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Szanowni Państwo…
…czy warto odwiedzać polskie targi branżowe? Jesteśmy przekonani, że tak! W Poznaniu podczas
majowego Intermaszu spotkaliśmy dobrego znajomego z naszych dziennikarskich podróży. Arkadiusz Majcher zawiaduje kopalnią gnejsu TESM w Doboszowicach i czyni to nowocześnie, z rozmachem. Swego czasu TESM eksploatujący sześć dużych maszyn Volvo – jako jedyna firma w naszym
kraju – został zaproszony przez Volvo Maszyny Budowlane Polska do udziału w projekcie „Volvo MIS”
mającym na celu wzrost efektywności wykorzystania sprzętu pracującego w trudnych warunkach kopalni surowców skalnych. Teraz przyszła pora na podsumowania. Zaproszenie do odwiedzenia kopalni otrzymał także obecny na Intermaszu Zbigniew Medyński, prezes Volvo Maszyny Budowlane
Polska. Przyjął je i w gronie swych współpracowników pojawił się w Doboszowicach. Wspólnie z nim
oraz pracownikami kopalni – co dokumentuje zamieszczony w tym wydaniu reportaż – przez wiele
godzin obserwowaliśmy pracę maszyn w trudnych kopalnianych warunkach. Włączyliśmy się też
do dyskusji o szeroko pojętej obsłudze posprzedażowej i serwisowej. Przedstawiciele Volvo Maszyny Budowlane Polska kreślili swoją wizję przyszłości. Zgodnie z nią rola dealera już niebawem przestanie ograniczać się do dostawy sprzętu, jego napraw i konserwowania. Coraz większe znaczenie
odgrywać będzie prawidłowa analiza i odpowiednia interpretacja danych zbieranych przez coraz bardziej powszechne systemy telematyczne. Użytkownicy otrzymają tym samym zupełnie nowe możliwości obsługi maszyn pozwalające na wydłużenie okresu bezawaryjnej eksploatacji.
Nie oznacza to oczywiście, że przestaną korzystać z serwisu. Nie ma przecież maszyn, które się nie
psują. Pytanie zatem, który z dostawców sprzętu ma najlepszy serwis? Tego jeszcze nie wiemy, ale
chcemy pomóc naszym Czytelnikom uzyskać odpowiedź na to nurtujące pytanie. Rozpoczynamy bowiem publikację prezentacji możliwości serwisowych poszczególnych firm. Ile i jak wyposażonych
samochodów serwisowych posiadają, jak szybko są w stanie zareagować na wezwanie, jakimi możliwościami diagnostycznymi dysponują. Każdy będzie miał także szansę pochwalenia się dokonaniami swoich mechaników – bo często to właśnie ich wiedza i doświadczenie decyduje o skuteczności
naprawy! Na łamach tego wydania „Maszyn Budowlanych” opisujemy szczegółowo możliwości serwisowe Bergerat Monnoyeur. Prezentujemy także przeobrażenia, jakim poddany został serwis mobilny Komatsu Polska. Liczmy, że w ich ślady pójdą kolejni dostawcy, którzy uchylą drzwi swoich serwisów przed naszą ekipą dziennikarską. Jeśli nie będziemy mogli długo doczekać się zaproszenia
od którejś z firm, to odwiedzimy ją sami!
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W numerze m.in.:
6. Historia marki Bobcat bierze swe początki w roku
1947, kiedy to amerykański mistrz kowalski Louis
Keller postanowił założyć firmę Keller Manufacturing
zajmującą się naprawą i produkcją sprzętu rolniczego. W roku 1953 Louis Keller pozyskał do współpracy swego o rok starszego brata Cyryla. W efekcie
dokładnie 4 lutego 1957 roku powstała kołowa ładowarka o rewolucyjnej na owe czasy konstrukcji

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

10. W ciągu ostatnich lat na całym świecie rośnie tendencja do poszukiwania dróg rozwoju firmy nie
poprzez wzrost samej organizacji lub zwiększenie
jej zatrudnienia, ale lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów. Doskonale widać to w przedsiębiorstwach, których działalność jest związana
z usługami serwisowymi, remontowymi czy instalacyjnymi, realizowanymi przez ekipy mobilne

12. Inżynieria materiałowa odgrywa bardzo ważną rolę
w rozwoju wielu produktów, dzięki czemu zyskują
one jeszcze lepsze właściwości. Przede wszystkim
mogą być trwalsze, bardziej estetyczne i lżejsze

14. Jednym z czołowych producentów zabudów
do serwisów mobilnych jest niemiecka firma
Sortimo, którą od roku 2008 reprezentuje
w Polsce spółka MobilCar

16. System zabudów warsztatowych StoreVan oferowany w Polsce przez firmę Modesto z Góry Kalwarii przeszedł w tym roku znaczącą modernizację. Dzięki wprowadzonym zmianom jest on
przede wszystkim bardziej „elastyczny”, ułatwiając
dostosowanie końcowego produktu do potrzeb
i możliwości finansowych różnych klientów

18. Bemet.net należy do najważniejszych firm specjalizujących się w profesjonalnych zabudowach
warsztatowych do pojazdów użytkowych

22. W Komatsu Poland rozpoczęto wymianę pojazdów
serwisowych, która ma potrwać do końca bieżącego roku. Inwestycja obejmie całą wykorzystywaną
flotę liczącą 29 samochodów. W przyszłym roku firma nie wyklucza jej zwiększenia nawet do 40 sztuk,
ale o tej decyzji ostatecznie przesądzi rynek
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24. To już przesądzone. W przyszłym roku, konkretnie
w dniach od 6 do 9 maja, w Poznaniu odbędzie się
druga edycja Międzynarodowych Targów Maszyn
Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ. Ponieważ pierwotne założenia
przewidywały, że impreza odbywać się będzie co
dwa lata, o wyjaśnienie poprosiliśmy dyrektora targów INTERMASZ, Dariusza Muślewskiego

26. Jeszcze do niedawna można było usłyszeć,
że pierwszą maszynę sprzedaje dział handlowy,
a kolejne serwis. Teraz ta sytuacja wygląda inaczej – serwis ponosi trud sprzedaży pierwszej
maszyny. Dzieje się tak dlatego, bo w obecnych
czasach dobra maszyna to za mało

30. Kopalnię gnejsu TESM w Doboszowicach na Dolnym Śląsku odwiedziliśmy w towarzystwie przedstawicieli Volvo Maszyny Budowlane Polska.
Celem wizyty była nie tylko chęć zapoznania się
z warunkami pracy koparek i ładowarek Volvo, ale
także podsumowanie trwającej od blisko dwóch
lat współpracy obu firm

34. Firma SITECH Poland oferuje niedrogi i wyjątkowo prosty w użyciu system Trimble GCSFlex
ułatwiający profilowanie terenu. Stosowany jako
opcja moduł kontroli GPS dodatkowo poszerza jego funkcjonalność pozwalając operatorom koparek pracować nie tylko szybciej, ale i dokładniej

36. Zdaniem inżynierów Bosch pojazdy hybrydowe
są bardzo obiecującymi konstrukcjami i będą odgrywać coraz ważniejszą rolę we współczesnej
motoryzacji, dlatego warto je wprowadzać do zastosowań pozadrogowych. Wydajne systemy, które odzyskują energię podczas hamowania ruchu
obrotowego, to tylko jedno z rozwiązań, jakie
z powodzeniem mogą funkcjonować na przykład
w koparkach hybrydowych

38. Firma IOW SERVICE od ponad dwudziestu lat
specjalizuje się w naprawach i obsłudze układów
napędowych stosowanych w maszynach rolniczych, budowlanych, leśnych i terminalowych.
Jest autoryzowanym centrum serwisowym Dana
SPICER w Polsce oraz jedynym i wyłącznym
przedstawicielem handlowym amerykańskiego
producenta w naszym kraju
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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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PRZEGLÑD FIRMOWY

PONAR Wadowice z platyną po audycie recertyfikującym Caterpillar
akość stanowi dla firmy PONAR Wadowice S.A.
priorytet. Potwierdza to audyt recertyfikujący firmy
CAT i przyznanie, po raz kolejny, platynowego certyfikatu dla producenta i dostawcy hydrauliki siłowej.
Podczas uroczystości wręczenia certyfikatu Sanjv Bassi, inżynier ds. kontroli procesów w Globalnym Dziale
Zaopatrzenia firmy Caterpillar powiedział: – Jako dostawca i członek zespołu firmy Caterpillar PONAR Wadowice odgrywa kluczową rolę w zrozumieniu i realizacji
ogólnych celów korporacyjnych CAT. W realizacji naszej
strategii dotyczącej jakości liczymy na jej zaangażowanie, wiedzę i doświadczenie. Sami dokładamy wszelkich
starań zmierzających do wypracowania jeszcze lepszej
współpracy. Jak mówi Robert Szczepaniak wicedyrektor d. s. eksportu PONAR Wadowice S.A.: – Warto zaznaczyć, że firmy, które uzyskują w ramach czteropoziomowej atestacji SQEP najwyższe, platynowe certyfikaty,
przy każdym nowym projekcie CAT mają pierwszeństwo
w dostawach. Dzięki posiadanemu najwyższemu z dostępnych certyfikatów Caterpillar elementy hydrauliki siłowej PONAR trafiają do fabryk na przykład w Anglii,
Francji, Brazylii, Japonii czy do Chin. Aktualnie wchodzimy w projekty z dostawą elementów hydrauliki nabojowej do fabryk w Belgii oraz USA, ponadto uczestniczymy
w wycenach kilku nowych przedsięwzięć.

J

Przedstawiciele Ponar Wadowice S.A. z certyfikatem potwierdzającym
zgodność procesów produkcyjnych z wymaganiami koncernu Caterpillar

Ponar Wadowice S.A. będący największym polskim
producentem elementów hydrauliki siłowej rozpoczął
starania o platynowy certyfikat trzy lata temu. W ubiegłym roku firma otrzymała po raz pierwszy najwyższy
z możliwych certyfikatów. W tym roku audyt przedstawicieli Caterpillar odbył się w fabryce w Wadowicach
w połowie lipca. Przedmiot audytu stanowiło określenie
poziomu zgodności procesów z wymaganiami określonymi przez koncern Caterpillar.

Salon Mercedes-Benz Sosnowiec w Będzinie
owa stacja pojazdów ciężarowych Mercedes-Benz
otworzyła swe podwoje w Będzinie 13 września.
Tym samym na mapie sieci serwisowej i dealerskiej samochodów ciężarowych Mercedes-Benz pojawił
się kolejny punkt. Ciężarówki spod znaku gwiazdy, specjalistyczne Unimogi, dystrybucyjne Fuso Cantery oraz
autobusy marki Mercedes-Benz i Setra: wszystkie te pojazdy będą obsługiwane w najnowszej stacji serwisowej
przy ulicy Czeladzkiej 67 w Będzinie. Obiekt będzie prowadził również sprzedaż wszystkich wymienionych wyżej
typów pojazdów poza autobusami.
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.
Nowoczesny obiekt wyposażony został w sprzęt diagnostyczny najnowszej generacji. Salon Mercedes-Benz Sosnowiec w Będzinie jest w stanie sprawować opiekę serwisową na najwyższym poziomie. Nowa stacja pojazdów
ciężarowych funkcjonuje w systemie dwuzmianowym,
co w połączeniu z możliwością jednoczesnej obsługi

N

4 SERWIS I EKSPLOATACJA

dziesięciu pojazdów na osobnych stanowiskach naprawczych zapewnia odpowiednią przepustowość.
Najwyższy poziom obsługi użytkowników pojazdów
spod znaku gwiazdy zapewnia nie tylko specjalistyczny
sprzęt, ale przede wszystkim wysoko wykwalifikowany
zespół profesjonalistów. Ich praca została doceniona
prestiżową nagrodą Aftersales Team of the Year, przyznaną za pierwsze miejsce w konkursie na najbardziej
profesjonalny serwis Mercedes-Benz w Polsce w latach 2010 oraz 2011.

Nowa stacja pojazdów ciężarowych może obsługiwać jednocześnie do dziesięciu pojazdów na osobnych stanowiskach naprawczych

PRZEGLÑD FIRMOWY

Ekologiczny projekt Michelin
ichelin pracuje nad wdrożeniem do produkcji
przemysłowej odnawialnego izoprenu, który
będzie można zastosować do wytwarzania
opon i innych produktów gumowych. Michelin realizuje
ten ekologiczny projekt z firmą Amyris, do konsorcjum
dołączyła właśnie firma Braskem. Wspólny projekt
umożliwi Michelin zdobycie dodatkowego źródła poly-izoprenu wykorzystywanego do produkcji wysokiej jakości opon. Będzie to surowiec wysokiej klasy, ale jednocześnie przyjazny dla środowiska.
Braskem to jedna z największych firm petrochemicznych działająca na obu kontynentach amerykańskich,
a także światowy lider w produkcji biopolimerów. Dzięki doświadczeniu tego gracza konsorcjum Michelin,
Amyris oraz Braskem przyspieszy prace nad wykorzystaniem cukrów roślinnych, na przykład tych zawartych w trzcinie cukrowej i surowcach celulozowych,
do produkcji odnawialnego izoprenu. - Braskem ma
wszystkie atuty, by dołączyć do wspólnego projektu realizowanego z Michelin. Dzieląc się swoim doświadczeniem, wspiera naszą wizję zmian w przemyśle chemicznym, który ma produkować przyjazne dla środowiska produkty zapewniające najwyższe osiągi – powiedział John Melo, prezes Amyris.
– Jest nam niezmiernie miło powitać w zespole tworzonym dotychczas przez Michelin i Amyris nowego silnego
przemysłowego partnera. Doświadczenie firmy Braskem

M

Michelin pracuje nad wdrożeniem do produkcji odnawialnego izoprenu, który
będzie można zastosować do wytwarzania opon i innych produktów gumowych

w połączeniu z biotechnologiczną wiedzą Amyris
i przy wsparciu Michelin pozwoli na realizację naszych
długookresowych celów w zakresie pozyskania przyjaznych dla środowiska materiałów wykorzystywanych
w przemyśle oponiarskim – powiedział Jean-Christophe
Guerin, szef działu surowców Michelin.
Współpraca z Amyris i Braskem to kolejna inicjatywa Michelin na rzecz produkcji opon przyjaznych środowisku. Wcześniej spółka informowała o projekcie
BioButterfly związanym z produkcją ekologicznej gumy,
a ostatnio również o pracach nad technologiami recyklingu opon TREC Regeneration oraz TREC Alcohol.

Nowy serwis Scania w Białymstoku
ierwszego września 2014 roku w nowej lokalizacji
rozpoczął działalność serwis Scania Polska w Białymstoku. Placówka zlokalizowana jest przy wyjeździe z Białegostoku w stronę Warszawy przy trasie S8
węzeł Choroszcz. Nowo otwarty serwis świadczy pełen
zakres usług w obszarze przeglądów, napraw ciężarówek, naczep, autobusów, silników przemysłowych, prostowania ram oraz napraw powypadkowych, laserowej
regulacji zbieżności i kalibracji tachografów cyfrowych.
Przy serwisie działać będzie również całodobowa pomoc Scania Assistance. Serwis posiada pełen asortyment części zamiennych Scania i oferuje umowy obsługowo-naprawcze. Na klientów czeka również pełna oferta pojazdów nowych i używanych.
– Powstanie nowego obiektu Scania w Białymstoku jest
odpowiedzią na rosnące potrzeby klientów oczekujących
profesjonalnej, ekonomicznej i skutecznej obsługi pojazdów. Podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu wachlarza usług
o naprawy powypadkowe. Dodatkowo otwieramy Okręgową Stację Kontroli Pojazdów wprowadzając możliwość
wykonania okresowych badań technicznych, jak i pełnej
diagnostyki pojazdów ciężarowych i osobowych – powiedział Jacek Dmuchowski który z dniem 1 stycznia 2015

P

Nowa placówka w Białymstoku wyposażona jest w najnowsze urządzenia
oraz pełną gamę specjalistycznych narzędzi Scania

roku obejmie stanowisko Dyrektora Oddziału Scania Polska w Białymstoku. Serwis zatrudnia dwunastu mechaników, posiada trzy stanowiska przejazdowe, stanowisko
diagnostyczne Stacji Kontroli Pojazdów oraz dwa stanowiska do napraw powypadkowych. Placówka wyposażona jest w najnowsze urządzenia, w tym między innymi
magistralę olejową, testery hamulców i zawieszenia, urządzenia do laserowego pomiaru geometrii podwozia,
sprzęt do prostowania ram i napraw powypadkowych
oraz pełną gamę narzędzi specjalistycznych Scania.
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HISTORIA

Bobcat – potrzeba matką wynalazku
hoć pod marką Bobcat oferowane są dziś nie tylko
ładowarki kompaktowe, ale także minikoparki, ładowarki teleskopowe i pojazdy specjalne, to kojarzy się ona najbardziej z tymi pierwszymi. Historia marki
Bobcat bierze swe początki w roku 1947, kiedy to amerykański mistrz kowalski Louis Keller postanowił założyć firmę Keller Manufacturing zajmującą się naprawą i produkcją sprzętu rolniczego. W roku 1953 Louis Keller pozyskał
do współpracy swego o rok starszego brata Cyryla.
W efekcie dokładnie 4 lutego 1957 roku powstała kołowa
ładowarka o rewolucyjnej na owe czasy konstrukcji. Maszynę zbudowano na zlecenie lokalnego hodowcy indyków, który zobowiązał się opłacić koszty produkcji tylko
wówczas, gdy ładowarka okaże się użyteczna. Bracia
przystali na te warunki i zabrali się do pracy. Dokładnie 4 lutego 1957 roku światło dzienne ujrzała trójkołowa
maszyna z tylnym obracanym kołem ułatwiającym manewrowanie na ograniczonej przestrzeni. Choć maszyna spełniła oczekiwania użytkownika, to jej konstrukcja
wymagała dopracowania. W trakcie eksploatacji ujawniły

C

W roku 1960 powstał model M-400, który dzięki napędowi na cztery koła
stał się pierwszą ładowarką kompaktową z prawdziwego zdarzenia

rozwijanie konstrukcji maszyny. W roku 1960 powstał
model M-400, który dzięki napędowi na cztery koła stał
się pierwszą prawdziwą ładowarką kompaktową. Ulepszoną wersję M-400 zaprezentowano w roku 1962. Maszyna otrzymała symbol M-440, ale jednocześnie jeden
z pracowników fabryki zaproponował, by nazwać ją
„Bobcat” (ryś amerykański) w nawiązaniu do niezwykle
szybkich i zwinnych mieszkańców okolicznych prerii. Rozpoznawane dziś na całym świecie logo – głowa rysia – pojawiło się na maszynach produkowanych przez Melroe
jednak dopiero w roku 1984. Sukces komercyjny tego wizerunku sprawił, że czternaście lat później firma Melroe
Company została przemianowana na Bobcat Company.

