.

Autoryzowany serwis Haulotte Polska znajdujàcy si´
w siedzibie firmy w Jankach ko∏o Warszawy dysponuje
odpowiednio wyposa˝onà halà warsztatowà o po-
wierzchni tysiàca metrów kwadratowych. Firma utrzy-
muje równie˝ dzia∏ techników mobilnych na terenie ca-
∏ego kraju dysponujàcych samochodami serwisowymi. 
Wszyscy mechanicy Haulotte Polska posiadajà wieloletnie
doÊwiadczenie w obs∏udze i serwisowaniu maszyn. Wi´k-
szoÊç z nich pracuje od poczàtku istnienia firmy. Wszyscy
pracownicy Haulotte Polska regularnie podnoszà swoje
kwalifikacje. Kilka razy w roku uczestniczà w szkoleniach
organizowanych w fabrykach Haulotte Group. Dzi´ki temu
mechanicy sà w stanie skutecznie konserwowaç i zapobie-
gaç usterkom nawet w urzàdzeniach najnowszej generacji. 
W siedzibie Haulotte Polska w Jankach znajduje si´ ma-
gazyn cz´Êci zamiennych do maszyn i urzàdzeƒ marki
Haulotte. Oryginalne cz´Êci zamienne mogà zostaç wy-
s∏ane w ciàgu 24 godzin do odbiorców zarówno w ca∏ej
Polsce, jak i w krajach, które obs∏uguje Haulotte Polska.
Sà nimi W´gry, Rumunia, Bu∏garia, Czechy, S∏owacja
i Bia∏oruÊ (w zale˝noÊci od dost´pnoÊci magazynu).
Na stanie magazynu w Jankach sà zawsze cz´Êci, któ-

re najcz´Êciej si´ zu˝ywajà. JeÊli jednak jakiÊ podze-
spó∏ musi zostaç sprowadzony z magazynu centralne-
go z Francji, czas oczekiwania nie zmienia si´ i wynosi
równie˝ dwadzieÊcia cztery godziny. 
Zespó∏ wykwalifikowanych i doÊwiadczonych pracowni-
ków serwisu Haulotte udzieli równie˝ konsultacji tele-
fonicznych. Technicy nie tylko pomogà usunàç usterk´
lub dopasowaç rozwiàzania serwisowe do potrzeb
i specyfiki pracy u˝ytkownika maszyny, ale równie˝ za-
oferujà wsparcie techniczne odnoÊnie budowy oraz

konserwacji maszyn Haulotte. Serwis Haulotte Polska
prowadzi szkolenia z obs∏ugi urzàdzeƒ, a tak˝e szkoli
w zakresie kompleksowych czynnoÊci konserwacyj-
nych oraz naprawy maszyn. Wszystkie szkolenia sà do-
pasowywane do indywidualnych potrzeb klientów,
a uczestnicy otrzymujà stosowany certyfikat. 
Serwis Haulotte Polska blisko wspó∏pracuje z serwisami
innych filii Grupy oraz dzia∏ami serwisowymi klientów.
Wspó∏praca ta polega g∏ównie na wymianie doÊwiadczeƒ
w zakresie naprawy usterek oraz konserwacji. Pozwala to
na skuteczniejszà pomoc naszym klientom, dla których
najwa˝niejszy jest minimalny czas przestoju maszyn. Aby
jak najlepiej sprostaç wymogom swoich klientów Grupa
Haulotte stale poszerza swojà ofert´ i stale poprawia ja-
koÊç Êwiadczonych us∏ug. 
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Haulotte Polska oferuje pe∏en zakres us∏ug serwisowych

Haulotte Polska dysponuje odpowiednio wyposa˝onà halà warsztatowà o po-
wierzchni tysiàca metrów kwadratowych

Mechanicy serwisu mobilnego Haulotte Polska dysponujà doskonale wyposa-
˝onymi samochodami warsztatowymi

