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Sza now ni Pań stwo…

w „tłu stych” dla bran ży ma szyn bu dow la nych cza sach – takowe bywały  prze cież jeszcze nie tak

dawno - świa to wi po ten ta ci dys po no wa li gigantycznymi fun du sza mi na roz wój tech ni ki na pę do wej.

Konwencjonalnej i innowacyjnej, hybrydowej. Po czą tek pierw szej de ka dy dwu dzie ste go pierw sze -

go wie ku stanowił dobry czas i pole do popisu dla konstruktorów. W lu tym 2003 ro ku po czą tek da -

ło ja poń skie Hi ta chi in for mu jąc o po wsta niu moż li wej do wdro że nia do se ryj nej pro duk cji w cią gu

trzech lat ła do war ki ko ło wej o na pę dzie hy bry do wym. Użyt kow ni kom nie by ło jed nak da ne cie szyć

się no wa tor ską ma szy ną i mniej szym o czter dzie ści pro cent spa la niem. Maszyna nie we szła

do sprze da ży, po dob nie zresz tą, jak opracowywana przez Vo lvo CE ładowarka  L220F Hy brid. A

miało być zupełnie inaczej! Szwedz ki kon cern za po wia dał, że na po cząt ku 2009 ro ku bę dzie mógł

się poszczycić pierw szą na świe cie se ryj nie pro du ko wa ną ma szy ną bu dow la ną z te go ro dza ju na -

pę dem. Gwarantował przy tym oszczęd no ści pa li wa, które dzię ki elek trycz ne mu wspo ma ga niu wy -

nieść mia ły co naj mniej dziesięć pro cent w po rów na niu z ma szy ną kon wen cjo nal ną. Choć prototyp

był ponoć w pełni gotowy, skończyło się na po ka zach. Prace nad hybrydą - podobnie zresztą, jak

w przypadku wielu innych producentów - wstrzymane zostały ze względu na światowy kryzys

finansowy i nowe priorytety związane z koniecznością przystosowania konwencjonalnego napędu

do coraz bardziej wyśrubowanych norm emisji spalin. Problem stanowi także stosunkowo małe

zainteresowanie „hybrydami” ze strony użytkowników. Wyjątek stanowią nastawieni

proekologicznie Skandynawowie i Szwajcarzy. W innych krajach na pierwszym miejscu stawia się

opłacalność inwestycji. Biorąc pod uwa gę prze cięt ną ce nę ole ju na pę do we go, kosz ty zakupu

„hybrydy” zwró ci ły by się nabywcy dopiero po trzech -czte rech la tach użyt ko wa nia. Relacje te mogą

się jednak zmienić. Zakładać bowiem należy, że ceny  oleju napędowego będą rosły. Jego zasoby

są przecież ograniczone. Spadać powinny natomiast koszty wytwarzania podzespołów

niezbędnych do produkcji napędu hybrydowego. Dlatego Komatsu rozpoczęło masową produkcję

koparek hybrydowych. Sprzedało już ponad 1.500 sztuk tych maszyn, a od maja oferuje je również

polskim klientom…

Re dak cja
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6. Od COP-u, przez PRL do LiuGonga – tak w wiel -
kim skró cie przed sta wia się hi sto ria naj więk sze go
pol skie go pro du cen ta ma szyn bu dow la nych…

10. Air Se al to nie ko lej na pian ka! – roz mo wa 
z Prze my sła wem Ko wal czy kiem, współ wła ści cie -
lem fir my Air Se al Pro ducts Po land

12. Jesz cze do nie daw na więk szość eks per tów by ła
prze ko na na, że przy szłość tech ni ki na pę do wej
ma szyn bu dow la nych – przy naj mniej ko pa rek
hydrau licz nych i ła do wa rek ko ło wych – na le żeć
bę dzie do ukła du hy bry do we go. A jakie są fakty?

20. Jed nym z ele men tów pro gra mu Sup port Cha in
jest na rzę dzie on li ne Global e -Se rvi ce, do któ re go
dostęp z każ de go kom pu te ra po sia da za rów no
użyt kow nik, jak i de aler Hi ta chi 

22. Komatsu wprowadza program Komatsu CARE.
Obejmuje on kompleksowe usługi z zakresu
serwisu i szeroko rozumianej obsługi
posprzedażnej i dotyczy maszyn budowlanych
wyposażonych w silniki spełniające najnowsze
normy emisji spalin Tier 4/Stage IIIb. Aktualnie
obowiązują przepisy przejściowe, norma finalna
Tier 4/Stage IIIb wejdzie w życie w roku 2014

24. W czerw cu po ło żo no ka mień wę giel ny
pod bu do wę naj no wo cze śniej szej na świe cie
fa bry ki bęb nów do wal ców dro go wych firmy
BOMAG. Po wsta nie ona na te re nie ma cie rzy -
ste go za kła du w Bop pard, któ ry jest suk ce -
syw nie roz bu do wy wa ny. Tym ra zem aż
o 12.600 me trów kwa dra to wych
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APrenumerata - zamówienie  
Aby bezp∏atnie otrzymywać nasz kwartalnik wystarczy wype∏nić poniższy formularz 

i przes∏ać go faksem na numer 22 859-19-67  lub listownie pod adresem: 

Maszyny Budowlane, Dział Informacji, 02-784 Warszawa, Pasaż Ursynowski 1 m. 45

Proszę o  regularne, bezpłatne przesyłanie czasopisma „Maszyny Budowlane - Serwis i Eksploatacja”

imię i nazwisko: .......................................................................................................................................

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

zakres dzia∏alności firmy: .......................................................................................................................................

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

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

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

Proszę o  regularne, bezpłatne przesyłanie elektronicznej gazety „PosBudNews”

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez wydawcę „Maszyny Budowlane - Serwis i Eksploatacja”- firmę Poland Marketing Barański Sp. z o.o.,
Warszawa, ul. Pasaż Ursynowski 1/45. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do celów marketingowych. Będą mieć prawo do wglądu w dane oraz
możliwość ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane innym osobom ani firmom. Podanie danych jest dobrowolne.

Data, czytelny podpis i (lub) pieczęć osoby zamawiającej ...................................................................................................

Proszę o przes∏anie mi dodatkowych informacji dotyczących tekstów zamieszczonych 
w tym wydaniu na następujących stronach:

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

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

Chciałbym, 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 32012
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Nie za pla no wa ne wy dat ki i prze sto je po jaz dów – to
dwa istot ne czyn ni ki, któ re mo gą po waż nie za -
gro zić płyn no ści fi nan so wej firm trans por to wych.

Ma jąc to na uwa dze, Re nault Trucks przy go to wa ło dla
swo ich klien tów dwie wy jąt ko we usłu gi, dzię ki któ rym
mo gą oni nie my śleć o ta kich pro ble mach. 
Expan dys to umo wa znie sie nia ry zy ka tech nicz ne go,
uwzględ nia ją ca in dy wi du al ne po trze by Klien tów ta kie
jak: rocz ny prze bieg po jaz du, czas na ja ki chcą ją za wie -
rać oraz wy bra ny przez nich pa kiet usług. Umo wa ta
obej mu je wszyst kie po jaz dy z ga my Re nault Trucks
i dzia ła na te re nie ca łej Eu ro py w po nad 1.150 punk tach
sie ci. W przy pad ku awa rii, klien ci Expan dy sa mo gą li -
czyć na po kry cie kosz tów za ku pu czę ści za mien nych,
ro bo ci zny, przy jaz du eki py in ter wen cyj nej oraz ho lo wa -
nia do naj bliż sze go ser wi su Re nault Trucks. Po nad to
umo wa obej mu je nie ogra ni czo ną ilość na praw!
Dru ga usłu ga to GO 24. Jest ona skie ro wa na do tych,
dla któ rych po wie dze nie „czas to pie niądz” ma szcze -
gól ne zna cze nie, bo GO 24 to przede wszyst kim gwa -
ran cja szyb kiej ob słu gi. W przy pad ku awa rii po wo du -
ją cej unie ru cho mie nie po jaz du, eki pa in ter wen cyj na
Re nault Trucks usu nie ją w cza sie nie prze kra cza ją -
cym 12 go dzin (li cząc od mo men tu zgło sze nia do plat -
for my Re nault Trucks 24/7). Je że li po wyż szy wa ru nek

nie zo sta nie speł nio ny, w ra mach re kom pen sa ty
przed sta wi ciel Re nault Trucks zo bo wią za ny jest do -
star czyć klien to wi bo ny to wa ro we do wy ko rzy sta nia
u de ale ra Re nault Trucks.
Me cha nizm funk cjo no wa nia usłu gi GO 24 jest bar dzo
pro sty. Wy star czy za dzwo nić na bez płat ną in fo li nię, po -
dać nu mer pod wo zia unie ru cho mio ne go po jaz du i za -
cze kać na przy jazd eki py in ter wen cyj nej. Usłu ga GO 24
dzia ła na te re nie szes na stu państw eu ro pej skich.

Expan dys i GO 24 – usłu gi Re nault Trucks

Usłu gi Expan dys i GO 24 to ide al ne roz wią za nia dla wszyst kich wła ści cie li po -
jaz dów, któ rzy szu ka ją roz wią zań do sto so wa nych do swo ich in dy wi du al nych
po trzeb, po zwa la ją cych w peł ni kon tro lo wać swo je wy dat ki

Startuje kolejna edycja konkursu VISTA

Kon kurs VISTA (Vo lvo In ter na tio nal Se rvi ce Tra ining
Award) jest otwar ty dla wszyst kich pra cow ni ków ob -
słu gi po sprze daż nej z ogól no świa to wej sie ci ser wi -

so wej Vo lvo Trucks i Vo lvo Bu ses. Uczest ni cy star tu ją w ze -
spo łach li czą cych do czte rech osób. Ce lem kon kur su jest
mo ty wo wa nie pra cow ni ków do do sko na le nia swo jej wie -
dzy, umie jęt no ści i zdol no ści do współ dzia ła nia w gru pie. 
– VISTA po zo sta je nie zwy kle waż nym in stru men tem do sko -
na le nia kom pe ten cji i po pra wy po zio mu ob słu gi klien ta.

Dla te go też sil nie wspie ra na szą wi zję by cia fir mą przy ja -
zną dla klien tów – mó wi Cla es Nils son, pre zes Vo lvo
Trucks. – Każ dy uczest nik, bez wzglę du na swo je do tych -
cza so we do świad cze nie, na uczy się cze goś no we go, co
po wo du je, że kon kurs cie szy się tak du żym po wo dze niem.
VISTA to coś wię cej niż współ za wod nic two – to za kro jo ny
na du żą ska lę pro gram szko le nio wy i jed no cze śnie przy -
jem ne ćwi cze nie w za kre sie do sko na le nia pra cy ze spo ło -
wej. Tak też bę dzie w przy pad ku VISTA 2012–2013. 
Od 1 lip ca trwa przyj mo wa nie zgło szeń do te go kon kur -
su. Re je stra cja za koń czy się 7 wrze śnia, a za le d wie kil -
ka dni póź niej roz pocz nie się pierw sza run da kon kur su.
Po trzech run dach py tań te sto wych i pół fi na łach, naj lep -
si uczest ni cy spo tka ją się Fi na le Świa to wym, któ ry od -
bę dzie się w czerw cu przy szłe go ro ku w Go ete bor gu
– miej scu na ro dzin i du cho wej oj czyź nie Vo lvo. 

Pierw sza w hi sto rii edy cja kon kur su VISTA mia ła miej -
sce w roku 1957 ja ko kon ku ren cja dla me cha ni ków 
Vo lvo w Szwe cji. Wy da rze nie to szyb ko uro sło do ran gi
od by wa ją cej się co dwa la ta im pre zy mię dzy na ro do wej
i naj więk sze go na świe cie kon kur su per so ne lu ob słu gi
po sprze daż nej. VISTA 2011 by ła jak do tych czas re kor -
do wa, gro ma dząc po nad 13 700 uczest ni ków z 75 kra -
jów. Jed nak VISTA 2012-2013 ma wszel kie szan se być
jesz cze więk szym i lep szym kon kur sem.

W zaplanowanej na wrzesień pierwszej rundzie zmagań powinno wziąć udział
ponad 14 000 uczestników
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Wtrze cim kwar ta le 2012 roku w portugalskim Tra -
ma gal  roz pocz nie się pro duk cja no we go mo de -
lu Can ter Eco Hy brid. Zo sta nie on jed no cze śnie

wpro wa dzo ny na ry nek eu ro pej ski. Tym sa mym Can ter
Eco Hy brid sta nie się pierw szym se ryj nym sa mo cho dem
cię ża ro wym w swo jej kla sie pro du ko wa nym w Eu ro pie.
W Ja po nii sprze daż pojazdu no wej ge ne ra cji już się roz -
po czę ła. No wy Can ter Eco Hy brid ba zu je na do świad cze -
niu wy ni ka ją cym z pro duk cji oko ło 1.200 je go hy bry do -
wych przod ków. Nie zli czo ne udo sko na le nia na pę du elek -
trycz ne go, jak rów nież wy jąt ko wa au to ma tycz na skrzy nia
bie gów Du onic gwa ran tu ją jesz cze bar dziej eko no micz ną
i przy ja zną śro do wi sku eks plo ata cję. No wy Can ter Eco
Hy brid zu ży wa na wet 23 pro cent mniej pa li wa niż je go
od po wied nik z na pę dem kon wen cjo nal nym. 
Bio rąc pod uwa gę re la tyw nie nie wiel ką do pła tę za na -
pęd hy bry do wy, za kup mo de lu Can ter Eco Hy brid za -
mor ty zu je się w przy pad ku po ko ny wa nia prze cięt nych
dy stan sów już po kil ku la tach. 
Fir ma Mit su bi shi Fu so Truck and Bus Cor po ra tion po -
sia da ogrom ne do świad cze nie w za kre sie na pę dów hy -
bry do wych. W roku 1994  przed się bior stwo wy pro du ko -
wa ło swój pierw szy au to bus hy bry do wy, a dzie sięć lat

póź niej opra co wa ło dru gą ge ne ra cję au to bu sów miej -
skich o ta kim na pę dzie. Mo del Can ter Eco Hy brid pro -
du ko wa ny jest se ryj nie od roku 2006. 
Ze wzglę du na roz le głą wie dzę fa cho wą fir my MFTBC
wła śnie w Ja po nii po wsta ło Glo bal Hy brid Cen ter fir my
Da im ler Trucks. Cen trum to kie ru je wszel ki mi dzia ła nia -
mi w za kre sie tech no lo gii hy bry do wych dla wszyst kich
ma rek sa mo cho dów cię ża ro wych na le żą cych do kon -
cer nu Da im le ra i syn chro ni zu je te ope ra cje.

Na ryn ku po ja wi ła się no wość fir my Stan ley. Ka -
mi zel ka na rzę dzio wa FatMax Xtre me dzię ki
licz nym kie sze niom i za cze pom po zwa la na ła -

twy do stęp do wszyst kich na rzę dzi nie zbęd nych
przy pra cy. Pro dukt spo tkał się z ol brzy mim za in te re -
so wa niem me cha ni ków ser wi sów po lo wych i ro bot ni -
ków pra cu ją cych na wy so ko ści. 
Stan ley, pro du cent wy so kiej ja ko ści na rzę dzi ręcz nych,
wpro wa dził do sprze da ży ka mi zel kę FatMax Xtre me.
No wy pro dukt uła twia pra cę w wa run kach, gdy usta wie -
nie peł nej skrzyn ki na rzę dzio wej w za się gu rę ki jest nie -
moż li we, jak np. na pra wy pro wa dzo ne na wy so ko -
ściach. Licz ne kie sze nie i za cze py po zwa la ją na za bra -
nie ze so bą peł ne go wy po sa że nia oraz szyb ki do stęp
do po szcze gól nych na rzę dzi. Ka mi zel ka po sia da
między innymi uchwyt na mło tek, or ga ni zer na wkrę ta ki
i klu cze, za pi na ną na rzep kie szeń, za czep na zwi ja ną
mia rę oraz miejsce na rze czy oso bi ste, jak na przykład
te le fon komórkowy i latarkę.  Ponadto na bez rę kaw ni ku
znaj du ją się kół ka do przy pię cia ka ra biń czy ków, szluf ki
na dłu go pi sy, ukry te kie sze nie na do ku men ty. Po nad to
do sze ro kie go pa sa ka mi zel ki moż na przy tro czyć kie -
szeń wy ko na ną z po dwój nej war stwy moc ne go ma te ria -
łu, któ ra ide al nie na da je się na drob ne i ostre przed mio -
ty, ta kie jak śru by, nakrętki, podkładki lub gwoź dzie.
Ka mi zel ka Stan ley FatMax Xtre me za pi na na jest na su -
wak. Ła twe do pa so wa nie do syl wet ki umoż li wia ją bocz ne

re gu lo wa ne pa ski oraz rze py na ra mio nach. Pro dukt zo -
stał uszy ty z ma te ria łu umoż li wia ją ce go skó rze od dy cha -
nie, tak aby na wet la tem pra ca w ob cią żo nej na rzę dzia mi
ka mi zel ce by ła kom for to wa. Do dat ko wo za rów no na prze -
dzie, jak i na ple cach wszy to od bla sko we pa sy za pew nia -
ją ce bez pie czeń stwo osób pra cu ją cych w miej scach nie -
do świe tlo nych, a na wet w zu peł nych ciem no ściach. 
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No wy Fu so Can ter Eco Hy brid – „Zie lo ne świa tło dla efek tyw no ści”

Kamizelka narzędziowa Stanley FatMax

Pod sta wą konc pe cji jaz dy no we go Can ter Eco Hy brid jest na pę dza ne wy łącz -
nie sil ni kiem elek trycz nym i tym sa mym bez głośne ru sza nie. Do pie ro po osią -
gnię ciu pręd ko ści 10 km/h do łą cza ny jest sil nik die slow ski

Kamizelka FatMax Xtreme to uzupełnienie szerokiej gamy pasów i kieszeni
narzędziowych z oferty Stanley
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Wiel ki kry zys świa to wy z lat trzy dzie stych ubie głe go
stu le cia trwał w Pol sce do ro ku 1935. Wal cząc z je -
go skut ka mi rząd RP ogło sił w ro ku 1936 czte ro let ni

plan roz wo ju prze my słu. Efek tem je go re ali za cji by ło po wsta -
nie być mo że naj więk szego przed się wzię cia in we sty cyj ne go
w dzie jach Pol ski – Cen tral ne go Okrę gu Prze my sło we go.
Dzię ki nie mu w la tach 1937-39 roz bu do wa no prze mysł cięż ki
i zbro je nio wy zwięk sza jąc po ten cjał eko no micz ny kra ju.
Sztan da ro wą in we sty cją COP-u był kom pleks prze my sło wy
po wsta ły na pół noc ny za chód od mia sta Ni sko, w oko li cach
wsi Pła wo. Skła da ły się na nie go na zwa ne Za kła da mi Po łu -
dnio wy mi na le żą ca do naj no wo cze śniej szych w Eu ro pie hu ta
sta li ja ko ścio wych i fa bry ka sprzę tu ar ty le ryj skie go oraz elek -
trow nia. Bu do wę roz po czę to wio sną 1937, in we sty cja mia ła
być za koń czo na w cią gu czte rech lat. Uro czy ste go otwar -
cia Za kła dów Po łu dnio wych do ko nał 14 czerw ca 1939 ro -
ku Pre zy dent RP Igna cy Mo ścic ki. Wy twa rza ły one wte dy
stal szla chet ną, sprzęt zbro je nio wy oraz rol ni czy. Wkrót ce
mia ły pod jąć pro duk cję tur bin pa ro wych na li cen cji za ku -
pio nej w Szwe cji. Trud no ści z prze ka za niem do ku men ta cji
i wy buch woj ny zni we czy ły jed nak am bit ne pla ny. W eks -
pre so wym tem pie po wsta wa ło za to osie dle pra cow ni cze
na zwa ne Sta lo wą Wo lą od słów wy po wie dzia nych przez
ów cze sne go mi ni stra spraw woj sko wych, ge ne ra ła Ta de -
usza Ka sprzyc kie go: „Bu do wa COPu jest to sta lo wa wo la
na ro du pol skie go wy bi cia się na no wo cze sność”. To dru -
gie obok Gdy ni mia sto, któ re po wsta ło w mię dzy wo jen nej
Pol sce prak tycz nie od ze ra. Jesz cze przed woj ną li czy ło
czte ry ty sią ce miesz kań ców. Mia ło po ste ru nek po li cji, ki no,
przy chod nię le kar ską, pocz tę, bank, ho te le, dwie szko ły
oraz licz ne skle py i re stau ra cje. 

Wy buch i po li tycz ne re per ku sje II Woj ny Świa to wej za -
ha mo wa ły roz wój za kła dów i sa me go mia sta. Za kła dy
Po łu dnio we pra co wa ły dla po trzeb nie miec kich oku -
pan tów wy twa rza jąc sprzęt ar ty le ryj ski oraz in ne ele -
men ty uzbro je nia. Tuż przed wy co fa niem się Niem cy
roz po czę li gra bież i de wa sta cję fa bry ki, wy wieź li tak że
więk szość ma szyn. Mi mo wszyst ko Za kła dy Po łu dnio -

we wzno wi ły pro duk cję już 5 stycz nia 1945 ro ku.
W mar cu 1948 ro ku zmie nio no ich na zwę na obo wią -
zu ją cą po tem przez wie le dzie się cio le ci – Hu ta Sta lo -
wa Wo la. Asor ty ment pro duk tów do pa so wy wa no do ak -
tu al nych po trzeb go spo dar czych. W Sta lo wej Wo li za -
trud nia ją cej w szczy to wym okre sie w za kła dzie ma cie rzy -
stym i sze re gu fi lii za miej sco wych oko ło 35 ty się cy pra -
cow ni ków wy twa rza no płu gi, młoc kar nie, agre ga ty sprę -
żar ko we, wóz ki aku mu la to ro we i sprzęt woj sko wy.
W mar cu 1967 ro ku Mi ni ster stwo Prze my słu Ma szy no we -
go po le ci ło za kła dom uru cho mie nie pro duk cji ma szyn
bu dow la nych. W za my śle ów cze śnie rzą dzą cych mia ły
one stać się pol ską spe cjal no ścią w blo ku pod po rząd ko -
wa nych ZSRR kra jów Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej.
Na prze ło mie lat sześć dzie sią tych i sie dem dzie sią tych
ubie głe go stu le cia Hu ta Sta lo wa Wo la na wią za ła współ -
pra cę z fir ma mi za chod ni mi i prze sta wi ła się na ma szy ny
bu dow la ne, zu peł nie no wą ga łąź pol skie go prze my słu.
Dzię ki współ pra cy ko ope ra cyj nej z fir ma mi bry tyj ski mi,
ame ry kań ski mi i nie miec ki mi uzy ska no naj now sze tech -
no lo gie pro duk cji spy cha rek gą sie ni co wych i ła do wa rek
ko ło wych. W la tach 1966-70 stop nio wo uru cho mio no
w Sta lo wej Wo li aż pięć grup asor ty men to wych ma szyn
bu dow la nych. By ły to ma szy ny do ro bót ziem nych (ko -
par ki, spchar ki i ła do war ki), do bu do wy dróg (wy wrot ki,
zgar niar ki, rów niar ki), żu ra wie sa mo jezd ne o wy się gni -
kach kra tow ni co wych i te le sko po wych, ze spo ły hy drau -
licz ne (pom py, za wo ry, roz dzie la cze, cy lin dry) i ze spo ły
na pę do we (skrzy nie bie gów, wa ły Car da na, sprzę gła,
mo sty na pę do we, zmien ni ki mo men tu, me cha ni zmy
skrę tu). Pierw szy mi pro du ko wa ny mi se ryj nie przez HSW
ma szy na mi bu dow la ny mi by ły ko par ki, któ rych do ku -
men ta cja po cho dzi ła z war szaw skie go Bu ma ru.
W czerw cu 1969 ro ku HSW wy pro du ko wa ła swą pierw -
szą ła do war kę ko ło wą. Ma szy na ozna czo na sym bo lem
Ł -3 od bie ga ła jed nak na nie ko rzyść od po dob nych kon -
struk cji eu ro pej skich, głów nie dla te go, że nie po sia da ła
za mknię tej ka bi ny. Kon struk to rzy HSW pra co wa li
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Hu ta Sta lo wa Wo la – od COP-u, przez PRL do LiuGonga…

Rok 1938. Pracownicy Za kła dów Po łu dnio wych w pierw szym okre sie po uru -
cho mie niu pro duk cji

La ta sie dem dzie sią te ubie głe go stu le cia. Pro duk cja ła do wa rek Ł -34 sztan -
da ro we go pro duk tu i hitu eksportowego HSW
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nad udo sko na le niem kon struk cji. Naj pierw wy po sa ży li
ła do war ki w ka bi nę, póź niej opra co wa li cał ko wi cie no wą
kon struk cję. Od ro ku 1975 HSW za czę ła wy twa rzać ła do -
war ki prze gu bo we. Praw dzi wym hi tem oka za ła się ma -
szy na Ł -34 wy pro du ko wa na w dzie siąt kach ty się cy eg -
zem pla rzy. Trud no ści tech nicz ne we wdro że niu do se ryj -
nej pro duk cji zgar nia rek i rów nia rek dro go wych spra wi ły,
że ów cze sne wła dze przy stą pi ły do opra co wa nia wie lo -
let nie go pla nu pro duk cji ma szyn bu dow la nych w opar ciu

o li cen cje po zy ska ne od naj więk szych świa to wych pro -
du cen tów. Po wie lo mie sięcz nych ne go cja cjach 6 lip -
ca 1972 ro ku pod pi sa no naj waż niej szą w hi sto rii HSW
umo wę li cen cyj ną z ame ry kań skim kon cer nem In ter na tio nal
Ha rve ster Com pa ny. Na jej mo cy stro na pol ska po zy ska ła
tech no lo gię pro duk cji no wo cze snych spy cha rek gą sie ni co -
wych, co na dzie się cio le cia zde ter mi no wa ło pro gram pro -
duk cyj ny HSW i po zwo li ło eks por to wać spy char ki na pre sti -
żo we ryn ki USA i Eu ro py Za chod niej. Nie ste ty, na prze ło -
mie 1979 i 1980 ro ku In ter na tio nal Ha rve ster Com pa ny
na sku tek błę dów w za rzą dza niu i wy nisz cza ją cych straj ków
za ło gi po niósł do tkli we stra ty, z któ rych już się nie po dźwi -
gnął i zo stał prze ję ty przez tek sań ski kon cern Dres ser In du -
stries. Cho ciaż za pew niał on o ho no ro wa niu umów z HSW,
to po cząt ki współ pra cy nie by ły bu du ją ce. Na do da tek
w Pol sce wpro wa dzo no stan wo jen ny i za czę ły obo wią zy -

wać re stryk cje ame ry kań skie na udo stęp nia nie no wo cze -
snych tech no lo gii. Mi mo wszel kich prze ciw no ści współ pra -
ca zo sta ła pod trzy ma na. W 1988 ro ku Dres ser wszedł
w spół kę z ja poń skim Ko mat su, a w ro ku 1995 obie fir my
utwo rzy ły wraz z HSW spół kę o na zwie Dres sta. Pol ska fir -
ma za czę ła ofe ro wać spy char ki gą sie ni co we o mo cy sil ni ka
od 70 do 520 KM, a oprócz te go ła do war ki ko ło we, ukła dar -
ki rur oraz prze su war kę ta śmo cią gów i kom pak to ry. Mi mo
wcze śniej szych za po wie dzi Ko mat su nie zde cy do wa ło się
na ulo ko wa nie w Sta lo wej Wo li pro duk cji swych spy cha rek.
W grud niu 2003 ro ku wy ga sła umo wa o współ pra cy Ko mat -
su z HSW. Od tej po ry za kła dy w Sta lo wej Wo li pro du ku ją
spy char ki bez ja poń skie go wspar cia, pozostawiona w ich
gestii Dres sta zaś zajmuje się ich eks portem.
W roku 2004 pro duk cja i sprze daż maszyn budowlanych
zo sta ła prze ka za na do no wo pow sta łej spół ki HSW-Tra -
ding. Z dniem 1 kwiet nia 2007 roku HSW-Tra ding zo stał
włą czo ny w struk tu ry Hu ty Sta lo wa Wo la S.A., co
przyczyniło się do podniesienia jej wartości.

W stycz niu 2011 ro ku roz po czął się ko lej ny roz dział w hi sto -
rii HSW. W Pe ki nie pod pi sa no wstęp ne po ro zu mie nie
w spra wie za ku pu cy wil nej czę ści HSW przez chiń ski kon -
cern Gu an gxi LiuGong Ma chi ne ry. Osta tecz nie Chiń czy cy
sta li się wła ści cie la mi cy wil nej czę ści hu ty zaj mu ją cej się
pro duk cją ma szyn bu dow la nych oraz stu pro cent ak ty wów
spół ki Dres sta (w tym praw wła sno ści in te lek tu al nej i zna -
ków to wa ro wych) oraz jej spół ek za leż nych.
Po prze ję ciu przez Chiń czy ków za kła dy w Sta lo wej Wo li
po sze rzy ły asor ty ment. No wi wła ści cie le uru cho mi li tu pro -
duk cję ko pa rek. Ma szy ny ze Sta lo wej Wo li bę dą sprze da -
wa ne w Eu ro pie, Ame ry ce i Ro sji. Pla ny Gu an gxi LiuGong
Ma chi ne ry prze wi du ją wy re mon to wa nie do tych cza so wych
hal pro duk cyj nych i bu do wę no wych. W efek cie w Sta lo wej
Wo li ma po wstać naj lep sze w Eu ro pie przed się bior stwo
pro du ku ją ce ma szy ny bu dow la ne. Mar ka HSW ma zo stać
utrzy ma na przez naj bliż szych pięć lat. Co bę dzie póź niej?
Naj pew niej znik nie na trwa łe. Szkoda? Zapewne, ale cóż,
trudno oczekiwać, że nowy właściciel promować będzie
markę, którą nabył, kosztem własnej…
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Dzię ki umo wie li cen cyj nej z ame ry kań skim In ter na tio nal Ha rve ster Com pa ny,
HSW we szła do eks klu zyw ne go gro na pro du cen tów spy cha rek gą sie ni co wych

W ofercie Huty Stalowa Wola nie mogło zabraknąć królującej na polskim
rynku maszyny budowlanej, jaką jest koparko-ładowarka

Po przejęciu Huty Stalowa Wola przez chiński koncern Guangxi LiuGong
Machinery do asortymentu produkcyjnego powróciły koparki…
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Air Seal to nie kolejna „pianka”!
Ma szy ny Bu dow la ne: – Je że li wie rzyć sta ty sty kom, to
kie row cy sa mo cho dów mu szą li czyć się z ry zy kiem
awa rii opo ny raz na 150.000 prze je cha nych ki lo me trów.
W ma szy nach bu dow la nych do uszko dzeń ogu mie nia
do cho dzi na to miast zde cy do wa nie czę ściej. Fir ma Air
Se al Pro ducts Po land, któ rej jest pan współ wła ści cie -
lem ma po noć sku tecz ny spo sób na upo ra nie się z tym
pro ble mem. Pań stwa sto isko na te go rocz nych tar gach
Au tostra da Pol ska w Kiel cach – choć nie wiel kie – by ło
wprost ob le ga ne przez tar go wych go ści…
Prze my sław Ko wal czyk: – Rze czy wi ście nasz pro dukt
bar dzo za cie ka wił za rów no zwie dza ją cych, jak i in nych
wy staw ców. Choć jest sto so wa ny od wie lu lat w po -
nad dwu dzie stu sze ściu kra jach ca łe go świa ta, to
na pol skim ryn ku sta no wi ab so lut ną no wość. W ma szy -
nach i po jaz dach bu dow la nych do uszko dzeń ogu mie -
nia do cho dzi bar dzo czę sto. Jest to zwią za ne z cha rak -
te rem i śro do wi skiem ich pra cy. Awa ria ogu mie nia to
po waż ny pro blem za wsze wią żą cy się z do tkli wy mi
kosz ta mi prze sto ju i ser wi su.

MB: – Jak oce nia  Pan po ziom dbałości użytkowników
o ogu mie nie? Ogól nie – i w fir mach bu dow la nych?
PK: – Świa do mość ko niecz no ści na le ży te go dba nia
o opo ny oraz właściwy po ziom ci śnie nia w nich stale ro -
śnie. I to za rów no wśród użyt kow ni ków opon oso bo -
wych, jak i prze my sło wych. Nie ste ty opo ny pneu ma -
tycz ne pra cu ją ce w eks tre mal nych wa run kach, ta kich
jak pla ce bu do wy, tereny, na których prowadzone są
prace rozbiórkowe czy sor tow nie śmie ci są za wsze na -
ra żo ne na licz ne uszko dze nia. Te po waż ne i drob ne,
któ re przy czy nia ją się do spad ku ci śnie nia w oponie
a tym sa mym szyb sze go jej zu ży cia.

MB: – Jak dzia ła Air Seal?  
PK: – Pro ak tyw ny uszczel niacz Air Se al  aplikujemy
do nie usz ko dzo nego ogumienia, najlepiej jak
najszybciej po ich zamontowaniu. Wpusz cza my pro -
dukt przez wen tyl do opo ny, a w trak cie jaz dy si ła od -
środ ko wa rów no mier nie roz prze strze nia uszczelniacz
po jej we wnętrz nej po wierzch ni. W mo men cie uszko -
dze nia dzia ła nie stru mie nia po wie trza ucie ka ją ce go
z opo ny wy py cha uszczel niacz na ze wnątrz, mi lio ny
czą ste czek włó kien syn te tycz nych o róż nej wiel ko ści
i wy peł nia czy za wie szo ne w uszczel nia czu są bły ska -
wicz nie kom pre so wa ne do po sta ci ela stycz ne go, trwa -
łe go i her me tycz ne go czo pu o sta łej włók ni stej kon sy -
sten cji. I to ca ły se kret je go dzia ła nia…

MB: – Róż ne go ro dza ju pian ki uszczelniające są
powszechnie do stęp ne chciażby na sta cjach ben zy no -
wych. I nie cie szą się uzna niem użyt kow ni ków… Czy Air
Seal to przypadkiem nie ko lej na „pian ka”?

PK: – Air Se al to pro dukt dzia ła ją cy w całkowicie in ny
spo sób niż wspomniana przez Pana re ak tyw na „pian -
ka”. Przede wszyst kim sto su je my go już przed uszko -
dze niem opo ny, a nie po utra cie po wie trza. Dzia ła my
więc pro ak tyw nie, a nie re ak tyw nie…. Na pra wa prze bi -
cia przez Air Seal jest trwa ła i nie wy ma ga dodatkowej
in ter wen cji wul ka ni za to ra. Po pro stu pra cu je my ma szy -
ną lub je dzie my sa mo cho dem da lej, czę sto nie ma jąc
nawet świadomości, że na stą pi ło prze bi cie.  

MB: – Śro dek stosować można w po jaz dach róż ne go
ty pu, od rowerów i mo to cy kli po cięż kie ma szy ny ko ło -
we do ro bót ziem nych. A może na da je się do wszyst kie -
go, czy li w praktyce do ni cze go?
PK: – Ależ skąd! Nasz pro dukt moż na sto so wać we
wszyst kich opo nach pneu ma tycz nych, nie ma zna cze nia
czy to wiel ka opo na prze my sło wa, czy ma ła na przy kład
od tacz ki. W każ dej jest ci śnie nie i włók na syn te tycz ne,
a to pod sta wa dzia ła nia Air Se al. Chciał bym pod kre ślić,
że ofe ro wa ny przez nas pro dukt nie za wie ra sub stan cji
kle jo wych, a tym sa mym mo że być uży wa ny w opo nach
po jaz dów roz wi ja ją cych pręd kość po wy żej 80 km/h. 

MB: – Ja ka jest je go sku tecz ność? 
PK: – Gwa ran tu je my uszczel nie nie 95% prze bić w ob -
sza rze bież ni ka w opo nach bez dęt ko wych i 75% w opo -
nach dęt ko wych. Air Se al uszczel nia za rów no du że
prze bi cia – na wet do trzech cen ty me trów, jak i mi kro -
usz ko dze nia i na tu ral ne nie szczel no ści gu my. Sku tecz -
nie też prze ciw dzia ła wszel kim ubyt kom ci śnie nia
przy fel gach, to wszyst ko spra wia, że we wnątrz opo ny
pa nu je za wsze wła ści we ci śnie nie, a tym sa mym trud -
niej ją, na wet w eks tre mal nych wa run kach, uszko dzić… 

MB: – Je że li za apli ku ję śro dek, a póź niej z nie go zre zy -
gnu ję, to czy cze ka mnie de mon taż kół i mo zol ne
czysz cze nie felg?
PK: – Ab so lut nie nie! Air Se al, w prze ci wień stwie
do wspo mnia nych „pia nek” jest w stu pro cen tach zmy -
wal ny zwy kłą zim na wo dą. Za rów no z opo ny, jak i z fel -
gi. War to na to miast za zna czyć, iż Air Se al usu nię ty ze
zu ży tej opo ny jest na dal peł no war to ścio wym pro duk -
tem i mo że my go wy ko rzy stać w in nej opo nie. Na si la -
bo ran ci dys po nu ją prób ka mi uszczel nia cza, któ ry
„prze je chał” 483.000 km i za cho wał pełnię swych wła -
ści wo ści, na da je się do dal sze go użyt ku. 

MB: – Czy apli ka cja Air Se al jest opła cal na? A mo że le -
piej ko rzy stać z po mo cy wul ka ni za to ra?
PK: – Z pewnością jest opłacalna, jed no ra zo wa apli ka -
cja wy star cza bowiem na dzie się cio krot ną na pra wę jed -
nej opo ny. Air Seal pomaga utrzymać od po wied nie ci -
śnie nie po wie trza w opo nach, co dodatkowo wpływa na
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ograniczenie zu ży cia pa li wa. Je stem pe wien, że ce -
na Air Se al po zo sta je w optymalnym sto sun ku do ja ko -
ści i korzyści dla użyt kow ni ka. Air Se al sta no wi swo iste -
go ro dza ju ubez pie cze nie opo ny na wy pa dek prze bi cia.
A prze cież wia do mo, że do uszko dze nia opon do cho -
dzi z re gu ły w naj mniej ocze ki wa nych sy tu acjach. Po -
wo du je to per tur ba cje dla ca łe go pla cu bu do wy.
Na przy kład ko niecz ność wy łą cze nia ła do war ki ko ło -
wej z nor mal nej eks plo ata cji po cią ga za so bą rów nież
prze stój po jaz dów, któ rych za ła dun ku do ko nu je. Pro -
ble mem dla eks plo atu ją cych bu dow la ne ma szy ny ko -
ło we jest za tem nie sa mo uszko dze nie opo ny, lecz
wszyst ko to, co na stę pu je po nim za kłó ca jąc nor mal -
ną pra cę. War to za tem od po wied nio wcze śniej za bez -
pie czyć opo ny, by ustrzec się przed przy kry mi nie -
spo dzian ka mi po wo du ją cy mi stra ty fi nan so we.

MB: – Czy sto so wa nie wy peł nie nia zwal nia ope ra to ra
z sys te ma tycz nych oglę dzin ogu mie nia?
PK: – W mo jej oce nie nic nie zwal nia ope ra to rów ma szyn
z sys te ma tycz ne go prze glą du opon. Air Se al do kład nie
uszczel ni miej sce ubyt ków po wie trza wo kół gwoź dzia czy
in ne go przed mio tu, któ ry tkwi w opo nie, na to miast
przy każ dym ob ro cie ko ła bę dą na stę po wa ły wtór ne
uszko dze nia i mo że to spo wo do wać cał ko wi tą de gra da cję
ogu mie nia. Oczy wi ście ope ra tor nie za wsze za uwa ży na -
tych miast cia ło ob ce w opo nie, dla te go war to by co naj -
mniej dwa ra zy dzien nie – przed przy stą pie niem do pra cy
i po jej za koń cze niu – do ko ny wać oglę dzin ogu mie nia i na -
tych miast usu wać wszel kie tkwią ce w nim cia ła ob ce. 

MB: – Z jak du żymi uszko dze niami daje sobie radę Air
Seal? Czy wszystkie mogą być sa mo na pra wio ne?
PK: – Air Se al uszczel nia prze bi cia do 30 mi li me trów
w du żych opo nach i do 15 mi li me trów w mniej szych. Waż -
nym czyn ni kiem jest oczy wi ście wiel kość ma szy ny i jej na -
cisk na opo nę. Air Se al nie uszczel ni bocz nych prze bić, ale
za sad ni czo w ta kich przy pad kach na stę pu je znisz cze nie
kon struk cji opo ny, co ozna cza ko niecz ność jej wy mia ny.

MB: – Czy na peł nia nie opon środkiem Air Seal wy ma -
ga spe cja li stycz nych umie jęt no ści?
PK: – Nie. Wy star czy za sto so wać ręczną pompę
i prze strze gać pro stych za sad, na przy kład pa mię tać,
by przed na peł nie niem opo ny środ kiem AirSeal spu ścić
z niej częściowo po wie trze. Śro dek Air Seal wtła cza ny
jest do wnę trza opo ny, a je go ilość do pa so wy wa na jest
do jej wiel ko ści. Co waż ne, wy peł nie nie po zwa la na na -
tych mia sto wą, sku tecz ną na pra wę prze bi tych opon. 

MB: – Jak prze bie ga współ pra ca z polskimi fir ma mi
z bran ży bu dow la nej? Czy po za tar ga mi wy ra ża ją one
za in te re so wa nie wa szym pre pa ra tem?

PK: – Nasz pro dukt, po mi mo stosunkowo krót kiej
obec no ści na pol skim ryn ku cie szy się coraz większym
po wo dze niem, szcze gól nie wśród firm re cy klin go wych,
pro wa dzą cych ro bo ty ziem ne i roz biór ko wych. Po wo li
prze ko nu ją się do nas rów nież fir my trans por to we, któ -
re czę sto ma ją pro ble my z ogu mie niem. Sta ra my się
moż li wie naj więk szej licz bie klien tów pre zen to wać pro -
dukt bez po śred nio, wy tłu ma czyć za sa dy je go dzia ła nia.
W tym celu wy ko rzy stu jemy specjalne opo ny te sto we.
Po ka zu je my rów nież ich wnę trze po usu nię ciu pro duk -
tu. Do pre zen ta cji wy ko rzy stu je my tar gi i róż ne go ro -
dza ju wy sta wy bran żo we. Od wie dza my tak że in dy wi du -
al nych przed się bior ców. Wspo mi na łem już, iż apli ka cja
Air Seal do opo ny jest bar dzo pro sta. Po mi mo to za wsze
ofe ru je my na szym klien tom peł ne wspar cie. Nie ogra ni -
cza my się je dy nie do szko le nia przy pierw szej apli ka cji.

MB: – Ja kie re ko men da cje po sia da wasz pro dukt? Sły -
sze li śmy, że z powodzeniem sto su je go bry tyj ska ar mia?
PK: – To praw da. W Wiel kiej Bry ta nii, gdzie Air Se al jest
pro du ko wa ny, na szy mi głów ny mi od bior ca mi jest zresz -
tą nie tyl ko bry tyj ska ar mia, ale tak że Roy al Ma il Gro up,
to jest bry tyj ska pocz ta. Oczwiście to nie wszyst ko. Po -
sia da my rów nież re fe ren cje z ta k uznanych firm, jak
SITA UK Ltd czy Brig de Ty res. War to wspo mnieć, iż
w ostat nim cza sie Air Se al stał się człon kiem pre sti żo we -
go sto wa rzy sze nia TYRE SAFE UK, któ re pro pa gu je
bez pie czeń stwo na dro gach w Wiel kiej Bry ta nii. Człon -
ka mi te goż sto wa rzy sze nia są rów nież wszy scy czo ło wi
pro du cen ci opon na przy kład Mi che lin, Dun lop,
Goodyear, czy też pro du cen ci sa mo cho dów, mię dzy in -
ny mi Mer ce des Benz oraz Le xus. War to pod kre ślić, iż
do TYRE SAFE człon ko wie są za pra sza ni, a nie ku pu ją
so bie człon ko stwa.

Roz ma wia∏: Ja cek Ba rań ski 

Rozmowa z Przemasławem Kowalczykiem
współwłaścicielem firmy Air Seal Products Poland 
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Jesz cze do nie daw na więk szość eks per tów by ła
prze ko na na, że przy szłość tech ni ki na pę do wej
ma szyn bu dow la nych – przy naj mniej ko pa rek hy -

drau licz nych i ła do wa rek ko ło wych – na le żeć bę dzie
do ukła du hy bry do we go. Po wszech nym za ło że niem był
przy tym wzrost ce ny ro py naf to wej. Spa dać mia ły za to
kosz ty wy twa rza nia spe cjal nych kom po nen tów i pod ze -
spo łów nie zbęd nych w tej tech no lo gii. 
Z ma szy na mi bu dow la ny mi o na pę dzie hy bry do wym
spo ty ka my się od wie lu lat, naj czę ściej na du żych mię -
dzy na ro do wych im pre zach tar go wych. W ro ku 2006
pod czas pa ry skie go In ter ma tu ja poń ska or ga ni za cja
New Ener gy De ve lop ment Or ga ni za tion (NEDO) dzia ła -
ją ca na rzecz pro mo cji roz wią zy wa nia pro ble mów ener -
ge tycz nych za pre zen to wa ła szer szej pu blicz no ści
w peł ni funk cjo nal ny na pęd hy bry do wy mo gą cy zna -
leźć za sto so wa nie w ma szy nach bu dow la nych. W jej
śla dy szyb ko po szli nie mal wszy scy li czą cy się pro du -
cen ci. Rok póź niej, na tar gach Bau ma w Mo na chium
zo ba czy li śmy czym dysponują Ko mat su, Vo lvo Con -
struc tion Equ ip ment, Ca ter pil lar, New Hol land, Ca se, 
F. Wey hau sen, Hy un dai, Hi ta chi, Do osan oraz Sa ny.
Ma szy ny wy po sa żo ne w na pęd hy bry do wy skła da ją cy
się z sil ni ka spa li no we go oraz jed nost ki elek trycz nej
(ge ne ra tor syn chro nicz ny), ukła du ener go elek tro nicz -
ne go i wy so ko wy daj ne go aku mu la to ra mo gą spa lać
na wet o 40% mniej pa li wa. To im po nu ją cy wy nik, ale
pro blem jak zwy kle w ta kich przy pad kach tkwi w ce nie.
Po ten cjal ni na byw cy za sta na wia ją, jak dłu go mu szą
eks plo ato wać ma szy nę, by in we sty cja w „hy bry dę” za -
czę ła się zwra cać. Wi dać wy raź nie, że przy go to wa nia
wie lu pro du cen tów do wdro że nia ma szyn z na pę dem
hy bry do wym do se ryj nej pro duk cji zo sta ły za ha mo wa ne
przez kry zys eko no micz ny, spa dek cen ro py naf to wej
oraz ko niecz ność wy ło że nia po kaź nych środ ków
na przy sto so wa nie kon wen cjo nal ne go na pę du do speł -
nie nia co raz bar dziej wy śru bo wa nych norm emi sji spa -
lin. Pro ble mem dla więk szo ści pro du cen tów po zo sta je
tak że bar dzo wy so ki koszt wy twa rza nych w sto sun ko wo
krót kich se riach pod ze spo łów i kom po nen tów, przede
wszyst kim aku mu la to rów. Tyl ko wzrost sprze da ży fi nal -
nych wy ro bów mo że przy czy nić się do spad ku ich cen. 
Man ka men tem pierw szych kon struk cji hy bry do wych
by ły też du że ga ba ry ty i wa ga aku mu la to rów ogra ni cza -
ją ce moż li wość „hy bry dy zo wa nia” mniej szych ma szyn.
Nie bez przy czy ny in ży nie rom New Hol land ma ją cym
nie kwe stio no wa ne do ko na nia w kon stru owa niu ma szyn
kom pak to wych nie uda ło się sku tecz nie „upa ko wać”
hy bry do we go na pę du w nad wo zie pro du ko wa nych se -
ryj nie ko pa rek. Do peł ni szczę ścia za bra kło im nie wie le,
bo tyl ko pół me tra. Pra ce nad „hy bry dą” za wie si li
na czas nie okre ślo ny. Mo że po wró cą do swych pla nów,
gdy oka że się, że aku mu la to ry mo gą być sku tecz nie za -

stą pio ne kon den sa to ra mi? Wi dać wy raź nie, że sta je się
to świa to wą ten den cją…
Tymczasem co raz bar dziej sły szal ne sta ją się gło sy prze -
ciw ni ków na pę du hy bry do we go. Ma ją oni zresz tą moc ne
ar gu men ty. Uwa ża ją na przy kład, że środ ki prze zna cza -
ne na roz wój dro giej tech no lo gii hy bry do wej wy ko rzy -
stać na le ża ło by ra czej na po szu ki wa nie spo so bów uru -
cho mie nia re zerw tkwią cych w tra dy cyj nych roz wią za -
niach kon struk cyj nych. Fak tem jest w koń cu, że dzi siej -
sze ko par ki hy drau licz ne wy ko rzy stu ją efek tyw nie za le d -
wie do 30% mo cy sil ni ka. Jej zna ko mi ta więk szość jest
za tem bez pow rot nie tra co na w ukła dach me cha nicz nym
i hy drau licz nym. W głów nej mie rze wy ni ka to z te go, że
ich sil nik i pom pa hy drau licz na pra cu ją w gór nym za kre -
sie wy daj no ści, choć do na le ży te go wy ko na nia prac jest
to nie zbęd ne je dy nie w sto sun ko wo rzad kich przy pad -
kach. Nie za po mi nać rów nież na le ży o wspo mnia nym już
pro ble mie zwią za nym z per ma nent ny mi spad ka mi ci -
śnie nia w ukła dzie hy drau licz nym. Prze pły wa prze zeń
sta le olej hy drau licz ny, na wet wów czas gdy nie jest to
nie zbęd ne do wy ko na nia cy klu ro bo cze go. Kon struk to -
rzy dłu go nie po tra fi li upo rać się tak że z po zo ru ła twym
do roz wią za nia pro ble mem od zy ski wa nia ener gii tra co -
nej w mo men cie za trzy my wa nia w kon kret nej po zy cji ob -
ra ca ją ce go się nad wo zia ma szy ny. A są to prze cież stra -
ty oczy wi ste i do niedawna bez pow rot ne.
Kosz ty pa li wa sta no wią nie ba ga tel ną część na kła dów
zwią za nych z eks plo ata cją ma szy ny bu dow la nej. Ogra -
ni cze nie je go zu ży cia po zwa la nie tyl ko oszczę dzać pie -
nią dze, ale tak że chro nić śro do wi sko na tu ral ne. Nic za -
tem dziw ne go, że pro du cen ci ma szyn od lat po szu ku ją
moż li wo ści za sto so wa nia w nich oszczęd ne go, eko lo -
gicz ne go na pę du. W ro ku 2006 zna ny pro du cent sil ni -
ków, nie miec ka fir ma Deutz za pre zen to wa ła pierw szy
na świe cie hy bry do wy na pęd ma szyn bu dow la nych.
Od wie dza ją cy tar gi Bau ma w Mo na chium obej rzeć mo -
gli kom plet ny sys tem skła da ją cy się z sil ni ka spa li no we -
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Co dalej z „hybrydami”?

Komatsu przeszło od słów do czynów. Japońska firma nie tylko prezentuje swe
hybrydy na targach, ale także uruchomiła ich seryjną produkcję



http://komatsupoland.pl/
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go ze zin te gro wa nym sil ni kiem elek trycz nym. Roz wią -
za nie to po zwa lało użyt kow ni ko wi ma szy ny na wy ko rzy -
sty wa nie do dat ko wej ener gii rzę du trzy dzie stu ki lo wa -
tów. Hy bry do wy na pęd fir my Deutz moż na było bez ko -
niecz no ści więk szych prac ada pta cyj nych za bu do wać
w więk szo ści ma szyn, zajmuje bowiem za le d wie o dwa
cen ty me try więcej miejsca niż napęd konwencjonalny. 
Po zy ski wa nie ener gii od by wa się w cza sie pra cy ma -
szy ny, w cy klach pod czas któ rych ope ra tor nie wy ko -
rzy stu je ca łej mo cy sil ni ka. Ge ne ra tor wy twa rza wów -
czas do dat ko wą moc, któ ra jest gro ma dzo na w aku -
mu la to rach. Za let ta kie go roz wią za nia jest wie le. Pod -
sta wo wą jest moż li wość ogra ni cze nia zu ży cia pa li wa.
Pro du cent po da je, że w prze cięt nych wa run kach eks -
plo ata cyj nych oszczęd no ści wy no sić mo gą na wet
do czter dzie stu pro cent. Bio rąc pod uwa gę prze cięt ną
ce nę ole ju na pę do we go w kra jach Eu ro py Za chod niej,
kosz ty in sta la cji hy bry do we go na pę du Deut za zwró ci -
ły by się użyt kow ni ko wi do pie ro po trzech -czte rech la -
tach, a to zde cy do wa nie za dłu go.
No wa tor skie roz wią za nia w za kre sie na pę du ma szyn
bu dow la nych, jak na przy kład sil ni ki na sprę żo ny gaz
lub na pęd elek trycz ny do tych czas rzad ko wy cho dzi ły
po za fa zę pro jek to wą. Te raz to się zmie nia. Deutz
i Atlas Wey hau sen po trze bo wa ły za le d wie sze ściu mie -
się cy, by za pre zen to wać dzia ła ją cą kon struk cję. Atlas
Wey hau sen ujaw nił swe go cza su, że tak bły ska wicz ne
tem po prac wy ni kło w głów nej mie rze z… prze ocze nia.
Kon struk to rzy Atlas Wey hau sen po pod pi sa niu umo wy
z Deut zem by li prze ko na ni, że wspól ne dzie ło ma uj -
rzeć świa tło dzien ne na Bau mie, ale nie w ro ku 2006,
a do pie ro na ko lej nej edy cji tar gów czte ry la ta póź niej.
Mi mo na pię tych ter mi nów obu fir mom uda ło się zdą -
żyć. By ło to moż li we głów nie dla te go, że za li cza ją cy się
do przed się biorstw śred niej wiel ko ści Atlas Wey hau sen
mógł wy ka zać więk szą ela stycz ność w dzia ła niach niż
du że kon cer ny pro du ku ją ce ma szy ny bu dow la ne. Te
naj czę ściej po trze bu ją znacz nie wię cej cza su na po -
wzię cie de cy zji o roz po czę ciu prac nad roz wo jem kon -

struk cji i są zde cy do wa nie mniej skłon ne do po dej mo -
wa nia zbytniego ry zy ka.
Do ce nia jąc pro blem glo bal ne go nie do stat ku ener gii
i za nie czysz cze nia śro do wi ska, spo re środ ki na roz wój
na pę du hy bry do we go wy ło ży ło rów nież chiń skie Sa ny
He avy Ma chi ne ry. Efek tem by ła za pre zen to wa na w koń -
cu 2009 ro ku ko par ka SY 215C. Od zysk ener gii na stę -
pu je z dwóch źró deł – ob ro to we go ru chu nad wo zia i ru -
chu wy się gni ka. Od zy ska na ener gia słu ży do wspo ma -
ga nia kon wen cjo nal ne go sil ni ka wy so ko pręż ne go.
Chiń czy cy przy zna ją, że ich kon struk cja w po rów na niu
z do ko na nia mi świa to wej czo łów ki pro du cen tów ma -
szyn bu dow la nych jest jesz cze w po wi ja kach, ale za po -
wia da ją ry chłe nad ro bie nie dy stan su. Uwa ża ją bo wiem,
że przy szłość na pę du hy bry do we go w ma szy nach bu -
dow la nych ry su je się obie cu ją co. Przy naj mniej je że li
cho dzi o ko par ki hy drau licz ne. 
Na pęd hy bry do wy spraw dza się naj le piej w róż nych za -
kre sach ob cią żeń, szcze gól nie przy zmien nym wy dat -
ku. Pra ca ty po wej ma szy ny bu dow la nej nie od by wa się
w re gu lar nych cy klach. Do bry przy kład sta no wi ła do -
war ka ko ło wa prze no szą ca żwir z hał dy na po jazd cię -
ża rów kę. Ma szy na mu si na brać ma te riał do łyż ki, pod -
je chać do po jaz du, po czym pod nieść wy się gnik i wy -
sy pać do skrzy ni ła dun ko wej. Je że li cho dzi o wy da tek
mo cy, ma my tu więc do czy nie nia ze swo istą si nu so idą.
Ta kie wa run ki – przy naj mniej teo re tycz nie – sta no wią
przy sło wio wy raj dla na pę dów hy bry do wych. 
Hy bry do wą ko par kę ma w swej ofer cie tak że ja poń -
skie Hi ta chi. Ja poń czy cy pod czas tar gów In ter -
mat 2012 w Pa ry żu po ka za li dwu dzie sto to no wą ko -
par kę gą sie ni co wą ZH200 o na pę dzie hy bry do wym
no wej ge ne ra cji. Po dob nie jak kon ku ren ci zre zy gno -
wa li z dro gich, cięż kich i du żych aku mu la to rów, de cy -
du jąc się na za sto so wa nie w swej kon struk cji kon den -
sa to ra gro ma dzą ce go ener gię. Klu czem do suk ce su
w osią gnię ciu sku tecz no ści dzia ła nia ma szy ny jest
no wej ge ne ra cji układ hy draul licz ny TRIAS. W ma szy -

W chwi li obec nej Hi ta chi ofe ru je ko par ki hy bry do we wy łącz nie na ryn ku ja poń -
skim, gdzie na byw ców zna la zło już 150 ta kich ma szyn

Chiń skie SANY uwa ża, że mi mo wszyst ko przy szłość na pę du hy bry do we go
w ma szy nach bu dow la nych ry su je się obie cu ją co
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nie kon wen cjo nal nej po zwa la on ogra ni czyć zużycie
pa li wa na wet o 9% przy jed no cze snym za cho wa niu
wy so kie go po zio mu wy daj ności. Sys tem hy bry do wy
opar to na od zy ski wa niu ener gii z ob ro tu nad wo zia
w fa zie wy ha mo wy wa nia. Ener gia elek trycz na uzy ska -
na w ten spo sób prze pły wa do kon den sa to ra, gdzie
jest gro ma dzo na. Wy ko rzy sty wa na jest na stęp nie
do ob ra ca nia nad wo zia al bo wspo ma ga nia sil ni ka
spa li no we go ko par ki o mo cy 122 kW. Hi ta chi po da je,
że możli we jest ob niżenie zu ży cia pa li wa o dal -
sze 18%, je że li ope ra tor pra cu je w try bie ECO. Za pew -
nia to re la tyw nie wy so ki po ziom wy daj ności przy zu -
ży ciu ta kiej sa mej ilości pa li wa. Wy po sa że nie ko par ki
nie róż ni się prak tycz nie od ty po we go dla pro du ko wa -
nych ak tu al nie mo de li o na pę dzie kon wen cjo nal nym.
Hi ta chi po da je, że hy bry da od pew ne go cza su we szła
do se ryj nej pro duk cji. Jej wiel kość jest jed nak ogra ni -
czo na, głów nie z te go wzglę du, że in no wa cyj ne ma szy -
ny ofe ro wa ne są w chwi li obec nej wy łącz nie na ryn ku
ja poń skim. Hi ta chi po in for mo wa ło w Pa ry żu, że od mo -
men tu uru cho mie nia pro duk cji sprze da ło już 150 ta kich
ma szyn i jak do tej po ry pra cu ją one bez a wa ryj nie. Da -
je to na dzie ję na sku tecz ne wpro wa dze nie ko pa rek
o na pę dzie hy bry do wym tak że w in nych kra jach. 
Świa to wi pro du cen ci „hy bryd” po sta wi li zde cy do wa nie
na ko par ki. Wy jąt kiem by ły wspm nia ne już fir my Deutz
i Atlas Wey hau sen oraz Vo lvo Con struc tion Equ ip ment,
któ re na obiekt prac ba daw czo -roz wo jo wych wy bra ły ła -
do war ki ko ło we. Koncepcje tan de mu Deutz i Atlas Wey -
hau sen już wspo mi na li śmy, ni gdy nie przybrały
realnych kształtów nie wy chodząc po za fa zę pro jek -
tową. Bar dziej za awan so wa ne by ły pra ce in ży nie rów Vo -
lvo CE. W czerw cu 2008 ro ku pod czas spe cjal nej kon fe -
ren cji pra so wej zor ga ni zo wa nej w szwedz kiej Eskil stu -
nie dzien ni karzom za pre zen to wa no na wet ła do war kę
ko ło wą L220F wy po sa żo ną w pro to ty po wy na pęd hy -
bry do wy. Zgod nie z da ny mi pro du cen ta – w po rów na -
niu z tra dy cyj nym sil ni kiem wy so ko pręż nym – ce cho wa -
ła go wyż sza efek tyw ność i eko no mi ka eks plo ata cji.
Sza co wa no, że oszczęd no ści pa li wa przy eks plo ata cji
w prze cięt nych wa run kach ro bo czych się gać mo gły na -
wet dzie się ciu pro cent. Kon struk to rzy Vo lvo CE in ten -
syw nie pra co wa li nad roz wo jem tech no lo gii na pę du hy -
bry do we go ła do war ki L220F. Zbu do wa no go w opar ciu
o sil nik wy so ko pręż ny Vo lvo D12 oraz no wa tor ski układ
zin te gro wa ne go ge ne ra to ra roz ru chu ISG (In te gra ted
Star ter Ge ne ra tor). Układ ISG za si la ny z naj now szej ge -
ne ra cji aku mu la to ra o wie lo krot nie więk szej po jem no ści
niż tra dy cyj ne ogni wa kwa so wo -oło wio we wprzę żo no
po mię dzy sil nik wy so ko pręż ny i skrzy nię bie gów. 
Nie jest ta jem ni cą, że sil nik Die sla ty po wej kon wen cjo -
nal nej ła do war ki ko ło wej prze pra co wu je na wet
do czter dzie stu pro cent cał ko wi te go cza su eks plo ata -
cji na bie gu ja ło wym. To wła śnie sta no wi ło in spi ra cję
dla kon struk to rów Vo lvo CE. W ich „hy bry dzie”, dzię -

ki ukła do wi ISG, na tych miast po wej ściu na bieg ja ło -
wy sil nik Die sla zo sta je wy łą czo ny, by w ra zie po trze by
prak tycz nie nie zau wa że nie dla ope ra to ra włą czyć się
sa mo czyn nie. To jed nak nie wszyst ko. Za strzyk ener gii
pły ną cy z aku mu la to ra po zwa la bły ska wicz nie wpro wa -
dzić jed nost kę na pę do wą na opty mal ne ob ro ty, co czy -
ni pra cę ma szy ny szyb szą i bar dziej eko no micz ną. 
Układ ISG po zwa la tak że prze zwy cię żyć ty po wą sła -
bość sil ni ków wy so ko pręż nych, ja ką jest ni ski mo ment
ob ro to wy na bie gu ja ło wym. Sil nik elek trycz ny ukła du
ISG do star cza jed no st ce na pę do wej ol brzy mi elek -
trycz ny „za strzyk mo cy”, co z miej sca za pew nia osią -
gnię cie przez nią mo men tu ob ro to we go się ga ją ce go
na wet do 700 Nm. Układ ISG jest w sta nie do star czyć
do dat ko wo na wet do 50 kW do stęp nej prak tycz nie na -
tych mia sto wo ener gii me cha nicz nej. Wy ko rzy sta nie
tych dwóch wła ści wo ści ukła du ISG ozna cza, że sil nik
Die sla mo że po zo sta wać wy łą czo ny przez sto sun ko wo
dłu gi okres, pod czas gdy w zwy kłej ła do war ce pra co -
wał by bez pro duk tyw nie na ja ło wych ob ro tach. Po nad -
to ope ra tor chcąc uzy skać wy star cza ją cy mo ment ob -
ro to wy nie mu si wpro wa dzać jed nost ki na pę do wej
na wy so kie ob ro ty. W ma szy nie o na pę dzie hy bry do -
wym mak sy mal ny mo ment ob ro to wy uzy ski wa ny jest
bo wiem już w przy ob ro tach nie znacz nie prze kra cza ją -
cych war to ści okre ślo ne dla bie gu ja ło we go. W fa zie tej
aku mu la tor jest au to ma tycz nie ła do wa ny nie tra cąc
przy tym efek tyw no ści dzia ła nia. Układ ISG pra cu je
wów czas prak tycz nie ja ko ge ne ra tor prą du zmien ne go.
No wa tor ski układ na pę do wy pod da wa ny był mor der -
czym te stom i po noć na ty le spraw dził się w prak ty ce
pra cu jąc bez a wa ryj nie w naj trud niej szych wa run kach, że
Vo lvo CE pla no wa ło wdro że nie ła do war ki L220F do se -
ryj nej pro duk cji. Za an ga żo wa nie po tęż nych środ ków
w kon wen cjo nal ne kon struk cje na pę do we po zwa la ją ce
speł nić co raz bar dziej wy śru bo wa ne nor my emi sji spa lin,
od su nę ło te pla ny w cza sie. Na jak dłu go? Te go Vo lvo
CE nie chce jed no znacz nie okre ślić…

W czerw cu 2008 ro ku Vo lvo Con struc tion Equ ip ment za pre zen to wa ło dzien ni ka -
rzom ła do war kę ko ło wą L220F wy po sa żo ną w pro to ty po wy na pęd hy bry do wy
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O du żym po ten cja le tech no lo gicz nym i da le ko wzrocz -
nej stra te gii ko re ań skiej fir my Hy un dai świad czy to, że
jej in ży nie ro wie od lat pro wa dzą uda ne pró by z na pę -
dem hy bry do wym. Je go pierw sza ge ne ra cja za pre zen -
to wa na zo sta ła w paź dzier ni ku 2010 ro ku pod czas tar -
gów Co nex Ko rea i słu ży ła do na pę du 22-to no wej ko -
par ki. Ener gia od zy ski wa na by ła wów czas z dwóch źró -
deł – ob ro tu nad wo zia w fa zie wy ha mo wy wa nia oraz ru -
chów wy się gni ka. Od zysk ener gii po zwa lał na ogra ni -
cze nie zu ży cia pa li wa przez kon wen cjo nal ny sil nik Die -
sla. Te sty prze pro wa dza ne na rze czy wi stym pla cu bu -
do wy wy ka za ły, że w prze cięt nie trud nych wa run kach
ro bo czych mo że ono się gać na wet dwu dzie stu pię ciu
pro cent. Po cząt ko wo Hy un dai za po wia dał wdro że nie
ko par ki do se ryj nej pro duk cji na rok 2011. Świa to wy
kry zys go spo dar czy i kło po ty, ja kich do świad cza li i do -
świad cza ją świa to wi pro du cen ci ma szyn bu dow la nych,
spra wi ły jed nak, że uru cho mie nie pro duk cji hy bry do wej
ko par ki Hy un da ia odło żo no na bli żej nie okre ślo ny czas.
Nie ozna cza to jed nak, że Ko re ań czy cy za nie cha li rów -
nież dzia łań na rzecz kon struk cji hy bry do wych. Wprost
prze ciw nie, pra cu ją nie zwy kle in ten syw nie, a owo cem
jest ko par ka R220LC Hy brid wy po sa żo na w na pęd hy -
bry do wy dru giej ge ne ra cji. W tym ro ku z wa lo ra mi tej
ma szy ny moż na by ło za po znać się pod czas tar gów In -
ter mat w Pa ry żu. Kon struk to rzy Hy un da ia po ka za li in no -
wa cyj ny na pęd, nad któ rym pra co wa li prze szło trzy la -
ta. Ich ce lem by ło dal sze ogra ni cze nie zu ży cia pa li wa,
zmniej szo na emi sja spa lin oraz ich mniej sza tok sycz -
ność. Speł nie nie tych za ło żeń nie mo gło od być się jed -
nak kosz tem ogra ni cze nia wy daj no ści ma szy ny. Na to
nie zgo dzi się prze cież ża den z użyt kow ni ków. Hy un dai
wy raź nie ak cen tu je chęć umoc nie nia swej po zy cji
na ryn ku świa to wych pro du cen tów ma szyn bu dow -
lanych. Świa do my fak tu, że kosz ty pa li wa sta no wią nie -
ba ga tel ną część na kła dów zwią za nych z eks plo ata cją
ma szy ny bu dow la nej pre zen tu je zmodernizowany na -
pę d hy bry do wy. Po zwa la on nie tyl ko oszczę dzać pie -
nią dze, ale tak że chro nić śro do wi sko na tu ral ne. Za pre -
zen to wa na w Pa ry żu ko par ka Hy un dai R220LC Hy brid jest
eko lo gicz na i wy jąt ko wo oszczęd na w eks plo ata cji. W no -
wo cze snym ukła dzie na pę do wym za sto so wa no sil nik wy -
so ko pręż ny o mo cy 100 kW/136 KM, wspo ma ga ny przez
jed nost kę elek trycz ną na pę dza ną ener gią od zy ski wa ną
i gro ma dzo ną przez nie za leż ny sys tem ha mo wa nia ob -
ro tu nad wo zia. W na pę dzie hy bry do wym dru giej ge ne -
ra cji kon struk to rzy Hy un da ia zre zy gno wa li z re ku pe ra -
to rów po zwa la ją cych od zy ski wać ener gię z ru chów wy -
się gni ka uznaw szy je za nie wy star cza ją co efek tyw ne.
Oba źró dła mo cy za si la ją ce ko par kę Hy un dai R220LC
Hy brid – Die sel i sil nik elek trycz ny – nad zo ro wa ne są
przez cen tral ną jed nost kę kon tro l ną, co umoż li wia opty -
mal ne wy ko rzy sta nie do stęp nej ener gii. W po rów na niu
z tra dy cyj ną ko par ką o po dob nych pa ra me trach za sto -
so wa ny w mo de lu R220LC Hy brid na pęd po zwa la za -

osz czę dzić co naj mniej 25% pa li wa i to przy jed no cze -
snym wzro ście wy daj no ści. Ko par ki Hy un dai z na pę -
dem hy bry do wym mo gą tra fić do pro duk cji se ryj nej
w każ dej chwi li. Ko re ań czy cy za pew nia ją, że są do te go
przy go to wa ni. Za mie rza ją rów nież pro pa go wać na pęd
hy bry do wy wśród swych klien tów i sta rać się prze ko nać
ich, że za kup ko par ki o na pę dzie hy bry do wym roz pa try -
wać na le ży w szer szym aspek cie niż tyl ko ko rzy ści na -
tu ry eko no micz nej i eko lo gicz nej. Nie za prze czal ną je go
za le tą jest bo wiem nie tyl ko moż li wość ogra ni cze nia
kosz tów zwią za nych z za ku pem pa li wa, ale tak że wy -
raź nie od czu wal na zwięk szo na wy daj ność ma szy ny. 

Ro dzyn kiem wśród ko pa rek i ła do wa rek o na pę dzie hy -
bry do wym jest kon struk cja in ży nie rów fir my BOMAG.
Wy po sa ży li oni w na pęd hy bry do wy tan de mo wy wa lec
z ła wą skręt ną Bo mag BW 174 AP-4 kla sy dzie się ciu
ton. Kon struk cję ma szy ny opar to na spraw dzo nej kon -
cep cji wal ca BW 174 AP, za sto so wa no w niej jed nak ca -
ły sze reg no wa tor skich roz wią zań kon struk cyj nych,
włącz nie z na pę dem hy bry do wym. Oprócz tra dy cyj -
nych ele men tów na pę do wych „hy bry da” po sia da sil nik
elek trycz ny i ge ne ra tor prą du, no wej ge ne ra cji aku mu -
la tor i elek tro nicz ny układ ste ro wa nia. Spo sób dzia ła nia
jest pro sty i jed no cze śnie efek tyw ny. Aku mu la tor do ła -
do wa ny jest na przy kład pod czas ha mo wa nia i pra cy
bez wi bra cji. Nie wy ko rzy sta na moc sil ni ka spa li no we go
jest w ten spo sób gro ma dzo na i wy ko rzy sty wa na w mo -
men tach mak sy mal ne go za po trze bo wa nia na ener gię,
na przy kład za łą cza nia wi bra cji lub przy spie sza nia.
W ta kich mo men tach sil nik elek trycz ny za si la ny z aku -
mu la to ra wspo ma ga głów ną jed nost kę na pę do wą. Da -
je to oszczęd no ści pa li wa rzę du trzy dzie stu pro cent
oraz re duk cję po zio mu emi sji tok sycz nych spa lin.
W tym ro ku do se ryj nej pro duk cji tra fić mia ła ko par ka
hy bry do wa DX225 fir my Do osan. Pra ce nad ma szy ną
kla sy 22-ton by ły na ty le za awan so wa ne, że już
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Pod czas tar gów In ter mat w Pa ry żu Hy un da i zaprezentował ko par kę R220LC
Hy brid wy po sa żo ną w na pęd hy bry do wy dru giej ge ne ra cji
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przed dwo ma la ty Ko re ań czy cy okre śla li ją mia nem
„dzia ła ją ce go pro to ty pu”. Do osan po da je, że „hy bry da”
zu ży wa o co naj mniej dwa dzie ścia pro cent mniej pa li wa
w po rów na niu z kon wen cjo nal ną ko par ką hy drau licz ną
DX225. Klu czem do suk ce su Do osa na stwa rza ją cym
prze wa gę nad kon ku ren ta mi ma ją być no wej ge ne ra cji
kon den sa to ry gro ma dzą ce ener gię od zy ska ną pod czas
ob ra ca nia nad wo zia i pro wa dze nia lżej szych prac. Re -
zer wa ener gii elek trycz nej wy ko rzy sty wa na jest
do wspo ma ga nia sil ni ka Die sla pod czas cięż szej pra cy.
Ta kie roz wią za nie po zwa la na ogra ni cze nie pręd ko ści
ob ro to wej sil ni ka wy so ko pręż ne go. Do osan za po wia da,
że w naj bliż szej przy szło ści za sto su je na pęd hy bry do -
wy w in nych ma szy nach – oprócz ko pa rek ma ją to być
dwa mo de le ła do wa rek ko ło wych oraz wóz ki wi dło we. 
W ro ku 2009 na gro dę In no va tion Award w dwóch ka te -
go riach (za in no wa cyj ność oraz za po sza no wa nie śro -
do wi ska na tu ral ne go) zdo by ła fir ma Me ca lac za ko par -
kę 12 MTX Hy brid. Wie lo funk cyj na ma szy na w wer sji
z po dwój nym na pę dem, po sia da te sa me wła ści wo ści,
co jej stan dar do wa wer sja. Nie po trze bu je jed nak sil ni -
ka o mo cy 74 kW – ba da nia wy ka za ły, iż naj czę ściej
do efek tyw nej pra cy wy star czy jed nost ka na pę do wa
o mo cy oko ło 50 kW. Stąd de cy zja o wy po sa że niu ma -
szy ny 12 MTX Hy brid w sil nik Die sla o mo cy 51 kW, sil -
nik elek trycz ny i aku mu la tor. Ideą na pę du hy bry do we -
go jest od zy ski wa nie ener gii pod czas ha mo wa nia. Naj -
waż niej sza ko rzyść te go roz wią za nia to re duk cja zu ży -
cia pa li wa, jak i emi sji dwu tlen ku wę gla oraz niż szy po -
ziom emi sji ha ła su. Hy bry do wa ma szy na jest o 25%
oszczęd niej sza od stan dar do wej wer sji, co mo że być
wy star cza ją cym ar gu men tem. Emi tu je po nad to mniej
ha ła su, co także nie tyl ko po pra wia wa run ki pra cy ope -
ra to ra, ale jest bar dzo waż ne dla oto cze nia. Wie lo funk -
cyj ne ko par ki Me ca lac pra cu ją prze cież czę sto w gę -
stej miej skiej za bu do wie. To wszyst ko praw da,
ale – po dob nie jak w przy pad ku kon ku ren tów – tak że
Me ca lac nie wpro wa dził mo de lu 12 MTX Hy brid
na pla ce bu do wy. Świa to wy kry zys fi nan so wy za sto -

po wał dal sze pra ce wdrożeniowe. Prio ry te tem świa to -
wych pro du cen tów ma szyn bu dow la nych sta ło się
wy peł nie nie co raz bar dziej wy śru bo wa nych norm
emi sji spa lin dla sil ni ków Die sla.
Czy ozna cza to, że ma szy ny hy bry do we nie ma ją szans
za ist nie nia na pla cach bu do wy, a bę dą sta no wić je dy -
nie ozdo bę tar go wych sto isk świa to wych po ten ta tów
i świad czyć o moż li wo ściach ich biur ba daw czo -roz wo -
jo wych? Nie ko niecz nie! Świad czy o tym po li ty ka ja poń -
skie go Ko mat su, któ re po la tach pra cy nad na pę dem
hy bry do wym po sta no wi ło przejść od słów do czy nów,
to zna czy wpro wa dzić ko par ki o ta kim na pę dzie do ma -
so wej pro duk cji. Do chwi li obec nej fa bry kę opu ści ło już
po nad ty siąc te go ty pu ma szyn. „Hy bry dy” Ko mat su
po ja wia ły się naj pierw na pla cach bu do wy Ja po nii, Chin
i Sta nów Zjed no czo nych, gdzie bez naj mniej szych pro -
ble mów prze pra co wa ły po nad mi lion go dzin. Ze bra ne
do świad cze nia po zwo li ły Ko mat su na do pra co wa nie
tech no lo gii i w efek cie świa tło dzien ne uj rza ła ko par ka
HB215LC wy po sa żo na w spa li no wo -elek trycz ny na pęd
dru giej ge ne ra cji. Ko mat su za mie rza w przy szło ści wy -
po sa żać w na pęd hy bry do wy tak że in ne ma szy ny.
Na pierw szy ogień pój dą więk sze mo de le  ko pa rek,
a w dal szej ko lej no ści ła do war ki ko ło we. 
Ser cem ko par ki HB215LC -1 jest spa li no wo -elek trycz ny
układ na pę do wy Ko mat su. Skła da się on z grun tow nie
zmo der ni zo wa ne go sil ni ka elek trycz ne go słu żą ce go
do ob ra ca nia nad wo zia, ge ne ra to ra, kon den sa to ra oraz
sil ni ka Die sla o mo cy 104 kW (141 KM). Za sa da dzia ła nia
na pę du hy bry do we go opie ra się na od zy ski wa niu ener -
gii z me cha ni zmu ob ro tu. Jest ona gro ma dzo na w kon -
den sa to rze wy so ko na pię cio wym. Za pew nia on za rów no
bły ska wicz ne ma ga zy no wa nie, jak i od da wa nie ener gii
elek trycz nej. Ener gia ki ne tycz na po wsta ją ca w mo men -
cie wy ha mo wy wa nia nad wo zia zo sta je bo wiem prze mie -
nio na w ener gię elek trycz ną, któ ra  tra fia do kon den sa to -
ra. Stąd zo sta je na tych mia sto wo od da wa na i wy ko rzy sty -
wa na do wpra wia nia w ruch ob ro to wy nad wo zia ko par ki
lub wspo ma ga nia sil ni ka Die sla. Ca∏ość ste ro wa na jest
przez uk∏ad elek tro nicz ny za pew nia ją cy opty mal ne za go -
spo da ro wa nie od zy ska nej ener gii. 
„Hy bry da” HB215LC -1, któ rej po je dyn cze eg zem pla rze
u schył ku ubie głe go ro ku tra fiać za czę ły do Eu ro py,
głów nie do Nie miec, Au strii i Szwaj ca rii, od zna cza się
iden tycz ny mi za le ta mi, jak kon wen cjo nal ne ko par ki
z cie szą cej się uzna niem świa to wych ryn ków Se rii 8.
Użyt kow ni cy pod kre śla ją ich wy so ki kom fort ob słu gi,
bez pie czeń stwo pra cy oraz dłu gą ży wot ność i nie za -
wod ność pod ze spo łów ro bo czych. „Hy bry da” ma w po -
rów na niu z ni mi jed nak ta ką za le tę, że jest bar dziej eko -
no micz na w eks plo ata cji. Te sty prze pro wa dzo ne w wa -
run kach rze czy wi ste go pla cu bu do wy wy ka zu ją, że
oszczęd no ści pa li wa na stwo rzo nych na po li go nie te -
sto wym ty po wych wa run kach ro bo czych się gać mo gą
na wet pię ciu li trów na każ dą prze pra co wa ną go dzi nę.

Doosan prowadzi od lat prace nad hybrydowym układem napędowym. Mimo
to finalny produkt można określić jedynie mianem „działającego prototypu” 
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Po dob ne wy ni ki przy nio sły ana li zy efek tyw no ści pra cy
ko pa rek użyt ko wa nych w Au strii i Niem czech. Ła two za -
tem ob li czyć, że pol ski wła ści ciel ko par ki bę dzie mógł
za osz czę dzić rocz nie na wet sześć dzie siąt ty się cy zło -
tych na kosz tach pa li wa. A mo że na wet wię cej, przy -
pusz czać bo wiem na le ży, że ce ny ole ju na pę do we go
mo gą jesz cze ro snąć…
Ka bi na, wy się gnik, pod wo zie i me cha nizm ob ro tu no -
wej ma szy ny są prak tycz nie ta kie sa me, jak sto so wa ne
w kon wen cjo nal nej ko par ce Ko mat su PC210 -8. Wy ko -
rzy sta nie iden tycz nych kom po nen tów i pod ze spo łów,
jak w zwy kłych ma szy nach po zwo li ło ogra ni czyć na kła -
dy na ser wis ma szy ny. Spe cjal ne go trak to wa nia przez
me cha ni ków wy ma ga je dy nie układ na pę do wy. No wa
ko par ka nie róż ni się pod wzglę dem ob słu gi od kon -
wen cjo nal nej ma szy ny.
Pol ska pre mie ra naj now szej ge ne ra cji „hy bry dy” Ko -
mat su mia ła miej sce pod czas te go rocz nych tar gów Au -
to stra da Pol ska w Kiel cach. Pierw sze ma szy ny tra fi ły
do kra ju znacz nie wcze śniej, bo już w mar cu. Na po -
cząt ku za po zna wa li się z ni mi fa chow cy – han dlow cy
i me cha ni cy Ko mat su Po land oraz spe cja li ści z in sty tu -
tów na uko wo -ba daw czych. Ma szy na uzy ska ła Cer ty fi -
kat In no wa cyj no ści, a Ko mat su Po land za czę ło ofe ro -
wać ją na pol skim ryn ku. Cie ka we, czy „hy bry dy” szyb -
ko zdo bę dą so bie uzna nie pol skich użyt kow ni ków…
Gdy bli żej zgłę bi my te mat „hy bryd”, to za uwa ży my, że
ma szy ny o in no wa cyj nym na pę dzie od lat są z po wo -
dze niem wy ko rzy sty wa ne nie tyl ko na po ka zach i tar -
gach. Cho dzi o ła do war ki dla gór nic twa skal ne go ame -
ry kań skie go pro du cen ta LeTourneau – ko lo sy wy po sa -
żo ne w łyż kę o po jem no ści na wet 42 m3. W kon struk cji
tych ma szyn wy ko rzy sta no czte ry elek trycz ne sil ni ki
umiesz czo ne w pia stach kół. Są one re gu lo wa ne elek -
tro nicz nie, co po pra wia wła ści wo ści trak cyj ne ma szy ny
za po bie ga jąc po śli zgo wi kół. Wy pa da rów nież za uwa -
żyć, że już la ta te mu kon struk to rzy LeTourneau zde cy -
do wa li się na za sto so wa nie kon den sa to rów w ukła dzie
na pę do wym. Pod czas ha mo wa nia – gdy sil ni ki elek -
trycz ne umiesz czo ne w pia stach kół dzia ła ją ja ko ge ne -
ra to ry – ich za da niem jest gro ma dze nie ener gii elek -
trycz nej i od da wa nie jej elek trycz nym pom pom hy drau -
licz nym ukła du ro bo cze go. In ży nie ro wie LeTourneau
zde cy do wa li się na kon den sa to ry z pro ste go po wo du.
Cho dzi ło o pro blem gę sto ści ener gii czy li jej ilo ści za -
war tej w okre ślo nej ob ję to ści lub ma sie. Ta uzy ski wa -
na ze spa la nia ole ju na pę do we go jest sto ra zy więk sza
w po rów na niu z gę sto ścią ener gii z elek trycz ne go aku -
mu la to ra. In ny mi sło wy: aby zma ga zy no wać ener gię
tkwią cą w dzie się ciu ki lo gra mach ole ju na pę do we go
po trze bo wa li by śmy ze spo łu ze spo łu aku mu la to rów
wa żą ce go to nę! Ta ki ze spół aku mu la to rów zwięk sza
cię żar ma szy ny i zu ży cie ener gii po trzeb nej do wy ko -
ny wa nia cy kli ro bo czych. W przy pad ku ła do war ki za -
sto so wa nie kon den sa to rów jest ko rzyst niej sze niż aku -

mu la to rów tak że dla te go, że prąd mu si zo stać zma ga -
zy no wa ny je dy nie na czas do ko lej ne go cy klu ro bo cze -
go. Kon den sa to ry mo gą bły ska wicz nie zma ga zy no wać
du żą ener gię i rów nie szyb ko ją od dać. Są za tem da le -
ko bar dziej sku tecz ne niż ja ki kol wiek aku mu la tor. Dzię -
ki te mu roz wią za niu tech nicz ne mu LeTourneau jest
w sta nie za osz czę dzić na wet do czter dzie stu pro cent
pa li wa w przy pad ku du żych ła do wa rek ko ło wych wy -
po sa żo nych w łyż ki o po jem no ści 12-13 m3. W po -
szcze gól nych przy pad kach mo że ozna czać to za osz -
czę dze nie na wet do stu do la rów na go dzi nę pra cy.

W ro ku 1997 LeTourneau skon stru owało wła sne sil ni ki
re luk tan cyj ne. Jest to sil nik syn chro nicz ny bu do wa ny
ja ko jaw no bie gu no wy bez uzwo jeń wzbu dze nia. Je dy -
nym mo men tem si ły, ja ki wy stę pu je w te go ty pu sil ni -
kach, jest mo ment re luk tan cyj ny, któ ry po mi mo bra ku
wzbu dze nia po ja wia się wsku tek dy na micz ne go dzia ła -
nia po la ma gne tycz ne go na ele ment asy me trycz ny ma -
gne tycz nie. Wa run kiem pra cy sil ni ka re luk tan cyj ne go
jest wy stą pie nie asy me trii ma gne tycz nej wir ni ka. W wy -
ni ku te go wir nik dą ży do za ję cia ta kie go po ło że nia
wzglę dem sto ja na, przy któ rym re luk tan cja (opor ność
ma gne tycz na) stru mie nia jest naj mniej sza. W przy pad -
ku sy me trii ma gne tycz nej wir ni ka mo ment re luk tan cyj -
ny nie po wsta je i sil nik nie mógł by dzia łać. Sil ni ki te go
ty pu za stą pi ły sil ni ki prą du sta łe go, a dzię ki uprosz cze -
niu ste ro wa nych kom pu te ro wo re gu la to rów mo gły po -
słu żyć do na pę du ko ło wych ma szyn ro bo czych. Sil ni ki
te go ty pu bar dzo szyb ko roz wi ja ją mak sy mal ny mo -
ment ob ro to wy, co za pew nia opty mal ne na peł nie nie
łyż ki. LeTourneau pod kre śla też ich nie zwy kle pro stą
bu do wę i wy so ką bez a wa ryj ność. Co dwadzieścia-
trzydzieści ty się cy go dzin pra cy wy ma ga na jest je dy nie
drobna naprawa wymagająca wy mia ny dwóch ło żysk.
Zatem z ca łą pew no ścią kopalniane ładowarki
LeTourneau uznać należy za pierw sze w skali światowej
w peł ni funk cjo nal ne ma szy ny hy bry do we, któ re na do -
da tek ma ją za sobą prze pra co wa ne ty sią ce go dzin,
często w ekstremalnie trudnych wa run kach.

Ła do war ki dla gór nic twa skal ne go ame ry kań skie go pro du cen ta LeTourneau to
w pełni funkcjonalne „hybrydy”
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Fir ma TONA Sp. z o.o. jest au to ry zo wa nym przed -
sta wi cie lem Hi ta chi w Pol sce. Jej klien ci mo gą li -
czyć na kom plek so wy łań cuch wspar cia „Sup port

Cha in” dla swo ich ma szyn. Prze wi du je on do stęp
do glo bal ne go sys te mu Global e -Se rvi ce oraz wspar cia
tech nicz ne go do rad ców. Po nad to TONA ofe ru je roz -
sze rzo ny pro gram usług oraz sprze daż ory gi nal nych
i re ge ne ro wa nych czę ści za mien nych.
Jed nym z ele men tów pro gra mu Sup port Cha in jest na rzę -
dzie on li ne Global e -Se rvi ce, do któ re go do stęp z każ de -
go kom pu te ra po sia da za rów no użyt kow nik, jak i de aler
Hi ta chi. In for ma cje są ak tu ali zo wa ne co dzien nie. Stro -
na za wie ra spe cy fi ka cje tech nicz ne ma szyn, ich hi sto rię,
da ne na te mat kon ser wa cji oraz ser wi su. Na stro nie moż -
na rów nież spraw dzić lo ka li za cję da nej ma szy ny. Klient
mo że ko rzy stać z Hi ta chi Global e -Se rvi ce do za rzą dza nia
flo tą swo ich ma szyn oraz pla no wa nia ich prze glą dów oraz
kon ser wa cji. Da ne ope ra cyj ne, ta kie jak go dzi ny pra cy,
spa la nie i od czy ty licz ni ków, są zgła sza ne au to ma tycz nie
z ma szy ny do stro ny in ter ne to wej za po śred nic twem sa te -
li ty. Do dat ko wo ma pa ilu stru je po ło że nie każ dej ma szy ny

Hi ta chi, na wet pod czas jej trans por tu. Sta łe mo ni to ro wa -
nie ma szyn za bez pie cza je przed kra dzie żą. De ale rzy Hi -
ta chi ko rzy sta jąc z in for ma cji za war tych w sys te mie mo gą
do ra dzić klien to wi w ja ki spo sób za pew nić opty mal ne wy -
ni ki pra cy po szcze gól nych ma szyn. Dzię ki re gu lar nej ak -
tu ali za cji da nych z ma szy ny, za rów no jej wła ści ciel, jak
i de aler Hi ta chi, mo gą od po wied nio przy go to wać się
do prze pro wa dze nia kon ser wa cji w naj bar dziej do god -
nym dla klien ta cza sie. Gwa ran tu je to, że prze sto je ogra -
ni czo ne zo sta ją do nie zbęd ne go mi ni mum.
Pra cow ni cy fir my TONA to pro fe sjo nal ni, wy so ko wy -
kwa li fi ko wa ni do rad cy. Ko rzy sta ją oni z glo bal ne go do -
świad cze nia oraz wie dzy na te mat pro duk tów Hi ta chi,
aby słu żyć jak naj lep szą po mo cą swo im klien tom. Ja ko

de aler Hi ta chi TONA udzie la ak tyw ne go wspar cia ser wi -
so we go swym klien tom.
Nie zwy kle waż nym ele men tem w kon ser wa cji ma szy ny
jest ko rzy sta nie z ory gi nal nych czę ści za mien nych 
Hi ta chi. Wy dłu ża to ży wot ność ma szy ny oraz gwa ran tu -
je jej pra wi dło wą pra cę. Ma szy na z ory gi nal ny mi czę -
ścia mi za mien ny mi zwięk sza swą war tość przy ewen tu -
al nej od sprze da ży. Czę ści za mien ne Hi ta chi, po dob nie
jak wszyst kie ma szy ny pro du ko wa ne są przy za cho wa -
niu mak sy mal nych norm ja ko ścio wych oraz wy so kich
stan dar dów. Ory gi nal ne czę ści po zwa la ją na dłuż szą
pra cę ma szy ny przy zmi ni ma li zo wa niu kosz tów kon ser -
wa cji. Są one rów nież ob ję te gwa ran cją pro du cen ta.
Od po wied nio prze pro wa dza ne kon ser wa cje i na pra wy
oraz sto so wa nie ory gi nal nych czę ści za mien nych za -
pew ni ma szy nie dłu gą bez a wa ryj ną pra cę. Wy ko rzy sty -
wa nie ory gi nal nych czę ści za mien nych pod czas na -
praw i kon ser wa cji ma szy ny da je klien tom pew ność, że
ich ma szy ny bę dą dzia łać do brze.
Ory gi nal ne czę ści są do star cza ne do sie ci de aler skiej
przez spe cjal ną dys try bu cję. Eu ro pej ski ma ga zyn cen -
tral ny znaj du je się w ho len der skiej miej sco wo -
ści Ooster ho ut, i po sia da po wierzch nię 8.500 m2.
Spraw ne dzia ła nie ma ga zy nu umoż li wia sys tem wy szu -
ki wa nia ob słu gu ją cy 3.500 lo ka li za cji pa let oraz po -
nad 65.000 po zy cji in dy wi du al nych. Każ de go dnia re ali -
zo wa nych jest kil ka set wy sy łek. 
Oprócz czę ści fabrycznie no wych Hi ta chi po sia da
w swo jej ofer cie tak że kom po nen ty re ge ne ro wa ne. Są
one pod da wa ne ta kim sa mym te stom jak czę ści no we.
W efek cie speł nia ją ry go ry stycz ne stan dar dy okre ślo ne
przez Hi ta chi. Czę ści re ge ne ro wa ne w po rów na niu z fa -
brycz nie no wy mi mo gą być tań sze na wet o czter dzie ści
pro cent. Ele men ty i pod ze spo ły re ge ne ro wa ne są ściśle
we dle okre ślo nych spe cy fi ka cji. Gwa ran tu je to, że nie
od bie ga ją ja ko ścio wo od czę ści no wych, a ich ja kość
jest z pew no ścią wyż sza niż za mien ni ków. 
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Support Chain Hitachi, czyli kompleksowe wsparcie klientów

Profesjonalnie wyposażony serwis firmy TONA zatrudnia mechaników, którzy
zawsze słu żą jak naj lep szą po mo cą użytkownikom maszyn Hitachi

Hi ta chi Global e -Se rvi ce służy do za rzą dza nia flo tą ma szyn oraz pla no wa nia
ich prze glą dów i kon ser wa cji



http://www.hitachi-tona.pl/


22 SERWIS I EKSPLOATACJA  

Ko ncern Komat su wpro wa dza pro gram Ko mat su
CARE. Obej mu je on kom plek so we usłu gi z za kre su
ser wi su i sze ro ko ro zu mia nej ob słu gi po sprze daż -

nej i do ty czy ma szyn bu dow la nych wy po sa żo nych w sil ni -
ki speł nia ją ce naj now sze nor my emi sji spa lin Tier 4/Sta ge
IIIb. Ak tu al nie obo wią zu ją prze pi sy przej ścio we, nor ma fi -
nal na Tier 4/Sta ge IIIb wej dzie w ży cie w ro ku 2014. 
Sko rzy sta nie z pro gra mu Ko mat su CARE po zwa la użyt -
kow ni ko wi zmniej szyć cał ko wi te na kła dy eks plo ata cyj ne
na ma szy nę bu dow la ną, nie za leż nie od te go, czy jest
ona wy na ję ta, za ku pio na na wła sność czy też w le asin -
gu. Za sad ni czą częścią Ko mat su CARE jest uzu peł nia ją -
cy pro gram ser wi so wy oraz wy mia na fil tra czą stek sta -
łych KDPF (Ko mat su Die sel Par ti cu la te Fil ter). Peł ni on
klu czo wą ro lę w pro ce sie ob rób ki spa lin wy chwy tu jąc
z nich po nad dzie więć dzie siąt pro cent czastek sta łych.
Filtr KDPF skła da się ze spe cjal ne go ka ta li za to ra utle nia -
ją ce go i fil tra czą stek sta łych DPF. W nor mal nych wa run -
kach pra cy ma szy ny ka ta li za tor re agu je z ga za mi wy de -
cho wy mi re du ku jąc emi sję tlen ku wę gla, wę glo wo do rów
oraz czą stek sta łych (PM). Za da niem fil tra KDPF jest wy -
chw ce nie i za trzy ma nie na po ro wa tych ścian kach ka na -
łów po zo sta łych czą stek sta łych. Wy ła pa ne w ten spo -
sób cząst ki sta łe są utle nia ne w pro ce sie re ge ne ra cji ak -
tyw nej lub pa syw nej. Na le ży przy tym pod kre ślić, że re -

ge ne ra cja fil tra nie po wo du je przerw w nor mal nym użyt -
ko wa niu ma szy ny i bezproduktywnych przestojów.
Pro gram ser wi so wy Ko mat su CARE obej mu je pierw sze
trzy la ta eks plo ata cji ma szy ny lub 2.000 go dzin pra cy
(w za leż no ści od te go, co na stą pi wcze śniej). Jest ona
w tym cza sie ser wi so wa na zgod nie z za le ce nia mi eks -
plo ata cyj ny mi pro du cen ta dla ma szyn wy po sa żo nych
w sil ni ki speł nia ją ce nor my emi sji spa lin Tier 4/Sta ge
IIIb. Pro gram Ko mat su CARE ma być stop nio wo wdra -
ża ny przez wszyst kich ofi cjal nych dys try bu to rów ma -
szyn mar ki Ko mat su w ca łej Eu ro pie. Pla no wa ne in ter -
wa ły ser wi so we okre ślo no na 500, 1.000, 1.500
oraz 2.000 prze pra co wa nych go dzin. Uzu peł nia ją cy

pro gram ser wi so wy Ko mat su CARE obej mu je: 
• koszty serwisu i dojazdu mechanika, 
• wymianę filtra oleju i samego oleju przy zastosowaniu

oryginalnych komponentów Komatsu,
• in spek cję wi zu al ną i kon tro lę przez me cha ni ka new ral -

gicz nych punk tów ser wi so wych,
• po bra nie prób ki ole jo wej w ce lu zba da nia w spe cja li -

stycz nym la bo ra to rium cer ty fi ko wa nym przez Ko mat -
su. Wy nik ba da nia po zwa la sprawującym opiekę
serwisową na do kład ne okre śle nie za gro żeń eks plo -
ata cyj nych i oce nę stop nia zu ży cia pod ze spo łów ma -
szy ny. Dzię ki te mu moż li we jest za po bie że nie ry zy ku
wy stą pie nia po waż niej szej w skut kach awa rii. 

Wy mia na ory gi nal ne go fil tra czą stek sta łych (KDPF) do ty czy
wszyst kich ma szyn Ko mat su wy po sa żo nych w sil ni ki speł -
nia ją ce nor my emi sji spa lin Tier 4/Sta ge IIIb. Obej mu je mak -
sy mal nie dwie wy mia ny fil tra KDPF w cią gu po cząt ko wych
pię ciu lat eks plo ata cji ma szy ny lub 9.000 go dzin pra cy. 
Wpro wa dza jąc pro gram Ko mat su CARE ja poń ski kon cern
ofe ru je sze ro ki uzu peł nia ją cy pro gram ser wi so wy, za po -
mo cą któ re go moż li we jest zna czą ce wy dłu że nie ży wot no -
ści wszyst kich grup pod ze spo łów ma szy ny, a tym sa mym
pod nie sie nie war to ści sprzę tu w przy pad ku dal szej od -
sprze da ży. Za pew nia ser wi so wa nie ma szy ny przy uży ciu
wy łącz nie ory gi nal nych czę ści za mien nych Ko mat su i wy -
ko rzy sty wa nie wy łącz nie kom po nen tów za le ca nych przez
pro du cen ta. Wszel kie pra ce ser wi so we prze pro wa dza ne
są wy łącz nie przez wy kwa li fi ko wa nych pra cow ni ków ser wi -
su Ko mat su le gi ty mu ją cych się wie lo let nim do świad cze -
niem i naj now szą wie dzą zdo by wa ną pod czas re gu lar nych
szko leń. Pro gram pod no si przy tym ży wot ność i sto pień
wy ko rzy sta nia ma szy ny, do star cza rów nież szcze gó ło -
wych in for ma cji na te mat prze bie gu ser wi so wa nia ma szy -
ny. Je że li prze bie ga ono w ra mach za kła da ne go sche ma -
tu, pod no si to rów nież war tość ma szy ny na ryn ku wtór -
nym. Moż na rów nież do ko ny wać ce sji pro gra mu Ko mat su
CARE na no we go wła ści cie la ma szy ny. Dzięki programowi
Ko mat su CARE spa da ją cał ko wi te kosz ty utrzy ma nia ma -
szy ny  w ca łym okre sie jego obowiązywania. 
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Co obejmuje Komatsu CARE?

Ła do war ka ko ło wa WA 380 -7 spełnia wymogi, dzięki którym  bez prze szkód ob -
ję ta być może pro gra mem ser wi so wym Ko mat su CARE 

Wszel kie pra ce ser wi so we prze pro wa dza ne są wy łącz nie przez wy kwa li fi ko wa -
nych mechaników Ko mat su le gi ty mu ją cych się wie lo let nim do świad cze niem 



http://komatsupoland.pl/
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BOMAG na le ży od lat do ab so lut nej świa to wej
czo łów ki firm spe cja li zu ją cych się w tech ni ce
za gęsz cza nia. Fir ma za wsze po zo sta wa ła

wier na wy zna wa nym war to ściom, dla te go po -
wszech nie po strze ga na jest ja ko so lid ny part ner
i pra co daw ca. Dość po wie dzieć, że wie lu ko ope -
ran tów współ pra cu je z fir mą BOMAG od po cząt ku
jej ist nie nia, czy li od prze szło pół wie ku. Prze cięt ny
tu za trud nio ny le gi ty mu je się pięt na sto let nim sta -
żem pra cy. BOMAG od lat po zo sta je zresz tą naj -
więk szym pra co daw cą w re gio nie. Tak ma być tak -
że w przy szło ści. Wła śnie dla te go fir ma z nie miec -
kie go Bop pard, któ rej z ma łe go ga ra żu uda ło się
prze być dro gę na świa to we szczy ty, w ce lu umoc -
nie nia swej po zy cji w gro nie świa to wych po ten ta -
tów do ko nu je ca łe go sze re gu in we sty cji. W czerw -
cu po ło żo no ka mień wę giel ny pod bu do wę naj no -
wo cze śniej szej na świe cie fa bry ki bęb nów do wal -
ców dro go wych. Po wsta nie ona na te re nie ma cie -
rzy ste go za kła du w Bop pard, któ ry jest suk ce syw -
nie roz bu do wy wa ny. Tym ra zem aż o 12.600 me -

trów kwa dra to wych. W no wych ha lach fa brycz nych
od by wać się bę dzie pro duk cja, mon taż i fi nal ne la -
kie ro wa nie bęb nów. Pro jekt ozna cza in we sty cję
oko ło 21,5 mi lio na eu ro i sta no wi tym sa mym naj -
więk szą po je dyn czą in we sty cję w 55-let niej hi sto rii
pręż nie roz wi ja ją ce go się przed się bior stwa.
Bu do wa no wej fa bry ki roz po czę ła się w lip cu 2012,
start pro duk cji ma na stą pić la tem przy szłe go ro ku.
Po ukoń cze niu bu do wy i roz wi nię ciu przez fa bry kę
peł nej mo cy pro duk cji, co na stą pić ma tak że w ro -
ku 2013, BOMAG bę dzie w sta nie po dwo ić do tych -
cza so wą zdol ność pro duk cyj ną. 
W Bop pard po wsta je sa mo dziel na fa bry ka funk cjo -
nu ją ca nie za leż nie od po zo sta łej czę ści za kła dów.

Bę dzie to tak zwa na wy spa pro duk cyj na, co ozna -
cza, że bę dą wy ko ny wa ne tam wy łącz nie bęb ny.
Stąd bę dą one tra fiać do mon ta żu na li nie pro duk -
cyj ne wal ców w in nej czę ści za kła dów. Pro duk cja
bęb nów od by wać się bę dzie z wy ko rzy sta -
niem naj now szych zdo by czy tech no lo gicz nych.
BOMAG chce pro du ko wać ener go osz częd nie
i wy daj nie. W tym ce lu wy ko rzy sta sys te my od zy -
ski wa nia ener gii ciepl nej, in no wa cyj ne tech no lo gie
opty ma li zu ją ce pro ce sy pro duk cyj ne. No wa wy spa
pro duk cyj na po zwo li ze spo lić do tych cza so we
dość od da lo ne od sie bie stre fy pro duk cyj ne fa bry -
ki w Bop pard. Go to we bęb ny bę dą ma ga zy no wa -
ne w po bli żu miej sca póź niej sze go mon ta żu w ma -
szy nie. Dzię ki te mu zde cy do wa nie zre du ko wa ne
zo sta ną kosz ty ob słu gi lo gi stycz nej. Pro ce sy pro -
duk cyj ne zo sta ną zro bo ty zo wa ne, BOMAG za sto -
su je rów nież au to ma tycz ne sys te my trans por tu
we wnętrz ne go. Wszyst ko to ma na ce lu dal szy
wzrost kon ku ren cyj no ści przed się bior stwa.
Mi mo kom plek so wej au to ma ty za cji, w cen trum no wej
fa bry ki po zo sta je czło wiek. Wszyst kie pro ce sy pro -
duk cyj ne opar te są na pra cy gru po wej zwięk sza ją cej
od po wie dzial ność każ de go z człon ków bry ga dy. Mi -
mo to każ dy z pra cow ni ków cie szyć się bę dzie tak że
dość du żą swo bo dą przy po dej mo wa niu de cy zji. 
Po nie waż go to we bęb ny ma ga zy no wa ne bę dą
na te re nie fa bry ki, po zwo li to skró cić do mi ni mum
dro gę trans por tu. Uciąż li we pra ce, ta kie jak la kie ro -
wa nie bęb nów wy ko ny wa ne bę dą przez ro bo ty. Po -
stę pu ją ca au to ma ty za cja od cią ża ro bot ni ków i nie
po cią ga za so bą re duk cji miejsc pra cy. Wręcz prze -
ciw nie, w no wej fa bry ce, po osią gnię ciu ostat niej fa -
zy roz bu do wy, za trud nie nie znaj dzie stu sześć dzie -
się ciu pra cow ni ków, co ozna czać bę dzie nie mal że
po dwo je nie ich dzi siej szej licz by.
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BOMAG ugruntowuje pozycję w światowej czołówce

Naj no wo cze śniej sza na świe cie fa bry ka bęb nów do wal ców dro go wych po wsta nie
na te re nie ma cie rzy ste go za kła du w Bop pard, któ ry jest suk ce syw nie roz bu do wy wa ny

Bę ben – je den z klu czo wych pod ze spo łów wal ca dro go we go. Uru cho mie nie no wo -
cze snej fa bry ki po zwo li fir mie BOMAG ra dy kal nie zwięk szyć zdol no ści pro duk cyj ne 



http://www.bomag.com/poland/index.aspx?&Lang=343
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http://www.solideal.pl/
http://www.bthfast.pl/
http://ketral.pl/
http://renox.pl/
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SERWIS TECHNICZNY 

i CZĘŚCI ZAMIENNE 

DO SILNIKÓW:

• Fiat Powertrain Technologies

• IVECO MOTORS 

• IVECO aifo 

• FIAT aifo

ul. Generała 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¡ NAPĘDÓW

http://www.newholland.com/Pages/index.html
http://www.intrac.pl/pl/index.htm
http://www.tezana.pl/pl/
http://www.b-m.pl/
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Generalny Importer

• automatyczne skrzynie biegów

• doradztwo techniczne

• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

• system ReTran

• części zamienne

• oleje przekładniowe TranSynd

ul. Generała 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¡ NAPĘDÓW

http://komatsupoland.pl/
http://www.tezana.pl/pl/
http://www.pl.manitou.com/cms
http://www.bomag.com/poland/index.aspx?&Lang=343


http://www.infrastruktura.info/index.php?lang=pl


http://www.pl.manitou.com/cms