Ładowarka Keller zaprezentowana przez Melroe Manufacturing podczas stanowych targów w Minnesocie w roku 1958

się bowiem słabości układu przeniesienia napędu.
Po modyfikacjach sześć sztuk trójkołowych ładowarek
znalazło nabywców wśród okolicznych farmerów. Do uruchomienia produkcji na szerszą skalę brakowało jednak
braciom kapitału. Pomocny w zgromadzeniu funduszy
okazał się ich wuj, Anton Christianson, który zaprotegował młodych konstruktorów Lesowi Melroe z Melroe Manufacturing. Ten zaproponował, by przydatność maszyny zweryfikował rynek. Ładowarka została zaprezentowana w stoisku Melroe podczas stanowych targów
w Minesocie. Zainteresowanie maszyną przeszło najśmielsze oczekiwania. Trzeciego dnia imprezy pojawiła
się na niej tabliczka z przesłaniem do klientów: „Jeśli
naprawdę chcecie tej maszyny, Melroe ją dla was pozyska”. Szybko zawarto umowę, zgodnie z którą Melroe
nabyło wyłączne prawa do wytwarzania ładowarki. Firma zatrudniła także obu braci, których zadaniem było
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W latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia produkowane na masową
skalę ładowarki Bobcat zaczęły trafiać na rynki europejskie

W roku 1963 poddana kolejnym modyfikacjom maszyna Bobcat M-444 trafiła na rynek brytyjski. Duże zainteresowanie europejskich użytkowników sprawiło, że w roku 1965 Melroe sprzedało licencję na produkcję „Bobcatów” angielskiej firmie Luff&Smith. Już dwa lata później brytyjski partner zbankrutował, efektem czego było
powierzenie produkcji ładowarek przeznaczonych na rynek europejski włoskiej firmie Beltrami. Ostatecznie

na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia,
firma zadecydowała, że produkcja zostanie przeniesiona z powrotem do USA. Dopiero w roku 2004 światło
dzienne ujrzał Bobcat wyprodukowany w Europie. Był
to model 553 wytwarzany w byłej fabryce Superstav
w czeskim Dobris. Trzy lata później uruchomiono tam
nowoczesne zakłady i centrum szkoleniowe. Jednocześnie do produkcji wszedł model S100, pierwszy
Bobcat od podstaw zaprojektowany i wyprodukowany
na Starym Kontynencie.
Producent Bobcatów położył olbrzymie zasługi w rozwoju konstrukcji ładowarek kompaktowych. W roku 1970
zaczęto stosować szybkozłącze Bob-Tach pozwalające
na błyskawiczną wymianę osprzętu. Rozwiązanie to poddawane cyklicznym modyfikacjom jest wykorzystywane
do dzisiaj. W tym samym roku wprowadzono do produkcji model M-970. Maszyna nazywana „Big Bob” była
pierwszą ładowarką Bobcat z hydrostatyczną skrzynią
biegów. W roku 1976 powstał model 520 – pierwszy
o zupełnie nowej konstrukcji, której założenia rok później wykorzystano w ładowarkach 530 i 630 z nowej serii 30. Oprócz całkowicie nowej konstrukcji w ładowarkach tego typoszeregu zastosowano szereg ulepszeń
w kabinie oraz komorze silnika. Pałąk ochronny, nowy

W roku 1999 rodzina ładowarek Bobcat ze sterowaniem burtowym została powiększona o pierwszą w historii firmy kompaktową ładowarkę gąsienicową 864

W tym roku okazję do wielkiego świętowania stanowiło wyprodukowanie
milionowej ładowarki kompaktowej marki Bobcat

kompaktowych zajęło firmie Bobcat 43 lata, a kolejnych
pięciuset tysięcy tych maszyn – zaledwie 11 lat. Marka
Bobcat stała się rozpoznawalna na całym świecie. Roczne obroty Bobcat Company przekroczyły dwa miliardy
dolarów. Marka przechodziła do rąk kolejnych właścicieli. W roku 1995 firma Melroe za 1,7 miliarda dolarów została przejęta przez koncern Ingersoll-Rand Company
wchodząc w skład dywizji Ingersoll Rand Infrastructure.
W roku 2007 w belgijskim Puurs uruchomiono gigantyczne centrum logistyczne dla maszyn Bobcat – „Megacentre Puurs II”. W czeskim Dobris podwoje otworzyło centrum szkoleniowe „European Factory and Training Centre”. Była to z pewnością mocna karta przetargowa w negocjacjach z koreańskim Doosan Infracore,
który 30 czerwca 2007 roku stał się nowym właścicielem Bobcat Company. Koreańczycy zdecydowali
o utrzymaniu i promowaniu marki Bobcat. Wyłożyli także potężne środki na rozwój konstrukcji maszyn ozdobionych głową amerykańskiego rysia…
SERWIS I EKSPLOATACJA
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Model S100, pierwsza ładowarka kompaktowa marki Bobcat od podstaw zaprojektowana i wyprodukowana w Europie

element zwiększający bezpieczeństwo i wygodę operatora, został skonstruowany w roku 1981. Rok później
na rynku pojawiły się pierwsze ładowarki serii 40 z w pełni hydrostatycznym napędem. W końcu lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia na rynek wprowadzono ładowarki serii 50 (modele 753 i 853) wyposażone w najnowocześniejszy wówczas system diagnostyki i monitorowania – Bobcat Operation Sensing System (BOSS).
W 1992 roku firma Melroe rozpoczęła produkcję ładowarek 7753 z ramionami wysięgnikowymi o pionowej ścieżce
podnoszenia, co stanowiło dużą innowację w stosunku
do tradycyjnej konstrukcji wykorzystywanej w ładowarkach
Bobcat od samego początku. W roku 1999 oferta ładowarek
Bobcat ze sterowaniem burtowym została powiększona o pierwszą w historii firmy kompaktową ładowarkę gąsienicową 864, a w 2001 roku – o model A220 będący pierwszą
na świecie ładowarką ze sterowaniem na wszystkie koła.
Produkcja Bobcatów rosła lawinowo, odpowiednio w roku 2001 i 2014 z taśm produkcyjnych zjechała półmilionowa i milionowa ładowarka tej marki. Warto zauważyć,
że wyprodukowanie pierwszego pół miliona ładowarek

ROZMOWA O MASZYNACH…

Modesto znaczy „skromny”!
MB: – Skąd wzięła się nazwa firmy Modesto?
MŚ: – Poszukiwaliśmy nietypowej, intrygującej nazwy
dla naszej firmy, a ponieważ oferujemy włoskie produkty,
chcieliśmy, by pochodziła z tego języka. „Modesto” oznacza „skromny”, co w pewien sposób odzwierciedla nasze
podejście do prowadzenia biznesu. Nie walczymy agresywnie o rynek – staramy się go zdobywać sukcesywnie,
budując przy tym zaufanie klientów do naszych usług
i produktów. Zamiast robić trzy kroki do przodu i jeden
do tyłu, stąpamy po jednym, ale tylko w przód.
MB: – Zdecydował się Pan na podjęcie współpracy
z firmą Fami/StoreVan. Czym się Pan kierował dokonując takiego wyboru?
MŚ: – Rozmawialiśmy z wieloma producentami specjalistycznych zabudów dla serwisów mobilnych,
a wybór padł na Fami z dwóch powodów. Przede
wszystkim nie jest to grupa kapitałowa z dużym zarządem czy udziałowcami. Ma tylko dwóch właścicieli,
którzy budowali tę firmę od podstaw. Obecnie jeden
z nich zajmuje się produktami stalowymi, a drugi wytwarzanymi z tworzywa. Współpracuje się z nimi bardzo łatwo i przejrzyście – nie trzeba prowadzić rozmów z wieloma dyrektorami, którzy co chwilę się
zmieniają. Poszukując partnera biznesowego oczekiwaliśmy aby jego fabryka sama produkowała jak najwięcej artykułów związanych z końcowym wyrobem.
Jeśli tylko w minimalnym stopniu jest uzależniona od poddostawców, to ma większą elastyczność
w podejmowaniu zleceń i lepiej dotrzymuje terminów.
Poza tym wyroby Fami mają bardzo dobrą, powtarzalną jakość, a ich zakres jest niezwykle szeroki. Wszyscy nasi konkurenci produkują zabudowy modułowe,
ale tylko kilka fabryk ma w swej ofercie panele ścienne i podłogi, rampy czy bagażniki dachowe.
MB: – Które z marek pojazdów użytkowych wyposażane są w artykuły „pierwszej potrzeby” firmy Modesto? O jakie autoryzacje jeszcze się Pan stara?
MŚ: – Wciąż nie mamy autoryzacji Peugeota i Citroena, ale importerzy samochodów tych marek nie są
zbytnio zainteresowani wprowadzaniem kolejnych
produktów do swojej oferty. Rozważamy podjęcie
współpracy z Dacią i Nissanem. Jeżeli zaś chodzi
o dealerów pozostałych marek, to współpracujemy
z większością z nich. W niektórych sieciach nasze produkty zostały włączone do gamy akcesoriów fabrycznych. Dzięki temu można je zamówić u każdego dealera. Są wśród nich nie tylko elementy zabezpieczające wnętrze przestrzeni ładunkowej, ale także określone moduły warsztatowe.
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MB: – Zakładam jednak, że większość zleceń na typowe, kompletne zabudowy pochodzi bezpośrednio
od klientów, a nie od dealerów?
MŚ: – Zgadza się, z tym, że duża liczba pozyskanych klientów to efekt naszej samodzielnej penetracji rynku i dotychczasowej współpracy z różnymi firmami. Ta sytuacja w zdecydowany sposób się zmienia, przybywa zleceń od dealerów. Uważam, że powinniśmy przede wszystkim współpracować z dealerami i tworzyć wspólną politykę handlowo-marketingową. Klienci oglądają samochody w salonie, tam
je kupują i serwisują, więc również w tym miejscu powinni
mieć możliwość nabycia całego niezbędnego wyposażenia,
by móc odebrać gotowy do pracy pojazd. Wydaje się to logiczne choćby ze względu na pozyskiwanie nowych klientów
czy budowanie wzajemnych relacji, ale dealerzy traktują
nasz produkt dość specyficznie. W swojej działalności zazwyczaj skupiają się wyłącznie na sprzedaży samochodu,
przez co tracą bardzo dużo pieniędzy. Klient może przecież
potrzebować na przykład finansowania, ubezpieczenia, haka
holowniczego, dodatkowego oświetlenia, podłogi, paneli
ściennych czy choćby przygotowania do transportu lub systemu mocowania ładunku. Produkty Fami/StoreVan są tak
skonfigurowane, aby mógł je zamontować serwis funkcjonujący przy salonie – technologia montażu opiera się na systemie dopasowanym do technologicznych otworów, które
znajdują się w każdym pojeździe.
MB: – Jak ocenia Pan zmiany w podejściu firm do samochodów serwisowych? To naturalna potrzeba podyktowana dążeniem do zapewnienia wysokich standardów obsługi klienta czy presja konkurencji i wymogów rynku?
MŚ: – Oba wspomniane czynniki cały czas odgrywają
istotną rolę i mają porównywalny udział. Jest pewna grupa
klientów, która chce się rozwijać i świadczyć usługi na najwyższym poziomie, dlatego inwestycja w profesjonalny
warsztat mobilny jest dla nich czymś naturalnym. Wśród
nich są też przedsiębiorstwa wykorzystujące w swojej pracy drogie urządzenia pomiarowe czy narzędzia specjalistyczne, a te wymagają odpowiedniego zabezpieczenia,
więc nie da się ich przewozić „luzem”, bez specjalnej zabudowy wyposażonej w póki, szuflady itp. W pozostałych
przypadkach zakup serwisu wyjazdowego z „prawdziwego zdarzenia” wymusza konkurencja, bo firma dysponująca takim pojazdem znacznie łatwiej może pozyskać kontrakt, niż konkurent, który korzysta ze starego, pordzewiałego samochodu z galimatiasem w środku. Sprawia on złe
wrażenie i budzi wątpliwości w kwestii poprawnego i profesjonalnego wykonania usługi. W obecnych czasach
klienci nie do końca zwracają uwagę na cenę serwisu,
lecz na jego jakość, możliwości i szybkość reakcji.

... I NIE TYLKO

Rozmowa z Markiem Ślaskim,
właścicielem i dyrektorem handlowym firmy Modesto

MB: – Każdy produkt ewoluuje. Jakie zatem zmiany
można dostrzec w zabudowach do serwisów mobilnych na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat?
MŚ: – Po osiągnięciu wysokiego poziomu funkcjonalności
zabudów do serwisów mobilnych ich producenci kładą coraz
większy nacisk na zmniejszanie masy własnej zestawów. Tak
naprawdę nie da się jednak spełnić wszystkich istotnych kryteriów w maksymalnym stopniu, więc trzeba szukać rozwiązań pośrednich. Klienci oczekują od nas „pancernego” wyposażenia przenoszącego duże obciążenia, a jednocześnie
chcą by było ono trwałe, lekkie i oczywiście tanie. Jeśli zabudowa będzie lekka, to trudno oczekiwać aby mogła przenosić duże obciążenia. Stąd producenci sięgają np. po kompozyty, ale nie można wykonać z nich wszystkiego. To samo
dotyczy również aluminium czy stali. Nasz dostawca testował szuflady kompozytowe, ale nie spełniały one oczekiwań,
dlatego do tej pory nie zdecydowano się na taki krok. Inni
producenci również ograniczają się do mieszanych rozwiązań w kwestii materiałów jak np. kompozytowych frontów.
Przyglądając się tym produktom widzimy też, że są one coraz bardziej skomplikowane i wymyślne. Przy ich wdrażaniu
warto zachować rozsądek. Nie wszystkie rozwiązania, które
znakomicie funkcjonują na przykład w Europie Zachodniej,
tak samo będą się sprawowały u nas. Mam tu na myśli choćby duże amplitudy temperatur między dniem a nocą i latem
a zimą, jak również jakość i stan polskich dróg.
MB: – Zabudowy oferowane przez Modesto można przekładać do kolejnych samochodów. Czy wielu
klientów decyduje się na takie rozwiązanie?
MŚ: – Coraz więcej użytkowników pyta już w momencie
specyfikowania zabudowy o uniwersalne zestawy, które będą mogły funkcjonować w pojazdach innych marek. Nadal
jednak przekładanie zabudów spotyka się dość rzadko.
MB: – Co się dzieje z zabudowami używanymi?
MŚ: – Zwykle klienci sprzedają je z samochodami, ale można też zauważyć rosnącą liczbę zabudów w obrocie wtórnym. Jeśli zostaną odsprzedane nam, kompletujemy je konserwujemy i oferujemy kolejnym klientom. Niektórzy z użytkowników przenoszą takie regały do warsztatów stacjonarnych, ale to bardzo drogie rozwiązanie, bo zabudowy serwisów mobilnych są skonstruowane do eksploatacji w ruchu.
MB: – Modesto podejmuje się realizacji nietypowych
zleceń. Które spośród nich należą do najciekawszych?
MŚ: – Jest wiele takich zabudów branży technicznej lecz
wśród nich wyróżniają się chociażby mobilne salony fryzjerskie dla zwierząt, piekarnie, laboratoria, wozy transmisyjne czy pomiarowe lub do transportu psów wystawowych. Wyposażyliśmy też samochody dla weterynarzy,