W Jankach ko∏o Warszawy autoryzowany serwis Haulotte Polska dysponuje
biurem i nowoczesnà halà warsztatowà 
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Szkolenie operatorów maszyn budowlanych i urzà-
dzeƒ do robót publicznych wymaga na ogó∏ spe-
cjalistycznego, kosztownego sprz´tu. Aby spro-

staç wymogom i sprawiç by szkolenie by∏o szybkie
i bezpieczne, francuska firma ACREOS opracowa∏a in-
nowacyjny sprz´t dydaktyczny – specjalnà platform´
do nauki obs∏ugi maszyn z zastosowaniem symulacji.
Platforma taka umo˝liwia w sposób profesjonalny od-
tworzenie funkcjonowania trzech maszyn budowlanych:
koparki gàsienicowej, samochodu-wywrotki i przegubo-
wej ∏adowarki ko∏owej, a tak˝e dwóch typów urzàdzeƒ
podnoÊnikowych: ˝urawia mobilnego i wie˝owego. 
Urzàdzenie do symulacji ACREOS umo˝liwia poczàtku-
jàcym operatorom maszyn spokojnà i bezpiecznà na-
uk´ ich obs∏ugi, a tak˝e wykszta∏cenie w∏aÊciwych na-
wyków. Kursant siedzàc w regulowanym wielop∏aszczy-
znowo fotelu przenosi si´ wirtualnie w bardzo realistycz-
ne otoczenie, odtworzone dzi´ki symulowanym czyn-
noÊciom urzàdzenia. Du˝y ekran wysokiej rozdzielczo-
Êci lub odtwarzacz wideo umo˝liwiajà wizualizacj´ sy-
mulacji. Stanowisko opiera si´ na solidnej, dajàcej si´
rozbudowywaç konstrukcji ramowej i jest wyposa˝one
w urzàdzenia informatyczne, multimedialne oraz elek-
troniczne. Dotykowy ekran zapewnia ∏atwy w obs∏udze
interfejs, nie wymagajàcy od u˝ytkownika szczególnej
wiedzy informatycznej ani znajomoÊci j´zyków obcych.
Oprogramowanie zosta∏o opracowane z myÊlà o mak-
symalnym uproszczeniu u˝ytkowania. 
Platforma mo˝e byç wykorzystywana przez kursanta
od poczàtku nauki, umo˝liwiajàc mu samodzielne zdo-
bywanie wiedzy. Rozmaite modu∏y szkoleniowe sk∏ada-
jàce si´ z wielu çwiczeƒ, pozwalajà na stopniowe zwi´k-
szanie poziomu trudnoÊci przy wypracowywaniu odpo-
wiedniej bieg∏oÊci obs∏ugi maszyny i niezb´dnych
do przyswojenia odruchów. Po zakoƒczeniu çwiczeƒ,
symulator wyÊwietla dajàce si´ wyraziç liczbowo wyniki
ucznia. Wyniki te mogà byç rejestrowane i przetwarza-
ne w celu ich póêniejszej interpretacji przez prowadzà-
cego szkolenie. Specjalne oprogramowanie umo˝liwia
ponadto zarzàdzanie ocenà tych wyników, a tak˝e
szybkoÊcià, z jakà kursant czyni post´py w nauce.
Ten sprz´t dydaktyczny mo˝e byç konfigurowany
w wielu j´zykach: niemieckim, angielskim, hiszpaƒskim,
francuskim, niderlandzkim, greckim, a tak˝e w∏oskim,
portugalskim i arabskim. Mo˝e równie˝ wykorzystywaç
pomoce naukowe oraz informacje w formie pisemnej
lub w postaci obrazów, jakie instytucja prowadzàca
szkolenie pragnie udost´pniç praktykantom.
Sprz´t ten dost´pny jest w dwóch wersjach szkolenio-
wych (dla jednego lub wielu urzàdzeƒ), Do istniejàcych
modu∏ów mo˝na do∏àczaç opcjonalne wyposa˝enie do-
datkowe, w zale˝noÊci od konkretnych potrzeb. Symula-
tory Acreos to urzàdzenia, których oprogramowanie mo˝-

