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Szanowni Paƒstwo…

Najd∏u˝szy na Êwiecie most morski otwarto dla ruchu 30 czerwca. Budowa przeprawy liczàcej 42,5 km

trwa∏a cztery lata. Nikogo nie trzeba przekonywaç, ˝e by∏o to wyjàtkowo trudne zadanie – choçby

pod wzgl´dem logistycznym, o konstrukcyjnym nie wspominajàc. Kto mo˝e si´ pochwaliç takim

wyczynem? Amerykanie? Niemcy? Japoƒczycy? Otó˝ nie, chiƒska Shandong High Speed Group.

Jeszcze do niedawna o sukcesie chiƒskich budowniczych pisalibyÊmy jako o czymÊ oczywistym.

Konsorcjum Covec mocno popsu∏o jednak naszà polskà opini´ o umiej´tnoÊciach budowniczych

z Azji. A przecie˝ nikt nie wàtpi w fakt, i˝ Chiny sà Êwiatowà pot´gà gospodarczà i ˝e kraj ten

z ogromnym rozmachem i imponujàcà szybkoÊcià buduje swojà meganowoczesnà infrastruktur´.

Dlaczego zatem w Polsce nie wysz∏o? Czy zawini∏a nasza nieznajomoÊç chiƒskich biznesowych

zwyczajów (podobno umowa nie jest dla azjatyckich firm wià˝àca – jest niejako zarysem, wype∏nianym

w trakcie prac i na bie˝àco negocjowanym). Ale przecie˝ to nie my budowaliÊmy dla nich, lecz oni dla

nas, zatem to Covec powinien zastosowaç si´ do naszych europejskich zasad! Wi´c mo˝e jednak wina

le˝y po stronie GDDKiA, która p∏aci∏a chiƒskiemu konsorcjum z maksymalnym przewidzianym

w umowie opóênieniem czyli po oko∏o 50 dniach? Przy czym oczekiwanie na zatwierdzenie faktury

zabiera∏o cz´sto jeszcze miesiàc…Covec ju˝ na pewno nie zbuduje w Polsce autostrady, w dodatku

ca∏a sytuacja wp∏yn´∏a niekorzystnie na postrzeganie innych chiƒskich firm dzia∏ajàcych w naszym

kraju. I wzajemnie! Nie wiadomo, czy zrealizowane zostanà plany powa˝nych inwestycji azjatyckich firm

w Polsce. Na pewno umowy b´dà teraz negocjowane staranniej, obie strony b´dà ostro˝niejsze.

Niestety – w ˝adnen sposób nie da si´ nadrobiç straconych miesi´cy – w maju i czerwcu na budowie

A2 nic si´ nie dzia∏o. Premier obieca∏, ˝e nowi wykonawcy podejmà prac´ w lipcu, jednak nie wiadomo,

czy tak si´ stanie. I nie wiadomo, w jakim stanie b´dzie nasza autostrada za rok. W trzech piàtych

– idealna. Odstajàce od reszty odcinki A oraz C majà byç „przejezdne”. Jakie wra˝enie odniosà

podró˝ujàcy po A2 kibice z zagranicy? Dla nich nie b´dzie mia∏o znaczenia, kto zawini∏. Chcà po prostu

szybko i wygodnie dojechaç do stolicy europejskiego miasta…
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6. Historia po∏udniowoafrykaƒskiej firmy Bell Equip-
ment majàcej dziÊ ponad 120 biur przedstawiciel-
skich na ca∏ym Êwiecie i fabryki w Europie rozpo-
cz´∏a si´ w roku 1954, kiedy to Irvine Bell wraz
z ma∏˝onkà Eunice za∏o˝y∏ w KwaZulu-Natal firm´
specjalizujacà si´ w mechanizacji rolnictwa

10. „Pajàki” dzia∏ajà w ekstremalnych warunkach -
rozmowa z Hanno Kerschbaumerem,
dyrektorem sprzeda˝y koparek firmy Kaiser AG
z Liechtensteinu

12. W czerwcu w Kochlicach mia∏o miejsce uroczyste
otwarcie nowej siedziby firmy IOW SERVICE oraz
Centrum Logistycznego i Serwisowego Grupy IOW

13. Choç koparka ko∏owa Komatsu PW 148-8 jest ma-
szynà nowoczesnà i wydajnà, to nie mo˝e podo-
∏aç wszelkim zadaniom. A ÊciÊlej mówiàc, nie jest
w stanie podo∏aç im bez przeróbek!

17. Caterpillar oraz serwis Mascus, jedna z najwi´k-
szych internetowych gie∏d u˝ywanych maszyn 
budowlanych, rolniczych, leÊnych, wózków wid∏o-
wych i samochodów ci´˝arowych poinformowa∏y,
˝e wspó∏praca obu firm zostaje przed∏u˝ona
na kolejne dwanaÊcie miesi´cy

18. Najnowsze silniki z zaawansowanà technologià
spalania (V-ACT) firmy Volvo spe∏niajà surowe wy-
magania europejskiej normy Stage IIIB i przejÊcio-
wej amerykaƒskiej normy Tier 4

20. Bergerat-Monnoyeur oferuje kompleksowà obs∏u-
g´ posprzeda˝nà maszyn Caterpillar, idealnie do-
stosowanà do oczekiwaƒ i potrzeb swoich klien-
tów. Opieka serwisowa jest równie wa˝na, co sa-
ma maszyna, bo ogranicza przestoje sprz´tu
do minimum, gwarantuje jego d∏u˝szà ˝ywotnoÊç
oraz wy˝szà cen´ przy odsprzeda˝y, ma te˝ wy-
mierny wp∏yw na bezpieczeƒstwo pracy

23. In˝ynierowie Yanmara postanowili rozpoczàç pro-
jektowanie nowej generacji koparek od… kabiny.
Ws∏uchiwali si´ przy tym w potrzeby zg∏aszane
przez samych operatorów. Ich zdanie jest
niezwykle cenne, w koƒcu przeci´tnie sp´dzajà
oni w kabinie blisko siedem godzin dziennie

24. W przypadku elektronarz´dzi, podobnie jak w bran-
˝y maszynowej, jakoÊç opieki serwisowej wp∏ywa
na postrzeganie marki przez klientów. Z uwagi
na stopieƒ zaawansowania profesjonalnych elektro-
narz´dzi, wczeÊniej czy póêniej ka˝dy u˝ytkownik
musi skorzystaç z pomocy serwisu
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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: .......................................................................................................................................

Prosz´ o  regularne, bezp∏atne przesy∏anie elektronicznej gazety „PosBudNews”

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

32011
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DeWALT wprowadza do sprzeda˝y Tough System
– innowacyjny system transportu i przechowy-
wania elektronarz´dzi i osprz´tu, charakteryzu-

jàcy si´ mo˝liwoÊcià dowolnej konfiguracji modu∏ów.
System sk∏ada si´ z czterech elementów – wózka trans-
portowego oraz trzech kompatybilnych z nim skrzyƒ
na narz´dzia, elektronarz´dzia i osprz´t. W zale˝noÊci
od potrzeb, u˝ytkownik mo˝e zdecydowaç si´ na kup-
no ca∏ego zestawu (wózek plus trzy skrzynie) lub ka˝-
dego z elementów systemu osobno. 
Oferowany wózek przeznaczony jest do transportu
walizek narz´dziowych Tough System oraz dowol-
nych przedmiotów o ∏àcznej wadze nie przekraczajà-
cej 160 kg. Dzi´ki du˝ym, gumowym ko∏om idealnie
sprawdza si´ podczas transportu po trudnym budow-
lanym terenie, a zintegrowane ekspandery gwarantu-
jà pewne trzymanie ∏adunku. Wózek transportowy zo-
sta∏ zbudowany z wytrzyma∏ej, metalowej ramy z er-
gonomicznym uchwytem. Posiada regulowane i sk∏a-
dane wsporniki, które mogà utrzymaç ci´˝ar o wadze
do 60 kg. Dodatkowo zosta∏ wyposa˝ony w centralny
mechanizm zatrzaskowy, dzi´ki czemu u˝ytkownik
po za∏o˝eniu skrzyƒ nie musi oddzielnie zabezpieczaç
ka˝dej z nich. Wózek pozwala równie˝ na przewo˝e-
nie d∏u˝szych narz´dzi, takich jak poziomice czy pi∏y
w specjalnej komorze znajdujàcej si´ w jego tylnej
cz´Êci. Ka˝da ze skrzyƒ Tough System wykonana jest

z tworzywa polipropylenowego, odpornego na uderze-
nia, warunki atmosferyczne i wstrzàsy, dzi´ki czemu
skutecznie chroni elektronarz´dzia przed uszkodze-
niami. Dla ∏atwiejszego transportu skrzynie posiadajà
uchwyt w pokrywie oraz uchwyty boczne, wykorzysty-
wane podczas przenoszenia skrzyni przez dwie oso-
by. Dodatkowo, szczelnoÊç skrzyƒ zosta∏a wykona-
na na poziomie IP65, oznacza to, i˝ sà one w pe∏ni za-
bezpieczone przed kurzem i wodà. 

Wniemieckiej miejscowoÊci Gotha dzia∏a cen-
trum maszyn u˝ywanych Wacker Neuson
Used. Na powierzchni handlowo-wystawienni-

czej liczàcej ponad 16.000 metrów kwadratowych firma
oferuje u˝ywane urzàdzenia budowlane i maszyny kom-
paktowe. Do sprzeda˝y – oprócz nale˝àcych do koncer-
nu marek Wacker Neuson oraz Kramer Allrad – przezna-
czone sà tak˝e u˝ywane maszyny z tego samego seg-

mentu innych producentów. Wszystkie z oferowanych
produktów znajdujà si´ w doskona∏ym stanie technicz-
nym. Zanim trafià do hal wystawienniczych, sà bowiem
czyszczone, poddane profesjonalnym, drobiazgowym
przeglàdom wszystkich podzespo∏ów i konserwacji. 
Wacker Neuson Used stanowi nowe miejsce zbytu nie
tylko dla przedstawicielstw i oddzia∏ów koncernu. Da-
je takà mo˝liwoÊç tak˝e niemieckim i zagranicznym
firmom zajmujàcych si´ handlem maszynami i sprz´-
tem dla budownictwa. Nie ma przy tym ograniczeƒ
co do marki oferowanych urzàdzeƒ. Du˝a ró˝norod-
noÊç oferty powinna uczyniç z Centrum Maszyn U˝y-
wanych Wacker Neuson oÊrodek przyciàgajàcy klien-
tów. Zarówno z Niemiec, jak i krajów oÊciennych. Pro-
dukty oferowane przez Centrum b´dà sprzedawane
wy∏àcznie firmom budowlanym i zajmujàcym si´ han-
dlem maszynami i sprz´tem. Nie b´dzie natomiast
transakcji z osobami prywatnymi. Daje to dealerom
mo˝liwoÊç znacznego poszerzenia oferty, szczególnie
dla tej grupy ich klientów, którzy z ró˝nych przyczyn
nie sà w stanie zakupiç fabrycznie nowej maszyny, sà
za to powa˝nie zainteresowani nabyciem u˝ywanego
sprz´tu w dobrym stanie technicznym.

Mobilny system skrzyƒ narz´dziowych DeWALT

Centrum Maszyn U˝ywanych Wacker Neuson otworzy∏o podwoje

DeWALT wprowadza do sprzeda˝y innowacyjny system wytrzyma∏ych i funk-
cjonalnych walizek narz´dziowych – Tough System

Centrum Maszyn U˝ywanych Wacker Neuson liczy na przyciàgni´cie klientów
zarówno z Niemiec, jak i krajów oÊciennych
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Wmaju firmy Volvo Maszyny Budowlane Polska
oraz Volvo Truck Center wzbogaci∏y si´ o no-
wy oddzia∏ w Skawinie. Jest to jeden z najno-

woczeÊniejszych obiektów tego typu, b´dàcy w stanie
sprostaç najtrudniejszym zadaniom, zaprojektowany
i zbudowany zgodnie ze standardami Volvo zarówno
w zakresie wyposa˝enia, jak i troski o Êrodowisko. 
Najnowszy oddzia∏ firm Volvo Maszyny Budowlane Pol-
ska oraz Volvo Truck Center jest w pe∏ni przystosowany
do remontów kapitalnych maszyn i ci´˝kich pojazdów.