w zabudowy z aparatami rentgenowskimi czy stołami chirurgicznymi. Te rozwiązania są dla nas bardzo ciekawe,
nietypowe i stanowią znakomite źródło inspiracji w tworzeniu kolejnych zabudów i poszukiwania nowych grup odbiorców.
MB: – Działalność wśród dużej konkurencji i zmiennej sytuacji rynkowej wymaga dużego zaangażowania czasowego, ale na pewno znajduje Pan czas na jakieś hobby?
MŚ: – Moim głównym hobby jest rozwój firmy i wypracowywanie zysków, bo to najlepiej zachęca i motywuje
do dalszej pracy. A tak na poważnie to od dziecka interesowałem się motoryzacją i wszystko co miało silnik albo
jakiś mechanizm, było dla mnie ciekawe. Zawsze chciałem budować i modyfikować samochody, dlatego też Modesto i fantastyczny zespół techniczno-handlowy stało się
w pewnym stopniu urzeczywistnieniem tych marzeń. Mamy bowiem wpływ na zmianę przeznaczenia pojazdów i je
częściowo personalizujemy. Gdy spojrzę na minę klienta
odbierającego samochód po modyfikacji to wiem, że warto to robić i czuję się potrzebny tej branży. W wolnych
chwilach poświęcam się moim Jaguarom. Kocham te samochody, bo w subtelny sposób łączą sport i elegancję,
a ponadto stanowią dla mnie kwintesencję kunsztu budowy pojazdów, w których łatwo można doszukać się wielu
akcentów zaangażowania siły ludzkiej np. szyta ręcznie
i zdobiona skórzana tapicerka, drewniane wykończenia
lub zewnętrzne paski malowane ręcznie. Współczesne samochody prezentują bardzo wysoki poziom techniczny
i technologiczny, lecz są projektowane i wykonywane
głównie przy użyciu komputerów i robotów. Posiadają
wiele zalet oprócz jednej: brak im ponadczasowości.
W Jaguarach na przestrzeni lat też to się zmienia, ale samochody te nadal są dla mnie inne niż wszystkie.
Rozmawiał: Karol Wójtowicz
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Serwis mobilny – standard nowoczesnej firmy
Jarosław Czerniecki to międzynarodowy ekspert i praktyk w dziedzinie efektywnego
funkcjonowania biznesu. Od ponad 20 lat współpracuje z licznymi firmami i koncernami, których działalność związana jest z szeroko rozumianą branżą motoryzacyjną.
Szkoli różne grupy pracownicze, począwszy od zespołów sprzedażowych, aż po kadrę zarządzającą światowymi korporacjami. Specjalizuje się w marketingu, komunikacji z klientami i wykorzystaniu nowych mediów. Jest założycielem przedsiębiorstw
konsultingowo-szkoleniowych. Poniższy tekst autorstwa Jarosława Czernieckiego
poświęcony jest efektywności usług naprawy maszyn i sprzętu budowlanego świadczonych przez serwisy mobilne.

ciągu ostatnich lat na całym świecie rośnie
tendencja do poszukiwania dróg rozwoju firmy
nie poprzez wzrost samej organizacji lub
zwiększenie jej zatrudnienia, ale lepsze wykorzystanie
posiadanych zasobów. Doskonale widać to w przedsiębiorstwach, których działalność jest związana z usługami serwisowymi, remontowymi czy instalacyjnymi, realizowanymi przez ekipy mobilne. Firmy, które nie potrafią
zaakceptować i dostosować się do tych zmian, szybko
ulegają bardziej elastycznej konkurencji.
Wśród najważniejszych zmian było przeniesienie miejsca naprawy sprzętu z wyspecjalizowanego warsztatu
do miejsca jego pracy. To samo zjawisko widać
przy drobnych usługach ślusarskich, hydraulicznych
czy też we flotach samochodów obsługujących sieci
energetyczne, wodociągowe, gazowe czy teleinforma-

W

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

tyczne. Klasyczny model serwisu wyjazdowego, jaki
funkcjonował jeszcze kilka lat temu polegał na ekipie,
która diagnozowała usterkę, demontowała uszkodzony
element, a następnie transportowała go do warsztatu
stacjonarnego. Po dokonaniu naprawy lub pobraniu
części zamiennej, jechała z powrotem do uszkodzonej
maszyny. Często okazywało się, że usterkę można było usunąć na miejscu, ale brak odpowiednich narzędzi
i/lub materiałów podlegających wymianie uniemożliwiał
takie działanie. Dlatego samochody wspomagające
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Dzięki profesjonalnej zabudowie warsztatowej nawet niewielki samochód
użytkowy może pomieścić mnóstwo narzędzi, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

pracę warsztatu z czasem zaczęły przewozić coraz
większą ilość ekwipunku, który „może się przydać”. Nadal nie miały jednak wyposażenia niezbędnego w placówce stacjonarnej, choćby np. szafek, półek, szuflad,
pojemników na drobne przedmioty, stołu roboczego,
imadła, sprężarki, palnika, spawarki, nie wspominając
już np. o drabinie. Czy to znaczy, że ich efektywność
wzrosła? Okazuje się, że nie, bo samo „wrzucenie”
do samochodu maksymalnej ilości części zamiennych,
materiałów eksploatacyjnych i narzędzi często tylko pogarsza sytuację. Jeśli samochód nie ma odpowiednio
przemyślanej i ergonomicznej organizacji wnętrza ruchomego warsztatu, jego efektywność zamiast wzrastać, znacząco spada i pojawia się szereg negatywnych
zjawisk. Powstają problemy związane nie tylko z bezpieczeństwem, szybkim odszukiwaniem potrzebnych
narzędzi czy części zamiennych, ale także kontrolą zawartości pojazdu. Bardzo dobrze obrazuje to przykład
samochodu serwisowego należącego do dużej korporacji obsługującej sieci wodociągowe. Po wezwaniu go
do usunięcia awarii okazało się, że jej przyczyną była
niewielka uszczelka warta około 12 centów, której tego
dnia po prostu zabrakło w mobilnym warsztacie – trudno przecież kontrolować cały asortyment, gdy wszystkie podobne elementy znajdują się w jednej, dużej torbie. Kara, jaką na podstawie umowy musiało zapłacić
przedsiębiorstwo serwisowe za jeden dzień zwłoki

Jeśli każde narzędzie ma swoje miejsce, łatwo je odnaleźć lub stwierdzić
brak, a piankowe czy tworzywowe wypełniania szuflad skutecznie
ograniczają uszkodzenia przewożonego ekwipunku

Warto też zwrócić uwagę, że w źle zorganizowanym środowisku pracy trudno o maksymalne wykorzystanie dostępnego czasu. Dla jednej zmiany trwającej 8 godzin
i przy założeniu od 3 do 6 realizowanych zleceń, w ciągu dnia można przyjąć następujący, uśredniony model
strat czasowych: poszukiwanie narzędzia – 10 min, poszukiwanie komponentu – 15 min, poszukiwanie i dopasowanie drobnego elementu – 8 min, brak odpowiedniego materiału lub narzędzia i przystosowanie innego – 6
min, przygotowanie stanowiska pracy (drabina, agregat,
inne) – 9 min, dostanie się do miejsca przechowywania
niezbędnego narzędzia, komponentu itp. – 12 minut, zamykanie i otwieranie pojazdu – 8 minut, poszukiwanie
lub porządkowanie miejsca montażowego – 10 minut,
dodatkowe zmęczenie – 9 minut. Łączny stracony czas
wynosi 87 minut. Oznacza to, że praca efektywna trwa
nie 8, a jedynie 6,5 godziny. W straconym czasie można
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w naprawie, wynosiła 250 tysięcy dolarów. Taka kwota
to efekt całodniowego wstrzymania wody do dużego
zakładu produkcyjnego. Gdyby w samochodzie znajdowała się odpowiednia szuflada z przegródkami, a jej zawartość byłaby sprawdzana i uzupełniana każdego
dnia, z pewnością nie doszłoby do nieprzyjemnej i dotkliwej w skutkach sytuacji. Przy właściwym porządku
i odpowiednio rozmieszczonych częściach zamiennych oraz narzędziach do sprawdzenia zawartości pojazdu wystarcza szybka kontrola wzrokowa. Jej brak,
razem z nieodpowiednim sposobem transportu ładunku, powoduje wzrost kosztów funkcjonowania serwisu
od 1,3 do nawet 2%. Przyczyną tych wydatków są m.in.
koszty zakupu niepotrzebnych materiałów eksploatacyjnych i komponentów podlegających wymianie (były
w innym miejscu i nie zostały użyte, ale zgłoszono je jako wykorzystane), koszty zakupu zagubionych narzędzi (po wykonaniu danej czynności widać brak konkretnego narzędzia, o ile pozostaje po nim puste miejsce) oraz koszty związane z uszkodzeniami niewłaściwie przewożonego ekwipunku.

Odpowiednio zaprojektowana zabudowa pojazdu serwisowego pozwala
na optymalne wykorzystanie przestrzeni oraz prawidłowe rozmieszczenie
transportowanego wyposażenia

byłoby zrealizować dodatkowe zlecenie, nie zwiększając
tempa pracy. Z drugiej strony obserwując dobrze zorganizowane, wydajne stanowiska pracy, widać że nikt się
na nich nie spieszy, a wręcz przeciwnie – ludzka praca
wydaje się być wolniejsza. To pozwala na większą dokładność wykonywanych czynności, co z kolei przekłada się na mniejszą liczbę reklamacji, które dodatkowo
obciążają dostawcę usługi serwisowej.
Analizując efektywność ruchomego warsztatu należy
wziąć również pod uwagę przyzwyczajenia pracowników. Nie odgrywa to żadnej roli, kiedy w firmie jest jeden pojazd, ale przy większej liczbie mobilnych jednostek, konkretna osoba może być przydzielana do wielu
z nich. W takich sytuacji konieczne jest więc zadbanie
o standaryzację pojazdów przeznaczonych do tych samych usług. Dzięki temu pracownik przydzielony do dowolnego samochodu nadal będzie efektywny, bo jego
środowisko pracy nie ulegnie zmianie. To tak, jakby
każdy komputer był wyposażony w inny typ klawiatury.
Normalizacja pozwala na szybkie użycie dowolnego
komputera, ponieważ rozmieszczenie klawiszy jest
niezmienne. Przy przeniesieniu choćby tylko jednego
przycisku w nietypowe miejsce, jego poszukiwanie może być długotrwałe i spowoduje znaczące spowolnienie
pracy. Dlatego też wydajne stanowiska wymagają daleko posuniętej unifikacji, przynajmniej w głównych obszarach funkcjonowania.
Wszystkie powyższe założenia najłatwiej spełnić stosując profesjonalne zabudowy warsztatowe do serwisów
mobilnych. Aktualnie oferowane rozwiązania nie naruszają fabrycznej struktury nadwozia samochodu i występują w wielu konfiguracjach. W porównaniu z ceną
pojazdu nie są drogie, a znacząco poprawiają efektywność działania oraz wizerunek firmy.
SERWIS I EKSPLOATACJA
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Stal SSAB Docol 1000 DP w zabudowach Modul-System
nżynieria materiałowa odgrywa bardzo ważną rolę
w rozwoju wielu produktów, dzięki czemu zyskują one
jeszcze lepsze właściwości. Przede wszystkim mogą
być trwalsze, bardziej estetyczne i lżejsze. Takie cechy są
szczególnie pożądane w motoryzacji, bo oznaczają większe bezpieczeństwo, atrakcyjniejszy wygląd i niższą masę
własną, która pozytywnie wpływa na ograniczenie kosztów
eksploatacji, jak również wzrost ładowności pojazdu, a tym
samym poprawę efektywności transportu. Materiałem, który spełnia te wymagania, a jednocześnie zapewnia ogromne możliwości konstrukcyjne jest ultra wysokowytrzymała
stal Docol produkowana przez szwedzką firmę SSAB.
Szwedzka stal to synonim najwyższej jakości, bo jest bardzo bogata w magnetyt i niezwykle czysta. SSAB zamawia
rudę (od firmy LKAB) w postaci specjalnego granulatu
o ściśle określonym składzie i parametrach dopasowanych
do szczególnych potrzeb produkcji wysokojakościowej
stali. Proces jej wytwarzania rozpoczyna się w tzw. wielkim
piecu, gdzie podstawowe składniki przyszłej stali, tj. granulat rudy, koks o specjalnych właściwościach metalurgicznych i niskiej zawartości siarki oraz wapń, tworzą ciekły
metal o temperaturze 2.200 °C. W tym momencie odznacza się on wysoką zawartością węgla, dlatego w kolejnych

I

ca. Na dalszych etapach następuje trawienie stali w celu
usunięcia zanieczyszczeń powierzchni oraz walcowanie
na zimno, czyli proces w którym stal otrzymuje finalną grubość i tolerancję. Najważniejszy dla uzyskania odpowiednich właściwości stali jest jednak ostatni etap produkcji,
obejmujący skomplikowany i wymagający proces na unikalnej linii ciągłego wyżarzania. Stal rozgrzana do temperatury kilkuset stopni Celsjusza jest na niej niezwykle szybko schładzana (do 1.000°C/s), co pozwala na uzyskanie
struktury zapewniającej wysoką wytrzymałość, a jednocze-

Nośność dynamiczna regałów Modul-System jest weryfikowana podczas
specjalnych testów wibracyjnych, odzwierciedlających ruch pojazdu w szacunkowym cyklu życia produktu

Przy zastosowaniu stali SSAB Docol 1000 DP zabudowy Modul-System mają niższą masę własną nawet o 20%, co przekłada się na większą ładowność i mniejsze spalanie

etapach następuje wypalanie niepożądanego pierwiastka
oraz usuwanie siarki, wodoru, azotu, a następnie, zależenie od zamówionej specyfikacji i rodzaju stali, np. Hardox,
Domex, Weldox czy może Docol 1000 DP, poprzez dodawanie pierwiastków stopowych, tworzony jest wymagany
skład chemiczny zamawianego produktu. Tak przygotowana stal uzyskuje w procesie ciągłego wytapiania kształt kilkunastometrowych, grubych płyt, czyli tak zwanych kęsów
o wadze około 25 ton.
Kęs dostarczony w specyfikacji stali Docol 1000 DP jest
walcowany w procesie termicznym z grubości około 200 mm do grubości około 3 mm, zwiększając swą długość z kilkunastu do blisko tysiąca metrów. Zwinięty krąg
stali ma wtedy kolor wschodzącego nad horyzontem Słoń-
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śnie odpowiednią podatność na formowanie na zimno.
Dzięki tej technologii SSAB stało się pierwszym producentem wysokojakościowych stali węglowych, których parametry wytrzymałościowe przekraczają granicę 1.700 MPa.
Produkt Docol 1000 DP to stal wielofazowa o wytrzymałości na rozciąganie Rm min. 1.000 MPa, znakomicie nadająca się do formowania na zimno. Przy jej zastosowaniu
można tworzyć elementy nawet o dwukrotnie mniejszej
masie własnej w porównaniu do identycznych wykonań realizowanych przy użyciu konwencjonalnych stali konstrukcyjnych, jednocześnie znacząco zwiększać ich wytrzymałość. W ten sposób znajduje zastosowanie w przemyśle
motoryzacyjnym. Za przykład mogą posłużyć fotele samochodowe, które dzięki stali Docol są lżejsze, wytrzymalsze,
odporne na korozję i wyglądają bardziej estetycznie. Idealnie sprawdza się ona również w produkcji zderzaków samochodowych, wzmocnień pojazdów chroniących
przed uderzeniami bocznymi, a także wielu innych elementów nadwozia. Dzięki stali Docol są one lekkie, a jednocześnie odpowiednio wytrzymałe. Materiał ten bardzo chętnie
stosują również konstruktorzy mniejszych ciężarówek,
w których każdy kilogram masy własnej odgrywa ważną
rolę, bo przekłada się na ładowność pojazdu.