na uaktualniaç i rozbudowywaç, przystosowujàc do pra-
cy kolejnych maszyn. W∏aÊnie dlatego platforma jedno-
sprz´towa mo˝e zamieniaç si´ w platform´ wielosprz´to-
wà, umo˝liwiajàc uwzgl´dnienie nowych urzàdzeƒ. 
Wykorzystanie platformy symulacyjnej do szkolenia po-
siada szereg atutów. Oprócz obni˝enia poziomu stresu
osoby szkolonej, system ten umo˝liwia równie˝ szyb-
szà nauk´. Badania wykaza∏y, ˝e skraca on czas wypra-
cowywania w∏aÊciwej koordynacji ruchów od 70 do 75
procent. Dzi´ki temu, w przypadku koparki gàsienico-
wej, czas przyswajania sobie samych tylko poleceƒ ule-
ga skróceniu z 24 godzin do zaledwie 6-8 godzin. Po-
nadto, nie ma ˝adnego zagro˝enie uszkodzenia sprz´-
tu. Symulator o nap´dzie elektrycznym obni˝a koszt pa-
liwa i nie powoduje zanieczyszczeƒ. Umo˝liwia on sa-
modzielnà nauk´ obs∏ugi urzàdzeƒ i nie wymaga udzia-
∏u szkoleniowców, a praktykantowi pozwala utrzymaç
w∏asne tempo przyswajania umiej´tnoÊci.
Firma ACREOS, która poszukuje dystrybutorów na
terenie Europy i na Bliskim Wschodzie, zaprezentowa∏a
swoje platformy szkoleniowe podczas tegorocznych
targów  Bauma w Monachium. 
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Symulator ACREOS u∏atwia szkolenia

Urzàdzenie do symulacji ACREOS umo˝liwia poczàtkujàcym operatorom ma-
szyn bezpiecznà nauk´ ich obs∏ugi, a tak˝e wykszta∏cenie w∏aÊciwych reakcji
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Ponad dwadzieÊcia lat temu szwajcarski Ammann
i japoƒski Yanmar postanowi∏y wspólnie produ-
kowaç we francuskim Saint-Dizier minikoparki.

Z Japonii przyp∏ywa∏y do Europy znakomite silniki,
w europejskiej fabryce wytwarzano coraz wi´cej ma-
szyn, które poprzez sieç dealerów Ammanna doskona-
le si´ sprzedawa∏y. Fabryka w Saint-Dizier musia∏a stop-
niowo zwi´kszaç i modyfikowaç produkcj´, powstawa∏y
w niej ju˝ tak˝e koparki klasy 10 ton. W ciàgu kilku
ostatnich lat Ammann poprzez kolejne inwestycje (mi´-
dzy innymi przej´cie czeskiej firmy Stavostroj) zaczà∏
jednak wracaç do koncepcji skupienia si´ na bran˝y
sprz´tu drogowego. Ammann i Yanmar przygotowujà
si´ zatem by jeszcze latem tego roku zakoƒczyç formal-
nie wspó∏prac´. Yanmar przejmuje produkcj´ minikopa-
rek w Saint-Dizier, planujàc zwi´kszenie ekspansji
na rynki europejskie. Ammann b´dzie jednak wspó∏-
dzia∏a∏ z Yanmarem na rynkach Francji, Wielkiej Brytanii
i Rosji w zakresie sprzeda˝y i marketingu oraz serwsu
ca∏ej gamy minikoparek Yanmar.
Pozostajàc w jak najlepszych stosunkach obie firmy wy-
bierajà niezale˝ne drogi rozwoju majàc pewnoÊç, ˝e jest
to dla nich obu najkorzystniejsze rozwiàzanie. Ammann,
Êwiatowy lider rynku rozÊcie∏aczy asfaltu i sprz´tu drogo-
wego skoncentruje swojà dzia∏alnoÊç w tym segmencie.