Dziesi´ciotonowa suwnica u∏atwia i przyspiesza de-
monta˝ najci´˝szych podzespo∏ów i elementów remon-
towanego sprz´tu. Doskonale zaopatrzony magazyn
cz´Êci zamiennych pozwoli na przyspieszenie wykony-
wania napraw. W nowym obiekcie w Skawinie mieÊci
si´ przystosowana specjalnie do obs∏ugi maszyn
budowlanych myjnia z recyklingiem wody. U∏atwia ona
profesjonalne przygotowanie maszyny do naprawy,
niezale˝nie od jej stopnia zabrudzenia i bez ryzyka
przedostania si´ zanieczyszczeƒ do Êrodowiska. 
Zlokalizowana bezpoÊrednio przy warsztacie zespo∏ow-
nia umo˝liwi wykonywanie remontów generalnych pod-
zespo∏ów maszyn, takich jak silniki czy skrzynie bie-
gów. W obiekcie znajdzie si´ tak˝e szko∏a serwisowa,
w której regularnie odbywaç si´ b´dà szkolenia dla me-
chaników Volvo z terenu ca∏ej Polski prowadzone przez
polskich i zagranicznych trenerów. 
GoÊciom przyby∏ym do Skawiny na Wieczór Otwarcia
zapewniono wiele atrakcji. Najpierw, podczas niezwy-
k∏ego pokazu Êwiat∏o i dêwi´k, odby∏a si´ prapremiera
najnowszych modeli maszyn budowlanych marki Volvo
– ∏adowarek ko∏owych serii G, wozide∏ przegubowych
serii F oraz koparko-∏adowarek serii B. Prezentacjom
maszyn towarzyszy∏ efektowny pokaz formacji tanecz-
nej UDS. Po pokazie rozpoczà∏ si´ koncert gwiazdy wie-
czoru, którà by∏ zespó∏ Zakopower.
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Volvo - nowy oddzia∏ w Skawinie

Komatsu unowoczeÊni∏o fabryk´ w Hanowerze

Komatsu Hanomag GmbH zainwestowa∏o pi´ç-
dziesiàt milionów euro w modernizacj´ zak∏adów
w niemieckim Hanowerze. Oprócz stworzenia

poligonu testowo-demonstracyjnego pokaêne sumy
wy∏o˝ono na wdro˝enie nowoczesnych metod produk-
cji. Stanowiska do dynamometrycznych badaƒ zapew-
niajà jakoÊç produkcji spotykanà dotychczas jedynie
w nowoczesnych fabrykach samochodów osobowych.
Firma rozbudowa∏a równie˝ magazyn wysokiego sk∏a-
dowania i zmodernizowa∏a park maszynowy do obrób-
ki metalu. Dzia∏ania te majà na celu zwi´kszenie mocy
przerobowych  i konkurencyjnoÊci fabryki. 
Na bie˝àcy rok Komatsu Hanomag GmbH planuje
zwi´kszenie produkcji o ponad szeÊçdziesiàt procent.
Oznacza to, ˝e pracujàcà z pe∏nà mocà fabryk´
opuszczaç b´dzie rocznie dwa i pó∏ tysiàca maszyn. 
Gruntownie zmodernizowna fabryka wytwarza w chwili
obecnej trzy typy maszyn. Ma∏e ∏adowarki ko∏owe i ko-
parki ko∏owe stanowiàce dzie∏o tutejszych konstrukto-
rów produkowane sà wy∏àcznie w Hanowerze, skàd tra-
fiajà do nabywców na ca∏ym Êwiecie. Produkcja Êred-
nich ∏adowarek ko∏owych odbywa si´ na licencji japoƒ-
skiej. Konstrukcja maszyn podlega jedynie niewielkim
modyfikacjom zgodnym z wymogami rynku europej-

skiego. Wi´kszoÊç maszyn trafia na rynki europejskie,
g∏ównie niemiecki. Nie tylko z tego powodu Komatsu
Hanomag zajmuje szczególnà pozycj´ w hierarchii ja-
poƒskiego koncernu. Nie dziwi zatem, ˝e przed pi´cio-
ma laty to w∏aÊnie w Hanowerze powsta∏o Europejskie
Centrum Techniczne Komatsu (EUTC), którego zada-
niem jest konstruowanie maszyn spe∏niajàcych wyma-
gania i potrzeby u˝ytkowników z regionu Europy. 

Pokazowi najnowszych modeli wozide∏ przegubowych Volvo serii F towarzyszy∏
efektowny pokaz formacji tanecznej UDS

Z przodu muzeum, z ty∏u… nowoczesne linie produkcyjne. Tak wyglàda hano-
werska fabryka Komatsu Hanomag po gruntownej modernizacji
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Historia po∏udniowoafrykaƒskiej firmy Bell Equip-
ment majàcej dziÊ ponad 120 biur przedstawiciel-
skich na ca∏ym Êwiecie i fabryki w Europie rozpo-

cz´∏a si´ w roku 1954. Wówczas to Irvine Bell wraz z ma∏-
˝onkà Eunice za∏o˝y∏ w KwaZulu-Natal firm´ specjalizuja-
cà si´ w mechanizacji rolnictwa. Jego klientami byli za-
mieszkujàcy okoliczne tereny farmerzy. Âledzàc uwa˝-
nie rozwój rynku Irvine Bell szybko zorientowa∏ si´, ˝e
istnieje bardzo du˝e zapotrzebowanie nie tylko na ma-
szyny rolnicze, ale tak˝e s∏u˝àce do budowy dróg czy
eksploatacji kopalƒ. Zainteresowa∏ si´ tak˝e konstru-
owaniem Êrodków transportu. Swe projekty wprowadza∏
w ˝ycie w niewielkim przydomowym warsztacie. Tam
w roku 1958 zbudowa∏ samozbierajàcà przyczep´ wyko-
rzystywanà na plantacjach trzciny cukrowej. Okaza∏a si´
ona jednym z jego najbardziej udanych wynalazków. 
Na rok 1964 przypada pierwszy znaczàcy prze∏om w hi-
storii firmy. Bell projektuje maszyn´ o rewolucyjnej kon-

strukcji, na którà uzyskuje patent. Jest nià samobie˝-
na trzyko∏owa ∏adowarka, na której przez d∏ugi czas wzo-
rowaç si´ b´dà konstruktorzy maszyn rolniczych, le-
Ênych i budowlanych. Bell Tri-Wheeler, takà w∏aÊnie na-
zw´ otrzyma∏a maszyna, imponowa∏a bowiem zwrotno-
Êcià, mog∏a dokonywaç obrotu wokó∏ w∏asnej osi. By∏a
równie˝ niezwykle ∏atwa w obs∏udze, bez problemów ra-
dzili z nià sobie operatorzy nie majàcy wielkiego do-
Êwiadczenia z tego typu maszynami. W roku 2003 Bell
Equipment Êwi´towa∏ wyprodukowanie dziesi´cioty-
si´cznego egzemplarza ∏adowarki Tri-Wheeler. DziÊ wraz
ze strategicznym partnerem, firmà John Deere z powo-
dzeniem oferuje te maszyny na rynkach poza Europà.
Konstruktorskà pasjà ojca zarazili si´ dwaj synowie
– Paul i Gary. I nic w tym dziwnego, skoro – jak sami
wspominajà – ze wczesnego dzieciƒstwa zapami´tali
najlepiej iskry spawarek i zapach smaru. Najpierw za-
projektowali oni wspólnie osprz´t do Tri-Wheeler umo˝l-
wiajàcy zastosowanie jej do zbiorów trzciny cukrowej,
potem wprowadzili szereg ulepszeƒ w samej maszynie,

by zajàç si´ wreszcie konstruowaniem ciàgników i po-
jazdów ci´˝arowych. Konstrukcje te w ostatecznym roz-
rachunku stanowi∏y podstaw´ wozide∏ przegubowych,
które mia∏y staç si´ sztandarowym produktem firmy.
Do uruchomienia produkcji skomplikowanych konstruk-
cyjnie pojazdów konieczne okaza∏o si´ przestawienie fir-
my na produkcj´ wielkoprzemys∏owà i wybudowanie no-
woczesnej fabryki. Powsta∏a ona w miejscowoÊci Ri-
chards Bay. To w∏aÊnie w niej w roku 1984 wyproduko-
wano pierwsze wozid∏o przegubowe B25A. Od samego

poczàtku Bell postawi∏ na wspó∏prac´ z najlepszymi
na Êwiecie dostawcami podzespo∏ów i komponentów.
Przynios∏o to doskona∏e efekty w zakresie rozwoju tech-
nologicznego konstrukcji, jej trwa∏oÊci i niezawodnoÊci.
W roku 1989 na rynku pojawiajà si´ pierwsze wozid∏a
przegubowe zaprojektowane do pracy w sektorze wydo-
bywczym i górniczym. Prze∏omowym momentem, w któ-
rym po∏udniowoafrykaƒska firma ostatecznie wesz∏a
do grona wiodàcych producentów tego rodzaju pojaz-
dów by∏ rok 1998. Od tego czasu trwa triumfalny marsz
firmy na Êwiatowe szczyty. Marsz obfitujàcy w sukcesy,
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Bell Equipment – od pomys∏u do przemys∏u

Ciàgniki produkowane przez Bell Equipment wykorzystywane przez plantato-
rów s∏u˝y∏y przede wszystkim do transportu trzciny cukrowej

Bell Equipment zachowa∏ rodzinny charakter. Gary, Paul, senior rodu Irvine
i Peter zawsze brali aktywny udzia∏ w dzia∏alnoÊci firmy 

¸adowarka Bell Tri-Wheeler wesz∏a do sprzeda˝y w roku 1964. Od samego
poczàtku maszyna imponowa∏a zwrotnoÊcià i prostotà obs∏ugi
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w odró˝nieniu od konkurentów firmie uda∏o si´ bowiem
pozyskaç klientów nie tylko wykonujàcych zakrojone
na szerokà skal´ roboty ziemne, ale tak˝e eksploatujà-
cych kopalnie surowców skalnych.
Od roku 1995 Bell sukcesywnie umacnia swà pozy-
cj´ w Afryce Po∏udniowej, wkracza te˝ na nowe ob-
szary dzia∏alnoÊci. Nawiàzuje wspó∏prac´ dystrybu-
cyjnà z John Deere Construction and Forestry Equ-
ipment, którego maszyny sprzedaje pod w∏asnà mar-
kà. Kooperuje tak˝e z japoƒskim producentem kopa-
rek i dêwigów Kato Works. W tym samym roku Bell
Equipment wchodzi na gie∏d´ papierów wartoÊcio-
wych w Johannesburgu. 
Od roku 2002 firma koncentruje swà dzia∏alnoÊç na pro-
dukcji wozide∏ przegubowych. Wkrótce dane jest jej od-
notowaç spektakularny sukces, jakim jest podj´cie pro-
dukcji pojazdu o najwy˝szym tona˝u. I choç nied∏ugo
potem Bell musia∏ pogodziç si´ z utratà palmy pierw-
szeƒstwa na rzecz norweskiego Moxy, to i tak wozid∏o