SERWIS

Jedną z firm operujących w szeroko rozumianej branży motoryzacyjnej, która wykorzystuje stal Docol jest Modul-System. To szwedzki producent profesjonalnych zabudów
do serwisów mobilnych, specjalizujący się w wyszukanych
rozwiązaniach o najwyższej jakości. Dążąc do obniżenia
masy własnej swoich produktów, firma zdecydowała się
na pozostanie przy stali, ale takiej która pozwoli na zmniejszenie grubości stosowanych blach i będzie zapewniała jednocześnie odpowiednią wytrzymałość. Dlatego w swych zabudowach firma wykorzystuje stal Docol 1000 DP. Elementy wykonane z takiego materiału mają porównywalną masę
z analogicznymi produktami aluminiowymi, ale ich wytrzymałość jest aż 6-krotnie większa. W swoich rozwiązaniach
firma posługuje się współczynnikiem LC, ułatwiającym porównywanie właściwości poszczególnych elementów. Określa on stosunek nośności danego produktu do jego masy.
Za przykład może posłużyć metrowa półka, której masa własna jest równa 3 kg, a ona sama zapewnia nośność 120 kg.
W takiej sytuacji współczynniki LC ma wartość 40.
Stal Docol 1000 DP otwiera nowe możliwości w konstruowaniu zabudów do serwisów mobilnych, bo zestawy wykonane przy użyciu takiego materiału mogą być nawet 20% lżejsze w porównaniu z dotychczasowymi realizacjami. Przekłada się to na większą ładowność pojazdu, co
ma szczególne znaczenie w przypadku najmniejszych samochodów użytkowych. W takiej sytuacji istnieje też mniejsze prawdopodobieństwo przeładowania samochodu, co

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

może mieć miejsce przy transporcie części zamiennych
i/lub materiałów eksploatacyjnych, a tym samym narażenia
się na karę za wykroczenie drogowe. Lżejsza zabudowa
ma też pozytywny wpływ na zużycie paliwa. Obniżając masę przewożonych regałów o 20% można spodziewać się
oszczędności rzędu 0,1 dm3/100 km. Z perspektywy jednego samochodu, taka ilość wydaje się niewielka, ale biorąc pod uwagę flotę liczącą np. 400 pojazdów oraz czas
ich eksploatacji wynoszący 3 lata, wydatki na paliwo można zmniejszyć o około 200 tysięcy złotych. Docol 1000 DP
umożliwia produkcję nawet najbardziej skomplikowanych
elementów, dlatego są z niej wykonywane praktycznie
wszystkie stalowe komponenty zabudów Modul-System.

SERWIS

Sortimo – rozwój przez innowacje
ednym z czołowych producentów zabudów
do serwisów mobilnych jest niemiecka firma Sortimo, którą od roku 2008 reprezentuje w Polsce
spółka MobilCar. Sortimo powstało w roku 1973, kiedy
to Herbert Dischinger wyprodukował pierwsze walizki
narzędziowe na zamówienie koncernu Fischer.
Siedem lat później do oferty dołączyły profesjonalne
zabudowy warsztatowe. Następnym krokiem milowym
w rozwoju Sortimo było wprowadzenie w roku 2004
pierwszego systemu mikromodułowego z wykorzystaniem lekkiego profilu aluminiowego Globelyst 1.0. Zapewnił on bardzo dużą przewagę w elastyczności projektowania zabudów tego typu nawet w stosunku
do rozwiązań, które obecnie występują na rynku.
W roku 2009 w ofercie Sortimo pojawiła się kolejna
ważna innowacja, czyli produkowany wspólnie z koncernem Bosch za pośrednictwem firmy BS-System
system walizek L-BOXX. Znajdują one powszechne
zastosowanie do wygodnego i bezpiecznego przechowywania elektronarzędzi, dlatego ich sprzedaż w milionach sztuk umożliwiła Sortimo pozyskanie nowych
rynków i klientów. Trzy lata później, na bazie sprawdzonego stelaża aluminiowego, wprowadzono
do oferty kompatybilny z resztą zabudowy system Globelyst C, którego półki i szuflady są wykonane z lekkiego, a zarazem bardzo wytrzymałego kompozytu.

J

W systemie Globelyst BLACK, który będzie zaprezentowany na targach IAA w Hanowerze, półki i szuflady wykonane są z ultralekkiego i bardzo wytrzymałego karbonu

W tym samym czasie do sprzedaży trafił kolejny nowy
produkt o nazwie Simpleco, czyli proste, lekkie systemy półek podwieszanych, przeznaczone do małych
samochodów dostawczych. Z uwagi na ich popularność i konkurencyjną cenę, wprowadzono do oferty
Simpleco 2.0, który również jest w pełni kompatybilny
z rozwiązaniami Globelyst, ale jego konstrukcja nośna
została wykonana z kompozytu, co pozwoliło na dalsze obniżenie masy własnej, a także skrócenie czasu
montażu takich zestawów. Obejmuje on całą gamę
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W zabudowach Simpleco 2.0 konstrukcja nośna jest wykonana z kompozytu, zapewniając jeszcze niższą masę własną całego zestawu

półek oraz pojemników z programu produktowego
Sortimo. System Simpleco 2.0 to całkowita nowość
na europejskim rynku – jego premiera będzie miała
miejsce na tegorocznych targach IAA w Hanowerze.
Do tej pory był sprzedawany tylko w USA przez lokalnego przedstawiciela Sortimo, firmę KNEPHAIDE
pod marką EXXPAND. Podobnie jak wszystkie produkty Sortimo, przeszedł on pozytywnie testy zderzeniowe
przy przeciążeniu 24 g. Oprócz Simpleco 2.0 firma zaprezentuje jeszcze system Globelyst BLACK, którego
półki i szuflady są wykonane z ultralekkiego i bardzo
wytrzymałego karbonu.
Dysponując tak szerokim wachlarzem produktów,
MobilCar szybko stał się liczącym graczem na polskim
rynku zabudów do serwisów mobilnych, oferując kompleksowe rozwiązanie dla firm z branży energetycznej,
gazowniczej czy wodociągowej, a także wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw wykorzystujących w swojej działalności warsztaty „na kołach”. W roku 2011 do oferty firmy dołączyły jeszcze zabudowy wieloosobowe, montowane w oparciu o komponenty holenderskiego producenta ABK Kunstoffen, który obecnie posiada homologacje europejskie na modele Ducato, Boxer oraz Jumper, a niebawem uzyska kolejne. Biorąc pod uwagę
oczekiwania rynku MobilCar rozpoczął też realizację zabudów specjalnych, m.in. dla różnych służb porządku

SERWIS

Dzięki szerokiej gamie nowoczesnych rozwiązań oferowanych przez Sortimo,
każdy samochód użytkowy może pełnić rolę praktycznego serwisu mobilnego

MobilCar podejmuje się nietypowych realizacji, jak np. budowy kontrolera mobilnego, przeznaczonego do nadzoru operacji lotniczych w czasie rzeczywistym

publicznego oraz zabudów pojazdów do monitoringu
wizyjnego, wykorzystywanych m.in. w branży wodociągowej. Korzystając ze swego olbrzymiego doświadczenia, na początku roku firma zbudowała kontroler mobilny przeznaczony do nadzoru operacji lotniczych w czasie rzeczywistym. Stanowi on część projektu
AeroSafetyShow Demonstrator+ PL, który jest realizowany przez Konsorcjum Naukowe „Żelazny6 – Wojciech
Krupa” oraz Politechnikę Poznańską. MobilCar bardzo
chętnie podejmuje się również zabudowywania pojazdów typu pick-up. Wynika to z dużej elastyczności stosowanego stelaża aluminiowego, który jest znakomitą
bazą do tworzenia zabudów w tego rodzaju samochodach i przystosowywania ich do potrzeb firm energetycznych, gazowniczych i wodociągowych. Chcąc zapewnić jak najwyższą jakość oferowanych produktów,

MobilCar w pojazdach dla służb energetycznych stosuje mocne i trwałe bagażniki do drabin brytyjskiej firmy
Rhino (w Polsce jest jej generalnym przedstawicielem).
Producent ten podczas najbliższych targach IAA również zaprezentuje swoje najnowsze rozwiązania. Będą
to między innymi tylne stopnie do samochodów dostawczych SafeSteps. Są one dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych i wyposażone w fabryczny zestaw czujników parkowania. Powstały w odpowiedzi
na potrzeby użytkowników, którzy coraz częściej poszukują rozwiązań zabezpieczających tył pojazdu. Targi IAA wybrano też na premierę nowego systemu belek
nośnych bagażnika dachowego przeznaczonego
do samochodów użytkowych. Są one wykonane z aluminium i mają być alternatywą dla dotychczasowych,
sprawdzonych belek DeltaBars.
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Nowatorskie rozwiązania w ofercie Modesto
ystem zabudów warsztatowych StoreVan oferowany w Polsce przez firmę Modesto z Góry Kalwarii przeszedł w tym roku znaczącą modernizację. Dzięki wprowadzonym zmianom jest on przede
wszystkim bardziej „elastyczny”, ułatwiając dostosowanie końcowego produktu do potrzeb i możliwości finansowych różnych klientów.

S

lub bardziej świadomie „rozciąga” ich rolę. Zwolnienie
prawdziwej blokady wymaga naciśnięcia uchwytu, a nie
wyłącznie popychania szuflady! W aktualnej ofercie Modesto są też dostępne tzw. moduły odwracalne, dzięki
czemu szuflady mogą być otwierane w dwóch kierunkach – w poprzek lub wzdłuż samochodu. Jeśli znajdują się w dolnej części zabudowy, łatwo skorzystać z ich
zawartości bez wchodzenia do wnętrza pojazdu.
Dążąc do uzyskania niższej masy własnej wprowadzono
także różnice m.in. w konstrukcji paneli bocznych stosowanych regałów. Wcześniej były one perforowane bądź
pełne. Obecnie wszystkie są perforowane, a do oferty
dołączyły panele otwarte, tzw. window, bo nie wszędzie
to wypełnienie jest niezbędne, np. przy szafie na ubrania.
Istotną rolę w konfiguracji zabudów idealnie dopasowanych do konkretnych potrzeb odgrywa również

Rozwiązania, które zostały wprowadzone do oferty StoreVan można zobaczyć w nowym samochodzie demonstracyjnym Modesto. Zamontowano je
w Fordzie Transicie, bardzo często wybieranym na mobilne warsztaty

Obecnie jest stosowana stal o wyższej wytrzymałości,
dzięki czemu blachy wykorzystywane do budowy np.
szafek, półek czy szuflad mogą być cieńsze, ale nadal
są w stanie przenosić takie same obciążenia, jak ich poprzednie odmiany. W ten sposób udało się obniżyć masę własną zestawów, co wpływa na wzrost ładowności
pojazdów. Każdy taki element jest cynkowany i lakierowany, gwarantując odpowiednie zabezpieczenie przeciwkorozyjne oraz estetyczny wygląd zabudowy nawet
po wielu latach intensywnej eksploatacji. Jeśli chodzi
o zmiany typowo konstrukcyjne, w szczególności dotyczą one szuflad. Do tej pory StoreVan oferował ten produkt tylko w wersji „highline”, tzn. z mechanicznymi blokadami w pozycji otwartej i zamkniętej, przytrzymującymi szufladę na prowadnicy, a nie na elementach zewnętrznych, takich jak np. panele boczne. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne unieruchomienie szuflady nawet pod dużym obciążeniem, jak również wysoką trwałość całego mechanizmu, ale niestety jest ono droższe
w porównaniu do konkurencyjnych systemów. Dlatego
firma StoreVan zdecydowała się na równoległe wprowadzenie tańszego rozwiązania. Nowe modele szuflad mają prowadnice z blokadami stosowanymi przez innych
dostawców zabudów, a wiec wykorzystującymi elementy zewnętrzne. W celu maksymalnego ograniczenia
kosztów działają tylko w pozycji zamkniętej. Porównując
te rozwiązania warto wiedzieć, że spowalniacz ruchu
szuflady, który wyhamowuje ją przy otwieraniu lub zamykaniu, nie jest blokadą, a wielu producentów mniej
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W ofercie Modesto dostępnych jest 11 rodzajów tzw. kuwet, które można wysuwać
na dowolną długość. Firma stosuje dwa rodzaje rozkładanych stołów z imadłem:
drewniany z dostawianą nogą (na zdjęciu) lub stalowy z odchylaną podpórką

większych wybór pojemników polipropylenowych,
tzw. kuwet. Wcześniej oferowano tylko dwa rodzaje takich produktów, a obecnie jest ich łącznie aż jedenaście – niskie, wysokie, długie i krótkie. Ponadto zmieniło się ich przechowywanie – do tej pory były one stawiane na specjalnych półkach z aluminiowymi przegródkami i 2,5-centymetrowym frontem, który zabezpieczał je przed wypadnięciem. W nowych półkach są
instalowane specjalne prowadnice, dzięki czemu każda kuweta może być wysunięta na dowolną długość.
Z przodu mają one niewielkie wcięcia, które blokują
pojemniki w czasie jazdy. W nowych zabudowach półki można dzielić funkcyjnie, tzn. jeśli użytkownik uzna,
że z ośmiu pojemników są mu potrzebne tylko cztery,
pozostałe miejsce łatwo zagospodarować na przykład
walizką lub pojemnikami o innych wymiarach. To zasługa pełnej kompatybilności oferowanych produk-
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tów, które ułatwiają kompletację zabudowy zarówno
w momencie jej zakupu, jak też w okresie eksploatacji.
Dotyczy ona także systemu L-BOXX, więc jeśli użytkownik przechowuje swoje narzędzia właśnie w takich
walizkach, to nie będzie miał problemu z umieszczeniem ich w regałach StoreVan.
Niebawem w ofercie Modesto pojawią się nowe bagażniki dachowe w nieco uproszczonej, a tym samym tańszej
wersji. Obecnie montowane konstrukcje są bardzo solidne, ale występują w bogatych pakietach, np. z wózkiem,
tylną rolką, listwami bocznymi czy przednim spojlerem,
co pociąga za sobą wyższą cenę. W przyszłości firma
wprowadzi też rampy załadunkowe, które będą w całości
wykonane z aluminium. Ułatwi to ich rozkładanie i składanie, jak również zwiększy ładowność pojazdu.
Mimo wprowadzenia wielu nowych rozwiązań, nie zmieniła się technologia montażu regałów i nadal jest ona
całkowicie bezinwazyjna. W ten sposób Modesto nie
narusza fabrycznej konstrukcji pojazdu, co mogłoby
np. skutkować ogniskami korozji, a zabudowa może
być zamontowana nawet w leasingowanym czy wynajmowanym samochodzie. Montaż wszystkich regałów
odbywa się za pomocą tzw. elementów pośrednich,
a nie do nadwozia samochodu. Od dołu jest to podłoga, mocowana za pomocą fabrycznych połączeń gwintowych ładowni, przeznaczonych pierwotnie do przykręcania okuć. Zwykle ma ona postać 12-milimetrowej
sklejki wodoodpornej z dokładnym, estetycznym wy-

Każda półka może być wyposażona w indywidualne oświetlenie diodami
LED. Takie rozwiązanie nie tylko pomaga w przeszukiwaniu zasobów, ale
także zapewnia mniejszy pobór prądu

kończeniem i połączeniem ciągów komunikacyjnych,
które zapewniają idealnie płaską, szczelną powierzchnię odporną na trudne warunki eksploatacji. Podobnie
jest w przypadku ścian bocznych, choć tutaj elementem pośrednim są aluminiowe belki, mocowane
do nadwozia za pomocą specjalnych spinek. Oprócz
względów wytrzymałościowych, istotną zaletą jest możliwość zastosowania zabudowy o dowolnej długości,
a nie wynikającej z odległości między słupkami konstrukcyjnymi. Takie rozwiązanie pozwala w maksymalnym stopniu wykorzystać przestrzeń ładowni, co ma
szczególnie istotne znaczenie w przypadku najmniejszych samochodów użytkowych.
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Bemet.net – mniejsza masa, większe możliwości
emet.net należy do najważniejszych firm specjalizujących się w profesjonalnych zabudowach
warsztatowych do pojazdów użytkowych. Siedziba spółki mieści się w Lasowicach Wielkich położonych między Kluczborkiem a Opolem, ale swym zasięgiem obejmuje całą Polskę, a nawet wykracza daleko
poza jej granice. Dlatego kilka miesięcy temu zdecydowano się na otwarcie drugiej firmy (Utility Systems
GmbH), ale tym razem z siedzibą w Niemczech, przeznaczonej do obsługi pozostałych krajów Europy. Specjalnie na potrzeby tamtejszych klientów firma wprowadziła nowy system zabudów do serwisów mobilnych
o nazwie EquipCar, którego debiut zaplanowano
na zbliżające się targi IAA w Hanowerze. Produkty te
mają konstrukcję ramową, jednocześnie z większym

B

jakości do ceny oraz w pełni aluminiowym – Aluca.
Obie linie mogą być uzupełnione wieloma artykułami
dodatkowymi, takimi jak wyciągarki, bagażniki dachowe do drabin czy podłużnych ładunków, skrzynki narzędziowe Tanos, najazdy czy hydraulicznie rozkładane rampy aluminiowe. Te ostatnie były niedawno dostarczane dla serwisów spawalniczych na potrzeby
koncernów ESAB oraz Fronius. Do grona największych
odbiorców rozwiązań oferowanych przez Bemet.net
zaliczają się firmy specjalizujące się w sprzedaży i ob-