Yanmar, znany na ca∏ym Êwiecie producent silników Die-
sla do zastosowaƒ morskich, rolniczych i budowlanych
wzmocni swà obecnoÊç w Europie przejmujàc ca∏kowità
odpowiedzialnoÊç za produkcj´ fabryki w Saint-Dizier.
Dotychczasowi partnerzy postanowili te˝, ˝e stopniowo
zmniejszaç si´ b´dzie liczba dealerów majàcych w ofer-
cie maszyny obu producentów. Zamierzajà oni radziç so-
bie na poszczególnych rynkach niezale˝nie. 
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Ammann i Yanmar - teraz osobno

Pomimo zmian u˝ytkownicy maszyn Ammann-Yanmar nie majà powodów
do niepokoju. Otrzymywaç b´dà bowiem nadal pe∏ne wsparcie serwisowe
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Historia Zak∏adów Hydrauliki Si∏owej si´ga ro-
ku 1905, kiedy to mistrz odlewniczy Stanis∏aw
Weigt za∏o˝y∏ w∏asnà ma∏à odlewni´. Przez

pierwsze lata by∏ jej w∏aÊcicielem, póêniej zastàpi∏ go
jego brat. Od samego poczàtku widaç by∏o ogromne
zaanga˝owanie i wk∏ad w rozwój firmy zarówno ze
strony w∏aÊcicieli, jak i zatrudnionych tu ludzi.
Do dnia dzisiejszego zachowa∏y si´ dokumenty i ry-
sunki Êwiadczàce o tym, ˝e od samego poczàtku
pracowali tu fachowcy najwy˝szej miary. 
Poczàtkowo w zak∏adach wykonywano ma∏e odlewy,
jak ruszta piecowe czy cz´Êci do maszyn w∏ókienni-
czych, ale z czasem, w miar´ post´pujàcej rozbudowy
wykonywano odlewy du˝o wi´ksze, wa˝àce nawet po-
nad cztery tony. Wcià˝ rozszerzano asortyment wyko-
nywanych wyrobów. Odlewnia do wybuchu drugiej woj-
ny Êwiatowej by∏a Êwietnie prosperujàcym zak∏adem.
Po zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych zak∏ad zosta∏ upaƒ-
stwowiony. Nadal wykonywano w nim maszyny dla rol-
nictwa, póêniej równie˝ kompletne maszyny budowlane
oraz pralnicze. W latach szeÊçdziesiàtych ubieg∏ego
stulecia produkcja zak∏adu uleg∏a radykalnej zmianie.
G∏ównym asortymentem sta∏y si´ uk∏ady hydrokinetycz-
ne, takie jak przek∏adnie i sprz´g∏a oraz uk∏ady hydro-
statyczne w postaci rozdzielaczy i zaworów. 

Od tego momentu produkcja by∏a ÊciÊle zwiàza-
na z bran˝à hydrauliki. Zmieni∏ si´ tak˝e charakter za-
k∏adu. Z producenta wyrobów finalnych przekszta∏ci∏ si´
w zak∏ad kooperacyjny. W ciàgu mijajàcych lat zmienia-
li si´ dyrektorzy i zmienia∏y si´ nazwy – ¸ódzka Fabryka
Maszyn, Fabryka Urzàdzeƒ Budowlanych, Zak∏ady Hy-
drauliki Si∏owej, a od 1991 roku ZHS Spó∏ka Akcyjna.
Poczàtek lat siedemdziesiàtych ubieg∏ego stulecia to
okres pe∏nego rozkwitu zak∏adów. Produkcja stale
wzrasta∏a, a wyroby by∏y wcià˝ ulepszane. Niestety
wraz z poczàtkiem kolejnej dekady dla ZHS rozpocz´∏y
si´ gorsze czasy. Najtrudniejszy okaza∏ si´ okres  po za-
∏amaniu si´ rynku rosyjskiego, kiedy to popyt na wytwa-
rzane produkty znacznie zmala∏, a zak∏ad popad∏
w ogromne d∏ugi. Nadzieja pojawi∏a sie w roku 1993
kiedy na czele Spó∏ki stanà∏ obecny jej prezes Kazi-
mierz Kaniecki. Widzia∏ on szans´ dla ZHS S.A. w po-
staci znalezienia inwestora strategicznego. Tylko on
dawa∏ bowiem szans´ zdobycia nowych rynków zbytu
na produkowane przek∏adnie, rozszerzenia produkcji
o nowe wyroby przy jednoczesnym dokapitalizowaniu
spó∏ki. I taki inwestor si´ znalaz∏. Prezes Leszek K´pa
podjà∏ odwa˝nà decyzj´ o zakupie od Skarbu Paƒstwa
akcji ZHS S.A. Na poczàtku grudnia 1997 roku firma
Sipma S.A. w drodze przetargu, sta∏a si´ w∏aÊcicie-
lem siedemdziesi´ciu procent akcji ZHS. Dzi´ki prze-
prowadzonej wewn´trznej restrukturyzacji, sprzeda˝y
zb´dnego majàtku oraz podpisaniu uk∏adów z wierzy-
cielami, zak∏ad sp∏aci∏ ca∏e zad∏u˝enie. Dzisiaj po prze-
kszta∏ceniu w Zak∏ady Hydrauliki Si∏owej Sp. z o.o.
przedsi´biorstwo dzia∏ajàc w ramach Grupy SIPMA ma
ustabilizowanà sytuacj´ finansowà, a dzi´ki znalezieniu
nowych odbiorców mog∏o poszerzyç zakres produkcji.
DziÊ Zak∏ady Hydrauliki Si∏owej Sp. z o.o. specjalizujà
si´ w produkcji przek∏adni hydrokinetycznych i pomp
hamulcowych do maszyn budowlanych, drogowych
i kopalnianych oraz przek∏adni kàtowych i cylindrów hy-
draulicznych do maszyn rolniczych. Wykonujà równie˝
obróbk´ odlewów aluminowych i ˝eliwnych oraz cz´Êci
i podzespo∏ów stalowych. Firma posiada w∏asnà odlew-
ni´ aluminium, w której odlewane sà g∏ównie wirniki b´-
dàce cz´Êcià sk∏adowà wytwarzanych przek∏adni hy-
drokinetycznych. ZHS zatrudnia wykwalifikowanà kadr´
technicznà specjalizujàcà si´ w zakresie kompleksowe-
go projektowania i badania przek∏adni hydrokinetycz-
nych, doboru nap´du do maszyn oraz pracowywania
procesów technologicznych. Wyposa˝enie wydzia∏u
mechanicznego pozwala firmie na podj´cie produkcji
i us∏ug kooperacyjnych zgodnie z konkretnymi wymo-
gami odbiorców. Stosowany system zarzàdzania jako-
Êcià, a tym samym zapewnienie dobrej jakoÊci wyro-
bów zosta∏o potwierdzone przyznaniem zak∏adowi cer-
tyfikatu ISO 9001: 2000.

ZHS - nowoczesna firma o bogatych tradycjach
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BOMAG Polska od samego poczàtku k∏adzie szczegól-
ny nacisk na sprawnoÊç i szybkoÊç dzia∏ania serwisu.
– Jednym z podstawowych priorytetów BOMAG Pol-