B50D odnios∏o olbrzymi rynkowy sukces w wielu kra-
jach na ca∏ym Êwiecie. Bell Equipment nie zamierza∏ ry-
walizowaç z konkurentami ∏amiàc kolejne bariery ∏a-
downoÊci. Priorytetami firmy okaza∏y si´ lepsze para-
metry robocze, ∏atwoÊç prowadzenia, komfort jazdy
i ekonomika eksploatacji. By osiàgnàç zak∏adane cele
i powtarzalnà wysokà jakoÊç produkcji, Bell od samego
poczàtku zdecydowa∏ si´ na stosowanie w swych wozi-
d∏ach niezawodnych podzespo∏ów najlepszych na ryn-
ku dostawców, takich jak Zahnrad Fabrik, Allison oraz
Mercedes Benz. Walory wozide∏ Bell coraz bardziej do-
ceniaç zacz´li u˝ytkownicy z Europy. Bell b∏yskawicznie
zaczà∏ zdobywaç tutejsze rynki stajàc si´ jednym ze
Êwiatowych potentatów w produkcji tego typu pojaz-
dów. Bioràc pod uwag´, ˝e wi´kszoÊç kooperantów,
dostawców podzespo∏ów i blisko czterdzieÊci procent
nabywców pojazdów wywodzi∏o si´ w tym czasie z Eu-
ropy firma zdecydowa∏a w roku 2003 roku o budowie fa-
bryki w Niemczech. Produkujàc w RPA ponosi∏a bo-
wiem olbrzymie koszty transportu. Komponenty musia-

∏y najpierw byç wysy∏ane z krajów europejskich do RPA,
a zmontowane tam wozid∏a podà˝a∏y w odwrotnym kie-
runku. Decyzja o budowie fabryki w Niemczech stano-
wi∏a wi´c naturalnà kolej rzeczy. Nadal jednak korzysta-
jàc z ni˝szych kosztów energii i pracy w Republice Po-
∏udniowej Afryki Bell Equipment wytwarza tam niektóre
komponenty wozide∏.
Decyzj´ o lokalizacji europejskich zak∏adów Bell Equip-
ment we wschodnioniemieckim Eisenach – rozpocz´∏y
one dzia∏alnoÊç w paêdzierniku 2003 – poprzedzi∏y wni-
kliwe analizy. Na ostateczny wybór wp∏yw mia∏o zarów-
no przychylne nastawienie w∏adz Turyngii, jak i mo˝li-
woÊç wykorzystania wieloletnich tradycji tamtejszego
przemys∏u motoryzacyjnego. Niezwykle istotne przy po-
dejmowaniu decyzji by∏o tak˝e dogodne po∏o˝enie
w najbli˝szym sàsiedztwie rynków przysz∏ej ekspansji,
jakimi sà kraje Europy Ârodkowej i Wschodniej. 
Na rok 2008 przypad∏o pi´çdziesi´ciolecie dzia∏alnoÊci
Bell Equipment. Jubileusz nie by∏ Êwi´towany zbyt
hucznie, przypad∏ bowiem na czas kryzysu Êwiatowej
bran˝y producentów sprz´tu dla budownictwa. Firma
z RPA odnotowa∏a znaczny spadek sprzeda˝y wozide∏.
Nieco lepiej wyglàda∏a sytuacja na rynkach pozaeuro-
pejskich, gdzie Bell Equipment we wspólnej sieci dys-
trybucyjnej z John Deere oferuje g∏ównie ∏adowarki.
W roku 2008 ujawniono równie˝ plany uruchomienia
montowni wozide∏ Bell w Ameryce Pó∏nocnej. Firma po-
informowa∏a tak˝e o zamiarze ekspansji na rynek rosyj-
ski. W Polsce firma reprezentowana jest przez deale-
rów. W ostatnich latach nast´powa∏a ich du˝a rotacja.
Obecnie wozid∏a przegubowe tej marki oferujà toruƒski
Interhandler, BH Ruda z Katowic i firma Tona majàca
g∏ównà siedzib´ w Rudzie Âlàskiej. BH Ruda oprócz
sprzeda˝y fabrycznie nowych pojazdów oferuje tak˝e
kompleksowà odbudow´ wozide∏ Bell we w∏asnym od-
dziale serwisowym w Polkowicach. Trafiajà do niej wy-
∏àcznie pojazdy z sieci dystrybucyjnej producenta.
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Wozid∏a przegubowe Bell produkowane sà od roku 1984. Pi´ç lat póêniej ich konstruk-
cja zosta∏a wzmocniona, tak by mog∏y znaleêç zastosowanie w przemyÊle wydobywczym

Bell szczyci∏ si´ rekordem ∏adownoÊci wozid∏a przegubowego. Pojazd oznaczo-
ny symbolem B50D mo˝e przewieêç ∏adunek o wadze 45,4 ton metrycznych 
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„Pajàki” dzia∏ajà w ekstremalnych warunkach!
Maszyny Budowlane: – Firma, którà Pan reprezentuje
jest europejskim producentem, ale z pochodzi z kraju
kojarzàcego si´ przeci´tnemu Polakowi nie z maszy-
nami budowlanymi, lecz niskimi podatkami i znaczka-
mi pocztowymi…
Hanno Kerschbaumer: – G∏ówna siedziba Kaiser AG
mieÊci si´ w Ksi´stwie Liechtenstein. Choç okreÊlenie
„ksi´stwo” w dzisiejszych czasach mo˝e kojarzyç si´
komuÊ nieco archaicznie, to jest w b∏´dzie. Lichtenstein
to w pe∏ni europejski, nowoczesny kraj!

MB: – Nale˝àcy tak˝e do najbogatszych paƒstw
na Êwiecie. Czy du˝à rol´ w tym wzgl´dzie odgrywa
produkcja przemys∏owa?
HK: – Lichtenstein ma bogate tradycje przemys∏owe, mi-
mo, ˝e nie posiada ˝adnych bogactw naturalnych. Prosz´
zauwa˝yç, ˝e w przemyÊle pracuje blisko po∏owa obywa-
teli naszego kraju. Tak˝e firma Kaiser AG ma si´ czym
poszczyciç. Zasta∏a za∏o˝ona w roku 1913, jako firma ro-
dzinna. Taki charakter posiada zresztà do dnia dzisiejsze-
go. Na jej czele stoi bowiem Markus Kaiser, dyrektor
i przewodniczàcy rady nadzorczej. 

MB: – Czym zajmowa∏a si´ firma Kaiser AG w poczàt-
kach swej dzia∏alnoÊci?
HK: – Posiada∏a w g∏ównej mierze charakter handlowy,
prowadzi∏a sprzeda˝ ciàgników rolniczych. Równolegle
utrzymywa∏a te˝ w∏asnà prz´dzalni´. 

MB: – Od zak∏adu tkackiego do produkcji maszyn bu-
dowlanych wiedzie daleka droga…
HK: – To prawda. Ostateczne przestawienie si´ firmy Ka-
iser na produkcj´ przemys∏owà dokona∏o si´ dopiero
w roku 1963 wraz z opracowaniem konstrukcji i wdro˝e-
niem do seryjnej produkcji pierwszego specjalistycznego
pojazdu komunalnego do czyszczenia kanalizacji. Dwa la-
ta póêniej Josef Kaiser urzeczywistni∏ swój projekt koparki
kroczàcej. By∏a to wizjonerska konstrukcja, nie tylko
na ówczesne czasy. DoÊç powiedzieç, ˝e technologia,
na której zosta∏a oparta maszyna, tak zwany uk∏ad MUK,
od tamtej pory nieprzerwanie stanowi punkt wyjÊcia dla in-
˝ynierów z ca∏ego Êwiata. Ka˝dy kto Êledzi rozwój koparek
kroczàcych, musi doceniç nasze osiàgni´cia b´dàce bez
najmniejszej przesady kamieniami milowymi w rozwoju
maszyn tego typu. Weêmy choçby kopark´ X4, TurboMo-
bil, TurboStar lub te˝ S2. Wszystkie wyznacza∏y tendencje
rozwoju dla tego typu maszyn.

MB: – Jak na przestrzeni lat zmieni∏a si´ firma Kaiser?
HK: – Choç za dwa lata obchodziç b´dziemy stulecie
istnienia i – jak ju˝ zresztà wspomnia∏em – utrzymuje-
my charakter rodzinny, to jesteÊmy nowoczesnym,
pr´˝nym przedsi´biorstwem dzia∏ajàcym w formie

spó∏ki akcyjnej. Kaiser daje prac´ ponad dwustu oso-
bom. Dysponuje zaawansowanà technologià produkcji
koparek kroczàcych i pojazdów specjalistycznych
do czyszczenia kanalizacji. Firma dawno ju˝ przesta∏a
dzia∏aç w skali lokalnej, wspó∏dzia∏a ÊciÊle z czterdzie-
stoma rozsianymi po ca∏ym Êwiecie dystrybutorami
i partnerami Êwiadczàcymi us∏ugi serwisowe. Przez
ostatnie lata uda∏o si´ nam zbudowaç sprawnà sieç ob-
s∏ugi naszych klientów z uwzgl´dnieniem aspektu j´zy-
kowego i geograficznego.

MB: – G∏ówna siedziba mieÊci si´ nadal w Lichtensteinie?
HK: – Tak, w Schaanwald mieÊci si´ fabryka, centrum
dystrybucyjne, oÊrodek badawczo-rozwojowy i serwis.
Kaiser AG dzia∏a tak˝e zagranicà. W austriackim Nen-
zing dzia∏a z nasza firma zajmujàca si´ dystrybucjà i ser-
wisem pojazdów specjalistycznych. Posiadamy te˝ w∏a-
snà firm´ w Krakovanach na S∏owacji. Zajmuje si´ ona
nie tylko dystrybucjà i serwisem naszych maszyn i po-
jazdów, ale tak˝e produkcjà.

MB: – Co sprawi∏o, ˝e na siedzib´ firmy reprezentujàcej
Kaiser AG we wschodniej Europie wybraliÊcie S∏owacj´?
HK: – W gr´ wchodzi∏y osobiste kontakty. Swego cza-
su pracowali u nas S∏owacy, którzy zdecydowali si´
na powrót do kraju i za∏o˝enie w∏asnej firmy. Sàdz´, ˝e
w∏aÊnie to mia∏o decydujàce znaczenie o podj´ciu
w∏aÊnie takiej, a nie innej decyzji o lokalizacji naszej fir-
my we wschodniej Europie.

MB: – Wchodzicie na polski rynek za poÊrednictwem
BH Ruda. Nie jest to jednak wasza pierwsza próba za-
istnienia w Polsce…
HK: – To prawda. Uprzednio w Polsce reprezentowa∏
nas oddzia∏ zajmujàcy si´ produkcjà i dystrybucjà
pojazdów komunalnych. Nie by∏o to najszcz´Êliwsze
rozwiàzanie, bo nie specjalizuje si´ on przecie˝ w pro-
blematyce maszyn budowlanych. Dystrybucja koparek
kroczàcych i wsparcie u˝ytkownika z oczywistych
wzgl´dów nie by∏o w pe∏ni efektywne. Musia∏o minàç
troch´ czasu, by dojrzeç do decyzji, ˝e jedynym
dobrym wyjÊciem z sytuacji b´dzie nawiàzanie wspó∏-
pracy z polskà firmà dysponujàcà fachowcami, którzy
znajà nie tylko zalety naszych maszyn, a tak˝e specyfi-
k´ i potrzeby danego rynku. 

MB: – Biuro Handlowe Ruda wydaje si´ doskonale
spe∏niaç wasze warunki…
HK: – Podczas ubieg∏orocznych targów Bauma w Mo-
nachium w∏aÊciel BH Ruda osobiÊcie odwiedzi∏ nasze
stoisko i bardzo d∏ugo dyskutowa∏ z naszymi szefami.
Jak widaç ma dar przekonywania. NawiàzaliÊmy wspó∏-
prac´ i wiele sobie po niej obiecujemy. 
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Rozmowa z Hannno Kerschbaumerem, 
dyrektorem sprzeda˝y koparek firmy Kaiser AG 

MB: – Co sk∏oni∏o Kaiser AG do przyjazdu do Kielc?
HK: – Osobiste namowy Jacka Rudy. 