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

Firma Bemet. net podchodzi bardzo starannie do każdej realizacji, dzięki czemu
jej zabudowy charakteryzują się wysoką jakością i bardzo estetycznym wyglądem

udziałem elementów wykonanych z aluminium, co
w porównaniu z dotychczasowymi zabudowami Bemet
zapewnia niższą masę własną nawet o dwadzieścia
procent. Dodatkowo system EquipCar wyróżnia się też
dużą elastycznością pod względem możliwości konfiguracyjnych, dzięki czemu firma będzie w stanie jeszcze lepiej dopasowywać zabudowy do indywidualnych
potrzeb klienta. Za przykład mogą posłużyć znacznie
głębsze moduły, do 560 lub nawet do 760 milimetrów
w przypadku segmentów montowanych przy drzwiach
bocznych. Na razie system EquipCar będzie oferowany tylko za granicą, ale niewykluczone, że pojawi się
także w Polsce. Rodzimi klienci na razie co wybierać
spośród dwóch systemów, tj. SIM, który charakteryzuje się dużą wytrzymałością i znakomitym stosunkiem

słudze maszyn budowlanych, między innymi BH Ruda
oraz Liebherr Polska.
W swoich zabudowach Bemet. net wykorzystuje moduły dostępne w ponad stu różnych konfiguracjach, co
umożliwia skompletowanie zestawu idealnie dopasowanego do konkretnego samochodu i potrzeb użytkownika. Występują one w pięciu szerokościach
(500, 760, 1.000, 1.250 oraz 1.500 milimetrów) i trzech
głębokościach (260, 360 i 460 milimetrów). Wszystkie
są „przeszufladowane”, co oznacza że głębokość szuflady w pełni wykorzystuje głębokość regału. Równie
szeroki wybór dotyczy szuflad – produkty tego typu
mogą mieć wysokość w zakresie od 70 do 300 milimetrów. Największe z nich są wykorzystywane do przechowywania ciężkich przedmiotów – na przykład elektronarzędzi – dlatego odmiany o wysokości od 200 mm
mają podwójne prowadnice i zapewniają nośność 70 kg. Praktycznym rozwiązaniem mogą być też
szuflady podpodłogowe o długości od 500 do 1.000 milimetrów i dopuszczalnym obciążeniu nawet 150 kg.
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System SIM – rozwiązania dopasowane do potrzeb
półdzielnia Inwalidów „METALOWIEC” od ponad 60 lat jest wiodącym na rynku producentem
artykułów metalowych. W jej ofercie są dostępne
osiowe wentylatory przemysłowe, szeroka gama mebli
warsztatowych, regały metalowe. Najważniejszą część
działalności stanowią jednak specjalistyczne zabudowy
samochodów serwisowych przeznaczone dla odbiorców krajowych jak i zagranicznych.
Wnętrze samochodu serwisowego powinno być zaprojektowane z uwzględnieniem wymagań i potrzeb konkretnego użytkownika. W praktyce indywidualne wykonawstwo zabudowy pojedynczymi i niepowtarzalnymi
elementami jest kosztowne, natomiast zabudowa typowymi szafkami stacjonarnymi nie zawsze pozwala
w pełni zadowolić klienta. System SIM łączy zalety indywidualnego projektowania zabudowy z korzyściami wynikającymi z produkcji seryjnej. Poddawany cyklicznym
modyfikacjom i ulepszeniom modułowy system SIM
funkcjonuje na rynku od prawie 20 lat – tworzy go kilkaset elementów w wielu wariantach wymiarowych, które
można swobodnie ze sobą łączyć, dostosowując ich
konfigurację do konkretnego pojazdu i pod określone
potrzeby. Długoletnie doświadczenie i tysiące zabudowanych pojazdów umożliwiły opracowanie i wdrożenie
nowego, opartego na światowych trendach, rozwiązania ramowego systemu SIM, zapewniającego dużo
większe możliwości zaspokajania potrzeb bardzo wymagającego rynku motoryzacyjnego. Tego typu konstrukcja oraz zastosowanie elementów ze stali o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych (HC-420) i zwiększenia udziału aluminium zdecydowanie
obniża masę własną zestawów w porównaniu z wcześniej oferowanym systemem modułowym. Dzięki temu
jest ona znakomitym rozwiązaniem w zagospodarowaniu przestrzeni ładunkowej samochodów serwisowych,
zwłaszcza tych najmniejszych, w których każdy „za-

S

Spółdzielnia Inwalidów „METALOWIEC” to jedyny polski producent systemu zabudowy do pojazdów serwisowych. Firma posiada Certyfikat ISO 9001: 2008 oraz znak
bezpieczeństwa GS nadany przez TÜV NORD z Essen, potwierdzające wysoką jakość oferowanych wyrobów

oszczędzony” kilogram odgrywa dużą rolę.
Popularyzacja wyposażania mobilnych warsztatów sprawiła, że serwisy przekonały się do inwestowania w tego
typu rozwiązania zapewniające wymierne korzyści,
a przy tym poprawę wizerunku firmy. Świadczą o tym
opinie zadowolonych użytkowników systemu SIM. Jego
zastosowanie pozwala na utrzymanie porządku w samochodzie, a także ułatwia dostęp i odnajdywanie przewożonych detali, narzędzi i części zamiennych. Poza tym
samochód wyposażony w taką zabudowę umożliwia
lepsze zabezpieczenie ładunku przed przemieszczeniem się podczas jazdy, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo w razie ewentualnej kolizji.
W ubiegłym roku została wprowadzona na rynek nowa
linia mebli warsztatowych, która znajduje coraz większe
zainteresowanie na rynku krajowym i zagranicznym. Ma
ona za zadanie spełnić potrzeby każdej placówki stacjonarnej świadczącej usługi serwisowe. Oferta firmy
nie ogranicza się jednak tylko do asortymentu przedstawionego w katalogu. Jako producent Spółdzielnia Inwalidów „METALOWIEC” jest otwarta na wprowadzanie
zmian w proponowanych rozwiązaniach, dokonywanie
modyfikacji technicznych, a nawet realizację wyrobów
na indywidualne zamówienie klienta.

Od IV kwartału 2014 roku, równolegle z systemem modułowym SIM, Spółdzielnia Inwalidów „METALOWIEC” będzie oferowała system ramowy. W połączeniu z większym udziałem elementów aluminiowych i przy zastosowaniu stali HC-420, zapewnia on niższą masę własną zestawów
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Serwis mobilny Komatsu Poland w nowej odsłonie
Komatsu Poland rozpoczęto wymianę pojazdów serwisowych, która ma potrwać do końca
bieżącego roku. Inwestycja obejmie całą wykorzystywaną flotę liczącą 29 samochodów. W przyszłym
roku firma nie wyklucza jej zwiększenia nawet do 40
sztuk, ale o tej decyzji ostatecznie przesądzi rynek.
Po kilku latach użytkowania samochodów VW Crafter
i MB Sprinter zdecydowano się na powrót do Forda
Transita. Było to podyktowane względami korporacyjnymi, bo Komatsu jest powiązane z siecią dystrybucyjną
Forda, ale przede wszystkim chęcią obniżenia kosztów
eksploatacyjnych pojazdów i zwiększenia ich dostępności. Podobnie jak w poprzednich latach, wszystkie samochody są leasingowane, natomiast ich wyposażenie (zabudowa, sprzęt, narzędzia) należą do Komatsu Poland.
Zdecydowana większość narzędzi, które wykorzystywano do tej pory została zastąpiona nowymi. Wiele z nich to
narzędzia specjalistyczne, a łączny koszt inwestycji w nie
wyniósł około 2 mln złotych. Każdy oddział będzie miał
do dyspozycji m.in. zaawansowany komputer do diagnostyki najnowszych silników z układem oczyszczania spalin wyposażonym w filtr DPF.
Jako optymalne nadwozie do świadczenia usług serwisowych wybrano furgon L3H3, który pozwala na wygodną aranżację wnętrza i swobodną pracę w wyprostowanej pozycji. Wszystkie samochody wyposażone są w napęd 4x2, choć w puli zamówień realizowanych w przyszłym roku mają znaleźć się również wersje z napędem
na obie osie. Takie samochody byłyby szczególnie pomocne w południowych regionach Polski do obsługi kopalni surowców mineralnych, zwłaszcza w trudnych warunkach zimowych. Każdy Transit wykorzystywany przez
Komatsu Poland ma jednak nieco większy prześwit w porównaniu z pojazdami w standardowej kompletacji, co

W

udało się osiągnąć poprzez zastosowanie ogumienia Michelin o rozmiarze 235/65 R16. Źródłem napędu wszystkich wozów serwisowych jest silnik wysokoprężny o pojemności 2,2 dm3, zapewniający moc 114 kW (155 KM).
Nowoczesna, ekonomiczna jednostka została skojarzona z ręczną, 6-stopniową skrzynią biegów. Dla podniesienia komfortu pracy mechaników polowych, wykorzystywane Transity mają bardzo bogate wyposażenie,
które obejmuje m.in. klimatyzację, tempomat, kierownicę wielofunkcyjną, a nawet kamerę cofania i nawigację,
ułatwiającą dojazd do obsługiwanych maszyn. Przydatnym rozwiązaniem jest również przetwornica, która pozwala na wygodne korzystanie z urządzeń wymagających napięcia 230 V, np. laptopa, bez konieczności uruchamiania agregatu prądotwórczego. Ważną rolę odgrywa też ogrzewanie postojowe, które nie tylko wpływa na komfort pracy, ale zapewnia też poprawne działanie pomp olejowych i odpowiednie właściwości przewożonych środków smarnych.
Zabudowę warsztatową dostarczyła spółka MobilCar, będąca przedstawicielem niemieckiej firmy Sortimo. Zdaniem
Komatsu Poland jej produkty charakteryzują się dużą wytrzymałością i są dostępne w wielu rozmiarach, pozwalając
na łatwe zagospodarowanie wnętrza odpowiadające indywidualnym potrzebom. MobilCar podjął się oklejenia samochodów, jak również dostarczył wypełnienia piankowe
do narzędzi specjalistycznych, które nie miały fabrycznych
zabezpieczeń. Dzięki temu każde z nich ma swoje miejsce
i nie jest narażone na uszkodzenia podczas jazdy czy
otwierania/zamykania szuflad. Oprócz zabezpieczeń podłogi i ścian bocznych oraz praktycznych regałów i stołu
warsztatowego, każdy samochód jest standardowo wyposażony między innymi w agregat prądotwórczy, sprężarkę
powietrza, instalację elektryczną (w tym pełne oświetlenie

Komatsu Poland pokłada duże nadzieje w nowym Fordzie Transicie. W szczególności dotyczą one umiarkowanego zużycia paliwa i niskiej awaryjności
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ny. W ten sposób można do minimum ograniczyć czas
przestoju sprzętu oraz koszty naprawy, m.in. poprzez
eliminację transportu. Dlatego w szczególnych sytuacjach zamawiany jest żuraw samojezdny niezbędny
przy demontażu maszyny, a zamiast jednego samochodu z jednym mechanikiem, serwis kompletuje załogę,
która może obejmować nawet trzy jednostki mobilne.
Oczywiście nie wszystkie czynności da się wykonać
w terenie. Naprawy główne silników, skrzyń biegów czy
mostów odbywają się tylko w warsztatach stacjonarnych, gwarantujących sterylne warunki pracy i pełne zaplecze techniczne. Przy przewożeniu takich podzespołów, firma korzysta z transportu zewnętrznego.
Aktualnie Komatsu Poland dysponuje trzema oddziałami
regionalnymi (Warszawa, Katowice, Poznań) i dwoma lokalnymi (Kielce, Piechcin), ale mechanicy spółki są rozmieszczeni na terenie całego kraju. Wynika to z założenia, by każdy samochód serwisowy obsługiwał maszyny
w promieniu nie większym niż 100 km, co zmniejsza
koszty dojazdu, ale przede wszystkim zapewnia krótszy
czas reakcji na zgłoszenie klienta.

Agregat prądotwórczy zwykle jest montowany z przodu ładowni na wysuwanym stelażu, ale w samochodach serwisowych Komatsu Poland to miejsce
zajmują wysokie zbiorniki na olej. Dlatego trafił on na lewą ścianę; ma wyprowadzenie spalin przez podłogę i jest do niej na stałe przykręcony

Przebywając w takim wnętrzu o wiele łatwiej pokonuje się nawet najdłuższe
odległości. Wielofunkcyjna kierownica, tempomat, klimatyzacja czy nagrzewnica – to tylko część udogodnień, jakimi dysponują na co dzień serwisanci mobilni Komatsu Poland

Moduły Sortimo o różnej głębokości
pozwalają na maksymalne wykorzystanie przestrzeni po sam dach nadwozia. Do transportu podłużnych przedmiotów, na przykład łomów, zamontowano odchylane rury aluminiowe

Oba zbiorniki na olej są w pełni autonomiczne, to znaczy obejmują pompę, wąż na zwijadle i dystrybutor
z licznikiem. Korzystanie z nich wymaga jedynie podłączenia do instalacji
sprężonego powietrza

Praktyczną namiastkę warsztatu stacjonarnego tworzy stół roboczy z imadłem i górnym oświetleniem. Na ścianie bocznej znajduje się stalowa tablica, na której można łatwo mocować
dokumenty za pomocą magnesów

Każdy samochód serwisowy wyposażony jest w podwójny fotel pasażera,
ułatwiający dokoptowanie dodatkowych mechaników w razie konieczności „poważniejszych” interwencji
serwisu mobilnego

SERWIS I EKSPLOATACJA

23

SERWIS

wnętrza) oraz dwa zbiorniki oleju o pojemności 120 dm3
każdy. Te ostatnie mają pompy i dystrybutory z elektronicznymi licznikami, umożliwiającymi bardzo dokładny
pomiar wydawanego medium. Zbiorniki są zamontowane
w unikatowym produkcie Sortimo, tj. EasyKlick. Każdy
wózek posiada dwa specjalne zaczepy i pas bezpieczeństwa za pomocą których jest mocowany w pojeździe oraz
cztery kółka (dwa z hamulcami). Można je łatwo wyjąć lub
załadować do wnętrza, oczywiście z kompletnym osprzętem, bo samochód jest również wyposażony w lekkie,
aluminiowe najazdy. Zbiorniki te wykorzystuje się
na na dwa główne typy olejów, tj. hydrauliczny, który jest
również stosowany w niektórych skrzyniach biegów, oraz
silnikowy. Zależnie od potrzeb w każdym samochodzie
można jeszcze zmieścić kolejne dwa zbiorniki, jeden
z nich na przykład na olej do mostów napędowych, drugi
do odbioru oleju zużytego. Czynność tę ułatwia dodatkowa pompa zamontowana z tyłu zabudowy.
Zakres usług, jakie realizuje serwis mobilny Komatsu
Poland, jest bardzo szeroki, firma stara się bowiem, aby
jak najwięcej robót wykonywać w miejscu pracy maszy-

IMPREZY TARGOWE

INTERMASZ 2015 – coraz szersza formuła innowacyjnej imprezy
o już przesądzone. W przyszłym roku, konkretnie
w dniach od 6 do 9 maja, w Poznaniu odbędzie się
druga edycja Międzynarodowych Targów Maszyn
Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego
INTERMASZ. Ponieważ pierwotne założenia przewidywały, że impreza odbywać się będzie co dwa lata, o wyjaśnienie poprosiliśmy dyrektora targów INTERMASZ,
Dariusza Muślewskiego. – Nasza koncepcja przewiduje,
że INTERMASZ będzie odbywał się w cyklu dwuletnim.
Wyjątkowo potraktowaliśmy jednak edycję przypadającą
na rok 2015. Wspólnie z wystawcami doszliśmy bowiem
do wniosku, że powinna ona mieć miejsce w rok po debiucie imprezy. Ma to na celu jej utrwalenie w świadomości zarówno potencjalnych wystawców, jak i targowych
gości. Najbardziej cieszy nas, że większość uczestników
pierwszej edycji INTERMASZU już zadeklarowała swój
udział w przyszłorocznych targach w Poznaniu. Potrwają
one cztery dni, od środy do soboty, która znów będzie
mieć charakter piknikowy. Spodziewamy się nie tyle powtórzenia, co osiągnięcia większego sukcesu niż w tym
roku, kiedy to INTERMASZ odwiedzali tłumnie operatorzy
wraz z ich najbliższymi. W programie znajdą się konkursy
i zabawy, a także szereg dodatkowych atrakcji, zarówno
dla dorosłych jak i najmłodszych. Już dzisiaj zapraszamy
wszystkie zainteresowane firmy do współpracy w tworzeniu jednego z najważniejszych spotkań branży w Polsce
i tej części Europy – powiedział Dariusz Muślewski.
Przyszłoroczny INTERMASZ ma szansę na dłużej zagościć w świadomości branży nie tylko ze względu na dobrą organizację, ale przede wszystkim interesującą tematykę. Organizatorzy, bogatsi o tegoroczne doświadczenia, zamierzają bowiem wzbogacać formułę targów. Ujawnili właśnie, że przyszłorocznej imprezie towarzyszyć będzie ekspozycja technologii i materiałów
dla budownictwa infrastrukturalnego pod nazwą Infratec. W głównym kręgu zainteresowań pozostawać mają także operatorzy. To właśnie im dostawcy sprzętu
będą prezentować swe możliwości w zakresie podnoszenia wydajności, ograniczania kosztów bieżącej eksploatacji i ograniczania bezproduktywnych przestojów.
INTERMASZ ma wszelkie dane ku temu, by stać się
miejscem wymiany doświadczeń i informacji także z tego zakresu. – Upatrujemy tu pole do działania. Szeroko
pojęta obsługa posprzedażowa i serwisowa dają olbrzymie możliwości wspierania użytkowników maszyn
i sprzętu ze strony dealerów. Ich rola przestanie ograniczać się do dostawy sprzętu, jego napraw i konserwowania. Analiza, odpowiednia interpretacja danych zbieranych przez coraz bardziej powszechne systemy telematyczne, może przynieść doskonałe efekty. Chcemy, by
INTERMASZ stał się miejscem propagowania nowatorskich rozwiązań. W dzisiejszych coraz bardziej skomplikowanych maszynach króluje elektronika, operatorzy zy-

T
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Pierwsza edycja poznańskiego INTERMASZU zakończyła się sukcesem. Organizatorzy imprezy bogatsi o tegoroczne doświadczenia, zamierzają ją uatrakcyjnić, tak by stała się najważniejszym w Polsce forum wymiany doświadczeń
praktyków zajmujących się na co dzień sprzętem dla budownictwa

skali zupełnie nowe możliwości ich obsługi, co zapewnia
osiągnięcie maksymalnej wydajności przy jednoczesnym
ograniczeniu do minimum kosztów eksploatacyjnych – mówi Dariusz Muślewski.
Trudno nie podzielać zdania dyrektora INTERMASZU.
Kiedy przed kilkunastu laty podczas monachijskich targów Bauma zaprezentowano pracujący na Bałkanach
żuraw wieżowy Liebherr, który połączył się zdalnie
z centralą firmy w Niemczech, zdał raport ze swojego
stanu technicznego, obciążeń jakim został poddany,
po czym zdalnie „zamówił” części i komponenty niezbędne do przeprowadzenia przeglądu – obserwujący
ten spektakl wpadli w stan bliski euforii. Wszyscy byli
zgodni, że oto rozpoczęła się całkowicie nowa era, zarówno dla eksploatujących, jak i naprawiających maszyny budowlane. Były to czasy raczkującej telefonii komórkowej, początki ogólnie dostępnego internetu…
Dziś znajdujemy się w zupełnie w innym miejscu, mamy
całkowicie odmienne możliwości. Dają je nam nowoczesne systemy telematyczne. Czy zawsze potrafimy
z nich skorzystać? To już inna sprawa. Ważne, aby danych spływających z czujników nie traktować, jako
czynnika sprzyjającemu powstawaniu szumu informacyjnego. Ich uporządkowanie przynosi wymierne korzyści użytkownikom, sprawia, że systemy telematyczne
przestają być tylko elektronicznymi gadżetami. Interpretacja danych i ich odpowiednie wykorzystanie pozostawia wiele do życzenia. Nie jest to bynajmniej nasz polski, lokalny problem. Co oznacza to w praktyce? Przede
wszystkim to, że ów deficyt trzeba niwelować. Przekonywać użytkowników, że odpowiednio wykorzystane
dane z systemów telematycznych mogą przynieść wiele korzyści, służyć nie tylko do odczytu poziomu zużycia paliwa. – Dostrzegamy ten problem, dlatego zamierzamy uczynić z INTERMASZU forum wymiany doświadczeń praktyków zajmujących się na co dzień maszynami
i sprzętem – podsumowuje Dariusz Muślewski.
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Obsługa posprzedażowa Bergerat Monnoyeur
eszcze do niedawna można było usłyszeć, że pierwszą maszynę sprzedaje dział handlowy, a kolejne
serwis. Teraz ta sytuacja wygląda inaczej – serwis
ponosi trud sprzedaży pierwszej maszyny. Dzieje się tak
dlatego, bo w obecnych czasach dobra maszyna to
za mało. Przede wszystkim liczy się jej dostępność – jak
bowiem stanąć do przetargu na dużą, terminową inwestycję nie mając szybkiej i profesjonalnej obsługi serwisowej
ze strony dostawcy sprzętu? Odpowiadając na potrzeby
naszych czytelników, podejmujemy cykl artykułów poświęconych usługom posprzedażowym świadczonym
przez największych dealerów i producentów maszyn budowlanych działających na terenie Polski. Na początek
przyjrzymy się firmie Bergerat Monnoyeur, reprezentującej w naszym kraju marki Caterpillar, McCloskey i Unac.
Firma Bergerat Monnoyeur jest obecna w Polsce od
roku 1997. Aktualnie dysponuje 14 przedstawicielstwami
regionalnymi, w których działa 48 wyspecjalizowanych
doradców klienta w zakresie serwisu, sprzedaży maszyn
nowych i używanych oraz wynajmu. Do obsługi
około 6.000 maszyn (głównie marki Cat), jakie pracują
na polskich placach budowy, firma zatrudnia 120 doświadczonych mechaników. Do ich dyspozycji pozostaje
90 profesjonalnych wozów serwisowych, rozlokowanych
na terenie całego kraju.

J

Bergerat Monnoyeur dysponuje flotą dziewięćdziesięciu specjalistycznych
samochodów serwisowych, dzięki którym większość czynności związanych
z obsługą maszyn może być wykonywana w miejscu ich pracy

Maszyny Cat standardowo objęte są dwunastomiesięczną gwarancją, którą można wydłużyć korzystając
z usługi Equipment Protection Plan. EPP to przedłużona gwarancja, która chroni użytkownika sprzętu
przed nieprzewidzianymi kosztami napraw, gwarantuje
odpowiednią niezawodność i wydajność maszyny,
a dzięki zapewnieniu właściwego stanu technicznego
podwyższa jej wartość. Jest dostępna w trzech różnych
poziomach: na zespół napędowy, na zespół napędowy
i hydraulikę oraz na całą maszynę. Można ją zakupić razem z nową maszyną lub w czasie 12 miesięcy po jej

26 SERWIS I EKSPLOATACJA

O gotowość do pracy ponad sześciu tysięcy maszyn marki Caterpillar, jakie
są obecnie wykorzystywane w Polsce dba na co dzień stu dwudziestu doświadczonych mechaników

odebraniu. Aby przedłużona gwarancja była ważna,
maszyna powinna być poddawana zalecanym przeglądom okresowym ustalonym w „Instrukcji Obsługi i Konserwacji Maszyny Caterpillar”. W żadnym z poziomów
gwarancja nie obejmuje wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz usunięcia zniszczeń spowodowanych
niewłaściwym użytkowaniem sprzętu, stosowaniem niewłaściwego lub zużytego oleju, brakiem odpowiedniego smarowania czy pożarem. To samo dotyczy wszelkiego rodzaju usterek wynikających z samodzielnych
modyfikacji maszyny czy ze stosowania nieoryginalnych części zamiennych.
Bardzo korzystnym rozwiązaniem, które pozwala w jeszcze większym stopniu skupić się na podstawowej działalności, a jednocześnie lepiej kontrolować i planować
koszty związane z obsługą eksploatowanego sprzętu, są
umowy serwisowe CSA. Zależnie od potrzeb mogą być
one zawierane na same maszyny Cat, wszystkie maszyny budowlane wykorzystywane w danej flocie, remonty
oraz naprawy sprzętu kalkulowane indywidualnie oraz
regularną diagnostykę maszyn. Podobnie jak w przypadku gwarancji przedłużonej, do wyboru są trzy poziomy
umowy serwisowej CSA (Customer Support
Agreements). CSA-Light obejmuje wszystkie materiały
potrzebne do wykonania przeglądów zgodnie z instrukcją
obsługi i konserwacji oraz robociznę przy dużych przeglądach (co 1.000 mth), a także szczegółową, profesjonalną inspekcję stanu technicznego maszyny przeprowadzaną podczas każdego przeglądu. Przy CSA-Standard zakres umowy
jest powiększony o robociznę na małe przeglądy (co 500
mth) i tym samym częstszą inspekcję. W topowej ofercie
pod nazwą TM&R pełen pakiet przeglądów można uzupełnić planowanymi naprawami lub wymianami części podlegających zużyciu, takim jak np. remont podwozia czy silnika. Ważną zaletą wszystkich rodzajów umów serwisowych
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jest łatwa i szybka dostępność materiałów eksploatacyjnych
oraz krótki termin realizacji przeglądów okresowych.
W celu zapewnienia maksymalnej niezawodności
sprzętu Cat, w ofercie usług serwisowych Bergerat
Monnoyeur dostępny jest również tzw. Condition Monitoring, czyli pakiet działań które m.in. zapobiegają awariom, obniżają koszty eksploatacji maszyn i pozwalają
na ich efektywne wykorzystanie. Jednym z kluczowych
elementów Condition Monitoring jest SOS Services Program. Polega on na pobieraniu próbek wybranych płynów eksploatacyjnych oraz ich późniejszej analizie
w celu określenia zawartości pierwiastków metalicznych (na przykład miedzi, aluminium, chromu, cyny,
cynku, krzemu), własności fizycznych (lepkość, zawartość wody czy paliwa) i fizykochemicznych (poziom
utlenienia, zakwaszenia itp.). Zależnie od rodzaju medium, jest jeszcze badana klasa czystości wg ISO,
stwierdzająca czy nadaje się ono do dalszego użytku.
Próbkę można pobrać z dowolnego zespołu, ale zazwyczaj są to silnik, układ przeniesienia napędu oraz układ
hydrauliczny. Dla ułatwienia procedury, zbadane płyny

biście lub wysyła ją Pocztą Polską. Stamtąd próbki są
wysyłane bezpośrednio do Malagi, dzięki czemu piątego
dnia można się już spodziewać wyników badań. Na prawidłowy przebieg całego procesu ma także wpływ oznaczanie próbek za pomocą kodów kreskowych. Takie postępowanie eliminuje błędy, jakie mogłyby się zdarzać
przy ręcznie wypełnianych etykietach i pozwala na natychmiastową rejestrację próbki w laboratorium.

Doskonale zaopatrzony magazyn centralny Bergerat Monnoyeur w Komornikach zajmuje łączną powierzchnię składowania części zamiennych równą 1.660 metrów kwadratowych

Serwis w Komornikach obejmuje czternaście znakomicie wyposażonych stanowisk naprawczych. Ze względów logistycznych obie hale (warsztat regionu
i warsztat specjalistyczny) są połączone z częścią administracyjno-biurową

są oznaczane trzema kolorami. Zielony nie wymaga
żadnej interwencji ze strony Bergerat Monnoyeur, bo
wszystko jest w porządku, ale żółty obliguje do zwrócenia większej uwagi na dany zespół i pobrania kolejnej
próbki – zazwyczaj po około 100 godzinach pracy maszyny. Gdy wynik jest oznaczony kolorem czerwonym,
trzeba jak najszybciej podjąć działania mające na celu
wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.
Próbki płynów eksploatacyjnych są zwykle pobierane
podczas przeglądów lub inspekcji, zwykle w liczbie
od dwóch do ośmiu. Ich badanie oraz wstępna analiza odbywają się w centrum laboratoryjnym Caterpillar
w hiszpańskiej Maladze. Cały proces musi przebiegać
bardzo sprawnie, aby przed podjęciem decyzji o konieczności wykonania naprawy nie doszło do poważniejszego uszkodzenia sprzętu. W tym celu mechanik zawozi pobraną próbkę do oddziału Bergerat Monnoyeur oso-
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Innym ważnym elementem Condition Monitoring jest
Equipment Data, czyli system umożliwiający zdalny
nadzór stanu technicznego maszyny. Składa się on
z dwóch zasadniczych części: Product Link i Vision
Link. Pierwszą z nich tworzy moduł nadawczo-odbiorczy, który wykorzystując łączność komórkową
i satelitarną przesyła dane ze sterowników maszyny
do serwerów firmy Caterpillar. Istnieje kilka rodzajów
modułów, ale w Polsce najbardziej popularny jest
PL522, bo może być on uruchamiany zdalnie (bez
konieczności wizyty mechanika). VisionLink to z kolei aplikacja internetowa umożliwiająca łatwe monitorowanie pojedynczej maszyny, a nawet całej floty.
Wszystkie dane można w prosty sposób wyeksportować do innego oprogramowania, a następnie wykorzystać je do dalszej analizy. Zakres możliwości systemu Vision Link jest bardzo duży. Pozwala on m.in.
na otrzymywanie dokładnych informacji na temat lokalizacji, wykorzystania i stanu sprzętu, co może
w znaczący sposób zwiększyć efektywność i obniżyć
koszty prowadzonych prac. Za jego pomocą łatwo
wyznaczyć granice obszaru roboczego i ustanowić
alerty bezpieczeństwa ograniczające nieautoryzowane użycie sprzętu. Możliwe jest również sprawdzanie
zużycia paliwa czy też precyzyjne określenie czasu
pracy sprzętu.

W halach serwisowych oddziału Bergerat Monnoyeur w Komornikach panuje
idealna czystość. Niemal sterylne warunki są idealne do napraw głównych silników, skrzyń biegów itp.

Rozwiązania tego nie należy jednak traktować jako zabezpieczenia przeciwkradzieżowego, bo wyłączenie napięcia zasilania sprawia, że maszyna przestaje być widoczna w systemie.
Prawidłowe funkcjonowanie serwisu nie byłoby możliwe bez odpowiedniej dostępności części zamiennych.
W tym celu w oddziale w Komornikach wybudowano
magazyn pełniący rolę składu centralnego. Jest on wykorzystywany na potrzeby własne oraz pozostałych jednostek serwisowych Bergerat Monnoyeur na terenie całej Polski, jak również klientów indywidualnych. Zakupy
części zamiennych mogą być dokonywane na kilka
sposobów, tj. osobiście, poprzez sklep internetowy
(również w wersji na urządzenia mobilne), kontakt mailowy oraz infolinię. Dostawy asortymentu, który jest
na stanie w magazynie centralnym w Komornikach
(ok. 15.300 pozycji) są realizowane następnego dnia roboczego do godziny 12.00. W przypadku pozostałych
części konieczne jest sprowadzenie ich z magazynu
centralnego w Belgii (Grimbergen). Są one dostarczane
do Komornik następnego dnia, ale pod warunkiem złożenia zamówienia najpóźniej do godziny 15.30. Możliwa
jest też wysyłka bezpośrednia do danego oddziału dla
paczek nie przekraczających 30 kg, przy czym czas
składania zamówień jest o trzy godziny krótszy. Bardzo
ciekawym rozwiązaniem usprawniającym dostawy części są tzw. Drop Pointy, czyli zamówienia z bezpośrednią dostawą do mechaników mobilnych. Są one przyjmowane do godz. 15.30 i realizowane w nocy, dzięki
czemu części trafiają w miejsce przeznaczenia
do godz. 6.00. W ten sposób mechanik zyskuje na czasie i może szybciej podjąć naprawę maszyny.
W przypadku braku wybranej części w Belgii, Dział Logistyki w Komornikach dysponuje systemem, który
umożliwia sprawdzenie jej dostępności w magazynach
na całym świecie. Dla przykładu sprowadzenie części
ze Stanów Zjednoczonych zajmuje minimum 5 dni (samolotem), ale gdy element jest bardzo duży, wówczas

Maszyna po kompleksowej odbudowie certyfikowanej może wyglądać zupełnie jak fabrycznie nowa. Do tego ma zerowy przebieg oraz gwarancję – pełną
lub na wymienione części

cych na celu przygotowanie nowej maszyny do sprzedaży. Czynności przygotowawcze polegają m.in.
na sprawdzeniu stanu kompletności sprzętu, uzupełnieniu płynów eksploatacyjnych, sprawdzeniu działania poszczególnych mechanizmów, instalacji i wyposażenia
oraz próbach układów kinematycznych, które odbywają
się na wyznaczonym stanowisku zewnętrznym.
W warsztacie specjalistycznym, poza suwnicą oraz niezbędnymi instalacjami, znajduje się dodatkowo prasa
hydrauliczna o nacisku 100 ton i stanowiska ślusarskie.
Bergerat Monnoyeur prowadzi również kompleksowe,
certyfikowane odbudowy maszyn Cat. W takim procesie sprzęt odzyskuje nominalne parametry robocze
i może wyglądać, jakby dopiero opuścił linię produkcyjną. Odbudowana maszyna ma zerowy przebieg i otrzymuje nową tabliczkę znamionową, na której są umieszczone m.in. data i miejsce przeprowadzonego remontu
certyfikowanego. Poza tym roczną gwarancją objęte są
wszystkie wymienione elementy, a w przypadku odbudowy kompleksowej (CCR) – cała maszyna. Zawsze istnieje też możliwość wykupienia gwarancji wydłużonej,
np. na układ przeniesienia napędu i/lub hydrauliki.
SERWIS I EKSPLOATACJA
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trzeba skorzystać ze statku i dostawa trwa do 6 tygodni.
Mocną stroną Bergerat Monnoyeur są również warsztaty stacjonarne o bardzo szerokich kompetencjach, z najnowszą, sztandarową placówką w Komornikach. Tworzy
ją 8-stanowiskowy warsztat regionu i 6-stanowiskowy
warsztat specjalistyczny. Pierwszy z nich służy do przeprowadzania przeglądów okresowych, wymiany oleju,
napraw i regulacji oraz wymiany części i podzespołów.
Na wyposażeniu tej hali znajduje się m.in. suwnica natorowa o udźwigu 8 ton i rozpiętości 19,5 metra, centralna
instalacja olejowa oraz sprężonego powietrza i indywidualne wyciągi spalin. Drugi warsztat jest wykorzystywany do remontów silników i podzespołów oraz prac mają-
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Volvo Maszyny Budowlane – przyszłość w telematyce!
opalnię gnejsu TESM w Doboszowicach na Dolnym Śląsku odwiedziliśmy w towarzystwie przedstawicieli Volvo Maszyny Budowlane Polska. Celem wizyty była nie tylko chęć zapoznania się z warunkami pracy koparek i ładowarek Volvo, ale także podsumowanie trwającej od blisko dwóch lat współpracy obu
firm. Firma Volvo Maszyny Budowlane Polska nie ograniczyła się bowiem do roli dostawcy sprzętu do TESM,
ale zaproponowała wzięcie udziału w projekcie „Volvo
MIS” polegającym na podnoszeniu efektywności wykorzystania maszyn eksploatowanych w kopalniach surowców skalnych. TESM okazał się idealnym partnerem. Nie tylko dlatego, że eksploatuje różnego rodzaju
ciężkie maszyny Volvo. Istotną rolę odegrała sama chęć
do podjęcia współpracy. Wymaga ona przecież od pracowników kopalni sporego zaangażowania, niezależnie
od rutynowych czynności związanych z wydobyciem.

K

Produkcja zakładu górniczego w Doboszowicach odbywa się w dwóch niezależnych zakładach przeróbczych. Pierwszy wytwarza grysy budowlane,
drugi zaś tłuczeń kolejowy i kamień ozdobny

Zwiększenie wydajności, bezawaryjności i efektywności wykorzystania maszyn możliwe jest dzięki systemom telematycznym Volvo CE – CareTrack i Matris.
Umożliwiają też aktywne zarządzanie obsługą techniczną i konserwacją w celu zmaksymalizowania dyspozycyjności sprzętu. – Zmiany w podejściu do sposobu produkcji wymagają czasu, stanowią proces. Zapoczątkowałem go dwa lata temu obejmując stanowisko
dyrektora zarządzającego kopalni. Mogę pochwalić się
efektami, ale te przeobrażenia cały czas trwają.
Współpracując z Volvo Maszyny Budowlane Polska
ciągle doskonalimy się w wykorzystywaniu możliwości,
jakie dają nam systemy telematyczne. Jeżeli płynące z
nich dane pokazują, że stopień wykorzystania maszyny
jest zbyt niski, to jednocześnie jest to dla nas sygnał,
by zastanowić się nad przyczynami problemów i podjąć
adekwatne działania zaradcze. Jeżeli przyniosą one
skutek, wzrasta efektywność wykorzystania maszyny,
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spada częstotliwość przeglądów. Udaje się ograniczyć
bezproduktywne przestoje, poprawić efektywność wykorzystania sprzętu. Telematyka ma przyszłość! – mówi
prezes zarządu TESM Arkadiusz Majcher.
Opinię tę podzielił obecny w Doboszowicach prezes
Volvo Maszyny Budowlane Polska Zbigniew Medyński.
Podczas dyskusji z pracownikami TESM podkreślał zmieniającą się rolę dostawcy maszyn i sprzętu: – Już w niedalekiej przyszłości zadania dealera nie
będą sprowadzały się do dostarczenia zamówionego
sprzętu oraz wykonywania rutynowych przeglądów i napraw. Docelowo firmy, takie jak Volvo Maszyny Budowlane Polska, pełnić będą funkcję doradczą w zakresie
najefektywniejszego wykorzystania maszyn. Biorąc
pod uwagę możliwości, jakie w tym względzie otwierają
przed nami systemy telematyczne, wydaje się, że proces
ten będzie przebiegał dynamicznie. Proszę zauważyć,
że od strony informatycznej i sprzętowej jesteśmy bardzo zaawansowani. Mało jest natomiast wśród dostawców maszyn, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, którzy
potrafią odpowiednio wykorzystać gromadzone dane
i narzędzia służące do ich analizy. Dlatego jestem przekonany, że w tym kierunku będzie ewoluował rynek. Nie
bez przyczyny jedną z zasad działania Volvo CE jest
wspieranie zyskowności klientów. Coraz ważniejszą rolę
odgrywać będą usługi poprawiające efektywność wykorzystania zakupionej maszyny. Cel został więc jasno
określony, a Volvo Maszyny Budowlane Polska chce
do niego dążyć. Jeżeli współpraca z użytkownikami
sprawi, że maszyny będą coraz bardziej wydajne i bezawaryjne, to wszyscy na tym skorzystamy.
Produkcja zakładu górniczego w Doboszowicach odbywa się w dwóch niezależnych zakładach przeróbczych.
Pierwszy wytwarza grysy budowlane, drugi zaś tłuczeń
kolejowy i kamień ozdobny. W firmie TESM wykorzystywane są maszyny Volvo, koparki gąsienicowe, ładowarki kołowe oraz wozidło przegubowe. Pracują zarówno
bezpośrednio przy wydobyciu, jak i załadunku i transportu półproduktów i gotowych wyrobów. Koparka
EC460C eksploatowana jest na wyrobisku pod ścianą,
identyczna maszyna służy do załadunku mobilnego zakładu przeróbczego. Ładowarka kołowa L220G wykorzystywana jest do załadunku gotowego produktu. Wozidło Volvo A40E zaś służy do transportu między wyrobiskiem a zakładem przeróbczym. Wszystkie maszyny
pracują w dość specyficznych warunkach. Zimą w kopalni panują niskie temperatury, wiosną deszcze rozmywają drogi technologiczne, latem sprzęt narażony
jest na duże zapylenie. – Jesteśmy przygotowani na każdą okoliczność. W trosce o osie, mosty, układy zawieszenia, przeniesienia napędu pojazdów dbamy o utrzymanie utwardzonych materiałem skalnym dróg technologicznych. Pylistość kamienia mieści się w normie, na-
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wet przy wietrznej pogodzie nie ma zagrożenia środowiskowego. Na każdej maszynie zamontowany jest system
telematyczny Volvo CareTrack umożliwiający monitorowanie ich pracy oraz ustalanie planów serwisowych. Nasze służby bacznie przyglądają się pracy systemu, analizują rejestrowane przez niego dane. Nie ograniczamy
się wyłączenie do śledzenia zużycia paliwa, cały szereg
informacji spływa do poszczególnych działów, co pomaga podnieść efektywność wykorzystania sprzętu
i ograniczyć bieżące koszty eksploatacji – tłumaczy Arkadiusz Majcher. Podkreśla także, że zawsze może liczyć na pełne wsparcie ze strony Volvo Maszyny Budowlane Polska. Nie ogranicza się ono do okazjonalnych szkoleń odbywających się przy okazji zakupu maszyny. Wprost przeciwnie, dealer utrzymuje stały kontakt z użytkownikiem dokonując regularnie wspólnych

przekazywany jest raport dotyczący zużycia paliwa
stanowiącego jeden z głównych kosztów eksploatacyjnych. – Ilość zużytego paliwa na przeładowaną tonę
jest niezwykle istotna. Oprócz tego istotne jest poprawienie stopnia wykorzystania maszyny. Chodzi przecież nie tylko o to, by spalać jak najmniej paliwa, ale
również, by pracować efektywnie. Volvo Maszyny Budowlane organizuje szkolenia z zakresu prawidłowej
obsługi i wykorzystania maszyn. Oparte są one na analizie danych z konkretnego miejsca pracy, brane są
więc pod uwagę konkretne, a nie uśrednione warunki
pracy maszyn. Korygowane są również nieprawidłowości występujące w codziennej pracy, na przykład zły
dobór biegu, praca przez cały czas w trybie „Power”,
błędy eksploatacyjne polegające na przykład na zbyt
wczesnym gaszeniu silnika, jeszcze przed wychłodzeniem turbosprężarki. Wszystko to powoduje straty paliwa liczone w ciągu roku w tysiącach złotych – tłumaczy
regionalny dyrektor serwisu Volvo Maszyny Budowlane Polska Sławomir Prus.
A jakie jest nastawienie operatorów? Czy aby nie traktują systemów telematycznych wyłącznie jako narzędzia
inwigilacji i represji? – Wszystko zależy od mentalności

Kamizelki żółte – Volvo, pomarańczowe – TESM. Sławomir Prus, Jerzy Kaczmarzyk, Zbigniew Medyński i Arkadiusz Majcher najpierw na terenie kopalni obserwowali pracę maszyn, by później zagłębić się w wielogodzinnej dyskusji…

analiz przebiegu pracy wszystkich maszyn Volvo eksploatowanych przez TESM. Wykorzystuje przy tym systemy telematyczne Volvo CE – CareTrack i Matris – pozwalające nie tylko podnieść efektywność i prawidłowość eksploatacji maszyn, ale także poprawiające poziom wyszkolenia operatorów. To ważny aspekt, przecież stara prawda głosi, że maszyna jest tak dobra, jak
obsługujący ją pracownik.
Jak systemy telematyczne sprawują się w praktyce? – Początkowo były pewne problemy wdrożeniowe.
Operatorzy narzekali, że telematyka nijak nie przystaje
do rzeczywistości. Chodziło przede wszystkim o spalanie. Pomogły wspólne działania. Specjaliści Volvo Maszyny Budowlane Polska dokonali kalibracji systemu
uwzględniając pracę maszyn w trudnych warunkach kopalnianych. TESM natomiast wdrożył działania mające
na celu optymalizację pracy operatorów, osiąganie maksymalnego wykorzystania maszyn przy jednoczesnym
ograniczeniu zużycia paliwa – mówi Arkadiusz Majcher.
Kopalnia raz w miesiącu otrzymuje od Volvo Maszyny
Budowlane Polska szczegółowy raport dokumentujący dzień po dniu funkcjonowanie maszyn. Co tydzień
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Koparki eksploatowane na wyrobisku pracują w trudnych warunkach. Dzięki
współpracy z Volvo Maszyny Budowlane Polska, kopalni udało się zoptymalizować ich wykorzystanie i wydłużyć żywotność

człowieka. Jeden operator wysłucha naszych uwag, zastanowi się i wyciągnie wnioski, inny z góry odrzuci
wszelkie sugestie. Staramy się dotrzeć do każdego indywidualnie. Duże znaczenie ma też sposób przekazywania
uwag. Nie chodzi o to, by operator miał wrażenie, że
wszystko to służy jedynie złapania go na nieprawidłowości i ukaranie. Powinien on mieć przekonanie, że wszystko to ma na celu poprawę funkcjonowania kopalni. Efektywność działania ma wpływ na finanse przedsiębiorstwa, jak i jego poszczególnych pracowników. Najlepsze
efekty osiągamy mówiąc pracownikowi zamiast „pracujesz źle”, to „możesz to zrobić lepiej”. W końcu wszyscy
gramy w jednej drużynie, każdy z nas ma wpływ na to, jak
funkcjonuje kopalnia – tłumaczy Arkadiusz Majcher.
Wielkość produkcji wynika oczywiście z zapotrzebowa-
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nia na kruszywa. Wydajność TESM pozwala zaspokajać
potrzeby odbiorców na wysokiej jakości surowiec. Kopalnia jest także gotowa do natychmiastowego zwiększenia wydobycia. – Jest to możliwe dzięki lepszej organizacji pracy, zoptymalizowaniu technologii wydobycia
oraz zmaksymalizowanie efektywnego wykorzystania
maszyn, które wzrosło o ponad dziesięć procent. Przekłada się to bezpośrednio na oszczędności w zużyciu
paliwa. Kopalnia mogła zintensyfikować wykorzystanie
maszyn przy jednoczesnym ograniczeniu częstotliwości
przeglądów. Przynosi to niebagatelne oszczędności,
koszt przeglądu maszyn, takich jak eksploatowane przez
TESM koparki i ładowarki, wynosi bowiem około 3.000
złotych – tłumaczy kierownik ruchu zakładu górniczego
TESM Jerzy Kaczmarzyk.
Prezes Zbigniew Medyński podkreślił, że choć Volvo
Maszyny Budowlane Polska dostarcza użytkownikom
maszyny i sprzęt najwyższej jakości, to jest to tylko
jeden z czynników sprawnego działania: – Chodzi o to,
by maszyny wykorzystywane były należycie i w pełni
efektywnie. Użytkownik winien myśleć długofalowo, nie
o tym co tu i teraz, ale co czeka go w dłuższej perspektywie, jakim zadaniom będzie musiał podołać. Optymalizując swą pracę, powinien brać pod uwagę wiele
aspektów. Wszak nie chodzi tylko o to, by maszyna zużywała nominalnie mało paliwa. Podczas ciężkiej pracy
ma prawo palić więcej, a w przeliczeniu na przemieszczoną tonę urobku może okazać się to opłacalne. Maszyny spalają więcej, ale osiągają wyższą wydajność, co
w efekcie pozwala na zwiększenie produkcji. Ważne jest
również osiągnięcie właściwej rytmiczności cykli, wyeliminowanie bezproduktywnych przestojów. Oczywiście
nigdy nie znajdziemy się w sytuacji idealnej, w której maszyna wyłącznie pracuje.
TESM dba o sprzęt i utrzymuje go w należytym stanie
technicznym. Przejawia się to między innymi w cyklicznym odnawianiu umów serwisowych. Ostatnio miało to
miejsce podczas targów Intermasz w Poznaniu. Zawarta tam umowa została nieco zmodyfikowana. – Ktoś kiedyś powiedział, że kiedy strony kończą negocjacje nie
do końca usatysfakcjonowane, oznacza to, że przyniosą
one korzyści obu partnerom. Sądzę, że tak właśnie było
w naszym przypadku. Udało się nam wypracować kompromis – mówi Arkadiusz Majcher. Reprezentujący serwis dealera Sławomir Prus dodaje: – Każda umowa serwisowa jest przejrzysta i tak skonstruowana, by klient
miał możliwość zapoznania się z całkowitymi kosztami,
jakie będzie musiał ponosić z tytułu jej zawarcia. Jesteśmy elastyczni, niejednokrotnie modyfikujemy warunki
zgodnie z sugestiami klienta. Jeżeli mamy zaufanie
do użytkownika, to zgadzamy się, by wykonywał mniejsze przeglądy własnymi siłami. TESM na mocy zawartej
ostatnio umowy serwisowej otrzymał na przykład prawo
wykonywania przeglądów po 500 godzinach. Obejmują
one wymianę oleju i sprawdzenie parametrów robo-

Mimo intensywnej eksploatacji spalanie wozidła przegubowego utrzymuje się na niskim poziomie. Kluczem do tego jest fakt, że z reguły przemieszcza się ono
po twardej nawierzchni dobrze utrzymanych dróg technologicznych

czych maszyny. Jedynym warunkiem jest oczywiście wykorzystywanie oryginalnych części i materiałów eksploatacyjnych rekomendowanych przez Volvo CE.
Tu także przydają się systemy telematyczne, dzięki
którym serwis może weryfikować działania służb technicznych użytkownika, zyskać pewność, że wykonane
czynności serwisowe zostały wykonane należycie.
– Rozwiązanie to ma także tę zaletę, że możemy wykonać przegląd w najbardziej dogodnym dla siebie terminie, Nie musimy czekać na przyjazd serwisu zewnętrznego i wyłączać maszyny z normalnej eksploatacji. Liczy
się również mniejszy koszt przeglądu wykonywanego we
własnym zakresie. Produkcja kruszyw to dziś ciężki kawałek chleba. Nie przesadzę, jeżeli powiem, że liczy się
dla nas każda złotówka – tłumaczy Arkadiusz Majcher.
Telematyka ułatwia również pracę serwisu dealera. Mechanik wyjeżdżający do maszyny zna kod usterki, wie
zatem z jakiego rodzaju uszkodzeniem będzie się musiał uporać i jakie części zabrać, by przywrócić maszynę do pełnej sprawności. Prezes Zbigniew Medyński
podkreśla, że priorytetem serwisu Volvo Maszyny Budowlane Poska jest naprawa maszyny za pierwszym
podejściem. Z reguły tak się dzieje, choć oczywiście
mechanicy natrafiają niekiedy na usterki niemożliwe
do usunięcia w warunkach polowych. – Jako jedyni
w kraju mamy tak rozwinięty system monitorowania skuteczności serwisu. Mamy dokładne dane na temat czasu reakcji serwisu i przywrócenia maszyny do pełnej
sprawności. Każdy wyjazd serwisu jest monitorowany
i analizowany. Nie ograniczamy się do powtarzania sloganów: „jesteśmy szybcy, reagujemy błyskawicznie”.
Doskonalimy swoje umiejętności i uzupełniamy wyposażenie samochodów warsztatowych, aby klient miał pewność, że go nie zawiedziemy. Jeżeli czas reakcji i naprawy jest zbyt długi, to zawsze ustalamy tego przyczyny.
Skuteczny, szybko reagujący serwis przyczynia się przecież do sukcesu użytkowników naszych maszyn – podsumowuje Zbigniew Medyński.
SERWIS I EKSPLOATACJA
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Trimble GCSFlex – perfekcja w pracach wykopowych
irma SITECH Poland oferuje niedrogi i wyjątkowo
prosty w użyciu system Trimble GCSFlex ułatwiający profilowanie terenu. Stosowany jako opcja
moduł kontroli GPS dodatkowo poszerza jego funkcjonalność pozwalając operatorom koparek pracować nie
tylko szybciej, ale i dokładniej.
GCSFlex z kontrolą GPS jest pierwszym na świecie rozwiązaniem pozwalającym tworzyć projekty w kabinie
koparki i korzystać z technologii GPS w trybie 2D zamiast 3D. Ułatwia to użytkowanie systemu. GCSFlex
z powodzeniem zastępuje niwelator laserowy technologią GPS informującą szczegółowo o położeniu i zorientowaniu koparki. Daje to operatorowi maksymalną swobodę manewrowania maszyną bez potrzeby polegania
na punkcie orientacyjnym na ziemi bądź niwelatorze laserowym o ograniczonym zasięgu. Dzięki modułowi
kontroli GPS oraz szablonom terenowym wgranym
do urządzenia sterującego Trimble CB450 Control Box
operator koparki może pracować z dużą precyzją osiągając pożądaną głębokość, nachylenie, bądź wyrównanie terenu bez konieczności tworzenia cyfrowego projektu w biurze. Praca nie wymaga specjalnych przygotowań ani późniejszej weryfikacji geodety.
System GCSFlex składa się z zamontowanego w kabinie koparki urządzenia sterującego CB450 Control Box,
czujników nachylenia na wysięgniku, ramieniu i łyżce,

F

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

odbiornika GNSS MS972 GNSS Smart Antenna na dachu kabiny oraz modemu komunikacji bezprzewodowej
Trimble SNM940 Connected Site Gateway służącego
do odczytu poprawek GPS. Usługi sieci stacji referencyjnych, takich jak ASG-EUPOS lub VRSNET.PL udostępniają poprawki GPS przez połączenie komórkowe
do urządzenia SNM940 bez konieczności posiadania
stacji bazowej. Łatwe w obsłudze listy menu w urządze-
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niu sterującym CB450 Control Box pozwalają operatorowi na stworzenie szablonu terenowego dla konkretnych robót ziemnych i natychmiastowe rozpoczęcie
pracy w oparciu o ten projekt. Zainstalowane oprogramowanie wyświetla krok po kroku instrukcje tworzenia
szablonu terenowego dla kopania do ustalonej głębokości, dołu z nachyleniem bądź służącemu wyrównaniu
lub wyprofilowaniu. Operatorom o niewielkim nawet do-

System Trimble GCSFlex mieści się w niewielkiej poręcznej walizeczce.
Jego montaż na koparce odbywa się bardzo szybko

świadczeniu w sterowaniu maszyną jest dzięki temu łatwiej utworzyć profil terenu niż w przypadku korzystania
z tradycyjnej metody przewidującej użycie palików i linek. Właściciele koparek, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w pracy z systemami kontroli nachylenia, wybierając system Trimble GCSFlex otrzymują możliwość
jego elastycznej konfiguracji i łatwej rozbudowy. Mogą
dokonać wyboru opcji czujników pomiarowych, które
będą odpowiadały ich rzeczywistym potrzebom,
a w miarę nabywania doświadczenia w obsłudze systemu rozbudować do zaawansowanej wersji Trimble
GCS900 Grade Control System. Ponieważ każdy z wyminionych systemów wykorzystuje identyczne interfejsy
i procesy robocze, modernizacja nie jest skomplikowana. Warto rozbudować system, bowiem wykorzystanie
dostępnych wówczas zaawansowanych funkcji pozwala realizować nawet skomplikowane projekty budowlane wymagające projektowania 3D oraz łączności pomiędzy poszczególnymi maszynami wykonawcy. Możliwość korzystania z systemu GCS900 znacząco podnosi potencjał mniejszych firm wykonawczych. Otrzymują
one bowiem możliwość tworzenia i korzystania z trójwymiarowych modeli projektowych oraz technologii Connected Machine. Jest to niezbędne w przypadku ubiegania się o podwykonawstwo przy większych, bardziej
skomplikowanych projektach budowlanych.

SERWIS

Technologia hybrydowa Bosch
daniem inżynierów Bosch pojazdy hybrydowe są
bardzo obiecujące i będą odgrywać coraz ważniejszą rolę we współczesnej motoryzacji, dlatego warto je wprowadzać do zastosowań pozadrogowych. Wydajne systemy, które odzyskują energię podczas hamowania ruchu obrotowego, to tylko jedno
z rozwiązań, jakie z powodzeniem mogą funkcjonować
na przykład w koparkach hybrydowych. Taka technologia pozwala na zmniejszenie pojemności silników spalinowych, a także obniżenie ich prędkości obrotowej, co
przekłada się na ograniczenie zużycia paliwa nawet
o 40%. Ma to bardzo istotne znaczenie, bo paliwo stanowi jeden z głównych kosztów funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa budowlanego czy transportowego.
Do korzystania z technologii hybrydowych zachęcają
jednocześnie wyśrubowane normy dotyczące wytwarzania zanieczyszczeń, a dzięki obniżeniu spalania,
emisja CO2 również jest mniejsza.
W segmencie pozadrogowym istnieje wiele aplikacji dla
napędów hybrydowych, w których mogą być wykorzystane np. systemy start-stop czy układy rekuperacji
energii. Łącząc tę ofertę z szeroką gamą sprawdzonych
silników elektrycznych i systemów elektronicznych,
Bosch jest w stanie zapewnić odpowiednie rozwiązania
dla różnych zastosowań. Od 2010 r. produkty te były
wykorzystywane głównie w napędach hybrydowych,
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napędach elektrycznych samochodów osobowych oraz
lekkich pojazdów użytkowych, ale dzięki zdobytemu
doświadczeniu, teraz można je stosować w jeszcze
większym zakresie. Rezultatem kilkuletnich prac jest
modułowa koncepcja napędu hybrydowego, która może być zaimplementowana do pojazdów ciężarowych
przeznaczonych do transportu dalekobieżnego i dystrybucyjnego, jak również maszyn roboczych.
W układzie hybrydowym zaproponowanym przez Boscha dla koparki gąsienicowej, zasadniczą rolę odgrywają dwa silniki elektryczne, pełniące jednocześnie
funkcję generatorów prądu. Jeden z nich jest zintegrowany z jednostką spalinową, wspomagając ją przy użyciu energii zgromadzonej w specjalnym wysokonapięciowym akumulatorze. Drugi silnik elektryczny odpowiada za obrót nadwozia, a gdy następuje wyhamowywanie jego ruchu, wytwarza energię elektryczną, która
jest kierowana do akumulatora. Między oboma silnikami/generatorami a baterią są zainstalowane falowniki,
natomiast całością zarządza centralna jednostka sterująca. Zapewnia ona optymalny przepływ mocy dostosowany do aktualnych warunków pracy maszyny, ale może też kontrolować działanie innych urządzeń, na
przykład wentylatora chłodnicy.
Razem z elementami typowo hybrydowymi Bosch oferuje też inne rozwiązania, które mogą być wykorzystane
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Podstawowe elementy napędu hybrydowego Bosch przeznaczonego do koparki hydraulicznej
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silnik elektryczny/generator prądu
wspomagający pracę jednostki spalinowej
akumulator wysokonapięciowy
falownik
silnik elektryczny odpowiedzialny
za obrót nadwozia
elektroniczna jednostka sterująca

w maszynach roboczych, a zostały już pomyślnie przetestowane w ciężkich pojazdach drogowych. Dotyczy to
systemów zasilania paliwa common rail, jak również
układów oczyszczania spalin. System wtrysku CRS2-18OHW jest odpowiedni dla minimaszyn oraz sprzętu budowlanego średniej wielkości. O ile wykorzystuje on
technologię zastosowaną w wersji CRS-16, funkcjonującą w milionach samochodów eksploatowanych na całym
świecie, to w tym przypadku zapewnia znacznie wyższe
ciśnienie wtrysku, wynoszące nawet 1.800 bar. Ponadto
wtryskiwacze CRS2 pozwalają na większą dynamikę
w kontrolowaniu iglicy, a tym samym realizację większej
liczby wtrysków, ułatwiając optymalne kształtowanie
przebiegu procesu spalania. Ma to wpływ na poprawę
elastyczności silnika, obniżenie zużycia paliwa i oczywiście emisji szkodliwych zanieczyszczeń. Jeszcze korzystniejszym rozwiązaniem może być zastosowanie
wtryskiwaczy CRS2-20-OHW, oferujących ciśnienie wtrysku do 2.000 bar, choć Bosch ma już w swej ofercie wtryskiwacze CRSN3-25 zaprojektowane z myślą o ciężkich
maszynach. To jeden z najnowszych produktów, jakie
zostały wprowadzone do rodziny systemów common rail
zapoczątkowanej prawie 15 lat temu. Zapewnia on ciśnienie wtrysku do 2.500 bar i mimo, że zaprojektowano
go z myślą o trudnych zastosowaniach aktualnie produkowanych silników, to może być również instalowany
w jednostkach poprzedniej generacji. Najnowsza wersja
układu jest dostępna z różnymi modelami pomp wtryskowych, dzięki czemu stanowi uniwersalne rozwiązanie
dla średnich i ciężkich pojazdów użytkowych z silnikami
mającymi od 4 do 16 cylindrów. Sprawdza się ona także
w segmencie pojazdów, które nie są przeznaczone
do ruchu drogowego, na przykład w ciągnikach rolniczych i maszynach budowlanych oraz w transporcie
morskim – w jachtach, statkach rejsowych i kontenerowcach. Dopełnieniem bogatej oferty układów wtryskowych
Bosch jest CRSN4 wyposażony w dwustopniowy system
podnoszenia ciśnienia. W układzie z tzw. wzmacniaczem

Wtryskiwacze Bosch serii CRS2 umożliwiają bardziej dynamiczne sterowanie iglicą i oferują maksymalne ciśnienie wtrysku równe 2000 bar
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Wtryskiwacze CRSN3-25 zapewniają ciśnienie wtrysku do 2.500 bar, dzięki
czemu mogą być stosowane w ciężkich pojazdach i maszynach budowlanych

ciśnienia, paliwo jest sprężane do 900 bar za pomocą
pompy wysokociśnieniowej, a następnie we wtryskiwaczu – do maksymalnej możliwej wartości, tj. 2.500 bar.
Takie rozwiązanie zapewnia bardzo dobre rozpylenie paliwa i precyzyjne dawkowanie w trybie wtrysku wielokrotnego, co przekłada się na czystsze spalanie i bardziej
równomierną pracę silnika. Oddzielenie funkcji podnoszenia ciśnienia od funkcji wtrysku daje też konstruktorom więcej możliwości przy projektowaniu silników.
Za dokładne dawkowanie paliwa odpowiadają zawory
elektromagnetyczne, które w obecnie produkowanych
odmianach systemu umożliwiają realizację nawet
do siedmiu pojedynczych wtrysków w trakcie jednego
cyklu pracy jednostki napędowej.
Oprócz systemów zasilania, Bosch oferuje także rozwiązania pozwalające na spełnienie aktualnie obowiązujących norm emisji spalin. W takich produktach specjalizuje się spółka zależna niemieckiego koncernu, tj.
Bosch Emission System GmbH (BESG). Opracowała
ona m.in. modułowy system oczyszczania spalin, który
może być łatwo dostosowywany do wielu zróżnicowanych zastosowań. Tworzy go np. Denoxtronic, czyli
układ odpowiedzialny za dozowanie płynu AdBlue, który powoduje obniżenie emisji tlenków azotu, oraz Depatronic przeznaczony do zmniejszania emisji cząstek stałych. BESG jest też w stanie dostarczyć analogiczne
układy do używanych pojazdów i maszyn budowlanych, w których pierwotnie nie przewidywano ich zastosowania. Kompleksowa oferta rozwiązań służących obniżeniu emisji zanieczyszczeń dotyczy wszystkich jednostek spalinowych o mocy do 5.000 kW.
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IOW SERVICE – specjaliści od układów napędowych
irma IOW SERVICE z siedzibą główną w Kochlicach koło Legnicy od ponad dwudziestu lat specjalizuje się w naprawach i obsłudze układów napędowych stosowanych w maszynach rolniczych, budowlanych, leśnych i terminalowych. Jest autoryzowanym centrum serwisowym Dana SPICER w Polsce oraz
jedynym i wyłącznym przedstawicielem handlowym
amerykańskiego producenta w naszym kraju. Dzięki
długiej współpracy z Dana SPICER, serwisanci spółki
z Kochlic zdobyli ogromną wiedzę z zakresu mechaniki
i budowy maszyn, a handlowcy doskonale zaznajomili
się z częściami zamiennymi, co zostało potwierdzone
licznymi certyfikatami. Istotne korzyści mogą też odczuć sami klienci IOW SERVICE. Mają oni bowiem zagwarantowaną jakość oryginalnych części zamiennych,
a także usługi serwisowe na najwyższym poziomie.
IOW SERVICE specjalizuje się głównie w układach na-
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nach budowlanych oraz rolniczych wytwarzanych
przez czołowych producentów, takich jak Volvo CE,
Manitou, Liebherr, New Holland, John Deere i wielu innych. Rola autoryzowanego centrum serwisowo-dystrybucyjnego zapewnia IOW SERVICE ogromne możliwości rozwoju, choćby przez dostęp do pełnej, bardzo
obszernej dokumentacji technicznej oraz najnowocześniejszych narzędzi ułatwiających obsługę maszyn.
Korzystając z pozyskanego know-how oraz oryginalnych części zamiennych, mechanicy spółki z Kochlic będą w stanie dokonywać napraw na najwyższym poziomie
i w bardzo krótkim czasie.
Firma Carraro ma ponad siedemdziesięcioletnie doświadczenie w projektowaniu oraz produkcji nowoczesnych układów napędowych. Carraro Drive Tech jest
najważniejszą częścią grupy Carraro i zajmuje pozycję
lidera w dostarczaniu podzespołów tego typu do ma-

Carraro oferuje pełny zakres mostów napędowych stosowanych przez ponad
stu znaczących producentów różnego rodzaju maszyn budowlanych, rolniczych, górniczych, leśnych i terminalowych

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

pędowych, takich jak zmienniki momentu, mosty napędowe, skrzynie biegów/przekładnie. Dążąc do zapewnienia jak najbardziej kompleksowej obsługi klientów,
od lipca bieżącego roku spółka stała się partnerem firmy Carraro, obejmując rolę autoryzowanego centrum
serwisowego i dystrybucyjnego. Podpisanie nowego
kontraktu stało się niezwykle ważnym wydarzeniem
w historii IOW SERVICE. Dzięki zawartej umowie firma
nawiązała bowiem współpracę z kolejnym światowym
dostawcą rozwiązań dla maszyn typu off-highway.
W ten sposób spółka z Kochlic zyskała także możliwości poszerzenia kompetencji z zakresu budowy i obsługi różnego rodzaju sprzętu, a sam magazyn IOW SERVICE dysponuje teraz znacznie większym asortymentem oryginalnych części zamiennych. Dzięki temu są
one dostępne „od ręki” i w bardzo atrakcyjnych cenach.
Podzespoły Carraro znajdują zastosowanie w maszy-
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szyn budowlanych, rolniczych oraz pojazdów transportu wewnętrznego, na przykład magazynowych wózków
widłowych. Firma posiada kilka zakładów produkcyjnych, zlokalizowanych we Włoszech, Niemczech, Polsce, Argentynie, Indiach i w Chinach. Dostarcza zarówno pojedyncze komponenty, jak i kompleksowe rozwiązania z zakresu układów przeniesienia napędu. Dlatego
też z oferty firmy korzysta obecnie ponad stu światowych producentów maszyn. Za współpracą z Carraro
przemawia też ogromna liczba dostępnych części zamiennych (aktualnie ich liczba wynosi około sześćdziesięciu tysięcy) oraz rozbudowana sieć dystrybutorów
i centrów serwisowych, które są już obecne w dziewięćdziesięciu krajach całego świata.
IOW SERVICE działa nie tylko w Polsce, ale również zagranicą. Swoje oddziały posiada w Czechach, Bułgarii
oraz na Litwie. Oprócz Dana SPICER i Carraro jest też
autoryzowanym centrum serwisowym oraz wyłącznym
przedstawicielem w naszym kraju m.in. Farymann Diesel Systems GmbH, PIV Drives GmbH czy RUD ERLAU.
Pełna oferta IOW SERVICE dostępna jest na stronie:
www.iowservice.pl
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