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Sza now ni Pań stwo…

…czy war to od wie dzać pol skie tar gi bran żo we? Je ste śmy prze ko na ni, że tak! W Po zna niu pod czas
ma jo we go In ter ma szu spo tka li śmy do bre go zna jo me go z na szych dzien ni kar skich po dró ży. Ar ka -
diusz Maj cher za wia du je ko pal nią gnej su TESM w Do bo szo wi cach i czy ni to no wo cze śnie, z roz ma -
chem. Swe go cza su TESM eks plo atu ją cy sześć du żych ma szyn Vo lvo – ja ko je dy na fir ma w na szym
kra ju – zo stał za pro szo ny przez Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska do udzia łu w pro jek cie „Vo lvo MIS”
ma ją cym na ce lu wzrost efek tyw no ści wy ko rzy sta nia sprzę tu pra cu ją ce go w trud nych wa run kach ko -
pal ni su row ców skal nych. Te raz przy szła po ra na pod su mo wa nia. Za pro sze nie do od wie dze nia ko -
pal ni otrzy mał tak że obec ny na In ter ma szu Zbi gniew Me dyń ski, pre zes Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne
Pol ska. Przy jął je i w gro nie swych współ pra cow ni ków po ja wił się w Do bo szo wi cach. Wspól nie z nim
oraz pra cow ni ka mi ko pal ni – co do ku men tu je za miesz czo ny w tym wy da niu re por taż – przez wie le
go dzin ob ser wo wa li śmy pra cę ma szyn w trud nych ko pal nia nych wa run kach. Włą czy li śmy się też
do dys ku sji o sze ro ko po ję tej ob słu dze po sprze da żo wej i ser wi so wej. Przed sta wi cie le Vo lvo Ma szy -
ny Bu dow la ne Pol ska kre śli li swo ją wi zję przy szło ści. Zgod nie z nią ro la de ale ra już nie ba wem prze -
sta nie ogra ni czać się do do sta wy sprzę tu, je go na praw i kon ser wo wa nia. Co raz więk sze zna cze nie
od gry wać bę dzie pra wi dło wa ana li za i od po wied nia in ter pre ta cja da nych zbie ra nych przez co raz bar -
dziej po wszech ne sys te my te le ma tycz ne. Użyt kow ni cy otrzy ma ją tym sa mym zu peł nie no we moż li wo -
ści ob słu gi ma szyn po zwa la ją ce na wy dłu że nie okre su bez a wa ryj nej eks plo ata cji. 
Nie ozna cza to oczy wi ście, że prze sta ną ko rzy stać z ser wi su. Nie ma prze cież ma szyn, któ re się nie
psu ją. Py ta nie za tem, któ ry z do staw ców sprzę tu ma naj lep szy ser wis? Te go jesz cze nie wie my, ale
chce my po móc na szym Czy tel ni kom uzy skać od po wiedź na to nur tu ją ce py ta nie. Roz po czy na my bo -
wiem pu bli ka cję pre zen ta cji moż li wo ści ser wi so wych po szcze gól nych firm. Ile i jak wy po sa żo nych
sa mo cho dów ser wi so wych po sia da ją, jak szyb ko są w sta nie za re ago wać na we zwa nie, ja ki mi moż -
li wo ścia mi dia gno stycz ny mi dys po nu ją. Każ dy bę dzie miał tak że szan sę po chwa le nia się do ko na nia -
mi swo ich me cha ni ków – bo czę sto to wła śnie ich wie dza i do świad cze nie de cy du je o sku tecz no ści
na pra wy! Na ła mach te go wy da nia „Ma szyn Bu dow la nych” opi su je my szcze gó ło wo moż li wo ści ser -
wi so we Ber ge rat Mon noy eur. Pre zen tu je my tak że prze obra że nia, ja kim pod da ny zo stał ser wis mo bil -
ny Ko mat su Pol ska. Licz my, że w ich śla dy pój dą ko lej ni do staw cy, któ rzy uchy lą drzwi swo ich ser -
wi sów przed na szą eki pą dzien ni kar ską. Je śli nie bę dzie my mo gli dłu go do cze kać się za pro sze nia
od któ rejś z firm, to od wie dzi my ją sa mi!

Re dak cja
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6. Hi sto ria mar ki Bob cat bie rze swe po cząt ki w roku
1947, kie dy to ame ry kań ski mistrz ko wal ski Lo uis
Kel ler po sta no wił za ło żyć fir mę Kel ler Ma nu fac tu ring
zaj mu ją cą się na pra wą i pro duk cją sprzę tu rol ni cze -
go. W ro ku 1953 Lo uis Kel ler po zy skał do współ pra -
cy swe go o rok star sze go bra ta Cy ry la. W efek cie
do kład nie 4 lu te go 1957 ro ku po wsta ła ko ło wa ła do -
war ka o re wo lu cyj nej na owe cza sy kon struk cji

8. Modesto znaczy „skromny”! – Rozmowa
z Markiem Ślaskim, właścicielem i dyrektorem
handlowym firmy Modesto

10. W cią gu ostat nich lat na ca łym świe cie ro śnie ten -
den cja do po szu ki wa nia dróg roz wo ju fir my nie
po przez wzrost sa mej or ga ni za cji lub zwięk sze nie
jej za trud nie nia, ale lep sze wy ko rzy sta nie po sia -
da nych za so bów. Do sko na le wi dać to w przed się -
bior stwach, któ rych dzia łal ność jest zwią za na
z usłu ga mi ser wi so wy mi, re mon to wy mi czy in sta -
la cyj ny mi, re ali zo wa ny mi przez eki py mo bil ne

12. In ży nie ria ma te ria ło wa od gry wa bar dzo waż ną ro lę
w roz wo ju wie lu pro duk tów, dzię ki cze mu zy sku ją
one jesz cze lep sze wła ści wo ści. Przede wszyst kim
mo gą być trwal sze, bar dziej es te tycz ne i lżej sze

14. Jed nym z czo ło wych pro du cen tów za bu dów
do ser wi sów mo bil nych jest nie miec ka fir ma
Sorti mo, któ rą od roku 2008  re pre zen tu je 
w Pol sce spół ka MobilCar

16. Sys tem za bu dów warsz ta to wych StoreVan ofe ro -
wa ny w Pol sce przez fir mę Mo de sto z Gó ry Kal -
wa rii prze szedł w tym ro ku zna czą cą mo der ni za -
cję. Dzię ki wpro wa dzo nym zmia nom jest on
przede wszyst kim bar dziej „ela stycz ny”, uła twia jąc
do sto so wa nie koń co we go pro duk tu do po trzeb
i moż li wo ści fi nan so wych róż nych klien tów 

18. Be met.net na le ży do naj waż niej szych firm spe cja -
li zu ją cych się w pro fe sjo nal nych za bu do wach
warsz ta to wych do po jaz dów użyt ko wych

22. W Ko mat su Po land roz po czę to wy mia nę po jaz dów
ser wi so wych, któ ra ma po trwać do koń ca bie żą ce -
go ro ku. In we sty cja obej mie ca łą wy ko rzy sty wa ną
flo tę li czą cą 29 sa mo cho dów. W przy szłym ro ku fir -
ma nie wy klu cza jej zwięk sze nia na wet do 40 sztuk,
ale o tej de cy zji osta tecz nie prze są dzi ry nek

24. To już prze są dzo ne. W przy szłym ro ku, kon kret nie
w dniach od 6 do 9 ma ja, w Po zna niu od bę dzie się
dru ga edy cja Mię dzy na ro do wych Tar gów Ma szyn
Bu dow la nych, Po jaz dów i Sprzę tu Spe cja li stycz ne -
go INTERMASZ. Po nie waż pier wot ne za ło że nia
prze wi dy wa ły, że im pre za od by wać się bę dzie co
dwa la ta, o wy ja śnie nie po pro si li śmy dy rek to ra tar -
gów INTERMASZ, Da riu sza Mu ślew skie go

26. Jesz cze do nie daw na moż na by ło usły szeć, 
że pierw szą ma szy nę sprze da je dział han dlo wy, 
a ko lej ne ser wis. Te raz ta sy tu acja wy glą da ina -
czej – ser wis po no si trud sprze da ży pierw szej 
ma szy ny. Dzie je się tak dla te go, bo w obec nych
cza sach do bra ma szy na to za ma ło

30. Ko pal nię gnejsu TESM w Do bo szo wi cach na Dol -
nym Ślą sku od wie dzi li śmy w to wa rzy stwie przed -
sta wi cie li Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska.
Celem wi zy ty by ła nie tyl ko chęć za po zna nia się
z wa run ka mi pra cy ko pa rek i ła do wa rek Vo lvo, ale
tak że pod su mo wa nie trwa ją cej od bli sko dwóch
lat współ pra cy obu firm

34. Fir ma SITECH Po land ofe ru je nie dro gi i wy jąt ko -
wo pro sty w uży ciu sys tem Trim ble GCSFlex
ułatwia ją cy pro fi lo wa nie te re nu. Sto so wa ny ja ko
opcja mo duł kon tro li GPS do dat ko wo po sze rza je -
go funk cjo nal ność po zwa la jąc ope ra to rom ko pa -
rek pra co wać nie tyl ko szyb ciej, ale i do kład niej

36. Zda niem in ży nie rów Bosch po jaz dy hy bry do we 
są bar dzo obie cu ją cymi konstrukcjami i bę dą od -
gry wać co raz waż niej szą ro lę we współ cze snej
mo to ry za cji, dla te go war to je wpro wa dzać do za -
sto so wań po za dro go wych. Wy daj ne sys te my, któ -
re od zy sku ją ener gię pod czas ha mo wa nia ru chu
ob ro to we go, to tyl ko jed no z roz wią zań, ja kie
z po wo dze niem mo gą funk cjo no wać na przykład
w ko par kach hy bry do wych

38. Fir ma IOW SERVICE od po nad dwudziestu lat
spe cja li zu je się w na pra wach i ob słu dze ukła dów
na pę do wych sto so wa nych w ma szy nach rol ni -
czych, bu dow la nych, le śnych i ter mi na lo wych.
Jest au to ry zo wa nym cen trum ser wi so wym Da na
SPICER w Pol sce oraz je dy nym i wy łącz nym
przed sta wi cie lem han dlo wym ame ry kań skie go
pro du cen ta w na szym kra ju
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Prenumerata - zamówienie  
Aby bezp∏atnie otrzymywać nasz kwartalnik wystarczy wype∏nić poniższy formularz 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Proszę o  regularne, bezpłatne przesyłanie elektronicznej gazety „PosBudNews”

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

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

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

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

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

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

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

Chciał(a)bym, by w kolejnych wydaniach redakcja opublikowa∏a teksty na temat ...............................................
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............................................................................................................................................................................................................................................
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PONAR Wadowice z platyną po audycie recertyfikującym Caterpillar

Salon Mercedes-Benz Sosnowiec w Będzinie

No wa sta cja po jaz dów cię ża ro wych Mer ce des -Benz
otwo rzy ła swe po dwo je w Bę dzi nie 13 wrze śnia.
Tym sa mym na ma pie sie ci ser wi so wej i de aler -

skiej sa mo cho dów cię ża ro wych Mer ce des -Benz po ja wił
się ko lej ny punkt. Cię ża rów ki spod zna ku gwiaz dy, spe -
cja li stycz ne Uni mo gi, dys try bu cyj ne Fu so Can te ry oraz
au to bu sy mar ki Mer ce des -Benz i Se tra: wszyst kie te po -
jaz dy bę dą ob słu gi wa ne w naj now szej sta cji ser wi so wej
przy uli cy Cze ladz kiej 67 w Bę dzi nie. Obiekt bę dzie pro -
wa dził rów nież sprze daż wszyst kich wy mie nio nych wy żej
ty pów po jaz dów po za au to bu sa mi. 
Świadczone usługi zostały przeniesione z salonu
Mercedes-Benz Sosnowiec, dzięki czemu nowy obiekt
może być w pełni zająć się obsługą ciężkiej motoryzacji.
To zaleta przekładająca się na bezpośrednio na lepszą
obsługę klienta i wyższą jakość świadczeń. Nowa stacja
znajduje się przy trasie szybkiego ruchu nr 86,
zapewniającej dogodny dojazd zarówno dla klientów z
aglomeracji śląskiej, jak i ruchu tranzytowego.
No wo cze sny obiekt wy po sa żo ny zo stał w sprzęt dia gno -
stycz ny naj now szej ge ne ra cji. Sa lon Mer ce des -Benz So -
sno wiec w Bę dzi nie jest w sta nie spra wo wać opie kę ser -
wi so wą na naj wyż szym po zio mie. No wa sta cja po jaz dów
cię ża ro wych funk cjo nu je w sys te mie dwu zmia no wym,
co w po łą cze niu z moż li wo ścią jed no cze snej ob słu gi

dzie się ciu po jaz dów na osob nych sta no wi skach na -
praw czych za pew nia od po wied nią prze pu sto wość. 
Naj wyż szy po ziom ob słu gi użyt kow ni ków po jaz dów
spod zna ku gwiaz dy za pew nia nie tyl ko spe cja li stycz ny
sprzęt, ale przede wszyst kim wy so ko wy kwa li fi ko wa ny
ze spół pro fe sjo na li stów. Ich pra ca zo sta ła do ce nio na
pre sti żo wą na gro dą After sa les Te am of the Year, przy -
zna ną za pierw sze miej sce w kon kur sie na naj bar dziej
pro fe sjo nal ny ser wis Mer ce des -Benz w Pol sce w la -
tach 2010 oraz 2011.

No wa sta cja po jaz dów cię ża ro wych mo że ob słu gi wać jed no cze śnie do dzie -
się ciu po jaz dów na osob nych sta no wi skach na praw czych
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Ja kość sta no wi dla fir my PO NAR Wa do wi ce S.A.
prio ry tet. Po twier dza to au dyt re cer ty fi ku ją cy fir my
CAT i przy zna nie, po raz ko lej ny, pla ty no we go cer -

ty fi ka tu dla pro du cen ta i do staw cy hy drau li ki si ło wej.
Pod czas uro czy sto ści wrę cze nia cer ty fi ka tu Sanjv Bas -
si, in ży nier ds. kon tro li pro ce sów w Glo bal nym Dzia le
Za opa trze nia fir my Ca ter pil lar po wie dział: – Ja ko do -
staw ca i czło nek ze spo łu fir my Ca ter pil lar PO NAR Wa do -
wi ce od gry wa klu czo wą ro lę w zro zu mie niu i re ali za cji
ogól nych ce lów kor po ra cyj nych CAT. W re ali za cji na szej
stra te gii do ty czą cej ja ko ści li czy my na jej za an ga żo wa -
nie, wie dzę i do świad cze nie. Sa mi do kła da my wszel kich
sta rań zmie rza ją cych do wy pra co wa nia jesz cze lep szej
współ pra cy. Jak mó wi Ro bert Szcze pa niak wi ce dy rek -
tor d. s. eks por tu PO NAR Wa do wi ce S.A.: – War to za -
zna czyć, że fir my, któ re uzy sku ją w ra mach czteropo zio -
mo wej ate sta cji SQEP naj wyż sze, pla ty no we cer ty fi ka ty,
przy każ dym no wym pro jek cie CAT ma ją pierw szeń stwo
w do sta wach. Dzię ki po sia da ne mu naj wyż sze mu z do -
stęp nych cer ty fi ka tów Ca ter pil lar ele men ty hy drau li ki si -
ło wej PO NAR tra fia ją do fa bryk na przykład w An glii,
Fran cji, Bra zy lii, Ja po nii czy do Chin. Ak tu al nie wcho dzi -
my w pro jek ty z do sta wą ele men tów hy drau li ki na bo jo -
wej do fa bryk w Bel gii oraz USA, po nad to uczest ni czy my
w wy ce nach kil ku no wych przed się wzięć.

Po nar Wa do wi ce S.A. będący naj więk szym pol skim
pro du centem ele men tów hy drau li ki si ło wej roz po czął
sta ra nia o pla ty no wy cer ty fi kat trzy la ta te mu. W ubie -
głym ro ku firma otrzy mała po raz pierw szy naj wyż szy
z moż li wych cer ty fi ka tów. W tym ro ku au dyt przed sta wi -
cie li Ca ter pil lar od był się w fa bry ce w Wa do wi cach
w po ło wie lip ca. Przed mio t au dy tu stanowiło okre śle nie
po zio mu zgod no ści pro ce sów z wy ma ga nia mi okre ślo -
ny mi przez koncern Ca ter pil lar.

Przed sta wi cie le Po nar Wa do wi ce S.A. z cer ty fi ka tem po twier dza ją cym
zgod ność pro ce sów pro duk cyj nych z wy ma ga nia mi kon cer nu Ca ter pil lar
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Mi che lin pra cu je nad wdro że niem do pro duk cji
prze my sło wej od na wial ne go izo pre nu, któ ry
bę dzie moż na za sto so wać do wy twa rza nia

opon i in nych pro duk tów gu mo wych. Mi che lin re ali zu je
ten eko lo gicz ny pro jekt z fir mą Amy ris, do kon sor cjum
do łą czy ła wła śnie fir ma Bra skem. Wspól ny pro jekt
umoż li wi Mi che lin zdo by cie do dat ko we go źró dła po ly -
-izo pre nu wy ko rzy sty wa ne go do pro duk cji wy so kiej ja -
ko ści opon. Bę dzie to su ro wiec wy so kiej kla sy, ale jed -
no cze śnie przy ja zny dla śro do wi ska.
Bra skem to jed na z naj więk szych firm pe tro che micz -
nych dzia ła ją ca na obu kon ty nen tach ame ry kań skich,
a tak że świa to wy li der w pro duk cji bio po li me rów. Dzię -
ki do świad cze niu te go gra cza kon sor cjum Mi che lin,
Amy ris oraz Bra skem przy spie szy pra ce nad wy ko rzy -
sta niem cu krów ro ślin nych, na przykład tych za war -
tych w trzci nie cu kro wej i su row cach ce lu lo zo wych,
do pro duk cji od na wial ne go izo pre nu. - Bra skem ma
wszyst kie atu ty, by do łą czyć do wspól ne go pro jek tu re -
ali zo wa ne go z Mi che lin. Dzie ląc się swo im do świad -
cze niem, wspie ra na szą wi zję zmian w prze my śle che -
micz nym, któ ry ma pro du ko wać przy ja zne dla śro do wi -
ska pro duk ty za pew nia ją ce naj wyż sze osią gi – po wie -
dział John Me lo, pre zes Amy ris. 
– Jest nam nie zmier nie mi ło po wi tać w ze spo le two rzo -
nym do tych czas przez Mi che lin i Amy ris no we go sil ne go
prze my sło we go part ne ra. Do świad cze nie fir my Bra skem

w po łą cze niu z bio tech no lo gicz ną wie dzą Amy ris
i przy wspar ciu Mi che lin po zwo li na re ali za cję na szych
dłu go okre so wych ce lów w za kre sie po zy ska nia przy ja -
znych dla śro do wi ska ma te ria łów wy ko rzy sty wa nych
w prze my śle opo niar skim – po wie dział Je an -Chri sto phe
Gu erin, szef dzia łu su row ców Mi che lin. 
Współ pra ca z Amy ris i Bra skem to ko lej na ini cja ty wa Mi -
che lin na rzecz pro duk cji opon przy ja znych śro do wi -
sku. Wcze śniej spół ka in for mo wa ła o pro jek cie
BioButterfly zwią za nym z pro duk cją eko lo gicz nej gu my,
a ostat nio rów nież o pra cach nad tech no lo gia mi re cy -
klin gu opon TREC Re ge ne ra tion oraz TREC Al co hol.
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Ekologiczny projekt Michelin

Pierw sze go wrze śnia 2014 ro ku w no wej lo ka li za cji
roz po czął dzia łal ność ser wis Sca nia Pol ska w Bia -
łym sto ku. Pla ców ka zlo ka li zo wa na jest przy wy -

jeź dzie z Bia łe go sto ku w stro nę War sza wy przy tra sie S8
wę zeł Cho roszcz. No wo otwar ty ser wis świad czy pe łen
za kres usług w ob sza rze prze glą dów, na praw cię ża ró -
wek, na czep, au to bu sów, sil ni ków prze my sło wych, pro -
sto wa nia ram oraz na praw po wy pad ko wych, la se ro wej
re gu la cji zbież no ści i ka li bra cji ta cho gra fów cy fro wych.
Przy ser wi sie dzia łać bę dzie rów nież ca ło do bo wa po -
moc Sca nia As si stan ce. Ser wis po sia da pe łen asor ty -
ment czę ści za mien nych Sca nia i ofe ru je umo wy ob słu -
go wo-na praw cze. Na klien tów cze ka rów nież peł na ofer -
ta po jaz dów no wych i uży wa nych.
– Po wsta nie no we go obiek tu Sca nia w Bia łym sto ku jest
od po wie dzią na ro sną ce po trze by klien tów ocze ku ją cych
pro fe sjo nal nej, eko no micz nej i sku tecz nej ob słu gi po jaz -
dów. Pod ję li śmy de cy zję o roz sze rze niu wa chla rza usług
o na pra wy po wy pad ko we. Do dat ko wo otwie ra my Okrę go -
wą Sta cję Kon tro li Po jaz dów wpro wa dza jąc moż li wość
wy ko na nia okre so wych ba dań tech nicz nych, jak i peł nej
dia gno sty ki po jaz dów cię ża ro wych i oso bo wych – po wie -
dział Ja cek Dmu chow ski któ ry z dniem 1 stycz nia 2015

ro ku obej mie sta no wi sko Dy rek to ra Od dzia łu Sca nia Pol -
ska w Bia łym sto ku. Ser wis za trud nia dwu na stu me cha ni -
ków, po sia da trzy sta no wi ska prze jaz do we, sta no wi sko
dia gno stycz ne Sta cji Kon tro li Po jaz dów oraz dwa sta no -
wi ska do na praw po wy pad ko wych. Pla ców ka wy po sa żo -
na jest w naj now sze urzą dze nia, w tym mię dzy in ny mi
ma gi stra lę ole jo wą, te ste ry ha mul ców i za wie sze nia, urzą -
dze nia do la se ro we go po mia ru geo me trii pod wo zia,
sprzęt do pro sto wa nia ram i na praw po wy pad ko wych
oraz peł ną ga mę na rzę dzi spe cja li stycz nych Sca nia.

Mi che lin pra cu je nad wdro że niem do pro duk cji od na wial ne go izo pre nu, któ ry
bę dzie moż na za sto so wać do wy twa rza nia opon i in nych pro duk tów gu mo wych

No wa pla ców ka w Bia łym sto ku wy po sa żo na jest w naj now sze urzą dze nia
oraz peł ną ga mę spe cja li stycz nych na rzę dzi Sca nia

Nowy serwis Scania w Białymstoku
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Choć pod mar ką Bob cat ofe ro wa ne są dziś nie tyl ko
ła do war ki kom pak to we, ale tak że mi ni ko par ki, ła -
do war ki te le sko po we i po jaz dy spe cjal ne, to ko ja -

rzy się ona naj bar dziej z ty mi pierw szy mi. Hi sto ria mar ki
Bob cat bie rze swe po cząt ki w ro ku 1947, kie dy to ame ry -
kań ski mistrz ko wal ski Lo uis Kel ler po sta no wił za ło żyć fir -
mę Kel ler Ma nu fac tu ring zaj mu ją cą się na pra wą i pro duk -
cją sprzę tu rol ni cze go. W ro ku 1953 Lo uis Kel ler po zy skał
do współ pra cy swe go o rok star sze go bra ta Cy ry la.
W efek cie do kład nie 4 lu te go 1957 ro ku po wsta ła ko ło wa
ła do war ka o re wo lu cyj nej na owe cza sy kon struk cji. Ma -
szy nę zbu do wa no na zle ce nie lo kal ne go ho dow cy in dy -
ków, któ ry zo bo wią zał się opła cić kosz ty pro duk cji tyl ko
wów czas, gdy ła do war ka oka że się uży tecz na. Bra cia
przy sta li na te wa run ki i za bra li się do pra cy. Do kład -
nie 4 lu te go 1957 ro ku świa tło dzien ne uj rza ła trój ko ło wa
ma szy na z tyl nym ob ra ca nym ko łem uła twia ją cym ma -
new ro wa nie na ogra ni czo nej prze strze ni. Choć ma szy -
na speł ni ła ocze ki wa nia użyt kow ni ka, to jej kon struk cja
wy ma ga ła do pra co wa nia. W trak cie eks plo ata cji ujaw ni ły

się bo wiem sła bo ści ukła du prze nie sie nia na pę du.
Po mo dy fi ka cjach sześć sztuk trój ko ło wych ła do wa rek
zna la zło na byw ców wśród oko licz nych far me rów. Do uru -
cho mie nia pro duk cji na szer szą ska lę bra ko wa ło jed nak
bra ciom ka pi ta łu. Po moc ny w zgro ma dze niu fun du szy
oka zał się ich wuj, An ton Chri stian son, któ ry za pro te go -
wał mło dych kon struk to rów Le so wi Mel roe z Mel roe Ma -
nu fac tu ring. Ten za pro po no wał, by przy dat ność ma szy -
ny zwe ry fi ko wał ry nek. Ła do war ka zo sta ła za pre zen to -
wa na w sto isku Mel roe pod czas sta no wych tar gów
w Mi ne so cie. Za in te re so wa nie ma szy ną prze szło naj -
śmiel sze ocze ki wa nia. Trze cie go dnia im pre zy po ja wi ła
się na niej ta blicz ka z prze sła niem do klien tów: „Je śli
naprawdę chce cie tej ma szy ny, Mel roe ją dla was po zy -
ska”. Szyb ko za war to umo wę, zgod nie z któ rą Mel roe
na by ło wy łącz ne pra wa do wy twa rza nia ła do war ki. Fir -
ma za trud ni ła tak że obu bra ci, któ rych za da niem by ło

roz wi ja nie kon struk cji ma szy ny. W ro ku 1960 po wstał
mo del M -400, któ ry dzię ki na pę do wi na czte ry ko ła stał
się pierw szą praw dzi wą ła do war ką kom pak to wą. Ulep -
szo ną wer sję M -400 za pre zen to wa no w ro ku 1962. Ma -
szy na otrzy ma ła sym bol M -440, ale jed no cze śnie je den
z pra cow ni ków fa bry ki za pro po no wał, by na zwać ją
„Bob cat” (ryś ame ry kań ski) w na wią za niu do nie zwy kle
szyb kich i zwin nych miesz kań ców oko licz nych pre rii. Roz -
po zna wa ne dziś na ca łym świe cie lo go – gło wa ry sia – po -
ja wi ło się na ma szy nach pro du ko wa nych przez Mel roe
jed nak do pie ro w ro ku 1984. Suk ces ko mer cyj ny te go wi -
ze run ku spra wił, że czter na ście lat póź niej fir ma Mel roe
Com pa ny zo sta ła prze mia no wa na na Bob cat Com pa ny.

W ro ku 1963 pod da na ko lej nym mo dy fi ka cjom ma szy -
na Bob cat M -444 tra fi ła na ry nek bry tyj ski. Du że za in te -
re so wa nie eu ro pej skich użyt kow ni ków spra wi ło, że w ro -
ku 1965 Mel roe sprze da ło li cen cję na pro duk cję „Bob -
ca tów” an giel skiej fir mie Luff&Smith. Już dwa la ta póź -
niej bry tyj ski part ner zban kru to wał, efek tem cze go by ło
po wie rze nie pro duk cji ła do wa rek prze zna czo nych na ry -
nek eu ro pej ski wło skiej fir mie Bel tra mi. Osta tecz nie
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Bob cat – potrzeba matką wynalazku

Ła do war ka Kel ler za pre zen to wa na przez Mel roe Ma nu fac tu ring pod czas sta -
no wych tar gów w Min ne so cie w ro ku 1958

W latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia produkowane na masową
skalę ładowarki Bobcat zaczęły trafiać na rynki europejskie 

W ro ku 1960 po wstał mo del M -400, któ ry dzię ki na pę do wi na czte ry ko ła
stał się pierw szą ła do war ką kom pak to wą z prawdziwego zdarzenia
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na po cząt ku lat sie dem dzie sią tych ubie głe go stu le cia,
fir ma za de cy do wa ła, że pro duk cja zo sta nie prze nie sio -
na z po wro tem do USA. Do pie ro w ro ku 2004 świa tło
dzien ne uj rzał Bob cat wy pro du ko wa ny w Eu ro pie. Był
to mo del 553 wy twa rza ny w by łej fa bry ce Su per stav
w cze skim Do bris. Trzy la ta póź niej uruchomiono tam
no wo cze sne za kła dy i cen trum szko le nio we. Jed no -
cze śnie do pro duk cji wszedł mo del S100, pierw szy
Bob cat od pod staw za pro jek to wa ny i wy pro du ko wa ny
na Sta rym Kon ty nen cie.
Pro du cent Bob ca tów po ło żył ol brzy mie za słu gi w roz wo -
ju kon struk cji ła do wa rek kom pak to wych. W ro ku 1970
za czę to sto so wać szyb ko złą cze Bob -Tach po zwa la ją ce
na bły ska wicz ną wy mia nę osprzę tu. Roz wią za nie to pod -
da wa ne cy klicz nym mo dy fi ka cjom jest wy ko rzy sty wa ne
do dzi siaj. W tym sa mym ro ku wpro wa dzo no do pro duk -
cji mo del M -970. Ma szy na na zy wa na „Big Bob” by ła
pierw szą ła do war ką Bob cat z hy dro sta tycz ną skrzy nią
bie gów. W ro ku 1976   po wstał mo del 520 – pierw szy
o zu peł nie no wej kon struk cji, któ rej za ło że nia rok póź -
niej wy ko rzy sta no w ła do war kach 530 i 630 z no wej se -
rii 30. Oprócz cał ko wi cie no wej kon struk cji w ła do war -
kach te go ty po sze re gu za sto so wa no sze reg ulep szeń
w ka bi nie oraz ko mo rze sil ni ka. Pa łąk ochron ny, no wy

ele ment zwięk sza ją cy bez pie czeń stwo i wy go dę ope ra -
to ra, zo stał skon stru owa ny w ro ku 1981. Rok póź niej
na ryn ku po ja wi ły się pierw sze ła do war ki se rii 40 z w peł -
ni hy dro sta tycz nym na pę dem. W koń cu lat osiem dzie -
sią tych ubie głe go stu le cia na ry nek wpro wa dzo no ła do -
war ki se rii 50 (mo de le 753 i 853) wy po sa żo ne w naj no -
wo cze śniej szy wów czas sys tem dia gno sty ki i mo ni to ro -
wa nia – Bob cat Ope ra tion Sen sing Sys tem (BOSS).
W 1992  ro ku fir ma Mel roe roz po czę ła pro duk cję ła do wa -
rek 7753 z ra mio na mi wy się gni ko wy mi o pio no wej ścież ce
pod no sze nia, co sta no wi ło du żą in no wa cję w sto sun ku
do tra dy cyj nej kon struk cji wy ko rzy sty wa nej w ła do war kach
Bob cat od sa me go po cząt ku. W ro ku 1999 ofer ta ła do wa rek
Bob cat ze ste ro wa niem bur to wym zo sta ła po więk szo -
na o pierw szą w hi sto rii fir my kom pak to wą ła do war kę gą sie -
ni co wą 864, a w 2001 ro ku – o mo del A220 bę dą cy pierw szą
na świe cie ła do war ką ze ste ro wa niem na wszyst kie ko ła. 
Pro duk cja Bob ca tów ro sła la wi no wo, od po wied nio w ro -
ku 2001 i 2014 z taśm pro duk cyj nych zje cha ła pół mi lio -
no wa i mi lio no wa  ła do war ka tej mar ki. War to za uwa żyć,
że wy pro du ko wa nie pierw sze go pół mi lio na ła do wa rek

kom pak to wych za ję ło fir mie Bob cat 43 la ta, a ko lej nych
pię ciu set ty się cy tych ma szyn – za le d wie 11  lat. Mar ka
Bob cat sta ła się roz po zna wal na na ca łym świe cie. Rocz -
ne ob ro ty Bob cat Com pa ny prze kro czy ły dwa mi liar dy
do la rów. Mar ka prze cho dzi ła do rąk ko lej nych wła ści cie -
li. W ro ku 1995 fir ma Mel roe za 1,7 mi liar da do la rów zo -
sta ła prze ję ta przez kon cern In ger soll -Rand Com pa ny
wcho dząc w skład dy wi zji In ger soll Rand In fra struc tu re.
W ro ku 2007 w bel gij skim Pu urs uru cho mio no gi gan -
tycz ne cen trum lo gi stycz ne dla ma szyn Bob cat – „Me -
ga cen tre Pu urs II”. W cze skim Do bris po dwo je otwo rzy -
ło cen trum szko le nio we „Eu ro pe an Fac to ry and Tra -
ining Cen tre”. By ła to z pew no ścią moc na kar ta prze tar -
go wa w ne go cja cjach z ko re ań skim Do osan In fra co re,
któ ry 30 czerw ca 2007 ro ku stał się no wym wła ści cie -
lem Bob cat Com pa ny. Ko re ań czy cy zde cy do wa li
o utrzy ma niu i pro mo wa niu mar ki Bob cat. Wy ło ży li tak -
że po tęż ne środ ki na roz wój kon struk cji ma szyn ozdo -
bio nych gło wą ame ry kań skie go ry sia…  
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Mo del S100, pierw sza ła do war ka kom pak to wa mar ki Bob cat od pod staw za -
pro jek to wa na i wy pro du ko wa na w Eu ro pie

W ro ku 1999 rodzina ła do wa rek Bob cat ze ste ro wa niem bur to wym zo sta ła po -
więk szo na o pierw szą w hi sto rii fir my kom pak to wą ła do war kę gą sie ni co wą 864

W tym roku okazję do wielkiego świętowania stanowiło wyprodukowanie
milionowej ładowarki kompaktowej marki Bobcat
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Modesto znaczy „skromny”!

MB: – Skąd wzięła się na zwa firmy Mo de sto?
MŚ: – Po szu ki wa li śmy nie ty po wej, in try gu ją cej na zwy
dla na szej fir my, a po nie waż ofe ru je my wło skie pro duk ty,
chcie li śmy, by po cho dzi ła z te go ję zy ka. „Mo de sto” ozna -
cza „skrom ny”, co w pe wien spo sób od zwier cie dla na sze
po dej ście do pro wa dze nia biz ne su. Nie wal czy my agre -
syw nie o ry nek – sta ra my się go zdo by wać suk ce syw nie,
bu du jąc przy tym za ufa nie klien tów do na szych usług
i pro duk tów. Za miast ro bić trzy kro ki do przo du i je den
do ty łu, stąpamy po jed nym, ale tyl ko w przód.

MB: – Zde cy do wał się Pan na pod ję cie współ pra cy
z fir mą Fa mi/StoreVan. Czym się Pan kie ro wał do ko nu -
jąc ta kie go wy bo ru?
MŚ: – Roz ma wia li śmy z wie lo ma pro du cen ta mi spe -
cja li stycz nych za bu dów dla ser wi sów mo bil nych,
a wy bór padł na Fa mi z dwóch po wo dów. Przede
wszyst kim nie jest to gru pa ka pi ta ło wa z du żym za rzą -
dem czy udzia łow ca mi. Ma tyl ko dwóch wła ści cie li,
któ rzy bu do wa li tę fir mę od pod staw. Obec nie je den
z nich zaj mu je się pro duk ta mi sta lo wy mi, a dru gi wy -
twa rza ny mi z two rzy wa. Współ pra cu je się z ni mi bar -
dzo ła two i przej rzy ście – nie trze ba pro wa dzić roz -
mów z wie lo ma dy rek to ra mi, któ rzy co chwi lę się
zmie nia ją. Po szu ku jąc part ne ra biz ne so we go ocze ki -
wa li śmy aby je go fa bry ka sa ma pro du ko wa ła jak naj -
wię cej ar ty ku łów zwią za nych z koń co wym wy ro bem.
Je śli tyl ko w mi ni mal nym stop niu jest uza leż nio -
na od pod do staw ców, to ma więk szą ela stycz ność
w po dej mo wa niu zle ceń i le piej do trzy mu je ter mi nów.
Po za tym wy ro by Fa mi ma ją bar dzo do brą, po wta rzal -
ną ja kość, a ich za kres jest nie zwy kle sze ro ki. Wszy -
scy na si kon ku ren ci pro du ku ją za bu do wy mo du ło we,
ale tyl ko kil ka fa bryk ma w swej ofer cie pa ne le ścien -
ne i pod ło gi, ram py czy ba gaż ni ki da cho we.

MB: – Któ re z ma rek po jaz dów użyt ko wych wy po sa -
ża ne są w ar ty ku ły „pierw szej po trze by” fir my Mo de -
sto? O ja kie au to ry za cje jesz cze się Pan sta ra?
MŚ: – Wciąż nie ma my au to ry za cji Peu ge ota i Ci tro -
ena, ale im por te rzy sa mo cho dów tych ma rek nie są
zbyt nio za in te re so wa ni wpro wa dza niem ko lej nych
pro duk tów do swo jej ofer ty. Roz wa ża my pod ję cie
współ pra cy z Da cią i Nis sa nem. Je że li zaś cho dzi
o de ale rów po zo sta łych ma rek, to współ pra cu je my
z więk szo ścią z nich. W nie któ rych sie ciach na sze pro -
duk ty zo sta ły włą czo ne do ga my ak ce so riów fa brycz -
nych. Dzię ki te mu moż na je za mó wić u każ de go de -
ale ra. Są wśród nich nie tyl ko ele men ty za bez pie cza ją -
ce wnę trze prze strze ni ła dun ko wej, ale tak że okre ślo -
ne mo du ły warsz ta to we. 

MB: – Za kła dam jed nak, że więk szość zle ceń na ty po -
we, kom plet ne za bu do wy po cho dzi bez po śred nio
od klien tów, a nie od de ale rów?
MŚ: – Zga dza się, z tym, że du ża licz ba po zy ska nych klien -
tów to efekt na szej sa mo dziel nej pe ne tra cji ryn ku i do tych -
cza so wej współ pra cy z róż ny mi fir ma mi. Ta sy tu acja w zde -
cy do wa ny spo sób się zmie nia, przy by wa zle ceń od de ale -
rów. Uwa żam, że po win ni śmy przede wszyst kim współ pra -
co wać z de ale ra mi i two rzyć wspól ną po li ty kę han dlo wo -
-mar ke tin go wą. Klien ci oglą da ją sa mo cho dy w sa lo nie, tam
je ku pu ją i ser wi su ją, więc rów nież w tym miej scu po win ni
mieć moż li wość na by cia ca łe go nie zbęd ne go wy po sa że nia,
by móc ode brać go to wy do pra cy po jazd. Wy da je się to lo -
gicz ne choć by ze wzglę du na po zy ski wa nie no wych klien tów
czy bu do wa nie wza jem nych re la cji, ale de ale rzy trak tu ją
nasz pro dukt dość spe cy ficz nie. W swo jej dzia łal no ści za -
zwy czaj sku pia ją się wy łącz nie na sprze da ży sa mo cho du,
przez co tra cą bar dzo du żo pie nię dzy. Klient mo że prze cież
po trze bo wać na przy kład fi nan so wa nia, ubez pie cze nia, ha ka
ho low ni cze go, do dat ko we go oświe tle nia, pod ło gi, pa ne li
ścien nych czy choć by przy go to wa nia do trans por tu lub sys -
te mu mo co wa nia ła dun ku. Pro duk ty Fa mi/StoreVan są tak
skon fi gu ro wa ne, aby mógł je za mon to wać ser wis funk cjo nu -
ją cy przy sa lo nie – tech no lo gia mon ta żu opie ra się na sys te -
mie do pa so wa nym do tech no lo gicz nych otwo rów, któ re
znaj du ją się w każ dym po jeź dzie. 

MB: – Jak oce nia Pan zmia ny w po dej ściu firm do sa -
mo cho dów ser wi so wych? To na tu ral na po trze ba po -
dyk to wa na dą że niem do za pew nie nia wy so kich stan -
dar dów ob słu gi klien ta czy pre sja kon ku ren cji i wy -
mo gów ryn ku?
MŚ: – Oba wspo mnia ne czyn ni ki ca ły czas od gry wa ją
istot ną ro lę i ma ją po rów ny wal ny udział. Jest pew na gru pa
klien tów, któ ra chce się roz wi jać i świad czyć usłu gi na naj -
wyż szym po zio mie, dla te go in we sty cja w pro fe sjo nal ny
warsz tat mo bil ny jest dla nich czymś na tu ral nym. Wśród
nich są też przed się bior stwa wy ko rzy stu ją ce w swo jej pra -
cy dro gie urzą dze nia po mia ro we czy na rzę dzia spe cja li -
stycz ne, a te wy ma ga ją od po wied nie go za bez pie cze nia,
więc nie da się ich prze wo zić „lu zem”, bez spe cjal nej za -
bu do wy wy po sa żo nej w pó ki, szu fla dy itp. W po zo sta łych
przy pad kach za kup ser wi su wyjaz do we go z „praw dzi we -
go zda rze nia” wy mu sza kon ku ren cja, bo fir ma dys po nu ją -
ca ta kim po jaz dem znacz nie ła twiej mo że po zy skać kon -
trakt, niż kon ku rent, któ ry ko rzy sta ze sta re go, po rdze wia -
łe go sa mo cho du z ga li ma tia sem w środ ku. Spra wia on złe
wra że nie i bu dzi wąt pli wo ści w kwe stii po praw ne go i pro -
fe sjo nal ne go wy ko na nia usłu gi. W obec nych cza sach
klien ci nie do koń ca zwra cają uwa gę na ce nę ser wi su,
lecz na je go ja kość, moż li wo ści i szyb kość re ak cji.
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MB: – Każ dy pro dukt ewo lu uje. Ja kie za tem zmia ny
moż na do strzec w za bu do wach do ser wi sów mo bil -
nych na prze strze ni ostat nich dziesięciu lat?
MŚ: – Po osią gnię ciu wy so kie go po zio mu funk cjo nal no ści
za bu dów do ser wi sów mo bil nych ich pro du cen ci kła dą co raz
więk szy na cisk na zmniej sza nie ma sy wła snej ze sta wów. Tak
na praw dę nie da się jed nak speł nić wszyst kich istot nych kry -
te riów w mak sy mal nym stop niu, więc trze ba szu kać roz wią -
zań po śred nich. Klien ci ocze ku ją od nas „pan cer ne go” wy -
po sa że nia prze no szą ce go du że ob cią że nia, a jed no cze śnie
chcą by by ło ono trwa łe, lek kie i oczy wi ście ta nie. Je śli za bu -
do wa bę dzie lek ka, to trud no ocze ki wać aby mo gła prze no -
sić du że ob cią że nia. Stąd pro du cen ci się ga ją np. po kom po -
zy ty, ale nie moż na wy ko nać z nich wszyst kie go. To sa mo
do ty czy rów nież alu mi nium czy sta li. Nasz do staw ca te sto -
wał szu fla dy kom po zy to we, ale nie speł nia ły one ocze ki wań,
dla te go do tej po ry nie zde cy do wa no się na ta ki krok. In ni
pro du cen ci rów nież ogra ni cza ją się do mie sza nych roz wią -
zań w kwe stii ma te ria łów jak np. kom po zy to wych fron tów.
Przy glą da jąc się tym pro duk tom wi dzi my też, że są one co -
raz bar dziej skom pli ko wa ne i wy myśl ne. Przy ich wdra ża niu
war to za cho wać roz są dek. Nie wszyst kie roz wią za nia, któ re
zna ko mi cie funk cjo nu ją na przy kład w Eu ro pie Za chod niej,
tak sa mo bę dą się spra wo wa ły u nas. Mam tu na my śli choć -
by du że am pli tu dy tem pe ra tur mię dzy dniem a no cą i la tem
a zi mą, jak rów nież ja kość i stan pol skich dróg.

MB: – Za bu do wy ofe ro wa ne przez Mo de sto moż -
na prze kła dać do ko lej nych sa mo cho dów. Czy wie lu
klien tów de cy du je się na ta kie roz wią za nie?
MŚ: – Co raz wię cej użyt kow ni ków py ta już w mo men cie
spe cy fi ko wa nia za bu do wy o uni wer sal ne ze sta wy, któ re bę -
dą mo gły funk cjo no wać w po jaz dach in nych ma rek. Na dal
jed nak prze kła da nie za bu dów spo ty ka się dość rzad ko.

MB: – Co się dzie je z za bu do wa mi uży wa ny mi?
MŚ: – Zwy kle klien ci sprze da ją je z sa mo cho da mi, ale moż -
na też za uwa żyć ro sną cą licz bę za bu dów w ob ro cie wtór -
nym. Je śli zo sta ną od sprze da ne nam, kom ple tu je my je kon -
ser wu je my i ofe ru je my ko lej nym klien tom. Nie któ rzy z użyt -
kow ni ków prze no szą ta kie re ga ły do warsz ta tów sta cjo nar -
nych, ale to bar dzo dro gie roz wią za nie, bo za bu do wy ser wi -
sów mo bil nych są skon stru owa ne do eks plo ata cji w ru chu.

MB: – Mo de sto po dej mu je się re ali za cji nie ty po wych
zle ceń. Któ re spośród nich  należą  do najciekawszych?
MŚ: – Jest wie le ta kich za bu dów bran ży tech nicz nej lecz
wśród nich wy róż nia ją się cho ciaż by mo bil ne sa lo ny fry -
zjer skie dla zwie rząt, pie kar nie, la bo ra to ria, wo zy trans mi -
syj ne czy po mia ro we lub do transportu psów wy sta wo -
wych. Wy po sa ży li śmy też sa mo cho dy dla we te ry na rzy,

w za bu do wy z apa ra ta mi rent ge now ski mi czy sto ła mi chi -
rur gicz ny mi. Te roz wią za nia są dla nas bar dzo cie ka we,
nie ty po we i sta no wią zna ko mi te źró dło in spi ra cji w two rze -
niu ko lej nych za bu dów i po szu ki wa nia no wych grup od -
bior ców.

MB: – Dzia łal ność wśród du żej kon ku ren cji i zmien nej sy -
tu acji ryn ko wej wy ma ga du że go za an ga żo wa nia cza so -
we go, ale na pew no znaj du je Pan czas na ja kieś hob by?
MŚ: – Mo im głów nym hob by jest roz wój fir my i wy pra co -
wy wa nie zy sków, bo to naj le piej za chę ca i mo ty wu je
do dal szej pra cy. A tak na po waż nie to od dziec ka in te re -
so wa łem się mo to ry za cją i wszyst ko co mia ło sil nik al bo
ja kiś me cha nizm, by ło dla mnie cie ka we. Za wsze chcia -
łem bu do wać i mo dy fi ko wać sa mo cho dy, dla te go też Mo -
de sto i fan ta stycz ny ze spół tech nicz no -han dlo wy sta ło się
w pew nym stop niu urze czy wist nie niem tych ma rzeń. Ma -
my bo wiem wpływ na zmia nę prze zna cze nia po jaz dów i je
czę ścio wo per so na li zu je my. Gdy spoj rzę na mi nę klien ta
od bie ra ją ce go sa mo chód po mo dy fi ka cji to wiem, że war -
to to ro bić i czu ję się po trzeb ny tej bran ży. W wol nych
chwi lach po świę cam się mo im Ja gu arom. Ko cham te sa -
mo cho dy, bo w sub tel ny spo sób łą czą sport i ele gan cję,
a po nad to sta no wią dla mnie kwin te sen cję kunsz tu bu do -
wy po jaz dów, w któ rych ła two moż na do szu kać się wie lu
ak cen tów za an ga żo wa nia si ły ludz kiej np. szy ta ręcz nie
i zdo bio na skó rza na ta pi cer ka, drew nia ne wy koń cze nia
lub ze wnętrz ne pa ski ma lo wa ne ręcz nie. Współ cze sne sa -
mo cho dy pre zen tu ją bar dzo wy so ki po ziom tech nicz ny
i tech no lo gicz ny, lecz są pro jek to wa ne i wy ko ny wa ne
głów nie przy uży ciu kom pu te rów i ro bo tów. Po sia da ją
wie le za let oprócz jed nej: brak im po nad cza so wo ści.
W Ja gu arach na prze strze ni lat też to się zmie nia, ale sa -
mo cho dy te na dal są dla mnie in ne niż wszyst kie.

Roz ma wiał: Ka rol Wój to wicz

Rozmowa z Markiem Ślaskim, 
właścicielem i dyrektorem handlowym firmy Modesto 
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Wcią gu ostat nich lat na ca łym świe cie ro śnie
ten den cja do po szu ki wa nia dróg roz wo ju fir my
nie po przez wzrost sa mej or ga ni za cji lub

zwięk sze nie jej za trud nie nia, ale lep sze wy ko rzy sta nie
po sia da nych za so bów. Do sko na le wi dać to w przed się -
bior stwach, któ rych dzia łal ność jest zwią za na z usłu ga -
mi ser wi so wy mi, re mon to wy mi czy in sta la cyj ny mi, re ali -
zo wa ny mi przez eki py mo bil ne. Fir my, któ re nie po tra fią
za ak cep to wać i do sto so wać się do tych zmian, szyb ko
ule ga ją bar dziej ela stycz nej kon ku ren cji.
Wśród naj waż niej szych zmian by ło prze nie sie nie miej -
sca na pra wy sprzę tu z wy spe cja li zo wa ne go warsz ta tu
do miej sca je go pra cy. To sa mo zja wi sko wi dać
przy drob nych usłu gach ślu sar skich, hy drau licz nych
czy też we flo tach sa mo cho dów ob słu gu ją cych sie ci
ener ge tycz ne, wo do cią go we, ga zo we czy te le in for ma -

tycz ne. Kla sycz ny mo del ser wi su wy jaz do we go, ja ki
funk cjo no wał jesz cze kil ka lat te mu po le gał na eki pie,
któ ra dia gno zo wa ła uster kę, de mon to wa ła uszko dzo ny
ele ment, a na stęp nie trans por to wa ła go do warsz ta tu
sta cjo nar ne go. Po do ko na niu na pra wy lub po bra niu
czę ści za mien nej, je cha ła z po wro tem do uszko dzo nej
ma szy ny. Czę sto oka zy wa ło się, że uster kę moż na by -
ło usu nąć na miej scu, ale brak od po wied nich na rzę dzi
i/lub ma te ria łów pod le ga ją cych wy mia nie unie moż li wiał
ta kie dzia ła nie. Dla te go sa mo cho dy wspo ma ga ją ce

pra cę warsz ta tu z cza sem za czę ły prze wo zić co raz
więk szą ilość ekwi pun ku, któ ry „mo że się przy dać”. Na -
dal nie mia ły jed nak wy po sa że nia nie zbęd ne go w pla -
ców ce sta cjo nar nej, choć by np. sza fek, pół ek, szu flad,
po jem ni ków na drob ne przed mio ty, sto łu ro bo cze go,
ima dła, sprę żar ki, pal ni ka, spa war ki, nie wspo mi na jąc
już np. o dra bi nie. Czy to zna czy, że ich efek tyw ność
wzro sła? Oka zu je się, że nie, bo sa mo „wrzu ce nie”
do sa mo cho du mak sy mal nej ilo ści czę ści za mien nych,
ma te ria łów eks plo ata cyj nych i na rzę dzi czę sto tyl ko po -
gar sza sy tu ację. Je śli sa mo chód nie ma od po wied nio
prze my śla nej i er go no micz nej or ga ni za cji wnę trza ru -
cho me go warsz ta tu, je go efek tyw ność za miast wzra -
stać, zna czą co spa da i po ja wia się sze reg ne ga tyw nych
zja wisk. Po wsta ją pro ble my zwią za ne nie tyl ko z bez -
pie czeń stwem, szyb kim od szu ki wa niem po trzeb nych
na rzę dzi czy czę ści za mien nych, ale tak że kon tro lą za -
war to ści po jaz du. Bar dzo do brze ob ra zu je to przy kład
sa mo cho du ser wi so we go na le żą ce go do du żej kor po -
ra cji ob słu gu ją cej sie ci wo do cią go we. Po we zwa niu go
do usu nię cia awa rii oka za ło się, że jej przy czy ną by ła
nie wiel ka uszczel ka war ta oko ło 12 cen tów, któ rej te go
dnia po pro stu za bra kło w mo bil nym warsz ta cie – trud -
no prze cież kon tro lo wać ca ły asor ty ment, gdy wszyst -
kie po dob ne ele men ty znaj du ją się w jed nej, du żej tor -
bie. Ka ra, ja ką na pod sta wie umo wy mu sia ło za pła cić
przed się bior stwo ser wi so we za je den dzień zwło ki

O
K

IE
M

 E
K

S
P

E
R

T
A

Ser wis mo bil ny – stan dard no wo cze snej fir my

Oprócz samej zabudowy istotne znacznie ma właściwy dobór pojazdu,
który ma pełnić funkcję serwisu mobilnego. Terenowy pick-up z napędem
obu osi bez problemu poradzi sobie z dojazdem w miejsce pracy maszyny

Dzię ki pro fe sjo nal nej za bu do wie warsz ta to wej na wet nie wiel ki sa mo chód
użyt ko wy mo że po mie ścić mnó stwo na rzę dzi, czę ści za mien nych i ma te ria -
łów eks plo ata cyj nych

Ja ro sław Czer niec ki to mię dzy na ro do wy eks pert i prak tyk w dzie dzi nie efek tyw ne go
funk cjo no wa nia biz ne su. Od po nad 20 lat współ pra cu je z licz ny mi fir ma mi i kon cer -
na mi, któ rych dzia łal ność zwią za na jest z sze ro ko ro zu mia ną bran żą mo to ry za cyj ną.
Szko li róż ne gru py pra cow ni cze, po cząw szy od ze spo łów sprze da żo wych, aż po ka -
drę za rzą dza ją cą świa to wy mi kor po ra cja mi. Spe cja li zu je się w mar ke tin gu, ko mu ni ka -
cji z klien ta mi i wy ko rzy sta niu no wych me diów. Jest za ło ży cie lem przed się biorstw
kon sul tin go wo -szko le nio wych. Po niż szy tekst au tor stwa Ja ro sła wa Czer niec kie go
po świę co ny jest efek tyw no ści usług na pra wy ma szyn i sprzę tu bu dow la ne go świad -
czo nych przez ser wi sy mo bil ne. 
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w na pra wie, wy no si ła 250 ty się cy do la rów. Ta ka kwo ta
to efekt ca ło dnio we go wstrzy ma nia wo dy do du że go
za kła du pro duk cyj ne go. Gdy by w sa mo cho dzie znaj do -
wa ła się od po wied nia szu fla da z prze gród ka mi, a jej za -
war tość by ła by spraw dza na i uzu peł nia na każ de go
dnia, z pew no ścią nie do szło by do nie przy jem nej i do -
tkli wej w skut kach sy tu acji. Przy wła ści wym po rząd ku
i od po wied nio roz miesz czo nych czę ściach za mien -
nych oraz na rzę dziach do spraw dze nia za war to ści po -
jaz du wy star cza szyb ka kon tro la wzro ko wa. Jej brak,
ra zem z nie od po wied nim spo so bem trans por tu ła dun -
ku, po wo du je wzrost kosz tów funk cjo no wa nia ser wi su
od 1,3 do na wet 2%. Przy czy ną tych wy dat ków są m.in.
kosz ty za ku pu nie po trzeb nych ma te ria łów eks plo ata -
cyj nych i kom po nen tów pod le ga ją cych wy mia nie (by ły
w in nym miej scu i nie zo sta ły uży te, ale zgło szo no je ja -
ko wy ko rzy sta ne), kosz ty za ku pu za gu bio nych na rzę -
dzi (po wy ko na niu da nej czyn no ści wi dać brak kon -
kret ne go na rzę dzia, o ile po zo sta je po nim pu ste miej -
sce) oraz kosz ty zwią za ne z uszko dze nia mi nie wła ści -
wie prze wo żo ne go ekwi pun ku.

War to też zwró cić uwa gę, że w źle zor ga ni zo wa nym śro -
do wi sku pra cy trud no o mak sy mal ne wy ko rzy sta nie do -
stęp ne go cza su. Dla jed nej zmia ny trwa ją cej 8 go dzin
i przy za ło że niu od 3 do 6 re ali zo wa nych zle ceń, w cią -
gu dnia moż na przy jąć na stę pu ją cy, uśred nio ny mo del
strat cza so wych: po szu ki wa nie na rzę dzia – 10 min, po -
szu ki wa nie kom po nen tu – 15 min, po szu ki wa nie i do pa -
so wa nie drob ne go ele men tu – 8 min, brak od po wied nie -
go ma te ria łu lub na rzę dzia i przy sto so wa nie in ne go – 6
min, przy go to wa nie sta no wi ska pra cy (dra bi na, agre gat,
in ne) – 9 min, do sta nie się do miej sca prze cho wy wa nia
nie zbęd ne go na rzę dzia, kom po nen tu itp. – 12 minut, za -
my ka nie i otwie ra nie po jaz du – 8 minut, po szu ki wa nie
lub po rząd ko wa nie miej sca mon ta żo we go – 10 minut,
do dat ko we zmę cze nie – 9 minut. Łącz ny stra co ny czas
wy no si 87 mi nut. Ozna cza to, że pra ca efek tyw na trwa
nie 8, a je dy nie 6,5 go dzi ny. W stra co nym cza sie moż na

by ło by zre ali zo wać do dat ko we zle ce nie, nie zwięk sza jąc
tem pa pra cy. Z dru giej stro ny ob ser wu jąc do brze zor ga -
ni zo wa ne, wy daj ne sta no wi ska pra cy, wi dać że nikt się
na nich nie spie szy, a wręcz prze ciw nie – ludz ka pra ca
wy da je się być wol niej sza. To po zwa la na więk szą do -
kład ność wy ko ny wa nych czyn no ści, co z ko lei prze kła -
da się na mniej szą licz bę re kla ma cji, któ re do dat ko wo
ob cią ża ją do staw cę usłu gi ser wi so wej.
Ana li zu jąc efek tyw ność ru cho me go warsz ta tu na le ży
wziąć rów nież pod uwa gę przy zwy cza je nia pra cow ni -
ków. Nie od gry wa to żad nej ro li, kie dy w fir mie jest je -
den po jazd, ale przy więk szej licz bie mo bil nych jed no -
stek, kon kret na oso ba mo że być przy dzie la na do wie lu
z nich. W ta kich sy tu acji ko niecz ne jest więc za dba nie
o stan da ry za cję po jaz dów prze zna czo nych do tych sa -
mych usług. Dzię ki te mu pra cow nik przy dzie lo ny do do -
wol ne go sa mo cho du na dal bę dzie efek tyw ny, bo je go
śro do wi sko pra cy nie ule gnie zmia nie. To tak, jak by
każ dy kom pu ter był wy po sa żo ny w in ny typ kla wia tu ry.
Nor ma li za cja po zwa la na szyb kie uży cie do wol ne go
kom pu te ra, po nie waż roz miesz cze nie kla wi szy jest
niezmienne. Przy prze nie sie niu choć by tyl ko jed ne go
przy ci sku w nie ty po we miej sce, je go po szu ki wa nie mo -
że być dłu go trwa łe i spo wo du je zna czą ce spo wol nie nie
pra cy. Dla te go też wy daj ne sta no wi ska wy ma ga ją da le -
ko po su nię tej uni fi ka cji, przy naj mniej w głów nych ob -
sza rach funk cjo no wa nia.
Wszyst kie po wyż sze za ło że nia naj ła twiej speł nić sto su -
jąc pro fe sjo nal ne za bu do wy warsz ta to we do ser wi sów
mo bil nych. Ak tu al nie ofe ro wa ne roz wią za nia nie na ru -
sza ją fa brycz nej struk tu ry nad wo zia sa mo cho du i wy -
stę pu ją w wie lu kon fi gu ra cjach. W po rów na niu z ce ną
po jaz du nie są dro gie, a zna czą co po pra wia ją efek tyw -
ność działania oraz wi ze ru nek fir my.
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Jeśli każde narzędzie ma swoje miejsce, łatwo je odnaleźć lub stwierdzić
brak, a piankowe czy tworzywowe wypełniania szuflad skutecznie
ograniczają uszkodzenia przewożonego ekwipunku

Od po wied nio za pro jek to wa na za bu do wa po jaz du ser wi so we go po zwa la
na opty mal ne wy ko rzy sta nie prze strze ni oraz pra wi dło we roz miesz cze nie
transportowanego wyposażenia
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In ży nie ria ma te ria ło wa od gry wa bar dzo waż ną ro lę
w roz wo ju wie lu pro duk tów, dzię ki cze mu zy sku ją one
jesz cze lep sze wła ści wo ści. Przede wszyst kim mo gą

być trwal sze, bar dziej es te tycz ne i lżej sze. Ta kie ce chy są
szcze gól nie po żą da ne w mo to ry za cji, bo ozna cza ją więk -
sze bez pie czeń stwo, atrak cyj niej szy wy gląd i niż szą ma sę
wła sną, któ ra po zy tyw nie wpły wa na ogra ni cze nie kosz tów
eks plo ata cji, jak rów nież wzrost ła dow no ści po jaz du, a tym
sa mym po pra wę efek tyw no ści trans por tu. Ma te ria łem, któ -
ry speł nia te wy ma ga nia, a jed no cze śnie za pew nia ogrom -
ne moż li wo ści kon struk cyj ne jest ul tra wy so ko wy trzy ma ła
stal Do col pro du ko wa na przez szwedz ką fir mę SSAB.
Szwedz ka stal to sy no nim naj wyż szej ja ko ści, bo jest bar -
dzo bo ga ta w ma gne tyt i nie zwy kle czy sta. SSAB za ma wia
ru dę (od fir my LKAB) w po sta ci spe cjal ne go gra nu la tu
o ści śle okre ślo nym skła dzie i pa ra me trach do pa so wa nych
do szcze gól nych po trzeb pro duk cji wy so ko ja ko ścio wej
sta li. Pro ces jej wy twa rza nia roz po czy na się w tzw. wiel kim
pie cu, gdzie pod sta wo we skład ni ki przy szłej sta li, tj. gra nu -
lat ru dy, koks o spe cjal nych wła ści wo ściach me ta lur gicz -
nych i ni skiej za war to ści siar ki oraz wapń, two rzą cie kły
me tal o tem pe ra tu rze 2.200 °C. W tym mo men cie od zna -
cza się on wy so ką za war to ścią wę gla, dla te go w ko lej nych

eta pach na stę pu je wy pa la nie nie po żą da ne go pier wiast ka
oraz usu wa nie siar ki, wo do ru, azo tu, a na stęp nie, za le że -
nie od za mó wio nej spe cy fi ka cji i ro dza ju sta li, np. Har dox,
Do mex, We ldox czy mo że Do col 1000 DP, po przez do da -
wa nie pier wiast ków sto po wych, two rzo ny jest wy ma ga ny
skład che micz ny za ma wia ne go pro duk tu. Tak przy go to wa -
na stal uzy sku je w pro ce sie cią głe go wy ta pia nia kształt kil -
ku na sto me tro wych, gru bych płyt, czy li tak zwanych kę sów
o wa dze około 25 ton.
Kęs do star czo ny w spe cy fi ka cji sta li Do col 1000 DP jest
wal co wa ny w pro ce sie ter micz nym z gru bo ści oko -
ło 200 mm do gru bo ści oko ło 3 mm, zwięk sza jąc swą dłu -
gość z kil ku na stu do bli sko ty sią ca me trów. Zwi nię ty krąg
sta li ma wte dy ko lor wscho dzą ce go nad ho ry zon tem Słoń -

ca. Na dal szych eta pach na stę pu je tra wie nie sta li w ce lu
usu nię cia za nie czysz czeń po wierzch ni oraz wal co wa nie
na zim no, czy li pro ces w któ rym stal otrzy mu je fi nal ną gru -
bość i to le ran cję. Naj waż niej szy dla uzy ska nia od po wied -
nich wła ści wo ści sta li jest jed nak ostat ni etap pro duk cji,
obej mu ją cy skom pli ko wa ny i wy ma ga ją cy pro ces na uni -
kal nej li nii cią głe go wy ża rza nia. Stal roz grza na do tem pe -
ra tu ry kil ku set stop ni Cel sju sza jest na niej nie zwy kle szyb -
ko schła dza na (do 1.000°C/s), co po zwa la na uzy ska nie
struk tu ry za pew nia ją cej wy so ką wy trzy ma łość, a jed no cze -

śnie od po wied nią po dat ność na for mo wa nie na zim no.
Dzię ki tej tech no lo gii SSAB sta ło się pierw szym pro du cen -
tem wy so ko ja ko ścio wych sta li wę glo wych, któ rych pa ra -
me try wy trzy ma ło ścio we prze kra cza ją gra ni cę 1.700 MPa.
Pro dukt Do col 1000 DP to stal wie lo fa zo wa o wy trzy ma ło -
ści na roz cią ga nie Rm min. 1.000 MPa, zna ko mi cie na da -
ją ca się do for mo wa nia na zim no. Przy jej za sto so wa niu
moż na two rzyć ele men ty na wet o dwu krot nie mniej szej
ma sie wła snej w po rów na niu do iden tycz nych wy ko nań re -
ali zo wa nych przy uży ciu kon wen cjo nal nych sta li kon struk -
cyj nych, jed no cze śnie zna czą co zwięk szać ich wy trzy ma -
łość. W ten spo sób znaj du je za sto so wa nie w prze my śle
mo to ry za cyj nym. Za przy kład mo gą po słu żyć fo te le sa mo -
cho do we, któ re dzię ki sta li Do col są lżej sze, wy trzy mal sze,
od por ne na ko ro zję i wy glą da ją bar dziej es te tycz nie. Ide al -
nie spraw dza się ona rów nież w pro duk cji zde rza ków sa -
mo cho do wych, wzmoc nień po jaz dów chro nią cych
przed ude rze nia mi bocz ny mi, a tak że wie lu in nych ele men -
tów nad wo zia. Dzię ki sta li Do col są one lek kie, a jed no cze -
śnie od po wied nio wy trzy ma łe. Ma te riał ten bar dzo chęt nie
sto su ją rów nież kon struk to rzy mniej szych cię ża ró wek,
w któ rych każ dy ki lo gram ma sy wła snej od gry wa waż ną
ro lę, bo prze kła da się na ła dow ność po jaz du.
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Stal SSAB Docol 1000 DP w zabudowach Modul-System

Przy za sto so wa niu sta li SSAB Do col 1000 DP za bu do wy Mo dul -Sys tem ma -
ją niż szą ma sę wła sną na wet o 20%, co prze kła da się na więk szą ła dow -
ność i mniej sze spa la nie

No śność dy na micz na re ga łów Mo dul -Sys tem jest we ry fi ko wa na pod czas
spe cjal nych te stów wi bra cyj nych, od zwier cie dla ją cych ruch po jaz du w sza -
cun ko wym cy klu ży cia pro duk tu



Jed ną z firm ope ru ją cych w sze ro ko ro zu mia nej bran ży mo -
to ry za cyj nej, któ ra wy ko rzy stu je stal Do col jest Mo dul -Sys -
tem. To szwedz ki pro du cent pro fe sjo nal nych za bu dów
do ser wi sów mo bil nych, spe cja li zu ją cy się w wy szu ka nych
roz wią za niach o naj wyż szej ja ko ści. Dą żąc do ob ni że nia
ma sy wła snej swo ich pro duk tów, fir ma zde cy do wa ła się
na po zo sta nie przy sta li, ale ta kiej któ ra po zwo li na zmniej -
sze nie gru bo ści sto so wa nych blach i bę dzie za pew nia ła jed -
no cze śnie od po wied nią wy trzy ma łość. Dla te go w swych za -
bu do wach fir ma wy ko rzy stu je stal Do col 1000 DP. Ele men -
ty wy ko na ne z ta kie go ma te ria łu ma ją po rów ny wal ną ma sę
z ana lo gicz ny mi pro duk ta mi alu mi nio wy mi, ale ich wy trzy -
ma łość jest aż 6-krot nie więk sza. W swo ich roz wią za niach
fir ma po słu gu je się współ czyn ni kiem LC, uła twia ją cym po -
rów ny wa nie wła ści wo ści po szcze gól nych ele men tów. Okre -
śla on sto su nek no śno ści da ne go pro duk tu do je go ma sy.
Za przy kład mo że po słu żyć me tro wa pół ka, któ rej ma sa wła -
sna jest rów na 3 kg, a ona sa ma za pew nia no śność 120 kg.
W ta kiej sy tu acji współ czyn ni ki LC ma war tość 40.
Stal Do col 1000 DP otwie ra no we moż li wo ści w kon stru -
owa niu za bu dów do ser wi sów mo bil nych, bo ze sta wy wy -
ko na ne przy uży ciu ta kie go ma te ria łu mo gą być na -
wet 20% lżej sze w po rów na niu z do tych cza so wy mi re ali za -
cja mi. Prze kła da się to na więk szą ła dow ność po jaz du, co
ma szcze gól ne zna cze nie w przy pad ku naj mniej szych sa -
mo cho dów użyt ko wych. W ta kiej sy tu acji ist nie je też mniej -
sze praw do po do bień stwo prze ła do wa nia sa mo cho du, co

mo że mieć miej sce przy trans por cie czę ści za mien nych
i/lub ma te ria łów eks plo ata cyj nych, a tym sa mym na ra że nia
się na ka rę za wy kro cze nie dro go we. Lżej sza za bu do wa
ma też po zy tyw ny wpływ na zu ży cie pa li wa. Ob ni ża jąc ma -
sę prze wo żo nych re ga łów o 20% moż na spo dzie wać się
oszczęd no ści rzę du 0,1 dm3/100 km. Z per spek ty wy jed -
ne go sa mo cho du, ta ka ilość wy da je się nie wiel ka, ale bio -
rąc pod uwa gę flo tę li czą cą np. 400 po jaz dów oraz czas
ich eks plo ata cji wynoszący 3 la ta, wy dat ki na pa li wo moż -
na zmniej szyć o około 200 tysięcy złotych. Do col 1000 DP
umoż li wia pro duk cję na wet naj bar dziej skom pli ko wa nych
ele men tów, dla te go są z niej wy ko ny wa ne prak tycz nie
wszyst kie sta lo we kom po nen ty za bu dów Mo dul -Sys tem.
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Aby osiągnąć jak największą nośność przy minimalnej masie własnej, półki
Modul-System wykonane są ze stali SSAB Docol 1000 DP i mają zawinięte
krawędzie, co dodatkowo podnosi ich sztywność

http://www.ssab.com/pl/
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Jed nym z czo ło wych pro du cen tów za bu dów
do ser wi sów mo bil nych jest nie miec ka fir ma Sor -
ti mo, któ rą od roku 2008  re pre zen tu je w Pol sce

spół ka MobilCar. Sor ti mo po wsta ło w roku 1973, kie dy
to Her bert Di schin ger wy pro du ko wał pierw sze wa liz ki
na rzę dzio we na za mó wie nie kon cer nu Fi scher.
Siedem lat póź niej  do ofer ty do łą czy ły pro fe sjo nal ne
za bu do wy warsz ta to we. Na stęp nym kro kiem mi lo wym
w roz wo ju Sor ti mo by ło wpro wa dze nie w roku 2004
pierw sze go sys te mu mi kro mo du ło we go z wy ko rzy sta -
niem lek kie go pro fi lu alu mi nio we go Glo be lyst 1.0. Za -
pew nił on bar dzo du żą prze wa gę w ela stycz no ści pro -
jek to wa nia za bu dów te go ty pu na wet w sto sun ku
do roz wią zań, któ re obec nie wy stę pu ją na ryn ku. 
W roku 2009  w ofer cie Sor ti mo po ja wi ła się ko lej na
waż na in no wa cja, czy li  pro du ko wa ny wspól nie z kon -
cer nem Bosch za po śred nic twem fir my BS -Sys tem
sys tem wa li zek L -BOXX. Znajdują one po wszech ne
zastosowanie do wy god ne go i bez piecz ne go prze cho -
wy wa nia elek tro na rzę dzi, dla te go ich sprze daż w mi -
lio nach sztuk umoż li wi ła Sor ti mo po zy ska nie no wych
ryn ków i klien tów. Trzy la ta póź niej, na ba zie spraw -
dzo ne go ste la ża alu mi nio we go, wpro wa dzo no
do ofer ty kom pa ty bil ny z resz tą za bu do wy sys tem Glo -
be lyst C, któ re go pół ki i szu fla dy są wy ko na ne z lek kie -
go, a za ra zem bar dzo wy trzy ma łe go kom po zy tu.

W tym sa mym cza sie do sprze da ży tra fił ko lej ny no wy
pro dukt o na zwie Sim ple co, czy li pro ste, lek kie sys te -
my pół ek pod wie sza nych, prze zna czo ne do ma łych
sa mo cho dów do staw czych. Z uwa gi na ich po pu lar -
ność i kon ku ren cyj ną ce nę, wpro wa dzo no do ofer ty
Sim ple co 2.0, któ ry rów nież jest w peł ni kom pa ty bil ny
z roz wią za nia mi Glo be lyst, ale je go kon struk cja no śna
zo sta ła wy ko na na z kom po zy tu, co po zwo li ło na dal -
sze ob ni że nie ma sy wła snej, a tak że skró ce nie cza su
mon ta żu ta kich ze sta wów. Obej mu je on ca łą ga mę

pół ek oraz po jem ni ków z pro gra mu pro duk to we go
Sor ti mo. Sys tem Sim ple co 2.0 to cał ko wi ta no wość
na eu ro pej skim ryn ku – je go pre mie ra bę dzie mia ła
miej sce na te go rocz nych tar gach IAA w Ha no we rze.
Do tej po ry był sprze da wa ny tyl ko w USA przez lo kal -
ne go przed sta wi cie la Sor ti mo, fir mę KNE PHA IDE
pod mar ką EXXPAND. Po dob nie jak wszyst kie pro duk -
ty Sor ti mo, prze szedł on po zy tyw nie te sty zde rze nio we
przy przecią że niu 24 g. Oprócz Sim ple co 2.0 fir ma za -
pre zen tu je jesz cze sys tem Glo be lyst BLACK, któ re go
pół ki i szu fla dy są wy ko na ne z ul tra lek kie go i bar dzo
wy trzy ma łe go kar bo nu.
Dys po nu jąc tak sze ro kim wa chla rzem pro duk tów,
MobilCar szyb ko stał się li czą cym gra czem na pol skim
ryn ku za bu dów do ser wi sów mo bil nych, ofe ru jąc kom -
plek so we roz wią za nie dla firm z bran ży ener ge tycz nej,
ga zow ni czej czy wo do cią go wej, a tak że wszel kie go ro -
dza ju przed się biorstw wy ko rzy stu ją cych w swo jej dzia -
łal no ści warsz ta ty „na ko łach”. W ro ku 2011 do ofer ty fir -
my do łą czy ły jesz cze za bu do wy wie lo oso bo we, mon to -
wa ne w opar ciu o kom po nen ty ho len der skie go pro du -
cen ta ABK Kun stof fen, któ ry obec nie po sia da ho mo lo -
ga cje eu ro pej skie na mo de le Du ca to, Bo xer oraz Jum -
per, a nie ba wem uzy ska ko lej ne. Bio rąc pod uwa gę
ocze ki wa nia ryn ku MobilCar roz po czął też re ali za cję za -
bu dów spe cjal nych, m.in. dla róż nych służb po rząd ku
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Sor ti mo – roz wój przez in no wa cje

W za bu do wach Sim ple co 2.0 kon struk cja no śna jest wy ko na na z kom po zy -
tu, za pew nia jąc jesz cze niż szą ma sę wła sną ca łe go ze sta wu

W sys te mie Glo be lyst BLACK, któ ry bę dzie za pre zen to wa ny na tar gach IAA w Ha no -
we rze, pół ki i szu fla dy wy ko na ne są z ul tra lek kie go i bar dzo wy trzy ma łe go kar bo nu
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pu blicz ne go oraz za bu dów po jaz dów do mo ni to rin gu
wi zyj ne go, wy ko rzy sty wa nych m.in. w bran ży wo do cią -
go wej. Ko rzy sta jąc ze swe go ol brzy mie go do świad cze -
nia, na po cząt ku ro ku fir ma zbu do wa ła kon tro ler mo bil -
ny prze zna czo ny do nad zo ru ope ra cji lot ni czych w cza -
sie rze czy wi stym. Sta no wi on część pro jek tu
AeroSafetyShow De mon stra tor+ PL, któ ry jest re ali zo -
wa ny przez Kon sor cjum Na uko we „Że la zny6 – Woj ciech
Kru pa” oraz Po li tech ni kę Po znań ską. MobilCar bar dzo
chęt nie po dej mu je się rów nież za bu do wy wa nia po jaz -
dów ty pu pick -up. Wy ni ka to z du żej ela stycz no ści sto -
so wa ne go ste la ża alu mi nio we go, któ ry jest zna ko mi tą
ba zą do two rze nia za bu dów w te go ro dza ju sa mo cho -
dach i przy sto so wy wa nia ich do po trzeb firm ener ge -
tycz nych, ga zow ni czych i wo do cią go wych. Chcąc za -
pew nić jak naj wyż szą ja kość ofe ro wa nych pro duk tów,

MobilCar w po jaz dach dla służb ener ge tycz nych sto su -
je moc ne i trwa łe ba gaż ni ki do dra bin bry tyj skiej fir my
Rhi no (w Pol sce jest jej ge ne ral nym przed sta wi cie lem).
Pro du cent ten pod czas naj bliż szych tar gach IAA rów -
nież za pre zen tu je swo je naj now sze roz wią za nia. Bę dą
to mię dzy in ny mi tyl ne stop nie do sa mo cho dów do -
staw czych SafeSteps. Są one do stęp ne w dwóch wa -
rian tach ko lo ry stycz nych i wy po sa żo ne w fa brycz ny ze -
staw czuj ni ków par ko wa nia. Po wsta ły w od po wie dzi
na po trze by użyt kow ni ków, któ rzy co raz czę ściej po -
szu ku ją roz wią zań za bez pie cza ją cych tył po jaz du. Tar -
gi IAA wy bra no też na pre mie rę no we go sys te mu be lek
no śnych ba gaż ni ka da cho we go prze zna czo ne go
do sa mo cho dów użyt ko wych. Są one wy ko na ne z alu -
mi nium i ma ją być al ter na ty wą dla do tych cza so wych,
spraw dzo nych be lek DeltaBars.
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MobilCar po dej mu je się nie ty po wych re ali za cji, jak np. bu do wy kon tro le ra mo bil ne -
go, prze zna czo ne go do nad zo ru ope ra cji lot ni czych w cza sie rze czy wi stym

Dzię ki sze ro kiej ga mie no wo cze snych roz wią zań ofe ro wa nych przez Sor ti mo,
każ dy sa mo chód użyt ko wy mo że peł nić ro lę prak tycz ne go ser wi su mo bil ne go

http://mobilcar.pl/
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Sys tem za bu dów warsz ta to wych StoreVan ofe ro -
wa ny w Pol sce przez fir mę Mo de sto z Gó ry Kal -
wa rii prze szedł w tym ro ku zna czą cą mo der ni za -

cję. Dzię ki wpro wa dzo nym zmia nom jest on przede
wszyst kim bar dziej „ela stycz ny”, uła twia jąc do sto so wa -
nie koń co we go pro duk tu do po trzeb i moż li wo ści fi nan -
so wych róż nych klien tów.

Obec nie jest sto so wa na stal o wyż szej wy trzy ma ło ści,
dzię ki cze mu bla chy wy ko rzy sty wa ne do bu do wy np.
sza fek, pół ek czy szu flad mo gą być cień sze, ale na dal
są w sta nie prze no sić ta kie sa me ob cią że nia, jak ich po -
przed nie od mia ny. W ten spo sób uda ło się ob ni żyć ma -
sę wła sną ze sta wów, co wpły wa na wzrost ła dow no ści
po jaz dów. Każ dy ta ki ele ment jest cyn ko wa ny i la kie ro -
wa ny, gwa ran tu jąc od po wied nie za bez pie cze nie prze -
ciw ko ro zyj ne oraz es te tycz ny wy gląd za bu do wy na wet
po wie lu la tach in ten syw nej eks plo ata cji. Je śli cho dzi
o zmia ny ty po wo kon struk cyj ne, w szcze gól no ści do ty -
czą one szu flad. Do tej po ry StoreVan ofe ro wał ten pro -
dukt tyl ko w wer sji „hi gh li ne”, tzn. z me cha nicz ny mi blo -
ka da mi w po zy cji otwar tej i za mknię tej, przy trzy mu ją cy -
mi szu fla dę na pro wad ni cy, a nie na ele men tach ze -
wnętrz nych, ta kich jak np. pa ne le bocz ne. Ta kie roz wią -
za nie gwa ran tu je pew ne unie ru cho mie nie szu fla dy na -
wet pod du żym ob cią że niem, jak rów nież wy so ką trwa -
łość ca łe go me cha ni zmu, ale nie ste ty jest ono droż sze
w po rów na niu do kon ku ren cyj nych sys te mów. Dla te go
fir ma StoreVan zde cy do wa ła się na rów no le głe wpro wa -
dze nie tań sze go roz wią za nia. No we mo de le szu flad ma -
ją pro wad ni ce z blo ka da mi sto so wa ny mi przez in nych
do staw ców za bu dów, a wiec wy ko rzy stu ją cy mi ele men -
ty ze wnętrz ne. W ce lu mak sy mal ne go ogra ni cze nia
kosz tów dzia ła ją tyl ko w po zy cji za mknię tej. Po rów nu jąc
te roz wią za nia war to wie dzieć, że spo wal niacz ru chu
szu fla dy, któ ry wy ha mo wu je ją przy otwie ra niu lub za -
my ka niu, nie jest blo ka dą, a wie lu pro du cen tów mniej

lub bar dziej świa do mie „roz cią ga” ich ro lę. Zwol nie nie
praw dzi wej blo ka dy wy ma ga na ci śnię cia uchwy tu, a nie
wy łącz nie popychania szu fla dy! W ak tu al nej ofer cie Mo -
de sto są też do stęp ne tzw. mo du ły od wra cal ne, dzię ki
cze mu szu fla dy mo gą być otwie ra ne w dwóch kie run -
kach – w po przek lub wzdłuż sa mo cho du. Je śli znaj du -
ją się w dol nej czę ści za bu do wy, ła two sko rzy stać z ich
za war to ści bez wcho dze nia do wnę trza po jaz du.
Dą żąc do uzy ska nia niż szej ma sy wła snej wpro wa dzo no
tak że róż ni ce m.in. w kon struk cji pa ne li bocz nych sto so -
wa nych re ga łów. Wcze śniej by ły one per fo ro wa ne bądź
peł ne. Obec nie wszyst kie są per fo ro wa ne, a do ofer ty
do łą czy ły pa ne le otwar te, tzw. win dow, bo nie wszę dzie
to wy peł nie nie jest nie zbęd ne, np. przy sza fie na ubra nia.
Istot ną ro lę w kon fi gu ra cji za bu dów ide al nie do pa so -
wa nych do kon kret nych po trzeb od gry wa rów nież

więk szych wy bór po jem ni ków po li pro py le no wych,
tzw. ku wet. Wcze śniej ofe ro wa no tyl ko dwa ro dza je ta -
kich pro duk tów, a obec nie jest ich łącz nie aż je de na -
ście – ni skie, wy so kie, dłu gie i krót kie. Po nad to zmie -
ni ło się ich prze cho wy wa nie – do tej po ry by ły one sta -
wia ne na spe cjal nych pół kach z alu mi nio wy mi prze -
gród ka mi i 2,5-cen ty me tro wym fron tem, któ ry za bez -
pie czał je przed wy pad nię ciem. W no wych pół kach są
in sta lo wa ne spe cjal ne pro wad ni ce, dzię ki cze mu każ -
da ku we ta mo że być wy su nię ta na do wol ną dłu gość.
Z przo du ma ją one nie wiel kie wcię cia, któ re blo ku ją
po jem ni ki w cza sie jaz dy. W no wych za bu do wach pół -
ki moż na dzie lić funk cyj nie, tzn. je śli użyt kow nik uzna,
że z ośmiu po jem ni ków są mu po trzeb ne tyl ko czte ry,
po zo sta łe miej sce ła two za go spo da ro wać na przy kład
wa liz ką lub po jem ni ka mi o in nych wy mia rach. To za -
słu ga peł nej kom pa ty bil no ści ofe ro wa nych pro duk -
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Nowatorskie rozwiązania w ofercie Modesto

W ofer cie Mo de sto do stęp nych jest 11 ro dza jów tzw. ku wet, któ re moż na wy su wać
na do wol ną dłu gość. Fir ma sto su je dwa ro dza je roz kła da nych sto łów z ima dłem:
drew nia ny z do sta wia ną no gą (na zdję ciu) lub sta lo wy z od chy la ną pod pór ką

Roz wią za nia, któ re zo sta ły wpro wa dzo ne do ofer ty StoreVan moż na zo ba -
czyć w no wym sa mo cho dzie de mon stra cyj nym Mo de sto. Za mon to wa no je
w For dzie Trans i cie, bar dzo czę sto wy bie ra nym na mo bil ne warsz ta ty
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tów, któ re uła twia ją kom ple ta cję za bu do wy za rów no
w mo men cie jej za ku pu, jak też w okre sie eks plo ata cji.
Do ty czy ona tak że sys te mu L -BOXX, więc je śli użyt -
kow nik prze cho wu je swo je na rzę dzia wła śnie w ta kich
wa liz kach, to nie bę dzie miał pro ble mu z umiesz cze -
niem ich w re ga łach StoreVan.
Nie ba wem w ofer cie Mo de sto po ja wią się no we ba gaż ni -
ki da cho we w nie co uprosz czo nej, a tym sa mym tań szej
wer sji. Obec nie mon to wa ne kon struk cje są bar dzo so lid -
ne, ale wy stę pu ją w bo ga tych pa kie tach, np. z wóz kiem,
tyl ną rol ką, li stwa mi bocz ny mi czy przed nim spoj le rem,
co po cią ga za so bą wyż szą ce nę. W przy szło ści fir ma
wpro wa dzi też ram py za ła dun ko we, któ re bę dą w ca ło ści
wy ko na ne z alu mi nium. Uła twi to ich roz kła da nie i skła -
da nie, jak rów nież zwięk szy ła dow ność po jaz du.
Mi mo wpro wa dze nia wie lu no wych roz wią zań, nie zmie -
ni ła się tech no lo gia mon ta żu re ga łów i na dal jest ona
cał ko wi cie bez in wa zyj na. W ten spo sób Mo de sto nie
na ru sza fa brycz nej kon struk cji po jaz du, co mo gło by
np. skut ko wać ogni ska mi ko ro zji, a za bu do wa mo że
być za mon to wa na na wet w le asin go wa nym czy wy naj -
mo wa nym sa mo cho dzie. Mon taż wszyst kich re ga łów
od by wa się za po mo cą tzw. ele men tów po śred nich,
a nie do nad wo zia sa mo cho du. Od do łu jest to pod ło -
ga, mo co wa na za po mo cą fa brycz nych po łą czeń gwin -
to wych ła dow ni, prze zna czo nych pier wot nie do przy -
krę ca nia okuć. Zwy kle ma ona po stać 12-mi li me tro wej
sklej ki wo do od por nej z do kład nym, es te tycz nym wy -

koń cze niem i po łą cze niem cią gów ko mu ni ka cyj nych,
któ re za pew nia ją ide al nie pła ską, szczel ną po wierzch -
nię od por ną na trud ne wa run ki eks plo ata cji. Po dob nie
jest w przy pad ku ścian bocz nych, choć tu taj ele men -
tem po śred nim są alu mi nio we bel ki, mo co wa ne
do nad wo zia za po mo cą spe cjal nych spi nek. Oprócz
wzglę dów wy trzy ma ło ścio wych, istot ną za le tą jest moż -
li wość za sto so wa nia za bu do wy o do wol nej dłu go ści,
a nie wy ni ka ją cej z od le gło ści mię dzy słup ka mi kon -
struk cyj ny mi. Ta kie roz wią za nie po zwa la w mak sy mal -
nym stop niu wy ko rzy stać prze strzeń ła dow ni, co ma
szcze gól nie istot ne zna cze nie w przy pad ku naj mniej -
szych sa mo cho dów użyt ko wych.
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Każda półka może być wyposażona w indywidualne oświetlenie diodami
LED. Takie rozwiązanie nie tylko pomaga w przeszukiwaniu zasobów, ale
także zapewnia mniejszy pobór prądu

http://modesto-polska.com/


Be met.net na le ży do naj waż niej szych firm spe cja -
li zu ją cych się w pro fe sjo nal nych za bu do wach
warsz ta to wych do po jaz dów użyt ko wych. Sie -

dzi ba spół ki mie ści się w La so wi cach Wiel kich po ło żo -
nych mię dzy Klucz bor kiem a Opo lem, ale swym za się -
giem obej mu je ca łą Pol skę, a na wet wy kra cza da le ko
po za jej gra ni ce. Dla te go kil ka mie się cy te mu zde cy do -
wa no się na otwar cie dru giej fir my (Uti li ty Sys tems
GmbH), ale tym ra zem z sie dzi bą w Niem czech, prze -
zna czo nej do ob słu gi po zo sta łych kra jów Eu ro py. Spe -
cjal nie na po trze by tam tej szych klien tów fir ma wpro wa -
dzi ła no wy sys tem za bu dów do ser wi sów mo bil nych
o na zwie EquipCar, któ re go de biut za pla no wa no
na zbli ża ją ce się tar gi IAA w Ha no we rze. Pro duk ty te
ma ją kon struk cję ra mo wą, jed no cze śnie z więk szym

udzia łem ele men tów wy ko na nych z alu mi nium, co
w po rów na niu z do tych cza so wy mi za bu do wa mi Be met
za pew nia niż szą ma sę wła sną na wet o dwadzieścia
procent. Do dat ko wo sys tem EquipCar wy róż nia się też
du żą ela stycz no ścią pod wzglę dem moż li wo ści kon fi -
gu ra cyj nych, dzię ki cze mu fir ma bę dzie w sta nie jesz -
cze le piej do pa so wy wać za bu do wy do in dy wi du al nych
po trzeb klien ta. Za przy kład mo gą po słu żyć znacz nie
głęb sze mo du ły, do 560 lub na wet do 760 milimetrów
w przy pad ku seg men tów mon to wa nych przy drzwiach
bocz nych. Na ra zie sys tem EquipCar bę dzie ofe ro wa -
ny tyl ko za gra ni cą, ale niewy klu czo ne, że po ja wi się
tak że w Pol sce. Ro dzi mi klien ci na razie co wy bie rać
spo śród dwóch sys te mów, tj. SIM, któ ry cha rak te ry zu -
je się du żą wy trzy ma ło ścią i zna ko mi tym sto sun kiem

ja ko ści do ce ny oraz w peł ni alu mi nio wym – Alu ca.
Obie li nie mo gą być uzu peł nio ne wie lo ma ar ty ku ła mi
do dat ko wy mi, ta ki mi jak wy cią gar ki, ba gaż ni ki da cho -
we do dra bin czy po dłuż nych ła dun ków, skrzyn ki na -
rzę dzio we Ta nos, na jaz dy czy hy drau licz nie roz kła da -
ne ram py alu mi nio we. Te ostat nie by ły nie daw no do -
star cza ne dla ser wi sów spa wal ni czych na po trze by
kon cer nów ESAB oraz Fro nius. Do grona naj więk szych
od bior ców roz wią zań ofe ro wa nych przez Be met.net
zaliczają się fir my spe cja li zu ją ce się w sprze da ży i ob -

słu dze ma szyn bu dow la nych, między innymi BH Ru da
oraz Lie bherr Polska.
W swo ich za bu do wach Be met. net wy ko rzy stu je mo du -
ły do stęp ne w po nad stu róż nych kon fi gu ra cjach, co
umoż li wia skom ple to wa nie ze sta wu ide al nie do pa so -
wa ne go do kon kret ne go sa mo cho du i po trzeb użyt kow -
ni ka. Wy stę pu ją one w pię ciu sze ro ko ściach
(500, 760, 1.000, 1.250 oraz 1.500 mi li me trów) i trzech
głę bo ko ściach (260, 360 i 460 mi li me trów). Wszyst kie
są „prze szu fla do wa ne”, co ozna cza że głę bo kość szu -
fla dy w peł ni wy ko rzy stu je głę bo kość re ga łu. Rów nie
sze ro ki wy bór do ty czy szu flad – pro duk ty te go ty pu
mo gą mieć wy so kość w za kre sie od 70 do 300 mi li me -
trów. Naj więk sze z nich są wy ko rzy sty wa ne do prze -
cho wy wa nia cięż kich przed mio tów – na przy kład elek -
tro na rzę dzi – dla te go od mia ny o wy so ko ści od 200 mm
ma ją po dwój ne pro wad ni ce i za pew nia ją no -
śność 70 kg. Prak tycz nym roz wią za niem mo gą być też
szu fla dy pod po dło go we o dłu go ści od 500 do 1.000 mi -
li me trów i do pusz czal nym ob cią że niu na wet 150 kg.
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Be met.net – mniej sza ma sa, więk sze moż li wo ści

Fir ma Be met. net pod cho dzi bar dzo sta ran nie do każ dej re ali za cji, dzię ki cze mu
jej za bu do wy cha rak te ry zu ją się wy so ką ja ko ścią i bar dzo es te tycz nym wy glą dem

Skrzynki narzędziowe Tanos można wygodnie łączyć ze sobą, a dzięki składanemu
wózkowi zabrać je w miejsce pracy

http://www.bemet.pl/
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Spół dziel nia In wa li dów „METALOWIEC” od po -
nad 60 lat jest wio dą cym na ryn ku pro du cen tem
ar ty ku łów me ta lo wych. W jej ofer cie są do stęp ne

osio we wen ty la to ry prze my sło we, sze ro ka ga ma me bli
warsz ta to wych, re ga ły me ta lo we. Naj waż niej szą część
dzia łal no ści sta no wią jed nak spe cja li stycz ne za bu do wy
sa mo cho dów ser wi so wych prze zna czo ne dla od bior -
ców kra jo wych jak i za gra nicz nych.
Wnę trze sa mo cho du ser wi so we go po win no być za pro -
jek to wa ne z uwzględ nie niem wy ma gań i po trzeb kon -
kret ne go użyt kow ni ka. W prak ty ce in dy wi du al ne wy ko -
naw stwo za bu do wy po je dyn czy mi i nie po wta rzal ny mi
ele men ta mi jest kosz tow ne, na to miast za bu do wa ty po -
wy mi szaf ka mi sta cjo nar ny mi nie za wsze po zwa la
w peł ni za do wo lić klien ta. Sys tem SIM łą czy za le ty in dy -
wi du al ne go pro jek to wa nia za bu do wy z ko rzy ścia mi wy -
ni ka ją cy mi z pro duk cji se ryj nej. Pod da wa ny cy klicz nym
mo dy fi ka cjom i ulep sze niom mo du ło wy sys tem SIM
funk cjo nu je na rynku od pra wie 20 lat – two rzy go kil ka -
set ele men tów w wie lu wa rian tach wy mia ro wych, któ re
moż na swo bod nie ze so bą łą czyć, do sto so wu jąc ich
kon fi gu ra cję do kon kret ne go po jaz du i pod okre ślo ne
po trze by. Dłu go let nie do świad cze nie i ty sią ce za bu do -
wa nych po jaz dów umoż li wi ły opra co wa nie i wdro że nie
no we go, opar te go na świa to wych tren dach, roz wią za -
nia ra mo we go sys te mu SIM, za pew nia ją ce go du żo
więk sze moż li wo ści za spo ka ja nia po trzeb bar dzo wy -
ma ga ją ce go ryn ku mo to ry za cyj ne go. Te go ty pu kon -
struk cja oraz za sto so wa nie ele men tów ze sta li o pod -
wyż szo nych pa ra me trach wy trzy ma ło ścio wych (HC -
-420) i zwięk sze nia udzia łu alu mi nium zde cy do wa nie
ob ni ża ma sę wła sną ze sta wów w po rów na niu z wcze -
śniej ofe ro wa nym sys te mem mo du ło wym. Dzię ki te mu
jest ona zna ko mi tym roz wią za niem w za go spo da ro wa -
niu prze strze ni ła dun ko wej sa mo cho dów ser wi so wych,
zwłasz cza tych naj mniej szych, w któ rych każ dy „za -

osz czę dzo ny” ki lo gram od gry wa du żą ro lę.
Po pu la ry za cja wy po sa ża nia mo bil nych warsz ta tów spra -
wi ła, że ser wi sy prze ko na ły się do in we sto wa nia w te go
ty pu roz wią za nia za pew nia ją ce wy mier ne ko rzy ści,
a przy tym po pra wę wi ze run ku fir my. Świad czą o tym
opi nie za do wo lo nych użyt kow ni ków sys te mu SIM. Je go
za sto so wa nie po zwa la na utrzy ma nie po rząd ku w sa mo -
cho dzie, a tak że uła twia do stęp i od naj dy wa nie prze wo -
żo nych de ta li, na rzę dzi i czę ści za mien nych. Po za tym
sa mo chód wy po sa żo ny w ta ką za bu do wę umoż li wia
lep sze za bez pie cze nie ła dun ku przed prze miesz cze -
niem się pod czas jaz dy, a tym sa mym zwięk sza bez pie -
czeń stwo w ra zie ewen tu al nej ko li zji.
W ubie głym ro ku zo sta ła wpro wa dzo na na ry nek no wa
li nia me bli warsz ta to wych, któ ra znaj du je co raz więk sze
za in te re so wa nie na ryn ku kra jo wym i za gra nicz nym. Ma
ona za za da nie speł nić po trze by każ dej pla ców ki sta -
cjo nar nej świad czą cej usłu gi ser wi so we. Ofer ta fir my
nie ogra ni cza się jed nak tyl ko do asor ty men tu przed sta -
wio ne go w ka ta lo gu. Ja ko pro du cent Spół dziel nia In wa -
li dów „METALOWIEC” jest otwar ta na wpro wa dza nie
zmian w pro po no wa nych roz wią za niach, do ko ny wa nie
mo dy fi ka cji tech nicz nych, a na wet re ali za cję wy ro bów
na in dy wi du al ne za mó wie nie klien ta.
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System SIM – rozwiązania dopasowane do potrzeb

Od IV kwar ta łu 2014 ro ku, rów no le gle z sys te mem mo du ło wym SIM, Spół dziel nia In -
wa li dów „METALOWIEC” bę dzie ofe ro wa ła sys tem ra mo wy. W po łą cze niu z więk -
szym udzia łem ele men tów alu mi nio wych i przy za sto so wa niu sta li HC-420, za pew -
nia on niż szą ma sę wła sną ze sta wów

Spół dziel nia In wa li dów „METALOWIEC” to je dy ny pol ski pro du cent sys te mu za bu -
do wy do po jaz dów ser wi so wych. Fir ma po sia da Cer ty fi kat ISO 9001: 2008 oraz znak
bez pie czeń stwa GS nada ny przez TÜV NORD z Es sen, po twier dza ją ce wy so ką ja -
kość ofe ro wa nych wy ro bów

http://metalowiec.pl/


http://komatsupoland.pl/komatsu.html
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W Ko mat su Po land roz po czę to wy mia nę po jaz -
dów ser wi so wych, któ ra ma po trwać do koń ca
bie żą ce go ro ku. In we sty cja obej mie ca łą wy ko -

rzy sty wa ną flo tę li czą cą 29 sa mo cho dów. W przy szłym
ro ku fir ma nie wy klu cza jej zwięk sze nia na wet do 40
sztuk, ale o tej de cy zji osta tecz nie prze są dzi ry nek.
Po kil ku la tach użyt ko wa nia sa mo cho dów VW Cra fter
i MB Sprin ter zde cy do wa no się na po wrót do For da
Trans i ta. By ło to po dyk to wa ne wzglę da mi kor po ra cyj ny -
mi, bo Ko mat su jest po wią za ne z sie cią dys try bu cyj ną
For da, ale przede wszyst kim chę cią ob ni że nia kosz tów
eks plo ata cyj nych po jaz dów i zwięk sze nia ich do stęp no -
ści. Po dob nie jak w po przed nich la tach, wszyst kie sa mo -
cho dy są le asin go wa ne, na to miast ich wy po sa że nie (za -
bu do wa, sprzęt, na rzę dzia) na le żą do Ko mat su Po land.
Zde cy do wa na więk szość na rzę dzi, któ re wy ko rzy sty wa -
no do tej po ry zo sta ła za stą pio na no wy mi. Wie le z nich to
na rzę dzia spe cja li stycz ne, a łącz ny koszt in we sty cji w nie
wy niósł oko ło 2 mln zło tych. Każ dy od dział bę dzie miał
do dys po zy cji m.in. za awan so wa ny kom pu ter do dia gno -
sty ki naj now szych sil ni ków z ukła dem oczysz cza nia spa -
lin wy po sa żo nym w filtr DPF.
Ja ko opty mal ne nad wo zie do świad cze nia usług ser wi -
so wych wy bra no fur gon L3H3, któ ry po zwa la na wy god -
ną aran ża cję wnę trza i swo bod ną pra cę w wy pro sto wa -
nej po zy cji. Wszyst kie sa mo cho dy wyposażone są w na -
pęd 4x2, choć w pu li za mó wień re ali zo wa nych w przy -
szłym ro ku ma ją zna leźć się rów nież wer sje z na pę dem
na obie osie. Ta kie sa mo cho dy by ły by szcze gól nie po -
moc ne w po łu dnio wych re gio nach Pol ski do ob słu gi ko -
pal ni su row ców mi ne ral nych, zwłasz cza w trud nych wa -
run kach zi mo wych. Każ dy Trans it wy ko rzy sty wa ny przez
Ko mat su Po land ma jed nak nie co więk szy prze świt w po -
rów na niu z po jaz da mi w stan dar do wej kom ple ta cji, co

uda ło się osią gnąć po przez za sto so wa nie ogu mie nia Mi -
che lin o roz mia rze 235/65 R16. Źró dłem na pę du wszyst -
kich wo zów ser wi so wych jest sil nik wy so ko pręż ny o po -
jem no ści 2,2 dm3, za pew nia ją cy mo c 114 kW (155 KM).
No wo cze sna, eko no micz na jed nost ka zo sta ła sko ja rzo -
na z ręcz ną, 6-stop nio wą skrzy nią bie gów. Dla pod nie -
sie nia kom for tu pra cy me cha ni ków po lo wych, wy ko rzy -
sty wa ne Trans i ty ma ją bar dzo bo ga te wy po sa że nie,
któ re obej mu je m.in. kli ma ty za cję, tem po mat, kie row ni -
cę wie lo funk cyj ną, a na wet ka me rę co fa nia i na wi ga cję,
uła twia ją cą do jazd do ob słu gi wa nych ma szyn. Przy dat -
nym roz wią za niem jest rów nież prze twor ni ca, któ ra po -
zwa la na wy god ne ko rzy sta nie z urzą dzeń wy ma ga ją -
cych na pię cia 230 V, np. lap to pa, bez ko niecz no ści uru -
cha mia nia agre ga tu prą do twór cze go. Waż ną ro lę od -
gry wa też ogrze wa nie po sto jo we, któ re nie tyl ko wpły -
wa na kom fort pra cy, ale za pew nia też po praw ne dzia -
ła nie pomp ole jo wych i od po wied nie wła ści wo ści prze -
wo żo nych środ ków smar nych.
Za bu do wę warsz ta to wą do star czy ła spół ka MobilCar, bę -
dą ca przed sta wi cie lem nie miec kiej fir my Sor ti mo. Zda niem
Ko mat su Po land jej pro duk ty cha rak te ry zu ją się du żą wy -
trzy ma ło ścią i są do stęp ne w wie lu roz mia rach, po zwa la jąc
na ła twe za go spo da ro wa nie wnę trza od po wia da ją ce in dy -
wi du al nym po trze bom. MobilCar pod jął się okle je nia sa -
mo cho dów, jak rów nież do star czył wy peł nie nia pian ko we
do na rzę dzi spe cja li stycz nych, któ re nie mia ły fa brycz nych
za bez pie czeń. Dzię ki te mu każ de z nich ma swo je miej sce
i nie jest na ra żo ne na uszko dze nia pod czas jaz dy czy
otwie ra nia/za my ka nia szu flad. Oprócz za bez pie czeń pod -
ło gi i ścian bocz nych oraz prak tycz nych re ga łów i sto łu
warsz ta to we go, każ dy sa mo chód jest stan dar do wo wy po -
sa żo ny mię dzy in ny mi w agre gat prą do twór czy, sprę żar kę
po wie trza, in sta la cję elek trycz ną (w tym peł ne oświe tle nie
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Serwis mobilny Komatsu Poland w nowej odsłonie

Ko mat su Po land po kła da du że na dzie je w no wym For dzie Trans i cie. W szcze gól no ści do ty czą one umiar ko wa ne go zu ży cia pa li wa i ni skiej awa ryj no ści
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wnę trza) oraz dwa zbior ni ki ole ju o po jem no ści 120 dm3

każ dy. Te ostat nie ma ją pom py i dys try bu to ry z elek tro -
nicz ny mi licz ni ka mi, umoż li wia ją cy mi bar dzo do kład ny
po miar wy da wa ne go me dium. Zbior ni ki są za mon to wa ne
w uni ka to wym pro duk cie Sor ti mo, tj. EasyKlick. Każ dy
wó zek po sia da dwa spe cjal ne za cze py i pas bez pie czeń -
stwa za po mo cą któ rych jest mo co wa ny w po jeź dzie oraz
czte ry kół ka (dwa z ha mul ca mi). Moż na je ła two wy jąć lub
za ła do wać do wnę trza, oczy wi ście z kom plet nym osprzę -
tem, bo sa mo chód jest rów nież wy po sa żo ny w lek kie,
alu mi nio we na jaz dy. Zbior ni ki te wy ko rzy stu je się
na na dwa głów ne ty py ole jów, tj. hy drau licz ny, któ ry jest
rów nież sto so wa ny w nie któ rych skrzy niach bie gów, oraz
sil ni ko wy. Za leż nie od po trzeb w każ dym sa mo cho dzie
moż na jesz cze zmie ścić ko lej ne dwa zbior ni ki, je den
z nich na przy kład na olej do mo stów na pę do wych, dru gi
do od bio ru ole ju zu ży te go. Czyn ność tę uła twia do dat ko -
wa pom pa za mon to wa na z ty łu za bu do wy.
Za kres usług, ja kie re ali zu je ser wis mo bil ny Ko mat su
Po land, jest bar dzo sze ro ki, fir ma sta ra się bowiem, aby
jak naj wię cej ro bót wy ko ny wać w miej scu pra cy ma szy -

ny. W ten spo sób moż na do mi ni mum ogra ni czyć czas
prze sto ju sprzę tu oraz kosz ty na pra wy, m.in. po przez
eli mi na cję trans por tu. Dla te go w szcze gól nych sy tu -
acjach za ma wia ny jest żu raw sa mo jezd ny nie zbęd ny
przy de mon ta żu ma szy ny, a za miast jed ne go sa mo cho -
du z jed nym me cha ni kiem, ser wis kom ple tu je za ło gę,
któ ra mo że obej mo wać na wet trzy jed nost ki mo bil ne.
Oczy wi ście nie wszyst kie czyn no ści da się wy ko nać
w te re nie. Na pra wy głów ne sil ni ków, skrzyń bie gów czy
mo stów od by wa ją się tyl ko w warsz ta tach sta cjo nar -
nych, gwa ran tu ją cych ste ryl ne wa run ki pra cy i peł ne za -
ple cze tech nicz ne. Przy prze wo że niu ta kich pod ze spo -
łów, fir ma ko rzy sta z trans por tu ze wnętrz ne go.
Ak tu al nie Ko mat su Po land dys po nu je trze ma od dzia ła mi
re gio nal ny mi (War sza wa, Ka to wi ce, Po znań) i dwo ma lo -
kal ny mi (Kiel ce, Piech cin), ale  me cha ni cy spół ki są roz -
miesz cze ni na te re nie ca łe go kra ju. Wy ni ka to z za ło że -
nia, by każ dy sa mo chód ser wi so wy ob słu gi wał ma szy ny
w pro mie niu nie więk szym niż 100 km, co zmniej sza
kosz ty do jaz du, ale przede wszyst kim za pew nia krót szy
czas re ak cji na zgło sze nie klien ta.
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Mo du ły Sor ti mo o róż nej głę bo ko ści
po zwa la ją na mak sy mal ne wy ko rzy sta -
nie prze strze ni po sam dach nad wo -
zia. Do trans por tu po dłuż nych przed -
mio tów, na przy kład ło mów, za mon to -
wa no od chy la ne ru ry alu mi nio we

Oba zbior ni ki na olej są w peł ni au to -
no micz ne, to zna czy obej mu ją pom -
pę, wąż na zwi ja dle i dys try bu tor
z licz ni kiem. Ko rzy sta nie z nich wy ma -
ga je dy nie pod łą cze nia do in sta la cji
sprę żo ne go po wie trza

Prak tycz ną na miast kę warsz ta tu sta -
cjo nar ne go two rzy stół ro bo czy z ima -
dłem i gór nym oświe tle niem. Na ścia -
nie bocz nej znaj du je się sta lo wa ta bli -
ca, na któ rej moż na ła two mo co wać
do ku men ty za po mo cą ma gne sów

Każ dy sa mo chód ser wi so wy wy po sa -
żo ny jest w po dwój ny fo tel pa sa że ra,
uła twia ją cy do kop to wa nie do dat ko -
wych me cha ni ków w ra zie ko niecz -
ności „po waż niej szych” in ter wen cji
ser wi su mo bil ne go

Agre gat prą do twór czy zwy kle jest mon to wa ny z przo du ła dow ni na wy su wa -
nym ste la żu, ale w sa mo cho dach ser wi so wych Ko mat su Po land to miej sce
zaj mu ją wy so kie zbior ni ki na olej. Dla te go tra fił on na le wą ścia nę; ma wy -
pro wa dze nie spa lin przez pod ło gę i jest do niej na sta łe przy krę co ny

Prze by wa jąc w ta kim wnę trzu o wie le ła twiej po ko nu je się na wet naj dłuż sze
od le gło ści. Wie lo funk cyj na kie row ni ca, tem po mat, kli ma ty za cja czy na -
grzew ni ca – to tyl ko część udo god nień, ja ki mi dys po nu ją na co dzień ser wi -
san ci mo bil ni Ko mat su Po land
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To już prze są dzo ne. W przy szłym ro ku, kon kret nie
w dniach od 6 do 9 ma ja, w Po zna niu od bę dzie się
dru ga edy cja Mię dzy na ro do wych Tar gów Ma szyn

Bu dow la nych, Po jaz dów i Sprzę tu Spe cja li stycz ne go
INTERMASZ. Po nie waż pier wot ne za ło że nia prze wi dy -
wa ły, że im pre za od by wać się bę dzie co dwa la ta, o wy -
ja śnie nie po pro si li śmy dy rek to ra tar gów INTERMASZ,
Da riu sza Mu ślew skie go. – Na sza kon cep cja prze wi du je,
że INTERMASZ bę dzie od by wał się w cy klu dwu let nim.
Wy jąt ko wo po trak to wa li śmy jed nak edy cję przy pa da ją cą
na rok 2015. Wspól nie z wy staw ca mi do szli śmy bo wiem
do wnio sku, że po win na ona mieć miej sce w rok po de -
biu cie im pre zy. Ma to na ce lu jej utrwa le nie w świa do mo -
ści za rów no po ten cjal nych wy staw ców, jak i tar go wych
go ści. Naj bar dziej cie szy nas, że więk szość uczest ni ków
pierw szej edy cji INTERMASZU już za de kla ro wa ła swój
udział w przy szło rocz nych tar gach w Po zna niu. Po trwa ją
one czte ry dni, od śro dy do so bo ty, któ ra znów bę dzie
mieć cha rak ter pik ni ko wy. Spo dzie wa my się nie ty le po -
wtó rze nia, co osią gnię cia więk sze go suk ce su niż w tym
ro ku, kie dy to INTERMASZ od wie dza li tłum nie ope ra to rzy
wraz z ich naj bliż szy mi. W pro gra mie znaj dą się kon kur sy
i za ba wy, a tak że sze reg do dat ko wych atrak cji, za rów no
dla do ro słych jak i naj młod szych. Już dzi siaj za pra sza my
wszyst kie za in te re so wa ne fir my do współ pra cy w two rze -
niu jed ne go z naj waż niej szych spo tkań bran ży w Pol sce
i tej czę ści Eu ro py – po wie dział Da riusz Mu ślew ski. 
Przy szło rocz ny INTERMASZ ma szan sę na dłu żej za go -
ścić w świa do mo ści bran ży nie tyl ko ze wzglę du na do -
brą or ga ni za cję, ale przede wszyst kim in te re su ją cą te -
ma ty kę. Or ga ni za to rzy, bo gat si o te go rocz ne do świad -
cze nia, za mie rza ją bo wiem wzbo ga cać for mu łę tar -
gów. Ujaw ni li wła śnie, że przy szło rocz nej im pre zie to -
wa rzy szyć bę dzie eks po zy cja tech no lo gii i ma te ria łów
dla bu dow nic twa in fra struk tu ral ne go pod na zwą In fra -
tec. W głów nym krę gu za in te re so wań po zo sta wać ma -
ją tak że ope ra to rzy. To wła śnie im do staw cy sprzę tu
bę dą pre zen to wać swe moż li wo ści w za kre sie pod no -
sze nia wy daj no ści, ogra ni cza nia kosz tów bie żą cej eks -
plo ata cji i ogra ni cza nia bez pro duk tyw nych prze sto jów.
INTERMASZ ma wszel kie da ne ku te mu, by stać się
miej scem wy mia ny do świad czeń i in for ma cji tak że z te -
go za kre su. – Upa tru je my tu po le do dzia ła nia. Sze ro ko
po ję ta ob słu ga po sprze da żo wa i ser wi so wa da ją ol brzy -
mie moż li wo ści wspie ra nia użyt kow ni ków ma szyn
i sprzę tu ze stro ny de ale rów. Ich ro la prze sta nie ogra ni -
czać się do do sta wy sprzę tu, je go na praw i kon ser wo wa -
nia. Ana li za, od po wied nia in ter pre ta cja da nych zbie ra -
nych przez co raz bar dziej po wszech ne sys te my te le ma -
tycz ne, mo że przy nieść do sko na łe efek ty. Chce my, by
INTERMASZ stał się miej scem pro pa go wa nia no wa tor -
skich roz wią zań. W dzi siej szych co raz bar dziej skom pli -
ko wa nych ma szy nach kró lu je elek tro ni ka, ope ra to rzy zy -

ska li zu peł nie no we moż li wo ści ich ob słu gi, co za pew nia
osią gnię cie mak sy mal nej wy daj no ści przy jed no cze snym
ogra ni cze niu do mi ni mum kosz tów eks plo ata cyj -
nych – mó wi Da riusz Mu ślew ski.
Trud no nie po dzie lać zda nia dy rek to ra INTERMASZU.
Kie dy przed kil ku na stu la ty pod czas mo na chij skich tar -
gów Bau ma za pre zen to wa no pra cu ją cy na Bał ka nach
żu raw wie żo wy Lie bherr, któ ry po łą czył się zdal nie
z cen tra lą fir my w Niem czech, zdał ra port ze swo je go
sta nu tech nicz ne go, ob cią żeń ja kim zo stał pod da ny,
po czym zdal nie „za mó wił” czę ści i kom po nen ty nie -
zbęd ne do prze pro wa dze nia prze glą du – ob ser wu ją cy
ten spek takl wpa dli w stan bli ski eu fo rii. Wszy scy by li
zgod ni, że oto roz po czę ła się cał ko wi cie no wa era, za -
rów no dla eks plo atu ją cych, jak i na pra wia ją cych ma -
szy ny bu dow la ne. By ły to cza sy racz ku ją cej te le fo nii ko -
mór ko wej, po cząt ki ogól nie do stęp ne go in ter ne tu…
Dziś znaj du je my się w zu peł nie w in nym miej scu, ma my
cał ko wi cie od mien ne moż li wo ści. Da ją je nam no wo -
cze sne sys te my te le ma tycz ne. Czy za wsze po tra fi my
z nich sko rzy stać? To już in na spra wa. Waż ne, aby da -
nych spły wa ją cych z czuj ni ków nie trak to wać, ja ko
czyn ni ka sprzy ja ją ce mu po wsta wa niu szu mu in for ma -
cyj ne go. Ich upo rząd ko wa nie przy no si wy mier ne ko rzy -
ści użyt kow ni kom, spra wia, że sys te my te le ma tycz ne
prze sta ją być tyl ko elek tro nicz ny mi ga dże ta mi. In ter pre -
ta cja da nych i ich od po wied nie wy ko rzy sta nie po zo sta -
wia wie le do ży cze nia. Nie jest to by naj mniej nasz pol -
ski, lo kal ny pro blem. Co ozna cza to w prak ty ce? Przede
wszyst kim to, że ów de fi cyt trze ba ni we lo wać. Prze ko -
ny wać użyt kow ni ków, że od po wied nio wy ko rzy sta ne
dane z sys te mów te le ma tycz nych mo gą przy nieść wie -
le ko rzy ści, słu żyć nie tyl ko do od czy tu po zio mu zu ży -
cia pa li wa. – Do strze ga my ten pro blem, dla te go za mie -
rza my uczy nić z INTERMASZU fo rum wy mia ny do świad -
czeń prak ty ków zaj mu ją cych się na co dzień ma szy na mi
i sprzę tem – pod su mo wu je Da riusz Mu ślew ski.
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INTERMASZ 2015 – coraz szer sza for mu ła in no wa cyj nej im pre zy

Pierw sza edy cja po znań skie go IN TER MA SZU za koń czy ła się suk ce sem. Or ga -
ni za to rzy im pre zy bo gat si o te go rocz ne do świad cze nia, za mie rza ją ją uatrak -
cyj nić, tak by sta ła się naj waż niej szym w Pol sce fo rum wy mia ny do świad czeń
prak ty ków zaj mu ją cych się na co dzień sprzę tem dla bu dow nic twa
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Jesz cze do nie daw na moż na by ło usły szeć, że pierw -
szą ma szy nę sprze da je dział han dlo wy, a ko lej ne
ser wis. Te raz ta sy tu acja wy glą da ina czej – ser wis

po no si trud sprze da ży pierw szej ma szy ny. Dzie je się tak
dla te go, bo w obec nych cza sach do bra ma szy na to
za ma ło. Przede wszyst kim li czy się jej do stęp ność – jak
bowiem sta nąć do prze tar gu na du żą, ter mi no wą in we sty -
cję nie ma jąc szyb kiej i pro fe sjo nal nej ob słu gi ser wi so wej
ze stro ny do staw cy sprzę tu? Odpowiadając na potrzeby
naszych czytelników, po dej mu je my cykl ar ty ku łów po -
świę co nych usłu gom po sprze daż owym świad czo nym
przez naj więk szych de ale rów i pro du cen tów ma szyn bu -
dow la nych dzia ła ją cych na te re nie Pol ski. Na po czą tek
przyj rzy my się fir mie Ber ge rat Mon noy eur, re pre zen tu ją -
cej w na szym kra ju mar ki Caterpillar, McCloskey i Unac.
Fir ma Ber ge rat Mon noy eur jest obec na w Pol sce od
roku 1997. Ak tu al nie dys po nu je 14 przed sta wi ciel stwa mi
re gio nal ny mi, w któ rych dzia ła 48 wy spe cja li zo wa nych
do rad ców klien ta w za kre sie ser wi su, sprze da ży ma szyn
no wych i uży wa nych oraz wy naj mu. Do ob słu gi
około 6.000 ma szyn (głów nie marki Cat), ja kie pra cu ją
na pol skich pla cach bu do wy, fir ma za trud nia 120 do -
świad czo nych me cha ni ków. Do ich dys po zy cji pozostaje
90 pro fe sjo nal nych wo zów ser wi so wych, roz lo ko wa nych
na te re nie ca łe go kra ju.

Ma szy ny Cat stan dar do wo ob ję te są dwu na sto mie -
sięcz ną gwa ran cją, któ rą moż na wy dłu żyć ko rzy sta jąc
z usłu gi Equ ip ment Pro tec tion Plan. EPP to prze dłu żo -
na gwa ran cja, któ ra chro ni użyt kow ni ka sprzę tu
przed nie prze wi dzia ny mi kosz ta mi na praw, gwa ran tu je
od po wied nią nie za wod ność i wy daj ność ma szy ny,
a dzię ki za pew nie niu wła ści we go sta nu tech nicz ne go
pod wyż sza jej war tość. Jest do stęp na w trzech róż nych
po zio mach: na ze spół na pę do wy, na ze spół na pę do wy
i hy drau li kę oraz na ca łą ma szy nę. Moż na ją za ku pić ra -
zem z no wą ma szy ną lub w cza sie 12 mie się cy po jej

ode bra niu. Aby prze dłu żo na gwa ran cja by ła waż na,
ma szy na po win na być pod da wa na za le ca nym prze glą -
dom okre so wym usta lo nym w „In struk cji Ob słu gi i Kon -
ser wa cji Ma szy ny Ca ter pil lar”. W żad nym z po zio mów
gwa ran cja nie obej mu je wy mia ny ma te ria łów eks plo -
ata cyj nych oraz usu nię cia znisz czeń spo wo do wa nych
nie wła ści wym użyt ko wa niem sprzę tu, sto so wa niem nie -
wła ści we go lub zu ży te go ole ju, bra kiem od po wied nie -
go sma ro wa nia czy po ża rem. To sa mo do ty czy wszel -
kie go ro dza ju uste rek wy ni ka ją cych z sa mo dziel nych
mo dy fi ka cji ma szy ny czy ze sto so wa nia nie ory gi nal -
nych czę ści za mien nych. 
Bar dzo ko rzyst nym roz wią za niem, któ re po zwa la w jesz -
cze więk szym stop niu sku pić się na pod sta wo wej dzia łal -
no ści, a jed no cze śnie le piej kon tro lo wać i pla no wać
kosz ty zwią za ne z ob słu gą eks plo ato wa ne go sprzę tu, są
umo wy ser wi so we CSA. Za leż nie od po trzeb mo gą być
one za wie ra ne na sa me ma szy ny Cat, wszyst kie ma szy -
ny bu dow la ne wy ko rzy sty wa ne w da nej flo cie, re mon ty
oraz na pra wy sprzę tu kal ku lo wa ne in dy wi du al nie oraz
re gu lar ną dia gno sty kę ma szyn. Po dob nie jak w przy pad -
ku gwa ran cji prze dłu żo nej, do wy bo ru są trzy po zio my
umo wy ser wi so wej CSA (Customer Support
Agreements). CSA-Li ght obej mu je wszyst kie ma te ria ły
po trzeb ne do wy ko na nia prze glą dów zgod nie z in struk cją
ob słu gi i kon ser wa cji oraz ro bo ci znę przy du żych prze glą -
dach (co 1.000 mth), a tak że szcze gó ło wą, pro fe sjo nal ną in -
spek cję sta nu tech nicz ne go ma szy ny prze pro wa dza ną pod -
czas każ de go prze glą du. Przy CSA-Stan dard za kres umo wy
jest po więk szo ny o ro bo ci znę na ma łe prze glą dy (co 500
mth) i tym sa mym częst szą in spek cję. W to po wej ofer cie
pod na zwą TM&R pe łen pa kiet prze glą dów moż na uzu peł -
nić pla no wa ny mi na pra wa mi lub wy mia na mi czę ści pod le -
ga ją cych zu ży ciu, ta kim jak np. re mont pod wo zia czy sil ni -
ka. Waż ną za le tą wszyst kich ro dza jów umów ser wi so wych
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Obsługa posprzedażowa Bergerat Monnoyeur

O go to wość do pra cy po nad sze ściu ty się cy ma szyn mar ki Ca ter pil lar, ja kie
są obec nie wy ko rzy sty wa ne w Pol sce dba na co dzień stu dwu dzie stu do -
świad czo nych me cha ni ków

Ber ge rat Mon noy eur dys po nu je flo tą dzie więć dzie się ciu spe cja li stycz nych
sa mo cho dów ser wi so wych, dzię ki któ rym więk szość czyn no ści zwią za nych
z ob słu gą ma szyn może być wy ko ny wa na w miej scu ich pra cy
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jest ła twa i szyb ka do stęp ność ma te ria łów eks plo ata cyj nych
oraz krót ki ter min re ali za cji prze glą dów okre so wych.
W celu za pew nie nia mak sy mal nej nie za wod no ści
sprzę tu Cat, w ofer cie usług ser wi so wych Ber ge rat
Mon noy eur do stęp ny jest rów nież tzw. Con di tion Mo ni -
to ring, czy li pa kiet dzia łań któ re m.in. za po bie ga ją awa -
riom, ob ni ża ją kosz ty eks plo ata cji ma szyn i po zwa la ją
na ich efek tyw ne wy ko rzy sta nie. Jed nym z klu czo wych
ele men tów Con di tion Mo ni to ring jest SOS Se rvi ces Pro -
gram. Po le ga on na po bie ra niu pró bek wy bra nych pły -
nów eks plo ata cyj nych oraz ich póź niej szej ana li zie
w ce lu okre śle nia za war to ści pier wiast ków me ta licz -
nych (na przykład mie dzi, alu mi nium, chro mu, cy ny,
cyn ku, krze mu), wła sno ści fi zycz nych (lep kość, za war -
tość wo dy czy pa li wa) i fi zy ko che micz nych (po ziom
utle nie nia, za kwa sze nia itp.). Za leż nie od ro dza ju me -
dium, jest jesz cze ba da na kla sa czy sto ści wg ISO,
stwier dza ją ca czy na da je się ono do dal sze go użyt ku.
Prób kę moż na po brać z do wol ne go ze spo łu, ale za zwy -
czaj są to sil nik, układ prze nie sie nia na pę du oraz układ
hy drau licz ny. Dla uła twie nia pro ce du ry, zba da ne pły ny

są ozna cza ne trze ma ko lo ra mi. Zie lo ny nie wy ma ga
żad nej in ter wen cji ze stro ny Ber ge rat Mon noy eur, bo
wszyst ko jest w po rząd ku, ale żół ty ob li gu je do zwró ce -
nia więk szej uwa gi na da ny ze spół i po bra nia ko lej nej
prób ki – za zwy czaj po około 100 go dzi nach pra cy ma -
szy ny. Gdy wy nik jest ozna czo ny ko lo rem czer wo nym,
trze ba jak naj szyb ciej pod jąć dzia ła nia ma ją ce na ce lu
wy ja śnie nie za ist nia łej sy tu acji.
Prób ki pły nów eks plo ata cyj nych są zwy kle po bie ra ne
pod czas prze glą dów lub in spek cji, zwy kle w licz bie
od dwóch do ośmiu. Ich ba da nie oraz wstęp na ana li -
za od by wa ją się w cen trum la bo ra to ryj nym Ca ter pil lar
w hisz pań skiej Ma la dze. Ca ły pro ces mu si prze bie gać
bar dzo spraw nie, aby przed pod ję ciem de cy zji o ko -
niecz no ści wy ko na nia na pra wy nie do szło do po waż niej -
sze go uszko dze nia sprzę tu. W tym ce lu me cha nik za wo -
zi po bra ną prób kę do od dzia łu Ber ge rat Mon noy eur oso -

bi ście lub wy sy ła ją Pocz tą Pol ską. Stam tąd prób ki są
wy sy ła ne bez po śred nio do Ma la gi, dzię ki cze mu pią te go
dnia moż na się już spo dzie wać wy ni ków ba dań. Na pra -
wi dło wy prze bieg ca łe go pro ce su ma tak że wpływ ozna -
cza nie pró bek za po mo cą ko dów kre sko wych. Ta kie po -
stę po wa nie eli mi nu je błę dy, ja kie mo gły by się zda rzać
przy ręcz nie wy peł nia nych ety kie tach i po zwa la na na -
tych mia sto wą re je stra cję prób ki w la bo ra to rium.

In nym waż nym ele men tem Con di tion Mo ni to ring jest
Equ ip ment Da ta, czy li sys tem umoż li wia ją cy zdal ny
nad zór sta nu tech nicz ne go ma szy ny. Skła da się on
z dwóch za sad ni czych czę ści: Pro duct Link i Vision
Link. Pierw szą z nich two rzy mo duł nadaw czo -od -
bior czy, któ ry wy ko rzy stu jąc łącz ność ko mór ko wą
i sa te li tar ną prze sy ła da ne ze ste row ni ków ma szy ny
do ser we rów fir my Ca ter pil lar. Ist nie je kil ka ro dza jów
mo du łów, ale w Pol sce naj bar dziej po pu lar ny jest
PL522, bo mo że być on uru cha mia ny zdal nie (bez
ko niecz no ści wi zy ty me cha ni ka). VisionLink to z ko -
lei apli ka cja in ter ne to wa umoż li wia ją ca ła twe mo ni to -
ro wa nie po je dyn czej ma szy ny, a na wet ca łej flo ty.
Wszyst kie da ne moż na w pro sty spo sób wy eks por to -
wać do in ne go opro gra mo wa nia, a na stęp nie wy ko -
rzy stać je do dal szej ana li zy. Za kres moż li wo ści sys -
te mu Vision Link jest bar dzo du ży. Po zwa la on m.in.
na otrzy my wa nie do kład nych in for ma cji na te mat lo -
ka li za cji, wy ko rzy sta nia i sta nu sprzę tu, co mo że
w zna czą cy spo sób zwięk szyć efek tyw ność i ob ni żyć
kosz ty pro wa dzo nych prac. Za je go po mo cą ła two
wy zna czyć gra ni ce ob sza ru ro bo cze go i usta no wić
aler ty bez pie czeń stwa ogra ni cza ją ce nie au to ry zo wa -
ne uży cie sprzę tu. Moż li we jest rów nież spraw dza nie
zu ży cia pa li wa czy też pre cy zyj ne okre śle nie cza su
pra cy sprzę tu.
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Ser wis w Ko mor ni kach obej mu je czter na ście zna ko mi cie wy po sa żo nych sta -
no wisk na praw czych. Ze wzglę dów lo gi stycz nych obie ha le (warsz tat re gio nu
i warsz tat spe cja li stycz ny) są po łą czo ne z czę ścią ad mi ni stra cyj no -biu ro wą 

Do sko na le za opa trzo ny ma ga zyn cen tral ny Ber ge rat Mon noy eur w Ko mor ni -
kach zaj mu je łącz ną po wierzch nię skła do wa nia czę ści za mien nych rów -
ną 1.660 me trów kwa dra to wych
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Roz wią za nia tego nie na le ży jed nak trak to wać ja ko za -
bez pie cze nia prze ciw kra dzie żo we go, bo wy łą cze nie na -
pię cia za si la nia spra wia, że ma szy na prze sta je być wi -
docz na w sys te mie. 
Pra wi dło we funk cjo no wa nie ser wi su nie by ło by moż li -
we bez od po wied niej do stęp no ści czę ści za mien nych.
W tym ce lu w od dzia le w Ko mor ni kach wy bu do wa no
ma ga zyn peł nią cy ro lę skła du cen tral ne go. Jest on wy -
ko rzy sty wa ny na po trze by wła sne oraz po zo sta łych jed -
no stek ser wi so wych Ber ge rat Mon noy eur na te re nie ca -
łej Pol ski, jak rów nież klien tów in dy wi du al nych. Za ku py
czę ści za mien nych mo gą być do ko ny wa ne na kil ka
spo so bów, tj. oso bi ście, po przez sklep in ter ne to wy
(rów nież w wer sji na urzą dze nia mo bil ne), kon takt ma -
ilo wy oraz in fo li nię. Do sta wy asor ty men tu, któ ry jest
na sta nie w ma ga zy nie cen tral nym w Ko mor ni kach
(ok. 15.300 po zy cji) są re ali zo wa ne na stęp ne go dnia ro -
bo cze go do go dzi ny 12.00. W przy pad ku po zo sta łych
czę ści ko niecz ne jest spro wa dze nie ich z ma ga zy nu
cen tral ne go w Bel gii (Grim ber gen). Są one do star cza ne
do Ko mor nik na stęp ne go dnia, ale pod wa run kiem zło -
że nia za mó wie nia naj póź niej do go dzi ny 15.30. Moż li wa
jest też wy sył ka bez po śred nia do da ne go od dzia łu dla
pa czek nie prze kra cza ją cych 30 kg, przy czym czas
skła da nia za mó wień jest o trzy go dzi ny krót szy. Bar dzo
cie ka wym roz wią za niem uspraw nia ją cym do sta wy czę -
ści są tzw. Drop Po in ty, czy li za mó wie nia z bez po śred -
nią do sta wą do me cha ni ków mo bil nych. Są one przyj -
mo wa ne do godz. 15.30 i re ali zo wa ne w no cy, dzię ki
cze mu czę ści tra fia ją w miej sce prze zna cze nia
do godz. 6.00. W ten spo sób me cha nik zy sku je na cza -
sie i mo że szyb ciej pod jąć na pra wę ma szy ny.
W przy pad ku bra ku wy bra nej czę ści w Bel gii, Dział Lo -
gi sty ki w Ko mor ni kach dys po nu je sys te mem, któ ry
umoż li wia spraw dze nie jej do stęp no ści w ma ga zy nach
na ca łym świe cie. Dla przy kła du spro wa dze nie czę ści
ze Sta nów Zjed no czo nych zaj mu je mi ni mum 5 dni (sa -
mo lo tem), ale gdy ele ment jest bar dzo du ży, wów czas

trze ba sko rzy stać ze stat ku i do sta wa trwa do 6 ty go dni.
Moc ną stro ną Ber ge rat Mon noy eur są rów nież warsz ta -
ty sta cjo nar ne o bar dzo sze ro kich kom pe ten cjach, z naj -
now szą, sztan da ro wą pla ców ką w Ko mor ni kach. Two rzy
ją 8-sta no wi sko wy warsz tat re gio nu i 6-sta no wi sko wy
warsz tat spe cja li stycz ny. Pierw szy z nich słu ży do prze -
pro wa dza nia prze glą dów okre so wych, wy mia ny ole ju,
na praw i re gu la cji oraz wy mia ny czę ści i pod ze spo łów.
Na wy po sa że niu tej ha li znaj du je się m.in. suw ni ca na to -
ro wa o udźwi gu 8 ton i roz pię to ści 19,5 metra, cen tral na
in sta la cja ole jo wa oraz sprę żo ne go po wie trza i in dy wi -
du al ne wy cią gi spa lin. Dru gi warsz tat jest wy ko rzy sty wa -
ny do re mon tów sil ni ków i pod ze spo łów oraz prac ma ją -

cych na ce lu przy go to wa nie no wej ma szy ny do sprze -
da ży. Czyn no ści przy go to waw cze po le ga ją m.in.
na spraw dze niu sta nu kom plet no ści sprzę tu, uzu peł nie -
niu pły nów eks plo ata cyj nych, spraw dze niu dzia ła nia po -
szcze gól nych me cha ni zmów, in sta la cji i wy po sa że nia
oraz pró bach ukła dów ki ne ma tycz nych, któ re od by wa ją
się na wy zna czo nym sta no wi sku ze wnętrz nym.
W warsz ta cie spe cja li stycz nym, po za suw ni cą oraz nie -
zbęd ny mi in sta la cja mi, znaj du je się do dat ko wo pra sa
hy drau licz na o na ci sku 100 ton i sta no wi ska ślu sar skie.
Ber ge rat Mon noy eur pro wa dzi rów nież kom plek so we,
cer ty fi ko wa ne od bu do wy ma szyn Cat. W ta kim pro ce -
sie sprzęt od zy sku je no mi nal ne pa ra me try ro bo cze
i mo że wy glą dać, jak by do pie ro opu ścił li nię pro duk cyj -
ną. Od bu do wa na ma szy na ma ze ro wy prze bieg i otrzy -
mu je no wą ta blicz kę zna mio no wą, na któ rej są umiesz -
czo ne m.in. da ta i miej sce prze pro wa dzo ne go re mon tu
cer ty fi ko wa ne go. Po za tym rocz ną gwa ran cją objęte są
wszyst kie wy mie nio ne ele men ty, a w przy pad ku od bu -
do wy kom plek so wej (CCR) – ca ła ma szy na. Za wsze ist -
nie je też moż li wość wy ku pie nia gwa ran cji wy dłu żo nej,
np. na układ prze nie sie nia na pę du i/lub hy drau li ki.
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Ma szy na po kom plek so wej od bu do wie cer ty fi ko wa nej mo że wy glą dać zu peł -
nie jak fa brycz nie no wa. Do te go ma ze ro wy prze bieg oraz gwa ran cję – peł ną
lub na wy mie nio ne czę ści

W ha lach ser wi so wych od dzia łu Ber ge rat Mon noy eur w Ko mor ni kach pa nu je
ide al na czy stość. Nie mal ste ryl ne wa run ki są ide al ne do na praw głów nych sil -
ni ków, skrzyń bie gów itp.
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Ko pal nię gnejsu TESM w Do bo szo wi cach na Dol -
nym Ślą sku od wie dzi li śmy w to wa rzy stwie przed -
sta wi cie li Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska. Ce -

lem wi zy ty by ła nie tyl ko chęć za po zna nia się z wa run -
ka mi pra cy ko pa rek i ła do wa rek Vo lvo, ale tak że pod su -
mo wa nie trwa ją cej od bli sko dwóch lat współ pra cy obu
firm. Firma Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska nie ogra -
ni czy ła się bowiem do ro li do staw cy sprzę tu do TESM,
ale za pro po no wa ła wzię cie udzia łu w pro jek cie „Vo lvo
MIS” po le ga ją cym na pod no sze niu efek tyw no ści wy ko -
rzy sta nia ma szyn eks plo ato wa nych w ko pal niach su -
row ców skal nych. TESM oka zał się ide al nym part ne -
rem. Nie tyl ko dla te go, że eks plo atu je róż ne go ro dza ju
cięż kie ma szy ny Vo lvo. Istot ną ro lę ode gra ła sa ma chęć
do pod ję cia współ pra cy. Wy ma ga ona prze cież od pra -
cow ni ków ko pal ni spo re go za an ga żo wa nia, nie za leż nie
od ru ty no wych czyn no ści zwią za nych z wy do by ciem. 

Zwięk sze nie wy daj no ści, bez a wa ryj no ści i efek tyw no -
ści wy ko rzy sta nia ma szyn moż li we jest dzię ki sys te -
mom te le ma tycz nym Vo lvo CE – CareTrack i Ma tris.
Umoż li wia ją też ak tyw ne za rzą dza nie ob słu gą tech -
nicz ną i kon ser wa cją w ce lu zmak sy ma li zo wa nia dys -
po zy cyj no ści sprzę tu. – Zmiany w podejściu do spo so -
bu pro duk cji wymagają czasu, stanowią pro ce s. Za po -
cząt ko wa łem go dwa la ta te mu obej mu jąc sta no wi sko
dy rek to ra za rzą dza ją ce go ko pal ni. Mo gę po chwa lić się
efek ta mi, ale te prze obra że nia ca ły czas trwa ją.
Współpracując z Volvo Maszyny Budowlane Polska
ciągle doskonalimy się w wykorzystywaniu możliwości,
jakie dają nam systemy telematyczne. Je że li płynące z
nich da ne po ka zu ją, że sto pień wy ko rzy sta nia ma szy ny
jest zbyt ni ski, to jednocześnie jest to dla nas sygnał,
by za sta no wić się nad przy czy na mi problemów i pod jąć
adekwatne dzia ła nia za rad cze. Je że li przyniosą one
skutek, wzra sta efek tyw ność wy ko rzy sta nia ma szy ny,

spa da czę sto tli wość prze glą dów. Uda je się ogra ni czyć
bez pro duk tyw ne prze sto je, po pra wić efek tyw ność wy -
ko rzy sta nia sprzę tu. Te le ma ty ka ma przy szłość! – mó wi
prezes zarządu TESM Ar ka diusz Maj cher.
Opi nię tę po dzie lił obec ny w Do bo szo wi cach pre zes
Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska Zbi gniew Me dyń ski.
Pod czas dys ku sji z pra cow ni ka mi TESM pod kre -
ślał zmie nia ją cą się ro lę do staw cy ma szyn i sprzę -
tu: – Już w nie da le kiej przy szło ści za da nia de ale ra nie
bę dą spro wa dza ły się do do sta rczenia za mó wio ne go
sprzę tu oraz wy ko ny wa nia ru ty no wych prze glą dów i na -
praw. Do ce lo wo fir my, ta kie jak Vo lvo Ma szy ny Bu dow -
la ne Pol ska, peł nić bę dą funk cję do rad czą w za kre sie
naj efek tyw niej sze go wy ko rzy sta nia ma szyn. Bio rąc
pod uwa gę moż li wo ści, ja kie w tym wzglę dzie otwie ra ją
przed na mi sys te my te le ma tycz ne, wy da je się, że pro ces
ten bę dzie prze bie gał dy na micz nie. Pro szę za uwa żyć,
że od stro ny in for ma tycz nej i sprzę to wej je ste śmy bar -
dzo za awan so wa ni. Ma ło jest na to miast wśród do staw -
ców ma szyn, nie tyl ko w Pol sce, ale i na świe cie, któ rzy
po tra fią od po wied nio wy ko rzy stać gro ma dzo ne da ne
i na rzę dzia słu żą ce do ich ana li zy. Dla te go je stem prze -
ko na ny, że w tym kie run ku bę dzie ewo lu ował ry nek. Nie
bez przy czy ny jed ną z za sad dzia ła nia Vo lvo CE jest
wspie ra nie zy skow no ści klien tów. Co raz waż niej szą ro lę
od gry wać bę dą usłu gi po pra wia ją ce efek tyw ność wy ko -
rzy sta nia za ku pio nej ma szy ny. Cel zo stał więc ja sno
okre ślo ny, a Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska chce
do nie go dą żyć. Je że li współ pra ca z użyt kow ni ka mi
spra wi, że ma szy ny bę dą co raz bar dziej wy daj ne i bez a -
wa ryj ne, to wszy scy na tym sko rzy sta my. 
Pro duk cja za kła du gór ni cze go w Do bo szo wi cach od by -
wa się w dwóch nie za leż nych za kła dach prze rób czych.
Pierw szy wy twa rza gry sy bu dow la ne, dru gi zaś tłu czeń
ko le jo wy i ka mień ozdob ny. W fir mie TESM wy ko rzy sty -
wa ne są ma szy ny Vo lvo, ko par ki gą sie ni co we, ła do war -
ki ko ło we oraz wo zi dło prze gu bo we. Pra cu ją za rów no
bez po śred nio przy wy do by ciu, jak i za ła dun ku i trans -
por tu pół pro duk tów i go to wych wy ro bów. Ko par ka
EC460C eks plo ato wa na jest na wy ro bi sku pod ścia ną,
iden tycz na ma szy na słu ży do za ła dun ku mo bil ne go za -
kła du prze rób cze go. Ła do war ka ko ło wa L220G wy ko -
rzy sty wa na jest do za ła dun ku go to we go pro duk tu. Wo -
zi dło Vo lvo A40E zaś słu ży do trans por tu mię dzy wy ro -
bi skiem a za kła dem prze rób czym. Wszyst kie ma szy ny
pra cu ją w dość spe cy ficz nych wa run kach. Zi mą w ko -
pal ni pa nu ją ni skie tem pe ra tu ry, wio sną desz cze roz -
my wa ją dro gi tech no lo gicz ne, la tem sprzęt na ra żo ny
jest na du że za py le nie. – Je ste śmy przy go to wa ni na każ -
dą oko licz ność. W tro sce o osie, mo sty, ukła dy za wie -
sze nia, prze nie sie nia na pę du po jaz dów dba my o utrzy -
ma nie utwar dzo nych ma te ria łem skal nym dróg tech no -
lo gicz nych. Py li stość ka mie nia mie ści się w nor mie, na -
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Vo lvo Maszyny Budowlane – przy szłość w telematyce!

Pro duk cja za kła du gór ni cze go w Do bo szo wi cach od by wa się w dwóch nie -
za leż nych za kła dach prze rób czych. Pierw szy wy twa rza gry sy bu dow la ne,
dru gi zaś tłu czeń ko le jo wy i ka mień ozdob ny
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wet przy wietrz nej po go dzie nie ma za gro że nia śro do wi -
sko we go. Na każ dej ma szy nie za mon to wa ny jest sys tem
te le ma tycz ny Vo lvo Ca reTrack umoż li wia ją cy mo ni to ro -
wa nie ich pra cy oraz usta la nie pla nów ser wi so wych. Na -
sze służ by bacz nie przy glą da ją się pra cy sys te mu, ana -
li zu ją re je stro wa ne przez nie go da ne. Nie ogra ni cza my
się wy łą cze nie do śle dze nia zu ży cia pa li wa, ca ły sze reg
in for ma cji spły wa do po szcze gól nych dzia łów, co po -
ma ga pod nieść efek tyw ność wy ko rzy sta nia sprzę tu
i ogra ni czyć bie żą ce kosz ty eks plo ata cji – tłu ma czy Ar -
ka diusz Maj cher. Pod kre śla tak że, że za wsze mo że li -
czyć na peł ne wspar cie ze stro ny Vo lvo Ma szy ny Bu -
dow la ne Pol ska. Nie ogra ni cza się ono do oka zjo nal -
nych szko leń od by wa ją cych się przy oka zji za ku pu ma -
szy ny. Wprost prze ciw nie, de aler utrzy mu je sta ły kon -
takt z użyt kow ni kiem do ko nu jąc re gu lar nie wspól nych

ana liz prze bie gu pra cy wszyst kich ma szyn Vo lvo eks -
plo ato wa nych przez TESM. Wy ko rzy stu je przy tym sys -
te my te le ma tycz ne Vo lvo CE – Ca re Track i Ma tris – po -
zwa la ją ce nie tyl ko pod nieść efek tyw ność i pra wi dło -
wość eks plo ata cji ma szyn, ale tak że po pra wia ją ce po -
ziom wy szko le nia ope ra to rów. To waż ny aspekt, prze -
cież sta ra praw da gło si, że ma szy na jest tak do bra, jak
ob słu gu ją cy ją pra cow nik. 
Jak sys te my te le ma tycz ne spra wu ją się w prak ty -
ce? – Po cząt ko wo by ły pew ne pro ble my wdro że nio we.
Ope ra to rzy na rze ka li, że te le ma ty ka ni jak nie przy sta je
do rze czy wi sto ści. Cho dzi ło przede wszyst kim o spa la -
nie. Po mo gły wspól ne dzia ła nia. Spe cja li ści Vo lvo Ma -
szy ny Bu dow la ne Pol ska do ko na li ka li bra cji sys te mu
uwzględ nia jąc pra cę ma szyn w trud nych wa run kach ko -
pal nia nych. TESM na to miast wdro żył dzia ła nia ma ją ce
na ce lu opty ma li za cję pra cy ope ra to rów, osią ga nie mak -
sy mal ne go wy ko rzy sta nia ma szyn przy jed no cze snym
ogra ni cze niu zu ży cia pa li wa – mó wi Ar ka diusz Maj cher.
Ko pal nia raz w mie sią cu otrzy mu je od Vo lvo Ma szy ny
Bu dow la ne Pol ska szcze gó ło wy raport do ku men tu ją -
cy dzień po dniu funk cjo no wa nie ma szyn. Co ty dzień

prze ka zy wa ny jest ra port do ty czą cy zu ży cia pa li wa
sta no wią ce go je den z głów nych kosz tów eks plo ata -
cyj nych. – Ilość zu ży te go pa li wa na prze ła do wa ną to nę
jest nie zwy kle istot na. Oprócz te go istot ne jest po pra -
wie nie stop nia wy ko rzy sta nia ma szy ny. Cho dzi prze -
cież nie tyl ko o to, by spa lać jak naj mniej pa li wa, ale
rów nież, by pra co wać efek tyw nie. Vo lvo Ma szy ny Bu -
dow la ne or ga ni zu je szko le nia z za kre su pra wi dło wej
ob słu gi i wy ko rzy sta nia ma szyn. Opar te są one na ana -
li zie da nych z kon kret ne go miej sca pra cy, bra ne są
więc pod uwa gę kon kret ne, a nie uśred nio ne wa run ki
pra cy ma szyn. Ko ry go wa ne są rów nież nie pra wi dło wo -
ści wy stę pu ją ce w co dzien nej pra cy, na przy kład zły
do bór bie gu, pra ca przez ca ły czas w try bie „Po wer”,
błę dy eks plo ata cyj ne po le ga ją ce na przy kład na zbyt
wcze snym ga sze niu sil ni ka, jesz cze przed wy chło dze -
niem tur bo sprę żar ki. Wszystko to po wo du je stra ty pa li -
wa li czo ne w cią gu ro ku w ty sią cach zło tych – tłu ma czy
re gio nal ny dy rek tor ser wi su Vo lvo Ma szy ny Bu dow la -
ne Pol ska Sła wo mir Prus. 
A ja kie jest na sta wie nie operatorów? Czy aby nie trak tu -
ją sys te mów te le ma tycz nych wy łącz nie ja ko na rzę dzia
in wi gi la cji i represji? – Wszyst ko za le ży od men tal no ści

czło wie ka. Je den ope ra tor wy słu cha na szych uwag, za -
sta no wi się i wy cią gnie wnio ski, in ny z gó ry od rzu ci
wszel kie su ge stie. Sta ra my się do trzeć do każ de go in dy -
wi du al nie. Du że zna cze nie ma też spo sób prze ka zy wa nia
uwag. Nie cho dzi o to, by ope ra tor miał wra że nie, że
wszyst ko to słu ży je dy nie zła pa nia go na nie pra wi dło wo -
ści i uka ra nie. Po wi nien on mieć prze ko na nie, że wszyst -
ko to ma na ce lu po pra wę funk cjo no wa nia ko pal ni. Efek -
tyw ność dzia ła nia ma wpływ na fi nan se przed się bior -
stwa, jak i je go po szcze gól nych pra cow ni ków. Naj lep sze
efek ty osią ga my mó wiąc pra cow ni ko wi za miast „pra cu -
jesz źle”, to „mo żesz to zro bić le piej”. W koń cu wszy scy
gra my w jed nej dru ży nie, każ dy z nas ma wpływ na to, jak
funk cjo nu je ko pal nia – tłumaczy Arkadiusz Majcher. 
Wiel kość pro duk cji wy ni ka oczy wi ście z za po trze bo wa -
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Ko par ki eks plo ato wa ne na wy ro bi sku pra cu ją w trud nych wa run kach. Dzię ki
współ pra cy z Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska, ko pal ni uda ło się zop ty ma li -
zo wać ich wy ko rzy sta nie i wy dłu żyć ży wot ność

Ka mi zel ki żół te – Vo lvo, po ma rań czo we – TESM. Sła wo mir Prus, Je rzy Kacz ma -
rzyk, Zbi gniew Me dyń ski i Ar ka diusz Maj cher naj pierw na terenie kopalni ob -
ser wo wa li pra cę ma szyn, by póź niej za głę bić się w wie lo go dzin nej dys ku sji…
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nia na kru szy wa. Wy daj ność TESM po zwa la za spo ka jać
po trze by od bior ców na wy so kiej ja ko ści su ro wiec. Ko -
pal nia jest tak że go to wa do na tych mia sto we go zwięk -
sze nia wy do by cia. – Jest to moż li we dzię ki lep szej or ga -
ni za cji pra cy, zop ty ma li zo wa niu tech no lo gii wy do by cia
oraz zmak sy ma li zo wa nie efek tyw ne go wy ko rzy sta nia
ma szyn, któ re wzro sło o po nad dzie sięć pro cent. Prze -
kła da się to bez po śred nio na oszczęd no ści w zu ży ciu
pa li wa. Ko pal nia mo gła zin ten sy fi ko wać wy ko rzy sta nie
ma szyn przy jed no cze snym ogra ni cze niu czę sto tli wo ści
prze glą dów. Przy no si to nie ba ga tel ne oszczęd no ści,
koszt prze glą du ma szyn, ta kich jak eks plo ato wa ne przez
TESM ko par ki i ła do war ki, wy no si bo wiem oko ło 3.000
zło tych – tłu ma czy kie row nik ru chu za kła du gór ni cze go
TESM Je rzy Kacz ma rzyk. 
Prezes Zbi gniew Me dyń ski podkreślił, że choć Volvo
Maszyny Budowlane Polska dostarcza użytkownikom
maszyny i sprzęt najwyższej jakości, to jest to tylko
jeden z czynników sprawnego działania: – Cho dzi o to,
by ma szy ny wy ko rzy sty wa ne by ły na le ży cie i w peł ni
efek tyw nie. Użyt kow nik wi nien my śleć dłu go fa lo wo, nie
o tym co tu i te raz, ale co cze ka go w dłuż szej per spek -
ty wie, ja kim za da niom bę dzie mu siał po do łać. Opty ma li -
zu jąc swą pra cę, po wi nien brać pod uwa gę wie le
aspek tów. Wszak nie cho dzi tyl ko o to, by ma szy na zu ży -
wa ła no mi nal nie ma ło pa li wa. Pod czas cięż kiej pra cy
ma pra wo pa lić wię cej, a w prze li cze niu na prze miesz -
czo ną to nę urob ku mo że oka zać się to opła cal ne. Ma -
szy ny spa la ją wię cej, ale osią ga ją wyż szą wy daj ność, co
w efek cie po zwa la na zwięk sze nie pro duk cji. Waż ne jest
rów nież osią gnię cie wła ści wej ryt micz no ści cy kli, wy eli -
mi no wa nie bez pro duk tyw nych prze sto jów. Oczy wi ście
ni gdy nie znaj dzie my się w sy tu acji ide al nej, w któ rej ma -
szy na wy łącz nie pra cu je.
TESM dba o sprzęt i utrzy mu je go w na le ży tym sta nie
tech nicz nym. Prze ja wia się to mię dzy in ny mi w cy klicz -
nym od na wia niu umów ser wi so wych. Ostat nio mia ło to
miej sce pod czas tar gów In ter masz w Po zna niu. Za war -
ta tam umo wa zo sta ła nie co zmo dy fi ko wa na. – Ktoś kie -
dyś po wie dział, że kie dy stro ny koń czą ne go cja cje nie
do koń ca usa tys fak cjo no wa ne, ozna cza to, że przy nio są
one ko rzy ści obu part ne rom. Są dzę, że tak wła śnie by ło
w na szym przy pad ku. Uda ło się nam wy pra co wać kom -
pro mis – mó wi Ar ka diusz Maj cher. Re pre zen tu ją cy ser -
wis de ale ra Sła wo mir Prus do da je: – Każ da umo wa ser -
wi so wa jest przej rzy sta i tak skon stru owa na, by klient
miał moż li wość za po zna nia się z cał ko wi ty mi kosz ta mi,
ja kie bę dzie mu siał po no sić z ty tu łu jej za war cia. Je ste -
śmy ela stycz ni, nie jed no krot nie mo dy fi ku je my wa run ki
zgod nie z su ge stia mi klien ta. Je że li ma my za ufa nie
do użyt kow ni ka, to zga dza my się, by wy ko ny wał mniej -
sze prze glą dy wła sny mi si ła mi. TESM na mo cy za war tej
ostat nio umo wy ser wi so wej otrzy mał na przy kład pra wo
wy ko ny wa nia prze glą dów po 500 go dzi nach. Obej mu ją
one wy mia nę ole ju i spraw dze nie pa ra me trów ro bo -

czych ma szy ny. Je dy nym wa run kiem jest oczy wi ście wy -
ko rzy sty wa nie ory gi nal nych czę ści i ma te ria łów eks plo -
ata cyj nych re ko men do wa nych przez Vo lvo CE.
Tu także przydają się sys te my te le ma tycz ne, dzięki
którym serwis może we ry fi ko wać dzia ła nia służb tech -
nicz nych użytkownika, zyskać pewność, że wykonane
czynności serwisowe zostały wykonane należycie.
– Roz wią za nie to ma także tę za le tę, że mo żemy wy ko -

nać prze gląd w naj bar dziej do god nym dla sie bie ter mi -
nie, Nie mu si my cze kać na przy jazd ser wi su ze wnętrz ne -
go i wy łą czać ma szy ny z nor mal nej eks plo ata cji. Li czy
się rów nież mniej szy koszt prze glą du wy ko ny wa ne go we
wła snym za kre sie. Pro duk cja kru szyw to dziś cięż ki ka -
wa łek chle ba. Nie prze sa dzę, je że li po wiem, że li czy się
dla nas każ da zło tów ka – tłumaczy Ar ka diusz Maj cher. 
Te le ma ty ka uła twia rów nież pra cę ser wi su de ale ra. Me -
cha nik wy jeż dża ją cy do ma szy ny zna kod uster ki, wie
za tem z ja kie go ro dza ju uszko dze niem bę dzie się mu -
siał upo rać i ja kie czę ści za brać, by przy wró cić ma szy -
nę do peł nej spraw no ści. Pre zes Zbi gniew Me dyń ski
pod kre śla, że prio ry te tem ser wi su Vo lvo Ma szy ny Bu -
dow la ne Po ska jest na pra wa ma szy ny za pierw szym
po dej ściem. Z re gu ły tak się dzie je, choć oczy wi ście
me cha ni cy na tra fia ją nie kie dy na uster ki nie moż li we
do usu nię cia w wa run kach po lo wych. – Ja ko je dy ni
w kra ju ma my tak roz wi nię ty sys tem mo ni to ro wa nia sku -
tecz no ści ser wi su. Ma my do kład ne da ne na te mat cza -
su re ak cji ser wi su i przy wró ce nia ma szy ny do peł nej
spraw no ści. Każ dy wy jazd ser wi su jest mo ni to ro wa ny
i ana li zo wa ny. Nie ogra ni cza my się do po wta rza nia slo -
ga nów: „je ste śmy szyb cy, re agu je my bły ska wicz nie”.
Do sko na li my swo je umie jęt no ści i uzu peł nia my wy po sa -
że nie sa mo cho dów warsz ta to wych, aby klient miał pew -
ność, że go nie za wie dzie my. Je że li czas re ak cji i na pra -
wy jest zbyt dłu gi, to za wsze usta la my te go przy czy ny.
Sku tecz ny, szyb ko re agu ją cy ser wis przy czy nia się prze -
cież do suk ce su użyt kow ni ków na szych ma szyn – pod -
su mo wu je Zbi gniew Me dyń ski.
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Mi mo in ten syw nej eks plo ata cji spa la nie wo zi dła prze gu bo we go utrzy mu je się na ni -
skim po zio mie. Klu czem do te go jest fakt, że z re gu ły prze miesz cza się ono
po twar dej na wierzch ni do brze utrzy ma nych dróg tech no lo gicz nych
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Fir ma SITECH Po land ofe ru je nie dro gi i wy jąt ko wo
pro sty w uży ciu sys tem Trim ble GCSFlex uła twia -
ją cy pro fi lo wa nie te re nu. Sto so wa ny ja ko opcja

mo duł kon tro li GPS do dat ko wo po sze rza je go funk cjo -
nal ność po zwa la jąc ope ra to rom ko pa rek pra co wać nie
tyl ko szyb ciej, ale i do kład niej.
GCSFlex z kon tro lą GPS jest pierw szym na świe cie roz -
wią za niem po zwa la ją cym two rzyć pro jek ty w ka bi nie
ko par ki i ko rzy stać z tech no lo gii GPS w try bie 2D za -
miast 3D. Uła twia to użyt ko wa nie sys te mu. GCSFlex
z po wo dze niem za stę pu je ni we la tor la se ro wy tech no lo -
gią GPS in for mu ją cą szcze gó ło wo o po ło że niu i zo rien -
to wa niu ko par ki. Da je to ope ra to ro wi mak sy mal ną swo -
bo dę ma new ro wa nia ma szy ną bez po trze by po le ga nia
na punk cie orien ta cyj nym na zie mi bądź ni we la to rze la -
se ro wym o ogra ni czo nym za się gu. Dzię ki mo du ło wi
kon tro li GPS oraz sza blo nom te re no wym wgra nym
do urzą dze nia ste ru ją ce go Trim ble CB450 Con trol Box
ope ra tor ko par ki mo że pra co wać z du żą pre cy zją osią -
ga jąc po żą da ną głę bo kość, na chy le nie, bądź wy rów na -
nie te re nu bez ko niecz no ści two rze nia cy fro we go pro -
jek tu w biu rze. Pra ca nie wy ma ga spe cjal nych przy go -
to wań ani póź niej szej we ry fi ka cji geo de ty. 
Sys tem GCSFlex skła da się z za mon to wa ne go w ka bi -
nie ko par ki urzą dze nia ste ru ją ce go CB450 Con trol Box,
czuj ni ków na chy le nia na wy się gni ku, ra mie niu i łyż ce,

od bior ni ka GNSS MS972 GNSS Smart An ten na na da -
chu ka bi ny oraz mo de mu ko mu ni ka cji bez prze wo do wej
Trim ble SNM940 Con nec ted Si te Ga te way słu żą ce go
do od czy tu po pra wek GPS. Usłu gi sie ci sta cji re fe ren -
cyj nych, ta kich jak ASG-EUPOS lub VRSNET.PL udo -
stęp nia ją po praw ki GPS przez po łą cze nie ko mór ko we
do urzą dze nia SNM940 bez ko niecz no ści po sia da nia
sta cji ba zo wej. Ła twe w ob słu dze li sty me nu w urzą dze -

niu ste ru ją cym CB450 Con trol Box po zwa la ją ope ra to -
ro wi na stwo rze nie sza blo nu te re no we go dla kon kret -
nych ro bót ziem nych i na tych mia sto we roz po czę cie
pra cy w opar ciu o ten pro jekt. Za in sta lo wa ne opro gra -
mo wa nie wy świe tla krok po kro ku in struk cje two rze nia
sza blo nu te re no we go dla ko pa nia do usta lo nej głę bo -
ko ści, do łu z na chy le niem bądź słu żą ce mu wy rów na niu
lub wy pro fi lo wa niu. Ope ra to rom o nie wiel kim na wet do -

świad cze niu w ste ro wa niu ma szy ną jest dzię ki te mu ła -
twiej utwo rzyć pro fil te re nu niż w przy pad ku ko rzy sta nia
z tra dy cyj nej me to dy prze wi du ją cej uży cie pa li ków i li -
nek. Wła ści cie le ko pa rek, któ rzy do pie ro sta wia ją pierw -
sze kro ki w pra cy z sys te ma mi kon tro li na chy le nia, wy -
bie ra jąc sys tem Trim ble GCSFlex otrzy mu ją moż li wość
je go ela stycz nej kon fi gu ra cji i ła twej roz bu do wy. Mo gą
do ko nać wy bo ru opcji czuj ni ków po mia ro wych, któ re
bę dą od po wia da ły ich rze czy wi stym po trze bom,
a w mia rę na by wa nia do świad cze nia w ob słu dze sys te -
mu roz bu do wać do za awan so wa nej wer sji Trim ble
GCS900 Gra de Con trol Sys tem. Po nie waż każ dy z wy -
mi nio nych sys te mów wy ko rzy stu je iden tycz ne in ter fej sy
i pro ce sy ro bo cze, mo der ni za cja nie jest skom pli ko wa -
na. War to roz bu do wać sys tem, bo wiem wy ko rzy sta nie
do stęp nych wów czas za awan so wa nych funk cji po zwa -
la re ali zo wać na wet skom pli ko wa ne pro jek ty bu dow la -
ne wy ma ga ją ce pro jek to wa nia 3D oraz łącz no ści po -
mię dzy po szcze gól ny mi ma szy na mi wy ko naw cy. Moż li -
wość ko rzy sta nia z sys te mu GCS900 zna czą co pod no -
si po ten cjał mniej szych firm wy ko naw czych. Otrzy mu ją
one bo wiem moż li wość two rze nia i ko rzy sta nia z trój wy -
mia ro wych mo de li pro jek to wych oraz tech no lo gii Con -
nec ted Ma chi ne. Jest to nie zbęd ne w przy pad ku ubie -
ga nia się o pod wy ko naw stwo przy więk szych, bar dziej
skom pli ko wa nych pro jek tach bu dow la nych. 
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Trimble GCSFlex – perfekcja w pracach wykopowych

Trimble wprowadził zastępujący niwelator laserowy system GCSFlex dla
koparek z myślą o ułatwieniu pracy małym i średnim firmom wykonawczym

Sys tem Trim ble GCSFlex mieści się w niewielkiej poręcznej walizeczce.
Jego montaż na koparce odbywa się bardzo szybko



http://www.sitech-poland.pl/
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Zda niem in ży nie rów Bosch po jaz dy hy bry do we są
bar dzo obie cu ją ce i bę dą od gry wać co raz waż -
niej szą ro lę we współ cze snej mo to ry za cji, dla te -

go war to je wpro wa dzać do za sto so wań po za dro go -
wych. Wy daj ne sys te my, któ re od zy sku ją ener gię pod -
czas ha mo wa nia ru chu ob ro to we go, to tyl ko jed no
z roz wią zań, ja kie z po wo dze niem mo gą funk cjo no wać
na przykład w ko par kach hy bry do wych. Ta ka tech no lo -
gia po zwa la na zmniej sze nie po jem no ści sil ni ków spa li -
no wych, a tak że ob ni że nie ich pręd ko ści ob ro to wej, co
prze kła da się na ogra ni cze nie zu ży cia pa li wa na wet
o 40%. Ma to bar dzo istot ne zna cze nie, bo pa li wo sta -
no wi je den z głów nych kosz tów funk cjo no wa nia każ de -
go przed się bior stwa bu dow la ne go czy trans por to we go.
Do ko rzy sta nia z tech no lo gii hy bry do wych za chę ca ją
jed no cze śnie wy śru bo wa ne nor my do ty czą ce wy twa -
rza nia za nie czysz czeń, a dzię ki ob ni że niu spa la nia,
emi sja CO2 rów nież jest mniej sza.
W seg men cie po za dro go wym ist nie je wie le apli ka cji dla
na pę dów hy bry do wych, w któ rych mo gą być wy ko rzy -
sta ne np. sys te my start -stop czy ukła dy re ku pe ra cji
ener gii. Łą cząc tę ofer tę z sze ro ką ga mą spraw dzo nych
sil ni ków elek trycz nych i sys te mów elek tro nicz nych,
Bosch jest w sta nie za pew nić od po wied nie roz wią za nia
dla róż nych za sto so wań. Od 2010 r. pro duk ty te by ły
wy ko rzy sty wa ne głów nie w na pę dach hy bry do wych,

na pę dach elek trycz nych sa mo cho dów oso bo wych oraz
lek kich po jaz dów użyt ko wych, ale dzię ki zdo by te mu
do świad cze niu, te raz moż na je sto so wać w jesz cze
więk szym za kre sie. Re zul ta tem kil ku let nich prac jest
mo du ło wa kon cep cja na pę du hy bry do we go, któ ra mo -
że być za im ple men to wa na do po jaz dów cię ża ro wych
prze zna czo nych do trans por tu da le ko bież ne go i dys try -
bu cyj ne go, jak rów nież ma szyn ro bo czych.
W ukła dzie hy bry do wym za pro po no wa nym przez Bo -
scha dla ko par ki gą sie ni co wej, za sad ni czą ro lę od gry -
wa ją dwa sil ni ki elek trycz ne, peł nią ce jed no cze śnie
funk cję ge ne ra to rów prą du. Je den z nich jest zin te gro -
wa ny z jed nost ką spa li no wą, wspo ma ga jąc ją przy uży -
ciu ener gii zgro ma dzo nej w spe cjal nym wy so ko na pię -
cio wym aku mu la to rze. Dru gi sil nik elek trycz ny od po -
wia da za ob rót nad wo zia, a gdy na stę pu je wy ha mo wy -
wa nie je go ru chu, wy twa rza ener gię elek trycz ną, któ ra
jest kie ro wa na do aku mu la to ra. Mię dzy obo ma sil ni ka -
mi/ge ne ra to ra mi a ba te rią są za in sta lo wa ne fa low ni ki,
na to miast ca ło ścią za rzą dza cen tral na jed nost ka ste ru -
ją ca. Za pew nia ona opty mal ny prze pływ mo cy do sto so -
wa ny do ak tu al nych wa run ków pra cy ma szy ny, ale mo -
że też kon tro lo wać dzia ła nie in nych urzą dzeń, na
przykład wen ty la to ra chłod ni cy.
Ra zem z ele men ta mi ty po wo hy bry do wy mi Bosch ofe ru -
je też in ne roz wią za nia, któ re mo gą być wy ko rzy sta ne
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Technologia hybrydowa Bosch

Pod sta wo we ele men ty na pę du hy bry do we go Bosch prze zna czo ne go do ko par ki hy drau licz nej

y1 silnik elektryczny/generator prądu
wspomagający pracę jednostki spalinowej 

y2 akumulator wysokonapięciowy
y3 falownik 
y4 silnik elektryczny odpowiedzialny 

za obrót nadwozia 
y5 elektroniczna jednostka sterująca

y1

y5

y4

y2

y3
y3
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w ma szy nach ro bo czych, a zo sta ły już po myśl nie prze te -
sto wa ne w cięż kich po jaz dach dro go wych. Do ty czy to
sys te mów za si la nia pa li wa com mon ra il, jak rów nież
ukła dów oczysz cza nia spa lin. Sys tem wtry sku CRS2 -18-
OHW jest od po wied ni dla mi ni ma szyn oraz sprzę tu bu -
dow la ne go śred niej wiel ko ści. O ile wy ko rzy stu je on
tech no lo gię za sto so wa ną w wer sji CRS -16, funk cjo nu ją -
cą w mi lio nach sa mo cho dów eks plo ato wa nych na ca łym
świe cie, to w tym przy pad ku za pew nia znacz nie wyż sze
ci śnie nie wtry sku, wy no szą ce na wet 1.800 bar. Po nad to
wtry ski wa cze CRS2 po zwa la ją na więk szą dy na mi kę
w kon tro lo wa niu igli cy, a tym sa mym re ali za cję więk szej
licz by wtry sków, uła twia jąc opty mal ne kształ to wa nie
prze bie gu pro ce su spa la nia. Ma to wpływ na po pra wę
ela stycz no ści sil ni ka, ob ni że nie zu ży cia pa li wa i oczy wi -
ście emi sji szko dli wych za nie czysz czeń. Jesz cze ko -
rzyst niej szym roz wią za niem mo że być za sto so wa nie
wtry ski wa czy CRS2 -20-OHW, ofe ru ją cych ci śnie nie wtry -
sku do 2.000 bar, choć Bosch ma już w swej ofer cie wtry -
ski wa cze CRSN3 -25 za pro jek to wa ne z my ślą o cięż kich
ma szy nach. To je den z naj now szych pro duk tów, ja kie
zo sta ły wpro wa dzo ne do ro dzi ny sys te mów com mon ra il
za po cząt ko wa nej pra wie 15 lat te mu. Za pew nia on ci -
śnie nie wtry sku do 2.500 bar i mi mo, że za pro jek to wa no
go z my ślą o trud nych za sto so wa niach ak tu al nie pro du -
ko wa nych sil ni ków, to mo że być rów nież in sta lo wa ny
w jed nost kach po przed niej ge ne ra cji. Naj now sza wer sja
ukła du jest do stęp na z róż ny mi mo de la mi pomp wtry -
sko wych, dzię ki cze mu sta no wi uni wer sal ne roz wią za nie
dla śred nich i cięż kich po jaz dów użyt ko wych z sil ni ka mi
ma ją cy mi od 4 do 16 cy lin drów. Spraw dza się ona tak że
w seg men cie po jaz dów, któ re nie są prze zna czo ne
do ru chu dro go we go, na przy kład w cią gni kach rol ni -
czych i ma szy nach bu dow la nych oraz w trans por cie
mor skim – w jach tach, stat kach rej so wych i kon te ne row -
cach. Do peł nie niem bo ga tej ofer ty ukła dów wtry sko wych
Bosch jest CRSN4 wy po sa żo ny w dwu stop nio wy sys tem
pod no sze nia ci śnie nia. W ukła dzie z tzw. wzmac nia czem

ci śnie nia, pa li wo jest sprę ża ne do 900 bar za po mo cą
pom py wy so ko ci śnie nio wej, a na stęp nie we wtry ski wa -
czu – do mak sy mal nej moż li wej war to ści, tj. 2.500 bar.
Ta kie roz wią za nie za pew nia bar dzo do bre roz py le nie pa -
li wa i pre cy zyj ne daw ko wa nie w try bie wtry sku wie lo krot -
ne go, co prze kła da się na czyst sze spa la nie i bar dziej
rów no mier ną pra cę sil ni ka. Od dzie le nie funk cji pod no -
sze nia ci śnie nia od funk cji wtry sku da je też kon struk to -
rom wię cej moż li wo ści przy pro jek to wa niu sil ni ków.
Za do kład ne daw ko wa nie pa li wa od po wia da ją za wo ry
elek tro ma gne tycz ne, któ re w obec nie pro du ko wa nych
od mia nach sys te mu umoż li wia ją re ali za cję na wet
do sied miu po je dyn czych wtry sków w trak cie jed ne go
cy klu pra cy jed nost ki na pę do wej.
Oprócz sys te mów za si la nia, Bosch ofe ru je tak że roz -
wią za nia po zwa la ją ce na speł nie nie ak tu al nie obo wią -
zu ją cych norm emi sji spa lin. W ta kich pro duk tach spe -
cja li zu je się spół ka za leż na nie miec kie go kon cer nu, tj.
Bosch Emis sion Sys tem GmbH (BESG). Opra co wa ła
ona m.in. mo du ło wy sys tem oczysz cza nia spa lin, któ ry
mo że być ła two do sto so wy wa ny do wie lu zróż ni co wa -
nych za sto so wań. Two rzy go np. De no xtro nic, czy li
układ od po wie dzial ny za do zo wa nie pły nu AdBlue, któ -
ry po wo du je ob ni że nie emi sji tlen ków azo tu, oraz De pa -
tro nic prze zna czo ny do zmniej sza nia emi sji czą stek sta -
łych. BESG jest też w sta nie do star czyć ana lo gicz ne
ukła dy do uży wa nych po jaz dów i ma szyn bu dow la -
nych, w których pier wot nie nie prze wi dy wa no ich za sto -
so wa nia. Kom plek so wa ofer ta roz wią zań słu żą cych ob -
ni że niu emi sji za nie czysz czeń do ty czy wszyst kich jed -
no stek spa li no wych o mo cy do 5.000 kW.
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Wtry ski wa cze CRSN3 -25 za pew nia ją ci śnie nie wtry sku do 2.500 bar, dzię ki
cze mu mo gą być sto so wa ne w cięż kich po jaz dach i ma szy nach bu dow la nych

Wtry ski wa cze Bosch se rii CRS2 umoż li wia ją bar dziej dy na micz ne ste ro wa -
nie igli cą i ofe ru ją mak sy mal ne ci śnie nie wtry sku rów ne 2000 bar
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Fir ma IOW SERVICE z sie dzi bą głów ną w Ko chli -
cach ko ło Le gni cy od po nad dwudziestu lat spe -
cja li zu je się w na pra wach i ob słu dze ukła dów na -

pę do wych sto so wa nych w ma szy nach rol ni czych, bu -
dow la nych, le śnych i ter mi na lo wych. Jest au to ry zo wa -
nym cen trum ser wi so wym Da na SPICER w Pol sce oraz
je dy nym i wy łącz nym przed sta wi cie lem han dlo wym
ame ry kań skie go pro du cen ta w na szym kra ju. Dzię ki
dłu giej współ pra cy z Da na SPICER, ser wi san ci spół ki
z Ko chlic zdo by li ogrom ną wie dzę z za kre su me cha ni ki
i bu do wy ma szyn, a han dlow cy do sko na le za zna jo mi li
się z czę ścia mi za mien ny mi, co zo sta ło po twier dzo ne
licz ny mi cer ty fi ka ta mi. Istot ne ko rzy ści mo gą też od -
czuć sa mi klien ci IOW SERVICE. Ma ją oni bo wiem za -
gwa ran to wa ną ja kość ory gi nal nych czę ści za mien nych,
a tak że usłu gi ser wi so we na naj wyż szym po zio mie.
IOW SE RVI CE spe cja li zu je się głów nie w ukła dach na -

pę do wych, ta kich jak zmien ni ki mo men tu, mo sty na pę -
do we, skrzy nie bie gów/prze kład nie. Dą żąc do za pew -
nie nia jak naj bar dziej kom plek so wej ob słu gi klien tów,
od lip ca bie żą ce go ro ku spół ka sta ła się part ne rem fir -
my Car ra ro, obej mu jąc ro lę au to ry zo wa ne go cen trum
ser wi so we go i dys try bu cyj ne go. Pod pi sa nie no we go
kon trak tu sta ło się nie zwy kle waż nym wy da rze niem
w hi sto rii IOW SE RVI CE. Dzię ki za war tej umo wie fir ma
na wią za ła bo wiem współ pra cę z ko lej nym świa to wym
do staw cą roz wią zań dla ma szyn ty pu off -hi gh way.
W ten spo sób spół ka z Ko chlic zy ska ła tak że moż li wo -
ści po sze rze nia kom pe ten cji z za kre su bu do wy i ob słu -
gi róż ne go ro dza ju sprzę tu, a sam ma ga zyn IOW SE -
RVI CE dys po nu je te raz znacz nie więk szym asor ty men -
tem ory gi nal nych czę ści za mien nych. Dzię ki te mu są
one do stęp ne „od rę ki” i w bar dzo atrak cyj nych ce nach.
Pod ze spo ły Car ra ro znaj du ją za sto so wa nie w ma szy -

nach bu dow la nych oraz rol ni czych wy twa rza nych
przez czo ło wych pro du cen tów, ta kich jak Vo lvo CE,
Ma ni tou, Lie bherr, New Hol land, John De ere i wie lu in -
nych. Ro la au to ry zo wa ne go cen trum ser wi so wo -dys -
try bu cyj ne go za pew nia IOW SE RVI CE ogrom ne moż li -
wo ści roz wo ju, choć by przez do stęp do peł nej, bar dzo
ob szer nej do ku men ta cji tech nicz nej oraz naj no wo cze -
śniej szych na rzę dzi uła twia ją cych ob słu gę ma szyn.
Ko rzy sta jąc z po zy ska ne go know -how oraz ory gi nal -
nych czę ści za mien nych, me cha ni cy spół ki z Ko chlic bę -
dą w sta nie do ko ny wać na praw na naj wyż szym po zio mie
i w bar dzo krót kim cza sie.
Fir ma Car ra ro ma po nad sie dem dzie się cio let nie do -
świad cze nie w pro jek to wa niu oraz pro duk cji no wo cze -
snych ukła dów na pę do wych. Car ra ro Dri ve Tech jest
naj waż niej szą czę ścią gru py Car ra ro i zaj mu je po zy cję
li de ra w do star cza niu pod ze spo łów te go ty pu do ma -

szyn bu dow la nych, rol ni czych oraz po jaz dów trans por -
tu we wnętrz ne go, na przy kład ma ga zy no wych wóz ków
wi dło wych. Fir ma po sia da kil ka za kła dów pro duk cyj -
nych, zlo ka li zo wa nych we Wło szech, Niem czech, Pol -
sce, Ar gen ty nie, In diach i w Chi nach. Do star cza za rów -
no po je dyn cze kom po nen ty, jak i kom plek so we roz wią -
za nia z za kre su ukła dów prze nie sie nia na pę du. Dla te go
też z ofer ty fir my ko rzy sta obec nie po nad stu świa to -
wych pro du cen tów ma szyn. Za współ pra cą z Car ra ro
prze ma wia też ogrom na licz ba do stęp nych czę ści za -
mien nych (ak tu al nie ich licz ba wy no si oko ło sześć dzie -
się ciu ty się cy) oraz roz bu do wa na sieć dys try bu to rów
i cen trów ser wi so wych, któ re są już obec ne w dzie więć -
dzie się ciu kra jach ca łe go świa ta.
IOW SERVICE dzia ła nie tyl ko w Pol sce, ale rów nież za -
gra ni cą. Swo je od dzia ły po sia da w Cze chach, Buł ga rii
oraz na Li twie. Oprócz Da na SPICER i Car ra ro jest też
au to ry zo wa nym cen trum ser wi so wym oraz wy łącz nym
przed sta wi cie lem w na szym kra ju m.in. Fa ry mann Die -
sel Sys tems GmbH, PIV Dri ves GmbH czy RUD ERLAU.
Peł na ofer ta IOW SERVICE do stęp na jest na stro nie:
www.iow se rvi ce.pl

IOW SE RVI CE – spe cja li ści od ukła dów na pę do wych

Zawarcie umowy z Carraro umożliwiło IOW SERVICE pozyskanie jeszcze
szerszej wiedzy z zakresu budowy i obsługi układów przeniesienia napędu.
Wpłynie to na poprawę usług świadczonych przez spółkę z Kochlic

Car ra ro ofe ru je peł ny za kres mo stów na pę do wych sto so wa nych przez ponad
stu znaczących producentów róż ne go ro dza ju ma szy n bu dow la nych, rol ni -
czych,  gór ni czych, le śnych i ter mi na lo wych
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http://www.camoplastsolideal.com/pl/
http://www.bthfast.pl/
http://www.mista.eu/
http://glimat.pl/
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http://komatsupoland.pl/komatsu.html
http://sf-filter.pl/
http://maszynybudowlane-czesci.pl/
http://vero.zgora.pl/


http://www.yanmarconstruction.eu/


http://carraro24.com/