MB: – W Kielcach prezentujecie „pajàka” - kopark´ kro-
czàcà. To specjalistyczna maszyna kojarzona g∏ównie
z zastosowaniem w terenach górzystych. W Polsce nie
mamy takich gór, jak w Szwajcarii, Austrii czy Niem-
czech. Nie mówiàc ju˝ o tym, ˝e na tamtejsze rynki
z Lichtensteinu znacznie bli˝ej…
HK: – Tereny górskie to tylko jeden z obszarów zasto-
sowania koparek kroczàcych. Doskonale sprawdzajà
si´ one na przyk∏ad we wszelkich pracach przy likwido-
waniu skutków powodzi. W praktyce sprawdzi∏y si´
w Czechach i na S∏owacji. Jestem przekonany, ˝e zale-
ty tego rodzaju sprz´tu rych∏o docenià równie˝ polscy
u˝ytkownicy. Polska jest przecie˝ krajem ci´˝ko do-
Êwiadczonym przez powodzie. Warto zauwa˝yç, ˝e kra-
je Unii Europejskiej majà obowiàzek wdra˝aç dyrekty-
w´ dotyczàcà zapobiegania powodziom. Du˝o przecie˝
mniejsza od Polski S∏owacja stworzy∏a pi´ç centrów re-
agowania kryzysowego w przypadku powodzi. Mogà
w nich schroniç si´ ludzie ewakuowani z zalanych tere-
nów. Ka˝de z centrów wyposa˝one zosta∏o w jednà ko-
park´ kroczàcà naszej produkcji. S∏u˝y ona do natych-
miastowej interwencji w sytuacjach, gdy zachodzi po-
trzeba oczyszczenia i udro˝nienia koryta wezbranej rze-
ki. Koparka kroczàca Kaiser jest w stanie zejÊç do kory-
ta rzeki nawet na g∏´bokoÊç czterech metrów, by spod
lustra wody wydobywaç elementy zalegajàce w nurcie
rzeki i zak∏ócajàce jej bieg.

MB: – Wypada zatem ˝yczyç, by unijne dyrektywy by∏y
realizowane. Dla nas oznaczaç to b´dzie mniejsze za-
gro˝enie powodziowe, a dla Kaiser AG mo˝liwy wzrost
zamówieƒ na maszyny…
HK: – Zagro˝enie powodziami to powa˝ny problem, któ-
ry musi zostaç bezwzgl´dnie rozwiàzany. Niezb´dne
do tego b´dà nowoczesne, wydajne maszyny. Kaiser je
produkuje i jest w stanie dostarczyç.

MB: – Dzi´ki czemu koparki kroczàce radzà sobie w tak
ekstremalnych warunkach?
HK: – Podstawà ich dzia∏ania sà innowacyjne rozwiàzania
techniczne. Mogà wykonywaç prace nawet na zboczach
o nachyleniu siedemdziesi´ciu procent. W takich warun-
kach silnik pracuje niezak∏ócenie. Koparka mo˝e zajàç
pozycj´ na g∏´bokoÊci dwóch metrów w rwàcym nurcie.
Poniewa˝ ich ci´˝ar roboczy jest znacznie mniejszy ni˝
w przypadku standardowych koparek, to choç sklasyfiko-
waç je mo˝na w tej samej klasie, to poruszajà si´ absolut-
nie pewnie. Nawet w g∏´bokiej wodzie. Maszyny wyposa-
˝one sà w wysi´gniki o wzmocnionej konstrukcji. Podkre-
Êliç nale˝y ich ogromny zasi´g i wyjàtkowy udêwig, a tak-

˝e statecznoÊç zapewniajàcà bezpieczeƒstwo prowadzo-
nych prac. Oferujemy u˝ytkownikom dobór maszyny
w odpowiedniej wersji dostosowanej do najcz´Êciej wy-
konywanych robót. Koparki mogà byç przygotowane
do pokonywania maksymalnych pionowych progów lub
posiadaç mo˝liwoÊç ruchów w wielu kierunkach. Wraz
z BH Ruda organizowaliÊmy trzy pokazy dla firm z po∏u-
dnia Polski. Zainteresowanie by∏o ogromne, nasze ma-
szyny robi∏y prawdziwà furor´. UdowodniliÊmy, ˝e dzi´ki
zastosowanej technice i innowacyjnym rozwiàzaniom na-
sze „pajàki” mogà byç eksploatowane w najbardziej eks-
tremalnych warunkach terenowych.

MB: – Zastanawiam si´, czy obs∏uga koparki kroczàcej
– szczególnie w trudnym terenie – nie jest zbyt skompli-
kowana. Gdzie znaleêç operatora, który nie mia∏by
obaw przed zaj´ciem miejsca w kabinie?
HK: – Po odbyciu odpowiedniego szkolenia operator
nie ma najmniejszych problemów z obs∏ugà naszych
maszyn. Inna sprawa, ˝e nie wolno mu uznaç, ˝e potra-
fi ju˝ wszystko. W koƒcu uczymy si´ przez ca∏e ˝ycie…

MB: – Najlepsi, albo najd∏u˝ej si´ uczàcy, majà okazj´,
by zaprezentowaç swe umiej´tnoÊci podczas olimpiad
koparek kroczàcych organizowanych przez Kaiser AG.
HK: – Takie mi´dzynarodowe zawody odbywa∏y si´ ju˝
szeÊciokrotnie w Schaanwald. Ich celem jest popula-
ryzacja koparek kroczàcych oraz uhonorowanie ope-
ratorów do perfekcji panujàcych nad maszynà. W po-
szczególnych konkurencjach zawodnicy muszà wy-
konaç zadania ró˝nej trudnoÊci. Z niektórymi spoty-
kajà si´ na co dzieƒ, inne stanowià dla nich poczàtko-
wo swoistà zagadk´. Przyznam, ˝e najlepsi rozwiàzujàc
jà potrafià nas zadziwiç.

Rozmawia∏: Jacek Baraƒski 
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Wdniu 17 czerwca 2011 roku w Kochlicach mia-
∏o miejsce uroczyste otwarcie nowej siedziby
firmy IOW SERVICE Sp. z o.o. oraz Centrum

Logistycznego i Serwisowego Grupy IOW. Nowowybu-
dowane hale o ∏àcznej powierzchni powy˝ej 3.600 m2

poza pomieszczeniami biurowymi mieszczà stanowiska
serwisowe i testowe podzespo∏ów nap´dowych, trzy-
kondygnacyjny magazyn cz´Êci zamiennych, magazyn
gotowych podzespo∏ów nap´dowych oraz magazyn fil-
trów i elementów hydrauliki si∏owej. 
W uroczystoÊci wzieli udzia∏ producenci maszyn górni-
czych, dealerzy maszyn budowlanych i rolniczych oraz
klienci firmy z ca∏ej Polski. UroczystoÊci towarzyszy∏ po-
kaz maszyn, w których stosowane sà podzespo∏y ofero-
wane przez IOW SERVICE. W specjalnie przygotowa-
nych stoiskach dokonywano prezentacji wszystkich
produktów firmy. Dla licznie przyby∏ych goÊci przygoto-
wano mnóstwo atrakcji kulinarnych oraz opraw´ arty-
stycznà. G∏ównà atrakcjà imprezy, poza mo˝liwoÊcià
zwiedzania wszystkich hal i pomieszczeƒ biurowych,
by∏a loteria z cennymi nagrodami.
Poczàtki dzia∏alnoÊci grupy IOW w Polsce si´gajà ro-
ku 1990. Wówczas to firma IOW rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç
jako przedstawiciel firmy Clark-Hurth Components
(obecnie Dana Spicer Off-Highway). G∏ównym celem jej
dzia∏alnoÊci by∏o zapewnienie odbiorcom z Europy cen-
tralnej wy˝szego poziomu obs∏ugi. W roku 1993 rozpo-
cz´∏a dzia∏alnoÊç IOW Polska Sp. z o.o., która swoim za-
si´giem obejmowa∏a teren naszego kraju. Bardzo szyb-
ko firma rozszerzy∏a ofert´ handlowà o podzespo∏y hy-
drauliki si∏owej, uk∏adów hamulcowych, uk∏adów ch∏o-
dzenia, systemów filtracji, sprz´gie∏ elastycznych, prze-
k∏adni planetarnych i motoreduktorów oraz ∏aƒcuchów.
JednoczeÊnie firma zapewnia∏a serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny oraz dost´p do cz´Êci zamiennych.
W roku 2001 firma IOW Polska Sp. z o.o. podzieli∏a si´
na dwie samodzielne jednostki – IOW TRADE Sp. z o.o.
z siedzibà w Warszawie zajmujàcà si´ doborem i sprze-
da˝à podzespo∏ów oraz IOW SERVICE Sp. z o.o. z sie-
dzibà w Legnicy zapewniajàcà dost´p do cz´Êci za-
miennych oraz gwarancyjnych i pogwarancyjnych
us∏ug serwisowych. Przez kolejne lata firmy z grupy
IOW rozwija∏y si´ poszerzajàc swojà ofert´ handlowà,
jak równie˝ zdobywajàc nowe rynki w Polsce i innych
krajach Europy Ârodkowej i Wschodniej. 

Obecnie Grupa IOW zatrudnia oko∏o osiemdziesi´ciu
osób i posiada w∏asne oddzia∏y – dzia∏ajàce jako nieza-
le˝ne firmy – w Polsce, Bu∏garii, Czechach i na Litwie.
Zasi´g jej dzia∏alnoÊci obejmuje w chwili obecnej dwa-
naÊcie krajów eurpoejskich. Firmy grupy IOW oferujà
swoim odbiorcom towary od ponad trzydziestu wiodà-
cych producentów. Dbajà przy tym zawsze o zapewnie-
nie najlepszej jakoÊci oferowanego towaru oraz najwy˝-
szy poziom obs∏ugi swoich odbiorców. G∏ównymi pro-
duktami oferowanymi przez IOW SERVICE sà: mosty
nap´dowe i przek∏adnie DANA SPICER stosowane
przez prawie wszystkich producentów maszyn na Êwie-
cie, ∏aƒcuchy RUD ERLAU, przek∏adnie przemys∏owe
PIV oraz ci´gna sterujàce MEFLEX.
Ponad dwudziestoletnia obecnoÊç na rynku zaprocen-
towa∏a stworzeniem silnego i profesjonalnego zespo∏u.
Zdobyte doÊwiadczenia pozwalajà Êwiadczyç us∏ugi
serwisowe oraz sprzeda˝y na najwy˝szym poziomie.
Wyspecjalizowana kadra in˝ynierów oferuje pomoc
technicznà przy profesjonalnym doborze oferowanych
towarów i wypracowania najlepszych rozwiàzaƒ dosto-
sowanych do konkretnych potrzeb danego klienta. Roz-
budowany i doskonale zaopatrzony magazyn pozwala
zoptymalizowaç dostawy i znacznie przyspieszyç czas
realizacji. Firma na bie˝àco uzupe∏nia stany magazyno-
we kompletnych podzespo∏ów oraz cz´Êci zamiennych,
co sprawia, ˝e wi´kszoÊç z nich jest dost´pna „od r´ki”.
IOW SERVICE oferuje równie˝ us∏ugi przebudowy wy-
branych podzespo∏ów celem dostosowania ich do
nowych wymogów. W celu zminimalizowania czasu
przestoju maszyny firma oferuje gotowe podzespo∏y
na wymian´ lub sprzeda˝, oryginalne cz´Êci zamienne
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz interwencje
mobilnych grup serwisowych.
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IOW SERVICE w nowej siedzibie!