ska by∏o stworzenie sprawnie dzia∏ajàcego serwisu. Postawi-
liÊmy sobie za cel maksymalne skrócenie czasu dostaw cz´-
Êci zamiennych oraz zatrudnienie mechaników majàcych do-
Êwiadczenie w obs∏udze i naprawie maszyn drogowych. Ko-
lejnym krokiem by∏o odpowiednie wyposa˝enie hali warszta-
towej w Warszawie oraz uruchomienie serwisu mobilnego.
Ma on na swoim koncie ju˝ kilkaset interwencji w ró˝nych re-
gionach Polski. Naprawy przeprowadzane w warunkach po-
lowych dzi´ki umiej´tnoÊciom mechaników oraz odpowied-
niemu wyposa˝eniu pojazdów warsztatowych w znakomitej
wi´kszoÊci zakoƒczy∏y si´ uruchomieniem maszyny. Dbamy
równie˝ o terminowoÊç dostaw cz´Êci zamiennych, które tra-
fiajà do zamawiajàcego najpóêniej w ciàgu dwóch dni
roboczych – mówi prezes BOMAG Polska Zbigniew Brinken.
W dziale serwisu firmy pracuje szeÊç osób – pi´ciu mecha-
ników oraz kierownik serwisu Marek Bieƒczyk, którego za-
daniem jest koordynacja ich dzia∏aƒ. – Mechanicy pracujà
nie tylko w serwisie stacjonarnym w Warszawie, ale równie˝
w miejscach, w których znajduje si´ najwi´ksza liczba na-
szych maszyn. Obs∏ugujemy place budowy w okolicach
Gdaƒska, Poznania oraz na Âlàsku – mówi Marek Bieƒczyk. 
Ka˝dy z mechaników przygotowany jest do samodzielne-
go wykonywania napraw, tak˝e w warunkach polowych.
Dysponujà oni bowiem samochodami serwisowymi wypo-
sa˝onymi we wszelkie niezb´dne narz´dzia, instrumenty
diagnostyczno-pomiarowe i urzàdzenia wspomagajàce. 
Serwis BOMAG stale poszerza zakres us∏ug. Od kilku
miesi´cy oferuje komputerowà diagnostyk´ silników
Deutz. Jest ona wykonywana przy pomocy oprogramo-
wania dostarczonego przez producenta silników. Dia-
gnostyka komputerowa znacznie przyspiesza wyszuki-
wanie usterek i przeprowadzenie naprawy.
Serwis BOMAG wykonuje równie˝ pe∏nà obs∏ug´ uk∏adu
klimatyzacji w maszynach. Wbrew powszechnie panujà-
cym opiniom instalacja klimatyzacyjna nie jest bezobs∏u-
gowa. Jak ka˝dy podzespó∏ wymaga konserwacji i regu-
larnego serwisowania. Przez przewody i ich po∏àczenia
mo˝e uciec rocznie nawet do dziesi´ç procent czynnika
ch∏odzàcego. W ciàgu dwóch lat mo˝e wch∏onàç na tyle
wilgoç, ˝e nape∏ni w ca∏oÊci zestaw osuszacz-filtr, a co
za tym idzie nie b´dzie w stanie zapewniç odpowiednie-
go smarowania spr´˝arce. U˝ytkownicy maszyn
wyposa˝onych w uk∏ad klimatyzacji, powinni pami´taç o
jego regularnym serwisowaniu. Tylko to gwarantuje jego
prawid∏owe i bezawaryjne dzia∏anie.
Serwis stacjonarny w Warszawie dysponuje doskonale wy-
posa˝onà halà warsztatowà o powierzchni tysiàca metrów
kwadratowych. Tu w bardzo dobrych warunkach przeprowa-
dzane sà najtrudniejsze naprawy i kompleksowe remonty
maszyn. BOMAG zaleca powierzanie przeprowadzania na-

praw maszyn wy∏àcznie wykwalifikowanym mechanikom. Je-
˝eli u˝ytkownik maszyny w okresie pogwarancyjnym zdecy-
duje si´ na wykonanie przeglàdów czy nieskomplikowanych
napraw we w∏asnym zakresie, powinien stosowaç wy∏àcznie
oryginalne cz´Êci zamienne. W∏aÊnie dlatego BOMAG wpro-
wadzi∏ do swojej oferty dwa typy zestawów z cz´Êciami za-
miennymi i komponentami niezb´dnymi do prawid∏owego
wykonania przeglàdów przypadajàcych po pi´ciuset oraz
po tysiàcu godzin pracy maszyny. Zestawy gwarantujà
najwy˝szà jakoÊç za rozsàdnà cen´. Cena pakietu fil-
trów do najbardziej popularnego, 13-tonowego walca
do robót ziemnych, jest o 37 procent ni˝sza ni˝ w
przypadku ich zakupu osobno. BOMAG przygotowa∏
zestawy serwisowe do wi´kszoÊci swoich maszyn, po-
czàwszy od najmniejszych ubijaków p∏ytowych, a koƒ-
czàc na czterdziestotonowych kompaktorach.
Serwis BOMAG Polska mo˝e pochwaliç si´ bardzo krót-
kim czasem reakcji. Dotyczy to zarówno pierwszej, jak
i kolejnych wizyt mechanika w miejscu pracy maszyny.
Cz´Êci zamienne wytypowane do wymiany podczas dia-
gnostyki maszyny dostarczane sà w ciàgu dwóch dni ro-
boczych do dowolnego miejsca na terenie ca∏ej Polski.
A˝ dziewi´çdziesiàt osiem procent cz´Êci zamiennych
do maszyn BOMAG dost´pnych jest od r´ki z magazynu
centralnego firmy zlokalizowanego w Niemczech. W War-
szawie BOMAG Polska utrzymuje magazyn z cz´Êciami
i komponentami do przeglàdów okresowych oraz cz´Êcia-
mi zamiennymi, które najcz´Êciej ulegajà zu˝yciu. Ich za-
pasy majà te˝ mechanicy firmy pracujàcy poza warszaw-
skà centralà. Uzupe∏niane na bie˝àco stany magazynowe
sprawiajà, ˝e czas przeglàdów i ewentualnych napraw
uda∏o si´ skróciç do niezb´dnego minimum. Ma to nieba-
gatelny wp∏yw na zwi´kszenie wydajnoÊci maszyn, a co
za tym idzie rentownoÊci dzia∏ania ich w∏aÊcicieli.
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Serwis BOMAG Polska poszerza zakres us∏ug

Serwis stacjonarny BOMAG Polska w Warszawie dysponuje doskonale wyposa˝onà
halà warsztatowà o powierzchni tysiàca metrów kwadratowych
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Od roku 2009 Volvo Maszyny Budowlane Polska
oferuje system CareTrack jako standardowe wy-
posa˝enie wszystkich du˝ych maszyn. Co godne

podkreÊlenia, oprócz samego systemu telematycznego,
firma zapewnia tak˝e wsparcie w zakresie poprawnego
u˝ytkowania maszyny. W sposób oczywisty prowadzi to
do zmniejszenia kosztów zwiàzanych z jej eksploatacjà.
Koncern Volvo CE stawia sobie za cel dostarczanie
kompleksowych rozwiàzaƒ. Ma równie˝ pe∏nà Êwiado-
moÊç, ˝e zadowolenie klientów jest g∏ównym wyznacz-
nikiem wspólnego sukcesu. Dlatego zatrudnieni w nim
in˝ynierowie starajà si´ stworzyç rozwiàzania majàce
na celu optymalizowanie efektywnoÊci oferowanych
produktów. Jednym z takich rozwiàzaƒ jest system

telematyczny CareTrack. Wykorzystujàc technologi´
GPS i GSM umo˝liwia on kontrol´ i monitoring maszyn
z dowolnego miejsca na ziemi za pomocà Internetu.
Dlaczego system CareTrack jest wyjàtkowy? Przede
wszystkim dlatego, ˝e jest to produkt opracowany
przez producenta maszyn. Któ˝ lepiej potrafi∏by dobraç
kluczowe parametry pracy maszyn do ciàg∏ego zdalne-
go monitoringu, kto jest lepiej przygotowany, aby zbie-
raç obserwacje i sugestie u˝ytkowników, aby na ich
podstawie udoskonalaç oferowany produkt. CareTrack
to nie tylko system telematyczny, ale przede wszystkim
platforma s∏u˝àca wspó∏pracy z klientem w celu mak-
symalizacji wydajnoÊci oraz optymalizacji kosztów
u˝ytkowanej maszyny.
Oprócz standardowego zestawu funkcji, do jakich zali-
czyç mo˝na: lokalizacj´ w terenie, ustalenie i przypisa-
nie do maszyny obszaru i ram czasowych, kontrol´ cza-
su pracy, zu˝ycia paliwa, wysokoÊci obrotów silnika czy
pr´dkoÊci, system CareTrack pozwala korzystaç z sze-
rokiego zestawu raportów i analiz przygotowanych
z myÊlà o zapewnieniu w∏aÊciwego u˝ytkowania maszy-
ny. Po zainstalowaniu urzàdzenia i zarejestrowaniu go

w specjalnie do tego celu stworzonej domenie interneto-
wej, u˝ytkownik ju˝ zawsze b´dzie wiedzia∏, w jaki spo-
sób wykorzystywany jest jego sprz´t budowlany. W∏a-
Êciciele ∏adowarek Volvo bez koniecznoÊci odwiedzania
placu budowy b´dà mogli sprawdziç na przyk∏ad, jaki
procent czasu pojazd pracowa∏ na wysokich obrotach
lub z jakà pr´dkoÊcià by∏ zmieniany kierunek jazdy.
W przypadku koparek mo˝liwe jest badanie zu˝ycia pa-
liwa w rozbiciu na rodzaj wykonywanych cykli robo-
czych oraz ewidencjonowanie czasu pracy na ró˝nych
trybach bàd˝ z okreÊlonym osprz´tem. Dla wozide∏
mo˝liwe jest wygenerowanie raportu, zawierajàcego
procent czasu pracy z w∏àczonym retarderem, za∏àczo-
nym hamulcem czy z w∏àczonà blokadà mechanizmu
ró˝nicowego. Kluczowe informacje wraz z komunikata-
mi pojawiajàcymi si´ na wyÊwietlaczu w kabinie opera-
tora mogà automatycznie zostaç przes∏ane pod wskaza-
ny adres e-mail bàd˝ za pomocà SMS.
W pierwszym cz∏onie nazwy systemu znajduje si´ an-
gielskie s∏owo Care oznaczajàce opiek´, dba∏oÊç. Nie
jest to przypadek, gdy˝ z wynikami raportów i analiz
przeprowadzonych przez CareTrack autoryzowany ser-
wis Volvo nie pozostawi u˝ytkownika samego sobie. In-
˝ynierowie serwisu Volvo co 500 godzin dla danej jed-
nostki sprz´tu opracowujà specjalny raport, zawierajà-
cy ocen´ najwa˝niejszych parametrów pracy maszyny
wraz z wyjaÊnieniem i ewentualnymi wskazówkami, do-
tyczàcymi poprawnoÊci jej wykorzystania. Raport ten
przekazywany jest do w∏aÊciciela lub wskazanej przez
niego osoby. Dodatkowo in˝ynierowie serwisu na bie-
˝àco monitorujà ewentualne alarmy generowane przez
jednostk´ centralnà maszyny, a personel koordynujàcy
prac´ mechaników z odpowiednim wyprzedzeniem po-
wiadamia o koniecznoÊci wykonania obs∏ugi technicz-
nej. W przypadku awarii zdalny dost´p do jednostek
sterujàcych u∏atwia diagnostyk´ problemu, co wydatnie
skraca czas ewentualnego przestoju.

Volvo CE - CareTrack optymalizuje prac´ maszyn

Po zainstalowaniu urzàdzenia i zarejestrowaniu go w specjalnie do tego celu
stworzonej domenie internetowej, u˝ytkownik ju˝ zawsze b´dzie wiedzia∏, w ja-
ki sposób wykorzystywany jest jego sprz´t

CareTrack, to nie tylko system telematyczny, ale przede wszystkim platforma
do wspó∏pracy z klientem w celu maksymalizacji wydajnoÊci oraz optymaliza-
cji kosztów u˝ytkowanej maszyny





S
E

R
W

IS
 i

 C
Z

¢
Â

C
I

22 SERWIS I EKSPLOATACJA  



SERWIS I EKSPLOATACJA 23

S
E

R
W

IS
 i C

Z
¢

Â
C

I

INTRAC Polska Sp. z o.o.
Centrala: Wolica, Al. Katowicka 3, 05-830 Nadarzyn ,
tel./fax 22 641 02 03, tel. kom. 693 921 330
Oddział  Gdynia: 81-061 Gdynia ul. Hutnicza 40 (teren BE Gruop)
tel./fax 58 783 37 40, tel. kom. 693 921 321
Oddział Olkusz: Al. 1000-lecia 1, 32-300 Olkusz
tel./fax 32 645 53 00-01, tel. kom.  693 921 325
Oddział Zamość: ul. Zagłoby 10, 22-400 Zamość
tel./fax 84 627 09 89, tel. kom. 693 921 300

SERWIS TECHNICZNY 

i CZ¢ÂCI ZAMIENNE 

DO SILNIKÓW:

• Fiat Powertrain Technologies

• IVECO MOTORS 

• IVECO aifo 

• FIAT aifo

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

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

TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW
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Generalny Importer

• automatyczne skrzynie biegów

• doradztwo techniczne

• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

• system ReTran

• cz´Êci zamienne

• oleje przek∏adniowe TranSynd

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

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

TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW






