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Sza now ni Pań stwo…

jesz cze do nie daw na w mo dzie by ło po rów ny wa nie nas do Hisz pa nii. Głów nie ze wzglę du na po -

dob ną go spo dar kę, po ten cjał i po trze by in fra struk tu ral ne... Od pew ne go cza su ze sta wia nie Pol ski

i Hisz pa nii prze sta ło być jed nak po żą da nym sko ja rze niem. Kło po ty Hisz pa nów mo gą nas jed nak

spo ro na uczyć. Na przy kład – jak ra dzić so bie w cza sach kry zy su. Wspo mi na my o tym po to, by

zwró cić Pań stwa uwa gę na wy wiad z dy rek to rem od by wa ją cych się w Sa ra gos sie tar gów SMOPYC.

Jo se An to nio Vi cen te nie ogra ni cza się bo wiem do za chwa la nia sa mej im pre zy. Opo wia da o niej

w szer szym kon tek ście, przy oka zji udzie la jąc rad przed się bior com na szej bran ży. Pod po wia da, jak

prze trwać w cza sach fa tal nej ko niunk tu ry. Naj wy raź niej nie wszy scy Hisz pa nie wie rzą w po tę gę ha -

sła „ma nia na” od kła da jąc trud ne spra wy na ju tro, a nie kie dy na wet na po ju trze. Z wy wia du wy ni ka

na wet, że kry zy so we cza sy po win ny skła niać przed się bior ców do więk szej ak tyw no ści. Tyl ko w ten

spo sób mo gą oni po zy skać no we ryn ki zby tu, roz wi jajć no wa tor skie tech no lo gie, na wią zy wać kon -

tak ty z no wy mi, czę sto eg zo tycz ny mi part ne ra mi. Nie po win ni tak że re zy gno wać z udzia łu w tar gach.

Jo se An to nio Vi cen te prze ko nu je, że jest to na dal ide al ne miej sce spo tkań czy pre zen ta cji pro duk -

tów. Im po nu ją ca licz ba pra wie dzie więć dzie się ciu ty się cy osób, ja kie od wie dzi ły po przed nią edy -

cję SMOPYC-u do wo dzi, że war to or ga ni zo wać te go ty pu im pre zy. Na pol skie bran żo we tar gi mu si -

my po cze kać do ma ja, a na ra zie przed na mi zi mo we wy zwa nia. Po go da do koń ca li sto pa da umoż -

li wia ła nor mal ne pra ce bu dow la ne, oby tak da lej. Tyl ko pod ko niec grud nia ży czy my wszyst kim praw -

dzi wie zi mo wej po go dy – niech na Świę ta śnieg za mro zi pra ce na bu do wach, aby wszy scy wy po czę li

i No wy Rok roz po czę li peł ni opty mi zmu i no wych sił…
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6. Ko mat su Uti li ty Eu ro pe w tym ro ku świę to wa ła 
ju bi le usz pół wie cza dzia łal no ści. Jak to moż li we,
sko ro ofi cjal nie za czę ła funk cjo no wać do pie ro
w ro ku 1988? Roz wią za nie za gad ki jest pro ste, 
Ja poń czy cy w ten spo sób ho no ru ją swe go
włoskiego part ne ra, fir mę FAI, któ rej po cząt ki
datują się na ro k 1963

10. Kon struk cja ła do war ki ko ło wej Ko mat su WA 380 -7
sta no wi uda ne po łą cze nie do sko na łych pa ra me -
trów ro bo czych, wy so kie go kom for tu ob słu gi 
i eko no mi ki pa li wo wej. Z wa lo ra mi no wej ma szy ny
za po zna wa li śmy się w jednej z warszawskich pia -
skow ni. Już na pierw szy rzut oka wi dać by ło, 
że WA 380 -7 od naj du je się w niej doskonale

13. Pro duk ty Trim ble – choć nie zwy kle pre cy zyj -
ne – nie są wca le de li kat ne. Wprost prze ciw nie,
sły ną z so lid no ści wy ko na nia i od por no ści na
trud ne wa run ki pa nu ją ce na pla cach bu do wy.
Oczy wi ście, w trak cie eks plo ata cji mo że przy da -
rzyć się awa ria. Wówczas każ dy z użyt kow ni ków
sys te mów ste ro wa nia ma szy na mi Trim ble li czyć
mo że na pomoc i wsparcie tech nicz ne…

18. Od samego początku nad rzęd nym ce lem dzia łal no -
ści Byd go skich Za kła dów Prze my słu Gu mo we go
Sto mil jest wy twa rza nie i do star cza nie wy ro bów
oraz usług, któ rych ja kość, no wo cze sność i atrak -
cyj ność za pew ni na byw com peł ną sa tys fak cję,
a spół ce możliwość po myśl nego roz woju

20. Po po nad trzydziestu pięciu la tach ba dań Shell jest
li de rem w pro duk cji pa li wa GTL. Obec nie wytwarza
je w za kła dzie w Bin tu lu w Ma le zji. Rów no le gle, we
współ pra cy z Qa tar Pe tro leum, Shell bu du je za kład
wy twór czy pa li wa GTL w Ka ta rze

24. Yan mar wspo ma ga wszyst kich swo ich de ale rów
i im por te rów za pew nia jąc im wspar cie tech nicz ne
przy pra cach na praw czych oraz ofe ru jąc po moc
w wy peł nie niu zo bo wią zań gwa ran cyj nych. Pra cow -
ni cy tych firm za pra sza ni są re gu lar nie na szko le nia
tech nicz ne ma ją ce na ce lu na by cie wie dzy od po -
wia da ją cej naj now szym tren dom tech nicz nym

28. Fir mie Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska za le ży 
że by użyt kow ni cy jej ma szyn wykorzystując okres
zimowy przygotowali je jak najlepiej do kolejnego
sezonu. Dla te go przy go to wa ła krót ki po rad nik wy -
szcze gól nia jąc wszyst kie ele men ty, któ rym trze ba
po świę cić wię cej uwa gi

31. Ła do war ki te le sko po we Ma ni tou wy róż nia ją się wy -
daj no ścią, eko no mi ką eks plo ata cji i bez pie czeń -
stwem pra cy. Wa lo ry te do ce nia firma RAMB 
wy ko nu ją ca więk szość prac zle ca nych przez 
KWB Beł cha tów ze wnętrz nym pod wy ko naw com

32. Ke tral, ja ko jed na z nie licz nych kra jo wych firm po -
sia da specjalistyczną pra sę umoż li wiającą ob ró ce nie
tu lei, a tym samym wy dłu że nie ży wot no ści łań cu cha
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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 ...................................................................................................

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

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

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

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

Chciałbym, by w kolejnych wydaniach redakcja opublikowa∏a teksty na temat ......................................................

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

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

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

............................................................................................................................................................................................................................................
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Kolce do opon i… butów

Amerykanie mają dobrze!

Mista sprzedała licencję

Wszyst ko za czę ło się w kwiet niu te go ro ku, kie dy
to w bia ło ru skich za kła dach „Am ko dor -Uni -
kab” od by ła się pre zen ta cja rów niar ki kla sy

śred niej z na pę dem na wszyst kie ko ła wy pro du ko wa nej
na li cen cji stalowowolskiej Mi sty. Bia ło ru si ni do koń ca
te go ro ku za pla no wa li zmon to wa nie pięć dzie się ciu ma -
szyn, któ re ja ko Am ko dor RD-165H tra fią nie tyl ko
na miej sco wy ry nek, ale tak że na eks port. Li czą tu
przede wszyst kim na za mó wie nia z Ro sji, któ ra tyl ko
w ro ku 2012 za ku pi ła za gra ni cą 750 rów nia rek. Bia ło ruś
po pla no wa nym zwięk sze niu pro duk cji chcia ła by
w przy szło ści po kry wać co naj mniej dzie sięć procent
tych po trzeb. Nie do po gar dze nia jest rów nież po pyt
we wnętrz ny. Tyl ko w ob wo dzie miń skim rocz ne za po -
trze bo wa nie na rów niar ki wy no si sześć dzie siąt sztuk.

Po za ku pie pol skiej li cen cji bia ło ru skie za kła dy Am ko dor -Uni kab za in we stu -
ją 50 mi lio nów do la rów w zmo der ni zo wa nie li nii pro duk cyj nych
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Oka zu je się, że kol ce w opo nie nie za wsze ozna -
cza ją kło po ty. Przy naj mniej nie te ofe ro wa ne
przez So li de al Pol ska. W za leż no ści od po trzeb

użyt kow ni ka ma szy ny kol ce do za sto so wań po za dro go -
wych da ją się ła two mon to wać i de mon to wać,
a do ich in sta la cji wy star czy zwy kła wkrę tar ka. W po rów -
na niu do tra dy cyj nych koł ków, po de mon ta żu po zo sta -
wia ją je dy nie mi ni mal ne śla dy. Wy ko na ne są ze sta li nie -
rdzew nej, a twar dy rdzeń w środ ku (wę glik spie ka ny)
przy czy nia się do znacz ne go zwięk sze nia ich ży wot no -
ści. Jest to za tem ide al ne roz wią za nie dla po jaz dów te -
re no wych, wóz ków wi dło wych, ma szyn bu dow la nych
i in nych po jaz dów pra cu ją cych na śli skiej na wierzch ni.
Pro du cent po da je, że kol ce wkrę cić moż na w po de -
szwy nie któ rych ro dza jów obu wia ro bo cze go. Kol ce do -
stęp ne w dłu go ści od 11 do 35 mi li me trów prze zna czo -

ne są wy łącz nie do za sto so wań prze my sło wych i off -ro -
ad. W żad nym ra zie nie moż na ich in sta lo wać w opo -
nach po jaz dów oso bo wych i cię ża ro wych po ru sza ją -
cych się po dro gach pu blicz nych. 

Nie jest przy jem nie za sia dać fo te lu ma szy ny sto ją -
cej ca łą noc na mro zie. Po my śle li o tym kon struk -
to rzy JCB ofe ru jąc im w ko par ko -ła do war -

kach 3CX i 4CX spe cjal ny sys tem ogrze wa nia. Jak do -
tych czas opcja ta do stęp na jest tyl ko na ryn ku USA.
Moż na za tem po zaz dro ścić Ame ry ka ni no wi, że kie dy po -
ja wia się w pra cy, ma szy na cze ka na nie go z pod grza -
nym sil ni kiem i cie płą ka bi ną.
Sys tem nie wy ma ga pod łą cza nia do ze wnętrz nych źró -
deł za si la nia. Ope ra tor mo że za pro gra mo wać, o ja kiej
po rze układ włą czy się i za cznie pod grze wać ma szy nę.
W każ dej chwi li mo że rów nież sko rzy stać z ręcz ne go
prze łącz ni ka. Trze ba pod kre ślić, że no wa opcja po pra -
wia nie tyl ko kom fort pra cy ope ra to ra. Da je też do dat ko -
we ko rzy ści – wy dłu ża bo wiem ży wot ność sil ni ka ma szy -
ny oszczę dza jąc mu zim ne go roz ru chu. 

Oferowane przez Solideal Polska kol ce do opon dają się łatwo montować i
demontować. Wy star czy do tego zwy kła wkrę tar ka

Sys tem pod grze wa nia nie zu ży wa wie le pa li wa, wy łą cza się bo wiem sa mo -
czyn nie po osią gnię ciu za kła da nej tem pe ra tu ry
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Wpaź dzier ni ku w Ostro łę ce ofi cjal ne otwar to ko lej -
ny punkt ser wi su i sprze da ży Vo lvo Gro up
Trucks. No wy punkt po wstał z my ślą o po trze -

bach użyt kow ni ków po jaz dów cię ża ro wych Vo lvo dzia ła ją -
cych w tej czę ści kra ju ma jąc im uła twić do stęp do sze ro -
kiej ofer ty pro duk tów i usług. – Jest to już 32 au to ry zo wa -
ny punkt ser wi so wy Vo lvo Trucks w Pol sce. Otwie ra jąc ko -
lej ne obiek ty po dą ża my za po trze ba mi na szych klien tów,
a tym sa mym chce my uspraw nić ob słu gę ser wi so wą po -
jaz dów cię ża ro wych i po przez te dzia ła nia zmak sy ma li zo -
wać ich dys po zy cyj ność – po wie dzia ła pod czas in au gu ra -
cji Mał go rza ta Ku lis, dy rek tor za rzą dza ją cy Vo lvo Gro up
Trucks Po land. – No wy punkt wpi su je się w stra te gię Vo lvo
Gro up Trucks do ty czą cą roz wo ju sie ci de aler sko -ser wi so -
wej w kra jach Eu ro py Cen tral no -Wschod niej, po przez swo -
je ko rzyst ne po ło że nie na istot nym eu ro pej skim szla ku ko -
mu ni ka cyj nym, łą czą cym pół noc no -wschod nią Eu ro pę
z kie run ka mi za chod nim i po łu dnio wym – stwier dził Piotr
Sza rek, dy rek tor ds. ob słu gi po sprze da żo wej Ryn ku Eu ro -
py Cen tral no -Wschod niej Vo lvo Gro up Trucks. 
W Pol sce dzia ła obec nie dwanaście punk tów w peł ni za -
rzą dza nych przez Vo lvo oraz dwadzieścia au to ry zo wa -
nych punk tów ser wi su i sprze da ży ory gi nal nych czę ści
za mien nych Vo lvo, co łącz nie da je licz bę trzydziestu
dwóch punk tów ser wi so wych sa mo cho dów cię ża ro wych
i au to bu sów Vo lvo. W Ostro łę ce znaj du je się rów nież je -
den z dwudziestu trzech punk tów sprze da ży sa mo cho -

dów cię ża ro wych Vo lvo, ja kie w chwi li obec nej funk cjo -
nu ją na te re nie Pol ski. 
Od pierwszego li sto pa da 2013 roku placówka w Ostro łę -
ce jest punk tem Vo lvo Gro up Truck Cen ter, czy li ser wi -
sem ob słu gu ją cym sa mo cho dy cię ża ro we obu ma rek
wcho dzą cych w skład Vo lvo Gro up Trucks - Vo lvo i Re -
nault.  Ser wis Vo lvo Gro up Truck Cen ter w Ostro łę ce zaj -
mu je po wierzch nię 720 m2, na któ re skła da ją się dwa
prze jaz do we sta no wi ska na praw cze, część biu ro wa oraz
ma ga zy no wa. Ser wis za trud nia osiem osób i świad czy
peł ną ga mę usług ser wi so wych. 
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Volvo Group Trucks w Ostrołęce

Ofi cjal ne otwar cie punk tu ser wi su i sprze da ży Vo lvo Gro up Trucks w Ostro -
łę ce miało miejsce w końcu października

Oddział tech ni ki sprę żo ne go po wie trza fir my
Atlas Cop co udostępnił apli ka cję na ta ble ty
i kom pu te ry sta cjo nar ne, za wie ra ją cą wszyst kie

in te rak tyw ne broszury o pro duk tach.  Program „Atlas
Cop co Kiosk” za wie ra na rzę dzia do ob li cza nia oszczęd -
no ści ener gii oraz ulot ki na te mat sze ro kiej ga my pro -
duk tów, prze tłu ma czo ne na kil ka ję zy ków.  Apli ka cja
„Atlas Cop co Kiosk” jest bez płat na i do stęp na za rów no
dla ta ble tów z sys te mem iOS, jak i An dro id. Dla użyt -
kow ni ków kom pu te rów PC/MAC fir ma Atlas Cop co
opra co wa ła wer sję de sk to po wą. Klien ci i part ne rzy
oddziału Tech ni ki Sprę żo ne go Po wie trza Atlas Cop co
mu szą po brać tyl ko jeden program, aby obejrzeć
wszyst kie in te rak tyw ne ulot ki i na rzę dzia. Są one usta -
wio ne jed no za dru gim na jed nej pół ce.
Oczy wi ście fir ma Atlas Cop co nadal bę dzie
udostępniać broszury w for mie dru ko wa nej.  Jed nak
„Atlas Cop co Kiosk” za pew nia te sa me in for ma cje
o pro duk tach, jak rów nież do dat ko we moż li wo ści in te -
rak tyw ne: ulot ki w kio sku za wie ra ją ani ma cje, fil my
i spek ta ku lar ne, trój wy mia ro we mo de le pro duk -
tów.  Ulot ki zo sta ły prze tłu ma czo ne na róż ne ję zy ki,
a wię cej bro szur jest ak tu al nie w przy go to wa niu.  Po -

nad to specjalne na rzę dzia po zwa la ją na ob li cze nie
moż li wych oszczęd no ści ener gii.
W ce lu po bra nia apli ka cji na le ży za po mo cą iPada od -
wie dzić ser wis Ap ple App Sto re  lub za ko rzy sta jąc z ta -
ble tu z sys te mem An dro id wejść na wi try nę Go ogle Play
i wy szu kać „Atlas Cop co Kiosk”. Na stro nie in ter ne to wej
fir my Atlas Cop co do stęp na jest rów nież do po bra nia
wer sja dla kom pu te rów PC/MAC.  

Kiosk Atlas Cop co czy li wszyst kie ulot ki w wie lu ję zy kach w jed nym miej scu
na wy cią gnię cie rę ki użyt kow ni ka…

Atlas Copco prowadzi… kiosk
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Ko mat su Uti li ty Eu ro pe w tym ro ku świę to wa ła ju bi -
le usz pół wie cza dzia łal no ści. Jak to moż li we, sko -
ro ofi cjal nie za czę ła funk cjo no wać w ro ku 1988?

Roz wią za nie za gad ki jest pro ste, Ja poń czy cy w ten spo -
sób ho no ru ją swe go wło skie go part ne ra, fir mę FAI, któ -
ra ma swe po cząt ki w ro ku 1963 i peł ną suk ce sów hi sto -
rię. Da ło to w efek cie so lid ny fun da ment wspól ne go
przed się wzię cia – Ko mat su Uti li ty Eu ro pe, fir my wy twa -
rza ją cej ma szy ny kom pak to we, sta no wią cej uda ne po łą -
cze nie wło skiej umie jęt no ści prze wi dy wa nia z peł ną pa -
sji fi lo zo fią „Ko mat su Way”.
FAI czy li Fab bri ca At trez za tu re In du stria li zo sta ła po wo ła -
na do ży cia pięć dzie siąt lat te mu w po ło żo nej we wło -
skiej pro win cji Vi cen za miej sco wo ści No ven ta Vi cen ti na.
Na po cząt ku nic nie wska zy wa ło, że od nie sie suk ces,
wy da wa ło się, że dzie lić bę dzie los jed ne go z wie lu ty po -
wych wło skich przed się biorstw. Być mo że tak by się
wszyst ko skoń czy ło, gdy by nie oso ba za ło ży cie la

i pierw sze go wła ści cie la fir my. A wła ści wie oso bo wość
Gio van nie go Bet ta ni na, któ ry po sta no wił za dzi wić ry nek.
Na po czą tek lo kal ny… Opie ra jąc się na wła snych do -
świad cze niach z pro duk cji ma szyn rol ni czych, Bet ta nin
po sta no wił wy po sa żyć cią gni ki w nie ty po we ele men ty
wyposażenia. Le miesz i łyż kę ła do war ko wą umie ścił
z przo du a ra mię ko par ko we z ty łu ma szy ny. W ten spo -
sób na le żą ca do Gio van nie go Bet ta ni na fa bry ka za czę ła
pro du ko wać wła snej kon struk cji ko par ko -ła do war ki.
Pierw sza ma szy na te go ty pu otrzy ma ła sym bol FAI 64SL.
FAI wy ko rzy stu jąc fakt, że ry wa li za cja pro du cen tów ma -
szyn do ro bót ziem nych nie by ła wów czas zbyt sil na,
kon se kwent nie roz wi jał kon struk cje no wych ma szyn.

Umoż li wi ło to znacz ne po sze rze nie pa le ty pro duk cyj nej.
Na ry nek tra fi ły kom pak to we: ko par ka i ła do war ka. By ły
to pierw sze ma szy ny te go ty pu pro du ko wa ne w kra jach
eu ro pej skich. FAI bły ska wicz nie awan so wał w hie rar chii
pro du cen tów ma szyn te go seg men tu, wkrót ce za czął
być za li cza ny do ich czo łów ki. W la tach osiem dzie sią -
tych ubie głe go stu le cia wło ska fir ma uda nie wal czy ła
o eu ro pej skich klien tów, choć wy da wać by się mo gło,
że nie ma więk szych szans na tym wy ma ga ją cym ryn ku
po dzie lo nym przez bar dziej uzna nych kon ku ren tów.
Rok 1988, je den z bar dziej zna czą cych w hi sto rii FAI,
przy niósł diametralne zmia ny w tech no lo gii pro duk cji
i stra te gii sprze da ży. Włoska firma została doceniona
przez światowego potentata. Komatsu – jeden z naj waż -
niej szych pro du cen tów ma szyn do ro bót ziem -
nych – złożył Gio van niemu Bet ta ni nowi ofertę współ pra -
cy. Japończycy postanowili udzielić firmie FAI licencji na
produkcję mi ni ko pa rek. Oferta została przyjęta, Ko mat -
su przy sto so wa ło kon struk cję maszyn spe cjal nie do wy -
mo gów eu ro pej skich użyt kow ni ków. Dość szybko, bo
po ośmiu miesiącach, ruszyła seryjna produkcja dwóch
modeli minikoparek, które oznaczono symbolami
FAI 212 i FAI 222. We wrze śniu 1989 ro ku współ pra ca
FAI i Ko mat su przy bra ła jesz cze bar dziej kon kret ne
kształ ty. Ja poń ski kon cern za ku pił dzie sięć pro cent
udzia łów FAI usta la jąc jed no cze śnie, że pro duk cja mi ni -
ko pa rek prze zna czo nych na ry nek eu ro pej ski, któ re
do te go cza su im por to wa no z Ja po nii, bę dzie od by wać
się wy łącz nie we Włoszech. 
We wcze snych la tach dzie więć dzie sią tych wło ska fir ma
prze pro wa dzi ła ko lej ną re or ga ni za cję. Jej ce lem by ło
mak sy mal ne zmo der ni zo wa nie pro ce sów pro duk cyj -
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Komatsu Utility Europe na solidnym włoskim fundamencie

Pierwsze zebranie załogi firmy FAI, która stała się solidnym fundamentem
wspól ne go przed się wzię cia z japońskim Komatsu

W ro ku 1988 FAI roz po czę ło pro duk cję mi ni ko pa rek na li cen cji Ko mat su.
Jej wdro że nie za ję ło tyl ko osiem mie się cy
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nych. W tym sa mym cza sie Ko mat su do ce ni ło spraw -
ność dzia ła nia sie ci dys try bu cyj nej FAI, szcze gól nie je -
że li cho dzi o mniej sze ma szy ny. Za po cząt ko wa ło to naj -
pierw dość po wol ny, ale kon se kwent ny pro ces in te gra -
cji obu part ne rów. Kon se kwen cją te go by ło utwo rze nie
w ro ku 1993 od dzia łu dys try bu cyj ne go FKI (FAI Ko mat -
su Ita lia), któremu po wie rzo no za da nie dys try bu cji wy ro -
bów Ko mat su na ca łym Pół wy spie Ape niń skim. W re zul -
ta cie na stą pi ła ogło szo na w ro ku 1995 zmia na na zwy

wło skie go part ne ra. Otrzy ma ła ona brzmienie – FKI (FAI
Ko mat su In du stries). Rok 1996 przy niósł ko lej ny zwrot
w hi sto rii wło skiej fir my. Le piej po wie dziaw szy, by łej wło -
skiej fir my, po nie waż Ko mat su prze ję ło ca ły pa kiet ak cji
FAI. Zmia ny wła sno ścio we do pro wa dzi ły rów nież do cał -
ko wi tej integracji sie ci han dlo wych Ko mat su i FAI. Wkład
ja poń skiej kul tu ry, nie tyl ko tech nicz nej, od sa me go po -
cząt ku od bił tu swe pięt no. Duch fir my, któ ry w mi nio -
nych la tach sta no wił si łę na pę do wą wło skie go przed się -
bior stwa – wzbo ga co ny zo stał te raz o no wą war -
tość – do sko na łą me to dy kę dzia ła nia i kon se kwen cję
w dą że niu do osią gnię cia naj wyż szej ja ko ści pro duk cji. 
Rok 2000 przy niósł ko lej ną zmia nę na zwy. Wspól ne wło -
sko -ja poń skie przed się wzię cie za czę ło funk cjo no wać
pod szyl dem Ko mat su Uti li ty Eu ro pe. W la tach 2004-
2007 fir ma od no to wa ła nad zwy czaj ny roz wój, wy szła
na po zy cję li de ra sprze da ży ma szyn kom pak to wych
w wie lu kra jach, nie tyl ko eu ro pej skich. Do spek ta ku lar -
ne go suk ce su przy czy ni ły się wzrost pro duk cji, nada nie
przed się bior stwu mię dzy na ro do we go cha rak te ru, kon -
se kwent na roz bu do wa sie ci dys try bu cyj nej dzia ła ją cej
te raz w ska li świa to wej, wdra ża nie in no wa cyj nych tech -
no lo gii pro duk cji oraz skom ple to wa nie pa le ty pro duk -
cyj nej w za kre sie ma szyn kom pak to wych. 
Do bra pas sa trwa ła krót ko. Rok 2008 w związ ku z wy bu -

chem świa to we go kry zy su przy niósł dra stycz ne ob ni że -
nie licz by za mó wień na ma szy ny. Na trud no ści spo wo -
do wa ne dia me tral nie zmie nio ną sy tu acją go spo dar czą
Ko mat su Uti li ty Eu ro pe za re ago wa ło w ty po wy dla sie bie
spo sób – zin ten sy fi ko wa niem dzia łań na rzecz pod nie -
sie nia ja ko ści wy ro bów. Uwzględ nia jąc trud no ści ryn ko -
we fir ma ogra ni czy ła pro duk cję i do ko na ła nie zbęd nej
re struk tu ry za cji. Da wa ło to na dzie ję na wy ko rzy sta nie
peł ni no wych moż li wo ści. Ko mat su Uti li ty Eu ro pe po -
mię dzy ro kiem 2008 i obec nym zde cy do wa nie po sta wi -
ło na opty ma li za cję pro ce sów pro duk cyj nych, stan da ry -
za cję wy ro bów na naj wyż szym po zio mie tech no lo gi -
czym, or ga ni za cję szko leń, po pra wę bez pie czeń stwa
pra cy i ochro nę śro do wi ska na tu ral ne go. Nad rzęd nym
ce lem fir my by ło jed nak osią gnię cie mak sy mal nej sa tys -
fak cji na byw ców ma szyn. Ko mat su Uti li ty Eu ro pe re ago -
wa ła z ty po wym dla sie bie głę bo ko za ko rze nio nym du -
chem wal ki sta wia jąc czo ła wszel kim prze ciw no ściom.
Dzia ła ła w myśl przy no szą cej suk ce sy „fi lo zo fii kra ju
Kwit ną cej Wi śni” oraz za sa dom okre ślo nym w Ko mat su
Way, ma ją cej na ce lu sta łą opty ma li za cję dzia ła nia opar -
tą na za sa dzie ab so lut ne go prio ry te tu ja ko ści na wszyst -
kich eta pach wy twa rza nia, mak sy my „Dantotsu” („być
lep szy mi od naj lep szych”). 
Dziś Ko mat su Uti li ty Eu ro pe jest pręż nie dzia ła ją cą fir mą
za trud nia ją cą bli sko sied miu set pra cow ni ków. Zaj mu je
po wierzch nię stu czter dzie stu ty się cy me trów kwa dra to -

wych, z cze go pięć dzie siąt sześć ty się cy pod da chem.
Po sia da cer ty fi ka ty ja ko ści ISO 9001: 2000 oraz ISO -
14001. Sym pa tycz nie, że w dzia łal no ści fir my od na leźć
moż na tak że pol skie śla dy. Wśród pod do staw ców czę ści
i kom po nen tów dla Ko mat su Uti li ty Eu ro pe zna leźć moż -
na też kie lec kie Za kła dy Wy ro bów Me ta lo wych „SHL”. 
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Wło skie za kła dy KUE są nie zwy kle no wo cze sne i do sko na le za rzą dza ne.
Szcze gól nie per fek cyj nie dzia ła ze spół lo gi sty ki 

Komatsu Utility Europe produkuje we Włoszech koparko-ładowarki. To nadal
najbardziej popularne maszyny, szczególnie na mniej zasobnych rynkach
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Kryzys może też mieć swoje dobre strony!

MB: – Po przed nia edy cja or ga ni zo wa nych w cy klu trzy let -
nim tar gów SMOPYC za koń czy ła się suk ce sem. Czy Pań -
skim zda niem w obec nej trud nej sy tu acji go spo dar czej tar -
gi, któ re od bę dą się w Sa ra gos sie od 1 do 5 kwiet nia przy -
szłe go ro ku, mo gą ten suk ces po wtó rzyć?
AV: – Uwa żam, że mi mo wszyst ko po win ni śmy pa trzeć
z opty mi zmem w przy szłość, jed no cze śnie nie za tra ca jąc
re ali stycz nej oce ny sy tu acji. Nie wol no nam też cze kać
bier nie na roz wój wy da rzeń. Ob ser wu je my oży wie nie
w wie lu dzie dzi nach go spo dar ki, jed nak dla na szej bran ży
pro gno zo wa na jest sta gna cja, któ ra ma się utrzy my wać
do ro ku 2015. Nie ocze kuj my za tem wzro stów, ale jed no -
cze śnie nie oba wiaj my się prze sad nie spad ków. 
W ostat nich, gor szych la tach wie le firm roz po czę ło re -
struk tu ry za cję, do ko na ło prze obra żeń, ogra ni czy ło swą
ak tyw ność, za czę ło po szu ki wać no wych wy zwań i moż li -
wo ści dzia ła nia po za gra ni ca mi Hisz pa nii. Je stem prze ko -
na ny, że tar gi SMOPYC sta no wią pierw szo rzęd ne na rzę -
dzie mar ke tin go we, nie zwy kle po moc ne w ta kich dzia ła -
niach. W dzi siej szych, trud nych dla bran ży cza sach o wie -
le wię cej firm niż kie dy kol wiek bie rze udział w tar gach ma -
jąc na dzie ję na zna le zie nie no wych part ne rów biz ne so -
wych czy otwar cie no wych ryn ków zby tu. W szczy to wym
mo men cie kry zy su, w ro ku 2011, w po przed niej edy cji tar -
gów SMOPYC udział wzię ło 1.253 wy staw ców. Eks po zy -
cję zwie dzi ło 89 ty się cy osób. Ma my głę bo ką na dzie ję, że
po rów ny wal ną fre kwen cję – za rów no wy staw ców, jak i tar -
go wych go ści – uda się nam osią gnąć w przy szłym ro ku.

MB: – Czy Pa na zda niem ry nek ma szyn bu dow la nych osią -
gnął już absolutne dno? 
AV: – Ta ki po gląd re pre zen tu je wie lu uzna nych eks per -
tów. Je że li im wie rzyć, a nie tym, któ rzy wiesz czą się utrzy -
my wa nie się sta gna cji przez naj bliż sze dwa la ta, to moż na
ocze ki wać, że pod ko niec przy szłe go ro ku w na szej bran -
ży mo że coś drgnąć, za cząć się dziać coś po zy tyw ne go.
W tym kon tek ście przy to czę in ną dość sze ro ko roz po -
wszech nio ną opi nię. Gło si ona, że kry zys mo że mieć też…
za le ty. W od po wie dzi na kry zys pro du ku je my ma szy ny co -
raz bar dziej wy daj ne, zu ży wa ją ce co raz mniej pa li wa. Tak
czy ina czej, nie za leż nie jak po to czą się naj bliż sze lo sy
bran ży, w każ dym z moż li wych sce na riu szy tar gi SMOPYC

to wa rzy szyć bę dą spe cja li stom na dro dze do od ro dze nia
bran ży, po ma gać zre ali zo wać po trze by firm ko mu nal nych
i ca łe go sek to ra bu dow la ne go.

MB: – Dla cze go właśnie dlatego war to wybrać się w
kwietniu przyszłego roku do Saragossy i wziąć udział
w kolejnej edy cji tar gów SMOPYC?
AV: – Za pra sza my do Hisz pa nii, do Sa ra gos sy na bar dzo
do bre tar gi. Zna my się na tym, co ro bi my. W na szej Ra -
dzie Pro gra mo wej za sia da ją przed sta wi cie le po nad dwu -
dzie stu firm, dzie więt na stu or ga ni za cji i sto wa rzy szeń, nie
tyl ko hisz pań skich ale tak że mię dzy na ro do wych. Ma my
do sko na łą in fra struk tu rę tar go wą, wspar cie me diów – jed -
nym sło wem udział w tar gach mo że się tyl ko opła cić.

MB: – Ja ką ro lę od gry wa hisz pań ski sprzęt bu dow la ny
na światowych rynkach?
AV: – Hisz pań skie ma szy ny i sprzęt cie szą się dużą re no -
mą i są do ce nia ne przez użyt kow ni ków z nawet
najdalszych zakątków świata. Oczy wi ście światowy kry zys
gospodarczy miał negatywny wpływ na rozwój eksportu,
ale wywołał też pewien pozytywny impuls. Hiszpańscy
producenci zaczęli poszukiwać moż li wo ści wej ścia na no -
we ryn ki – Bli skie go Wscho du, USA oraz Azji. Hisz pań skie
ma szy ny wy gry wa ją tym, że są za awan so wa ne tech no lo -
gicz nie, a przy tym tań sze niż nie miec kie, ja poń skie czy
ame ry kań skie, któ re od lat zdominowały  tamtejsze rynki.
Co waż niej sze, w aspek cie bez piecz nej ob słu gi i ochro ny
śro do wi ska hiszpański sprzęt stoi na najwyższym po zio -
mie. Spełnia wszel kie nor my eu ro pej skie, ofe ru je bar dziej
za awan so wa ne roz wią za nia niż sprzęt in nej pro duk cji.

MB: – Ja ką stra te gię prze trwa nia poza poszukiwaniem
nowych rynków zbytu po win ny Pańskim zdaniem przy jąć
fir my w cza sach kry zy su?
AV: – Ist nie ją trzy waż ne kie run ki dzia ła nia. Po pierw sze
umię dzy na ro do wie nie dzia łal no ści, wyj ście z nią po za gra -
ni ce wła sne go kra ju. Dru gim kie run kiem jest
innowacyjność, a trze cim dywersyfikacja. Trze ba to nie -
ustan nie pod kre ślać – nie ma in ne go wyj ścia niż dzia ła nie
po za gra ni ca mi wła sne go kra ju, stwo rze nie ela stycz nych
struk tur, któ re po zwo lą za adap to wać się do wa run ków

Dys ku sja o sen sie or ga ni zo wa nia i udzia łu w im pre zach tar go wych toczy się od wie lu mie się cy, także na ła mach
na szych cza so pism. Do mi nu je też pod czas róż ne go ro dza ju spo tkań osób z bran ży. A jak to się ro bi w Hisz pa nii?

Mię dzy na ro do we Tar gi Ma szyn do Pra cy Ko mu nal nych, Bu dow la nych i Gór ni czych SMOPYC od lat cie szą się re no mą

i przy cią ga ją wy staw ców oraz go ści z ca łe go świa ta. Wy da wa ło by się jed nak, że w ob li czu głę bo kie go kry zy su Hisz pa -

nie ogra ni czą swo je wy sta wien ni cze tra dy cje li cząc się z mniej szą fre kwen cją i oba wia jąc przy sło wio wej kla py. Tym cza -

sem jest ina czej. War to po znać opi nię or ga ni za to ra tar gów z Pół wy spu Ibe ryj skie go, mo że je go zdanie po mo że w pod -

ję ciu de cy zji o udzia le w bran żo wych tar gach w Pol sce? Do ma ja jest wszak jesz cze chwi la… 
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w in nych kra jach, włącz nie z od mien ny mi prze pi sa mi pra wa,
któ rych na le ży bez względ nie prze strze gać. Rów nie waż ne są
in no wa cje. Na le ży uno wo cze śniać nie tyl ko sa me pro duk ty,
ale tak że struk tu rę dzia ła nia ca łych firm. Mu szą być one
otwar te na no we za da nia, współ pra cę z in ny mi przed się bior -
stwa mi… Je śli zaś cho dzi o dy wer sy fi ka cję, fir my mo gą i po -
win ny zwró cić uwa gę na in ne sek to ry ryn ku, w któ rych moż -
na w peł ni efek tyw nie wy ko rzy stać ma szy ny tra dy cyj nie uży -
wa ne w bu dow nic twie. Cho dzi o ta kie ga łę zie go spo dar ki,
któ re ma ją per spek ty wę wzro stu. W mo im prze ko na niu na le -
żą do nich sze ro ko po ję ty recykling, kształ to wa nie ar chi tek -
tu ry kra jo bra zu, rol nic two oraz go spo dar ka le śna. 

MB: – W ja ki spo sób SMOPYC jest obec ny na are nie mię -
dzy na ro do wej i jak to mo że po móc fir mom okre ślić stra te -
gię wej ścia na świa to we ryn ki?
AV: – Umiędzynarodowienie jest głów ną za sa dą dzia ła nia
SMOPYC. Tar gi mo gą być ol brz ymią szan są dla firm
wpro wa dza jąc sy ner gię, uła twia jąc kon tak ty i przy cią ga jąc
od wie dza ją cych z ca łe go świa ta. Mu szę tu wy ja śnić, że
pra ca nad promocją tar gów SMOPYC 2014 roz po czę ła się
do kład nie w dniu za koń cze nia poprzedniej edy cji, w
kwietniu  2011 roku. Od wie dzi li śmy tar gi In ter mat oraz
Bau ma na wią zu jąc kon tak ty z fir ma mi, któ re są ak tyw ne
na świa to wych ryn kach. Za aran żo wa li śmy szereg spo tkań
biz ne so wych, które pod czas tar gów łączą bez po śred nio
do staw ców z zainteresowanymi ich ofertą.

MB: – Z punk tu wi dze nia or ga ni za to rów, ja kie aspek ty są
naj waż niej sze w SMOPYC 2014?
AV: – Z ca łą pew no ścią zwięk sze nie od dzia ły wa nia
na are nie mię dzy na ro do wej, two rze nie z tar gów miej sca
spo tkań dla ca łej bran ży, a tak że wzmac nia nie zna cze nia
innowacyjności po przez przy zna wa nie na gród za no wa -
tor skie roz wią za nia tech nicz ne. Pra cu je my nad stwo rze -
niem im pre zy, któ rej kosz ty dla wy staw ców po zo sta ną
utrzy ma ne na po zio mie ade kwat nym do ak tu al nej sy tu acji
na ryn ku – czy li udział w na szej im pre zie mu si być tań szy.
W żad nym ra zie nie mo że to jed nak od być się kosz tem
zmniej sze nia ja ko ści usług świad czo nych przez or ga ni za -
to rów i tar go wej in fra struk tu ry. Dla te go kon se kwent nie re -
ali zu je my swą stra te gię. Ne go cju je my dla na szych wy -
staw ców do bre ce ny w miej sco wych ho te lach, ce ny bi le -
tów ko le jo wych i lot ni czych. Mi mo kry zy su sta ra my się
tak że wzbo ga cić tar go wą ofer tę. I to za rów no dla wy staw -
ców, jak i od wie dza ją cej SMOPYC pu blicz no ści.

MB: – Tar gi SMOPYC 2014 ma ją być przede wszyst kim po ka -
zem in no wa cyj no ści, co zo sta nie pod kre ślo ne przy zna niem
pre sti żo wych na gród w tym za kre sie. Co to przy nie sie sek to ro -
wi ma szyn do prac ko mu nal nych?
AV: – Na sze na gro dy przyznawane za nowatorskie roz -
wią za nia tech nicz ne stały się targową tra dy cją. Cieszą się

powszechną renomą, podnoszą też re pu ta cję swych
laureatów na całym świe cie. Fir my, któ re zgła sza ją swo je
pro duk ty do na gród, do ce nia ją tak że re no mę ju ry, któ re -
mu prze wod ni czy Ri car do Cor tes, dy rek tor wykonawczy
sto wa rzy sze nia hiszpańskich firm bu dow la nych SEOPAN.
Przy utrzymujących się dziś tendencjach staje się czymś
zupełnie oczy wi stym, że innowacyjność sku pia się na pod -
no sze niu pro duk tyw no ści sys te mów i wydajności sprzę tu,
spra wia niu, że sta ją się bar dziej przy ja zne dla użyt kow ni -
ka i śro do wi ska naturalnego. W moim przekonaniu, długo
jeszcze głów nym wy zwa niem dla branży bę dzie
opracowywanie konstrukcji maszyn, które będą moc niej -
sze, wy daj niej sze i mniej paliwożerne w stosunku do
swych poprzedników.

MB: – Koń cząc roz mo wę za py ta my jesz cze, co chciał by
Pan prze ka zać uczest ni kom tar gów SMOPYC?
AV: – Nad cho dzą cy SMOPYC bę dzie z ca łą pew no ścią naj -
waż niej szą im pre zą tar go wą dla bran ży ma szyn bu dow la -
nych w ro ku 2014. Po raz ko lej ny sta nie się je dy ną w swo -
im ro dza ju oka zją zna le zie nia w jed nym miej scu wszyst kie -
go, co jest nie zbęd ne do efek tyw nej re ali za cji za dań bu -
dow la nych. Ci któ rzy w kwiet niu przy szłe go ro ku zde cy du -
ją się na przy jazd do Sa ra gos sy i od wie dze nie tar go wej
eks po zy cji z pew no ścią nie bę dą roz cza ro wa ni. Zo ba czą tu
wszyst ko, co wią że się z na szym sek to rem, bę dą mieć
do czy nie nia z naj lep szą plat for mą biz ne so wą, To bę dzie
pięć dni peł nych no wych moż li wo ści na wią za nia kon tak -
tów, a go ście bę dą mie li do stęp do in for m acji o wszyst kim,
co dzie je się w bran ży. Do wie dzą się wie le o no wych pro -
duk tach, tech no lo giach, usłu gach. Mo ja ra da dla wy staw -
ców i wi dzów brzmi tak – wy ko rzy staj cie te moż li wo ści, aby
zy skać jak naj wię cej, przy go tuj cie się do na wią za nia kon -
tak tów i wej ścia na no we ob sza ry biz ne su!

Pytania zadała redakcja MB

Rozmowa z Jose Antonio Vicente, 
dyrektorem  Saragossa Exibition Centre
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Kon struk cja ła do war ki ko ło wej
Ko mat su WA 380 -7 sta no -
wi uda ne po łą cze nie do sko -

na łych pa ra me trów ro bo czych, wy -
so kie go kom for tu ob słu gi i eko no mi -
ki pa li wo wej. Z wa lo ra mi no wej ma -
szy ny za po zna wa li śmy się w pia -
skow ni. Już na pierw szy rzut oka wi -
dać by ło, że WA 380 -7 w ta kim za sto -
so wa niu od naj du je się dos ko na le. 
Ła do war ka WA 380 -7 na pę dza na jest
moc nym, a jed no cze śnie oszczęd -
nym sil ni kiem Ko mat su SA A6D107E -
-2 o mo cy 204 KM przy pręd ko ści

ob ro to wej 2.100 obr./min. Jed nost -
ka na pę do wa speł nia oczy wi ście
nor my emi sji spa lin EU Sta ge
IIIB/Tier 4 In te rim. Ma szy na wy po sa -
żo na zo sta ła we w peł ni au to ma tycz -
ny układ ste ro wa nia pra cą sil ni ka Ko -
mat su SmartLoader Lo gic. Je go za -
da niem jest opty mal ne do sto so wa nie
mo men tu ob ro to we go sil ni ka do bie -
żą cych wy mo gów. Pod czas wy ko ny -
wa nia mniej wy ma ga ją cych za dań
układ od po wied nio ogra ni cza mo -
ment ob ro to wy, a tym sa mym zu ży -
cie pa li wa. Co waż ne nie od by wa się
to kosz tem pogorszenia wy daj no ści.
Ła do war ka mo że być rza dziej tan ko -
wa na tak że dzię ki te mu, że jej ope ra -
tor ma moż li wość wy bo ru try bu pra -

cy jed nost ki na pę do wej i ko rzy sta nia
z funk cji jej au to ma tycz ne go wy łą -
cza nia. W ce lu osią ga nia jak naj więk -
szych oszczęd no ści pa li wa, nie zwy -
kle po moc ny oka zu je się też wskaź nik
Eco wy świe tla ją cy na bie żą co na mo -
ni to rze w ka bi nie za le ce nia użyt ko we.
Po zy tyw ny wpływ na eko no mi kę pa li -

wo wą ma tak że elek tro nicz ne ste ro -
wa nie pra cą pomp hy drau licz nych
ukła du ro bo cze go i kie row ni cze go.
Dzię ki nie mu nie tło czą one nie po -
trzeb nie ole ju, do star cza ją go za wsze
do kład nie ty le, ile w da nym mo men -
cie wy ma ga działanie wszyst kich
funk cji hy drau licz nych ma szy ny. 
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Ko mat su WA380-7 – no we stan dar dy w bran ży

Grun tow nie zmo der ni zo wa na prze stron na ka bi -
na o du żej po wierzch ni prze szkleń mie ści kom for -
to we sta no wi sko pra cy ope ra to ra 

Silnik Komatsu SAA6D107E-2
(sześciocylindrowy, wysokopręny turbodoładowany 

z bezpośrednim wtryskiem, ch∏odzony cieczą)
Pojemność skokowa 6.690 cm3

Moc znamionowa 152 kW/206 KM/2.100 obr./min
Maksymalny moment obrotowy 941 Nm - 1.450 obr./min
Ła do war ka jest wy po sa żo na w Ko mat su SmartLoader Lo gic, no wy, w peł ni au to ma -
tycz ny układ ste ro wa nia sil ni kiem. Układ ten do sto so wu je mo ment ob ro to wy sil ni ka
do wy ma gań w każ dej fa zie pra cy, ogra ni cza mo ment ob ro to wy i zu ży cie pa li wa, bez
po gar sza nia wy daj no ści

Skrzynia biegów i układ hamulcowy
Elek tro nicz nie ste ro wa na au to ma tycz na skrzy nia bie gów ECMV z se lek to rem try bu
i zmien ny mi punk ta mi odłą cza nia. Układ wy bo ru try bu pra cy. Prze kład nia hy dro ki ne -
tycz na do sto so wa na do du żych ob cią żeń. Blo ka da prze kład ni hy dro ki ne tycz nej. Au -
to ma tycz na funk cja kick down

Parametry eksploatacyjne (w zależności od rodzaju łyżki)
Pojemność łyżki (nasypowa, ISO 7546) 3,2÷3,75 m3

Masa eksploatacyjna (bez dodatkowej przeciwwagi) 18.510÷18.730 kg
Hydrauliczna siła odspajania 150÷163 kN
Maksymalna wysokość załadunku przy kącie łyżki 45° 3.785÷3.785 mm
Wysokość zrzutu przy kącie łyżki 45° 2.790÷2.905 mm
Długość całkowita, łyżka opuszczona na podłoże 8.380 mm
Rozstaw osi 3.300 mm
Szerokość łyżki 2.990 mm
Szerokość między zewnętrznymi krawędziami opon 2.765 mm
Rozstaw kół 2.160 mm
Prześwit 450 mm
Wysokość całkowita 3.395 mm

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: 
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Za sad ni czym ele men tem za pro jek to -
wa ne go od pod staw ukła du na pę do -
we go no wej ła do war ki jest prze kład -
nia hy dro ki ne tycz na za pew nia ją ca
mak sy mal ną spraw ność i opty mal nie
do bra ny sto su nek si ły na pę do wej
do ma sy wła snej. Wy jąt ko wo du ża si -
ła na pę do wa przy ma łych pręd ko -
ściach jaz dy spra wia, że ma szy na ra -
dzi so bie nad zwy czaj nie z trud ny mi
za da nia mi, ta kimi jak na przy kład za -
ła du nek kru szy wa. 
Se kwen cyj na blo ka da prze kład ni hy -
dro ki ne tycz nej za pew nia bez kon ku -
ren cyj ną wy daj ność i oszczęd ność
pa li wa przy wy ko ny wa niu za dań
prze ła dun ko wych oraz trans por cie
na nie wiel kie od le gło ści. Ope ra tor
mo że włą czać blo ka dę na bie gach
od dru gie go do czwar te go. Re zul ta -
tem za blo ko wa nia prze kład ni hy dro -
ki ne tycz nej jest wzrost si ły na pę do -
wej po zwa la ją cy na wy raź nie od czu -
wal ne zwięk sze nie pręd ko ści jaz dy,
zwłasz cza pod gó rę. Jed no cze śnie
wy eli mi no wa ne zo sta ją opo ry we -
wnętrz ne w prze kład ni, co przy no si
do dat ko we oszczęd no ści pa li wa. 
No wy, in no wa cyj ny pe dał przy spie -
sze nia z funk cją wy czu wa nia opo ru
au to ma tycz nie po ma ga ob słu gu ją -
ce mu ma szy nę do sto so wać mo -
ment zmia ny bie gu do ob cią że nia,
co pod no si eko no mi kę eks plo ata cyj -
ną. Pod czas cięż szych ro bót wy ma -
ga ją cych znacz nej si ły na pę do wej
i mak sy mal ne go przy spie sze nia,
ope ra tor ma na tu ral ną ten den cję
do moc niej sze go wci ska nia pe da łu
przy spie sze nia. WA 380 -7 „prze ciw -
dzia ła” ta kim za pę dom mak sy mal nie
opóź nia jąc zmia nę bie gu na wyż szy.
W lżej szych pra cach operator z kolei
in tu icyj nie zmniej sza na cisk na pe -
dał przy spie sze nia. W ta kim przy -
pad ku ma szy na rów nież „prze wi du -
je” ta ką sy tu ację i jak naj szyb ciej
zmie nia bieg na wyż szy, tak aby uzy -
skać jak naj niż sze zu ży cie pa li wa.
Ła do war ka WA 380 -7 „po tra fi” też au -
to ma tycz nie re du ko wać bieg z dru -
gie go na pierw szy, co zwięk sza jej
wy daj ność. Funk cje te udo wad nia ją,
że w cen trum uwa gi kon struk to rów
Ko mat su po zo sta je za wsze ope ra -

tor. W ła do war ce WA 380 -7 je go pra -
cę uła twia naj now szej ge ne ra cji
układ mo ni to ru ją cy, któ ry po ma ga
za rzą dzać wszyst ki mi za sad ni czy mi
funk cja mi ma szy ny. Pro gram za rzą -
dza nia osprzę tem ro bo czym umoż li -
wia za pi sy wa nie in dy wi du al nych
usta wień w ce lu zwięk sze nia wy daj -
no ści pod czas prac wy ma ga ją cych
czę stej zmia ny na rzę dzi ro bo czych.
Grun tow nie zmo der ni zo wa na kon -
so la dźwi gni elek tro nicz ne go ukła du
ste ro wa nia EPC (Elec tro nic Pi lot
Con trol) zo sta ła zin te gro wa na z fo te -
lem i mo że być ła two re gu lo wa na,
za leż nie od po trzeb ope ra to ra. Krót -
kie dźwi gnie umoż li wia ją pre cy zyj ne
ste ro wa nie ma szy ną, nie powodując
zmę cze nia operatora. Spo wal nia niu
ru chu, za trzy my wa niu lub opusz cza -
niu łyż ki nie to wa rzy szą ja kie kol wiek
wi bra cje. Ist nie je moż li wość za pro -
gra mo wa nia ogra nicz ni ka dol nej
i gór nej po zy cji ra mie nia – za na ci -
śnię ciem przy ci sku. Po nad to, układ
EPC po sia da pół au to ma tycz ną funk -
cję ko pa nia uła twia ją cą opty mal ne
na peł nia nie łyż ki. 
Ła do war ka WA380-7 – po dob nie jak
in ne ma szy ny na pę dza ne sil ni ka mi
speł nia ją cy mi nor mę emi sji spa lin
nor my emi sji spa lin EU Sta ge
IIIB/Tier 4 In te rim ob ję ta jest bez płat -
nie pro gra mem ser wi so wym Ko mat -
su CARE. Obej mu je pla no wą ob słu -
gę tech nicz ną w okre sie pierw szych
trzech lat eks plo ata cji maszyny lub
prze pra co wa nia przez nią 2.000 go -
dzin. Wy ko ny wa na jest ona przez
wy kwa li fi ko wa nych me cha ni ków Ko -
mat su przy uży ciu wy łącz nie ory gi -
nal nych czę ści za mien nych i kom po -
nen tów. W za kres Ko mat su CARE
wcho dzi tak że dwu krot na wy mia -
na fil tra czą stek sta łych KDPF oraz
gwa ran cja na pierw szych pięć lat
lub 9.000 go dzin eks plo ata cji fil tra.
Ko mat su za pew nia, że ope ra tor ma -
szy ny wy po sa żo nej w filtr KDPF
na co dzień zupełnie nie dostrzega
te go fak tu. Re ge ne ra cja fil tra czą stek
sta łych od by wa się bo wiem w peł ni
au to ma tycz nie i nie wią że się ani
z prze sto jem ma szy ny, ani ko niecz -
no ścią wy dłu że nia dnia pra cy. 
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Nowej generacji chłodnica nie zatyka się nawet
podczas pracy w dużym zapyleniu

Wskaź nik Eco na mo ni to rze w ka bi nie „pod po -
wia da” ope ra to ro wi wła ści we roz wią za nia

Sze ro ko otwie ra ne po kry wy i od chy la ne błot ni ki
uła twia ją do stęp do punk tów ob słu gi co dzien nej

Er go no micz ne dżoj sti ki umoż li wia ją ope ra to ro wi
pre cy zyj ne ste ro wa nie ma szy ną 

Układ Smart Lo ader Lo gic po zwa la opty mal nie
do sto so wać mo ment ob ro to wy do po trzeb



12 SERWIS I EKSPLOATACJA  

Im pre za Sca nia Top Te am na ro dzi ła się w Szwe cji
w ro ku 1989, ja ko kra jo wy pro gram tre nin go wy po łą -
czo ny z kon kur sem. Z bie giem cza su prze kształ cił

się w zna ny dzi siaj mię dzy na ro do wy kon kurs. W bie żą -
cym ro ku wzię ło w nim udział po nad osiem ty się cy me -
cha ni ków i spe cja li stów do spraw czę ści za mien nych
z 63 kra jów na ca łym świe cie. W 2013 kon kurs Sca nia
Top Te am od był się po raz dzie wią ty.
Sca nia Top Te am jest nie zwy kle sku tecz nym prak tycz -
nym spo so bem na sta łe do sko na le nia ser wi sów Sca nia
roz sia nych po ca łym świe cie. Ulep szo ne me to dy pra cy
spra wia ją, że pra cow ni cy są bar dziej umotywowani
a – i tak ni ska – ro ta cja me cha ni ków w ser wi sach do dat -
ko wo ma le je. Pro wa dzi to do podniesienia kwa li fi ka cji
me cha ni ków, a w efek cie do zwięk sze nia ja ko ści pra cy
ser wi sów we wszyst kich miej scach ich dzia ła nia. 
W tym ro ku dzie sięć naj lep szych ze spo łów z ser wi sów
Sca nia wy ło nio nych w eli mi na cjach spo tka ło się 21 i 22
li sto pa da w świa to wym fi na le kon kur su Sca nia Top Te -
am 2013 w Söder tal je, w Szwe cji. Naj lep szy wy nik w pół -
fi na łach uzy ska ły dru ży ny z Au stra lii, Fin lan dii i No wej
Ze lan dii. W osta tecz nej roz gryw ce ry wa li zdy stan so wa ła
re pre zen ta cja Au stra lii, udo wad nia jąc, że w peł ni za słu -
ży ła na mia no So uthern Stars. Ty tuł naj lep sze go ze spo -
łu me cha ni ków na świe cie zdo by ła dru ży na So uthern
Stars z ser wi su Sca nia w Syd ney w Au stra lii. Zwy cięz cy
po ko na li w fi na le No wo ze land czy ków i Fi nów.
– To wprost nie wia ry god ne! To naj wspa nial sze do świad -
cze nie, ja kie sta ło się na szym udzia łem! Dro gę do zwy -
cię stwa uto ro wa ły nam de ter mi na cja, pew ność sie bie
i umie jęt ność pra cy ze spo ło wej. Na praw dę świet nie się
nam współpracowało. W trud nych chwi lach do pin go wa li -
śmy się na wza jem: nie pod da waj się! Ni gdy nie stra ci li -

śmy opa no wa nia. By li śmy prze ko na ni, że da my ra dę – po -
wie dział kie ru ją cy zwy cię skim ze spo łem Phil lip Sa ge. 
Prze bieg ry wa li za cji śle dzi ło bez po śred nio czte ry stu wi -
dzów, w tym fi na li ści z Ar gen ty ny, Au strii, Nie miec, Pe -
ru, Sło wa cji, Szwaj ca rii i Włoch. Mi mo, że za koń czy li ry -
wa li za cję na wcze śniej szych eta pach, po tra fi li wspa nia -
le do pin go wać swych nie daw nych ry wa li.
Ostatecznie zwy cię ży ła dru ży na z da le kiej Au stra lii, ale
wła ści cie le cię ża ró wek mo gą po le gać na wy so kich
umie jęt no ściach me cha ni ków w ser wi sach Sca nia
na ca łym świe cie. Ha rald Ce der berg, Dy rek tor Tech ni -
cal Tra ining w Sca nia Aca de my, ob ser wu je za wo dy Top
Te am od wie lu lat. – Im wię cej ze spo łów bie rze udział
w Sca nia Top Te am, tym wię cej go dzin po świę ca nych
jest na tre ning. W re zul ta cie or ga ni za cja i umie jęt no ści
pra cow ni ków ser wi su są sta le roz wi ja ne – mó wi Harald
Ce der berg. Zwra ca rów nież uwa gę, że ze spo ły, któ re
po ko na ły niezwykle trudną dro gę do świa to we go fi na łu,
pra cu ją w bar dziej upo rząd ko wa ny spo sób niż wcze -
śniej. – Z upły wem lat startują co raz lep sze zespoły. Wła -
śnie uho no ro wa li śmy zwy cięz cę Top Te am 2013, ale
kon kurs ca ły czas trwa będąc glo bal nym pro cesem do -
sko na le nia pra cy na szych ser wi sów – wy ja śnia.
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Australia zwycięża w konkursie Scania Top Team 2013

Zwy cięz cy Sca nia Top Te am 2013 czy li dru ży na So uthern Stars z Pre ston w Au stra lii

Naj lep sze na świe cie ze spo ły ser wi so we Sca nia:

1. miej sce – Au stra lia, dru ży na So uthern Stars z Pre ston, Syd -
ney. Człon ko wie: Phil lip Sa ge, Gra ham An drews, Mi cha el
Far rell, Lo gan Ho ser i Benn Jef fe ry.

2. miej sce – No wa Ze lan dia, dru ży na Ki wi z Whan ga rei. Człon -
ko wie: Scott Cann, Mi cha el Adams, Ga vin Brin dle, John Bur -
hen ne i Sha ne Par ker.

3. miej sce – Fin lan dia, dru ży na Kirk ko pu iston Sis sit z Lah ti.
Człon ko wie: Jan ne Mur to nie mi, Saul Ala -Ak ka la, Ja ri Kor ho la,
Pe tri Le vo nen i Te emu Tii ho nen.
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Pro duk ty fir mo wa ne mar ką Trim ble – choć nie zwy -
kle pre cy zyj ne – nie są wca le de li kat ne. Wprost
prze ciw nie, wszystkie urządzenia sły ną z so lid no -

ści wy ko na nia i od por no ści na wet na eks tre mal nie trud -
ne wa run ki pa nu ją ce na pla cach bu do wy. Oczy wi ście,
w trak cie eks plo ata cji mo gą przy da rzyć się awa ria czy
uszko dze nie me cha nicz ne sprzę tu. W ta kich przy pad -
kach każ dy z użyt kow ni ków sys te mów ste ro wa nia ma -
szy na mi Trim ble li czyć mo że na wspar cie tech nicz ne.
Ofe ru je je Cen trum Ser wi so we fir my Trim tech pro wa -
dzą cej au to ry zo wa ną, cer ty fi ko wa ną dzia łal ność ser wi -
so wą dla sys te mów ste ro wa nia ma szy na mi, ta chi me -
trów i od bior ni ków GPS mar ki Trim ble.
W przy pad ku awa rii sprzę tu użyt kow ni cy mo gą li czyć
na szyb ką po moc. Na te re nie ca łe go kra ju do dys po zy -
cji klien tów po zo sta je sieć mo bil nych in ży nie rów wspar -
cia tech nicz ne go. By zgło sić pro blem wy star czy wy peł -
nić for mu larz na stro nie in ter ne to wej po da jąc typ i miej -
sce pra cy ma szy ny, ro dzaj sys te mu, ob ja wy uster ki
i da ne kon tak to we. Ser wis Trim tech bez zwłocz nie kon -
tak tu je się za rów no z oso bą od po wie dzial ną za park ma -
szy no wy w fir mie zgła sza ją cej awa rię, jak i z ope ra to rem,
któ ry za ob ser wo wał awa rię. Dia gno za na stę pu je za raz
po zło że niu zgło sze nia – in ży nier wspar cia tech nicz ne go
te le fo nicz nie prze pro wa dza wy wiad. Po po sta wie niu
wstęp nej dia gno zy od po wied nio wy po sa żo ny ser wi sant
Trim tech  je dzie na plac bu do wy, aby roz po znać sy tu ację
na miej scu. Prze wi dzia ny czas usu nię cia awa rii wy no si 48
go dzin, jed nak że zwy kle na pra wa na stę pu je dzień
po zgło sze niu uster ki. Trim tech sta ra się, aby ser wi sant
na pra wił urzą dze nie na miej scu pod czas pierw szej wi zy ty
w miej scu pra cy ma szy ny. 
Znacz nym udo god nie niem już na eta pie wstęp ne go
usta la nia przy czyn awa rii jest sys tem Re mo te As si stant
czy li usłu ga in ter ne to wa ob słu gi wa na przez opro gra -
mo wa nie Con nec ted Com mu ni ty fir my Trim ble. Jest
ona do stęp na na ca łym świe cie za po śred nic twem sie -
ci de ale rów Trim ble (w Pol sce jest to fir ma Trim tech) dla
użyt kow ni ków kon tro le rów Trim ble TSC3 lub w do wol -
nej ma szy ny do prac ziem nych wy po sa żo nej w sys tem
ste ro wa nia Trim ble GCS900 w wer sji 12.4 oraz mo dem
ko mu ni ka cji bez prze wo do wej Trim ble SNM940 Con -
nec ted Si te Ga te way. Dzię ki za sto so wa niu roz wią zań
Trim ble Con nec ted Si te sys tem Trim ble Re mo te As si -
stant za pew nia wspar cie tech nicz ne w cza sie rze czy wi -
stym bry ga dom ro bo czym lub ope ra to rom ma szyn
do prac ziem nych, eli mi nu jąc prze sto je oraz kosz ty wy -
ni ka ją ce z ocze ki wa nia na przy jazd ser wi san ta na plac
bu do wy. Krót szy czas prze sto ju w ocze ki wa niu
na wspar cie tech nicz ne prze kła da się na wyż szą wy daj -
ność pra cy na bu do wie, zmniej sze nie kosz tów eks plo -
ata cyj nych na przy kład dzię ki ogra ni cze niu strat pa li -
wa. – Dzię ki sys te mo wi Re mo te As si stant ła twiej roz wią -

zu je się pro ble my, z któ ry mi ma my do czy nie nia na pla -
cu bu do wy. Pra cow ni cy do zo ru mo gą szko lić na od le -
głość nie do świad czo nych ro bot ni ków i wpro wa dzać no -
wych pra cow ni ków na plac bu do wy wie dząc, że bę dą
w sta nie im udzie lić od po wied nie go wspar cia tech nicz -
ne go. Wąt pli wo ści pra cow ni ka do ty czą ce za ło żeń pro -
jek tu, ko lej no ści wy ko na nia prac lub usta wień ma szy ny,
mo gą zdez or ga ni zo wać ro bo ty, wy wo łać kosz tow ną re -
ak cję łań cu cho wą: prze sto je, opóź nie nia, a na wet po -
praw ki. Te raz, ope ra tor lub pra cow ni cy pla cu bu do wy
mo gą ko mu ni ko wać się w cza sie rze czy wi stym z biu rem
pro jek tu lub de ale rem tech no lo gii Trim ble w ce lu roz -
wią za nia pro ble mów i kon ty nu owa nia pra cy. Ope ra to rzy
ma szyn uży wa ją cy jed no stek ste ru ją cych Trim ble CB450
lub CB460 z sys te mem ste ro wa nia Trim ble GCS900 Gra -
de Con trol Sys tem w wer sji 12.4 mo gą roz wią zy wać co -
dzien ne pro ble my na wet bez opusz cza nia ka bi ny i za -
trzy my wa nia ma szy ny. W ra zie po trze by per so nel wspar -
cia mo że prze jąć zdal ną kon tro lę nad jed nost ką ste ru ją -
cą w ka bi nie ma szy ny, okre ślić wer sję pli ku pro jek to we -
go, spraw dzić usta wie nia czuj ni ków i uzy skać do stęp
do dia gno sty ki w ce lu roz wią za nia pro ble mów – tłu ma -
czy Roz Bu ick, wi ce pre zes dzia łu cięż kich prac bu dow -
la nych (He avy Ci vil Con struc tion Di vi sion) fir my Trim ble. 
Bry ga dy ro bo cze uży wa ją ce no we go opro gra mo wa nia
Trim ble SCS900 Si te Con trol ler So ftwa re w wer sji 3.1
mo gą roz po cząć se sję zdal ne go wspar cia na swo ich
kon tro le rach po lo wych Trim ble TSC3 w ce lu wy ja śnie -
nia ko lej no ści prac, po twier dze nia wer sji pli ków pro jek -
to wych i ak tu ali za cji mo du łów opro gra mo wa nia bez
ko niecz no ści opusz cza nia pla cu bu do wy. Kie row ni cy
prac po mia ro wych i pra cow ni cy nad zo ru na bu do wie
mo gą wy ko rzy sty wać urzą dze nie Re mo te As si stant
do szko le nia no wych ze spo łów nad zo ru oraz w ce lu
szyb kie go spraw dze nia, czy uży wa ny przez nich sprzęt
Trim ble dzia ła pra wi dło wo.
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Serwis i wsparcie techniczne Trimble

Ope ra to rzy ko rzy sta ją cy z sys te mów Trim ble mo gą roz wią zy wać co dzien ne
pro ble my na wet bez opusz cza nia ka bi ny i za trzy my wa nia ma szy ny
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Rów niar ka dro go wa to ma szy na dla wy kwa li fi ko -
wa ne go ope ra to ra. Od po wied nio prze szko lo ne -
go i le gi ty mu ją ce go się od po wied nim do świad -

cze niem. Świa to wi pro du cen ci te go ty pu ma szyn przy -
zna ją, że zdol ny no wi cjusz po kur sie i zda niu eg za mi nu
nie jest w sta nie wy cią gnąć mak si mum z ma szy ny. Do -
brze, je że li bę dzie w sta nie pra co wać z przy naj mniej
z pięć dzie się cio pro cen to wą efek tyw no ścią moż li wo ści
ma szy ny. Kon struk to rzy fir my Ca ter pil lar po sta no wi li
przy spie szyć ten pro ces. Oczy wi ście nie gwa ran tu ją, że
w krót kim cza sie uda się im z każ de go no wi cju sza uczy -
nić ge niu sza w swym fa chu, ale wszyst kim ope ra to rom
rów nia rek, za rów no do świad czo nym, jak i znaj du ją cym
się do pie ro na do rob ku, uła twia ją zde cy do wa nie za da -
nie. Głów nie za spra wą re wo lu cyj ne go uprosz cze nia
ste ro wa nia ukła dem kie row ni czym i osprzę tem ro bo -
czym rów nia rek. Las dźwi gni, w któ rym zda rza ło się
zbłą dzić na wet ope ra to ra to rom do świad czo nym
w swym fa chu, za stą pi li er go no micz ny mi joy stic ka mi.
Po pra wi li tak że wi docz ność z ka bi ny. Prak tycz nie we
wszyst kich kie run kach. Dzię ki te mu ste ro wa nie rów niar -
ka mi Ca ter pil lar sta ło się nie tyl ko ła twiej sze, ale tak że
bar dziej pre cy zyj ne. In tu icyj na za sa da ste ro wa nia po -
zwa la szyb ko osią gnąć mak sy mal ną wy daj ność pra cy,
za rów no oso bom do świad czo nym, jak i po cząt ku ją -
cym. Ob słu ga funk cji hy drau licz nych ma szy ny od by wa
się za po mo cą joy stic ków. Są one er go no micz ne, a ich
ob słu ga in tu icyj na. Spra wia to, że każ dy, na wet mniej
do świad czo ny ope ra tor mo że z ła two ścią ste ro wać kil -
ko ma funk cja mi jed no cze śnie. Re zul ta tem jest nie tyl ko
wzrost kom for tu ope ra to ra, ale przede wszyst kim
znacz nie więk sza wy daj ność pra cy. Wy pa da rów nież
wspo mnieć o ogra ni cze niu kosz tów wy ko na nia za da -
nia, choć by ze wzglę du na ogra ni cze nie licz by prze jaz -
dów rów niar ki.
Elek tro nicz ny układ ste ro wa nia pręd ko ścią ob ro to wą
jed nost ki na pę do wej ETC (Elec tro nic Throt tle Con trol)
po zwa la na ła twe i pre cy zyj ne utrzy my wa nie ob ro tów
sil ni ka. Po je dyn czy prze łącz nik umoż li wia wy bór ręcz -
ne go lub au to ma tycz ne go try bu ste ro wa nia, za leż nie
od ro dza ju wy ko ny wa nej pra cy i pre fe ren cji ope ra to ra.
Le wy joy stick słu ży przede wszyst kim do kie ro wa nia ma -
szy ną i zmia ny bie gów. Skręt kół na stę pu je po przez wy -
chy le nie joy stic ka w le wo lub w pra wo. Ob ra ca jąc joy -
stick w le wo lub w pra wo ope ra tor do ko nu je skrę tu
w prze gu bie. Au to ma tycz ny po wrót prze gu bu do po zy -
cji cen tral nej na stę pu je po wci śnię ciu żół te go kla wi sza.
Do po chy le nia kół słu żą dwa czar ne przy ci ski. Kie ru nek
jaz dy wy bie ra ny jest su wa kiem. Je go ko lej ne po zy cje to:
„jaz da do przo du”, „po ło że nie neu tral ne” oraz „jaz da
do ty łu”. Do zmia ny bie gów – prze łą cze nie na na wyż szy
lub niż szy – od by wa się za po mo cą dwóch żół tych przy -
ci sków na joy stic ku. Le wy si łow nik pod no sze nia od kład -

ni cy ste ro wa ny jest po po pchnię ciu joy stic ka do przo du.
Aby opu ścić od kład ni cę ope ra tor mu si po cią gnąć joy -
stick do ty łu. W ce lu wy bra nia po ło że nia pły wa ją ce go le -
we go si łow ni ka pod no sze nia od kład ni cy na le ży za blo -
ko wać joy stick w spe cjal nej za pad ce.
Ważna funk cja, jaką jest au to ma tycz ny po wrót ra my
z do wol ne go po ło że nia do po zy cji wy pro sto wa nej
aktywowana jest po na ci śnię ciu jed ne go przy ci sku.
Zwięk sza to wy daj ność pra cy i bez pie czeń stwo, po nie -
waż ope ra tor mo że skon cen tro wać się na ste ro wa niu
od kład ni cą le mie sza.
Pra wy joy stick słu ży przede wszyst kim do ste ro wa nia
bel ką, ob rot ni cą i od kład ni cą le mie sza. By zmienić
położenie ob rot ni cy, wystarczy ob rócić joy stick w le wo
lub w pra wo. Włą cze nie/wy łą cze nie blo ka dy me cha ni -
zmu róż ni co we go odbywa się za pomocą jednego przy -
cisku. Ła twe i wy god ne ste ro wa nie tyl nym zry wa kiem
i/lub pod no śni kiem przed nim (o ile maszyna jest
wyposażona w tę funkcję) umoż li wia ją operatorowi
regulowane bez stop nio wo po krę tła.
In te re su ją ce roz wią za nie kon struk cyj ne sta no wi tak że
pro gra mo wal na kon so la ste ro wa nia do dat ko wym ob -
wo dem hy drau licz nym, Czte ry przy ci ski i mi nia tu ro wy
joy stick zwięk sza ją uni wer sal ność ma szy ny, po zwa la -
jąc ope ra to ro wi na efek tyw ne ste ro wa nie na wet sze -
ścio ma ob wo da mi hy drau licz ny mi. Po szcze gól ne funk -
cje hy drau licz ne moż na w ła twy spo sób za pro gra mo -
wać za po śred nic twem ET Cat ET. Dzię ki te mu użyt -
kow nik ma szy ny uzy sku je po trzeb ną kon fi gu ra cję ma -
szy ny. Do dat ko wa kon so la ste ru ją ca wy stę pu je w rów -
niar kach wy po sa żo nych w trzy lub wię cej do dat ko we
funk cje hy drau licz ne.
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Rów niar ki Ca ter pil lar – re wo lu cja w ste ro wa niu

Kon struk to rzy za dba li, by ste ro wa nie rów niar ka mi Ca ter pil lar sta ło się nie
tyl ko ła twiej sze, ale tak że bar dziej pre cy zyj ne
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16 SERWIS I EKSPLOATACJA  

Sto wa rzy sze nie Dys try bu to rów Ma szyn Bu dow la -
nych oraz Mię dzy na ro do we Tar gi Po znań skie
pod ję ły ści słą współ pra cę od no śnie or ga ni za cji

no wych na ryn ku pol skim tar gów dla bran ży ma szyn
bu dow la nych pod na zwą INTERMASZ. Pierw sza edy cja
tej im pre zy od bę dzie się w dniach od 21 do 24 ma -
ja 2014 ro ku na te re nach Mię dzy na ro do wych Tar gów
Po znań skich i – zgod nie z wo lą przed sta wi cie li wy staw -
ców – od by wać się bę dzie w cy klu dwu let nim. Z uwa gi
na za po wie dzia ną obec ność kil ku dzie się ciu wio dą cych
ma rek, eks po zy cję Tar gów INTERMASZ już dzi siaj
okre ślić moż na mia nem naj więk sze go w Pol sce spo tka -
nia te go sek to ra ryn ku. 
W wy ni ku cy klu spo tkań i kon sul ta cji z li de ra mi bran ży
sku pio ny mi wo kół Sto wa rzy sze nia, a re pre zen tu ją cy mi
pro du cen tów oraz dys try bu to rów ma szyn i urzą dzeń sto -
so wa nych m.in. w bu dow nic twie, prze my śle wy do byw -
czym, czy usłu gach ko mu nal nych, stwo rzo na zo sta ła in -
no wa cyj na for mu ła no wych tar gów. Oprócz sze re gu dy -
na micz nych po ka zów moż li wo ści cięż kie go sprzę tu bu -
dow la ne go na sto iskach wy staw ców, zwie dza ją cy Tar gi
bę dą mo gli po dzi wiać ma szy ny w pra cy pod czas pla no -
wa ne go po ka zu „Plac bu do wy na ży wo”. Spe cjal nie dla
po trzeb dy na micz nych po ka zów INTERMASZU w 2014
ro ku, przy go to wa nych zo sta nie kil ka sek to rów te re nu
otwar te go MTP. – W tym przy naj mniej dwie pro po zy cje,
gdzie nie tyl ko bę dzie moż na za pre zen to wać naj moc niej -
sze stro ny funk cjo nu ją cych ma szyn, ale tak że wziąć
udział na przy kład w przy go to wa niu no wej na wierzch ni
rze czy wi stej dro gi – mó wi To masz Ko bier ski, wi ce pre zes
Mię dzy na ro do wych Tar gów Po znań skich. Or ga ni za to -
rzy wy da rze nia za po wia da ją tak że ab so lut ną no wość
tar go wą w nie spo ty ka nej do tych czas for mu le. Bę dzie
nim im pre za: „Dzień Ope ra to ra”, któ re go bo ga ty pro -
gram wy da rzeń kie ro wa ny bę dzie nie tyl ko do ope ra to -
rów ma szyn, ale rów nież do ich ro dzin, dzię ki cze mu
sta nie się praw dzi wym świę tem co dzien nych użyt kow ni -
ków cięż kie go sprzę tu. „Dniem Ope ra to ra” bę dzie ostat -
ni dzień INTERMASZU, czy li so bo ta 24 ma ja 2014 ro ku.
Ten kon kret ny dzień ty go dnia zo stał wska za ny przez
pro du cen tów ja ko opty mal ny dla wie lu pro fe sjo na li stów.
Ope ra tor jest nie zwy kle waż ną oso bą w fir mie, ma nie -
rzad ko de cy du ją cy wpływ na de cy zje za ku po we do ty -
czą ce po szu ki wa nej ma szy ny. Bar dzo czę sto to wła śnie
ope ra tor jest w sta nie naj traf niej oce nić za le ty i mak sy -
mal ną wy daj ność sprzę tu nie zbęd ne go w co dzien nej
pra cy na bu do wie, „od kryw ce”, czy w jed no st ce zaj mu -
ją cej się utrzy ma niem dróg. – So bo ta to dla wie lu osób
je dy ny dzień ty go dnia, któ ry mo gą po świę cić na za po -
zna nie się z no wą ofer tą ryn ku. Je śli do ło ży my do te go
moż li wość mi łe go spę dze nia cza su w gro nie ro dzin nym,
przy jazd na tar gi sta nie się z pew no ścią jesz cze bar dziej
atrak cyj ny – pod kre śla To masz Ko bier ski. Wśród spe cjal -

nych wy da rzeń, do peł nia ją cych moż li wość sa mo dziel ne -
go prze te sto wa nia ma szyn, już dzi siaj or ga ni za to rzy za -
po wia da ją nie zwy kle wi do wi sko we kon kur sy z cen ny mi
na gro da mi. Przy go to wa ne zo sta ną one przez wy staw -
ców INTERMASZU. – Or ga ni za to rzy i wy staw cy nie za po -
mi na ją o naj młod szych. Z my ślą o dzie ciach pla no wa ny
jest mię dzy in ny mi „ma szy no wy” plac za baw, a dla pań
to wa rzy szą cych ope ra to rom, spe cjal na prze strzeń ofe ru -
ją ca „coś dla cia ła i du cha” – do da je To masz Ko bier ski. 
Pod czas spe cjal nej kon fe ren cji pra so wej w Warszawie
or ga ni za to rzy po in for mo wa li, że pro gram przy szło rocz -
ne go INTERMASZU ob fi to wać bę dzie w sze reg in te re su -
ją cych pre zen ta cji i kon fe ren cji po dej mu ją cych ak tu al ną
te ma ty kę dla bran ży i jej roz wo ju. Wy ko rzy sta na zo sta nie
tu su per no wo cze sna in fra struk tu ra Mię dzy na ro do wych
Tar gów Po znań skich po zwa la ją ca na spraw ne zor ga ni -
zo wa nie se mi na riów, kon fe ren cji i prezentacji.
W ma ju przy szłe go ro ku do dys po zy cji wy staw ców oraz
zwie dza ją cych od da ny zo sta nie naj więk szy ze wnętrz ny
plac wy sta wien ni czy Mię dzy na ro do wych Tar gów Po -
znań skich. Plac Mar ka, o po wierzch ni bli sko dwu dzie -
stu ty się cy me trów kwa dra to wych, w ca ło ści prze kształ -
ci się w wy sta wę naj now szej ofer ty pro du cen tów i dys -
try bu to rów ma szyn bu dow la nych. Tar gi INTERMASZ to
jed nak nie tyl ko ze wnętrz na eks po zy cja. Ca łość uzu peł -
nią trzy pa wi lo ny wy sta wien ni cze 3, 3A oraz 4 o łącz nej
po wierzch ni bli sko dwu dzie stu ty się cy me trów kwa dra -
to wych. W ra zie po trze by uru cho mio ny do dat ko wo zo -
stać mo że pa wi lion nr 5, co ozna cza zwięk sze nie po -
wierzch ni wy sta wien ni czej o do dat ko we trzy na ście ty -
się cy me trów kwa dra to wych. Aby spro stać ocze ki wa -
niom zwie dza ją cych, do ich dys po zy cji od da nych zo -
sta nie po nad 2.500 miejsc par kin go wych na te re nie tar -
gów oraz par kin gu znaj du ją ce go się w nie da le kiej od le -
gło ści od te re nów wy sta wien ni czych.
Zgod nie z de cy zją pod ję tą przy oka zji licz nych spo tkań
po mię dzy przed sta wi cie la mi bran ży, a or ga ni za to ra mi
tar gów, INTERMASZ bę dzie od by wał się w cy klu dwu let -
nim. Na ta ką de cy zję wpływ miał mię dzy in ny mi cykl
tech no lo gicz ny in no wa cyj no ści bran ży. W przy pad ku
wie lu sek to rów no wo ści są przy go to wy wa ne w cy klach
dwu let nich, co wy mu sza jed no cze śnie cy klicz ność wy -
staw. – Isto tą tar gów są wła śnie no we pro po zy cje pro du -
cen tów. Jak wska zu ją na sze ba da nia wśród zwie dza ją -
cych, bli sko dzie więć dzie siąt pro cent z nich przy jeż dża
na tar gi wła śnie po to, aby zo ba czyć no we roz wią za nia.
Stąd pro sty wnio sek – pre zen to wa nie ofert czę ściej, niż
dyk tu je to sto pień in no wa cyj no ści kon kret nej bran ży, mi -
ja się z za sad ni czym ce lem organizacji eks po zy cji tar go -
wej. Idąc zatem śla dem su ge stii, a fi nal nie de cy zji wy -
staw ców INTERMASZU, je stem prze ko na ny, że cykl dwu -
let ni to ide al ne roz wią za nie dla bran ży ma szyn bu dow la -
nych – tłu ma czy To masz Ko bier ski.
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In ter masz 2014 – tar gi in no wa cyj ne
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18 HYDRAULIKA SIŁOWA

Byd go skie Za kła dy Prze my słu Gu mo we go Sto -
mil S.A. to przed się bior stwo z po nad dzie więć -
dzie się cio let nią tra dy cją w pro duk cji wy ro bów

gu mo wych. Pro to pla stą za kła dów by ła Fa bry ka Wy ro -
bów Gu mo wych „Kau czuk” S.A. Ka mień wę giel ny
pod jej mu ry po ło żo no w ro ku 1920. W okre sie mię dzy -
wo jen nym był to pią ty co do wiel ko ści za kład che micz -
ny w Pol sce. Już w trzy la ta od uru cho mie nia pro duk cji
fir ma sta ła się uzna nym – nie tyl ko w kra ju, ale i za gra -
ni cą – pro du cen tem gu mo wych ar ty ku łów for mo wych,
opon ro we ro wych oraz wę ży ni sko ci śnie nio wych.
W okre sie po wo jen nym a szcze gól nie po ro ku 1970,
w któ rym fir ma otrzy ma ła na zwę Byd go skie Za kła dy
Prze my słu Gu mo we go Sto mil na stą pił jej dy na micz ny
roz wój. Za kła dy sta ły się zna czą cym pro du cen tem taśm
trans por te ro wych z PCW i gu my, ar ty ku łów for mo wych,
płyt i wy kła dzin gu mo wych, wę ży prze my sło wych oraz
wę ży gu mo wych do urzą dzeń hy drau licz nych, któ rych
do dnia dzi siej sze go jest je dy nym kra jo wym pro du cen -
tem. W ro ku 1973 fir ma sta ła się przed się bior stwem
wie lo za kła do wym, przyj mu jąc do swo ich struk tur za -
kład pro duk cyj ny w Ła bi szy nie, spe cja li zu ją cy się w wy -
twa rza niu wy tła cza nych wy ro bów gu mo wych.
Wy ro by Byd go skich Za kła dów Prze my słu Gu mo we go
Sto mil cie szą się uzna niem za rów no na ryn ku kra jo -
wym, jak i za  gra nicą. Jest to moż li we dzię ki kon se -
kwent ne mu pro ce so wi re struk tu ry za cji oraz in we sty -
cjom w no wo cze sne tech no lo gie. Atu tem fir my są też
wy kwa li fi ko wa na kadra technologiczna i produkcyjna.
Nic nie stoi za tem na prze szko dzie, by roz po cząć pod -
bój ryn ków nie tyl ko eu ro pej skie go, ale rów nież azja tyc -
kie go i północnoamerykańskiego. Ry nek zby tu dla pro -
duk tów Spół ki jest bar dzo per spek ty wicz ny. Wy twa rza -
ne wy ro by znaj du ją za sto so wa nie w wie lu sek to rach go -
spo dar ki, mię dzy in ny mi w gór nic twie (głów nie wę gla
ka mien ne go), bu dow nic twie, rol nic twie oraz sze ro ko po -
ję tym prze my śle ma szy no wym.
W ak tu al nej ofer cie pro duk cyj nej fir my znaj du ją się wę -
że hy drau licz ne, pły ty i wy kła dzi ny gu mo we, mie szan ki
gu mo we, ta śmy prze no śni ko we, ar ty ku ły techniczno-
gumowe i pro fi le wy tła cza ne, któ re ma ją sze ro kie za sto -
so wa nie w wie lu sek to rach go spo dar ki, mię dzy in ny mi
w gór nic twie, bu dow nic twie, rol nic twie, prze my śle ma -
szy no wym i spo żyw czym. Uwa gę zwró cić na le ży rów -
nież na no we kie run ki dzia ła nia Byd go skich Za kła dów
Prze my słu Gu mo we go Sto mil. Fir ma ofe ru je nie zwy kle
sze ro ką li nię pro duk tów w za kre sie za kuć hy drau licz -
nych sto so wa nych na skó ro wa nych oraz nie skó ro wa -
nych wę żach ni sko -, śred nio - i wy so ko ci śnie nio wych
oraz na wę żach ter mo pla stycz nych prze zna czo nych
do pra cy w bar dzo wy so kim za kre sie ci śnie nia. Sto mil
ofe ru je trwa łe, jed no czę ścio we ele men ty gię te, w ca łym
za kre sie wy mia ro wym stan dar do wych za kuć. Dzię ki

opa no wa niu tech no lo gii pro duk cji umoż li wia ją cej wy eli -
mi no wa nie pro ce su lu to wa nia Sto mil wy twa rza kom po -
nen ty po zba wio ne ja kich kol wiek nie do cią gnięć, błę dów
pro duk cyj nych. Gwa ran tu je to utrzy ma nie naj wyż szej
po wta rzal ne j ja ko ści wy ro bów. W efek cie użyt kow nik
mo że być pe wien uzy ska nia ni czym nie nie za kłó co ne -
go prze pły wu pły nów hy drau licz nych.
Od sa me go po cząt ku ist nie nia nad rzęd nym ce lem dzia -
łal no ści Byd go skich Za kła dów Prze my słu Gu mo we go
Sto mil jest wy twa rza nie i do star cza nie wy ro bów
oraz usług, któ rych ja kość, no wo cze sność i atrak cyj -
ność za pew ni na byw com peł ną sa tys fak cję, a spół ce
po myśl ny roz wój. Fir ma re ali zu je dłu go fa lo wą stra te gię
w tym za kre sie. Przez ca ły czas do sto so wu je swe dzia -
ła nia do ro sną cych wy ma gań ryn ku. By im spro stać po -
sze rza i mo der ni zu je asor ty ment wy ro bów. Dzia ła kon -
se kwent nie zdo by wa jąc ko lej ne cer ty fi ka ty dla pro duk -
tów i re ali zu jąc no we in we sty cje. Pro duk cja wy ro bów
w dwóch lo ka li za cjach w Byd gosz czy i Ła bi szy nie.
Wy so kie stan dar dy pro fe sjo nal ne go dzia ła nia sta no wią
pod sta wę do umac nia nia wio dą cej po zy cji nie tyl ko
na kra jo wym ryn ku. In ży nie ro wie Byd go skich Za kła dów
Prze my słu Gu mo we go Sto mil S.A. są otwar ci na dia log
z klien ta mi i part ne ra mi han dlo wy mi. Wy mia na do świad -
czeń w tym wzglę dzie jest nie zwy kle pomocna w
opracowywaniu nowych produktów.  Fir ma czy ni wszyst -
ko, by speł niać po trze by klien tów. Jej ce lem nad rzęd nym
jest do star cza nie wy ro bów naj wyż szej ja ko ści, ofe ro wa -
nie klien tom naj lep szych roz wią zań,  sta łe do sko na le nie
pro ce sów pro duk cyj nych, sty mu lo wa nie po staw in no wa -
cyj nych ukie run ko wa nych na po trze by ryn ku i na tych mia -
sto wa re ak cja na sy gna ły z nie go pły ną ce.  Świad czą
o tym przede wszyst kim: wy pra co wa na mar ka i roz po -
zna wal ność zna ku fir mo we go, sze ro ki wa chlarz pro duk -
tów, umoż li wia ją cy sku tecz ne kon ku ro wa nie na ryn ku
oraz wy so ce wy spe cja li zo wa na ka dra tech no lo gicz na.
Spół ka w du żej mie rze dzia ła na ryn ku B2B – jej gru pą
do ce lo wą sta no wią w więk szo ści dys try bu to rzy oraz od -
bior cy fi nal ni. Od kil ku lat w ob sza rze pro duk cji i sprze da -
ży dzia ła we dług stan dar dów Sys te mu Za rzą dza nia Ja ko -
ścią ISO 9002, a od ro ku 2009 w Byd go skich Za kła dach
Prze my słu Gu mo we go Sto mil S.A. obo wią zu je Sys tem
Za rzą dza nia Ja ko ścią we dług nor my EN ISO 9001: 2008.
Jak już wspo mnia no fir ma jest je dy nym pro du cen tem
wę ży hy drau licz nych w Pol sce. Ich kon struk cja obej mu -
je wąż gu mo wy oraz dwie przy łącz ki me ta lo we na obu
koń cach. Ma ją one róż ne go ty pu gwin ty przy łą cze nio -
we. BZPG Sto mil S.A. wpro wa dził do swo jej ofer ty łącz -
ni ki umoż li wia ją ce bu do wę szczel nych in sta la cji i ukła -
dów hy drau licz nych. Za ku cia pro du ko wa ne w opar ciu
o tech no lo gię fir my EUROPOWER dzię ki za sto so wa niu
sys te mu DMQ są w peł ni kom pa ty bil ne z wę ża mi hy -
drau licz ny mi Sto mil Byd goszcz i Stom -Flex. 
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Bydgoski Stomil podbija światowe rynki!
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20 TECHNIKA NAPĘDOWA

Koncerny Hi tachi Con struc tion Ma chi ne ry Eu ro pe
i Shell po łą czy ły si ły, by prze te sto wać przy dat -
ność pa li wa Shell GTL do napędu silników ma -

szy n bu dow la nych. Do przeprowadzenia testów
wybrano naj now szą ga mę ko pa rek Hi ta chi Za xis -5. 
W Eu ro pie ob ser wo wa ny jest zwięk szo ny na cisk na ko -
rzy sta nie z bar dziej eko lo gicz nych pa liw. Wy ni ka to z ko -
niecz no ści wpro wa dza nia no wych tech no lo gii nie zbęd -
nych do speł nie nia norm emi sji spa lin StageIIIB/Tier 4.
Wie le kon cer nów pa li wo wych sta ra się ogra ni czyć nie -
ko rzyst ny wpływ swo ich pro duk tów na śro do wi sko. Pa -
li wo GTL speł nia ocze ki wa nia w tym za kre sie. Jest czy -
ste, bez barw ne, nie mal że bez won ne, prak tycz nie wol ne
od siar ki i wę glo wo do rów aro ma tycz nych, ła two ule ga
bio de gra da cji. W nie któ rych ty pach sil ni ków i przy okre -
ślo nych wa run kach ro bo czy je go sto so wa nie przy czy nia
się do ogra ni cze nia emi sji spa lin i emi sji ha ła su. W wy -
ni ku spa la nia pa li wa GTL (gas to li qu id) po wsta je mniej
tlen ków azo tu, tlen ków siar ki i czą stek sta łych niż ma to
miej sce w przy pad ku zwy kłe go ole ju na pę do we go.
W ma ju te go ro ku przy stą pio no do te stów w wa run -
kach rze czy wi ste go pla cu bu do wy. Hi ta chi Con struc -
tion Ma chi ne ry Eu ro pe po raz pierw szy na peł ni ło ba ki
swych ma szyn opusz cza ją cych fa bry kę w Am ster da -
mie pa li wem GTL. – Pa li wo Shell GTL speł nia wszel kie
wy mo gi pro du cen tów sil ni ków Die sla, jest więc od po -
wied nie za rów no do no wych, jak i sta rych jed no stek na -
pę do wych ma szyn bu dow la nych. Ich użyt kow ni cy nie
mu szą prze pro wa dzać ja kich kol wiek mo dy fi ka cji, czy -
nić do dat ko wych in we sty cji choć by w po sta ci czysz -
cze nia ukła dów pa li wo wych – mó wi Igor de Lie fde
z Dzia łu In ży nie rii Hi ta chi Con struc tion Ma chi ne ry Eu ro -
pe. Aby po twier dzić te sło wa, prze pro wa dzo no jed nak
dwa te sty. Do pierw sze go ma ją ce go na ce lu po twier -
dze nie wa lo rów pa li wa Shell GTL w dłuż szym okre sie
prze cho wy wa nia wy ni kłym z nie re gu lar nej eks plo ata cji
wy bra no śred nią ko par kę ZX210LC -5. Ce lem te stu by -
ło spraw dze nie wła ścio wo ści pa li wa GTL znaj du ją ce go
się w ba ku rzad ko uru cha mia nej ko par ki w wa run kach
let nich. Dwie in ne ma szy ny ty pu ZX470LCH -5s, pra cu -
ją ce na co dzień w Nor we gii, wy bra no do spraw dze nia,
jak pa li wo Shell GTL spra wu je się w su ro wych wa run -
kach tam tej szej zi my. Pa nu ją cą w tym re gio nie Nor we -
gii tem pe ra tu rę mi nus 20°C i trud ny te ren uzna no
za wa run ki ide al ne do prze pro wa dze nia te stu. – Nie
mie li śmy żad nych pro ble mów z ma szy na mi, dla te go
mam peł ne za ufa nie do pa li wa Shell GTL. Je go zu ży cie
utrz my wa ło się na po dob nym po zio mie jak zwy kłe -
go ole ju na pę do we go. Je śli sto so wa nie te go pa li wa bę -
dzie ko rzyst niej sze fi nan so wo, bez wa ha nia bę dę je tan -
ko wał do swo ich ma szyn – po wie dział wła ści ciel fir my
Carl Chri stian Fon. A je den z ope ra to rów do dał: – Nie
wi dzę żad nej róż ni cy w wy daj no ści mię dzy Shell GTL

a ole jem na pę do wym. Gdy bym jed nak miał okre ślić,
któ ra ma szy na uży wa te go pa li wa, był bym w sta nie to
zro bić z ła two ścią, po nie waż pa li wo GTL nie wy dzie la
za pa chu, a sil nik pra cu je na nim znacz nie ci szej.
Wy ni ki obu te stów przeprowadzonych przez Hi ta chi
i Shell wy ka za ły, że do sko na łą czy stość i wy so ka sta bil -
ność po wło ki GTL pa li wa za po bie ga za ty ka niu fil trów
pa li wo wych pod czas roz ru chu ma szy ny na wet po dłu -
gim okre sie przestoju. Te wła ści wo ści spra wia ją, że roz -
ruch ma szy ny jest o wie le ła twiej szy tak że na mro zie.
Dzię ki te mu nie trze ba tak że sto so wać żad nych środ -
ków za po bie gaw czych.
Po po nad trzydziestu pięciu la tach ba dań Shell jest li de -
rem w pro duk cji pa li wa GTL. Obec nie wytwarza je w za -
kła dzie w Bin tu lu w Ma le zji. Rów no le gle, w opar ciu
o po nad dzie się cio let nie do świad cze nie pro duk cyj ne,
we współ pra cy z Qa tar Pe tro leum, Shell bu du je za kład
wy twór czy pa li wa GTL w Ka ta rze. Według danych
koncernu do ce lo wa wy daj ność te go kom plek su pro -
duk cyj ne go bę dzie po nad dzie się cio krot nie więk sza,
niż zdol no ści pro duk cyj ne za kła du ma le zyj skie go. Tak
du że in we sty cje w tech no lo gię GTL wy ni ka ją z prze ko -
na nia Shell, że jest to je den z klu czo wych kie run ków
w roz wo ju pa liw. Tech no lo gia GTL to pro ces prze twa -
rza nia ga zu ziem ne go na sze reg czyst szych pro duk tów
pa li wo wych (dla trans por tu dro go we go, wod ne go i lot -
ni cze go), su row ce che micz ne i sma ry. Pro duk ty GTL to
prak tycz nie czy ste wę glo wo do ry pa ra fi no we o do sko -
na łych wła ści wo ściach spa la nia; pro ces spa la nia jest
czyst szy, bar dziej płyn ny i prze bie ga w spo sób kon tro -
lo wa ny. Pa li wo GTL (gas to li qu id) jest al ter na tyw nym
pa li wem wy twa rza nym z ga zu ziem ne go o bar dzo wy -
so kiej licz bie ce ta no wej. Licz ba ce ta no wa jest mia rą ja -
ko ści spa la nia pa li wa, ana lo gicz ną do licz by okta no wej
w ben zy nie – im wyż sza licz ba ce ta no wa, tym peł niej szy
pro ces spa la nia. Licz ba ce ta no wa pa li wa GTL jest wyż -
sza niż dla ty po we go ole ju na pę do we go.
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Czy paliwo GTL nadaje się do maszyn budowlanych?

Fir ma Carl C Fon, je den z naj więk szych użyt kow ni ków ma szyn Hi ta chi
w Nor we gii prze te sto wa ła pa li wo GTL
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Od dział fir my Atlas Cop co – Un der gro und Rock
Exca va tion spe cja li zu je się w dzie dzi nie Tech ni ki
Gór ni czej. Zaj mu je się roz wo jem, pro duk cją

i sprze da żą sze ro kie go za kre su sprzę tu do drą że nia tu ne -
li i sprzę tu gór ni cze go dla róż nych za sto so wań na ca łym
świe cie. Głów nym za da niem od dzia łu jest pro jek to wa nie
in no wa cyj nych pro duk tów i sys te mów wspar cia ob słu gi
po sprze da żo wej. Ma to na ce lu za pew nie nie eko no micz -
nej eks plo ata cji sprzę tu. Dy rek cja i głów ne cen trum pro -
duk cyj ne Atlas Cop co Un der gro und Rock Exca va tion
znaj du ją się w szwedz kiej miej sco wo ści Öre bro. 
Jesienią  firma Atlas Copco została mianowana jednym
ze zwycięzców w konkursie International Design
Excellence Award (IDEA) 2013 za projekt interfejsu
nowego układu sterowania wiertnicą RCS 5.
Kon kurs IDEA or ga ni zo wa ny jest przez In du strial De si -
gners So cie ty of Ame ri ca (Ame ry kań skie Sto wa rzy sze -
nie Pro jek tan tów Prze my sło wych, IDSA). Współ za wod -
nic two zo sta ło za po cząt ko wa ne w ro ku 1980 i za li cza
się do mię dzy na ro do wych kon kur sów dla pro jek tan tów
o naj więk szym zna cze niu. No wy układ ste ro wa nia
wiert ni cą RCS 5 fir my Atlas Cop co otrzy mał brąz w ka -
te go rii pro jek to wa nia ukła dów lo gicz nych. 
– Fir ma Atlas Cop co zdo by ła brą zo wy me dal w pre sti żo -
wym kon kur sie In ter na tio nal De sign Excel len ce Award
(IDEA) 2013 za pro jekt in ter fej su no we go ukła du ste ro wa -
nia wiert ni cą RCS 5. Je ste śmy po dwój nie za szczy ce ni fak -
tem przy zna nia nam tej na gro dy. Pra gnę bo wiem za uwa -
żyć, że Atlas Cop co jest pierw szą fir mą z bran ży wy do byw -
czej, któ ra zo sta ła do ce nio na w ta ki spo sób za za pro jek to -
wa nie ukła du ste ro wa nia pra cą ma szyn. To do wód na to,
że nasz spo sób dzia ła nia spraw dza się po zwa la jąc nam
być naj lep szy mi w bran ży – mó wi Si sir nath San gi red dy,
kie row nik ze spo łu pro jek to wa nia in te rak cji w ośrod ku In -
du strial De sign Com pe ten ce Cen ter gru py Atlas Cop co. 
RCS 5 to in ter fejs sprzę tu i opro gra mo wa nia za pro jek -
to wa ny dla wiert nic. Na wi ga cja od by wa się za po mo -
cą pięt na sto ca lo we go ekra nu do ty ko we go, a pro ces
wier ce nia jest ste ro wa ny przez dwa wie lo funk cyj ne joy -
stic ki. RCS 5 peł ni funk cję pod sta wo we go in ter fej su
użyt kow ni ka po mię dzy wiert ni cą a ope ra to rem, wspo -
ma ga jąc, mo ni to ru jąc i ste ru jąc wiert ni cą oraz umoż li -
wia jąc lo kal ne i zdal ne ste ro wa nie. Sys tem ten za pi su -
je rów nież sta ny, zda rze nia oraz in for ma cje o błę dach,
co moż na wy ko rzy stać na po trze by przy szłej ana li zy.
In ter fejs ten za pro jek to wa no w ta ki spo sób, aby
uwzględ niał róż ne czyn ni ki do ty czą ce moż li wo ści ope -
ra to ra, ta kie jak na przy kład obu ręcz ność, dal to nizm
oraz zmie nia ją ce się wa run ki oświe tle nia. Na gro dzo ny
sys tem speł nia wszyst kie nor my bran żo we i stan dar dy
uży tecz no ści. Dzię ki za sto so wa niu zro zu mia łych sym -
bo li roz wią za nie to mo że być uży tecz ne w ma szy nach
eks plo ato wa nych na ca łym świe cie, nawet w jego

najodleglejszych zakątkach.  W pra wi dło wym wy ko rzy -
sta niu sys te mu nie jest konieczna znajomość języka
angielskiego. Jak już wspo mnia no na wi ga cja od by wa
się za po mo cą ekra nu do ty ko we go. Ope ra tor do ste ro -
wa nia pro ce sem wier ce nia wy ko rzy stu je dwa wie lo -
funk cyj ne er go no micz ne joy stic ki. Wszyst kie przy ci ski
umoż li wia ją ce za łą cze nie głów nych funk cji ma szy ny
zgru po wa no w wi docz nym miej scu w gór nej czę ści
joy stic ków. Wy star czy je den rzut oka, by od na leźć wła -
ści wy przy cisk. Jest to do sko na łe roz wią za nie, szcze -
gól nie dla mniej do świad czo nych ope ra to rów, któ rzy
w po cząt ko wej fa zie za miast sku piać się na wier ce niu
po szu ki wa li od po wied niej funk cji na wy świe tla czu. Tra -
ci ła na tym płyn ność, a tym sa mym wy daj ność i bez -
pie czeń stwo pra cy. – Joy stic ki wraz z ekra nem do ty ko -
wym za pro jek to wa no zgod nie z naj now szy mi zdo by cza -
mi er go no mii. Za pew niam, że ope ra tor zy skał na praw dę
er go no micz ne śro do wi sko pra cy. Od sa me go po cząt ku
był to je den z naj więk szych prio ry te tów na szych in ży nie -
rów. Ogól nie rzecz bio rąc, na szym ce lem by ło mak sy -
mal ne uła twie nie pra cy ope ra to rów wiert nic. Chcie li śmy
stwo rzyć sys tem któ ry był by in tu icyj ny i pro sty w ob słu -
dze. Dzię ki te mu na wet ope ra to rzy le gi ty mu ją cy się
mniej szym do świad cze niem mo gą pra co wać nie tyl ko
efek tyw nie, ale tak że w peł ni bez piecz nie. Wpro wa dze nie
na pla ce bu do wy du żych wiert nic Atlas Cop co se rii E wy -
po sa żo nych w in no wa cyj ny sys tem ste ro wa nia RCS 5
przy no si wymierne korzyści dla użyt kow ni ków ma szyn.
Przede wszyst kim po zwa la pod nieść wy daj ność pra cy.
Nie bez zna cze nia jest rów nież skró ce nie cza su szko le -
nia nie zbęd ne go dla no wych ope ra to rów – tłumaczy
Jo han Jons son, szef pro duk tu w fir mie Atlas Cop co. 

Atlas Cop co – układ ste ro wa nia wiert ni cą RCS 5 na gro dzo ny

No wy układ ste ro wa nia wiert ni cą RCS 5 Atlas Cop co zo stał na gro dzo ny
w kon kur sie Ame ry kań skie go Sto wa rzy sze nia Pro jek tan tów Prze my sło wych
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Yan mar kon se kwent nie roz wi ja kon cep cję ViO po -
le ga ją cą na tym, że ka bi na ma szy ny nie wy cho dzi
po za ob rys gą sie nic. Man ka men tem te go roz wią -

za nia by ło ogra ni cze nie prze stron no ści i nie do sta tecz -
ne wy tłu mie nie, a tym sa mym spa dek kom for tu dla ope -
ra to ra szcze gól nie od czu wal ny pod czas wie lo go dzin nej
pra cy. Z pro ble mem tym po sta no wi li zmie rzyć się in ży -
nie ro wie Yan ma ra, któ rzy po sta no wi li roz po cząć pro jek -
to wa nie no wej ge ne ra cji ko pa rek od… ka bi ny. Wsłu chi -
wa li się przy tym w po trze by zgła sza ne przez sa mych
ope ra to rów. Ob li czo no bo wiem, że prze cięt nie spę dza -
ją oni w ka bi nie bli sko sie dem go dzin dzien nie. 
Efekt prac kon struk to rów Yan ma ra, ja ki moż na by ło za -
bser wo wać cho ciaż by pod czas te go rocz nych tar gów
Bau ma w Mo na chium, jest za dzi wia ją cy. Wy da je się, że
in ży nie rom uda ło się po łą czyć ogień z wo dą. Ka bi na za -
sto so wa na w no wych ma szy nach jest bo wiem o wie le
szer sza i dłuż sza. A do te go kli ma ty zo wa na i bar dzo do -
brze wy ci szo na. Po sa do wie nie ka bi ny na spe cjal nych
amor ty za to rach oraz za sto so wa nie kom for to we go fo te -
la opty mal nie chro ni ope ra to ra przed szko dli wy mi dla
zdro wia wi bra cja mi.
Zwiększenie gabarytów kabiny skutkuje nieznacznym
wzrostem masy roboczej maszyny. Nie skutkuje jednak
odejściem od koncepcji ViO, ani ograniczeniem
parametrów pracy. Te są nawet lepsze niż w
maszynach minionej generacji. Jest to możliwe dzięki
przesunięciu środka ciężkości ku tyłowi i zastosowaniu
gąsienic o specjalnej konstrukcji umożliwiającej
zrezygnowanie z przeciwwagi.
Nie dzi wi, że ma łe ma szy ny nie spe cjal nie przy pa da ją
do gu stu me cha ni kom. By naj mniej nie dla te go, że są
bar dziej po dat ne na awa rie. Cho dzi o to, że trud niej je
na pra wiać. W sprzę cie o kom pak to wych ga ba ry tach
co dzien nym pro ble mem są kło po ty z do sta niem się
do new ral gicz nych pod ze spo łów i kom po nen tów. Te są
bo wiem upa ko wa ne na bar dzo ogra ni czo nej prze strze -
ni. A co na to biu ro kon struk cyj ne Yan ma ra? Me cha ni -
cy prze pro wa dza ją cy prze glą dy i na pra wy mi ni ko pa rek
no wej ge ne ra cji tej mar ki bę dą po zy tyw nie za sko cze ni.
Pro du cent zde cy do wa nie po my ślał bo wiem o tym, by
mak sy mal nie sze ro kie kla py ser wi so we, do sko na ły do -
stęp z bo ku do chłod ni cy i in nych pod ze spo łów bez ko -
niecz no ści uży wa nia ja kich kol wiek na rzę dzi znacz nie
uła twiały ich pra cę. Mi mo cia snych prze strze ni kom po -
nen ty zgru po wa no tak, by me cha nik nie mu siał roz bie -
rać po ło wy ma szy ny, by spraw nie i szyb ko dokonać
wymiany uszko dzo nej części. 
Yan mar wspo ma ga wszyst kich swo ich de ale rów i im -
por te rów za pew nia jąc im wspar cie tech nicz ne przy pra -
cach na praw czych oraz ofe ru jąc po moc w jak naj lep -
szym wy peł nie niu zo bo wią zań gwa ran cyj nych. Pra cow -
ni cy tych firm za pra sza ni są re gu lar nie na szko le nia

tech nicz ne ma ją ce na ce lu na by cie wie dzy od po wia da -
ją cej naj now szym tren dom tech nicz nym i roz wią za niom
sto so wa nym w pro ce sie pro duk cji. Szko le nia ma ją ce
cha rak ter za rów no teo re tycz ny, jak i prak tycz ny są pro -
wa dzo ne na te re nie za kła dów w Sa int -Di zier. Od by wa ją
się w nie wiel kich gru pach, co do dat ko wo pod no si ich
po ziom me ry to rycz ny. Szkolenia są obo wiąz ko we dla
no wych de ale rów, któ rzy są zobligowani do za po znania
swo ich pra cow ni ków ser wi so wych z ca łą ga mą pro duk -
tów Yan ma ra. Jed nak tak że personel techniczny
wszyst kich współ pra cu ją cych de ale rów mu si re gu lar nie
uzu peł niać stan swo jej wie dzy, zwłasz cza gdy na ry nek
wpro wa dza ne są ma szy ny now szej ge ne ra cji.
Fir ma Yan mar pro wa dzi do kład ny re jestr sprze da ży, po -
zwa la ją cy bły ska wicz nie usta lić, na ja kie ryn ki tra fia ją
po szcze gól ne ma szy ny. Za so by cen tral ne go ma ga zy nu
czę ści za mien nych uzu peł nia ne są przy ści słej współ -
pra cy de ale rów po to, by nie po no sić do dat ko wych
kosz tów zwią za nych z utrzy my wa niem zbęd nych za pa -
sów. W przy fa brycz nym ma ga zy nie wy so kie go skła do -
wa nia w Sa int -Di zier prze cho wu je się po nad sto czter -
dzie ści ty się cy czę ści za mien nych, pod ze spo łów i kom -
po nen tów. Dzię ki spraw ne mu dzia ła niu dzia łu lo gi stycz -
ne go fir my być one bły ska wicz nie do star czo ne w do -
wol ne miej sce w Eu ro pie. Fir ma ofe ru je wy łącz nie ory -
gi nal ne czę ści Yan mar, wy cho dząc ze wszech miar
słusz ne go za ło że nia, że w ten spo sób nie tyl ko wy dłu ża
okres bez a wa ryj nej eks plo ata cji ma szy ny, ale tak że
pod no si bez pie czeń stwo pra cy. Am bi cją fir my jest ta ka
or ga ni za cja ma ga zy nu i sys te mu do star cza nia czę ści,
by do tar ły one do za ma wia ją ce go w naj krót szym cza sie
i w naj wy god niej szy spo sób. W ra zie ja kich kol wiek wąt -
pli wo ści przy skła da niu za mó wień na czę ści za mien ne,
użyt kow nik mo że zwró cić się o po moc do jed ne go z de -
ale rów fir my w swo im kra ju. 
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Yanmar dba o operatorów i… mechaników

W przy fa brycz nym ma ga zy nie w Sa int -Di zier prze cho wu je się po nad sto
czter dzie ści ty się cy czę ści za mien nych, pod ze spo łów i kom po nen tów
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Spraw ność sil ni ków wy so ko pręż nych na pę dza ją cych
ma szy ny bu dow la ne nie jest wy so ka. Tyl ko oko ło
trzy dzie stu pro cent ener gii ciepl nej uzy ska nej z pa li -

wa za mie nia ne jest na pra cę me cha nicz ną. Choć wia do -
mo, że sil nik spa li no wy pra cu je bar dziej efek tyw ne w wyż -
szej tem pe ra tu rze, to jed nak ist nie je gra ni ca, któ rej nie
moż na prze kra czać. Tyl ko utrzy my wa nie wła ści wej tem pe -
ra tu ry za pew nia kon tro lo wa ne spa la nie, za cho wa nie wła -
ści wo ści smar nych ole ju i wresz cie ochro nę jed nost ki na -
pę do wej przed znisz cze niem. Tak, czy ina czej oko ło sie -
dem dzie się ciu pro cent ener gii ciepl nej wy two rzo nej w wy -
ni ku spa la nia pa li wa tra fia do oto cze nia. Część, któ ra nie
zo sta nie wy pro mie nio wa na wraz ze spa li na mi mu si być
od pro wa dzo na przez układ chło dze nia. Je go spraw ność
ma nie ba ga tel ny wpływ na wy dłu że nie ży wot no ści ma szy -
ny, a co za tym idzie okres i eko no mi kę jej eks plo ata cji.
Spraw ność ukła du na le ży roz pa try wać nie tyl ko
pod wzglę dem sku tecz no ści w od pro wa dza niu cie pła, ale
tak że za pew nie niu sil ni ko wi opty mal nej tem pe ra tu ry pra cy. 
Wia do mo też, że je dy ną sku tecz ną – oczy wi ście w pew -
nym, wciąż nie za do wa la ją cym za kre sie – me to dą po zby -
wa nia się w spo sób cią gły szko dli wej dla pod ze spo łów

ma szy ny ener gii ciepl nej jest sto so wa nie wen ty la to rów
o jak naj więk szej wy daj no ści i spraw no ści. Po go dzić się
przy tym na le ży z ubocz ny mi efek ta mi ich pra cy, ja ki mi są
nie tyl ko ha łas, ale rów nież roz pra sza nie po wnę trzu ma -
szy ny nie zli czo nych ilo ści za nie czysz czeń znaj du ją cych
się w stru mie niu za sy sa ne go po wie trza. Ko lej nym man ka -
men tem jest ha ła śli wość ukła du po tę go wa na przez fa le
go rą ce go po wie trza wy rzu ca ne go na ze wnątrz ma szy ny. 
Choć dą że nia kon struk to rów ukła dów chło dze nia od lat
kon cen tro wa ły się na wzię ciu pod kon tro lę stru mie nia
po wie trza prze cho dzą ce go przez wen ty la to ry, co po zwo -
li ło by nie tyl ko zre du ko wać sto pień emi sji uciąż li we go
ha ła su, ale rów nież ilość za nie czysz czeń prze do sta ją -
cych się do wnę trza ma szy ny, to więk szo ści fa chow ców
dłu go wy da wa ło się, że po le ma new ru jest zbyt ogra ni -

czo ne, by do ko nać rze czy wi ste go prze ło mu. Na szczę -
ście in ne go zda nia był ze spół in ży nie rów Ko be Cor po ra -
te Re se arch La bo ra to ries, któ ry już przed dzie się cio ma
la ty roz po czął ba da nia nad pro jek tem ogra ni cze nia ha ła -
su emi to wa ne go przez ma szy ny bu dow la ne. Ce lem kon -
struk to rów i na ukow ców kil ku ja poń skich uczel ni by ło
zre du ko wa nie war to ści emi to wa ne go ha ła su o 10 dB.
W cią gu sze ściu lat trwa nia prac stwo rzo no osiem pro to -
ty pów i do ko na no nie zli czo nych te stów. Osta tecz nie
do se ryj nej pro duk cji trafił sys tem iNDr (in te gra ted No ise
and Dust re duc tion). Wy po sa żo ne weń ko par ki mar ki
New Hol land emi tu ją ha łas o nie wia ry god nie ni skim po -
zio mie – dla ma szy ny kla sy 8,5 to ny wy no si on za le d -
wie 93 db(A). Ha ła śli wość na ta kim po zio mie jest ty po wa
dla mniej szych ma szyn te go ty pu o cię ża rze ro bo czym
w za kre sie od trzech do pię ciu ton. Dla te go New Hol land
dzię ki za sto so wa niu sys te mu iNDr ofe ru je ma szy ny speł -
nia ją ce nie tyl ko dzi siej sze, ale rów nież przy szłe nor my
de fi niu ją ce do pusz czal ne war to ści emi to wa ne go ha ła su. 
Kon struk cja sys te mu iNDr prze wi du je cał ko wi te od izo lo -
wa nie głów nych źró deł ha ła su emi to wa ne go przez ko par -
kę, ja ki mi są jed nost ka na pę do wa i wen ty la tor. Dro ga po -
wie trza za sy sa ne go z ze wnątrz, a na stęp nie wy rzu ca ne go
z ukła du jest ści śle okre ślo na i prze bie ga przez spe cjal ny
ka nał w nad wo ziu ko par ki. Je go du ża prze pu sto wość
spra wia, że choć wen ty la to ry za mon to wa no da le ko w głę -
bi ma szy ny, do cie ra ją do nich wy star cza ją ce daw ki świe -
że go po wie trza. Na uwa gę za słu gu je też ukształ to wa nie
sa me go ka na łu. Spra wia ono, że stru mień po wie trza po -
ko nać mu si swo isty la bi rynt. W ten spo sób w ka na le two -
rzą się splo ty po wie trza, któ re ekra nu ją roz cho dzą ce się
pro sto li nio wo fa le dźwię ko we. Są one w ten spo sób za -
trzy my wa ne i prak tycz nie nie wy do sta ją się na ze wnątrz.
Klu czo wą ro lę dla sku tecz ne go ogra ni cze nia emi to wa ne -
go ha ła su od gry wa ją dwa wiel ko po wierzch nio we ze spo ły
fil trów. Dzia ła ją ni czym siat ki za po bie ga jąc wni ka niu za -
nie czysz czeń do wnę trza wen ty la to rów i ko mo ry sil ni ka.
Fil try moż na bar dzo ła two wy mon to wać w ce lu ich oczysz -
cze nia. Fil try peł nią dwie funk cje. Oprócz tra dy cyj nej po le -
ga ją cej na za trzy my wa niu nie czy sto ści, tak że ro lę ma ty
wy głu sza ją cej ogra ni cza ją cej po ziom ha ła su wy do sta ją ce -
go się na ze wnątrz ma szy ny. Fil try umiej sco wio ne są
przed wen ty la to rem. Ogra ni cza to sku tecz nie po ziom ha -
ła su emi to wa ne go przez ko par kę. System iNDr pozwala
nie tyl ko sku tecz nie zre du ko wać ha ła śli wość ma szyn, ale
tak że utrzy my wać w czy sto ści ich pod ze spo ły. Ma to
wpływ na wy dłu że nie ich ży wot no ści i ogra ni cze nie bez -
pro duk tyw nych prze sto jów. Po wie trze wy rzu ca ne z ka -
na łu sys te mu iNDr wy pro wa dza ne jest na prze ciw le głym
bo ku ma szy ny ku gó rze. Kon struk to rzy uczy ni li to ce lo -
wo, w ten spo sób bo wiem do dat ko wo ogra ni cza się po -
ziom ha ła su oraz chro ni pra cow ni ków prze by wa ją cych
w po bli żu ma szy ny przed go rą cym po wie trzem. 

New Hol land – INDr chło dzi efek tyw nie

W no wa tor skim uk∏adzie sto so wa nym przez New Hol land jed nost ka na pę -
do wa i wen ty la tor znaj du ją się we wnątrz spe cjal ne go ka na∏u
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Zi ma do tar ła do Pol ski. Tem pe ra tu ra sys te ma tycz -
nie spa da. Roz ście ła cze po wo li opusz cza ją dro gi
chro niąc się w ba zach. Czas, aby wła ści cie le ma -

szyn dro go wych przy go to wa li je w cza sie „zi mo we go
snu” do przy szłe go se zo nu. Fir mie Vo lvo Ma szy ny Bu -
dow la ne Pol ska za le ży że by użyt kow ni cy jej ma szyn
wy ko na li to skru pu lat nie, dla te go przy go to wa ła krót ki
po rad nik wy szcze gól nia jąc wszyst kie ele men ty, któ rym
trze ba po świę cić wię cej uwa gi. 
Za kła da jąc, że prze stój ma szy ny bę dzie nie krót szy niż
sześć mie się cy czyn no ści roz po czy na my od oczysz -
cze nia i usu nię cia ma te ria łu przy kle jo ne go do gą sie nic,
nad wo zia, prze no śni ków, skrzy deł ko sza, prze no śni -
ków śli ma ko wych i sto łu. Kie dy ma szy na zo sta ła już do -
kład nie oczysz czo na i umy ta mo że my przy stą pić
do wła ści we go prze glą du, kon ser wa cji i na praw.

SILNIK
• spraw dza my i czy ści my wszyst kie wlo ty po wie trza

do prze dzia łu sil ni ko we go,
• oczysz cza my obu do wę i mo co wa nie fil tra po wie trza

zwra ca jąc szcze gól ną uwa gę na ewen tu al ne pęk nię -
cia prze wo dów po wie trza,

• za sła nia my wlot fil tra i koń ców kę wy de chu,
• odłą cza my i de mon tu je my aku mu la to ry, spraw dza my

po ziom elek tro li tu, ła du je my i od sta wia my do „zi mo -
wa nia” do ła do wu jąc je re gu lar nie co dwa mie sią ce,

• za bez pie cza my elek trycz ne i elek tro nicz ne pod ze -
spo ły, prze wo dy, po łą cze nia itd, 

• spraw dza my mo co wa nie, stan i szczel ność prze wo -
dów hy drau licz nych – mo gą być uszko dzo ne.

Po ta kim oczysz cze niu ma szy ny nie zbęd ne jest prze -
sma ro wa nie wszyst kich punk tów smar nych. To bar dzo
waż ne, gdy ma szy na by ła na ra żo na na kon takt z wo dą. 

PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY 
Pa mię tać na le ży, że czę ści zu ży wa ją ce się mo gą pra co -
wać je dy nie do mo men tu osią gnię cia sześć dzie się ciu
pro cent swo jej pier wot nej gru bo ści. W przy pad ku wy -
stą pie nia ich więk sze go zu ży cia, czę ści zu ży wa ją ce się
na le ży bez względ nie wy mie nić. Za sa da ta do ty czy
wszyst kich ele men tów me ta lo wych roz ście ła cza. Ich
kon tro lo wa na wy mia na ogra ni czy ry zy ko uszko dzeń
ma szy ny w trak cie se zo nu.
Spraw dzić na le ży na cią gi łań cu chów oraz po wierzch nie
pod i nad ni mi. Nie spraw dzo ne spa wy mo gą zo stać ze -
szli fo wa ne przez ma te riał, a osło na łań cu cha ze rwa na.
W na stęp stwie mo że ona uszko dzić prze no śni ki zgrze -
bło we i śli ma ko we. W przy pad ku, gdy łań cu chy są luź -
ne ma te riał mo że wejść pod osło nę bocz ną i ją wy giąć.
Po na cią gnię ciu prze no śnik po wi nien pra co wać bez ob -
cią że nia kil ka mi nut, po tym cza sie spraw dzić trze ba
po now nie na ciąg i do ko nać ewen tu al nych ko rekt.

WAŁKI I KOŁA ŁAŃCUCHOWE
Je śli ko ło łań cu cho we jest zu ży te, po wi nien być wy mie -
nio ny kom plet ny wa łek. Spraw dzić trze ba wszyst kie
ele men ty prze no śni ka zgrze bło we go. Je śli po trze ba,
wy mie niać na le ży kom plet ne współ pra cu ją ce ze so bą
ze sta wy. Mo że to za po biec kosz tow nym na pra wom
w przy szło ści. Pod czas na pi na nia prze no śnik po wi nien
pra co wać wol no i bez ob cią że nia. Je śli za cho dzi po -
trze ba należy po wtó rzyć na cią ga nie. Dol na po wierzch -
nia ogniw łań cu cha po win na być rów no z dol ną po -
wierzch nią ra my.

SPIRALA ŚLIMAKA
No we skrzy dło śli ma ka ma 20 milimetrów gru bo ści.
W przy pad ku stwier dze nia znacz ne go zu ży cia, wy gięć
kra wę dzi, śli mak wi nien zostać wy mie nio ny. W ce lu wy -
dłu że nia je go ży wot no ści, ło ży ska i na ciąg łań cu chów
spraw dzać należy w re gu lar nych od stę pach cza su,
zgod nie z in struk cją sma ro wa nia i ob słu gi.
Pamiętać należy, że cią gła pra ca śli ma ka pod czas roz -
kła da nia za po bie ga je go szyb kie mu zu ży ciu, na to miast
pra ca z du ży mi ob ro ta mi i nie wła ści wą od le gło ścią
od pod ło ża wy dat nie przy spie sza pro ces zu ży cia.
Koł pa ki ochron ne ze wnętrz nych ło żysk po win ny
mieć 50% swo jej pier wot nej gru bo ści. Zu ży te, nie bę dą
chro ni ły ło żysk przed ma te ria łem i nie za po bie gną uszko -
dze niom. Spraw dzić na le ży rów nież ło ży ska i na pęd śli -
ma ka oraz mo co wa nia si łow ni ków. Ło ży ska ze wnętrz ne
śli ma ków nie mo gą wy ka zy wać żad nych lu zów.

STÓŁ
Pa mię tać na le ży, że li mit gru bo ści pły ty den nej wi nien wy -
no sić 5 mi li me trów. Jest to ab so lut ne mi ni mum! Pa mię taj -
my, że bez od po wied niej po wierzch ni za gęsz cza ją cej
wstęp ne za gęsz cze nie jest cał ko wi cie unie moż li wio ne.
Pro ces zu ży wa nia się mo że na stę po wać z róż nym na tę że -
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Zanim maszyny zapadną w „zimowy sen”

Li mit gru bo ści pły ty den nej to 5 mm. Jest to ab so lut ne mi ni mum! Pa mię taj my,
że bez po wierzch ni za gęsz cza ją cej wstęp ne za gęsz cze nie jest nie moż li we



http://www.volvoce.com/dealers/pl-pl/Volvo/pages/introduction.aspx
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niem. Szyb ciej lub wol niej, w za leż no ści od ro dza ju roz kła -
da ne go ma te ria łu. Fa brycz nie no we ubi ja ki ma ją 18 mi li -
me trów sze ro ko ści pod sta wy (li mit zu ży cia wy no si w tym
przy pad ku 5 mi li me trów). Za le ca się, by wraz z ubi ja ka mi
do ko ny wać też wy mia ny grza łek elek trycz nych.
Re gu la cja ubi ja ka od by wa się za po mo cą śrub. Pa mię -
taj my, że dla sto łu z po dwój nym i po je dyn czym ubi ja -
kiem sto su je się in ne, okre ślo ne dla da ne go ty pu wiel ko -
ści zwi su pły ty. Na le ży do krę cić śru by re gu lu ją ce wła -
ści wym mo men tem ob ro to wym. Jest on ści śle okre ślo -
ny i wy no si 410 Nm. Istot ne jest, by luz po mię dzy pły tą
czo ło wą, a ubi ja kiem wy no sił od 1,5 do 2 mi li me trów. Ta -
kie usta wie nie umoż li wia wpły wa nie bi tu mu z ma sy as fal -
to wej oraz sma ro wa nie po wierzch ni ubi ja ka oraz li stew
śli zgo wych. Ostat nim ele men tem kon tro li sta nu tech -
nicz ne go sto łu roz ście ła cza jest do kład ne spraw dze nie
prze wo dów sma ro wych, ło żysk ubi ja ków, wa łu wi bra -
cyj ne go i pu szek elek trycz nych z prze wo da mi.

GĄSIENICE I KOŁA  
Aby za po biec uciąż li we mu „pod ska ki wa niu” ma szy ny
w cza sie jaz dy, na le ży wy mie nić rów no cze śnie wszyst -
kie klep ki gą sie nic, bez wzglę du na stan po szcze gól -
nych z nich. Zde cy do wa nie od ra dza się wy mia nę po je -
dyn czych kle pek. W przy pad ku za ob ser wo wa nia zu ży -
cia ko ła na pę do we go, spraw dzić na le ży rów nież łań -
cuch, ko ło na pi na ją ce, rol ki jezd ne i pod trzy mu ją ce.

Swo rzeń łą czą cy łań cu cha moż na zi den ty fi ko wać dzię -
ki otwo ro wi na je go po wierzch ni czo ło wej.
Ko ła przed nie w ukła dar kach ko ło wych za pew nia ją od -
po wied nią si łę na pę do wą ma szy ny. Wy mieniać je
należy je że li na stą pi ło ich zu ży cie. W ra zie po trze by wy -
so kość przo du ma szy ny moż na spraw dzić i wy re gu lo -
wać zgod nie z za le ce nia mi DTR. War to spraw dzić ci -
śnie nie w ko łach tyl nych, ich stan i wy so kość bież ni ka
(stan dar do wa war tość to 6.0 bar, ale zmie niać je moż na
w za kre sie 2,5 do 9,0 bar). 
Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne słu ży po mo cą swym klien -
tom w pra wi dło wym wy ko na niu wy mie nio nych po wy żej
prac. Po od po wied nim przy go to wa niu ma szy ny po zo -
sta je już tyl ko pla no wać ko lej ny se zon prac dro go wych.
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Ko ła przed nie w ukła dar kach ko ło wych za pew nia ją od po wied nią si łę na pę -
do wą ma szy ny. Wy mieniać je należy je że li na stą pi ło ich zu ży cie

POL-DRÓG
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POL-DRÓG Piła Sp. z o.o. ogłasza sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego:
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MASZYNY I URZĄDZENIA
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Ma ni tou – w Beł cha to wie jak na po li go nie

Ła do war ki te le sko po we Ma ni tou wy róż nia ją się wy -
daj no ścią, eko no mi ką eks plo ata cji i bez pie czeń -
stwem użyt ko wa nia. Wa lo ry te do ce nia RAMB, po -

sia da ją ca pięt na ście ma szyn tej mar ki fir ma wy ko nu ją ca
więk szość prac zle ca nych przez Ko pal nię Wę gla Bru nat -
ne go Beł cha tów ze wnętrz nym pod wy ko naw com. RAMB
zaj mu je się pro duk cją i mon ta żem kon struk cji sta lo wych,
ro bo ta mi an ty ko ro zyj ny mi, bu dow la ny mi, elek trycz ny mi
i re mon ta mi gi gan tycz nych ko pa rek ko pal nia nych. Nie -
zwy kle zwrot ne „Ma nit ki” spraw dza ją się ide al nie
przy prze no sze niu na wy so kość du żej ilo ści lek kich ele -
men tów i ma te ria łów słu żą cych do czysz cze nia kon struk -

cji. Moż li wość za mon to wa nia ko sza ro bo cze go znacz nie
po pra wi ła bez pie czeń stwo pro wa dzo nych ro bót. Wy ko -
naw ca mógł bo wiem zre zy gno wać ze sto so wa nia pod -
wie sza nych po de stów i sta cjo nar nych rusz to wań.
Ma ni tou to sprzęt do brze ra dzą cy so bie w trud nych wa -
run kach te re no wych, z ja ki mi ma my do czy nie nia na ol -
brzy mich po ła ciach beł cha tow skiej od kryw ki. W sło -
necz ne, wietrz ne dni występuje tu ol brzy mie za py le nie.
Z ko lei po opa dach ma szy ny mu szą prze miesz czać się
po grzą skim pod ło żu, czę sto za pa da jąc się w nim
po osie. Do te go do cho dzą du że od le gło ści. Z ba zy
RAMB na te ren od kryw ki Szczer ców, gdzie naj czę ściej
pra cu ją ła do war ki te le sko po we jest dwa dzie ścia pięć ki -
lo me trów. Nie dzi wi za tem, że nie któ re z ła do wa rek
prze je cha ły już 24 ty sią ce ki lo me trów. By ogra ni czyć
bez pro duk tyw ne przejazdy po cząt ko wo ma szy ny ser wi -
so wa no w te re nie. Osta tecz nie jed nak zde cy do wa no,
że w każ dy pią tek ma szy ny, o ile tyl ko nie wy ko nu ją
żad nych za dań, zjeż dża ją suk ce syw nie do głów nej ba -
zy. Tu taj są grun tow nie my te, pod da wa ne prze glą dom,
kon ser wa cjom i ewen tu al nym na pra wom. W ten spo -
sób, mi mo eks plo ata cji w cięż kich wa run kach, sprzęt
jest utrzy ma ny w do sko na łym sta nie tech nicz nym przy -
no szą cy zna czą cy spa dek awa ryj no ści, a tym sa mym
bez pro duk tyw nych prze sto jów.

RAMB utrzy mu ją cy wła sną eki pę ser wi so wą chwa li so -
bie współ pra cę z de ale rem Ma ni tou – In trac Pol ska.
Wszel kie pro ble my roz wią zy wa ne są bły ska wicz nie.
Me cha ni cy fir my RAMB mo gą li czyć na wspar cie tech -
nicz ne w okre sie pogwarancyjnym nie tyl ko w tym
wzglę dzie. Mo bil ny ser wis fir my In trac Pol ska prze pro -
wa dza na pra wy w miej scu po sto ju ma szy ny. Je go me -
cha ni cy po tra fią po ra dzić so bie na wet z naj trud niej szy -
mi przy pad ka mi. In trac Pol ska dba rów nież o do stęp -
ność czę ści za mien nych, tak że do star szych mo de li,
wy pro du ko wa nych przed wie lo ma la ty. 
Pod czas nor mal nej eks plo ata cji ma szyn zda rza ją się
awa rie i uster ki, któ rych przy czy nę trud no usta lić jed no -

znacz nie. RAMB chwa li po dej ście do pro ble mu za rów -
no Ma ni tou Pol ska, jak i In trac Pol ska. W spor nych przy -
pad kach za wsze po tra fi ły one dojść do po ro zu mie nia
z użyt kow ni kiem. Obie fir my pod kre śla ją, że ich prio ry -
te tem jest utrzy my wa nie kon tak tu z klien tem tak że
po za war ciu trans ak cji. O tym, że nie są to je dy nie pu -
ste de kla ra cje świad czy naj le piej fakt, że wszyst kie – na -
wet naj star sze – ma szy ny użyt ko wa ne przez RAMB
w eks tre mal nie trud nych wa run kach beł cha tow skiej od -
kryw ki znaj du ją się w ide al nym sta nie tech nicz nym. 

Ła do war ki te le sko po we Ma ni tou pod no szą bez pie czeń stwo pra cy. Od pa da bo -
wiem ko niecz ność wy ko rzy sty wa nia rusz to wań i pod wie sza nych po de stów

Na ol brzy mich po ła ciach beł cha tow skiej od kryw ki pa nu ją trud ne wa run ki te re -
no we, a do tar cie na miej sce pra cy wy ma ga po ko na nia wie lu ki lo me trów…

Piąt ko we po po łu dnie. Wszyst kie „Manitki” zjeż dża ją do ba zy, gdzie wy ko ny -
wa ne są ich prze glą dy i ewen tu al ne na pra wy
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Każ dy z wła ści cie li ma szy ny gą sie ni co wej pod czas
jej eks plo ata cji na po ty ka na po ty ka na pro ble my
z pod wo ziem i na pę dem jaz dy. Pierw szy z nich jest

dość po wszech nie zna ny. Moż na na wet stwier dzić, że na -
kła dy na utrzy ma nie w od po wied nim sta nie tech nicz nym
pod wo zia gą sie ni co we go sta no wią je den z pod sta wo -
wych wy dat ków wła ści cie li ma szyn gą sie ni co wych… Pro -
ble ma ty ka związana z eksploatacją na pę dów jaz dy jest
mniej zna na i – w kon tek ście wy dat ków – do ty czy ra czej
zda rzeń lo so wych wy ni kłych nie jed no krot nie z bra ku
wie dzy na te mat pra wi dło wej ob słu gi prze kład ni.
Po mi mo co raz więk szej świa do mo ści użyt kow ni ków
ma szyn przekładającej się na znaczne podniesienie
kultury technicznej, kwestia pra wi dło wej eks plo ata cji
i wy mia ny pod wo zi gą sie ni co wych jest za zwy czaj spy -
cha na przez nich na dalszy plan. De cy zja o wy mia nie
ca łe go pod wo zia jest za zwy czaj zo sta wia na na ostat nią
chwi lę, tym cza sem wy mia na je go po je dyn czych znisz -
czo nych ele men tów to za wsze kwe stia „dnia po przed -
nie go”. Ma jąc to na uwa dze fir ma Ke tral dba o to, by w
jej ma ga zynach znajdował się co raz szer szy asor ty ment
ele men tów pod wo zi do ma szyn gą sie ni co wych   po kry -
wa jący za po trze bo wa nie ich użytkowników. Po nad to
Ketral, jako jed na z nie licz nych firm w kra ju, po sia da od -
po wied nią pra sę do łań cu chów. Po zwa la ona nie tyl ko

na szyb ką re ak cję w przy pad ku ko niecz no ści do sto so -
wa nia dłu go ści łań cu chów do kon kret nej ma szy ny, ale
rów nież umożliwia tak zwane ob ró ce nie tu lei, czy li tak
na praw dę wy dłu że nie ży wot no ści łań cu cha. Kie ru jąc
się za wsze in te re sem swych klien tów Ketral ofe ru je  ele -
men ty pod wo zi z „naj wyż szej pół ki” w naj niż szych moż -
li wych ce nach. Wy bie ra  wyłącznie takich pro du cen tów,
któ rzy są w stanie dostarczyć najwyższej jakości czę ści

dla zna nych ma rek, ta kich jak Lie bherr czy Vo lvo.
Prze kład nie jaz dy, czy li in ny mi sło wy zwol ni ce, sprze -
da wa ne przez fir mę Ke tral w kom ple cie z hy dro mo to ra -
mi, sta no wią bar dzo do brą al ter na ty wę dla pod ze spo -
łów ory gi nal nych. Szcze gól nie je że li weź mie my
pod uwa gę przy stęp ną ce nę oraz naj wyż szą ja kość ofe -
ro wa nych pro duk tów. Pod kre ślić bo wiem na le ży, że na -
byw ca ma z jed nej stro ny do czy nie nia z wy ro bem od -
po wia da ją cym swą ja ko ścią ory gi na ło wi, z dru giej zaś
ze znacz nie niż szą ce ną. 
Fa cho wość i do świad cze nie fir my Ke tral do ce nią
w szcze gól no ści ci z po sia da czy ma szyn, dla któ rych
prze kład nie ory gi nal ne są zbyt dro gie, a więc w prak ty -
ce nie osią gal ne. Pro duk ty ofe ro wa ne przez fir mę Ke tral
z po wo dze niem eks plo ato wa ne są naj czę ściej w ko par -

kach oraz mi ni ko par kach. Sto su ją je rów nież użyt kow -
ni cy ta kich ma szyn jak: kru szar ki, prze sie wa cze, wiert -
ni ce, pa low ni ce, fre zar ki, ni we la to ry, pod no śni ki czy też
dźwi gi gą sie ni co we. Fir ma Ke tral Con struc tion Parts
and Equ ip ment ja ko wio dą cy na ryn ku pol skim do staw -
ca za pew nia bar dzo do brą ja kość sprze da wa nych pro -
duk tów w przy stęp nych ce nach i z fa cho wą ob słu gą.
Po sia da rów nież nie zbęd ne za ple cze warsz ta to we po -
zwa la ją ce na do sto so wa nie po szcze gól nych prze kład ni
do in dy wi du al nych po trzeb użyt kow ni ka. Fir ma za pew -
nia tak że mon taż za ku pio nych u niej prze kład ni jaz dy.
Moż na go do ko nać za rów no w ba zie fir my, jak i w te re -
nie u użyt kow ni ka. Wszyst kich za in te re so wa nych te ma -
ty ką pod wo zi gą sie ni co wych Ke tral za pra sza na stro nę
www.pod wo zia ga sie ni co we.pl
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 Ketral – alternatywne rozwiązania dla maszyn gąsienicowych

Oferowany przez Ketral asor ty ment ele men tów pod wo zi do ma szyn gą sie -
ni co wych w co raz więk szym stop niu po kry wa za po trze bo wa nie rynku

Z jed nej stro ny ma my do czy nie nia z ja ko ścią ory gi na łu, z dru giej zaś ce ną,
któ ra w sto sun ku do ory gi na łu jest bar dzo atrak cyj na
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Sys tem te le ma tycz ny SiteWatch sta no wi bar dzo efek -
tyw ne na rzę dzie dla za rzą dza ją cych flo tą ma szyn.
Umoż li wia kon tro lo wa nie ich pra cy oraz na kła dów
na utrzy ma nie i bie żą ce kosz ty eks plo ata cji, co
przyczynia się do zwiększenia zyskowności
– SiteWatch sta no wi nie zbęd ne, bar dzo efek tyw ne na -
rzę dzie pra cy dla za rzą dza ją cych flo tą ma szyn. Sys tem
umoż li wia kon tro lo wa nie pra cy oraz na kła dów na utrzy -
ma nie i bie żą ce kosz ty eks plo ata cji ma szyn. Dzię ki te -
mu, że mo ni to ro wa nie ma szy ny od by wa się w cza sie
rze czy wi stym, SiteWatch nie ja ko sa dza kie row ni ka ba zy
sprzę tu w fo te lu ope ra to ra każ dej z po sia da nych przez
fir mę ma szyn. SiteWatch za pew nia ogra ni cze nie bez pro -
duk tyw nych prze sto jów, po zwa la ogra ni czyć zu ży cie pa -
li wa przy jed no cze snym zwięk sze niu efek tyw no ści wy -
ko rzy sta nia sprzę tu – tłu ma czy Ro bert Wro na,
przedstawiciel koncernu CNH w Polsce odpowiedzialny
za markę Case. 
Dzię ki moż li wo ści do kład ne go śle dze nia pa ra me trów
ro bo czych użyt kow ni cy ma szyn Ca se wy po sa żo nych
w sys tem SiteWatch mo gą zwięk szyć wy daj ność, po -
pra wić spo sób pra cy oraz pod nieść efek tyw ność wy ko -
rzy sta nia sprzę tu. SiteWatch po ma ga rów nież roz wią -
zać wszel kie pro ble my po ja wia ją ce się w cza sie eks plo -
ata cji. Dzię ki mo ni to rin go wi har mo no gra mu prze glą -
dów użyt kow ni cy mo gą sce do wać więk szość dzia łań
ser wi so wych na de ale ra ma szyn Ca se, fir mę In trac Pol -
ska, co po zwa la za pew nić naj bar dziej opła cal ną, fa cho -
wą i ter mi no wą ob słu gę tech nicz ną. Do stęp do in for ma -
cji po sia da wła ści ciel ma szy ny oraz de aler Ca se – In trac
Pol ska. Po zwa la to za pew nić spraw ną ob słu gę ser wi so -
wą i bły ska wicz nie roz wią zy wać pro ble my zwią za ne
z bie żą cą eks plo ata cją ma szy ny. In trac mo że za pla no -
wać wy ko na nie pla no wych prze glą dów, za mó wić z wy -
prze dze niem wy ma ga ne czę ści do prze glą du, jak
i ogra ni czyć po wsta nie po waż nych awa rii po sia da jąc
in for ma cje z sys te mu SiteWatch.
Każdy z użytkowników ma szyn Ca se wy po sa żo nych
w sys tem SiteWatch może zalogować się na por ta lu
www.ca se si te watch.com, gdzie w ła twy i przej rzy sty
spo sób dokonuje przeglądu pa ra me trów ro bo czych
swo jej flo ty. Do stęp do kon ta mo że uzy skać z każ de go
kom pu te ra lub ta ble tu, któ ry po sia da po łą cze nie z In ter -
ne tem. Na por ta lu po za spraw dza niem pa ra me trów ro -
bo czych ma szy ny i two rze niem ra por tów pra cy z wy bra -
nych okre sów moż na rów nież za dbać o bez pie czeń -
stwo. Do stęp na jest bo wiem funk cja „wir tu al ne go ogro -
dze nia” po le ga ją ca na stwo rze niu na ma pie za mknię te -
go ob sza ru, któ re go ma szy na nie po win na opusz czać.
W przy pad ku zła ma nia tej za sa dy sys tem SiteWatch wy -
śle natychmiast wia do mość SMS na wska za ny przez
użyt kow ni ka nu mer te le fo nu komórkowego lub po wia -
do mi go o tym po przez e -ma il.

Sys tem SiteWatch wy stę pu je w dwóch wer sjach – pod -
sta wo wej dla ma szyn z li nii lek kiej i za awan so wa nej dla
ma szyn cięż kich. SiteWatch w wer sji rozszerzonej trans -
mi tu je da ne z ma szy ny w dzie się cio mi nu to wych in ter wa -
łach. Pa ra metr ten pla su je go w ab so lut nej czo łów ce
wszyst kich do stęp nych obec nie sys te mów te le ma tycz -
nych. Wer sja pod sta wo wa SiteWatch prze zna czo -
na do ma szyn kom pak to wych zbie ra da ne co dwie go dzi -
ny. Abo na men ty na obie wer sje SiteWatch – za awan so -
wa ną i pod sta wo wą – ob ję te są trzy let nią bez płat ną sub -
skryp cją, któ rą po upły wie te go okre su moż na ła two prze -
dłu żyć w Dzia le Czę ści Za mien nych fir my In trac Pol ska. 
Da ne spły wa ją ce z ma szy ny mo gą być mo ni to ro wa ne
za po śred nic twem do wol ne go kom pu te ra lub ta ble tu.
Nie zbęd na jest tyl ko łącz ność z In ter ne tem. Do stęp
do in for ma cji po sia da wła ści ciel ma szy ny oraz di ler Ca -
se. Po zwa la to za pew nić spraw ną ob słu gę ser wi so wą
i bły ska wicz nie roz wią zy wać pro ble my zwią za ne z bie -
żą cą eks plo ata cją masz ny. – Dzię ki obu stron ne mu do -
stę po wi do da nych do ty czą cych pa ra me trów ro bo czych
ma szy ny za rów no jej wła ści ciel, jak i de aler Ca se mo gą
z od po wied nim wy prze dze niem za pla no wać ter min ob -
słu gi ser wi so wej, od po wied nio wcze śnie za mó wić nie -
zbęd ne do wy ko na nia prze glą du czę ści za mien ne, do -
brać ter min prze sto ju kon ser wa cyj ne go do har mo no gra -
mu pra cy ma szy ny oraz ogra ni czyć ry zy ko wy stą pie nia
po waż niej szych awa rii, a tym sa mym zre du ko wać kosz -
ty bie żą cej eks plo ata cji – pod su mo wu je Ro bert Wro na.
Sys tem SiteWatch moż na za in sta lo wać nie tyl ko w ma -
szynach no wych, ale tak że w więk szo ści ma szyn bę dą -
cych już w użyt ko wa niu. 

SiteWatch – sys tem zdal ne go za rzą dza nia flo tą ma szyn CASE

Dzię ki moż li wo ści do kład ne go śle dze nia pa ra me trów ro bo czych, użyt kow -
ni cy ma szyn Ca se mo gą zwięk szyć wy daj ność, po pra wić spo sób pra cy
oraz zwięk szyć efek tyw ność wy ko rzy sta nia ma szyn
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Kon struk cja ma szyn bu dow la nych kla sy „he avy”
do stęp nych na pol skim ryn ku opie ra się na naj -
no wo cze śniej szych roz wią za niach tech no lo gicz -

nych. W ostat nim cza sie ich ulep sze nia po szły tak moc -
no i tak szyb ko do przo du, że obec nie mo że my mó wić
o sprzę cie cał ko wi cie no wej ge ne ra cji. Tak szyb ki roz -
wój nie ja ko wy mu si ły bar dzo wy gó ro wa ne eu ro pej skie
nor my emi sji spa lin. Jed nak ulep sze nia w ma szy nach
bu dow la nych wy szły da le ko po za chęć speł nie nia naj -
now szych prze pi sów i norm śro do wi sko wych. Mo wa tu -
taj o sil ni kach z za awan so wa ną elek tro ni ką i sys te ma mi
ob rób ki na stęp czej spa lin; o in te li gent nych sys te mach
hy drau licz nych ste ru ją cych nie mal wszyst ki mi czyn no -
ścia mi ro bo czy mi; o wy ra fi no wa nych ukła dach na pę do -
wych z eko no micz ny mi, au to ma tycz ny mi skrzy nia mi
bie gów; o prze pro jek to wa nych, kom for to wych i er go no -
micz nych ka bi nach, w któ rych ope ra tor jest czę sto
o wie le bar dziej chro nio ny niż wy ma ga ły by te go obec -
ne nor my bez pie czeń stwa. Dla te go też dzisiej sze ma -
szy ny róż nią się dia me tral nie od tych sprzed pię ciu lat
czy na wet młod szych. Mia ło to rów nież wpływ na ce nę.
Jed nak w przy pad ku ma szyn bu dow la nych na byw cy
nie pła cą za no wo ści speł nia ją ce bar dzo su ro we nor my
emi sji spa lin, ale ra czej za in no wa cje tech no lo gicz ne,
któ re na le ży ro zu mieć, ja ko naj no wo cze śniej sze do -
stęp ne roz wią za nia przy czy nia ją ce się do zwięk sze nia
pro duk tyw no ści i eko no mi ki eks plo ata cji. To dzię ki ta -
kie mu wy bo ro wi użyt kow nik zy sku je sprzęt wy róż nia ją -
cy się bar dzo wy so kim współ czyn ni kiem zwro tu kosz -
tów z in we sty cji, któ ry szyb ko oka zu je się ze wszech
miar opła cal nym za ku pem. 
Naj więk sze zmia ny za szły oczy wi ście ostat ni mi cza sy
w sil ni kach. Są to naj bar dziej za awan so wa ne tech no lo -
gicz nie pod ze spo ły dzi siej szych ma szyn. Sza cu je się,
że war tość sil ni ka to oko ło 10% ce ny ca łej ma szy ny.
Więk szość czo ło wych pro du cen tów już od po nad ro ku
ma w swo im port fo lio spo ro mo de li speł nia ją cych nor -
my Tier 4 Interim (Sta ge IIIB) dla li nii „he avy li ne”. Na to -
miast w ma szy nach „com pact li ne”  niek tó rzy pro du cen -
ci wpro wa dza ją już ma szy ny zgod ne z nor mą po ziom
wy żej, czy li Tier 4 Final (Sta ge IV). Dwie pod sta wo we
i naj bar dziej roz po wszech nio ne tech no lo gie wy stę pu ją -
ce w sil ni kach Tier 4 Interim (Sta ge IIIB) ma szyn cięż -
kich to re cyr ku la cja spa lin (EGR – exhaust gas re cyr cu -
la tion) z fil trem czą stek sta łych (tzw. DPF – Die sel Par ti -
cu la te Fil ter) lub se lek tyw na re duk cja ka ta li tycz na (tzw.
SCR – Se lec ti ve Ca ta ly tic Re duc tion) z pły nem DEF
(Die sel Exhaust Flu id). W za leż no ści od jed nej z tych
dwóch tech no lo gii ma my do czy nie nia z od mien ną kon -
ser wa cją i ob słu gą tech nicz ną da nej ma szy ny.
Filtr czą stek sta łych (DPF) jest klu czo wym kom po nen -
tem, któ ry po ja wia się bar dzo czę sto, je śli ma my do czy -
nie nia z tech no lo gią re cyr ku la cji spa lin (EGR). DPF prze -

waż nie wy stę pu je z ka ta li za to rem utle nia ją cym
(DOC – Die sel Oxi da tion Ca ta lyst) w ob rę bie jed ne go
mo du łu. DOC umiesz czo ny jest w ukła dzie wy de cho -
wym przed fil trem DPF. Ka ta li za tor DOC prze twa rza tlen -
ki wę gla i wę glo wo do ry oraz eli mi nu je pew ną ilość czą -
stek sta łych. Sta no wi on więc nie ja ko „bram kę” przed fil -
trem DPF, do któ re go tra fia ją cząst ki sta łe. DPF wy ła pu -
je je – część czą stek sta łych zo sta je do pa lo na, a po zo -
sta łe są po pro stu gro ma dzo ne w fil trze. Gdy prze pu sto -
wość fil tra DPF osią gnie war tość gra nicz ną, wów czas
na le ży go od dać do re ge ne ra cji po le ga ją cej na roz mon -
to wa niu i grun tow nym wy czysz cze niu lub – o ile za bie gi
te nie przy nio są spo dzie wa ne go re zul ta tu – wy mie nić
na no wy. Za uwa żyć jed nak wy pa da, że ży wot ność fil tra
czą stek sta łych mię dzy czysz cze niem jest względ nie
dłu ga i dla ma szyn cięż kich wy no si śred nio oko ło 4-4,5
ty sią ca go dzin. Okres ten mo że być krót szy lub dłuż szy,
w za leż no ści od te go jak ob cho dzi my się z ma szy ną
oraz sa mym fil trem pod czas eks plo ata cji. I tak na przy -
kład dłu gie okre sy prze sto ju na bie gu ja ło wym skra ca ją
znacz nie ży wot ność fil tra DPF. Jed nak więk szość naj -
now szych ma szyn z sil ni ka mi Tier 4 Interim (Sta ge IIIB)
wy po sa żo na jest w sys te my au to ma tycz ne go wy łą cza -
nia sil ni ka, w przy pad ku gdy ma szy na zbyt dłu go po zo -
sta je na ob ro tach ja ło wych. Wśród pro du cen tów krą żą
opi nie, że przy wła ści wiej eks plo ata cji i po stę po wa niu
zgod nie z za le ce nia mi, ży wot ność fil tra DPF mo że się -
gać 8-9 ty się cy go dzin lub dłu żej. 
Dla te go też na le ży zwró cić uwa gę na sa mo czyn ną re ge -
ne ra cję fil tra DPF. Tak zwa na pa syw na re ge ne ra cja,
w któ rej cie pło ukła du wy de cho we go usu wa po zo sta ją -
ce w fil trze cząst ki sta łe, za cho dzi sa mo ist nie. Je śli to
nie wy star cza, za cho dzi wów czas po trze ba prze pro wa -
dze nia re ge ne ra cji ak tyw nej, pod czas któ rej zu ży wa -
na jest do dat ko wa ilość pa li wa w ce lu do pa le nia za le ga -
ją cych w fil trze czą stek sta łych. Na le ży za uwa żyć, że mi -
mo te go ogól na wy daj ność pa li wo wa w ma szy nach na -
pę dza nych sil ni ka mi speł nia ją cy mi nor mę emi sji spa lin
Tier 4 In te rim (Sta ge IIIB) po zo sta je na względ nie ni skim
po zio mie. Dzie je się tak dzię ki no wo cze snym ukła dom
wtry sko wym Com mon ra il oraz od po wied niej pra cy tur -
bo sprę żar ki. Ak tyw na re ge ne ra cja nie po wi nnna być za -
kłó ca na ani prze ry wa na. Gdy jed nak za cho dzi ko niecz -
ność uak tyw nie nia pro ce su re ge ne ra cji ak tyw nej, użyt -
kow nik ma szy ny mo że go opóź nić i wy ko nać w do god -
niej szym dla sie bie mo men cie. Za rów no pa syw na, jak
i ak tyw na re ge ne ra cja nie wy ma ga żad nych do dat ko -
wych czyn no ści ze stro ny ope ra to ra ma szy ny. Z ko lei
ka ta li za tor DOC jest cał ko wi cie bez ob słu go wy i za pro -
jek to wa ny tak, aby po zo sta wać w peł nej spraw no ści
przez ca ły okres ży wot no ści sil ni ka. 
Pod czas eks plo ata cji ma szy ny z fil trem czą stek sta łych
DPF i ka ta li za to rem DOC na le ży sto so wać ni sko siar ko -

Nowy „zielony” świat maszyn budowlanych
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we pa li wo Die sel – któ re go do stęp ność w Eu ro pie nie
sta no wi pro ble mu – oraz tak zwa ny ni sko po pio ło wy
olej sil ni ko wy. Jest to olej o ni skiej za war to ści po pio łu
siar cza no we go, fos fo ru i siar ki. Tan ko wa nia ni sko siar -
ko we go pa li wa wy ma ga ka ta li za tor DOC. Tyl ko wów -
czas mo że pra co wać bez za kłó ceń i w peł ni efek tyw -
nie. Na to miast ni sko po pio ło wy olej za po bie ga przed -
wcze sne mu za py cha niu się fil tra DPF. Mi mo, że DPF
i DOC prze waż nie wy stę pu ją w ra mach jed ne go mo -
du łu we wnątrz sil ni ka Tier 4 In te rim (Sta ge IIIB), w nie -
któ rych ma szy nach (w za leż no ści od pro du cen ta i/lub
ka te go rii ma szyn) moż na spo tkać al bo je dy nie filtr, al
bo też sam ka ta li za tor. 
Dru gim roz wią za niem tech no lo gicz nym, któ re moż -
na spo tkać w naj now szej ge ne ra cji ma szy nach na pę dza -
nych sil ni ka mi speł nia ją cy mi nor mę emi sji spa lin Tier 4
Interim, jest se lek tyw na re duk cja ka ta li tycz na (SCR)
z pły nem DEF wy stę pu ją cym na ryn ku eu ro pej skim
pod na zwą han dlo wą AdBlue. Za sa dą tej tech no lo gii jest
to, że do ukła du wy de cho we go tra fia ją z sil ni ka tlen ki
azo tu (cząst ki sta łe są re du ko wa ne w sa mej ko mo rze
spa la nia). Sys tem ob rób ki na stęp czej spa lin, ja kim jest
SCR, re du ku je je za po mo cą wtry śnię cia do ukła du wy -
de cho we go pły nu AdBlue, dzię ki cze mu za cho dzi re ak -
cja che micz na neu tra li zu ją ca tlen ki azo tu. Pod sta wo we
kom po nen ty te go ukła du sta no wią: zbior nik AdBlue (za -
wie ra ele ment pod grze wa ją cy umoż li wia ją cy pra cę
z uży ciem pły nu w ni skiej tem pe ra tu rze oto cze nia), mo -
duł do zu ją cy płyn, wtry ski wacz AdBlue (wpro wa dza płyn

do stru mie nia spa lin) oraz ka ta li za tor/ tłu mik SCR, któ ry
neu tra li zu je tlen ki azo tu. Zu ży cie pły nu DEF kształ tu je się
na po zio mie 5-6% zu ży cia pa li wa. Jed no tan ko wa nie
AdBlue wy star cza śred nio na czte ry tan ko wa nia zbior ni -
ka pa li wa. Tak sa mo jak w przy pad ku za tka ne go fil tra
DPF, przy sys te mie SCR ma my do czy nie nia z ob ni żo ną
wy daj no ścią sil ni ka, gdy pły nu za brak nie, więc ko niecz -
ne jest je go re gu lar ne uzu peł nia nie.
Nor my emi sji spa lin bę dą wkrót ce do dat ko wo za ostrzo -
ne do stan dar du Tier 4 Fi nal (Sta ge IV). Już w przyszłym
ro ku po win ni śmy więc doświadczyć pierw szych pre -
mie r ma szyn z jesz cze no wo cze śniej szy mi sil ni ka mi
speł nia ją cy mi bardziej su rowe nor my emi sji spa lin. Już
na mo na chij skiej Bau mie w kwiet niu tego roku czo ło wi
pro du cen ci przed sta wi li przed smak te go, co bę dzie
moż na wkrót ce zo ba czyć po ma ską. Wy da je się, że
w ko lej nej ge ne ra cji sil ni ków do mi no wać bę dzie tech -
no lo gia SCR+Ad blue, ja ko roz wią za nie sa mo dziel ne
lub zin te gro wa ne w ob rę bie sil ni ka z tech no lo gią
EGR+DPF. Jak dotychczas klien ci ma ją do wy bo ru
spo ro ma szyn napędzanych sil ni ka mi Tier 4 In te rim
(Sta ge IIIB), któ re na pew no są droż sze od po przed niej
ge ne ra cji. Jed nak mi mo po cząt ko wej ce ny za ku pu ta -
kiej ma szy ny, klient mi mo wszyst ko bar dzo szyb ko
osią ga znacz ne oszczęd no ści na pa li wie (do 10 procent
w po rów na niu z od po wied ni ka mi Tier 3/Sta ge IIIA)
przy jed no cze snej więk szej pro duk tyw no ści sa mej ma -
szy ny. Nie mó wiąc już o czyst szym śro do wi sku, co
stanowi niekwestionowaną ko rzy ść dla wszystkich.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Limity emisji [g/kWh]

130–560

75–130

56–75

37–56

19–37

8–19

<8

130–560

75–130

56–75

37–56

19–37

Zakres mocy
[kW]

Norma

EU

Stage

US

Tier

StageIIIA
HC+NOx=7,5  PM=0,6

StageIIIA
HC+NOx=4,7  PM=0,4

StageIIIB
HC+NOx=4,7  PM=0,025

StageIV*

HC+NOx=0,4  

PM=0,025

StageIIIA
HC+NOx=4,0  PM=0,3

StageIIIA
HC+NOx=4,0  PM=0,2

StageIIIB
HC+NOx=2,0  PM=0,025

StageIIIB
HC+NOx=3,3  

PM=0,025

Tier 3
HMHC+NOx=7,5  PM=0,4

Tier 3
HMHC+NOx=7,5  PM=0,3

Tier 3
HMHC+NOx=4,7  PM=0,3

Tier 3
HMHC+NOx=4,7  PM=0,4

Tier 3
HMHC+NOx=4,0  PM=0,3

Tier 3
HMHC+NOx=4,0  PM=0,2

Tier 4i
HMHC+NOx=2,0  PM=0,02

Tier 4i
HMHC+NOx=4,7  PM=0,03

Tier 4
NOx=0,4  
PM=0,02

Tier 4i
HMHC+NOx=3,4  PM=0,02
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Oka zu je się, że na wet naj bar dziej do świad cze ni
fa chow cy czę sto nie zda ją so bie spra wy, że po -
jazd cię ża ro wy opusz cza ją cy plac bu do wy, ko -

pal nię lub skła do wi sko od pa dów mo że mieć przy kle jo -
ne do swych opon i pod wo zia na wet sie dem ki lo gra -
mów nie czy sto ści. Nie trud no so bie wy obra zić, jak wy -
glą dać bę dą oko licz ne dro gi już po kil ku ta kich kur -
sach. By po zbyć się kło po tu i unik nąć kar na kła da nych
przez urzęd ni ków nie wy star czy wy słać na dro gę po le -
wacz ki i kil ku osób ze szczot ka mi… 
Od po nad ćwierć wie cza prze ko nu je o tym szwaj car ska
fir ma Fru ti ger pro du ku ją ca myj nie do kół i pod wo zi
MobyDick. Pierw sze urzą dze nie te go ty pu Szwaj ca rzy
skon stru owa li w ro ku 1986. Za koń czo ne sukcesem te sty
przeprowadzone w po ło żo nej nie opo dal fa bry ki żwi row ni
spra wi ły, że Fru ti ger zde cy do wał się na pod ję cie se ryj nej
pro duk cji. Na po cząt ku w ogra ni czo nym za kre sie i wy -
łącz nie na ry nek we wnętrz ny. Jed nak już w ro ku 1988 fir -
ma otrzy ma ła pierw sze za mó wie nie z za gra ni cy. Na za -
kup myj ni zde cy do wał się klient z Nie miec. Wie ści o za -
le tach urzą dze nia roz cho dzi ły się bły ska wicz nie. W cią gu
nie speł na ro ku w Szwaj ca rii i w Niem czech za in sta lo wa -
no po nad pięć dzie siąt myj ni. Był to jed nak cią gle pro dukt
ni szo wy, trud ny do wy pro mo wa nia na mię dzy na ro do -
wych ryn kach. Prze łom w tym wzglę dzie sta no wi ło nada -
nie urzą dze niom chwytliwej na zwy „MobyDick”. Był to
po mysł dzi siej sze go dy rek to ra fir my, Ur sa Fru ti ge ra, któ -

ry wpadł mu do gło wy cał ko wi cie przy pad ko wo pod czas
za ba wy z cór ką… gu mo wym wie lo ry bem. 
Jesz cze do po ło wy lat dzie więć dzie sią tych ubie głe go
stu le cia w użyt ku by ły wy łącz nie myj nie rol ko we wy ma -
ga ją ce za trzy ma nia po jaz du, mo zol nie czysz czą ce oś
po osi. Fru ti ger ofe ro wał ca ły sze reg mo de li z dwie ma,
trze ma, czte re ma rol ka mi lub – w ra zie po trze by – ich
wie lo krot no ścią. Naj dłuż sza myj nia – 24-rol ko wa prze -
zna czo na by ła do czysz cze nia kom plet nych ze sta wów
dro go wych. W grud niu 1995 ro ku świa tło dzien ne uj rzał
no wy pro dukt Fru ti ge ra, ja kim by ła myj nia prze jaz do wa.
In no wa cja po le ga ła na tym, że my cie pojazdu

odbywało się w ruchu. Pojazd wolno prze jeż dżał przez
stre fę dysz wod nych umiesz czo nych w dnie i bur tach
myj ni. Ta kie roz wią za nie nie tylko skracało czas mycia,
ale przynosiło też lepsze efekty. Stało się też
przyczynkiem ekspansji szwaj car skiej fir my na świa to -
we ryn ki. Fru ti ger stał się świa to wym potentatem  w pro -
duk cji myj ni do kół i pod wo zi. Stwo rzył pro fe sjo nal ną
sieć sprze da ży i ser wi su dzia ła ją cą w wie lu kra jach
świa ta, w tym tak że w Pol sce. W ro ku 2006 kom pak to -
wa i ła twa w in sta la cji myj nia „MobyDick Dra gon” zo sta -
ła uho no ro wa na brą zo wym me da lem pa ry skich tar gów
In ter mat w kon kur sie na naj bar dziej in no wa cyj ny wy rób.
Fru ti ger szyb ko odkrył ko lej ną rynkową ni szę.
Konstruktorzy fir my do strze gli, że do brze oczysz czo ne
po win ny być nie tyl ko ko ła i pod wo zia po jaz dów cię ża -
ro wych. Co raz wię cej firm eks plo atu ją cych ma szy ny bu -
dow la ne zgła sza ło bowiem problemy z grun tow nym
umy ciem ich kół i gą sie nic. Od po wie dzią Fru ti ge ra by ło
skon stru owa nie w ro ku 2008 myj ni „MobyDick HD1”.
Za sto so wa no w niej sys tem przemyślanie roz lo ko wa -
nych dysz, za rów no sta łych, jak i po ru sza ją cych się ru -
chem oscy la cyj nym. So lid na sta lo wa kon struk cja po mo -
stu myj ni spra wiała, że mo gły przez nią prze jeż dżać na -
wet naj cięż sze ko par ki, spy char ki i wo zi dła. Ta jem ni cą
sku tecz ne go my cia ich kół i pod wo zi jest od dzia ły wa nie
na za bru dze nia du żym stru mie niem wo dy, ale pod ni -
skim ci śnie niem. Spe cja li ści Fru ti ge ra za pew nia ją, że
w ten spo sób moż na usu nąć na wet naj bar dziej uciąż li -
we za bru dze nia bez ry zy ka spowodowania uszko dzeń
me cha nicz nych ele men tów pod wo zi. 
Do ce nia jąc po trze by bran ży bu dow la nej Fru ti ger roz po -
czął pro duk cję myj ni prze jaz do wej o mo du ło wej kon -
struk cji. Urzą dze nie MobyDick ConLine (Con struc tion
Li ne) wy róż nia so lid na bu do wa, wy so ka funk cjo nal ność
i moż li wość bły ska wicz nej in sta la cji na pla cu bu do wy
każ de go ty pu. Naj waż niej szą je go za le tą jest jed nak
moż li wość ła twej prze bu do wy po zwa la ją cej na do sto -
so wa nie do zmie nia ją cych się po trzeb użyt kow ni ka. 
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MobyDick myje skutecznie pojazdy i maszyny

Do ce nia jąc po trze by bran ży bu dow la nej Fru ti ger roz po czął pro duk cję myj -
ni umoż li wia ją cych grun tow ne czysz cze nie pod wo zi ma szyn bu dow la nych

W grud niu 1995 ro ku świa tło dzien ne uj rzał innowacyjny pro dukt Fru ti ge ra,
ja kim by ła myj nia prze jaz do wa



http://www.frutiger.pl/
http://www.mobydick.com/pl/systemy-mycia-kol/
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IOW SERVICE oferuje elastyczne ci´gna 
typu pchajàco-ciàgnàcego o szerokim zastosowaniu, jak

równie˝ kompletne pulpity i manetki sterownicze.

Zastosowanie:
- MASZYNY PRZE¸ADUNKOWE

- MASZYNY LEÂNE
- MASZYNY GÓRNICZE
- SPRZ¢T KOLEJOWY

- MASZYNY SPECJALNE
- SPRZ¢T BUDOWLANY
- MASZYNY ROLNICZE

- UK¸ADY STEROWANIA OKIEN I SZYB

IOW SERVICE Sp. z o.o.
Kochlice, ul. Lubiƒska 1c, 59-222 Milkowice
tel. +48 76 8522117
tel. +48 76 8522118
fax +48 76 8522117
www.iow.pl, www.spicer24.com, 
www.carraro24.com, service@iow.pl

http://www.mecalac.com/pl/
http://www.iow.pl/pl
http://www.ewpa.pl/
http://techbud.eu/
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http://chabin.pl/
http://katpol.com/
http://www.baldwinfiltry.pl/
http://polsad.net/
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http://www.camoplastsolideal.com/
http://www.bthfast.pl/en/
http://www.mista.eu/
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. 22 752-93-22, fax 22 752-93-45
e-mail: biuro@tezana.pl    www.tezana.pl

TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAPĘDÓW

http://www.newholland.com/Pages/index.html
http://www.tezana.pl/pl/
http://www.intrac.pl/pl/index.htm
http://www.b-m.pl/
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http://www.komatsupoland.pl/komatsu.html
http://sf-filter.pl/
http://www.pl.manitou.com/cms
http://www.bomag.com/pl/pl/home.htm


https://www.facebook.com/pages/Posbudpl/398831876857667


http://www.targikielce.pl/index.html?k=maszbud&s=index