Nowa siedziba firmy IOW SERVICE oraz Centrum Logistyczne i Serwisowe
Grupy IOW mieszczà si´ w halach o ∏àcznej powierzchni powy˝ej 3.600 m2
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Choç koparka ko∏owa Komatsu PW 148-8 jest ma-
szynà nowoczesnà i wydajnà, to nie mo˝e podo-
∏aç wszelkim zadaniom. A ÊciÊlej mówiàc, nie

jest w stanie podo∏aç im bez przeróbek. Z przeróbkami
– i owszem. Mo˝e na przyk∏ad ciàgnàç przyczep´! Przy-
stosowanie maszyny do u˝ytkowania z przyczepà nie
by∏o jedynà modyfikacjà przeprowadzonà przez in˝y-
nierów austriackiej firmy Kuhn Baumaschinen. Zlecenie
klienta obejmowa∏o bowiem tak˝e posadowienie
na przyczepie kontenera samowy∏adowczego, który
mo˝na obs∏ugiwaç z kabiny koparki. 
Indywidualne rozwiàzanie w przypadku koparki
PW 148-8, która ze wzgl´du na swe kompaktowe gaba-
ryty i wielostronnoÊç zastosowaƒ spisuje si´ doskonale
w drogownictwie i na placach budowy o ograniczonej
powierzchni, polega∏o na zamontowaniu haka holowni-
czego wraz z oprzyrzàdowaniem elektrycznym dla przy-
czepy. Mechanicy musieli przeprowadziç przewody
elektryczne uwzgl´dniajàc specyfik´ pracy koparki, któ-
rej nadwozie ustawicznie obraca si´ przecie˝ podczas
pracy. Chodzi∏o o to, by nie zosta∏y one zerwane.

Do tego doszed∏ monta˝ hydraulicznego uk∏adu hamul-
cowego przyczepy. Poniewa˝ koparka Komatsu
PW 148-8 wykorzystywana jest g∏ównie na szlakach
drogowych, uk∏ad musia∏ byç odebrany urz´dowo, tak
aby uzyskaç dopuszczenie ca∏ego zestawu do porusza-
nia si´ po drogach publicznych. 
Koparka z przyczepà s∏u˝y do utrzymywania poboczy
i czyszczenia przydro˝nych rowów. Urobek ∏adowany
jest bezpoÊrednio do kontenera znajdujàcego si´
na przyczepie. Uprzednio za koparkà podà˝aç musia∏
stale samochód ci´˝arowy. Teraz konieczny jest jedy-
nie na czas opró˝niania zawartoÊci kontenera. Do jego
podnoszenia i wywrotu zainstalowano na przyczepie
trzy obwody hydrauliczne. Operator mo˝e nimi stero-
waç z kabiny koparki i opró˝niç kontener nie opuszcza-
jàc swego fotela. Aby zwi´kszyç efektywnoÊç prac pod-

czas pog∏´biania przydro˝nych rowów, na ramieniu ko-
parki zastosowano szybkoz∏àcze obrotowe Rototilt.
Umo˝liwia ono precyzyjne manewry osprz´tem robo-
czym, który mo˝e byç jednoczeÊnie obracany i wychy-
lany. Umo˝liwia to prac´ w pobli˝u przeszkód, na przy-
k∏ad pni drzew. 
Kopark´ ko∏owà Komatsu PW 148-8 wyposa˝ono
w ca∏kowicie zmodernizowany uk∏ad nap´dowy umo˝-
liwiajàcy osiàganie du˝ej pr´dkoÊci jazdy podczas
przejazdów po utwardzonej nawierzchni. Mo˝e ona
wynieÊç nawet 35 km/h. Tempomat i funkcja Power-
-Up dodatkowo podnoszà komfort pracy operatora.
Maszyna nap´dzana jest niskoemisyjnym silnikiem
Komatsu SAA4D107E-1. Jednostka nap´dowa wyró˝-
nia si´ wysokim momentem obrotowym i efektywnoÊcià
pracy ju˝ w niskim zakresie pr´dkoÊci obrotowej. Ce-
chuje jà równie˝ niskie zu˝ycie paliwa. 
Zmodyfikowana koparka PW 148-8 znajduje si´ w cià-
g∏ym u˝ytku. Jej operator jest bardzo zadowolony z mo-
dyfikacji. Podobnie, jak technicy firmy Kuhn Bauma-
schinen, którzy ponoç majà ju˝ pomys∏y na inne inno-
wacyjne modyfikacje maszyn budowlanych. Twierdzà
przy tym, ˝e sà gotowi sprostaç nawet najbardziej spe-
cyficznym wymaganiom u˝ytkowników.

Wszystko jest mo˝liwe. „Ko∏ówka” Komatsu z przyczepà!

Koparka Komatsu PW 148-8 z przyczepà 

Operator koparki mo˝e opró˝niaç kontener nie opuszczajàc swego fotela

Modyfikacja wymaga∏a monta˝u trzech dodatkowych obwodów hydraulicznych
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Scania prezentuje 13-litrowe silniki o mocy 440
i 480 KM, spe∏niajàce norm´ emisji spalin Euro 6,
opracowane z myÊlà o ró˝nych segmentach

transportu. Dla u˝ytkowników pojazdów oznacza to
mo˝liwoÊç inwestowania w najnowszà technologi´ kon-
troli emisji spalin. Nowe jednostki nap´dowe ∏àczà
w sobie szereg innowacyjnych rozwiàzaƒ technicznych
zapewniajàcych radykalnà redukcj´ emisji zanieczysz-
czeƒ, a jednoczeÊnie charakteryzujà si´ równie niskim
zu˝yciem paliwa, jak silniki Scania Euro 5. – JesteÊmy
dumni, ˝e mo˝emy ju˝ teraz udost´pniç to wyjàtkowe
dzie∏o naszych in˝ynierów. Nowe jednostki nap´dowe
odznaczajà si´ równie wysokimi osiàgami i niskim zu˝y-
ciem paliwa, jak ich odpowiedniki spe∏niajàce norm´
emisji spalin Euro 5. Nasze nowe silniki umo˝liwiajà u˝yt-
kownikom wykonanie olbrzymiego kroku w przysz∏oÊç.
Inwestujà oni bowiem w najbardziej proekologicznà
technologi´ spoÊród dost´pnych na rynku odnoszàc
przy tym realne korzyÊci w postaci ni˝szych op∏at drogo-
wych i innych ulg, które z czasem mogà byç wprowa-
dzane przez w∏adze. Nie zapominajmy równie˝ o innym
aspekcie ekonomicznym, polegajàcym na tym, ˝e pojaz-
dy wyposa˝one w silniki spe∏niajàce najnowszà norm´
emisji spalin zachowajà wy˝szà wartoÊç przy odsprzeda-
˝y – mówi Martin Lundstedt, wiceprezes firmy Scania
odpowiedzialny za sprzeda˝ i marketing.
Norma Euro 6 stanowi radykalny krok w redukcji do-
puszczalnego poziomu emisji zanieczyszczeƒ. Jej prze-
pisy ograniczajà emisj´ tlenków azotu i czàstek sta∏ych
do oko∏o jednej piàtej wartoÊci okreÊlonych normà Eu-
ro 5. Ponadto, procedur´ testowà rozszerzono o obo-
wiàzek zliczania czàstek sta∏ych, co w praktyce ozna-
cza, ˝e emisja tego sk∏adnika spalin b´dzie jeszcze ni˝-
sza. B´dzie wynosiç ona oko∏o jednej szóstej poziomu
okreÊlanego przez norm´ Euro 5.
– Ca∏oÊç prac rozwojowych Scania wykona∏a we w∏a-
snym zakresie. Po∏àczyliÊmy wszystkie nowe techniki
opracowane przez nas w ciàgu ostatnich lat: recyrkula-
cj´ spalin, turbospr´˝ark´ o zmiennej geometrii, wyso-
kociÊnieniowy uk∏ad wtryskowy Common Rail, selek-
tywnà redukcj´ katalitycznà i filtrowanie czàstek sta∏ych.
Po∏àczyliÊmy równie˝ nasze w∏asne uk∏ady sterowania
silnikiem i kontroli emisji zanieczyszczeƒ w jeden zinte-
growany system. Do∏o˝yliÊmy wszelkich staraƒ, aby
uniknàç jakichkolwiek kompromisów pod wzgl´dem zu-
˝ycia paliwa. Klienci przekonajà si´, ˝e ekonomika pali-
wowa, w∏asnoÊci trakcyjne i reakcje nowych silników sà
na identycznym poziomie, jak w naszych jednostkach
nap´dowych Euro 5 – konkluduje Jonas Hofstedt, wice-
prezes Scania Powertrain Development. 
W 2008 roku Parlament Europejski uchwali∏ norm´ Eu-
ro 6, która dotyczy poziomu zanieczyszczeƒ emitowa-
nych przez ci´˝kie pojazdy samochodowe. W przypad-

ku nowo wyprodukowanych pojazdów norma Euro 6
wchodzi w ˝ycie w Unii Europejskiej i kilku sàsiadujà-
cych z jej granicami krajach 31 grudnia 2012 roku.
W przypadku pojazdów nowo rejestrowanych – rok póê-
niej. W myÊl przepisów normy Euro 6 dopuszczalna war-
toÊç emisji tlenków azotu ma wynieÊç 0,4 g/kWh, a wi´c
o osiemdziesiàt procent mniej ni˝ w przewidywa∏a to
norma Euro 5. Limity emisji czàstek sta∏ych zostanà
zmniejszone o 66% i majà wynosiç 0,01 g/kWh
(0,02/0,03 g/kWh, zale˝nie od cyklu testowego, w przy-
padku Euro 5). Liczba czàstek sta∏ych: 6,00x1011 czà-
stek/kWh (cykl badaƒ w stanach przejÊciowych)
oraz 8,00 x 1011 czàstek/kWh (cykl badaƒ w stanach
stacjonarnych). Tak wi´c dopuszczalna liczba czàstek
sta∏ych wynosi odpowiednio: 600 lub 800 miliardów czà-
stek na kilowatogodzin´ (kWh). Jedna kilowatogodzina
odpowiada energii zu˝ywanej w ciàgu oko∏o trzydzieÊci
sekund przez czterdziestonowy zestaw drogowy jadàcy
z typowà pr´dkoÊcià podró˝nà. W przypadku Euro 5 nie
ma obowiàzku zliczania czàstek, jednak szacuje si´, ˝e
ich liczba zosta∏a zredukowana o blisko 99%.
Norma Euro 6 stanowi pierwszy krok w kierunku wdro-
˝enia ogólnoÊwiatowych zharmonizowanych norm emi-
sji spalin, które obowiàzywa∏yby w Europie, Ameryce
Pó∏nocnej i Japonii, a to z kolei u∏atwi∏oby koordynacj´
i opracowywanie przysz∏ych norm. Poziomy emisji Eu-
ro 6 sà zbli˝one do tych wprowadzonych w USA (EPA-
10) i Japonii (Post NLT) z poczàtkiem minionego roku.
Euro 6 jest pierwsza normà, która przewiduje certyfika-
cj´ silników wed∏ug cyklu WHDC (ogólnoÊwiatowy
zharmonizowany cykl badaƒ).

Silniki Scania spe∏niajà norm´ Euro 6

Scania prezentuje 13-litrowe silniki o mocy 440 i 480 KM, spe∏niajàce norm´
emisji spalin Euro 6. Nowe jednostki nap´dowe opracowano z myÊlà o ró˝-
nych segmentach transportu. Dla u˝ytkowników pojazdów oznacza to mo˝li-
woÊç inwestowania w najnowszà technologi´ kontroli emisji spalin…
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Lider rynku maszyn – firma Caterpillar oraz serwis
Mascus, jedna z najwi´kszych internetowych
gie∏d u˝ywanych maszyn budowlanych, rolni-

czych, leÊnych, wózków wid∏owych i samochodów ci´-
˝arowych poinformowa∏y, ˝e wspó∏praca obu firm zo-
staje przed∏u˝ona na kolejne dwanaÊcie miesi´cy.
Koncern Caterpillar rozpoczà∏ wspó∏prac´ z serwisem
Mascus w paêdzierniku 2010 roku wykorzystujàc serwis
jako narz´dzie do zaprezentowania swojego sprz´tu
potencjalnym klientom na ca∏ym Êwiecie.
Kontynuacja wspó∏pracy pomi´dzy firmami jest zwieƒ-
czeniem bardzo udanych dla serwisu Mascus ostat-
nich szeÊciu miesi´cy, kiedy to zbli˝y∏y si´ do liczby stu
osiemdziesi´ciu tysi´cy og∏oszeƒ w serwisie oraz
dwóch milionów unikatowych u˝ytkowników miesi´cz-
nie. Obecnie ponad trzy i pó∏ tysiàca firm z ca∏ego Êwia-
ta umieszcza og∏oszenia na Mascus, a sam serwis jest
obecny w trzydziestu dziewi´ciu krajach. 
- Nie ukrywamy naszego zadowolenia z faktu, ˝e po
pierwszej fazie Caterpillar zdecydowa∏ si´ na kontynu-
acj´ wspó∏pracy z serwisem Mascus. Sukces, jaki na-
sza kooperacja przynios∏a obu stronom pokazuje, jak
wa˝nà rol´ w bran˝y u˝ywanych maszyn spe∏nia portal
internetowy o globalnym zasi´gu – powiedzia∏ Rickard
Petersson, dyrektor sprzeda˝y Mascus. Doda∏ równie˝,
˝e silna pozycja serwisu Mascus oraz Êwiatowa
renoma marki, jakà cieszy si´ Caterpillar sprawia, ˝e
korzyÊci ze wspó∏pracy odnoszà wszystkie strony – za-
równo dealerzy maszyn Caterpillar, jak i serwis Ma-
scus. Dlatego kontynuacja wspó∏pracy przez obie stro-
ny zosta∏a przyj´ta z radoÊcià.
Caterpillar przyk∏ada olbrzymià wag´ do obecnoÊci
w Internecie traktujàc portale og∏oszeniowe jako kluczo-
wy czynnik strategii marketingowej. Centralnym porta-
lem firmy prezentujàcym u˝ywany sprz´t marki CAT jest
Catused. com. Po∏àczenie z serwisem Mascus pozwala
na dotarcie z ofertà maszyn do szerszego grona poten-
cjalnych klientów na ca∏ym Êwiecie. Wspó∏praca gwa-

rantuje, ˝e ca∏a oferta u˝ywanych maszyn, b´dàcych
w posiadaniu dealerów CAT b´dzie na bie˝àco prezen-
towana w serwisie Mascus. – JesteÊmy bardzo zadowo-
leni z odzewu ze strony zainteresowanych naszà ofertà,
jaki uzyskaliÊmy dzi´ki wspó∏pracy z serwisem Mascus.
Dzi´ki niej nasi dealerzy zyskali wi´kszà mo˝liwoÊç kon-
taktów z potencjalnymi klientami. JesteÊmy g∏´boko
przekonani, ˝e kolejne dwanaÊcie miesi´cy wspó∏pracy
sprawi, ˝e dealerzy naszego sprz´tu b´dà jeszcze bar-
dziej widoczni ze swoja ofertà, co u∏atwi kupujàcym do-
tarcie do u˝ywanych maszyn CAT – powiedzia∏ Mike
Young, product manager serwisu Catused. com. Konty-
nuacja wspó∏pracy pomi´dzy Caterpillar a serwisem
Mascus pozwala dealerom u˝ywanego sprz´tu CAT
na dotarcie do wi´kszej iloÊci potencjalnych nabywców
bowiem prezentowany w 35 wersjach j´zykowych ser-
wis Mascus jest obecny na ca∏ym Êwiecie.
– Sukces wspó∏pracy z Caterpillar jest jednym z najwi´k-
szych naszych osiàgni´ç w ostatnim roku. Tym bardziej
cieszymy si´, ˝e wspó∏praca zosta∏a przed∏u˝ona – po-
wiedzia∏ Fredrik Larsson, dyrektor zarzàdzajàcy serwisu
Mascus. Doda∏ te˝, ˝e wspó∏praca z tak renomowanà
markà, jaka jest CAT stanowi wielkie doÊwiadczenie dla
serwisu Mascus. Wyrazi∏ te˝ przekonanie, ˝e kolejne
miesiàce b´dà sukcesem dla obu stron.
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Caterpillar i  Mascus prolongowa∏y umow´ o wspó∏pracy

Przedstawiciele firm Caterpillar i Mascus nie kryjà zadowolenia z przed∏u˝enia
umowy o kolejnych dwanaÊcie miesi´cy
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Najnowsze silniki z zaawansowanà technologià
spalania (V-ACT) firmy Volvo spe∏niajà surowe
wymagania europejskiej normy Stage IIIB i przej-

Êciowej amerykaƒskiej normy Tier 4 (EPA). Aby sprostaç
wymaganiom dotyczàcym redukcji emisji szkodliwych
substancji Volvo Construction Equipment wprowadzi∏o
w konstrukcji jednostek nap´dowych kombinacj´ roz-
wiàzaƒ „wewnàtrzcylindrowych” i „zewn´trznych”. Nowà
generacj´ sprawdzonych silników z technologià V-ACT
cechuje efektywniejsze spalanie paliwa, zmniejszony
poziom emisji spalin i lepsze osiàgi.
Nowe silniki posiadajà uk∏ad wtryskowy o zmiennych
fazach rozrzàdu i bardzo wysokim ciÊnieniu wtrysku pa-
liwa, niezwykle wydajny ch∏odzony uk∏ad recyrkulacji
spalin (EGR), precyzyjny uk∏ad sterowania pracà turbo-
spr´˝arki, nowy zaawansowany uk∏ad sterowania pracà
silnika EMS oraz zintegrowany uk∏ad oczyszczania spa-
lin z filtrem czàstek sta∏ych i regeneratorem termicznym.
Sercem rozwiàzania firmy Volvo jest nowa generacja
sterowanych elektronicznie silników wysokopr´˝nych
z technologià V-ACT. Oprócz ni˝szego poziomu emisji
charakteryzujà si´ one ulepszonym systemem monito-
rowania i sterowania pracà silnika oraz wi´kszym mo-
mentem obrotowym – a tak˝e lepszà charakterystykà
pracy. Nowe jednostki sà wyposa˝one w uk∏ad recyrku-
lacji spalin (EGR), który zmniejsza iloÊç tlenu w komo-
rze spalania, obni˝ajàc maksymalnà temperatur´ spala-
nia i redukujàc w ten sposób iloÊç powstajàcych tlen-
ków azotu (NOx), co stanowi g∏ówne wymaganie no-
wych przepisów. Poniewa˝ silniki zgodne z przejÊciowà
normà Tier 4 wymagajà paliwa o niskiej zawartoÊci siar-
ki, in˝ynierowie Volvo skonstruowali nowy ch∏odzony
uk∏ad EGR, który umo˝liwia wi´kszà recyrkulacj´ spalin
ni˝ mia∏o to miejsce w przypadku poprzedniej generacji
uk∏adu bez funkcji ch∏odzenia, co pozwala dodatkowo
zmniejszyç iloÊç NOx w spalinach.
Redukcja iloÊci czàstek sta∏ych (PM) emitowanych
przez silniki wysokopr´˝ne to kolejny cel najnowszych
przepisów. Nowe rozwiàzanie wprowadzone przez Vo-
lvo wykorzystuje zaawansowany uk∏ad oczyszczania
spalin, który zmniejsza iloÊç czàstek sta∏ych o 90%
w porównaniu z poprzednià serià maszyn. Filtr wy∏apu-
je czàstki i przetrzymuje je tymczasowo do momentu,
gdy nagromadzi si´ ich dostateczna iloÊç pozwalajàca
na przeprowadzenie „regeneracji”. Proces ten polega
na skutecznym spaleniu czàstek przy u˝yciu regenera-
tora termicznego w temperaturze powy˝ej 600°C. Uk∏ad
regeneracji zastosowany w rozwiàzaniu firmy Volvo po-
zwoli zmaksymalizowaç czas pracy maszyn, co stanowi
dodatkowà korzyÊç dla u˝ytkowników.
Przy tak wysokim stopniu zaawansowania techniczne-
go elektroniczna jednostka sterujàca (ECU) zarzàdzajà-
ca pracà silników nowej generacji z technologià V-ACT

odgrywa kluczowà rol´. Nowa wersja uk∏adu EMS mo-
˝e si´ poszczyciç silniejszym procesorem zdolnym
do obs∏ugi wi´kszej liczby funkcji od swojego poprzed-
nika, a jednoczeÊnie charakteryzujàcym si´ wi´kszà
szybkoÊcià dzia∏ania i wy˝szym stopniem kontroli
nad poszczególnymi funkcjami. Jednostka ECU steruje
ca∏ym procesem EGR, regulujàc sk∏ad mieszanki sk∏a-
dajàcej si´ z recyrkulowanych spalin i powietrza ze-
wn´trznego, który odgrywa decydujàcà rol´ przy reduk-
cji emisji NOx i czàstek sta∏ych, przy niezmienionym po-
ziomie osiàgów i ekonomii eksploatacji.
Firma Volvo Construction Equipment jest jednym
z nielicznych producentów, którzy wytwarzajà jedno-
czeÊnie silniki oraz maszyny budowlane, dostosowu-
jàc kombinacj´ silnik/maszyna w taki sposób, by uzy-
skaç optymalnà efektywnoÊç dzia∏ania. Firma korzy-
sta tak˝e z prowadzonych badaƒ i rozwiàzaƒ tech-
nicznych opracowywanych w obr´bie Grupy Volvo
dla jej siostrzanych spó∏ek Volvo Trucks i Volvo Pen-
ta, poniewa˝ podobne przepisy dotyczàce emisji zo-
sta∏y ju˝ wprowadzone w sektorze sprz´tu poruszajà-
cego si´ po drogach. To doÊwiadczenie – nie wspo-
minajàc o milionach godzin testów w terenie – okaza-
∏o si´ nieocenione przy opracowywaniu systemów sil-
ników do sprz´tu terenowego, zgodnych z normami
emisji wprowadzanymi na mocy nowych przepisów
ochrony Êrodowiska. Niezale˝nie od tego, czy chodzi
o pojazdy drogowe, czy terenowe, firma Volvo dyspo-
nuje odpowiednim rozwiàzaniem, które spe∏ni wyma-
gania eksploatacyjne klientów.
Znaczenia normy europejskiej Stage IIIB oraz przejÊciowej
amerykaƒskiej normy Tier 4 nie mo˝na przeceniç. Jed-
nak˝e troska o Êrodowisko, lepsze osiàgi i ekonomia eks-
ploatacji oraz wy˝sza jakoÊç to cechy charakterystyczne
silników nowej generacji z technologià V-ACT, które sta-
nowià osiàgni´cie konstrukcyjne najwi´kszego kalibru.
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Silniki Volvo V-ACT Stage IIIB/Tier 4

Najnowsze jednostki nap´dowe z zaawansowanà technologià spalania (V-ACT)
firma Volvo Maszyny Budowlane Polska prezentowa∏a w swym stoisku podczas
tegorocznych targów Autostrada Polska w Kielcach 
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Pierwszà maszyn´ sprzedaje dzia∏ handlowy, ko-
lejne serwis! Z takiego za∏o˝enia wychodzi Ber-
gerat-Monnoyeur oferujàc kompleksowà obs∏ug´

posprzeda˝nà maszyn Caterpillar, idealnie dostosowa-
nà do oczekiwaƒ i potrzeb ich u˝ytkowników.
Opieka serwisowa jest równie wa˝na, co sama maszyna,
bo ogranicza przestoje sprz´tu do minimum, gwarantuje
jego d∏u˝szà ˝ywotnoÊç oraz wy˝szà cen´ przy odsprze-
da˝y. Ma te˝ niebagatelny wp∏yw na podniesienie bezpie-
czeƒstwa pracy. Wybierajàc maszyn´ CAT, klient Berge-
rat Monnoyeur odnosi pod tym wzgl´dem najwi´ksze ko-
rzyÊci. W strukturze serwisowej Polska jest podzielo-
na na szeÊç g∏ównych regionów z siedzibami w Czosno-
wie, Poznaniu, Czeladzi, Wroc∏awiu, Bia∏ymstoku i Gdaƒ-
sku. Niektóre z nich sà jednak na tyle du˝e, ˝e majà w∏a-
sne pododdzia∏y, np. placówka w Czosnowie dysponuje
filià w ¸odzi i Lublinie, placówka w Poznaniu pododdzia-
∏em w Szczecinie, a placówka w Czeladzi pododdzia∏ami
w Rzeszowie i Krakowie. ¸àcznie jest a˝ 16 lokalizacji,
w których znajdujà si´ równie˝ profesjonalne warsztaty.
Centralna placówka mieÊci si´ w Poznaniu, prócz typo-
wych napraw sà tam wykonywane odbudowy maszyn,
zorganizowano tu równie˝ g∏ówny magazyn cz´Êci za-
miennych oraz centralny oÊrodek szkoleniowy. Uzupe∏-
nieniem serwisów stacjonarnych jest serwis mobilny
obejmujàcy blisko 100 samochodów z kompleksowym
wyposa˝eniem pozwalajàcych na obs∏ug´ oraz napraw´
maszyn w siedzibie klienta, bàdê w miejscu pracy. Obec-
nie jest 130 mechaników, ale ich liczba stale si´ zwi´ksza,
bo populacja maszyn CAT systematycznie roÊnie, a B-M
dà˝y do skracania czasu reakcji na wezwania klientów.
Formalnie mechanicy sà podzieleni na serwis stacjonarny

i mobilny, ale kierownicy poszczególnych oddzia∏ów mo-
gà ich grupowaç zale˝nie od potrzeb. W zimie, kiedy ma-
jà miejsce bardziej skomplikowane remonty czy naprawy,
wi´cej osób mo˝e byç zatrudnionych w warsztacie. Od-
wrotna sytuacja wyst´puje w okresach intensyfikacji prac
budowlanych. Wtedy wi´kszoÊç mechaników jest przy-
dzielana do serwisów mobilnych, by jak najszybciej przy-
wróciç sprawnoÊç maszyn. Firma stara si´, by promieƒ
dzia∏ania ka˝dego warsztatu wyjazdowego nie przekra-
cza∏ 100 km. Ponadto samochody sà w sta∏ej dyspozycji
mechaników, dzi´ki czemu mogà oni wyjechaç do ma-
szyny wymagajàcej obs∏ugi bezpoÊrednio z miejsca za-
mieszkania. W koordynacji dzia∏aƒ serwisu mobilnego
oraz lokalizacji maszyn pomaga system GPS.
Nabywajàc maszyn´ CAT, klient ma do wyboru wiele roz-
wiàzaƒ serwisowych. Podstawowy produkt to CSA (Cu-
stomer Service Agreement), oferowany standardowo
na 2, 4 lub 6 tysi´cy mth. Okres zawartej umowy nie jest
limitowany czasowo, bo wa˝ne jest ile maszyna rzeczy-
wiÊcie przepracowa∏a. W ramach CSA sà dokonywane
cykliczne przeglàdy maszyn (co 500 mth), obejmujàce
wymian´ na przyk∏ad p∏ynów eksploatacyjnych, filtrów,
pasków nap´dowych itp. Co druga maszyna Caterpillar
w Polsce jest dostarczana w∏aÊnie z takim pakietem.
Us∏uga CSA mo˝e byç op∏acona „z góry” przy zakupie
sprz´tu, albo w czterech ratach roz∏o˝onych na pierwszy
rok trwania umowy. Pierwsza z opcji jest szczególnie ko-
rzystna, bowiem to us∏ugodawca bierze na siebie
ca∏kowite ryzyko wzrostu cen materia∏ów eksploatacyj-
nych niezb´dnych do wykonania przeglàdu.
Dalszà cz´Êç oferty stanowi us∏uga CSA Light przezna-
czona dla klientów, którzy dysponujà w∏asnym zaple-
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Serwis Bergerat Monnoyeur – szybko i profesjonalnie

W∏aÊciwa opieka serwisowa jest równie wa˝na, co sama maszyna, bo ograni-
cza przestoje sprz´tu do minimum i gwarantuje jego d∏u˝szà ˝ywotnoÊç 

Podstawà prawid∏owej obs∏ugi serwisowej jest korzystanie z oryginalnych cz´-
Êci zamiennych i zalecanych materia∏ów eksploatacyjnych
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czem technicznym oraz odpowiednio przeszkolonymi
mechanikami. W ten sposób Bergerat Monnoyeur wyko-
nuje tylko g∏ówne przeglàdy po przepracowaniu np. 1000
i 2.000 mth, a w okresach poÊrednich czyli po na przy-
k∏ad 500 i 1.500 mth, klient mo˝e wykonywaç je samo-
dzielnie. Zawsze jednak musi korzystaç z oryginalnych
cz´Êci zamiennych i zalecanych materia∏ów eksploata-
cyjnych. Jeszcze wi´kszy zakres us∏ug obejmuje pakiet
CSA Plus. Firma utrzymuje maszyn´ w odpowiednim
stanie technicznym przez wymian´ olejów, filtrów, pa-
sków nap´dowych czy sprawdzanie i kasowanie luzów,
a dodatkowo bierze na siebie wymian´ zu˝ytych cz´Êci
i podzespo∏ów, takich jak alternator czy akumulator,
w ustalonym okresie eksploatacji maszyny, na przy-
k∏ad 10 albo 15 tysi´cy mth.
Najbardziej rozbudowana umowa TM&R (Total Mainte-
nance and Repair) obejmuje z kolei utrzymanie maszy-
ny w ruchu oraz przeprowadzanie wszystkich napraw.
Bergerat Monnoyeur na podstawie swoich doÊwiadczeƒ
okreÊla potencjalne naprawy mogàce wystàpiç w da-
nym okresie, a potem szacuje koszt przepracowanej
motogodziny. Takie kontrakty nie sà sprzedawane fir-
mom, w których maszyny cz´sto zmieniajà miejsce pra-
cy i nigdy nie wiadomo w jakich warunkach b´dà eks-
ploatowane. Oferta ta zosta∏a przygotowana z myÊlà  na
przyk∏ad o kopalniach, gdzie ∏atwiej da si´ przewidzieç
co mo˝e si´ zu˝yç lub popsuç za na przyk∏ad pi´ç lat.

Rozwiàzanie to jest bardzo wygodne, bo klient uiszcza
tylko comiesi´cznà faktur´ za przepracowane motogo-
dziny, a wykonywane przez niego czynnoÊci obs∏ugowe
polegajà jedynie na uzupe∏nianiu paliwa.
Ciekawà ofertà serwisowà B-M jest odbudowa sprz´tu.
Gdy maszyna ma przebieg rz´du 25 tysi´cy mth i jest
mocno wyeksploatowana, ale pracowa∏a w sta∏ych wa-
runkach, warto poddaç jà gruntownemu remontowi. Naj-
pierw jest jednak szczegó∏owo weryfikowana, bo jeÊli
np. spad∏a z pó∏ki skalnej i ma p´kni´tà ram´, to wtedy
ju˝ si´ to nie op∏aca. W ka˝dym przypadku maszyna jest
gruntownie rozbierana, piaskowana i malowana, sà
w niej wymieniane wszystkie cz´Êci, które uleg∏y zu˝y-
ciu. W dodatku otrzymuje nowy numer seryjny, zerowà
liczb´ motogodzin i standardowà gwarancj´. Do tego
wyglàda bardzo atrakcyjnie, a jej cena wynosi 0,6
lub 0,7 ceny nowej maszyny. Poza odbudowami, firma
prowadzi te˝ profesjonalne naprawy, poczàwszy
od prostych podzespo∏ów, po skrzynie biegów, mosty
nap´dowy czy silniki.
W utrzymaniu sprawnoÊci maszyn istotnà rol´ odgrywa
∏atwy dost´p cz´Êci zamiennych. W ka˝dym z szeÊciu
g∏ównych oddzia∏ów zatrudnieni sà sprzedawcy cz´Êci,
w pododdzia∏ach ich rol´ pe∏nià koordynatorzy serwisu.
Te osoby nie zawsze sà „przy biurku” i zakup cz´Êci
przez telefon mo˝e byç czasami utrudniony. Chcàc wy-
eliminowaç tà niedogodnoÊç, firma wprowadzi∏a us∏ug´
Call Center. Dzi´ki temu klient jest pewny, ˝e dzwoniàc
pod numer 61 8282-400 w godzinach od 7.00 do 17.00,
a niebawem od 7.00 do 19.00, uzyska kontakt z
fachowcem i szybko b´dzie móg∏ nabyç niezb´dnà
czeÊç. Takie zamówienie trzeba póêniej potwierdziç ma-
ilem lub faksem. Obecnie jest te˝ wprowadzana us∏uga
Parts Store, umo˝liwiajàca zakup cz´Êci przez Internet.
W obu przypadkach zamówienie z∏o˝one do godziny 17.
jest realizowane na drugi dzieƒ do ka˝dego miejsca
wskazanego przez klienta po∏o˝onego na terenie Polski.
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Konsultacje serwisowe sà szczególnie wa˝ne w przypadku maszyn
spe∏niajàcych kluczowà rol´ w procesie technologicznym danej firmy

W okresach intensyfikacji prac budowlanych wi´kszoÊç mechaników jest przydzie-
lana do serwisów mobilnych, by jak najszybciej przywróciç sprawnoÊç maszyn
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Yanmar konsekwentnie rozwija koncepcj´ ViO po-
legajàcej na tym, ˝e kabina maszyny nie wychodzi
poza obrys gàsienic. Mankamentem tego rozwià-

zania by∏o ograniczenie przestronnoÊci i niedostateczne
wyt∏umienie, a tym samym spadek komfortu dla opera-
tora szczególnie odczuwalny podczas wielogodzinnej
pracy. Z problemem tym postanowili zmierzyç si´ in˝y-
nierowie Yanmara, którzy rozpocz´li prace nad projek-
tem nowej generacji koparek od… kabiny. Ws∏uchiwali
si´ przy tym w potrzeby zg∏aszane przez samych opera-
torów. Nic w tym dziwnego, skoro przeci´tnie sp´dzajà
oni w kabinie blisko siedem godzin dziennie. 
Efekt prac konstruktorów Yanmara, jaki mo˝na by∏o za-
bserwowaç chocia˝by podczas tegorocznych targów
Samoter w Weronie, jest zadziwiajàcy. Wydaje si´, ˝e
in˝ynierom uda∏o si´ po∏àczyç ogieƒ z wodà. Kabina za-
stosowana w nowych maszynach jest bowiem o wiele
szersza i d∏u˝sza. A do tego klimatyzowana i bardzo do-
brze wyciszona. Posadowienie kabiny na specjalnych
amortyzatorach oraz zastosowanie komfortowego fote-
la optymalnie chroni operatora przed szkodliwymi dla
zdrowia wibracjami.
Zwi´kszenie gabarytów kabiny skutkuje nieznacznym
wzrostem masy roboczej maszyny. Nie skutkuje jednak
odejÊciem od koncepcji ViO, ani ograniczeniem parame-

trów pracy. Te sà nawet lepsze ni˝ w maszynach minionej
generacji. Jest to mo˝liwe dzi´ki przesuni´ciu Êrodka
ci´˝koÊci ku ty∏owi i zastosowaniu gàsienic o specjalnej
konstrukcji umo˝liwiajàcej zrezygnowanie z przeciwwagi.
W ma∏ych maszynach napotykamy z regu∏y na k∏opoty
z dost´pem do newralgicznych podzespo∏ów i kompo-
nentów spowodowane koniecznoÊcià upakowania ich
na ograniczonej przestrzeni. Mechanicy obs∏ugujàcy no-
we koparki Yanmar b´dà pozytywnie zaskoczeni. Szero-
kie klapy serwisowe, doskona∏y dost´p z boku do ch∏od-
nicy i innych podzespo∏ów bez koniecznoÊci u˝ywania
jakichkolwiek narz´dzi znacznie u∏atwiajà ich prac´.

Yanmar zaczà∏ od kabiny!

In˝ynierowie Yanmara po∏àczyli ogieƒ z wodà. Nie rezygnujàc z koncepcji ViO
zastosowali w nowych koparkach kabin´ imponujàcà przestronnoÊcià  
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Szeroka oferta elektronarz´dzi dost´pnych na rynku
sprawia, ˝e konsumenci decydujàc si´ na konkret-
nà mark´ zwracajà dziÊ uwag´ nie tylko na parame-

try i cen´ produktów, ale tak˝e na warunki gwarancji oraz
obs∏ug´ posprzeda˝nà. Tak˝e w przypadku elektronarz´-
dzi jakoÊç opieki serwisowej wp∏ywa na postrzeganie mar-
ki przez klientów. 
Z uwagi na stopieƒ zaawansowania technologicznego
profesjonalnych elektronarz´dzi, wczeÊniej czy póêniej
ka˝dy u˝ytkownik musi skorzystaç z pomocy serwisu.
Nie ka˝dy jednak wie, ˝e wsparcie serwisu nie musi
ograniczaç si´ jedynie do sytuacji awaryjnych, kiedy
urzàdzenie wymaga naprawy. Profesjonalni dostawcy
elektronarz´dzi w ramach obs∏ugi serwisowej oferujà
klientom tak˝e bezp∏atne przeglàdy, które przed∏u˝ajà
˝ywotnoÊç urzàdzeƒ oraz minimalizujà ryzyko uszko-
dzenia. Jest to szczególnie istotne, jeÊli narz´dzia wy-
korzystywane sà w dzia∏alnoÊci zawodowej, gdzie ka˝-
de wymagajàce interwencji serwisu uszkodzenie narz´-
dzia wyd∏u˝a termin zakoƒczenia budowy czy remontu.
Kupujàc elektronarz´dzia powinniÊmy pami´taç o tym, i˝
prawo konsumenta do gwarancji i serwisu wynika przede
wszystkim z dokumentu gwarancyjnego, poniewa˝ prze-
pisy prawne w tym zakresie sà raczej skàpe. To w doku-
mencie okreÊlajàcym warunki gwarancji zawarte sà obo-
wiàzki serwisu w ramach obs∏ugi posprzeda˝nej. Doku-
ment gwarancyjny powinien te˝ jasno okreÊlaç, w jakich
sytuacjach serwis mo˝e odmówiç przyj´cia narz´dzia
do naprawy w ramach gwarancji. W momencie zakupu
produktu warto wi´c dobrze zapoznaç si´ z tym doku-
mentem i zwróciç uwag´ na takie elementy, jak: 
• czas trwania gwarancji (z regu∏y trwa on od 12 do 24

miesi´cy); termin, w jakim serwis jest zobowiàzany
do wykonania naprawy; 

• konsekwencje dla serwisu z tytu∏u niedochowania ter-
minu naprawy gwarancyjnej; 

• zakres obowiàzków serwisu 

Przyk∏adowo, na elektronarz´dzia DeWALT, udzielana
jest dwunastomiesi´cza miesi´czna gwarancja, która
zapewnia nieodp∏atnà wymian´ wszystkich uszkodzo-
nych cz´Êci – lub wedle oceny serwisu – nieodp∏atnà
wymian´ produktu, pod warunkiem, ˝e produkt nie by∏
u˝ytkowany w sposób niew∏aÊciwy. Do ka˝dej wykona-
nej naprawy narz´dzia za∏àczany jest „certyfikat satys-
fakcji z wykonanej naprawy”, w którym wymienione sà
wszystkie wykonane czynnoÊci serwisowe.
Ponadto firma DeWALT gwarantuje swoim klientom je-
den bezp∏atny przeglàd serwisowy elektronarz´dzia
w ciàgu pierwszych dwunastu miesi´cy od chwili jego
zakupu. Co wi´cej, je˝eli w okresie trzydziestu dni od da-
ty zakupu, narz´dzie DeWALT ulegnie uszkodzeniu
wskutek wady materia∏owej lub wady monta˝u, u˝ytkow-
nik ma prawo do jego wymiany na nowy egzemplarz.
Umowa gwarancyjna pozwala zapoznaç si´ z tym, co
oferuje producent w ramach obs∏ugi posprzeda˝nej. Na-
tomiast o profesjonalizmie serwisu gwarancyjnego prze-
konujemy si´ zazwyczaj póêniej, ju˝ w czasie u˝ytkowa-
nia sprz´tu. W momencie zakupu mo˝emy jednak
sprawdziç pewne informacje, które wp∏ywajà na pozy-
tywnà lub negatywnà ocen´ serwisu konkretnego produ-
centa, takie jak: wielkoÊç sieci serwisowej czy te˝ do-
st´pnoÊç punktów serwisowych w danym mieÊcie.
W przypadku, gdy producent powierzy∏ obs∏ug´ serwiso-
wà podmiotom zewn´trznym, warto sprawdziç, czy jest
system autoryzacji dopuszczajàcej do wykonywania ser-
wisu tylko podmioty dysponujàce odpowiednimi kompe-
tencjami w tym zakresie (autoryzacja, certyfikaty).
Producent profesjonalnych elektronarz´dzi DeWALT
i Black & Decker powierzy∏ obs∏ug´ serwisowà firmie
Erpatech z Warszawy, która od roku 1996 pe∏ni funk-
cj´ Centralnego serwisu napraw gwarancyjnych i po-
gwarancyjnych. W latach 2005, 2006, 2007 Erpatech
zosta∏ uznany za najlepszy serwis elektronarz´dzi
w Europie Ârodkowo-Wschodniej. 

S
E

R
W

IS

Serwis elektronarz´dzi DeWALT

Bardzo cz´sto elektronarz´dzia u˝ywane sà do szlifowania Êcian po szpachlo-
waniu, podczas którego powstaje bardzo du˝o niszczàcego py∏u

U˝ytkowanie elektronarz´dzia w sposób niezgodny z przeznaczeniem przybli-
˝a je do stanu, w którym urzàdzenie nie nadaje si´ do naprawy
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TPMS (Tire Pressure Monitoring System) to elektro-
niczny system s∏u˝àcy do pomiaru ciÊnienia oraz
temperatury w oponach pneumatycznych. Uk∏ad

ten ma na celu g∏ównie ostrzeganie kierowców o zmia-
nie ciÊnienia wewn´trznego w oponie, które ma kluczo-
we znaczenie dla bezpieczeƒstwa oraz efektywnej pra-
cy ogumienia. Zbyt niskie ciÊnienie przyczynia si´
do wzrostu oporów toczenia, co w konsekwencji prowa-
dzi do wi´kszego poboru paliwa. Niskie ciÊnienie wy-
wiera równie˝ negatywny wp∏yw na ˝ywotnoÊç opony,
powodujàc jej nagrzewanie oraz nierównomierne zu˝y-
cie. Dlatego dla zapewnienia optymalnych parametrów
pracy opony przez ca∏y okres jej eksploatacji istotnym
jest regularne monitorowanie ciÊnienia wewn´trznego. 
Dzi´ki uchwale Parlamentu Europejskiego z marca bie˝àce-
go roku producenci samochodów osobowych zobligowani
b´dà do seryjnego montowania w pojazdach systemów
TPMS. W Stanach Zjednoczonych podobna uchwa∏a wesz∏a
w ˝ycie w 2007 roku. W dalszym ciàgu nierozwiàzana pozo-
staje jednak kwestia pomiaru ciÊnienia w oponach maszyn
przemys∏owych, samochodów ci´˝arowych oraz autobu-
sów. Dlatego P.H. TORUS wychodzàc naprzeciw potrzebom
swoich klientów wprowadzi∏ na rynek autorski, system
TPMS przeznaczony w∏aÊnie do powy˝szych pojazdów. 
G∏ównym elementem zestawu TORUS TPMS jest cen-
tralka rejestrujàca dane. Posiada ona zasilanie 12-24 V.
Dlatego, po zamontowaniu w kabinie pojazdu z powo-
dzeniem mo˝e byç zasilana z gniazdka zapalniczki. 
Kolejnymi elementami zestawu sà czujniki ciÊnienia na-
kr´cane na zawór w miejsce kapturków ochronnych.
W praktyce czujnik to antena nadajàca radiowo sygna∏
w paÊmie ISM, który w sposób ciàg∏y jest odbierany
i jednoczeÊnie rejestrowany w pami´ci centralki. Zasi´g
czujników w zale˝noÊci od warunków atmosferycznych
mieÊci si´ w przedziale od 50 do 100 metrów. Sensory
zasilane sà niewymiennymi bateriami o wyd∏u˝onej
trwa∏oÊci ok. 4,5 roku. 
Urzàdzenie wyposa˝ono w z∏àcze USB, co umo˝liwia
podpi´cie pami´ci przenoÊnej (pendrive) i skopiowanie
zapisanych danych dotyczàcych pomiarów ciÊnienia
w oponach. W zale˝noÊci od typu pojazdu, na którym
b´dzie zamontowany system proponujemy zestawy
czteroczujnikowe (stosowane np. na ∏adowarkach),
szeÊcio czujnikowe (dla wozide∏ przegubowych i sztyw-
noramowych), dwunastoczujnikowe (przystosowane
do uk∏adów ciàgnik siod∏owy – naczepa) oraz wi´ksze

np. dla ˝urawi samojezdnych. G∏ównà zaletà czujników
TORUS TPMS jest bezpoÊredni, ciàg∏y pomiar faktycz-
nego ciÊnienia w oponach, dzi´ki czemu monitoring
prowadzony jest równie˝ podczas postoju pojazdu. 
W przypadku zmiany ciÊnienia w oponie centralka
ostrzega o tym fakcie alarmem ˝ó∏tym oraz czerwonym,
w czasie którego nale˝y si´ zatrzymaç i zdiagnozowaç
przyczyn´ problemu. Alarmowane jest za niskie ciÊnie-
nie lub za wysoka temperatura czujnika, a na wyÊwietla-
czu automatycznie pokazywany jest czujnik zg∏aszajàcy
alarm. Obs∏uga centralki zgodnie z dyrektywami unijny-
mi jest intuicyjna i prosta, natomiast samo urzàdzenie
zosta∏o zaprojektowane tak, aby nie rozpraszaç uwagi
kierowcy podczas jazdy. 
Jak ju˝ wspomniano TORUS TPMS przeznaczony jest
g∏ównie do maszyn przemys∏owych (pracujàcych w gór-
nictwie i budownictwie) oraz autobusów i samochodów
ci´˝arowych. Z u˝ytkowaniem powy˝szych maszyn zwià-
zane sà nierozerwalnie du˝e koszty eksploatacyjne, któ-
rych sporà cz´Êç stanowià wydatki na ogumienie i pali-
wo. Wed∏ug analiz firm Michelin i Torus stosowanie sys-
temu TPMS pozwala znacznie ograniczyç te koszty.
W przypadku jazdy na ciÊnieniu o 15% mniejszym od za-
lecanego, zu˝ycie paliwa mo˝e byç nawet o 2% wi´ksze,
natomiast przebieg opony skraca si´ a˝ o 10%. Szacun-
kowo dla wozide∏ sztywnoramowych stosowanie TPMS
i zwiàzana z tym kontrola ciÊnienia oznacza rocznà
oszcz´dnoÊç na poziomie 10.000 z∏ (opona 21.00R33),
zarówno na paliwie, jak i kosztach zakupu opon. 
Reasumujàc, zaletami systemu TORUS TPMS sà: bez-
poÊredni pomiar ciÊnienia, prosta i intuicyjna obs∏uga,
trwa∏oÊç elementów oraz du˝y zasi´g czujników.
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TORUS TPMS – system monitoringu ciÊnienia w oponach 

P.H. TORUS oferuje autorski system TPMS przeznaczony do pomiaru ciÊnienia
w oponach maszyn roboczych, samochodów ci´˝arowych oraz autobusów
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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. (022) 752-93-22, fax (022) 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. (022) 752-93-22, fax (022) 752-93-45
e-mail: biuro@tezana.pl    www.tezana.pl

TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW






