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Sza now ni Pań stwo…

pa ra fra zu jąc cy tat za czerp nię ty z „We se la” po wie dzieć moż na, że nie chłop, a ser wis sprzę tu bu -

dow la ne go po tę gą jest i ba sta! I to w po dwój nym zna cze niu. Ma ją cym wy dźwięk po zy tyw ny, kie -

dy wy so kiej ja ko ści usłu gi wy ko ny wa ne przez kom pe tent nych me cha ni ków przy czy nia ją się za -

rów no do bu do wy pre sti żu ser wi su, jak i spo ko ju fir my użyt kow ni ka. Nie ste ty, cią gle jesz cze zda -

rza ją się przy pad ki, gdy sta je się on bez rad ny wo bec źle poj mo wa nej po tę gi ser wi su. Owa po -

tę ga by wa ba rie rą nie do po ko na nia, eks plo ata cja ma szy ny sta je się udrę ką, a obie stro ny tra cą

czas i ener gię na wza jem ne udo wad nia nie so bie swych ra cji. Oka zu je się, że mi mo wszyst ko

moż na zejść z ba ry ka dy i zna leźć wspól ny ję zyk. Prak ty cy twier dzą, że ope ra to rzy nie tyl ko po -

win ni, ale wręcz mu szą grać w jed nej dru ży nie z me cha ni ka mi. Czer pać ko rzy ści z wy mia ny do -

świad czeń, tym bar dziej, że sa mi rów nież dys po nu ją wie dzą i do świad cze niem, wprost bez cen -

ny mi nie tyl ko dla lo kal ne go de ale ra, ale tak że dla pro du cen ta sprzę tu. Nie dzi wi za tem, że na -

wet naj po tęż niej sze kon cer ny co raz czę ściej or ga ni zu ją te sty w pol skich ko pal niach i na pla cach

bu do wy, ob ser wu ją pra cę sprzę tu eks plo ato wa ne go w trud nych wa run kach. A po tem spo rzą -

dza ją dro bia zgo we ra por ty. Ich analiza stanowi pomoc dla konstruktorów i użytkowników. Ważne

jest bowiem prawidłowe wy ko rzy sta nie ma szy ny. Tylko wówczas daje się z niej „wycisnąć”

maksimum przy jednoczesnej redukcji kosz tów eks plo ata cyj nych. 

Nawet prawidłowo użytkowane ma szy ny się zu ży wa ją, nie ma od te go uciecz ki. Wcze śniej czy

póź niej każ dy użyt kow nik za wi tać bę dzie mu siał do ser wi su. Z re gu ły nie są to mi łe wi zy ty, na -

wet naj drob niej sza uster ka pro wa dzi prze cież do prze sto ju za bu rza ją ce go pra cę ca łe go pla cu

bu do wy. Je że li na to ma ist do cho dzi do po waż niej szej awa rii, to wła ści ciel i ser wis wza jem nie

prze rzu ca ją na sie bie od po wie dzial ność za jej po wsta nie. Oczy wi ście nikt nie przy zna je się

do za nie dbań. A prze cież war to za sta no wić się nad przy czy na mi awa rii. Nie kie dy wy star czy na -

praw dę drob na ko rek ta w spo so bie pra cy, by za osz czę dzić wszyst kim ner wów i kło po tów. 

Od wie dza jąc pla ce bu do wy ob ser wu je my pra cę ma szyn. I dum nych z nich wła ści cie li, któ rzy

czę sto pod kre śla ją przy wią za nie do da nej mar ki. Do da ją przy tym, że jej pre stiż wy ni ka nie tyl -

ko z ja ko ści wy ko na nia ma szy ny, ale przede wszyst kim kom pe ten cji i sku tecz no ści dzia ła nia

ser wi su. Po kosz tow nym za ku pie li czy się co dzien ne wspar cie fa chow ców. Bez nie go nie ma

mo wy, ani o sen sow nym bu rze niu, ani bu do wa niu…

Re dak cja
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Wy daw ca
Po land Mar ke ting Ba rań ski Sp. z o.o. CZŁONEK-ZAŁOŻYCIEL STOWARZYSZENIA DYSTRYBUTORÓW MASZYN BUDOWLANYCH
Pa saż Ur sy now ski 1/45, 02-784 War sza wa, www.po sbud.pl
e-mail: posbud@posbud.pl
Re dak cja: tel. 22 859 19 65; Dział Re kla my i Mar ke tin gu tel. 22 859 19 66, fax 22 859 19 67

„Ma szy ny Bu dow la ne – Ser wis i eks plo ata cja” jest kol por to wa ny bez płat nie do osób i in sty tu cji zwią za nych z bran żą bu dow la ną.

Ma te ria∏ów nie za mó wio nych nie zwra ca my. 
Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści za treść za miesz cza nych re klam i og∏oszeń oraz ar ty ku łów re kla mo wych i in for ma cji pra so wych. 
Re dak cja za strze ga so bie pra wo skra ca nia i ad iu sta cji nad sy ła nych tek stów oraz opa try wa nia ich ty tu∏ami i śród ty tu ła mi.
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8. Pod mar ką Kra mer kry ją się cie szą ce się uzna niem
użyt kow ni ków ła do war ki ko ło we i te le sko po we. Dziś
w zapomnienie poszedł fakt, że pro du kująca je, 
za ło żo na w ro ku 1925 przez bra ci Kra me rów fir ma 
aż do roku 1959 wytwarzała cią gni ki

10. Sta ram się my śleć prak tycz nie! 
Roz mo wa z Ar ka diu szem Maj che rem, pre ze sem 
za rzą du Ko pal ni Gnej su TESM w Do bo szo wi cach 

12. De mo Kam pus zor ga ni zo wa ny przez Ber ge rat Mon no ye ur
w cza sie tar gów Au to stra da -Pol ska to wy da rze nie,
do któ re go war to wra cać. Na je go za koń cze nie 
przy go to wa no bo wiem wi do wi sko we „show”

16. Sys te my ste ro wa nia ma szy na mi Trim ble GCS900 3D
przy spie sza ją wy ko na nie prac i pod no szą efek tyw ność
wy ko rzy sta nia sprzę tu przy jed no cze snym ogra ni cze niu
kosz tów. In we sty cja w nie zwra ca się bły ska wicz nie,
cze go do wo dzi ana li za te stu pro duk tyw no ści spy char ki
wy po sa żo nej w sys tem ste ro wa nia pra cą i bez nie go

19. Wy wo ła ny awa rią prze stój ma szy ny sta no wi pro blem 
dla każ dej fir my, dez or ga ni zu jąc jej pra cę. Aby przy spie -
szyć usu nię cie awa rii, sko rzy stać moż na z ofer ty fir my
Ser wis -Kop, na le żą cej do gro na czo ło wych pol skich 
im por te rów i dys try bu to rów czę ści ory gi nal nych oraz 
wy so kiej kla sy za mien ni ków do ma szyn bu dow la nych

20. Wraz z na dej ściem zi my po wra ca pro blem od po wied -
nie go przy go to wa nia ma szyn i sprzę tu bu dow la ne go
eks plo ato wa nych w wa run kach za le ga nia po kry wy
śnież nej i ob ni żo nych tem pe ra tur. Oczy wi ście wa run ki
at mos fe rycz ne pa nu ją ce pod czas tej po ry ro ku 
nie za wsze by wa ją ekstremalnie trud ne

26. Pod wo zie gą sie ni co we mo że sta no wić na wet po ło wę
kosz tów utrzy ma nia ma szy ny, dla te go tak waż na jest
jakość kom po nen tów, z któ rych je wy ko na no. Fir ma
Komatsu ofe ru je kom plet ną ofer tę ta kich ze spo łów, 
za rów no do spy cha rek, jak i ko pa rek

28. Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska chcąc poprawić 
kon takty z klien ta mi, a tak że ogra ni czyć czas re ak cji
na we zwa nie do uszko dzo nej ma szy ny konsekwentnie
rozwija sieć placówek serwisowych

31. W Bę dzie szy nie ko ło Prusz cza Gdań skie go dzia ła
od nie daw na no we cen trum han dlo wo -ser wi so we 
Gru py Vo lvo. Znacz ną je go część sta no wi biu ro 
sprze da ży i sta cja ob słu gi fir my Vo lvo Ma szy ny 
Bu dow la ne Pol ska. Doskonale wyposażona pla ców ka
mie ści się w bar dzo do god nej lo ka li za cji

32. Ogra ni cze nie emi sji szko dli wych substancji to je den
z klu czo wych pro ble mów współ cze snej mo to ry za cji.
Moż na z nim so bie po ra dzić sto su jąc ogni wa pa li wo we 

33. Fir ma Mer lo nie usta je w wy sił kach, aby pro du ko wa ne 
przez nią ła do war ki te le sko po we by ły co raz do sko nal sze. 
Świad czy o tym choć by sze reg nie daw no wpro wa dzo nych
zmian, dzię ki któ rym „zie lo ne” ma szy ny są bar dziej wy daj ne 

34. W ofer cie fir my Hil ti jest do stęp ny no wy sys tem ko twie -
nia o na zwie SafeSet. Za sad ni czą je go część sta no wią
in iek cyj ne ko twy che micz ne prze zna czo ne do róż ne go
ro dza ju za sto so wań. Użytkownik korzystający z no wa -
tor skie go roz wią za nia Hil ti, moż e nie zwy kle pew nie 
za mo co wać pręt gwin to wa ny lub pręt zbro je nio wy
na przy kład w be to no wej po sadz ce al bo mu rze

35. Na po cząt ku grud nia zo stał ofi cjal nie otwar ty no wy 
au to ry zo wa ny ser wis ZF wy spe cja li zo wa ny w na pra -
wach ręcz nych i zauto ma ty zo wa nych skrzyń bie gów.
Warsz tat ten na le ży do sie ci Q -Se rvi ce Truck za ło żo nej
przez fir mę In ter Cars i mieści się w Czo sno wie 
ko ło War sza wy, w obiek cie prze zna czo nym rów nież
do sprze da ży i ob słu gi po jaz dów użyt ko wych Isu zu

36. Szwedz ka fir ma Mo dul -Sys tem na le ży do ści słej czo łów ki
pro du cen tów za bu dów do ser wi sów mo bil nych. Przy
ich opra co wy wa niu po dą ża wła sną dro gą, a roz wią za nia
któ re sto su je czę sto wy zna cza ją tren dy w roz wo ju ta kich 
kon struk cji. O jej osią gnię ciach i moż li wo ściach każ dy
mógł prze ko nać się oso bi ście pod czas tar gów Ener ge tab
odwiedzając sto isko spół ki Mo dul -Sys tem Pol ska

38. Cen trum Po jaz dów Uży wa nych OK TRUCKS 
w Nada rzy nie pod War sza wą jest czwar tym punk tem
z pla no wa nej sie ci trzy na stu głów nych cen trów 
OK TRUCKS w Eu ro pie. Dla sie ci OK TRUCKS, Pol ska
w któ rej od no to wa no w 2015 ro ku po nad czter dzie ści
ty się cy za im por to wa nych po jaz dów oraz po nad
sie dem dzie siąt dwa ty sią ce  prze re je stro wań, 
jest bar dzo waż nym ryn kiem

39. Sys te my ga sze nia znaj du ją sze ro kie za sto so wa nie
w ma szy nach bu dow la nych i spe cjal nych słu żąc
tłumieniu po ża rów w ko mo rze sil ni ka i in nych 
prze strze niach za mknię tych. Ma szy ny eksploatowane
w pa pier niach, skła dach ma ku la tu ry, tar ta kach, 
skła dach wę gla, tu ne lach i ko pal niach mu sza być 
bez względ nie wy po sa żo ne w ta ki sys tem da ją cy cał ko wi tą
pew ność optymalnej ochro ny prze ciw po ża ro wej

42. Od kil ku mie się cy w ofer cie fir my Gro ene veld do stęp ny
jest sys tem au to ma tycz ne go sma ro wa nia EcoPlus
prze zna czo ny do ma szyn kom pak to wych. Dzię ki 
wy so kiej wy daj no ści, a jed no cze śnie nie wiel kim 
wy mia rom, ide al nie spraw dza się na przy kład 
w mi ni ko par kach, mi ni ła do war kach, ła do war kach 
te le sko po wych, po jaz dach użyt ko wych słu żą cych
utrzy ma niu dróg czy też dźwi gach sa mo cho do wych 
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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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Con ti nen tal uru cho mił TireInteractive – apli ka cję na Ipa -
dy prze zna czo ną dla klien tów OEM w sek to rze po jaz -
dów użyt ko wych. To in te rak tyw ne na rzę dzie ma

zwięk szyć wy daj ność ze spo łów sprze da żo wych pro du cen tów
ory gi nal ne go wy po sa że nia cię ża ró wek i au to bu sów. Obec nie
w apli ka cji znaj du je się ofer ta skie ro wa na do po jaz dów ma rek
DAF, Ive co, MAN, Mer ce des -Benz Trucks, Re nault Trucks,
Sca nia oraz Vo lvo Trucks. Klu czo wym ele men tem apli ka cji
jest wy szu ki war ka Con ti nen tal TireFinder, któ ra zo sta ła do -
sto so wa na do in dy wi du al nych wy ma gań pro du cen tów sa -
mo cho dów cię ża ro wych i au to bu sów. Dzię ki te mu in te rak -
tyw ne mu e -na rzę dziu moż li we jest do pa so wa nie od po wied -
nie go ro dza ju opon do po jaz dów użyt ko wych z ca łej ofer ty
Con ti nen tal, w opar ciu o istot ne pa ra me try wy szu ki wa nia
ogu mie nia, ta kie jak na przy kład roz miar, typ, prze zna cze nie
ogu mie nia czy ro dzaj wy ko ny wa ne go trans por tu. 
Apli ka cja umoż li wia rów nież za po zna nie się i po bra nie peł -
nych opi sów wszyst kich mo de li opon de dy ko wa nych pro du -
cen tom OEM znaj du ją cych się w ofer cie Con ti nen tal – w tym
trój wy mia ro we rzu ty, do ku men ta cja tech nicz na, bro szu ry
pro duk to we oraz do dat ko we ma te ria ły, ta kie jak cho ciaż by
zna ny już Ka ta log Da nych Tech nicz nych w for ma cie PDF,
w któ rym opi sa no spe cy fi ka cje tech nicz ne i in ne in for ma cje
od no szą ce się do opon. TireInteractive ma zwiększyć
skuteczność działań handlowych oraz stanowić realne

wsparcie dla klientów i do rad ców do spraw sprze da ży w sek -
to rze OEM. Po nad to, dzię ki te mu roz wią za niu, pra cow ni cy
dzia łów sprze da ży ma ją do stęp do bie żą cych in for ma cji
o pro duk tach z po zio mu swo ich iPadów i mo gą je wy sy łać
emailem bez po śred nio do swo ich klien tów koń co wych. Apli -
ka cję na iPada moż na po brać z AppStore, wpi su jąc w wy szu -
ki war kę ha sło „TireInteractive”. 

Po sie dem na stu la tach re zy gna cję z funk cji pre ze sa za rzą -
du Cam so Pol ska S.A. (uprzed nio So li de al Pol ska S.A.)
zło żył Grze gorz Szkul tec ki. Po dej mie on no we wy zwa -

nia po za struk tu ra mi spół ki. Sta no wi sko pre ze sa za rzą du ob -
jął Krzysz tof Po le siak, któ ry peł nił do tych czas funk cję pro ku -
ren ta, dy rek to ra ge ne ral ne go Dzia łu Opon i Gą sie nic Bu dow -
la nych na Pol skę oraz dy rek to ra Stre fy Dzia łu Opon i Gą sie -
nic Bu dow la nych na Eu ro pę Cen tral no -Wschod nią.

Krzysz tof Po le siak jest zwią za ny z bran żą opo niar ską od po -
nad pięt na stu lat, ze szcze gól nym uwzględ nie niem seg men tu
prze my sło we go (OTR). Po sia da do świad cze nie, roz le głą wie -
dzę i do głęb ne zro zu mie nie me cha ni zmów funk cjo no wa nia
bran ży. Ob ję cie przez nie go funk cji pre ze sa gwa ran tu je re ali -
za cję stra te gii Cam so Pol ska S. A., po le ga ją cej na współ pra -
cy po przez roz wój sprze da ży i usług w ra mach sie ci part ne -
rów w Pol sce i za gra ni cą oraz umoc nie nie po zy cji li de ra
w seg men cie off -the -ro ad obej mu ją cym opo ny do wóz ków
wi dło wych i ma szyn bu dow la nych, gą sie ni ce gu mo we, fel gi
prze my sło we oraz sys te my gą sie ni co we. Cam so współ pra cu -
je z głów ny mi pro du cen ta mi ma szyn i po jaz dów, a tak że licz -
ny mi sie cia mi dys try bu cji. Fir ma ma czte ry cen tra ba daw czo -
-roz wo jo we i dwa dzie ścia czte ry fa bry ki. Jej pro duk ty są do -
stęp ne w po nad stu kra jach na wszyst kich kon ty nen tach.
– Cam so Pol ska S.A. wcho dzi w ko lej ny etap roz wo ju. Fir -
ma ma ja sno spre cy zo wa ne cele. Moż na śmia ło po wie -
dzieć, że two rzy my dziś fun da men ty pod mio tu, któ ry swo -
imi dzia ła nia mi, in no wa cyj ny mi pro duk ta mi, pro fe sjo nal nym
po dej ściem, wie dzą tech nicz ną i sze ro ko po ję tym wspar -
ciem sie ci part ner skiej oraz użyt kow ni ków bę dzie kon ty nu -
ować ob ra ny kie ru nek, ugrun to wu jąc i wzmac nia jąc po zy -
cję Gru py Cam so na ryn ku w Pol sce. Ry nek B2B, na któ rym
pra cu je my, to biz nes moc no re la cyj ny, gdzie o suk ce sie
de cy du je szyb ki i efek tyw ny pro ces de cy zyj ny. Je stem głę -
bo ko prze ko na ny, że mo ja oso ba, łą czą ca funk cję pre ze sa
za rzą du spół ki w Pol sce, ale tak że dy rek to ra re gio nu Eu ro py
Cen tral no -Wschod niej, w peł ni gwa ran tu je re ali za cję za ło żo -
nych ce lów – mó wi Krzysz tof Po le siak.
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Aplikacja TireInteractive od Continental dla klientów OEM 

Krzysztof Polesiak prezesem zarządu Camso Polska S.A.

Obec nie na rzę dzie do stęp ne jest dla na stę pu ją cych ma rek po jaz dów: DAF,
Iveco, MAN, Mer ce des -Benz Trucks, Re nault Trucks, Sca nia, i Vo lvo Trucks

Krzysz tof Po le siak, no wy pre zes za rzą du Cam so Pol ska S.A. od po nad pięt na stu lat
zwią za ny z bran żą opo niar ską, ze szcze gól nym uwzględ nie niem seg men tu OTR
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Dzię ki  war tej 120 milionów eu ro, roz bu do wie fa bry ki
opon Brid ge sto ne w Star gar dzie Szcze ciń skim, za kład
zwięk szył za trud nie nie o 170 osób i uru cho mił no wą li -

nię pro duk cyj ną. – Fa bry ka w Star gar dzie Szcze ciń skim jest
jed nym z naj no wo cze śniej szych za kła dów pro duk cyj nych ja -
poń skie go kon cer nu Brid ge sto ne. Pro du ko wa ne są w niej wy -
so kiej ja ko ści opo ny do sa mo cho dów cię ża ro wych i au to bu -
sów oraz bież ni ki PCT. To je dy na fa bry ka Brid ge sto ne na świe -
cie, któ ra pro du ku je jed no cze śnie opo ny i bież ni ki PCT – po -
wie dział dy rek tor Brid ge sto ne Star gard Gert Jan sen. 
W star gardz kiej fa bry ce, któ rą wy bu do wa no w ro ku 2009 pra -
cu je obec nie 835 osób. To je den z czte rech za kła dów pro -
duk cyj nych Brid ge sto ne w Pol sce. Łącz na war tość in we sty cji
ja poń skie go kon cer nu w na szym kra ju wy nio sła 536 mi lio -
nów eu ro. W roz bu do wa nej fa bry ce po wsta ją mię dzy in ny mi
„pa li wo osz częd ne” opo ny se rii eco pia i bież ni ki PCT, któ ry mi
za stę pu je się zu ży ty bież nik w opo nach sa mo cho dach cię ża -
ro wych i au to bu sach. Dzię ki bież ni ko wa niu wiel ko ga ba ry to -
we opo ny moż na po wtór nie wy ko rzy stać. Brid ge sto ne to
pro du cent opon mię dzy in ny mi do sa mo cho dów oso bo -

wych, do staw czych, cię ża ro wych, mo to cy kli, ma szyn bu -
dow la nych, sa mo lo tów oraz ma szyn rol ni czych. Ja poń ski
kon cern dzia ła od ro ku 1931, po sia da obec nie po nad sto
siedemdziesiąt fa bryk ogu mie nia na ca łym świe cie i za trud -
nia w nich po nad sto czter dzie ści ty się cy pra cow ni ków.

Po wiel kim suk ce sie No we go Da ily, któ ry zdo był pre sti -
żo wy ty tuł „Mię dzy na ro do we go Sa mo cho du Do staw -
cze go Ro ku 2015”, IVE CO pre zen tu je wy jąt ko wy

w ska li świa to wej, no wy mo del Da ily Elec tric. Je go pre mie ra
mia ła miej sce na tar gach Eco mon do po świę co nych go spo -
dar ce eko lo gicz nej i obie go wej. No wy IVE CO Da ily Elec tric to
stu pro cen to wo elek trycz ny, bez e mi syj ny po jazd, któ ry ce -
chu je się mak sy mal ną zgod no ścią z za sa da mi zrów no wa żo -
ne go roz wo ju. Sa mo chód ten cha rak te ry zu je się naj wyż szym
po zio mem nie za wod no ści i ide al nie spraw dza się w wa run -
kach miej skich, na przy kład w dys try bu cji prze sy łek ku rier -
skich lub prze wo zach pa sa żer skich.
W mo de lu tym wpro wa dzo no sze reg no wych roz wią zań
w po rów na niu z je go po przed ni kiem. Zu ży cie ener gii ob ni żo -
no dzię ki za sto so wa niu wy so ko wy daj nych i lek kich pod ze -
spo łów ukła du elek trycz ne go, zaś czas dzia ła nia aku mu la to -
rów wy dłu żył się na wet o dwa dzie ścia pro cent. Po nad to ła -
dow ność No we go Da ily Elec tric wzro sła o oko ło sto ki lo gra -
mów. Pa ra me try aku mu la to rów, któ re w ca ło ści na da ją się
do re cy klin gu, zop ty ma li zo wa no pod ką tem eks plo ata cji
w każ dych wa run kach po go do wych i tem pe ra tu ro wych.
Opa ten to wa ny przez IVE CO ela stycz ny sys tem ła do wa nia
aku mu la to rów umoż li wia uzu peł nia nie za pa su ener gii na sta -
cjach pu blicz nych i pry wat nych. Ła do wa nie No we go Da ily
w try bie szyb kim trwa śred nio tyl ko dwie go dzi ny.
No wy Da ily Elec tric po sia da naj lep szą w swo jej kla sie efek -
tyw ność ener ge tycz ną. Za sięg sa mo cho du w kon fi gu ra cji
z trze ma aku mu la to ra mi, mie rzo ny zgod nie ze stan dar dem
NEDC (New Eu ro pe an Dri ving Cyc le), wy no si 280 ki lo me trów.
Kie row ca ma do wy bo ru dwa try by jaz dy: Eco i Po wer. W try -
bie Eco mo ment ob ro to wy sil ni ka jest re gu lo wa ny pod ką tem
jak naj mniej sze go zu ży cia ener gii, jed nak bez ogra ni cza nia
mak sy mal nej pręd ko ści po jaz du. W try bie Po wer kie row ca
ma do dys po zy cji peł nię osią gów sil ni ka elek trycz ne go.

Układ ha mul co wy z sys te mem od zy ski wa nia ener gii to ko lej -
ne waż ne roz wią za nie za sto so wa ne w No wym Da ily Elec tric.
Kie row ca po jaz du mo że zde cy do wać, z któ rej me to dy ha mo -
wa nia chce ko rzy stać w cza sie jaz dy. W za leż no ści od spe -
cy fi ki dro gi i na tę że nia ru chu mo że on wy brać opty mal ny tryb
ha mo wa nia, ogra ni cza jąc zu ży cie ener gii bez uszczerb ku dla
wła ści wo ści jezd nych i przy jem no ści z jaz dy.

Dzię ki naj bo gat szej ofer cie w bran ży, obej mu ją cej za rów no
fur go ny, jak i ka bi ny z pod wo ziem przy do pusz czal nej ma sie
cał ko wi tej do 5,6 to ny i ku ba tu rze prze strze ni ła dun ko wej
do 19,6 m3, no wy model Da ily Elec tric, opar ty na spraw dzo -
nej i uni wer sal nej kon struk cji No we go Da ily, do sko na le ra dzi
so bie w róż nych wa run kach eks plo ata cji – począwszy
od trans por tu w cen trach miast, po przez prze wo zy wa ha dło -
we, aż po trans port re kre acyj ny.
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Bridgestone w Stargardzie Szczcińskim rozbudowany!

Dzien nie w starogardzkiej fa bry ce pro du ku je się 3.600 opon i 1.700 pa sów bież -
ni ka. Tra fia ją one do klien tów na ca łym świe cie 

No wy IVE CO Da ily Elec tric to stu pro cen to wo elek trycz ny, bez e mi syj ny po jazd,
któ ry cha rak te ry zu je się naj wyż szym po zio mem nie za wod no ści

Iveco prezentuje nowy model Daily Electric
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Trwa łość i wy daj ność to dwa atu ty no wej opo ny prze my -
sło wej dla ła do wa rek MI CHE LIN XTXL E4 L4. Za pew nia
ona o piętnaście procent więk szą no śność, więk szą

od por ność na uszko dze nia, a tak że eli mi nu je po ślizg opo ny
na ob rę czy dzię ki za sto so wa niu no wej tech no lo gii B2. Tech -
no lo gia B2 opie ra się na szer szej o trzy dzie ści pro cent dru -
tów ce, któ ra zwięk sza ob szar przy le ga nia stop ki opo ny
do ob rę czy. Dzię ki te mu stop ka za ci ska się na ob rę czy moc -
niej od opo ny po przed niej ge ne ra cji MI CHE LIN XLD D1. 
No wa opo na MI CHE LIN XTXL E4 L4 po sia da o czter dzie ści
pro cent grub sze lin ki sta lo we go kor du, o pięć dzie siąt pro -
cent grub sze bo ki oraz do dat ko wy wzmoc nio ny sta lo wym
kor dem pas pod no szą cy o dwa dzie ścia pro cent od por ność
bież ni ka na prze bi cia. Bar ki no wej opo ny sty gną szyb ciej
od bar ków po przed nicz ki, na to miast ma syw ne kloc ki w środ -
ko wej czę ści bież ni ka do dat ko wo pod no szą od por ność opo -
ny na uszko dze nia i zwięk sza ją jej wła ści wo ści trak cyj ne. 
W po rów na niu do opo ny po przed niej ge ne ra cji no śność no -
wej opo ny wzro sła o piętnaście procent i wy no si 32,5 tony
(dla roz mia ru 35/65 R33). No we opo ny Mi che lin są gwa ran -
cją więk szej pro duk tyw no ści i mak sy ma li za cji cza su pra cy
ma szyn firm, któ re in we stu ją w no we mo de le ła do wa rek
o mo cy prze kra cza ją cej czę sto 400 KM. 
A oto garść najważniejszych informacji dotyczących nowej
opony MI CHE LIN XTXL E4 L4:
• dzię ki wzmoc nie niu kar ka su opo ny moc niej szym sta lo wym

kor dem jej no śność jest o piętnaście procent więk sza
od no śno ści opon po przed niej ge ne ra cji,

• tech no lo gia B2 gwa ran tu je lep sze prze nie sie nie mo cy ma -
szy ny na pod ło że bez po śli zgu opo ny na ob rę czy,

• zdecydowanie więk sza od por ność opo ny na uszko dze nia:
o dwadzieścia procent w ob sza rze bież ni ka i o dziesięć
procent na bo kach.

Nowa opo na MI CHE LIN XTXL E4 L4 przeznaczona do
ładowarek zo sta ła wpro wa dzo na do sprze da ży pod ko niec
la ta te go ro ku w na stę pu ją cych roz mia rach:
• 26.5 R 25 XTXL E4**** L4**** TL
• 29.5 R 25 XTXL E4**** L4**** TL
• 35/65 R 33 XTXL E4**** L4**** TL

Kon cern Ko mat su w spe cjal nym ko mu ni ka cie po in for -
mo wał o prze ję ciu ca ło ści udzia łów nie miec kiej fir my
Lehn hoff Hart stahl GmbH&Co. KG spe cja li zu ją cej się

w pro duk cji osprzę tu i szyb ko złą czy do ma szyn bu dow la -
nych. Szcze gól ną po zy cję w ga mie pro duk tów Lehn hoff
Hart stahl zaj mu ją szyb ko złą cza ko par ko we. Lehn hoff Hart -
stahl GmbH&Co. KG ofe ru je peł ną ga mę szyb ko złą czy
do ma szyn bu dow la nych. Mo del Leh ma tic wy zna czył  no wy
stan dard w Eu ro pie. In no wa cyj ne roz wią za nia za sto so wa no
rów nież w sys te mie w peł ni hy drau licz nych szyb ko złą czy ty -
pu Va rio lock prze zna czo nych głów nie do pra cy z łyż ka mi
skar po wy mi uchyl ny mi, chwy ta ka mi z ob ro tem lub in ny mi
na rzę dzia mi wy ma ga ją cy mi zasilania z do dat ko wego
obwodu hy drau licz nego. 
Obie stro ny umo wy, któ re zresz tą z ol brzy mim po wo dze niem
ści śle współ pra cu ją na wie lu ryn kach od z gó rą trzy dzie stu
lat, uzna ły trans ak cję za suk ces. Fir ma Lehn hoff Hart stahl
otrzy ma ła nie tyl ko po kaź ny za strzyk fi nan so wy. Do dat ko wo
otwo rzy ły się przed nią no we per spek ty wy, Ko mat su pla nu je
bo wiem zwięk sze nie pro duk cji. Nie tyl ko na wła sny uży tek,
ale tak że na po trze by in nych pro du cen tów ma szyn bu dow la -
nych. Nie miec ka fir ma li czy tak że na wy mia nę do świad czeń
z ośrod ka mi ba daw czo -roz wo jo wy mi Ko mat su. Ja poń ski kon -
cern nie wi dzi prze szkód by Lehn hoff Hart stahl od za raz ko -
rzy stać mógł z do świad czeń kon struk to rów Ko mat su i dzia ła -
ją cej glo bal nie sie ci sprze da ży. Ko mat su zaś wzbo ga ci swą
ofer tę o in no wa cyj ne szyb ko złą cza i na rzę dzia ro ro bo cze.
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Michelin XTXL E4 L4 – no wa opo na do ła do wa rek

Komatsu na udanych zakupach

Dzięki wzmocnionej strukturze nowa opona ma o piętnaście procent więk szą no -
śność i więk szą od por ność na uszko dze nia

Prezydent Komatsu Europe Keiko Fujiwara w towarzystwie zarządzającego firmą
Lehnhoff Hartstall GmbH&Co. KG Petera A. Lehnhoffa 



http://www.warynski-trade.com.pl/
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Pod mar ką Kra mer kry ją się dziś cie szą ce się uzna niem
użyt kow ni ków ła do war ki ko ło we i te le sko po we. Dziś
w za po mnie nie po szedł fakt, że pro du ku ją ca je, za ło -

żo na w ro ku 1925 przez bra ci Kra me rów fir ma aż do ro -
ku 1959 wy twa rza ła cią gni ki Pierw sza ma szy na te go ty pu na -
pę dza na by ła sil ni kiem ben zy no wym o mo cy 4 KM i wy po sa -
żo na w ko siar kę li stwo wą. Trak to rek kosz tu ją cy 15.000 ów -
cze snych ma rek cie szył się ol brzy mim za in te re so wa niem.
Nic za tem dziw ne go, że fir ma bra ci Kra mer w krót kim cza sie
sta ła się wio dą cym w Niem czech pro du cen tem róż ne go ro -
dza ju cią gni ków. Świa tło dzien ne raz po raz oglą da ły cią gni -
ki o na pę dzie we wszyst kich kla sach mo cy, któ rych roz wią -
za nia kon struk cyj ne sta no wi ły ka mie nie mi lo we w dzie dzi nie
ma szyn rol ni czych. Kra mer ofe ro wał rów nież spe cjal ne mo -

de le, na przy kład z na pę dem na wszyst kie ko ła. W la tach
trzy dzie stych ubie głe go stu le cia ko niecz ne oka za ło się prze -
nie sie nie pro duk cji do no wej fa bry ki w miej sco wo ści Über lin -
gen nad je zio rem Bo deń skim. 
W ro ku 1948 Kra mer uru cho mił pro duk cję cią gni ków, któ re
mo gły współ pra co wać z mię dzy osio wą ko siar ką li stwo wą.
Na rok 1970 przy padł z ko lei de biut cią gni ków 1014 o mo -
cy 88 kW (120 KM). Po trzech la tach ogło szo no dość za ska -
ku ją cą de cy zję. Kra mer za prze stał bo wiem wy twa rza nia cią -
gni ków. Fir ma po sta no wi ła skon cen tro wać się na pro duk cji
ma szyn bu dow la nych, kon kret nie ła do wa rek ko ło wych. Pra -
ce nad ich kon struk cją pod ję to w ro ku 1957. W ich efek cie
po dwóch la tach sze ro kiej pu blicz no ści za pre zen to wa na zo -
sta ła sztyw no ra mo wa ła do war ka na rów nych ko łach. Ma szy -
na wa ży ła 4,5 to ny, wy po sa żo na by ła w łyż kę o po jem no -
ści 0,75 m3. Za sto so wa no w niej kon cep cję czte rech kół
skręt nych i hy dro dy na micz ne prze nie sie nie na pę du za po -
mo cą zmien ni ka mo men tu. No wość sta no wi ło też sprzę gło
na wrot ne ob słu gi wa ne pe da łem. Zmia na kie run ku jaz dy nie
wy ma ga ła więc od ope ra to ra od ry wa nia rąk od kie row ni cy.
Ma szy na mia ła też ty po we dla ła do wa rek z tam te go okre su
man ka men ty. Naj więk szym by ło umiej sco wie nie do star cza -
ne go przez re no mo wa ną fir mę Scha eff wy się gni ka. Wy star -
czy ła chwi la nie uwa gi ope ra to ra, by je go ra mio na lub gło wa
zna la zły się na to rze ru chu ra mion wy się gni ka. Nie ma

w tym cie nia prze sa dy, ob słu gu ją cy pierw sze ła do war ki
czę sto na co dzień igra li ze śmier cią.
Na prze ło mie lat pięć dzie sią tych i sześć dzie sią tych mi nio ne go
stu le cia konstruktorzy Kramera postanowili doposażać nie któ -
re z mo de li ła do wa rek w sek cję ko par ko wą. Za mie rza li w ten
spo sób zwięk szyć funkcjonalność maszyn i za kres ich za sto -
so wań. Tak zmodyfikowane ma szy ny  nie by ły jed nak w sta nie
kon ku ro wać z ty po wy mi ko par ko -ła do war ka mi. Sek cja ko par -
ko wa i ła do war ko wa nie mo gły być bo wiem ob słu gi wa ne z te -
go sa me go fo te la. Zmia na stanowiska dezorganizowała pracę
za bie rając cen ny czas. Nic za tem dziw ne go, że kon cep cja do -
po sa ża nia ła do wa rek w sek cję ko par ko wą zo sta ła wkrót ce za -

rzu co na. Kon struk to rzy pra co wa li na to miast nad uspraw nie -
niem pra cy ma szy ną. W ro ku 1963 uda ło im się opra co wać
szyb ko złą cze hy drau licz ne znacz nie skra ca ją ce go mon taż
osprzę tu ro bo cze go. Korzystający z niego ope ra to rzy nie mu -
sie li już ręcz nie wbijać i wy bi jać bol ców.  

Wszystkie koła braci Kramer

Kramer KS 511 był maszyną bezpieczną dla operatora. Konstruktorzy umiejscowili
bowiem ramiona wysięgnika przed kabiną 

Owoc blisko dwuletnich prac konstruktorów Kramera stanowiła ładowarka na
równych kołach wyposażona w łyżkę o pojemności 0,75 m3

W la tach trzy dzie stych ubie głe go stu le cia fir ma bra ci Kra mer sta ła się wio dą cym
w Niem czech pro du cen tem róż ne go ro dza ju cią gni ków 
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Ła do war ki pierw szej ge ne ra cji pod da wa ne mo dy fi ka cjom,
z któ rych naj waż niej szą by ło prze nie sie nie ra mion wy się gni ka
przed kok pit, utrzy my wa ły swą po zy cję ryn ko wą do ro -
ku 1968, kie dy to świa tło dzien ne uj rza ła no wa ge ne ra cja ma -
szyn, tak zwa na Se ria 11. Ty po sze reg był sta ran nie do pra co -
wa ny pod wzglę dem kon struk cyj nym, zde cy do wa nie wy prze -
dzał swą epo kę. W ma szy nach do strzec moż na roz wią za nia,
któ re sto so wa ne by ły tak że w ko lej nych de ka dach, zresz tą
nie tyl ko przez Kra me ra, ale tak że in ne fir my spe cja li zu ją ce
się w pro duk cji ła do wa rek ko ło wych. Roz wi ja no też kon struk -
cję szyb ko złą czy, opra co wu jąc co raz to no we ro dza je osprzę -
tu. W pro spek cie re kla mo wym z póź nych lat sześć dzie sią tych
pro du cent chwa lił się, że ope ra tor ko rzy stać mo że z ca łe go
tu zi na w peł ni funk cjo nal nych na rzę dzi ro bo czych. 

W ro ku 1987 na ry nek we szła ła do war ka Kra mer 312 SL,
pierw sza na świe cie ma szy na te go ty pu wy po sa żo na se ryj nie
w obie osie skrętne i na pęd na czte ry ko ła. By ła to w swo im
cza sie naj czę ściej ku po wa na ła do war ka ko ło wa. Nie tyl ko
w Niem czech, bo wiem wie le spo śród po nad dzie się ciu ty się -
cy 312 SL tra fi ło na eks port spraw dza jąc się na pla cach bu -
do wy w naj dal szych na wet za kąt kach świa ta.
Rok 2000 przy niósł pierw sze za sad ni cze zmia ny w struk tu rze
wła sno ścio wej fir my. Kra me r po łą czył swe si ły z au striac kim

kon cer nem Neu son pro du ku ją cym sprzęt bu dow la ny. Sie -
dem lat póź niej obie fir my po sta no wi ły utwo rzyć wspól ne
przed się wzię cie z nie miec kim kon cer nem Wac ker. W ten
spo sób utwo rzo no kon cern Wac ker Neu son SE. Sku pia on
mar ki Kra mer Al l rad i Wac ker Neu son, pod któ ry mi pro du ko -
wa ny jest sprzęt bu dow la ny. Moż li wość ko rzy sta nia z roz bu -

do wa nej sie ci dys try bu cyj nej na le żą cej uprzed nio do kon -
cer nu Wac ker spra wi ła, że ko niecz ne sta ło się zwięk sze nie
mo cy pro duk cji ła do wa rek Kra mer. W re zul ta cie pod ję to de -
cy zję o bu do wie ko lej nej fa bry ki w miej sco wo ści Pful len dorf.
No wy za kład pro duk cyj ny uru cho mio no w ro ku 2008. Rocz -
nie z je go dwóch funkcjonujących niezależnie taśm pro duk -
cyj nych scho dzi po nad sześć ty się cy ma szyn. Z zakładu
wyjeżdżają ładowarki kołowe z ramionami teleskopowymi
i sztywnymi oraz ładowarki teleskopowe przeznaczone dla
budownictwa, rolnictwa oraz branży komunalnej.
W Pullendorf pro du ko wa ne są nie tyl ko ła do war ki z lo go Kra -
me ra, lecz tak że ma szy ny ma rek wcho dzą cych w skład kon -
cer nu Wac ker Neu son SE, czy li We ide mann i Wac ker Neu -
son. W tym sa mym miej scu wy twa rza ne są tak że ła do war ki
te le sko po we dla fir my Cla as. Ich pro duk cja bę dzie kon ty nu -
owa na jesz cze przez dwa i pół ro ku. 

Pierw sza na świe cie ła do war ka z do stęp nym w stan dar dzie na pę dem na wszyst -
kie ko ła we szła do sprze da ży w ro ku 1987

Przed pię cio ma la ty Kra mer za sto so wał w ła do war kach trzy try by skrę tu kół czy -
niąc je jesz cze bar dziej zwrot ny mi

Pod czas Dni Otwar tych uświet nia ją cych ju bi le usz dzie więć dzie się cio le cia fir my
za pre zen to wa no wszyst kie ro dza je ma szyn pro du ko wa nych w Pul len dorf

W Pul len dorf wy twa rza ne są tak że ła do war ki te le sko po we. Ma szy ny te z przy czyn
for mal nych ofe ro wa ne bę dą pod mar ką Kra mer do pie ro od ro ku 2018 
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Staram si´ myÊleç praktycznie!
Ma szy ny Bu dow la ne: – Oba wiam się, że na sza roz mo wa
mo że po trwać nie co dłu żej niż za kła da li śmy… 
Ar ka diusz Maj cher: – Pew nie są dzi Pan, że oka żę się nad -
zwy czaj in te re su ją cym roz mów cą? 

MB: – O tym je stem cał ko wi cie prze ko na ny. Chodzi mi także
o prze pięk ne, górskie wi do ki rozpościerające się z Pań skie -
go biu ra. Czło wie ko wi z rów nin trud no się bę dzie przez ca ły
czas skon cen tro wać na roz mo wie… 
AM:– To umów my się, że co ja kiś czas zro bi my so bie prze -
rwę, by rzu cić okiem na oko li cę. A mó wiąc po waż nie, tak się
skła da, że za wsze mia łem szczę ście do pięknych pejzaży.
Od dziec ka pa trzy łem na Gó ry Świę to krzy skie. Przy szło mi
też pra co wać w pięk nie po ło żo nych ko pal niach na Dol nym
Ślą sku. W oko li cach Strze go mia, w Tłu ma czo wie, a te raz
w Do bo szo wi cach… Twier dzę na wet, że wi dok z okna mo -
je go biu ra jest naj lep szym środ kiem na de pre sję. 

MB: – Wspo mniał Pan o dzie ciń stwie w Gó rach Świę to -
krzy skich… Czy Pań ska ro dzi na ma gór ni cze tra dy cje? 
AM:– Po cho dzę z po ło żo nych ma low ni czo Chę cin. Mój
oj ciec był zwią za ny z gór nic twem od kryw ko wym. Idąc w
jego ślady uczyłem się w tech ni kum gór ni czym, a po tem
ukoń czy łem na AGH w Kra ko wie wy dział geo lo gicz no -gór ni -
czy. Ja ko ab sol went w ro ku 1999 trafiłem do pra cy w ko pal -
ni surowców skalnych w oko li cach Kielc. Byłem wówczas
święcie przekonany, że sko ro skoń czy łem tak re no mo wa ną
uczel nię, to wszyst ko już po tra fię i świat do mnie na le ży. 

MB: – Tro chę tak „bez ki ja nie pod chodź”? 
AM:– Wła śnie tak. Na szczę ście umie jęt nie mną po kie ro wa -
no. Zo sta łem spro wa dzo ny na zie mię, „przy pię ty” do ka mie -
nia. Pra co wa łem w bry ga dzie re mon to wej, ob ser wo wa łem
lu dzi, tech no lo gie po zy ski wa nia urob ku i dzia ła nie ma szyn.
Po dwóch la tach po zna wa nia ko pal ni od pod szew ki by łem
wdzięcz ny, że mnie mło de mu in ży nie ro wi za fun do wa no
prak tycz ną na ukę za wo du. Wkrót ce pra co daw ca po wie rzył
mi sa mo dziel ne za da nie, ja kim by ło uru cho mie nie żwi row ni.
Gdy po ja wi łem się na miej scu, sta ną łem na łą ce oto czo -
nej la sem. Da łem ra dę i tak roz po czę ła się mo ja za wo do wa
po dróż. Pra co wa łem w Za chod nio po mor skiem, na Ku ja -
wach, na Dol nym Ślą sku, a na wet na Ukra inie. Mo że za -
brzmi to nie skrom nie, ale od no si łem suk ce sy, za rów no
wów czas, gdy po wie rza no mi bu do wę od pod staw ko pal ni
i za kła dów prze rób czych, jak i kie dy mo je dzia ła nia do ty -
czy ły wdro żeń no wych stan dar dów i pro ce dur. 

MB: – Był Pan też dy rek to rem ko pal ni me la fi ru w Tłu ma czo -
wie sta no wią cej je den z naj no wo cze śniej szych za kła dów
te go ty pu w Eu ro pie. Mi mo ol brzy mich na kła dów dłu go
prze cią ga ło się uru cho mie nie ko pal ni, nie osią gnę ła ona ni -
gdy za kła da ne go po zio mu pro duk cji. To chy ba po raż ka?
AM: – Wprost prze ciw nie. Obej mu jąc swą funk cję otrzy ma -
łem za da nie bu do wy od pod staw sta cjo nar ne go za kła du
prze rób cze go. Roz sta wa łem się z fir mą po zre ali zo wa niu
wszyst kich za mie rzeń. Mam sa tys fak cję, że i mo ja skrom -
na oso ba przy czy ni ła się do po wsta nia tak no wo cze snej,
do sko na le wy po sa żo nej ko pal ni. 

MB: – Po Tłu ma czo wie pod jął się Pan re struk tu ry za cji ko -
pal ni gnej su TESM w Do bo szo wi cach. Są dząc po fak cie,
że zo stał Pan pre ze sem TESM, Pań ska mi sja za koń czy -
ła się po wo dze niem?
AM:– Tak to po strze gam. Sy tu acja na ryn ku kru szyw
w tam tym okre sie zmu sza ła do dzia łań oszczęd no ścio -
wych i re struk tu ry za cyj nych. Do ko na li śmy też mo der ni za -
cji za kła du. Przy sło wio wym „strza łem w dzie siąt kę” oka -
zał się roz wój asor ty men tu kru szyw ozdob nych. Dzię ki te -
mu TESM stał się spół ką po strze ga ną ja ko rze tel ny part -
ner. Dziś je ste śmy w sta nie pro du ko wać każ de kru szy -
wo do wszyst kich za sto so wań in fra struk tu ral nych oraz
dla „Ko wal skie go” do do mu.

MB: – Co  li czy się bar dziej, ka mień czy ma szy na?
AM:– Co by ło pierw sze, jaj ko czy ku ra? Co jest waż niej -
sze? Waż niej szy jest mo im zda niem ka mień. Bez zło ża
nie ma ko pal ni, nie są po trzeb ne ma szy ny.

MB: – Gnejs to ka mień trud ny w urabianiu?
AM:– To ska ła wy lew na będąca od mia ną gra ni tu, ma te -
riał wy so ce abrazyjny. Cie szą cy oko, ale trud ny. Wa run ki
wy do by cia są nie sprzy ja ją ce tak że dla te go, że gnejs wy -
ma ga sto so wa nia szeregu do dat ko wych za bie gów,
a tech no lo gia wy do by cia mu si być ści śle prze strze ga na. 

MB: – Po wie dział Pan, że bez zło ża nie ma ko pal ni.
Do jej pra wi dło we go funk cjo no wa nia nie zbęd ne są jed -
nak od po wied nie ma szy ny…
AM:– Oprócz te go, że je stem gór ni kiem, geo lo giem i me -
ne dże rem in te re su ję się też ma szy na mi, ich pra wi dło wym
do bo rem. Do ce niam ich zna cze nie i chcę wie dzieć na ich
te mat wię cej niż to, że do ko pa nia ka mie nia po trze bo wać
bę dzie my ko par ki. In te re su je mnie, ja ka po win na być to
ma szy na, by by ła w sta nie spraw dzić się w wa run kach
na szej ko pal ni. Na sta wiam się na dłu go fa lo wą współ pra -
cę z do staw ca mi sprzę tu. Uwa żam, że wspól nie po win ni -
śmy troszczyć się o to, by ma szy na by ła na le ży cie wy ko -
rzy sty wa na. Dlatego nasz głów ny me cha nik i kie row nik
ko pal ni ma ją obo wią zek pod trzy my wa nia kon tak tów
z dealera mi. Waż ne jest po ro zu mie nie po mię dzy użyt -
kow ni kiem i do staw cą. Przy no si ko rzy ści obu stro nom.
De aler, a za je go po śred nic twem pro du cent mo że bo -
wiem wy ko rzy sty wać do świad cze nia eks plo ata cyj ne
użyt kow ni ka, ten zaś ko rzy stać z wie dzy do staw cy i pro -
du cen ta ma szy ny. Wła śnie stąd bie rze się udział na szej
ko pal ni w opty ma li zu ją cym eks plo ata cję ma szyn pro jek -
cie Ma tris Vo lvo CE czy te stach ma szyn. 

MB: – Jak wygląda codzienna współ pra ca z ser wi sem
de ale ra? Czy TESM wy pra co wał na przykład wła sny har -
mo no gram prze glą dów? Pro du cent po da je zalecenia dla
wa run ków uśred nio nych, w Do bo szo wi cach te zaś  są
znaczenie trud niej sze.
AM:– Użyt ku je my ma szy ny mar ki Vo lvo – ko par ki
gąsienicowe, ła do war ki kołowe i wo zi dło prze gu bo we.
Są one eks plo ato wa ne dość in ten syw nie, dla te go z ser -
wi sem Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska wy pra co wa li -



SERWIS I EKSPLOATACJA 11

... I N
IE

 T
Y

L
K

O

śmy in dy wi du al ny tok prze pro wa dza nia prze glą dów. Ru -
ty no we dzia ła nia serwisowe po zo sta ją w ge stii na szych
me cha ni ków. Uży wa ją oni oczy wi ście wy łącz nie cer ty fi -
ko wa nych przez pro du cen ta czę ści za mien nych, ole jów
i środ ków smar nych. Nie ma sen su, by do każ de go dro -
bia zgu wzy wać ser wi s de ale ra. 

MB: – Moż na do ga dać się z ser wi sem dealera? Z re gu ły
użyt kow ni ko wi by wa z nim nie po dro dze…
AM: – Nie tyl ko moż na, ale trze ba! To praw da, że je że li coś
dzie je się z ma szy ną, to użyt kow nik nie chce się przy znać
do za nie dbań. A prze cież nie po win ny one mieć miej sca.
Nie wy pa da prze cież nisz czyć wła sne go na rzę dzia pra cy.
Wy cho dzę z za ło że nia, że sko ro za in we sto wa li śmy w za -
kup ma szy ny po kaź ne środ ki, to po win na ona speł niać
swo ją funk cję jak naj dłu żej. Wszyst ko spro wa dza się
do te go, by na si ope ra to rzy, me cha ni cy i ser wis de ale ra
gra li w jed nej dru ży nie. Klu czo wą ro lę „roz gry wa ją ce go”
od gry wa tu ope ra tor. Sta ram się za wsze, by  czuł, że po -
wie rzo ny mu sprzęt jest je go ma szy ną. Tyl ko wów czas
bę dzie na le ży cie o nią dbał, na tych miast zgła szał uwa gi
i in for mo wał o uster kach. Je że li te go nie bę dzie ro bił, to
wkrót ce sprzęt za mie ni się w ster tę zło mu. 

MB: – Na ile istotna jest dla użytkownika renoma mar ki
ma szy ny? A może większą rolę odgrywa ser wis?
AM:– Oczy wi ście waż na jest ja kość wy ko na nia ma szy ny,
li czy się re no ma mar ki. Po za ku pie, pod czas co dzien nej
eks plo ata cji co raz więk sze zna cze nie dla użyt kow ni ka
ma jed nak spraw ność ser wi su. Je że li za brak nie wspar -
cia z je go stro ny, do brej współ pra cy me cha ni ków z użyt -
kow ni kiem, to każ dą ma szy nę – choć by naj lep szej mar -
ki – moż na bły ska wicz nie znisz czyć. 

MB: – Na ile li czy się dla Pa na do świad cze nie ope ra to ra?
A mo że nie ma ono więk sze go zna cze nia sko ro i tak na
co dzień wy rę cza ją go sys te my te le ma tycz ne?
AM:– Sys te my ma ją pod po wia dać ope ra to ro wi, jak ma
pra co wać. Sam sys tem jed nak nie wy star czy, trze ba
mieć prze cież ko mu pod po wia dać. Dla te go naj waż niej -
szy jest i bę dzie do świad czo ny ope ra tor. 

MB: – Ope ra to rzy z re gu ły nie prze pa da ją za te le ma ty ką…
AM: – Nie któ rzy są wręcz wro go na sta wie ni uwa ża jąc, że
sys te my te le ma tycz ne na ru sza ją ich pry wat ność, są na rzę -
dziem słu żą cym za rzą dza ją cym fir mą do kon tro lo wa nia
po zio mu zu ży cia pa li wa i wy mie rza nia kar. To złe po dej -
ście. W mo im po ję ciu sys te my te le ma tycz ne są uży tecz ne
dla wszyst kich pra cow ni ków ko pal ni, nie tyl ko nią za rzą -
dza ją cych. Po ma ga ją w pra wi dło wym wy ko rzy sta niu ma -
szy ny, osią gnię ciu opty mal nej wy daj no ści, przy jed no cze -
snym ogra ni cze niu kosz tów eks plo ata cyj nych. Oszczęd -
no ści nie uda się osią gnąć wy mie rza jąc ka ry fi nan so we.
Nie tę dy dro ga. Dla te go wraz z ope ra to ra mi do ko nu je my
ana li zy ich pra cy. Oma wia my po peł nio ne błę dy, wspól nie
za sta na wia my się, jak ich unik nąć w przy szło ści. W efek -
cie ob słu gu ją cy ma szy nę osią ga ją wyż szą wy daj ność,
a tym sa mym mo gą być ob ję ci sys te mem pre mio wa nia.

MB: – Dłu go za ję ło Pa nu prze ko na nie za ło gi do swo ich ra cji? 
AM: – W każ dym z do tych cza so wych miejsc sta ra łem się
na po czą tek stwo rzyć zgra ny ze spół lu dzi. Cho dzi o to, by
nie by ło po dzia łów na za rzą dza ją cych fir mą i resz tę pra -
cow ni ków. Nie wy my ślam rze czy nie moż li wych, sta ram
się my śleć prak tycz nie. Po pro stu uwa żam, że każ de mu
z nas, nie za leż nie od funk cji, po win no się pra co wać le piej
i ła twiej. Nie któ rym cięż ko jed nak wy tłu ma czyć, że sys te -
my te le ma tycz ne nie słu żą do szpie go wa nia ope ra to ra.
Kon tro li pod da wa na jest ma szy na, zaś spo sób pra cy ope -
ra to ra ana li zo wa ny. Wszyst ko po le ga na tym, by w spo -
sób opty mal ny wy ko rzy stać za leż no ści po mię dzy czło -
wie kiem, ma szy ną i sys te mem te le ma tycz nym. 

MB: – Ma szy ny pra cu ją ce w ko pal niach su row ców skal -
nych po dzi wiać mo gą tyl ko nie licz ni. Wstęp do za kła dów
gór ni czych jest bo wiem moc no ogra ni czo ny. Dla cze go
nie do ro bi li śmy się w Pol sce ta kiej im pre zy, jak nie miec -
kie Ste ine xpo czy bry tyj skie Hil l he ad, gdzie każ dy w ka -
mie nio ło mie mo że oglą dać z bli ska praw dzi we gi gan ty?
AM:– Pro blem wy ni ka z re stryk cyj nych prze pi sów Pra wa
Gór ni cze go ogra ni cza ją cych moż li wo ści wstę pu na te ren
czyn nych ko pal ni. Wpro wa dze nie na wet kil ku set osób
na te ren za kła du gór ni cze go nie sta no wi więk sze go pro -
ble mu. Wy star czy dać im się ka ski, ka mi zel ki, bu ty, prze -
szko lić w za kre sie BHP i pil no wać, by się nie roz pra sza -
li. Ale je że li na po ka zach mia ło by po ja wić się kil ka czy
na wet kil ka na ście ty się cy osób? Trze ba by ło by wy łą czyć
te ren im pre zy spod ju rys dyk cji Pra wa Gór ni cze go, co
jest w prak ty ce awy ko nal ne. 

MB: – Pan mo że na co dzień oglą dać nie tyl ko im po nu ją -
ce ma szy ny, ale tak że fan ta stycz ne górskie kra jo bra zy.
Na wa ka cje wy bie ra się Pan chy ba jed nak nad wodę?
AM:– Wa ka cje spę dzam w Su de tach, któ re są mo im ulu -
bio nym miej scem, peł nym ta jem nic. War to spę dzać tu
wol ny czas, każ dy znaj dzie tu stra wę dla du szy i cia ła. 

Rozmawiał: Ja cek Ba rań ski

Rozmowa z Arkadiuszem Majcherem,
prezesem zarządu Kopalni Gnejsu TESM w Doboszowicach 
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De mo Kam pus zor ga ni zo wa ny przez Ber ge rat Mon no ye ur
w cza sie tar gów Au to stra da -Pol ska to wy da rze nie,
do któ re go war to wra cać. Na je go za koń cze nie przy go -

to wa no bo wiem wi do wi sko we „show” pre zen tu ją ce nie tyl ko
moż li wo ści sprzę tu Cat, ale tak że naj lep szy do bór współ pra -
cu ją cych ma szyn i pra wi dło wy spo sób ich eks plo ata cji.
Po kaz od był się w Ko pal ni Wa pie nia „Mo ra wi ca”, któ ra zna -
ko mi cie na da je się do ta kich im prez. Jest od po wied nio zor -
ga ni zo wa na, roz le gła i ma low ni cza. Do koń ca bie żą ce go ro -
ku za mie rza wy do być oko ło 3,5 mi lio na ton su row ca z prze -
zna cze niem dla hut nic twa, prze my słu cu krow ni cze go, ener -
ge ty ki, a tak że bu dow nic twa dro go we go i ku ba tu ro we go
oraz pro duk cji wap na wę gla no we go sto so wa ne go na przy -
kład w rol nic twie. Zaj mu je po wierzch nię oko ło 100 hek ta rów,
a głę bo kość wy ro bi ska wy no si 60 me trów, do cho dząc
do rzęd nej 210 me trów nad po zio mem mo rza.

Bo ha te ra mi pierw szej czę ści po ka zu by ła m.in. ła do war ka
ko ło wa Cat 972M XE i wo zi dło prze gu bo we 730C. Ła do war -
ka to nie tyl ko ma szy na za ła dun ko wa, ale tak że trans por to -
wa, uzy sku ją ca naj lep sze wy ni ki w tej ro li na dy stan sie
do 120 me trów. Za pre zen to wa ny mo del ma układ amor ty za -
cji łyż ki, któ ry za po bie ga gu bie niu urob ku pod czas jaz dy
na nie rów nym te re nie, a jed no cze śnie zwięk sza kom fort pra -
cy ope ra to ra. Ma szy ny te go ty pu wy ko rzy sty wa ne do trans -
por tu ma te ria łu na więk sze od le gło ści war to wy po sa żać
w chłod ni ce ole ju mo stów na pę do wych, tak aby nie do cho -
dzi ło do prze grze wa nia me dium, a tym sa mym utra ty je go
wła ści wo ści. W ce lu zmniej sze nia zu ży cia pa li wa, wszyst kie
ła do war ki Cat śred niej wiel ko ści stan dar do wo ma ją blo ka dę
zmien ni ka mo men tu ob ro to we go. Jest ona za łą czo na
na wszyst kich bie gach oprócz pierw sze go, dzię ki cze mu
wzra sta spraw ność me cha nicz na ukła du na pę do we go. Nie
do ty czy to jed nak mo de lu 972M XE, w któ rym na pęd jest
prze no szo ny po przez mo duł wa ria to ra, obej mu ją cy pom pę
i sil nik hy drau licz ny oraz rów no le gły me cha nizm zę ba ty. Ta
in no wa cyj na prze kład nia bez stop nio wa spra wia, że ma szy -
na osią ga za da ne pa ra me try ro bo cze przy znacz nie niż -
szych ob ro tach jed nost ki spa li no wej, co prze kła da się
na ogra ni cze nie zu ży cie pa li wa się ga ją ce na wet 25% w po -

rów na niu z ana lo gicz nym sprzę tem po dob nej wiel ko ści, ale
z kla sycz nym ukła dem na pę do wym.
Ze staw ła do war ki ko ło wej 972M XE i wo zi dła prze gu bo we -
go 730 to bar dzo do bre po łą cze nie ma szyn. Z łyż ką o po jem -
no ści 4,6 m3, któ rej kon struk cja gwa ran tu je sto pień wy peł -
nia nia prze kra cza ją cy 100%, cał ko wi te na peł nie nie skrzy ni
od by wa się w trzech cy klach ro bo czych. Do bie ra jąc od po -
wied nią licz bę wo zi deł do ma szy ny za ła dow czej,
przy uwzględ nie niu od le gło ści na ja ką mu si być prze wo żo ny
uro bek, opo rów to cze nia dro gi czy jej na chy le nia, ta ki ze staw
mo że osią gać wy daj ność na wet 400 ton na go dzi nę.
Dzię ki trzem osiom na pę do wym z nie za leż nym za wie sze -
niem, wo zi dła prze gu bo we mo gą swo bod nie po ru szać się
na nie rów nym i mięk kim te re nie oraz po ko ny wać wznie sie nia
o na chy le niu po nad 20%. Skręt no -ob ro to wa ra ma nie tyl ko
za pew nia lep szy kon takt kół z pod ło żem obu czło nów pod -

wo zia, ale tak że uła twia ma new ro wa nie, po zwa la jąc na wy -
daj ną pra cę w wą skich wy ro bi skach, nie do stęp nych dla
więk szych jed no stek. Wo zi dła prze gu bo we nie wy ma ga ją
dróg tech no lo gicz nych, choć w po rów na niu z kon struk cja mi
sztyw no ra mo wy mi osią ga ją mniej szą pręd kość trans por to wą
na do brych dro gach i są mniej sta bil ne, zwłasz cza pod czas
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Dobór maszyn i sposób ich eksploatacji kluczem do wydajności

Za ła du nek wo zi dła od gó ry za pew nia ope ra to ro wi ko par ki bar dzo do brą wi docz -
ność na wnę trze skrzy ni, a tym sa mym uła twia opty mal ne roz miesz cze nie urob ku

Bohaterami pokazu w czynnym wyrobisku Kopalni Wapienia „Morawica” były dwie ładowarki kołowe i dwa wozidła. Na ich przykładzie prezentowano optymalny dobór
współpracujących maszyn i najefektywniejszy sposób załadunku



http://b-m.pl/


14 SERWIS I EKSPLOATACJA  

co fa nia i roz ła dun ku. Ide al nie, gdy są za ła do wy wa ne ko par -
ka mi, po nie waż ma szy ny te gwa ran tu ją opty mal ne roz miesz -
cze nie ma te ria łu w dłu giej skrzy ni. Waż ne jest aby przy za ła -
dun ku z gó ry wy so kość ścia ny nie by ła więk sza niż dłu gość
ra mie nia ko par ki. Ta ki spo sób na peł nia nia wo zi dła cha rak te -
ry zu je się naj krót szy mi cy kla mi ro bo czy mi, wy no szą cy mi
śred nio mię dzy 24 a 28 se kund. Łącz na ich licz ba po win na
wy no sić mak sy mal nie od 4 do 6. Ko par ka ma jesz cze wie le
in nych za let, jak na przy kład moż li wość pra cy na ogra ni czo -
nej prze strze ni oraz pod ło żach o mniej szej no śno ści, za pew -
nia du że si ły od spa ja nia i po zwa la na ura bia nie se lek tyw -
ne – ope ra tor do kład nie wi dzi w ja ki spo sób i czym na stę pu -
je wy peł nia nie łyż ki. Nie ste ty nie jest to ma szy na au to no micz -
na, bo nie po tra fi po sprzą tać urob ku, któ ry wy padł pod czas
za ła dun ku i ru sza nia wo zi dła, a tak że wol no prze miesz cza
się mię dzy kil ko ma miej sca mi pra cy. Po dob ne ce chy ma ją
ko par ki przed się bier ne, sto so wa ne głów nie w ko pal niach ka -
mie nia wul ka nicz ne go, gdzie utrzy ma nie spą gu jest znacz nie
trud niej sze, a ścia ny wy ro bi ska ma ją du żą wy so kość.
W po ka zie nie mo gło za brak nąć spy char ki. Mo del D6T to
sztan da ro wa ma szy na te go ty pu pro du ko wa na przez kon -
cern Ca ter pil lar. Ma ona pod wo zie gą sie ni co we w ukła dzie

trój kąt nym, któ re cha rak te ry zu je się pod nie sie niem ko ła na -
pę do we go i za sto so wa niem do dat ko we go ko ła na pi na ją ce -
go. Przy ję te roz wią za nie chro ni na pęd przez na prę że nia mi
roz cho dzą cy mi się po ra mie, ale tak że – wbrew po zo -
rom – zwięk sza sta bil ność ma szy ny. Za pre zen to wa na jed -
nost ka by ła wy po sa żo na w le miesz ty pu SU (Se mi -Uni ver sal),
prze zna czo ny do pra cy w cięż kich wa run kach, gdzie istot -
ną ro lę od gry wa zdol ność pe ne tra cji grun tu i po jem ność
(w tym przy pad ku 5,3 m3). Je śli ta ka ma szy na ko ry tu je
na od le głość oko ło 30 me trów, to jej wy daj ność w cią gu go -
dzi ny wy no si oko ło 250 m3. Spy char ka mo że pra co wać
przy na chy le niu pod ło ża na wet po wy żej 25%, a jej wy daj -
ność przy spy cha niu w dół wzra sta o 2% na każ dy je den
pro cent na chy le nia.
W po praw nie zor ga ni zo wa nej ko pal ni waż ną ro lę od gry wa
rów niar ka. Ma szy na Cat 140M zna ko mi cie na da je się do pro -
fi lo wa nia i utrzy ma nia dróg trans por to wych, któ ry mi prze wo -
zi się uro bek za po mo cą wo zi deł sztyw no ra mo wych. Dzię ki
niej o wie le ła twiej spra wić, aby by ła wprost ide al na, czy li
na trzy sze ro ko ści wo zi deł w przy pad ku od cin ków pro stych
oraz na czte ry w przy pad ku za krę tów. Rów nie istot ne zna -
cze nie ma ją spad ki po przecz ne o na chy le niu 2% w ce lu od -
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Utrzymanie w na le ży tym sta nie dróg technologicznych kopalni wymaga za sto so -
wa nia rów niar ki, na przykład Cat 140M

Ła do war ki Cat 980M i Cat 988H róż nią się nie tyl ko ma są eks plo ata cyj ną i osią -
ga mi, ale tak że kon struk cją wy się gni ka i ki ne ma ty ką ru chu łyż ki

Ma szy na za ła dow cza nie mo że być za du ża, ani za ma ła. Dzię ki wy po sa że niu ła do war ki 980M w wy dłu żo ne ra mio na, na da je się ona do współ pra cy za rów no z naj więk -
szym wo zi dłem prze gu bo wym Cat 740C (w tym z nie co mniej szym mo de lem 730C), a tak że naj mniej szym wo zi dłem sztyw no ra mo wym Cat 770
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pro wa dza nia wo dy, re gu lar ne spad ki po dłuż ne (bez po -
przecz nych usko ków), a tak że bocz ne na sy py za bez pie cza -
ją ce na po ło wę wy so ko ści ko ła wo zi dła. Ta ka dro ga po win na
być wy dzie lo na za ka zem ruch dla in nych po jaz dów i za pew -
niać sto sun ko wo ni skie opo ry to cze nia (naj le piej po ni -
żej 3%). W okre sie let nim istot ne znacz nie ma re gu lar ne zra -
sza nie grun to wej na wierzch ni, co za po bie ga po wsta wa niu
ku rzu, któ ry po gar sza wi docz ność i ne ga tyw nie wpły wa
na ukła dy fil tra cji w po jaz dach.
Dru ga część po ka zu mia ła miej sce w czyn nym wy ro bi sku,
gdzie za pre zen to wa no kom plet ma szyn ty po wo gór ni czych.

Jed ną z nich by ła ła do war ka ko ło wa Cat 980M wy po sa żo na
w wy dłu żo ny wy się gnik, któ ry zwięk sza wy so kość wy sy pu
o pra wie 30 cm, łyż kę skal ną o po jem no ści 5,4 m3 oraz opo -
ny ty pu L5, cha rak te ry zu ją ce się naj wyż szym bież ni kiem
i wzmoc nio nym opa sa niem. Po rów ny wa no ją z ła do war -
ką 988H – jed ną z dwóch, któ re pra cu ją w Ko pal ni Wa pie nia
„Mo ra wi ca”, rów nież bio rą cą udział w wi do wi sku. Mia ła ona
stan dar do wy wy się gnik oraz łyż kę skal ną o po jem no ści 6,4
m3. Jej ko ła wy po sa żo no w łań cu chy ochron ne, za bez pie -
cza ją ce opo ny przed prze cię cia mi, zwłasz cza na bo kach.
W obu ła do war kach tra dy cyj na kie row ni ca jest za stą pio na
joy stic kiem. Dzię ki te mu ope ra tor mniej pra cu je ple ca mi
i mo że za jąć bar dziej wy god ną po zy cję. No wa tor skie roz wią -
za nie to stan dard we wszyst kich ła do war kach ko ło wych Cat,
po cząw szy od mo de lu 966K.
Dru gą pa rą „ak to rów” by ły wo zi dła – prze gu bo we Cat 730C
i sztyw no ra mo we Cat 772. Naj więk sze wo zi dło prze gu bo we
Cat 740C ma jesz cze tro chę mniej szą skrzy nię ła dun ko wą niż
naj mniej sze wo zi dło sztyw no ra mo we Cat 770. W po jaz dach
sztyw no ra mo wych skrzy nia zwy kle jest pła ska, za pew nia jąc
rów no mier ny za ła du nek ko sza za sy po we go, choć do stęp ne
są rów nież skrzy nie z dnem dwu spa do wym. Poleca się je
przy du żych na chy le niach dróg trans por to wych (np. 60%).
Każ da ta ka skrzy nia, po za do dat ko wy mi pły ta mi sta lo wy mi,
mo że być wzmoc nio na wkład ka mi gu mo wy mi. Za pew nia ją
one dwa ra zy więk szą od por ność na ście ra nie i czte ry ra zy
więk szą od por ność na ude rze nia, a po nad to gwa ran tu ją
znacz nie mniej szy ha łas pod czas za ła dun ku pierw szej łyż ki
urob ku. Nie ste ty są o wie le grub sze niż za bez pie cze nia sta lo -
we, co po wo du je zmniej sze nie po jem no ści nad wo zia.
Ła do war ka ko ło wa 988H i wo zi dło 772 to naj le piej do pa so -
wa ny ze staw ma szyn te go ty pu. Aby ich pra ca by ła moż li -

wie efek tyw na, ma szy na za ła dun ko wa po win na pra co wać
we dług sche ma tu „V”. Je śli wo zi dło jest usta wio ne od po -
wied nio bli sko, pod czas do jaz du do nie go od ścia ny, ma -
szy na wy ko nu je pół to ra ob ro tu kół. Tak krót ki dy stans po zy -
tyw nie wpły wa na zu ży cie opon, łań cu chów ochron nych
i pa li wa, ale przede wszyst kim gwa ran tu je wy so ką wy daj -
ność. Ope ra tor ła do war ki po wi nien do jeż dżać do ścia ny
pro sto pa dle, na pierw szym bie gu, z czło na mi ra my po jaz du
usta wio ny mi w jed nej li nii. Kra wędź łyż ki mu si być usta wio -

na rów no le gle do pod ło ża, ale nie jest ko niecz ne aby
za każ dym ra zem opie ra ła się na nim. Czyn ność ta jest wy -
ma ga na tyl ko przy czysz cze niu ob sza ru za ła dun ku. Wy peł -
nia jąc łyż kę ma te ria łem ko niecz ne jest za my ka nie łyż ki, jak
rów nież de li kat ne pod no sze nie wy się gni ka. Czas ma new ro -
wa nia pod ścia ną nie po wi nien prze kra czać 12 se kund.
Przy ska le wa pien nej na ta kie wo zi dło moż na za ła do wać 45
ton urob ku, a sto su jąc na kład ki na bur ty o wy so ko -
ści 155 mm zwięk sza ją ce po jem ność skrzy ni o 2,5 m3 – na -
wet 50 ton. Mo del Cat 772 na do brych dro gach trans por to -
wych osią ga pręd kość jaz dy do 70 km/h.
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Nad do stęp no ścią ma szyn Cat czu wa pro fe sjo nal ny ser wis z 89 warsz ta ta mi mo -
bil ny mi i 110 zna ko mi cie prze szko lo ny mi me cha ni ka mi

Skrzy nia wo zi dła prze gu bo we go mu si od zna czać się mak sy mal nie ni skim środ -
kiem cięż ko ści, na to miast wo zi dła sztyw no ra mo we go jak naj więk szą po jem no ścią

Ładowarka 988H znacz nie le piej na da je się do wo zi dła 772, choć maszyna 980M
rów nież mo że z nim współ pra co wać, a na wet z cięż szy mi jed nost ka mi te go ty pu 
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Sys te my ste ro wa nia ma szy na mi Trim ble GCS900 3D
przy spie sza ją wy ko na nie prac i pod no szą efek tyw -
ność wy ko rzy sta nia sprzę tu przy jed no cze snym ogra -

ni cze niu kosz tów. In we sty cja w nie zwra ca się bły ska wicz nie,
cze go do wo dzi ana li za te stu pro duk tyw no ści spy char ki wy -
po sa żo nej w sys tem ste ro wa nia pra cą i bez nie go 
Do te stu nie bez racji wy bra no spy char ki. To wła śnie w przy -
pad ku tych ma szyn po za in sta lo wa niu sys te mu ste ro wa nia
pra cą za uwa żyć moż na naj więk sze róż ni ce w efek tyw no ści
wy ko ny wa nych ro bót. Z do świad czeń SI TECH PO LAND wy -
ni ka, że za po mo cą spy char ki wy po sa żo nej w sys tem ste ro -
wa nia Trim ble wy ko nać moż na pra ce, do któ rych użyć trze -
ba by ło by trzech ma szyn bez ta kie go wy po sa że nia. Sys tem

Trim ble GCS900 3D na spy char kę pra cu je w opar ciu o za -
in sta lo wa ne na jej le mie szu od bior ni ki GPS wy ko rzy stu ją ce
sy gna ły sa te li tar ne i po praw ki z umiesz czo nej na pla cu bu -
do wy sta cji re fe ren cyj nej. Dzię ki te mu w cza sie rze czy wi -
stym ma szy na jest au to ma tycz nie pro wa dzo na po pro jek cie
pod wzglę dem re ali zo wa nych płasz czyzn po zio mych oraz
od po wied nich spad ków. Za da niem ope ra to ra jest tyl ko śle -
dze nie po praw no ści prac i re ago wa nie w przy pad ku za ob -
ser wo wa nia ja kich kol wiek od stępstw od przy ję tych za ło żeń.
Wy klu cza to w prak ty ce ry zy ko wy stą pie nia nie pra wi dło wo -
ści w re ali za cji za da nia eli mi nu jąc jed no cze śnie ko niecz -
ność wy ko ny wa nia ogra ni cza ją cych ren tow ność po pra wek.
Wy ko rzy stu jąc sys tem Trim ble GCS900 3D po ukoń cze niu
ro bót w pro sty spo sób prze pro wa dzić moż na ich in wen ta ry -
za cję. Wy star czy tyl ko sko rzy stać z jed nej z funk cji po mia -
ro wych sys te mu. W ten spo sób osta tecz nie moż na się prze -
ko nać, czy efekt prac jest w stu pro cen tach zgod ny z otrzy -
ma nym mo de lem te re nu. Dzię ki te mu z gó ry wy klu czyć
moż na ja ką kol wiek po mył kę.
Sko ro sys te my ste ro wa nia ma szy na mi Trim ble
GCS 900 3D po zwa la ją wy ko naw com ro bót ziem nych pra -
co wać szyb ciej, do kład niej i ta niej, to in we sty cja w nie wy -
da je się być czymś oczy wi stym, świa do mym kro kiem
na dro dze do roz wo ju fir my wy ko naw czej. Kro kiem za sad -
nym pod wzglę dem eko no micz nym jest tak że dla te go, że
sys te my po mia ro we Trim ble za in sta lo wać moż na na ma -
szy nach róż nych ma rek, za rów no star sze go ty pu, jak i tych

naj now szych. Sta ra praw da mó wi, że ma szy na jest tak do -
bra, jak spraw ny jest jej ope ra tor. Efek tyw ność wy ko rzy sta -
nia sprzę tu, a tym sa mym wy daj ność wzra sta za tem dzię ki
moż li wo ści wspar cia kie ru ją ce go ma szy ną sys te ma mi ste -
ro wa nia pra cą. W przy pad ku spy char ki szcze gól nie waż ne
jest oczy wi ście do świad cze nie i wy szko le nie ope ra to ra.
Spe cja li ści Trim ble prze ko nu ją jed nak, że wy star czą dwa
mie sią ce pra cy na ma szy nie wy po sa żo nej w sys tem ste ro -
wa nia GCS 900 3D, by na wet świe żo upie czo ny ope ra tor
osią gnął wy daj ność pra cow ni ka z kil ku let nim sta żem, ale
wy ko nu ją cym ro bo ty me to dą kon wen cjo nal ną, przy uży ciu
pa li ków i li nek. O tym, że ma ją ra cję, prze ko nu ją wy ni ki te -
stu wy daj no ści sys te mu ste ro wa nia ma szy na mi Trim ble
GSC900 3D za in sta lo wa ne go na spy char ce. Prze pro wa -
dzo no ją do ko nu jąc po rów na nia szyb ko ści i kosz tów wy ko -
na nia te go sa me go za da nia przez dwie iden tycz ne ma szy -
ny. Na jed nej z nich za in sta lo wa no sys tem Trim ble
GCS900, dru ga zaś pra co wa ła bez żad ne go sys te mu. 
Dla po wo dze nia i mia ro daj no ści te stu ko niecz ne by ło wy ko -
rzy sta nie spy cha rek do iden tycz ne go za da nia i w jak naj bar -
dziej zbli żo nych wa run kach. W tym ce lu przy go to wa no spe -
cjal ne dro gi te sto we, każ da z nich o dłu go ści osiem dzie się -
ciu me trów. By ły to od cin ki o zmien nych spad kach, na któ -
rym znaj do wa ły się za rów no ob sza ry, w któ rych na le ża ło ze -
brać nad miar ma te ria łu, jak i ta kie, gdzie je go bra ki na le ża ło
uzu peł nić. Aby za pew nić mak sy mal nie zbli żo ne wa run ki pra -
cy dla każ dej ze spy cha rek, po sta no wio no, że oby dwa te sto -
we od cin ki znaj do wać się bę dą w bli skim są siedz twie, oba
też mia ły być bu do wa ne przy uży ciu ma te ria łu te go sa me go
ro dza ju. Wa run kiem mia ro daj no ści te stu by ło tak że to, że by
każ dą z ma szyn ob słu gi wał ten sam ope ra tor, a pra ca od by -
wa ła się w zbli żo nych wa run kach at mos fe rycz nych, cho ciaż -
by pod wzglę dem tem pe ra tu ry oto cze nia i opa dów.
Te ren, przez któ ry prze bie ga ły obie dro gi, zo stał przy go to -
wa ny w ten spo sób, że by po wierzch nia wyj ścio wa by ła iden -
tycz na. Dla te go na po czą tek te ren zo stał wy rów na ny przez
spy char kę z za in sta lo wa nym sys te mem Trim ble GCS900,
na stęp nie dokonano pomiarów po wierzch ni za po mo cą od -
bior ni ka GNNS SPS985. W ten spo sób or ga ni za to rzy te stu
mogli ob li czy ć cał ko wi tą ob ję tość ma te ria łów, któ re spy -
char ki musiały ze brać lub na wieźć. 
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Trim ble pod no si efek tyw ność spy char ki

Na wy ko na nie zadania ma szy na z sys te mem GCS900 3D po trze bo wa ła niespełna
półtorej go dzi ny i za le d wie sześć dzie się ciu prze jaz dów

Ope ra tor ma szy ny bez za in sta lo wa ne go sys te mu po trze bo wał nie mal że czte rech
go dzin, w cią gu któ rych wy ko nał aż 214 prze jaz dów spa la jąc 71 li trów pa li wa 



http://www.sitech-poland.pl/
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Przygotowane od cin ki dro go we mia ły po osiem dzie siąt me -
trów dłu go ści i prze bie ga ły za rów no po li nii pro stej, jak i po łu -
ku. Ni we le ta skła da ła się z trzech łu ków pio no wych, a mak sy -
mal na róż ni ca wy so ko ści wy nosiła 2,40 me tra. Dro ga obej -
mo wa ła dwie jezd nie o na chy le niu 2,5%, po bo cza o na chy le -
niu 5% oraz skar py o na chy le niu 33%. Przed przy stą pie niem
do te stu uzgod nio no, że dla wy ni ków nie bę dą mia ły zna cze -
nia czas opra co wy wa nia pro jek tu w biu rze ani wstęp ne go
przy go to wa nia te re nu pod bu do wę. Podstawą ta kiej de cy zji
był fakt, że ope ra tor oby dwu spy cha rek ko rzy stał z te go sa -
me go pro jek tu i przy stę po wał do pra cy w mak sy mal nie zbli -
żo nych, by nie po wie dzieć iden tycz nych wa run kach.
W fa zie ty cze nia dla ma szy ny bez za in sta lo wa ne go sys te mu
na każ dym z prze kro jów roz miesz czo nych co dzie sięć me trów
wy ty czo no pięć pa li ków (5x9=45 pa li ków). Czyn no ści z tym
zwią za ne trwa ły dwie go dzi ny i pięt na ście mi nut. W przy pad ku
spy char ki  wy po sa żo nej w sys tem Trim ble GCS900 3D wy star -
czy ło wy ty cze nie tyl ko jed ne go pa li ka do kon tro li wy so ko ści
le mie sza, co za bra ło za le d wie trzy mi nu ty.
Przy po rów na niu efek tów pra cy oby dwu spy cha rek bra no
pod uwa gę czas wy ko na nia za da nia, osią gnię tą do kład -
ność, po ziom zu ży cia pa li wa oraz licz bę osób, któ re mu sia -
ły być za an ga żo wa ne w re ali za cję pro jek tu. Pra ce roz po czę -
ły się od rów na nia. By ukoń czyć za da nie spy char ka bez sys -
te mu w cią gu trzech go dzin i 48 mi nut wy ko na ła 214 prze -
jaz dów. Na wy ko na nie iden tycz ne go za kre su prac ma szy -
na z sys te mem GCS900 po trze bo wa ła go dzi ny i 28 mi nut,
w cią gu któ rych wy ko na ła sześć dzie siąt prze jaz dów.

Po za koń cze niu przez obie ma szy ny prze wi dzia nych te -
stem prac or ga ni za to rzy do ko na li kon tro li do kład no ści. Po -
mia ry wy ka za ły, że spy char ka z sys te mem GCS900 pra co -
wa ła nie tyl ko szyb ciej, ale tak że eko no micz niej i do kład -
niej. Po wyż sze wy ni ki po twier dza ją, iż sys te my ste ro wa nia
ma szy na mi dia me tral nie pod nio sły efek tyw ność wy ko rzy -
sta nia ma szyn umoż li wia jąc ukoń cze nie prac szyb ciej i do -
kład niej oraz znacz nie ob ni ża jąc kosz ty. Wzrost pro duk -
tyw no ści oraz ob ni że nie kosz tów wy ni ka ją przede wszyst -
kim z ogra ni cze nia na kła dów pra cy geo de tów oraz zna czą -
ce go zmniej sze nia licz by prze jaz dów, a co za tym idzie
oszczęd no ści cza su oraz pa li wa.
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Tyczenie Spycharka bez systemu Spycharka z systemem GCS900
liczba palików: 45* 1**

czas: 2 h 15 min 3 min

* Na każdym z przekrojów rozmieszczonych co 10 m wytyczono 5 palików (5x9=45 palików), **Wytyczono tylko jeden palik do kontroli wysokości lemiesza.

Równanie Spycharka bez systemu Spycharka z systemem
GCS900

czas: 3 h 48 min 1 h 28 min
liczba przejazdów: 214 60

Kontrola dokładności* Spycharka bez systemu Spycharka z systemem
GCS900

liczba punktów położonych zbyt wysoko: 18 2
udział procentowy: 35% 4%
maksymalna odchyłka: 0,069 m 0,031m
liczba punktów w tolerancji: 18 44
udział procentowy: 35% 86%
liczba punktów położonych zbyt nisko: 15 5
udział procentowy: 30% 10%
maksymalna odchyłka: - 0,067 m - 0,039 m

* Za po mo cą od bior ni ka GPS Trim ble SPS985 z opro gra mo wa niem SCS900 wy ko na no po miar oby dwu po wierzch ni w siat ce punk tów roz miesz czo nych co około 5 m.
Przy ję to, iż punkt mie ści się w to le ran cji, je śli od chył ka róż ni cy wy so ko ści po mie rzo nej i pro jek to wej nie prze kra cza 3 cm.

Zużycie paliwa Spycharka bez systemu Spycharka z systemem
GCS900

71 litrów 27 litrów

Podsumowanie wyników/Czas pracy
Spycharka bez systemu Spycharka z systemem Oszczędności, 

Etapy prac GCS900 wzrost produktywności
Tyczenie 2 h 15 min 3 min Zaoszczędzone 2 h 12 min
Równanie 3 h 48 min 1 h 28 min Zaoszczędzone 2 h 20 min,

wzrost produktywności o 159%
Operator 3 h 48 min 1 h 28 min Zaoszczędzone 59% czasu
Geodeta 2 h 15 min 3 min Zaoszczędzone 98% czasu

Kontrola do kład no ści wykonania prac wy ka za ła niezbicie, że spy char ka z sys te mem
GCS900 pra co wa ła nie tyl ko szyb ciej, ale tak że eko no micz niej i do kład niej
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Wy wo ła ny awa rią prze stój ma szy ny sta no wi pro blem
dla każ dej fir my, dez or ga ni zu jąc jej pra cę. Aby przy -
spie szyć usu nię cie awa rii, moż na sko rzy stać z ofer ty

fir my Ser wis -Kop, na le żą cej do gro na czo ło wych pol skich im -
por te rów i dys try bu to rów czę ści ory gi nal nych oraz wy so kiej
kla sy za mien ni ków do ma szyn bu dow la nych JCB, Cat, Ca se,
Ko mat su, Te rex, Vo lvo i sze re gu in nych pro du cen tów. Fir ma
spe cja li zu je się w mar kach JCB i Ca ter pil lar, dys po nu jąc naj -
więk szym w Pol sce asor ty men tem czę ści i pod ze spo łów
do tych ma szyn. Za so by ma ga zy no we Ser wis -Kop są na bie -
żą co uzu peł nia ne, fir ma przyj mu je rów nież za mó wie nia in dy -
wi du al ne, któ rych re ali za cja od by wa się w naj krót szym moż li -
wym ter mi nie. Dba o to kil ku na sto oso bo wy ze spół naj wyż szej
kla sy spe cja li stów, za trud nio nych w dzia le han dlo wym fir my.
Każ dy z nich słu ży fa cho wą i rze tel ną in for ma cją, do ty czą cą
pra wi dło we go do bo ru czę ści, kom po nen tów i osprzę tu do ma -
szyn. Z kon sul tan ta mi Ser wis -Kop moż na kon tak to wać się za -
rów no te le fo nicz nie, po przez for mu larz zgło sze nio wy, jak
i bez po śred nio, od wie dza jąc sie dzi bę fir my w Rze szo wie.
Ser wis -Kop ofe ru je rów nież za mien ni ki czę ści do ma szyn
JCB, Ca ter pil lar, Ca se, Ko mat su, Te rex i Vo lvo, gwa ran tu jąc,
że zo sta ły one od po wied nio prze te sto wa ne i speł nia ją pa ra -
me try ja ko ścio we okre śla ne dla czę ści ory gi nal nych. Po ję cie
„za mien nik” w przy pad ku czę ści, znaj du ją cych się w asor ty -
men cie fir my Ser wis -Kop ab so lut nie nie ozna cza, że są one
„gor sze, ale tań sze”. To praw da, że za mien ni ki kosz tu ją
mniej, ale ich ja kość nie od bie ga od ja ko ści czę ści ory gi nal -
nych. Klient nie mu si więc oba wiać się, że po za mon to wa niu

za mien ni ka na ra zi się na pro ble my w co dzien nej eks plo ata -
cji ma szy ny. Han dlow cy Ser wis -Kop wska zu ją moż li wo ści
ob ni że nia kosz tów na pra wy ma szy ny, ale do de cy zji klien ta
po zo sta wia ją, czy osta tecz nie za mó wi za mien nik czy też
ory gi nal ną część, któ ra z re gu ły jest rów nież do stęp -
na „od rę ki”. Wszyst kie czę ści do ma szyn bu dow la nych, tak -
że za mien ni ki, ob ję te są gwa ran cją, któ rej czas obo wią zy wa -
nia za le ży od ro dza ju pro duk tu.
Ser wis -Kop po ma ga użyt kow ni kom zwięk szyć pro duk tyw -
ność ich sprzę tu. Rze szow ska fir ma po sia da w swej ofer cie
bo ga ty asor ty ment czę ści do ma szyn gą sie ni co wych. Jest
tak że w sta nie za ofe ro wać prak tycz nie każ dy ro dzaj osprzę -
tu, na da ją cy się do ma szyn wszel kie go ty pu. Roz bu do wa -
na ofer ta obej mu je za rów no szyb ko złą cza hy drau licz ne, jak
i ca łą ga mę róż no rod nych ty pów ły żek naj wyż szej ja ko ści.
Po cząw szy od róż nych roz mia rów ły żek pod się bier nych, po -
przez skar po we, aż po spe cja li stycz ne tra pe zo we. Po nad to
Ser wis -Kop po ma ga do po sa żyć ma szy ny w róż ne go ro dza ju
wi dły do pa let, zry wa ki, wiert ni ce mło ty, a tak że do dat ko we
ob wo dy hy drau licz ne, za si la ją ce ofe ro wa ny osprzęt. Klient
mo że mieć pew ność, że na by ty przez nie go osprzęt zo stał
pra wi dło wo do bra ny, dzię ki cze mu bę dzie dzia łał efek tyw nie
i bez a wa ryj nie. Wszyst kie na rzę dzia ro bo cze, ofe ro wa ne
przez Ser wis -Kop są bo wiem prze my śla ny mi kon struk cja mi,
wy ko na ny mi z naj wyż szej ja ko ści ma te ria łów. Z ca ło ścią
ofer ty fir my w za kre sie czę ści za mien nych i osprzę tu, za po -
znać się moż na od wie dza jąc ak tu ali zo wa ną na bie żą co stro -
nę in ter ne to wą www.ser wis -kop.pl

Części zamienne? Osprzęt? Skorzystaj z oferty Serwis-Kop!

http://www.serwis-kop.pl/pl/
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Wraz z na dej ściem zi my po wra ca pro blem od po wied -
nie go przy go to wa nia ma szyn i sprzę tu bu dow la ne -
go eks plo ato wa nych w wa run kach za le ga nia po kry -

wy śnież nej i ob ni żo nych tem pe ra tur. Oczy wi ście wa run ki at -
mos fe rycz ne pa nu ją ce pod czas tej po ry ro ku nie za wsze by -
wa ją trud ne, w mi nio nych dwu dzie stu la tach mie li śmy
do czy nie nia ra czej z zi ma mi cie pły mi, ze śred nią do bo wą
tem pe ra tu rą rzad ko spa da ją cą po ni żej ze ra. Także podczas
minionej zimy warunki pogodowe umożliwiały pro wa dze nie
ro bót w niemal nor mal nym za kre sie. Nie oznacza to
oczywiście, że podobnie będzie i w tym roku, a użytkownicy
zwolnieni będą z odpowiedniego przygotowania sprzętu.
Nie ste ty, cią gle jesz cze zbyt ma ło użyt kow ni ków przy wią zu je
do te go od po wied nią wa gę. Ci, któ rzy za nie cha ją na le ży te go
przy go to wa nia swych ma szyn z ca łą pew no ścią nie osią gną
oszczęd no ści, prędzej po nio są niekiedy bardzo  trud ne
do po we to wa nia stra ty. Eks plo atu jąc nie przy go to wa ny
sprzęt mu szą się bowiem li czyć z ko niecz no ścią po no sze nia
do dat ko wych wy dat ków na re mon ty i czę ści za mien ne, opłat
za wy na ję cie ma szy ny za stęp czej, go dzi ny nad licz bo we ope -
ra to ra oraz kar umow nych za nie do trzy ma nie ter mi nu wy ko -
na nia ro bót… Za nie dba ne ma szy ny są awa ryj ne, pa mię taj my
tak że, że dra stycz nie ob ni ży się ich war tość w przy pad ku od -
sprze da ży. A za tem war to za wcza su za dbać o na le ży te przy -
go to wa nie sprzętu do zi my, na wet je że li ta oka że się ona ła -
god niej sza niż prze wi dy wa ły to pro gno zy.
Brak od po wied nie go przy go to wa nia ma szyn do eks plo ata cji
w wa run kach zi mo wych utrud nia, a w nie któ rych przy pad -
kach wręcz unie moż li wia pra cę na pla cu bu do wy. Utrud nie -
nia do ty czą głów nie wa run ków pra cy ope ra to rów, me cha ni -
ków, a cza sem rów nież per so ne lu wy ko nu ją ce go pra ce to -
wa rzy szą ce. Su ro we wa run ki zi mo we, wpły wa ją rów nież
na zmia nę cha rak te ru pra cy ma szyn, zwięk sze nie ob cią żeń
ja kim pod le ga ją. Nie kie dy wy ma ga to tak że zmia ny tech no lo -
gii i wy ma gań do ty czą cych użyt ko wa nia ma szyn w ob ni żo -
nych tem pe ra tu rach. Róż ni ce w ob cią że niach i cha rak te rze
pra cy ma szyn do ro bót ziem nych w se zo nie zi mo wym wy ni -
ka ją przede wszyst kim ze zmian wła sno ści prze ra bia nych
ma te ria łów zwią za nych z ob ni żo ny mi tem pe ra tu ra mi oraz ob -
lo dze niem i za ma rza niem grun tu. W przy pad ku ma szyn prze -
ła dun ko wo -trans por to wych zmia ny wy ni ka ją przede wszyst -
kim ze zbry la nia się i za ma rza nia prze ła do wy wa nych ma te -
ria łów. Zi mą szcze gól nie na ra żo ne na znisz cze nie by wa ją
przede wszyst kim ele men ty osprzę tu ro bo cze go i łań cu chy.
W ma szy nach słu żą cych do ro bót ziem nych czę stym uszko -
dze niom ule ga ją rów nież zę by i kra wę dzie tną ce ły żek. Te
z po zo ru ma ło zna czą ce uszko dze nia ma ją nie ba ga tel ny
wpływ nie tyl ko na nad mier ne zu ży cie pa li wa, ale przede
wszyst kim na stan tech nicz ny ca łej ma szy ny. Roz sąd nym
roz wią za niem wy da je się za tem wstęp ne skru sze nie zmar z -
nię te go pod ło ża, na przy kład mło tem hy drau licz nym. Po zwo -
li to na znacz nie dłuż sze użyt ko wa nie ły żek i ich czę ści.
Wy mo gi eks plo ata cyj ne co do ma szyn bu dow la nych w wa -
run kach zi mo wych mogą być spo wo do wa ne zmia ną wła sno -
ści two rzyw sztucz nych, gu my i in nych ma te ria łów, cech wy -
trzy ma ło ścio wych me ta li (zwłasz cza udar no ści sta li wę glo -
wych i zwią za ne go z tym pę ka nia) oraz wła sno ści sto so wa -
ne go pa li wa i środ ków smar nych.

Zi mo we wa run ki zi mo we utrud nia ją jed nak eks plo ata cję ma -
szyn bu dow la nych, a w nie któ rych przy pad kach wręcz unie -
moż li wia ją nor mal ne wy ko ny wa nie ro bót. Szcze gól nie, je że li
pro wa dzo ne są za po mo cą ma szyn nie przy go to wa nych
do pra cy w ob ni żo nych tem pe ra tu rach. Klu czo wy wpływ
na po gor sze nie wa run ków eks plo ata cji ma szy ny w okre sie zi -
mo wym ma ją du że wa ha nia tem pe ra tu ry po cią ga ją ce za so -
bą nie do god no ści w po sta ci przy ma rza nia ha mul ców i sprzę -
gieł, za wod nie nia pa li wa i środ ków smar nych oraz two rze nia
się ognisk ko ro zji. W ni skich tem pe ra tu rach zwięk sza ją się
opo ry me cha nicz ne. Na sku tek wzro stu lep ko ści ole jów sma -
ro wych utrud nio ny jest za płon, a me ta lo we czę ści ma szyn
sta ją się kru che. Przy prze cią że niach czę sto do cho dzi
do pęk nięć śrub mo cu ją cych, ele men tów osprzę tu ro bo cze -
go, co cał ko wi cie unie moż li wia dal szą eks plo ata cję sprzę tu.
Co cie ka we, do te go ro dza ju uste rek do cho dzi naj czę ściej
pod czas wy ko ny wa nych w wa run kach po lo wych re gu la cji
me cha ni zmów ma szy ny. Dla te go też war to za dbać, by wszel -
kie re gu la cje prze pro wa dzać z od po wied nim wy prze dze niem,
w bar dziej sprzy ja ją cych wa run kach at mos fe rycz nych lub
w ogrze wa nych po miesz cze niach. Je że li jed nak za ist nie je ko -
niecz ność do ko na nia ko rek ty usta wień na pla cu bu do wy, pa -
mię tać na le ży, by pro wa dzić je z wiel kim wy czu ciem.
Ko niecz ność do trzy ma nia co raz bar dziej na pię tych ter mi nów
po wo du je, że ma szy ny bu dow la ne są wy ko rzy sty wa ne nie -
mal na okrą gło. Za sta nów my się jed nak, czy wszyst kie po do -
ła ją dia me tral nie wzra sta ją cym ob cią że niom wy wo ła nym wa -
run ka mi zi mo wy mi? Przed pod ję ciem osta tecz nej de cy zji
wła ści ciel ma szy ny po wi nien wziąć pod uwa gę jej stan tech -
nicz ny i prze pra co wa ną licz bę go dzin, a tak że trud no ści
w prze pro wa dza niu ewen tu al nych na praw. Na kła dy na nie
mo gą bo wiem znacz nie prze wyż szyć zy ski wy pra co wa ne
przez ma szy nę do mo men tu trud nej do usu nię cia awa rii. 
Nie sta ran nie al bo co gor sza wca le nie wy ko na ne pra ce kon -
ser wa cyj ne, da ją o so bie znać z pew nym opóź nie niem. Ich
efek ty prze ja wia ją się w nad mier nym zu ży ciu pod ze spo łów
ma szy ny oraz wy stę po wa niu czę stych awa rii. Te z ko lei zwią -
za ne są z prze sto ja mi oraz ko niecz no ścią po no sze nia nie -
spo dzie wa nych wy dat ków na przy wró ce nie ma szy ny do peł -
nej spraw no ści tech nicz nej. W ta kim przy pad ku z re gu ły cho -
dzi o spo re kwo ty, naj czę ściej bo wiem uszko dze niu ule ga ją
nie po je dyn cze czę ści, lecz ca łe pod ze spo ły.
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Eksploatacja maszyn budowlanych w sezonie zimowym

Brak od po wied nie go przy go to wa nia ma szyn do eks plo ata cji w wa run kach zi mo -
wych utrud ni lub wręcz unie moż li wia pra cę na pla cu bu do wy



Nie któ rzy z użyt kow ni ków ma szyn li cząc na to, że w tym ro -
ku ni skie tem pe ra tu ry w cu dow ny spo sób omi ną ich plac bu -
do wy, nie de cy du ją się na tan ko wa nie zi mo we go ole ju na pę -
do we go. Sto so wa ne przez nich let nie pa li wo wy trą ca krysz -
ta ły pa ra fi ny, któ re bar dzo szyb ko za py cha ją filtr pa li wa, co
po przej ścio wym spad ku mo cy, do pro wa dza do cał ko wi te go
unie ru cho mie nia sil ni ka. W ni skich tem pe ra tu rach zwięk sza
się rów nież lep kość pa li wa, co ma ne ga tyw ny wpływ na ja -
kość mie szan ki w sil ni ku wy so ko pręż nym. Po cią ga to za so -
bą rów nież spa dek mo cy jed nost ki na pę do wej. Dla te go też
od koń ca paź dzier ni ka do kwiet nia za le ca się sto so wa nie zi -
mo we go ole ju na pę do we go, nie wy trą ca ją ce go krysz ta łów
pa ra fi ny do mi nus 22°C. Je że li jed nak użyt kow nik ma szy ny
chciał by sko rzy stać na przykład z za pa sów pa li wa zgro ma -
dzo nych la tem, to bez względ nie za sto so wać mu si do nich
od po wied nie do miesz ki. Z re gu ły w ce lu za po bie że nia two -
rze niu się osa du pa ra fi no we go wy star czy dwu dzie sto - lub
mak sy mal nie trzy dzie sto pro cen to wa do lew ka nor mal nej
ben zy ny. Pa mię tać jed nak na le ży, że spo sób ten po cią ga
za so bą od czu wal ne stra ty mo cy sil ni ka oraz je go nad mier ne
ob cią że nie. Naj lep szym wyj ściem z sy tu acji oka zać mo że się
zre zy gno wa nie ze sto so wa nia let nie go pa li wa i je go dal sze
prze cho wy wa nie. W prze ciw nym ra zie użyt kow ni cy ma szyn
sto so wać po win ni bez względ nie spe cjal ne do dat ki uszla -
chet nia ją ce ofe ro wa ne przez więk szość firm ra fi ne ryj nych.
Więk szość użyt kow ni ków ma szyn bu dow laych są dzi, że
w wa run kach zi mo wych je dy nym pro ble mem jest roz ruch
zim ne go sil ni ka w ni skich tem pe ra tu rach oto cze nia. Rów nie
nie wska za na jest pra ca sil ni kiem nie do grza nym, któ ry nie
osią gnął wła ści wej tem pe ra tu ry pra cy. – Po za utrud nio nym

roz ru chem, ma my wów czas do czy nie nia z przy spie szo nym
zu ży ciem kom po nen tów sil ni ka, nad mier nym zu ży ciem pa li -
wa i ole ju, wyż szą emi sją szko dli wych skład ni ków spa lin,
więk szym ha ła sem, ob ni żo ny mi osią ga mi sil ni ka oraz nie wła -
ści wą pra cą, a na wet uszko dze niem ele men tów ukła du
oczysz cza nia spa lin, ta kich jak filtr czą stek sta łych czy ka ta -
li za tor SCR. Pod sta wo wą przy czy nę wy mie nio nych po wy żej
po ten cjal nych uste rek sta no wi zbyt ni ska tem pe ra tu ra spa la -
nia spra wia ją ca, że pro ces spa la nia jest nie peł ny, nie spa lo -
ne dro bi ny pa li wa prze do sta ją się do ukła du wy de cho we go,
a pro ces nie do grza nia sil ni ka na si la się – tłu ma czy Piotr Do -
sto jew ski – spe cja li sta z fir my BTH Fast bę dą cej wy łącz nym
de ale rem sil ni ków DEUTZ w Pol sce. 
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Zwyk∏y olej napędowy może sprawić w zimie k∏opoty, szczególnie podczas
silnych mrozów. Dzieje się tak  na skutek wytrącania się kryszta∏ków parafiny

http://www.bthfast.pl/
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Jak unik nąć pro ble mów z sil ni kiem w trud nych wa run kach zi -
mo wych? – Przed roz po czę ciem se zo nu zi mo we go, za le ca ne
jest prze pro wa dze nie prze glą du jed nost ki na pę do wej, pod -
czas któ re go szcze gól ny na cisk po ło żyć na le ży na pra wi dło -
we dzia ła nie urzą dzeń wspo ma ga ją cych roz ruch, na przy kład
świec ża ro wych, na le ży ty stan aku mu la to rów i wią zek elek -
trycz nych sil ni ka oraz od po wied nią tem pe ra tu rę za ma rza nia
pły nu chło dzą ce go. Na le ży tak że oczy ścić se pa ra tor pa li wa
i usu nąć z nie go wo dę. Pa mię tać trze ba, że by w wa run kach
zi mo wych sto so wać olej o pa ra me trach do sto so wa nych
do ni skich tem pe ra tur. Ma szy ny po win ny być za tan ko wa ne
pa li wem zi mo wym od por nym na wy trą ca nie pa ra fi ny. Użyt -
kow nik ma szy ny wi nien bez względ nie za dbać o czy stość fil -
trów, szczel ność ukła du do lo to we go oraz usu nąć wo dę i olej
z chłod ni cy po wie trza do ła do wu ją ce go – tłu ma czy Piotr Do -
sto jew ski. W eks tre mal nych wa run kach spe cja li sta BTH Fast
za le ca do dat ko wo sto so wa nie grza łek pa li wa (w ce lu za po -
bie gnię cia za pcha nia fil tra wy trą co ną pa ra fi ną), grza łek ole ju
i cie czy chło dzą cej. Użyt kow nik ma szy ny wi nien za dbać
o pod grze wa nie mi ski ole jo wej, przy sła nia nie chłod ni cy,
osła nia nie mi ski ole jo wej przed stru mie niem chłod ne go po -
wie trza kie ro wa ne go przez wen ty la tor chłod ni cy i pod grze -
wa nie aku mu la to rów. Ste ro wa nie pra cą wen ty la to ra mu si być
za leż ne od tem pe ra tu ry oto cze nia. Izo lo wać na le ży tak że
prze wo dy pa li wo we. – BTH Fast ofe ru je swo im klien tom wy -
ko na nie wszel kich usług zwią za nych z ob słu gą tech nicz ną sil -
ni ków Deutz. Na sza ofer ta obej mu je też wszel kie urzą dze nia
wspo ma ga ją ce pra cę sil ni ka w ob ni żo nych tem pe ra tu -
rach – koń czy Piotr Do sto jew ski.

Zi mą brud zbie ra ją cy się na pra cu ją cych ma szy nach jest
szcze gól nie trud ny do usu nię cia. Bło to osia da ją ce na gą sie ni -
cach czy ko łach lub pod wo ziu po zo sta wio ne na noc, za mie nia
się w twar de gru dy. W cza sie zi mo wych mie się cy na le ży za pla -
no wać od po wied nio dłuż szy – w po rów na niu z okre sem wio -
sen nym i let nim – czas prze zna czo ny na czysz cze nie ma szyn.
Na po czą tek za po mo cą szu fli lub ło pa ty po win no się przede
wszyst kim grun tow nie oczy ścić ko ła i po zo sta łe ele men ty ukła -
du jezd ne go ma szy ny. W prze ciw nym ra zie dojść mo że na wet
do je go za blo ko wa nia i po waż nej, trud nej do usu nię cia w wa -
run kach po lo wych awa rii. Ma szy ny par ko wa ne „pod chmur ką”
nie po win ny być czysz czo ne na mo kro. Wo da wni ka ją ca
do ukła dów jezd nych mo że je za blo ko wać, czę sto do cho dzi
do po waż nych uszko dzeń wy ni kłych z przy mar z nię cia gą sie ni -

cy do ro lek na pę do wych. Ma szy ny do prac ziem nych po za -
koń cze niu pra cy po win ny być od sta wia ne na utwar dzo ne i czy -
ste pla ce. Usta wiać na le ży je za wsze na pła skiej, rów nej po -
wierzch ni. W ten spo sób unik nie my na przy kład ko niecz no ści
cza so chłon ne go zwal nia nia przy mar z nię te go ha mul ca ręcz ne -
go. Gą sie ni ce ma szyn po zo sta wio nych na mięk kim pod ło żu
mo gą doń przy mar z nąć. Przy pró bie wy rwa nia ma szy ny z oko -
wów do cho dzi naj czę ściej do uszko dze nia gą sie nic, a pod czas
więk szych mro zów na wet ca łe go ukła du jezd ne go. Cał kiem
nie daw no otrzy ma li śmy in for ma cję o znisz cze niu przy mar z nię -
te go do pod ło ża wal ca prze gu bo we go. Pró by wy swo bo dze nia
go z oko wów lo du za po mo cą ła do war ki skoń czy ły się fa tal nie.
Wa lec zo stał ro ze rwa ny na dwie czę ści, a je go na pra wa – a ra -
czej od bu do wa – oka za ła się nie zwy kle kosz tow na. Ma szy ny,
któ rych wy po sa że nie sta no wią zbior ni ki z wo dą (na przy kład
wal ce) naj le piej ga ra żo wać w ogrze wa nych po miesz cze niach.
Je że li nie jest to moż li we, wo dę na le ży spu ścić na noc lub do -
mie szać do niej środ ki prze ciw dzia ła ją ce za ma rza niu. W nie -
któ rych du żych ła do war kach sto so wa na jest prze ciw wa ga
w opo nach tyl nych kół. Ba last czę sto sta no wi wo da. Je że li ta -
kie ma szy ny pra cu ją na mro zie, to po my śleć na le ży o wy peł -
nie niu zbior ni ka ba la stu wo dą z do miesz ką sub stan cji o niż -
szej tem pe ra tu rze za ma rza nia.
Ope ra tor, któ ry roz po czy na jąc pra cę nie chce być nie przy jem -
nie za sko czo ny, mu si pa mię tać, że w ni skich tem pe ra tu rach na -
stę pu je spa dek po jem no ści aku mu la to ra. Na wet gdy jest on
w peł ni na ła do wa ny, w tem pe ra tu rze mi nus 26°C je go spraw -
ność się ga za le d wie dwu dzie stu pro cent war to ści no mi nal nej.
Z pew no ścią nie wy star czy to do uru cho mie nia wy chło dzo nej
ma szy ny, dla te go też w przy pad ku utrzy my wa nia się przez
dłuż szy czas siar czy stych mro zów za le ca się wy mon to wy wa nie
aku mu la to ra po skoń czo nej pra cy i prze cho wy wa nie go
w ogrze wa nym po miesz cze niu. Choć czyn ność ta z pew no ścią
nie na le ży do naj przy jem niej szych, to z ca łą pew no ścią się
opła ci. Ujem ne tem pe ra tu ry ma ją bar dzo du ży wpływ na zdol -
ność roz ru cho wą aku mu la to ra. Aku mu la tor cał ko wi cie na ła do -
wa ny pod ob cią że niem przy 0°C po sia da 65 pro cent zdol no ści
roz ru cho wej, na to miast w tem pe ra tu rze mi nus 18°C je go zdol -
ność roz ru cho wa wy no si tyl ko oko ło 40 pro cent. Dzie je się tak
ze wzglę du na ro sną cy opór i wol niej prze bie ga ją ce re ak cje
che micz ne. Rów no cze śnie ze spad kiem wy daj no ści aku mu la to -
ra wzra sta ją wy ma ga nia sil ni ka w po rze zi mo wej, po nie waż olej
sil ni ko wy w niż szych tem pe ra tu rach jest bar dziej za gęsz czo ny.
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Wal ce dro go we, któ rych in te gral ne części sta no wią zbior ni ki z wo dą naj le piej
prze cho wy wać w ogrze wa nych po miesz cze niach

Zi mą ope ra to rzy ma ją utrud nio ny do stęp do swych ma szyn. W tro sce w∏a sne bez -
pie czeń stwo win ni dbać o usu nię cie śnie gu ze schod ków i po rę czy
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Na le ży bez wzl gęd nie prze strze gać, by aku mu la tor był za -
wsze cał ko wi cie na ła do wa ny. Sta no wi on ma ga zyn ener gii
elek trycz nej, któ ra jest nie zbęd na do uru cho mie nia sil ni ka.
Po uzy ska niu przez sil nik od po wied nich ob ro tów do star czy -
cie lem ener gii elek trycz nej do in sta la cji jest al ter na tor lub
prąd ni ca. Rów no cze śnie ła do wa ny jest rów nież aku mu la tor.
Dla te go szcze gól nie w okre sie zi mo wym bar dzo waż ne jest
spraw dze nie na pię cia ła do wa nia aku mu la to ra. 

Zwięk szo na lep kość środ ków smar nych i gor sza ja kość mie -
szan ki pa li wa w sil ni ku pro wa dzi zi mą do ko niecz no ści wie lo -
krot nych prób je go uru cha mia nia. Po wo du je to ob cią że nia dla
aku mu la to ra, spa dek je go spraw no ści, a w kon se kwen cji nie -
moż ność uru cho mie nia ma szy ny. Dla te go też za le ca się prze -
pro wa dza nie czę stych kon tro li stop nia na ła do wa nia aku mu la to -
ra. Uzy ska ne w ten spo sób da ne in for mu ją nas nie tyl ko o je go
spraw no ści, ale rów nież ca łe go ukła du elek trycz ne go ma szy ny.
Zi mą szcze gól nie za dbać na le ży o spraw ność oświe tle nia ma -
szy ny. Wcze śnie za pa da ją cy zmrok spra wia, że ko niecz ne jest
do świe tle nie po la pra cy. Spraw ne świa tła po zy cyj ne oraz za in -
sta lo wa nie do dat ko wych re flek to rów ro bo czych pod no szą nie
tyl ko efek tyw ność pra cy, ale tak że jej bez pie czeń stwo.
Co raz czę ściej fir my pro wa dzą ce ro bo ty na du żych pla cach
bu do wy sto su ją pod grze wa cze aku mu la to rów. Urzą dze nia te
za pew nia ją pra cę aku mu la to ra w opty mal nej tem pe ra tu rze
i chro nią go przed znisz cze niem na du żym mro zie. Pod grze -
wacz za mon to wa ny na sta łe pod aku mu la to rem jest w sta nie
pod nieść w cią gu trzech go dzin tem pe ra tu rę je go oto cze nia
z mi nus 30°C na wet do 0°C. Urzą dze nie mo że być włą cza ne
za po mo cą ze ga ra ste ru ją ce go lub też dzia łać sta le. W tym
dru gim przy pad ku dzię ki za sto so wa niu ter mo sta tu nie ist nie -
je za gro że nie prze grza nia aku mu la to ra. Nie któ rzy z użyt kow -
ni ków ma szyn bu dow la nych ko rzy sta ją zi mą z co raz bar dziej
ostat nio po pu lar ne go urzą dze nia, ja kim jest mi ni ge ne ra tor
so lar ny. Umiesz czo ny na da chu ka bi ny jest prak tycz nie nie -
wi docz ny, a co za tym idzie nie sta nie się ra czej łu pem zło -
dzie ja. Po łą czo ny z aku mu la to rem ma szy ny mo że kom pen -
so wać spad ki na pię cia a tym sa mym sku tecz nie prze dłu żać
je go ży wot ność. Bez względ nie pa mię tać jed nak na le ży
o pra wi dło wym mon ta żu ge ne ra to ra i od po wied nim usta wie -
niu ma szy ny po za koń czo nej pra cy. Ge ne ra tor po wi nien być
lek ko po chy lo ny i na kie ro wa ny na po łu dnie.  Po kry ty
śniegiem lub po zo sta ją cy w za cie nie niu ge ne ra tor so lar ny
sta nie się cał ko wi cie bez u ży tecz ny.

W wa run kach zi mo wych dla pra wi dło wej eks plo ata cji ma -
szyn bu dow la nych ol brzy mie zna cze nie ma spo sób pra cy
ope ra to ra. Wśród czę ści os ób ob słu gu ją cych ma szy ny bu -
dow la ne pa nu je prze ko na nie, że na wet przy siar czy stym
mro zie pra cę moż na roz po czy nać na tych miast po za ję ciu
miej sca w ka bi nie, a pod grze wa nie pod ze spo łów, po zo sta -
wie nie sil ni ka przez pe wien czas na wol nych ob ro tach, mo że
być dla no wo cze snej ma szy ny wręcz szko dli we. W zi mie
pod czas kon ser wa cji ma szyn bu dow la nych za sto so wa nie
znaj du je wie le re guł, ja kie zna my z eks plo ata cji sa mo cho -
dów oso bo wych. I tak: zam ki trak to wać na le ży środ ka mi
chro nią cy mi je przed za ma rza niem lub od mra ża cza mi. Przy -
ma rza niu pió rek wy cie ra czek za po biec moż na pod kła da jąc
pod nie po za koń cze niu pra cy pa ski tek tu ry lub sty ro pia nu.
W ten spo sób, nie ja ko przy oka zji, chro ni my przed uszko dze -
niem rów nież sil nicz ki wy cie ra czek. Otwar te pul pi ty ste row ni -

cze ma szyn nie po sia da ją cych ka bin, a po zo sta ją cych
na wol nym po wie trzu chro ni my na kła da jąc na nie fo lię. Nie
tyl ko na noc, ale w cza sie każ dej prze rwy w pra cy. Przy mar -
z nię tych okien, klap i drzwi nie na le ży otwie rać na si łę. W ce -
lu za po bie że nia wy stą pie niu uszko dzeń wy wo ła nych przy -
ma rza niem, na le ży sta ran nie po sma ro wać uszczel ki spe cjal -
ny mi, po wszech nie do stęp ny mi pre pa ra ta mi si li ko no wy mi.
Zi mą nie któ re z ma szyn są wy co fy wa ne z eks plo ata cji. Na le -
ży pa mię tać o prze strze ga niu że la znych re guł prze cho wy wa -
nia ta kie go sprzę tu. Du że zna cze nie ma wy bór miej sca, w któ -
rym bę dą zi mo wa ły ma szy ny. Naj lep sze są po miesz cze nia
za mknię te, a przy naj mniej za da szo ne. Tak czy ina czej, w ce -
lu ogra ni cze nia two rze nia się kon den sa tów oraz za po bie ga -
nia ko ro zji, zbior ni ki pa li wa i ukła dów hy drau licz nych po win -
ny zo stać na peł nio ne do mak si mum, na to miast zbior nik pły -
nu chło dzą ce go do nor mal ne go po zio mu. Mie szan ka mu si
zo stać tak skom po no wa na, by nie za ma rza ła w ni skich tem -
pe ra tu rach. Nie ma lo wa ne czę ści me ta lo we win ny zo stać sta -
ran nie oczysz czo ne i za bez pie czo ne spe cja li stycz ny mi środ -
ka mi an ty ko ro zyj ny mi. Czę sto jesz cze prak ty ko wa ne jest
przy kry wa nie nie uży wa nych zi mą ma szyn plan de ka mi co, od -
wrot nie do za mie rzeń, wpły wa ne ga tyw nie na ich stan. Two rzą -
cy się pod po wło ka mi kon den sat pa ry wod nej przy spie sza bo -
wiem ko ro do wa nie czę ści ma szy ny. Pa mię taj my, że przy kry -
wa nie ma szyn plan de ka mi jest bar dziej szko dli we niż prze cho -
wy wa nie ich bez żad nych za bez pie czeń pod go łym nie bem! 
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Zi mą w ma szy nach do ro bót ziem nych szcze gól nie na rażo ne na znisz cze nie
bywają zę by i kra wę dzie tną ce ∏y żek

B∏oto osiadające na gąsienicach pozostawione na noc, zamienia się w twarde
grudy. Może to doprowadzić do poważnej awarii…



http://komatsupoland.pl/
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Innowacyjne podwozia gąsienicowe Komatsu

Pod wo zie gą sie ni co we mo że sta no wić na wet po ło wę
kosz tów utrzy ma nia ma szy ny, dla te go tak waż ne są
kom po nen ty, z któ rych jest ono wy ko na ne. Fir ma

Komatsu ofe ru je kom plet ną ofer tę ta kich ze spo łów, za rów no
do spy cha rek, jak i ko pa rek. Opty ma li zu ją one osią gi sprzę tu,
a jed no cze śnie re du ku ją do mi ni mum kosz ty je go eks plo ata cji.
W ko par kach są sto so wa ne na sma ro wa ne gą sie ni ce ty pu
GST. Za sto so wa ny w nich smar o wy so kiej ja ko ści do kon -
ser wa cji sworz ni i tu lei, w po łą cze niu z opty mal nie za har to -
wa ną sta lą uży tą do bu do wy pod wo zia, sku tecz nie dba o ży -
wot ność kon struk cji na wet przy naj trud niej szych wa run kach
pra cy. Je śli cho dzi o spy char ki, Ko mat su sto su je gą sie ni ce
SALT. Wy róż nia ją się one sma ro wa niem po łą czeń swo rzeń -
-tu le ja i wy so kiej ja ko ści uszczel nie nia mi, któ re ogra ni cza ją
do mi ni mum ry zy ko roz cią ga nia ogniw i mak sy ma li zu ją ży -
wot ność współ pra cu ją cych ele men tów.

W ty po sze re gu SALT jest pod wo zie stan dar do we oraz czte ry
sys te my pod wo zi o ulep szo nych wła ści wo ściach użyt ko -
wych. Skon stru owa ne dla spy cha rek śred niej wiel ko ści, czy li
D37, D51, D61 i D65 pod wo zie PLUS do sko na le spraw dza
się w więk szo ści za sto so wań, bez wzglę du na ob cią że nie
i ro dzaj pod ło ża. Uni ka to wą ce chą te go roz wią za nia jest ob -
ro to wa tu le ja, któ ra mi ni ma li zu je zu ży cie kom po nen tów
na sty ku tu le ja -ko ło na pę do we. Rów nież po zo sta łe ele men ty
sys te mu PLUS są in ne niż w przy pad ku pod wo zia stan dar do -
we go, po nie waż za pro jek to wa no i wy ko na no je w ta ki spo -
sób, aby mo gły pra co wać dwa ra zy dłu żej. Chcąc zmo dy fi ko -
wać spy char kę po przez za sto so wa nie pod wo zia PLUS, na le -
ży wy mie nić wie le ele men tów, tj. łań cu chy gą sie ni co we, pły -
ty gą sie nic, śru by i na kręt ki płyt, seg men ty ko ła na pę do we -
go, rol ki jezd ne, rol ki pod trzy mu ją ce oraz osło ny ro lek (je śli
znaj du ją się w wy po sa że niu ma szy ny).
W po rów na niu z rozwiązaniami stan dar do wymi, w pod wo ziu
PLUS tu le ja ob ra ca się wo kół sworz nia, za pew nia jąc mniej -
sze zu ży cie zarówno jej samej, jak i kół na pę do wych. Tym
sa mym znacznie wydłużona zostaje ży wot ność gą sie ni cy.
Po łą cze nie to jest na sma ro wa ne na ca ły okres eks plo ata cji
pod wo zia i za bez pie czo ne z obu stron spe cjal ny mi uszczel -
nie nia mi. Do dat ko we pier ście nie uszczel nia ją ce są za sto so -
wa ne po mię dzy ogni wem i sworz niem.  Ich zadaniem jest

nie tyl ko ochro na ukła du przed wy do sta niem się środ ka
smar ne go, ale tak że uła twie nie ewen tu al ne go de mon ta żu
i mon ta żu ze spo łu. W przy pad ku roz wią za nia PLUS fir ma
Ko mat su sto su je seg men ty ko ła na pę do we go z bocz nym
sfa zo wa niem, gwa ran tu ją ce lep sze usu wa nie gro ma dzo -
nych za nie czysz czeń, mniej sze na pię cie gą sie nic i niż sze ci -
śnie nie na uszczel nie niach. Ma to bez po śred ni wpływ
na trwa łość pod wo zia, po nie waż w ten spo sób jest ono
w znacz nie mniej szym stop niu na ra żo ne na de struk cyj ny
wpływ czą stek pod ło ża. Wy dłu żo na ży wot ność gą sie nic to
rów nież za słu ga więk szych ogniw łań cu cha z do pa so wa ny -
mi do nich pły ta mi, a tak że od po wied nio zmo dy fi ko wa nych
ro lek jezd nych i pod trzy mu ją cych. Pierw sze z nich ma ją
wyż sze kra wę dzie po lep sza ją ce pro wa dze nie łań cu cha, dru -
gie – więk szą śred ni cę z głę biej har to wa ną po wierzch nią, co
sprawia, że są bar dziej od por ne na ob cią że nia dy na micz ne.
Ko lej ną gru pą pod wo zi SALT są sys te my z gą sie ni ca mi
od por ny mi na ście ra nie AR. Ma ją one tu le je głę bo ko ob -
ra bia ne ciepl nie ze stan dar do wy mi lub wzmoc nio ny mi
ogni wa mi (w za leż ności od ro dza ju ma szy ny, na której są
stosowane). Tu le je tego rodzaju zo sta ły opra co wa ne dla
spy cha rek Ko mat su śred niej wiel ko ści, ta kich jak D51,

Wy ma ga nia sta wia ne pod wo ziom gą sie ni co wym są bar dzo wy so kie. Maszyny
gąsienicowe pracują w ekstremalnych warunkach roboczych. Za zwy czaj ta ki ze -
spół do słow nie mie le grunt 

Ba da nia te re no we w rzeczywistych warunkach pracy sprzętu do wo dzą, iż nie za leż -
nie od za sto so wa nia pod wo zie PLUS wy ka zu je znacz nie więk szą trwa łość, niż ze -
spół opar ty na stan dar do wych gą sie ni cach 

Ulep szo ne gą sie ni ce po wo du ją zmniej sze nie zu ży cia pa li wa i w zna czą cy spo sób
przy czy nia ją się do wy dłu że nia ży wot no ści pod wo zia – w po rów na niu z gą sie ni -
ca mi stan dar do wy mi czę sto na wet dwu krot nie 
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D61 i D65, wy ko rzy sty wa nych przy nie wiel kich ob cią że -
niach, ale na pod ło żach po wo du ją cych przy śpie szo ne
ście ra nie ele men tów pra cu ją cych w grun cie. W po rów na -
niu do od mian stan dar do wych są one tward sze i mniej
ela stycz ne, choć cha rak te ry zu ją się o po ło wę dłuż szą ży -
wot no ścią. Wy nik ten mo że jed nak ulec zmia nie za leż nie
od ro dza ju te re nu, wa run ków kli ma tycz nych, spo so bu
pra cy i kon ser wa cji ukła du.
Spe cjal nie dla spy char ki Ko mat su D65 opra co wa no gą sie -
ni ce HD -AIR, któ re są le piej od por ne na wy so kie ob cią że nia
niż w stan dar do wym pod wo ziu i bar dziej ela stycz ne niż
w przy pad ku roz wią za nia AR. Uda ło się to osią gnąć m.in.
po przez za sto so wa nie tu lei o spe cjal nej kon struk cji. W od -
nie sie niu do od mia ny stan dar do wej jest ona głę biej ob ra -
bia na ciepl nie i har to wa na, ale mię dzy po wierzch nią ze -
wnętrz ną i we wnętrz ną tu lei za cho wa no ma te riał o mniej -
szej twar do ści, na da jąc jej od po wied nią ela stycz ność. Aby
za pew nić moż li wie naj dłuż szą ży wot ność ogniw, w wer sji
HD -AIR są one wyż sze od stan dar do wych, a sworz nie i tu -
le je ma ją więk sze prze kro je po przecz ne.
Niezwykle interesujące  roz wią za nie stanowi sys tem Du al
Bushing z po dwój ną tu le ją gą sie ni cy. Jest on prze zna czo ny

do du żych spy cha rek, ta kich jak Ko mat su D275, D375 i D475
pra cu ją cych przy nie wiel kim ob cią że niu, ale na pod ło żach
po wo du ją cych przy spie szo ne ście ra nie ele men tów, na któ re
od dzia łu je grunt. W tym przy pad ku tu le ja ze wnętrz na ob ra ca
się na tu lei we wnętrz nej za mo co wa nej na sworz niu. Po dwój -
na tu le ja jest więk sza od stan dar do wej, dla te go wy ma ga ne
są od po wied nie seg men ty kół na pę do wych. To sa mo do ty -
czy ro lek pod trzy mu ją cych, któ re nie mo gą mieć zbyt wy so -

kich koł nie rzy, aby nie do cho dzi ło do ko li zji z ze wnętrz ną tu -
le ją o zwięk szo nej śred ni cy. W zależności od panujących wa -
run ków, ży wot ność ta kiej gą sie ni cy jest dwa ra zy dłuż sza
od wer sji mon to wa nych w stan dar do wych pod wo ziach.
Ko mat su dys po nu je kom plet ną ofer tą sys te mów gą sie ni co -
wych do swo ich ma szyn, po zwa la jąc na od po wied ni do bór
pod wo zia do kon kret nych za sto so wań, za rów no w od nie -
sie niu do ro dza ju i wiel ko ści sprzę tu, jak rów nież wa run ków
eks plo ata cji. Za kła da na trwa łość wzmoc nio ne go pod wo zia,
czę sto na wet dwu krot nie więk sza w po rów na niu do od mian
stan dar do wych, to efekt opa ten to wa nej przez koncern
Komatsu ob rób ki ciepl nej. Za pew nia ona ide al ną rów no wa -
gę mię dzy dłu gą ży wot no ścią po szcze gól nych kom po nen -
tów, a ich od por no ścią na sil ne ude rze nia. Rów nie waż ną
ro lę w osią ga niu ta kich pa ra me trów od gry wa ją wy so kiej ja -
ko ści uszczel nie nia Ko mat su. Ma ją one po stać pier ście nia
o uni ka to wym kształ cie, któ ry zapewnia do sko na łe utrzy -
mywanie śro dka smar nego, a jed no cze śnie chro ni za sto so -
wa ne po łą cze nie przed wni ka niem za nie czysz czeń.
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Wy dłu żo na ży wot ność gą sie nic to rów nież za słu ga więk szych ogniw łań cu cha
z do pa so wa ny mi do nich pły ta mi, a tak że od po wied nio zmo dy fi ko wa nych ro lek
jezd nych, któ re ma ją więk szą śred ni cę i są har to wa ne na więk szą głę bo kość

Ob ro to wa tu le ja sto so wa na w pod wo ziach ty pu PLUS mi ni ma li zu je zu ży cie gą sie -
ni cy na sty ku tu le ja -ko ło zę ba te. Roz wią za nie to jest prze zna czo ne dla spy cha rek
śred niej wiel ko ści i spraw dza się w więk szo ści za sto so wań ma szy ny

KO MAT SU RA DZI:

• Wy bie raj naj węż sze moż li we do da nej pra cy pły ty gą sie -
ni co we. Sze ro kie pły ty na trud nym te re nie ma ją ne ga -
tyw ny wpływ na ży wot ność pod wo zia

• Uni kaj nie po trzeb nie du żej pręd ko ści jaz dy, któ ra przy -
spie sza zu ży cie wszyst kich ele men tów pod wo zia

• Ogra nicz co fa nie do mi ni mum i zmniejsz pręd kość co fa -
nia, co spo wo du je mniej sze ob cią że nia mię dzy tu le ja mi
łań cu cha i zę ba mi ko ła na pę do we go

• Uni kaj po śli zgu gą sie ni cy, któ ry przy spie sza zu ży cie
wszyst kich ele men tów pod wo zia, a zwłasz cza ostróg
płyt gą sie ni co wych

• Sto suj oba kie run ku skrę ca nia i pra cu ją obie ma stro na -
mi ma szy ny, aby ogra ni czyć nie rów no mier ne zu ży cie
ele men tów pod wo zia

• Co dzien nie spraw dzaj na pię cie gą sie ni cy. Zbyt moc no
na pię ta gą sie ni ca zwięk sza ob cią że nie za sto so wa nych
ele men tów, w szcze gól no ści przy spie sza zu ży cie
uszcze lek. Luź na gą sie ni ca mo że po wo do wać nie pra wi -
dło wą współ pra cę tu lei i kół na pę do wych oraz uszko -
dze nia ele men tów pro wa dzą cych

• Czę sto czyść pod wo zie. Na gro ma dzo ne za nie czysz cze -
nia po wo du ją wzrost na pię cia gą sie ni cy, za kłó ca ją pra -
cę ro lek jezd nych i pod trzy mu ją cych oraz zwięk sza ją zu -
ży cie pa li wa

• Co dzien nie spraw dzaj lu zy na śru bach i sworz niach,
kon tro luj uszczel ki oraz stan płyt i ostróg gą sie ni co -
wych. Od po wied nio wcze sna re ak cja na wszel kie nie -
pra wi dło wo ści zmniej sza kosz ty ewen tu al nych na praw

• Co naj mniej dwa ra zy w ro ku do ko nuj po mia ru zu ży cia
pod wo zia. Gro ma dzo ne da ne po zwa la ją na opty ma li za -
cję pra cy ma szy ny, a tym sa mym niż sze kosz ty bie żą cej
eks plo ata cji sprzę tu
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Na po cząt ku ist nie nia spół ki Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne
Pol ska, za ob słu gę wo je wództw ma zo wiec kie go,
łódz kie go, pod la skie go i lu bel skie go od po wia dał ser -

wis w Kra ko wie. Chcąc po lep szyć kon takt z klien ta mi w re -
gio nach znaj du ją cych się naj da lej od pla ców ki ma ło pol skiej,
a tak że ogra ni czyć czas re ak cji na we zwa nie do uszko dzo nej
ma szy ny, w nie dłu gim cza sie po wsta ła kon cep cja utwo rze -
nia ser wi su w War sza wie. Mie ścił się on przy uli cy Flo ria na,
ale na dal nie za pew niał od po wied nich per spek tyw do pra cy
na du żym re jo nie czte rech wo je wództw, głów nie ze wzglę du
na zbyt ma ły warsz tat i nie wiel kie za ple cze ma ga zy no we.
Z po dob ny mi pro ble ma mi bo ry ka ło się Vo lvo Trucks, dla te go
pod ję to de cy zję o wy bu do wa niu wspól nej pla ców ki od pod -

staw, bę dą cej rów nież głów ną sie dzi bą obu firm. Na jej lo ka -
li za cję wy bra no Mło chów ko ło War sza wy, za pew nia ją cy od -
po wied nie wa run ki do za bu do wy, a jed no cze śnie wy god ny
do jazd, w tym z naj więk szym sprzę tem. Zor ga ni zo wa no
w niej du że ha le warsz ta to we i ma ga zy ny od dziel nie dla
Volvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska i Vo lvo Trucks, wspól na
po zo sta ła tyl ko część ad mi ni stra cyj no -biu ro wa. Rów no le gle
utwo rzo no od dział ser wi su w Rzgo wie, bo na te re nie wo je -
wódz twa łódz kie go znaj du je się wie lu klu czo wych klien tów
i spo ro mniej szych, wy ko rzy stu ją cych w swo jej dzia łal no ści
ma szy ny i po jaz dy Vo lvo. Tym sa mym zo sta ło ono wy łą czo -
ne z re jo nu, któ ry do tych czas ob słu gi wa ła cen tra la.
Na prze ło mie 2014 i 2015 ro ku za de cy do wa no o mo der ni za -
cji czę ści ser wi su w Mło cho wie na le żą cej do Vo lvo Ma szy ny
Bu dow la ne Pol ska. To efekt roz wo ju fir my, jak rów nież chę -
ci dal sze go po lep sze nia stan dar dów ob słu gi. W roz bu do wa -
nej pla ców ce fir ma ma od dziel ne wej ście i wła sną część ad -
mi ni stra cyj no -biu ro wą. Po za tym dwu krot nie zwięk szo no po -
wierzch nię warsz ta to wą i ma ga zy no wą, a tak że wy go spo da -
ro wa no miej sce na pro fe sjo nal ną sa lę szko le nio wą. Ha la
głów na ser wi su ma dwa sta no wi ska prze jaz do we, do któ -
rych pro wa dzą czte ry bra my. W jed nym z nich znaj du je się
pod no śnik no ży co wy o no śno ści 25 ton. Jest on nie zwy kle
przy dat ny pod czas ob słu gi roz ście ła czy, bo umoż li wia wy -
god ny do stęp do śli ma ków, po daj ni ka zgrze bło we go czy
płyt den nych, ale czę sto wy ko rzy stu je się go rów nież w przy -

pad ku ła do wa rek, ko par ko -ła do wa rek i wo zi deł prze bu go -
wych, np. pod czas na pra wy mo stów. Oba sta no wi ska „okra -
cza” suw ni ca o udźwi gu 10 ton nie za stą pio na przy de mon -
ta żu osprzę tu lub ka bi ny – w wie lu star szych ma szy nach
trze ba ją zdjąć aby wy jąć sil nik czy skrzy nię bie gów. Z bo ku
ha li, przy ze spo łow ni, za mon to wa no żu raw ob ro to wy, wy ko -
rzy sty wa ny do roz bie ra nia i skła da nia du żych pod ze spo łów.
Ta część warsz ta tu umoż li wia bo wiem prze pro wa dza nie na -
praw głów nych sil ni ków, skrzyń bie gów, mo stów itp. Obok
ze spo łow ni znaj du je się sek cja za ku wa nia prze wo dów hy -
drau licz nych we dług spe cy fi ka cji Vo lvo CE. Ma ją one od po -
wied nie cer ty fi ka ty, dzię ki cze mu wy twa rza ne wę że mo gą
być sto so wa ne do na praw gwa ran cyj nych i po gwa ran cyj -

nych. Fir ma jest w sta nie wy pro du ko wać na miej scu i „od rę -
ki” prak tycz nie do wol ny prze wód, rów nież do ma szyn in -
nych ma rek. Uru cho mie nie no we go dzia łu po zwa la na do -
star cza nie czte ry ra zy wię cej wę ży hy drau licz nych przy tych
sa mych sta nach ma ga zy no wych. 
W zmo der ni zo wa nym ser wi sie znaj du je się roz bu do wa ny
sys tem dys try bu cji ole jów, eli mi nu ją cy ko niecz ność sto so -
wa nia ręcz nych ba niek. Uła twia on pra cę me cha ni kom,
a jed no cze śnie za po bie ga roz le wa niu me dium. Przy każ -
dym sta no wi sku ole jo wym jest aż osiem na le wa ków. Wy ni -
ka to z fak tu, że sto so wa ne są dwa ro dza je ole ju sil ni ko we -
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Serwis Volvo Maszyny Budowlane w Młochowie – do trzech razy sztuka

Nowa hala serwisowa jest dwukrotnie większa od poprzedniej. Znajduje się w niej
suwnica o udźwigu 10 ton, z której można korzystać na wszystkich stanowiskach

Na prze ło mie ro ku 2014 i 2015 prze pro wa dzo no mo der ni za cję pla ców ki w Mło cho wie. W ten spo sób fir ma Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska ma obec nie wła sną część
ad mi ni stra cyj no -biu ro wą oraz więk szy ser wis o zdecydowanie szer szych kom pe ten cjach 



http://www.volvoce.com/dealers/pl-pl/Volvo/pages/introduction.aspx


go (VDS3 do star szym ma szyn i VDS4 do now szych z fil -
trem czą stek sta łych), dwa ro dza je ole ju prze kła dnio we go
(WB101 oraz bar dziej od por ny na wyż sze tem pe ra tu ry
i za pew nia ją cy dwu krot nie dłuż sze okre sy mię dzy wy mia -
na mi WB102), a tak że dwa ro dza je ole ju do skrzyń bie gów
(AT F101 i AT F102 – do wyż szych tem pe ra tur, o dwa ra zy
więk szej ży wot no ści). Lep sze ma te ria ły eks plo ata cyj ne
moż na sto so wać na wet w star szych ma szy nach, ale ma to
sens tyl ko w przy pad ku ole jów do mo stów i skrzyń bie gów.
W sil ni kach, ze wzglę du na brak fil tra czą stek sta łych, nie
jest po trzeb ny olej od siar czo ny, któ ry i tak trze ba wy mie niać
wg te go sa me go har mo no gra mu.
W sys te my dys try bu cji ole jów są też wy po sa żo ne mo bil ne
jed nost ki ser wi so we, po zwa la ją ce na wy god ną ob słu gę
sprzę tu w te re nie. Fir ma dys po nu je po nad to jed nym ole jo wo -
zem. Zo stał on zbu do wa ny z my ślą o „du żych” prze glą dach
naj więk szych ma szyn. W ty po wych wo zach ser wi so wych
o do pusz czal nej ma sie cał ko wi tej 3,5 to ny sta le prze wo żo ne
wy po sa że nie obej mu ją ce pro fe sjo nal ne re ga ły warsz ta to we,
na rzę dzia uni wer sal ne i spe cja li stycz ne, agre gat prą do twór -
czy i sprę żar kę nie mal w ca ło ści wy ko rzy stu je do stęp ną ła -
dow ność. Za bra nie ole ju o ma sie oko ło 400 kg skut ko wa ło -
by więc jej prze kro cze niem.
Ak tu al nie do ob słu gi ma szyn pra cu ją cych na te re nie pod le -
głym ser wi so wi w Mło cho wie jest prze zna czo nych 14 jed no -
stek mo bil nych. W ca łym kra ju Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne
Pol ska dys po nu je 60 ta ki mi po jaz da mi. Nie któ rzy z me cha ni -
ków ope ru ją z wła sne go miej sca za miesz ka nia, dzię ki cze mu
mo gą jesz cze szyb ciej do trzeć do uszko dzo ne go sprzę tu.
Fir ma kła dzie du ży na cisk na mak sy mal ne ogra ni cza nie cza -
su re ak cji na zgła sza ne awa rie, zwłasz cza gdy wy łą cza ją one
ma szy nę z ru chu. W więk szo ści przy pad ków od chwi li we -
zwa nia me cha ni ka do mo men tu, w któ rym się on po ja wi i po -
dej mie kro ki ma ją ce na ce lu przy wró ce nie spraw no ści uszko -
dzo nej jed nost ki mi ja nie wię cej niż 24 go dzi ny. Rów nie wy -
so kie stan dar dy są speł nia ne w przy pad ku czę ści za mien -
nych. Je śli da na po zy cja nie wy stę pu je w lo kal nym ma ga zy -
nie, to w cią gu 24 go dzin jest spro wa dza na z ma ga zy nu
w Szwe cji bądź w Niem czech.
Od po wied nio prze szko lo na ka dra, a tak że zna ko mi te za ple -
cze ser wi so wo -tech nicz ne umoż li wia pla ców ce w Mło cho wie
kom plek so wą od bu do wę ma szyn. Ist nie ją róż ne po zio my tej
usłu gi, uza leż nio ne od stop nia zu ży cia sprzę tu i ocze ki wań
klien ta. Prak tycz nie wszyst kie czyn no ści są wy ko ny wa ne
na miej scu, za wy jąt kiem la kie ro wa nia, ta pi ce ro wa nia itp. Po -
nad to utwo rzo no spe cjal ny pro gram ra ba to wy zwią za ny
z od bu do wą ma szyn, a tak że wpro wa dzo no od dziel ny sys -
tem fi nan so wa nia, umoż li wia ją cy ra tal ne uisz cza nie zo bo wią -
zań wy ni ka ją cych z ta kie go przed się wzię cia.
Biu ro ser wi su w Mło cho wie jest czyn ne od 8 do 16, ale pra -
ca w te re nie od by wa się na wet w no cy. Ta kie sy tu acje naj -
czę ściej zda rza ją się w przy pad ku roz ście ła czy, któ re z jed -
nej stro ny czę sto re ali zu ją za da nia w ści śle okre ślo nym cza -
sie (np. re mont na wierzch ni lot ni ska), a z dru giej – są waż -
nym ele men tem skom pli ko wa ne go pro ce su tech no lo gicz ne -
go. Za kres usług świad czo nych przez jed nost ki mo bil ne oraz
ich do stęp ność są ści śle okre ślo ne w umo wach ser wi so -
wych: od naj prost szych obej mu ją cych tyl ko co rocz ne prze -
glą dy, po naj bar dziej skom pli ko wa ne, uwzględ nia ją ce in dy -
wi du al ne wy mo gi klien ta.

Wśród naj cie kaw szych ele men tów wy po sa że nia no wej pla ców ki jest pod po dło -
go wy pod no śnik no ży co wy za pew nia ją cy ide al ny do stęp do ele men tów pod wo -
zia i ze spo łów ro bo czych roz ście ła czy, ła do wa rek czy wo zi deł

Ma ga zyn czę ści za mien nych zaj mu je miej sce daw nej ha li ser wi so wej prze zna -
czo nej do ob słu gi ma szyn bu dow la nych, dzię ki cze mu mie ści się w nim znacz nie
wię cej po zy cji, w tym rza dziej ro tu ją cych

Modernizując serwis wiele uwagi poświęcono dystrybucji oleju. Aby operowanie
nim przebiegało w maksymalnie sterylny sposób, przygotowano w tym celu
specjalny magazyn oraz stację napełniania dla jednostek mobilnych

Na pra wy głów ne sil ni ków, skrzyń bie gów czy mo stów od by wa ją się w ze spo łow -
ni. De mon taż cięż kich pod ze spo łów uła twia żu raw ob ro to wy o udźwi gu 1.500 kg
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W Bę dzie szy nie ko ło Prusz cza Gdań skie go dzia ła od nie -
daw na no we cen trum han dlo wo -ser wi so we Gru py Vo lvo.
Znacz ną je go część sta no wi biu ro sprze da ży i sta cja ob słu gi
fir my Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska. No wo cze sna pla -
ców ka mie ści się na 3-hek ta ro wej dział ce w bar dzo do god nej
lo ka li za cji. Jest bo wiem po ło żo na w bez po śred nim są siedz -
twie trój miej skiej ob wod ni cy i wjaz du na au to stra dę A1, uła -
twia jąc do stęp sa mo cho dów cię ża ro wych, w tym prze wo żą -
cych du że jed nost ki sprzę to we. Sam bu dy nek ma po -
wierzch nię użyt ko wą 4.000 m2. Oprócz dzia łal no ści zwią za -
nej z ma szy na mi bu dow la ny mi, Gru pa Vo lvo zor ga ni zo wa ła
tu taj rów nież dwu mar ko wy punkt de aler sko -ser wi so wy Vo lvo
Gro up Truck Cen ter oraz biu ra VFS Usłu gi Fi nan so we Pol ska
i Vo lvo Pen ta. Warsz tat sa mo cho dów cię ża ro wych skła da się

z czte rech sta no wisk ob słu go wo -na praw czych, z któ rych
każ de ma 32 metry dłu go ści. Na jed nym z nich jest li nia dia -
gno stycz na wy po sa żo na w naj no wo cze śniej sze urzą dze nia
po mia ro we. Bo ga to wy po sa żo ny ma ga zyn czę ści za mien -
nych o po wierzch ni bli sko 200 m2 gwa ran tu je do stęp ność
„od rę ki” naj bar dziej ro tu ją cych po zy cji.
Po wierzch nia ja ką zaj mu je Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne w no -
wym Cen trum w Bę dzie szy nie wy no si 1.430 m2, przy czym

na ha lę ser wi so wą prze zna czo no 420 m2. Znaj du je się w niej
sześć sta no wisk do na pra wy ma szyn, po zwa la ją cych na swo -
bod ne roz miesz cze nie ob słu gi wa ne go sprzę tu. Waż ną ro lę
w co dzien nym funk cjo no wa niu pla ców ki peł nią też ze spo łow -
nia o po wierzch ni 84 m2, w któ rej są de mon to wa ne, na pra wia -
ne i skła da ne róż ne pod ze spo ły, w tym np. sil ni ki, mo sty czy
skrzy nie bie gów, a tak że ma ga zyn ole jo wy (zaj mu ją cy po -
wierzch nię 101 m2) oraz ma ga zyn czę ści za mien nych (330 m2).
W obiek cie zna la zło się rów nież miej sce na sa lę szko le nio wą,
z któ rej głów nie ko rzy sta ją ser wi san ci Volvo – ope ra to rzy zdo -
by wa ją „szli fy” w miej scu swo jej pra cy.
Dłu go wy cze ki wa ny na pół no cy Pol ski no wy obiekt Vo lvo
Gro up Truck Cen ter w Bę dzie szy nie zo stał za pro jek to wa ny
i zbu do wa ny zgod nie ze stan dar da mi Vo lvo. Jest od zwier -
cie dle niem kon se kwent nie re ali zo wa nej przez fir mę stra te -
gii, ukie run ko wa nej na cią gły roz wój i mo der ni za cję sie ci
ser wi so wej, ma ją cych na ce lu za pew nie nie naj wyż sze go
po zio mu świad czo nych usług. Sze ro kie kom pe ten cje no -
wej pla ców ki są ade kwat ne do spe cy fi ki klien tów dzia ła ją -
cych w tym re gio nie. Wśród nich wy stę pu ją m.in. przed się -
bior stwa zaj mu ją ce się bu dow nic twem dro go wym, ku ba tu -
ro wym, prze my sło wym, go spo dar ką od pa da mi, jak rów -
nież port han dlo wy. 

Serwis maszyn budowlanych Volvo w Będzieszynie

Na 3-hek ta ro wej dział ce znaj du ją się par kin gi, du że pla ce ma new ro we gwa ran tu -
ją ce ruch bez ko li zyj ny oraz te ren wy sta wo wy do eks po zy cji naj now sze go sprzę tu

Serwis Volvo Maszyny Budowlane zajmuje prawe skrzydło obiektu w Będzieszynie. W głównej hali napraw zorganizowano sześć stanowisk naprawczych

Sta no wi ska ser wi so we są wy po sa żo ne w dys try bu to ry kil ku ga tun ków ole ju, po -
zwa la ją cych na kom for to wą ob słu gę za rów no no wych, jak i star szych ma szyn
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Ogra ni cze nie emi sji szko dli wych za nie czysz czeń to je -
den z klu czo wych pro ble mów współ cze snej mo to ry -
za cji. Moż na z nim so bie po ra dzić np. sto su jąc ogni -

wa pa li wo we, z któ rych w przy szło ści bę dą mo gły ko rzy stać
m.in. ma szy ny bu dow la ne, po jaz dy ko mu nal ne czy cią gni ki
ob słu gi na ziem nej w por tach lot ni czych
Elek trycz ny cią gnik do ho lo wa nia wóz ków ba ga żo wych jest
pierw szym po jaz dem te go ty pu w Eu ro pie wy po sa żo nym
w ogni wo pa li wo we, któ ry funk cjo nu je ja ko „ran ge -exten der”,
czy li sa mo jezd na jed nost ka elek trycz na o zwięk szo nym za -
się gu. Fir ma Bosch En gi ne ering do star cza ukła dy ste ru ją ce
Fu el Cell Con trol Unit (FCCU), któ re sta no wią klu czo wy ele -
ment sys te mu ogniw pa li wo wych. Za rzą dza ją one wszyst ki mi
pod ze spo ła mi, gwa ran tu jąc ich efek tyw ne współ dzia ła -
nie. – Roz wi ja my kom po nen ty i sys te my, jak rów nież do star -
cza my usłu gi in ży nier skie w ce lu stwo rze nia przy szło ścio -
wych roz wią zań na pę du o ze ro wej emi sji do za sto so wań po -
za dro ga mi pu blicz ny mi – mó wi Bern hard Bihr, dy rek tor
Bosch En gi ne ering GmbH. Re ali za cja pro jek tu roz po czę ła
się w sierp niu 2012 ro ku przez nie miec kie Fe de ral ne Mi ni -
ster stwo Edu ka cji i Ba dań Na uko wych, we współ pra cy
z part ne ra mi pro jek tu: Gre ening GmbH & Co. KG, DLR -In sti -
tut für Fah rzeug kon zep te oraz Fraun ho fer NAS, i ma się za -
koń czyć do 31 grud nia 2015 ro ku.

Ope ra to rzy por tów lot ni czych w co raz więk szym stop niu sta -
wia ją na al ter na tyw ne ukła dy na pę do we ce lem ogra ni cze nia
emi sji za nie czysz czeń i ha ła su. Za le tą po jaz dów wy ko rzy stu -
ją cych ogni wa pa li wo we jest ich więk szy za sięg i krót szy
czas tan ko wa nia. – Cią gnik z ta kim na pę dem mo że obec nie
po ru szać się na pły cie lot ni ska przez ca łą ośmio go dzin ną
zmia nę bez ła do wa nia aku mu la to rów – do da je Bihr.
Upo wszech nie niu się al ter na tyw nych ukła dów na pę do -

wych do za sto so wań po za dro ga mi pu blicz ny mi sprzy ja ją
su row sze prze pi sy do ty czą ce emi sji spa lin dla sil ni ków
o mo cy po nad 56 kW (nor my EU Sta ge IV i US Tier 4 Fi nal).
Po jaz dy z ogni wa mi pa li wo wy mi są za si la ne wo do rem.
Wcho dzi on w re ak cję z tle nem two rząc czy stą wo dę.
W trak cie te go pro ce su jest uwal nia na ener gia, któ ra we -
wnątrz ogni wa pa li wo we go prze kształ ca się w ener gię elek -
trycz ną, na pę dza ją cą z ko lei sil nik elek trycz ny. – Dzię ki ze -
ro wej emi sji mo że my wy ko rzy sty wać wóz ki wi dło we lub
plat for my pod no śni ko we nie tyl ko na lot ni skach, ale rów nież
we wnątrz bu dyn ków i ma ga zy nów, w spo sób cał ko wi cie
eko lo gicz ny – prze ko nu je Bihr.
Cen trum ste ru ją cym sys te mu ogniw pa li wo wych jest
FCCU, któ ry łą czy w so bie se ryj ny „har dwa re” Bo scha ze
spe cjal nie opra co wa nym opro gra mo wa niem. FCCU kon -
tro lu je ca ły sys tem za po mo cą wbu do wa ne go ukła du re gu -
la cji wo do ru, po wie trza i czyn ni ka chło dzą ce go. – Pierw sze
za sto so wa nie na szej jed nost ki FCCU, go to wej już do pro -
duk cji se ryj nej, mia ło miej sce w ra mach pro jek tu
InnoROBE – mó wi Bihr. W tym pro jek cie Bosch En gi ne -
ering pod jął się rów nież in nych za dań. In ży nie ro wie z Abs -
tatt do kład nie prze ana li zo wa li układ ogniw pa li wo wych,
aby okre ślić wy ma ga ne wy mia ry je go czę ści skła do wych.
W tym ce lu okre ślo no wa run ki użyt ko wa nia po jaz du, czas
trwa nia pra cy, wa run ki tan ko wa nia i wie le in nych czyn ni -
ków tak, aby na stęp nie usta lić m.in. wiel kość aku mu la to ra,
moc na pę du z ogniw i wy mia ry zbior ni ka wo do ru. Efek tem
sze ro ko za kro jo nych dzia łań by ło skon stru owa nie kom plet -
ne go sys te mu i opty ma li za cja współ dzia ła nia za sto so wa -
nych ele men tów pod ką tem ste ro wa nia i re gu la cji. Przy wy -
ko rzy sta niu la bo ra to rium i sta no wi ska ba daw cze go
do ogniw pa li wo wych o mo cy 20 kW, skon stru owa no pro -
to typ cią gni ka do ho lo wa nia wóz ków ba ga żo wych. Pod -
czas pra cy w nor mal nych wa run kach eks plo ata cji ma on
do star czyć cen nych in for ma cji, któ re po zwo lą na dal szy
roz wój kon struk cji po jaz dów po za dro go wych. Te sto wy po -
jazd bę dzie użyt ko wa ny na lot ni sku w Stut t gar cie.

Ogniwa paliwowe technologią przyszłości

Fir ma Bosch En gi ne ering bar dzo moc no an ga żu je się w roz wój ukła dów na pę do -
wych opar tych na ogni wach pa li wo wych, cze go przy kła dem jest opra co wa nie
m.in. ste row ni ka Fu el Cell Con trol Unit (FCCU), za rzą dza ją ce go ukła dem re gu la -
cji wo do ru, po wie trza i czyn ni ka chło dzą ce go w kom plet nym sys te mie al ter na tyw -
ne go na pę du

Pojazdy lotniskowe wyposażone w ogniwa paliwowe nie emitują zanieczyszczeń
i są ciche, dzięki czemu z powodzeniem mogą też pracować w zamkniętych
pomieszczeniach. Pierwsze stacje do tankowania wodoru zostały już
uruchomione na lotniskach w Stuttgarcie, Monachium i Hamburgu
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Fir ma Mer lo nie usta je w wy sił kach, aby pro du ko wa ne przez
nią ła do war ki te le sko po we by ły co raz do sko nal sze. Świad -
czy o tym choć by sze reg nie daw no wpro wa dzo nych zmian,

dzię ki któ rym „zie lo ne” ma szy ny są jesz cze bar dziej wy daj ne
i przy ja zne użyt kow ni ko wi. Wśród naj istot niej szych jest no wy
układ hy drau licz ny sto so wa ny w ga mie Mer lo Turbofarmer II (mo -
de le 38.7 , 38.10 , 42.7 ). Do je go za si la nia słu ży pom pa wie lo -
tłocz ko wa o więk szej po jem no ści sko ko wej rów nej 63 cm3 (po -
przed nio 53 cm3). Za pew nia ona wyż szy przy pływ: 145 l/min
(wcze śniej 125 l/min) w przy pad ku mo de li z sil ni kiem TCD3.6
o mo cy 122 KM oraz 150 l/min (wcze śniej 130 l/min), dla ma szyn
na pę dza nych jed nost ką TCD4.1 o mo cy 156 KM. Je śli cho dzi o ła -
do war ki wy po sa żo ne w wał od bio ru mo cy, pom pa hy drau licz na
nie ule gnie zmia nie, ale dzię ki prze ło że niu me cha nicz ne mu ob ra -
ca się ona z wyż szą pręd ko ścią, za pew nia jąc zwięk szo ny prze -
pływ. No wa pom pa jest do stęp na od li sto pa da bie żą ce go ro ku.
W tym sa mym cza sie do ła do wa rek Mer lo o bu do wie mo du ło wej
(modele 35.7, 33.9, 38.7, 38.10, 42.7, 50.8, 45.11, MF40.7,
MF40.9) wpro wa dzo no rów nież no wy sys tem zmia ny kie run ku
jaz dy. Obej mu je on nie wiel ką dźwi gien kę z le wej stro ny ko lum -
ny kie row ni cy, za stę pu ją cą sto so wa ne do tych czas trzy przy ci ski.
Ru chem po zio mym (w płasz czyź nie ko ła kie row ni cy) wy bie ra się
kie ru nek jaz dy przód -tył, a pio no wym (do gó ry) bieg neu tral ny.
Dźwi gien ka au to ma tycz nie wra ca do po ło że nia wyj ścio we go,
dzię ki cze mu moż na nie za leż nie wy bie rać kie ru nek jaz dy za po -
mo cą dźwi gien ki i przy ci sków na joy stic ku wie lo funk cyj nym. 
Ko lej na no wość do ty czy wy cie ra czek szyb. Za ich dzia ła nie
od po wia da ste row nik z dwo ma try ba mi pra cy: cią głym, uru -
cha mia nym jed no krot nym na ci śnię ciem przy ci sku oraz prze -
ry wa nym, za łą cza nym po przez przy trzy ma nie przy ci sku dłu -
żej niż se kun dę. Roz wią za nie to do ty czy wszyst kich wy cie ra -
czek szyb, a więc czo ło wej, tyl nej i gór nej. Moż na ni mi ste ro -
wać nie za leż nie. Od dziel nym włącz ni kiem jest ak ty wo wa ny

spry ski wacz. Po na ci śnię ciu go i na tych mia sto wym zwol nie -
niu na stę pu je po da nie pły nu, my cie szy by trzy krot nym ru -
chem wy cie ra czek, a na stęp nie jej do czysz cza nie (po upły -
wie trzech se kund). Przy trzy ma nie przy ci sku skut ku je jed no -
krot nym spry ska niem szy by i za łą cze niem wy cie ra czek
do mo men tu, gdy nie zo sta nie zwol nio ny. No wy ste row nik
jest mon to wa ny od li sto pa da bie żą ce go ro ku.
Użyt ko wa nie ła do wa rek Mer lo z pew no ścią uła twią też no we
zam ki sto so wa ne w ga mie Mo du lar, otwie ra ne za po mo cą
jed ne go klu czy ka. Bę dzie moż na nim otwie rać i za my kać
drzwi, po kry wę sil ni ka, ko rek wle wu pa li wa i uru cha miać jed -
nost kę na pę do wą. Mo dy fi ka cja ta bę dzie wpro wa dza na stop -
nio wo, po cząw szy od stycz nia 2016 ro ku.

Ulepszenia w ładowarkach Merlo – szczegóły tworzą doskonałość...

Pom pa wie lo tłocz ko wa o zwięk szo nej po jem no ści sto so wa na od li sto pa da bie żą -
ce go ro ku w ga mie Mer lo Tur bo far mer II (modele 38.7, 38.10, 42.7 ) za pew nia
więk szy o 20 l/min prze pływ ole ju w ukła dzie hy drau licz nym tych ma szyn

Ra zem z no wym ste row ni kiem wy cie ra czek są ofe ro wa ne dłuż sze pió ra: w przy -
pad ku wy cie racz ki czo ło wej o 8 cm, gór nej o 5 cm. Na da ją się one rów nież
do star szych ła do wa rek Mer lo

W ła do war kach Mer lo se rii Mo du lar trzy przy ci ski wy bo ru kie run ku jaz dy zo sta ły
za stą pio ne er go no micz ną dźwi gien ką za bez pie czo ną nie wiel ką ram ką, o któ rą
moż na wy god nie za przeć rę kę

http://www.merlo.com/home/
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Wofer cie fir my Hil ti jest do stęp ny no wy sys tem ko twie -
nia o na zwie SafeSet. Za sad ni czą je go część sta no -
wią in iek cyj ne ko twy che micz ne prze zna czo ne

do róż ne go ro dza ju za sto so wań. Użytkownik korzystający
z no wa tor skie go roz wią za nia Hil ti, moż ne nie zwy kle pew nie
za mo co wać pręt gwin to wa ny lub pręt zbro je nio wy na przy -
kład w be to no wej po sadz ce al bo mu rze. O efektywności
takiego rozwiązania świadczy fakt, że przy każdorazowej pró -
bie znisz cze nia ta kie go po łą cze nia, na stę pu je wy rwa nie stoż -
ka be to nu, na to miast miej sce osa dze nia sta lo we go ele men -
tu nie ule ga uszko dze niu.

Tech no lo gia SafeSet po zwa la wy klu czyć błę dy mon ta żo we,
ta kie jak na przy kład nie do sta tecz ne oczysz cze nie wier co -
ne go otwo ru, któ re ma klu czo wy wpływ na ja kość wy ko na -
ne go po łą cze nia. SafeSet daje pew ność, że za pro jek to wa -
ne mo co wa nie prę tów gwin to wa nych lub prę tów zbro je nio -
wych uzy ska za kła da ną no śność. – Sys tem SafeSet jest od -
po wie dzią na wciąż ro sną ce eu ro pej skie stan dar dy bu dow -
la ne i wy ni ka ją ce z nich po trze by pro fe sjo nal nych firm dzia -
ła ją cych w tej bran ży. Sta no wi on kom bi na cję ele men tów
sys te mu ko twie nia che micz ne go zbu do wa ne go na prze -
strze ni ostat nich lat, któ re go czę ści skła do we mo gą być sto -
so wa ne wy mien nie, za leż nie od po trzeb kon kret nej apli ka -
cji – mó wi Mar cin Woj to wicz, kie row nik Hil ti ds. pro duk -
tów – tech ni ka ko twie nia.
No wa tech no lo gia mo że być sto so wa na w przy pad ku sys te -
mów ży wic in iek cyj nych Hil ti HIT -HY 200, HIT RE -500, HIT
RE -500-SD, HIT HY 270 oraz pierw szej w peł ni przy ja znej dla
śro do wi ska na tu ral ne go ży wi cy in iek cyj nej Hil ti HIT -CT1.
W skład każ de go ze sta wu SafeSet wcho dzi: pięć wy mie nio -
nych ży wic, pręt ko twią cy, któ ry ja ko je dy ny na świe cie nie
wy ma ga uprzed nie go czysz cze nia otwo rów ze wzglę du
na uni ka to wą geo me trię rdze nia oraz jedyne w swoim
rodzaju wier tła o kon struk cji po zwa la ją cej na jed no cze sne
wier ce nie i od sy sa nie zwier cin przy ro bo tach pro wa dzo nych
w pod ło żu be to no wym. – Gdy pod czas prac wykonawca wy -
ko rzy stu je  sys tem skła da ją cy się z wier teł uda ro wych TE -CD

lub TE -YD i od ku rzacz uni wer sal ny Hil ti, sku tecz ność oczysz -
cze nia otwo ru ze zwier cin wy no si aż dzie więć dzie siąt sie dem
pro cent. Dzię ki te mu wy ko naw ca mo że pra co wać szyb ciej.
Od pa da mu bo wiem ko niecz ność wy ko ny wa nia do dat ko wych
czyn no ści po prze dza ją cych bez piecz ne i pra wi dło we osa dze -
nie ko tew – tłu ma czy Adam Nie po kój, kie row nik dzia łu tech -
nicz ne go Hil ti.
Firma Hilti oferuje kotwy chemiczne wklejane iniekcyjnie,
spełniające wymagania wszystkich zastosowań i w pełni
spełniające oczekiwania użytkowników. Wśród wymienić
należy: HIT -HY 200-A z prę tem ko twią cym HIT -Z – naj bar -
dziej nie za wod ne i bez piecz ne roz wią za nie do be to nu spę ka -
ne go, HIT -HY 200-A z prę tem ko twią cym HIT -V – do be to nu
li te go z wy ko rzy sta niem prę tów gwin to wa nych, HIT -HY 270
z prę tem ko twią cym HIT -V i tu le ją siat ko wą HIT -SC – do ścian
mu ro wych oraz HIT -HY 170 z prę tem ko twią cym HIT -V i tu le -
ją siat ko wą HIT -SC o naj bar dziej uni wer sal nym za sto so wa niu
do róż nych ro dza jów pod ło ża. 
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Bezpieczne kotwienie z Hilti

W ofer cie Hil ti do stęp ne są wier tła uda ro we o prze kro ju ru ro wym, któ re po zwa la -
ją na usu wa nie zwier cin w trak cie wy ko ny wa nia otwo ru

Pod czas pre zen ta cji sys te mu SafeSet także przedstawiciel naszej redakcji
próbował  swych sił w szyb kim ko twie niu prę ta zbro je nio we go

Przy pró bie ze rwa nia po łą cze nia wy ko na ne go w tech no lo gii Hilti SafeSet na stą pi ło
wy rwa nie stoż ka be to nu, na to miast miej sce mo co wa nia prę ta nie ule gło uszko dze niu
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Na po cząt ku grud nia zo stał ofi cjal nie otwar ty no wy au -
to ry zo wa ny ser wis ZF wy spe cja li zo wa ny w na pra wach
ręcz nych i zauto ma ty zo wa nych skrzyń bie gów. Warsz -

tat ten na le ży do sie ci Q -Se rvi ce Truck za ło żo nej w ro ku 1999
przez fir mę In ter Cars. Znaj du je się on w Czo sno wie ko ło War -
sza wy, w obiek cie prze zna czo nym rów nież do sprze da ży
i ob słu gi po jaz dów użyt ko wych Isu zu. Fla go wym wy po sa że -
niem pla ców ki jest no wo cze sna ha mow nia ZF Se rvi ces Func -
tio nal Test Bench CH -EG 110 Li te. To w peł ni skom pu te ry zo -
wa ne i zauto ma ty zo wa ne urzą dze nie słu ży do te sto wa nia
skrzyń bie gów, sprzę gieł WSK oraz in tar de rów – prak tycz nie
wszyst kich pro duk tów ro dzi ny ZF. Mo że za sy mu lo wać roż ne -
go ro dza ju sta ny pra cy prze kład ni pod od mien nym ob cią że -
niem, dzię ki cze mu ser wis jest w sta nie za gwa ran to wać pra -
wi dło wość prze pro wa dzo nej na pra wy z uwzględ nie niem su -
ro wych norm ja ko ścio wych.
Nowy ser wis  ma au to ry za cje fir my ZF na skrzy nie bie gów
mon to wa ne w sa mo cho dach oso bo wych i cię ża ro wych, ale
fir ma Q -Se rvi ce Truck sta ra się, aby w cią gu 2-3 lat móc ob -
słu gi wać wszyst kie skrzy nie bie gów pro du ko wa ne przez nie -
miec ki kon cern, w tym prze kład nie mon to wa ne w ma szy -
nach bu dow la nych. Wy ma ga to jed nak od by cia se rii szko leń
i przej ścia kil ku au dy tów, a tak że do sto so wa nia obiek tu
w Czo sno wie do ob słu gi cięż kie go sprzę tu. 
Pla ców ka w Czo sno wie na le żą ca do Gru py In ter Cars,
oprócz ser wi su ZF oraz sa lo nu Isu zu i warsz ta tu po jaz dów
cię ża ro wych peł ni tak że ro lę Cen trum Szko le nio we go. Za -
rząd fir my Q -Se rvi ce Truck pla nu je, aby ze wzglę du na za -
kres funk cji, po sia da ne au to ry za cje oraz sprzęt, szko le nia
od by wa ły się nie ty ko na prze kro jach i mo de lach, ale tak że
pod czas bie żą cych na praw róż nych ze spo łów. Oso by, któ re
z nich sko rzy sta ją, bę dą mia ły znacz nie szer szą wie dzę
i prak tycz ne umie jęt no ści, aby móc le piej ra dzić so bie z naj -
trud niej szy mi przy pad ka mi uszko dzeń czy nie pra wi dło we go
dzia ła nia sil ni ków oraz skrzyń bie gów.
Na in au gu ra cję dzia łal no ści no we go ser wi su przy go to wa no
eks po zy cję naj po pu lar niej szych skrzyń bie gów mar ki ZF.
Moż na by ło zo ba czyć m.in. prze kład nie Eco li te, AS Tro nic
czy AS Tro nic Li te. Naj więk szą nie spo dzian ką by ła jed nak
zauto ma ty zo wa na skrzy nia bie gów TraXon o bu do wie mo du -
ło wej. Dzię ki te mu moż na ją do wol nie kon fi gu ro wać pod kon -
kret ny po jazd i za sto so wa nie. Za leż nie od po trzeb mo duł
pod sta wo wy jest roz bu do wy wa ny o sprzę gło jed no - lub dwu -
tar czo we, al bo mo duł dwu sprzę gło wy, za pew nia ją cy szyb -
szą i bar dziej płyn ną zmia nę bie gów bez przerw w prze ka zy -
wa niu na ko ła mo men tu ob ro to we go. Do wy bo ru jest jesz cze
mo duł sprzę gła au to ma tycz ne go WSK do naj cięż szych za -
sto so wań, spo ty ka nych na przy kład w trans por cie ła dun ków
po nadnor ma tyw nych, czy mo duł od bio ru mo cy NMV, umoż -
li wia ją cy za si la nie do dat ko wych urzą dzeń na wet przy du żym
ob cią że niu prze kład ni. W opcji jest jesz cze mo duł TraXon
Hy brid, dzię ki któ re mu skrzy nia bie gów jest w sta nie od zy ski -
wać ener gię wy ko rzy sty wa ną do na pę du in nych pod ze spo -
łów sa mo cho du cię ża ro we go. 
Otwar cie no we go ser wi su ZF do sko na le wpi su je się w trend
roz wo ju po jaz dów użyt ko wych, któ re zda niem przed sta wi cie -
li Q -Se rvi ce Truck w cią gu pię ciu lat bę dą wy po sa ża nie głów -
nie w zauto ma ty zo wa ne skrzy nie bie gów. 
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Q -Se rvi ce Truck uru cho mił au to ry zo wa ny ser wis ZF

W trakcie otwarcia serwisu ZF uruchomiono jego wizytówkę, czyli profesjonalną
hamownię do skrzyń biegów. Obiektem badań była przekładnia wyjęta z pojazdu
MAN, który przejechał 700 tysięcy kilometrów

Prze cię cia wstę gi in au gu ru ją ce go dzia łal ność no we go ser wi su ZF do ko na li Tho -
mas Bo the – szef ZF Se rvi ces na ry nek eu ro pej ski, Krzysz tof Olek so wicz – za ło ży -
ciel In ter Cars i czło nek za rzą du oraz Wi told Kmie ciak – pre zes Q -Se rvi ce Truck

No wa skrzy nia bie gów ZF TraXon obej mu je prze kład nię pod sta wo wą oraz pięć
mo du łów do dat ko wych do róż nych za sto so wań w po jeź dzie. ZF TraXon jest na -
stęp czy nią po pu lar nej skrzy ni AS Tro nic
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Szwedz ka fir ma Mo dul -Sys tem na le ży do ści słej czo łów ki
pro du cen tów za bu dów do ser wi sów mo bil nych. Przy ich
opra co wy wa niu po dą ża wła sną dro gą, a roz wią za nia któ re

sto su je czę sto wy zna cza ją tren dy w roz wo ju ta kich kon struk cji. 
Re ga ły warsz ta to we są mo co wa ne w spo sób bez in wa zyj ny, co
ozna cza że nie na ru sza ją fa brycz nej struk tu ry nad wo zia. Dzię ki
te mu za bu do wa mo że być sto so wa na w sa mo cho dach le asin -
go wych i ła two ją prze kła dać do ko lej nych po jaz dów. Mo dul -
-Sys tem Pol ska wy ko rzy stu je tyl ko ory gi nal ne sys te my mo cu ją -
ce (uchwy ty, śru by, na kręt ki itp.), któ re zo sta ły prze ba da ne
w crash -te stach przez Cen trum Bez pie czeń stwa Vo lvo. W przy -
pad ku mo co wa nia re ga łów od spodu, jest to na przy kład sys tem
SA PI opar ty na wzmocnieniach umiesz cza nych mię dzy pod ło gą
sa mo cho du, a pod ło gą z 12-mi li me tro wej sklej ki. Je śli cho dzi
o mo co wa nie re ga łów do ścian po jaz du, fir ma sto su je opa ten to -
wa ne uchwy ty ab sor bu ją ce ener gię zde rze nia. Peł nią one ta ką

sa mą ro lę, co stre fa zgnio tu w sa mo cho dzie, ale w nie co in ny
spo sób, po nie waż ule ga ją roz cią gnię ciu. Za po bie ga to ewen tu -
al ne mu przemieszczeniu za bu do wy do prze strze ni pa sa żer skiej,
a tak że ogra ni cza ry zy ko uszko dze nia re ga łów.
Za bu do wy Mo dul -Sys tem są bu do wa ne w opar ciu o mo du ły,
ale moż na je ła two kon fi gu ro wać w ob rę bie spe cjal nej ra my no -
śnej. Do ty czy to za rów no mon ta żu pier wot ne go, jak rów nież
w okre sie eks plo ata cji, więc je śli klient uzna, że da na pół ka czy
szu fla da le piej spraw dzi mu się w in nym miej scu, z ła two ścią
bę dzie mógł do ko nać nie zbęd nych zmian. W ra mie no śnej znaj -
du ją się otwo ry roz miesz czo ne co 27 mm, dzię ki cze mu ła two
ją do pa so wać do wy so ko ści i dłu go ści ła dow ni. Bio rąc
pod uwa gę trzy głę bo ko ści re ga łów, za pew nia to wręcz nie -
ogra ni czo ne moż li wo ści za go spo da ro wa nia wnę trza. Je śli użyt -
kow ni ko wi po jaz du za le ży na za cho wa niu du żej prze strze ni,
opty mal nym roz wią za niem są naj płyt sze mo du ły o głę bo ko -

ści 216 mm, któ re nie wy sta ją po za nad ko la. W sy tu acji gdy sa -
mo chód jest wy ko rzy sty wa ny do ce lów trans por to wych tyl ko
spo ra dycz nie, naj lep szym roz wią za niem są re ga ły o głę bo ko -
ści 324 i 486 mm. Te ostat nie zwy kle umiesz cza się po stro nie
prze suw nych drzwi ła dow ni, bo ze wzglę du na ogra ni czo ną dłu -
gość za pew nia ją po dob ny roz kład ma sy i są naj lep szym pod -
par ciem dla bla tu ro bo cze go. Przy pra cach na ze wnątrz, war to
zwró cić uwa gę na tzw. od wró co ne mo du ły, w któ rych szu fla dy
czy drzwi sza fek otwie ra ją się wzdłuż sa mo cho du. Do stęp
do ich za war to ści jest wte dy znacz nie ła twiej szy, po nie waż nie
wy ma ga wcho dze nia do wnę trza po jaz du. 
Mo dul -Sys tem sto su je w swo ich za bu do wach stal o wy so kiej
wy trzy ma ło ści Do col 1000 pro du ko wa ną przez szwedz ki
kon cern SSAB. Dzię ki te mu ma ją one po rów ny wal ną ma sę,
co ana lo gicz ne kon struk cje alu mi nio we, na to miast ich wy -
trzy ma łość jest na wet sze ścio krot nie więk sza. W po rów na niu
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Technologie jutra w zabudowach Modul-System

Fir ma Mo dul -Sys tem wy ko nu je rów nież wy peł nie nia pian ko we do szu flad. Są one
in dy wi du al nie fre zo wa ne pod kon kret ny ze staw na rzę dzi, dzię ki cze mu każ dy
przed miot ma swo je miej sce i jest ide al nie za bez pie czo ny przed wy pad nię ciem

Za sad ni cza część ele men tów za bu dów Mo dul -Sys tem jest wy ko ny wa na ze sta li
o ul tra wy so kiej wy trzy ma ło ści, któ ra w po rów na niu do zwy kłych sta li za pew nia
mniej szą ma sę ca łej kon struk cji na wet o 20%

Odwrócone moduły, w któ rych szu fla -
dy czy drzwi sza fek otwie ra ją się wzdłuż
sa mo cho du, zapewniają idealny
dostęp do zawartości szafek czy
szuflad bez konieczności wchodzenia
do wnętrza samochodu

Trzy głę bo ko ści re ga łów sto so wa ne
przez Mo dul -Sys tem po zwa la ją na ła -
twe do pa so wa nie za bu do wy
do kształ tu nad wo zia, a tym sa mym
mak sy mal ne wy ko rzy sta nie prze strze -
ni ła dun ko wej
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do za bu dów wy ko na nych z tra dy cyj nej sta li, iden tycz ne re -
ga ły Mo dul -Sys tem są o 20 pro cent lżej sze! Da je to wy mier -
ne ko rzy ści pod wzglę dem ła dow no ści po jaz du, któ ra mo że
być wy ko rzy sta na na do dat ko we na rzę dzia lub więk szą ilość
czę ści za mien nych czy środ ków eks plo ata cyj nych. Naj now -
sze wy ko na nia Mo dul -Sys tem wy róż nia ją się jesz cze niż szą
ma są wła sną, po nie waż na kor pu sy szu flad fir ma sto su je
obec nie alu mi nium. Kom plet na za bu do wa jest więc lek ka,
bez piecz na i w peł ni funk cjo nal na.
Istot ny wpływ na ostat nią ce chę ma prak tycz ne oświe tle nie
wnę trza za po mo cą li stew z dio da mi LED. Za leż nie od pre -
fe ren cji klien ta, mo gą być one mon to wa ne nie tyl ko na su -
fi cie ła dow ni, ale tak że do pro fi li za bu do wy, umoż li wia jąc
ide al ne do świe tle nie wnętrz sza fek, pół ek czy szu flad. Ta -
kie źró dło świa tła nie zo sta ło wy bra ne przy pad ko wo. Jest
bo wiem ono trwa łe i ener go osz częd ne, za po bie ga jąc szyb -
kie mu roz ła do wa niu aku mu la to ra pod czas dłuż szej pra cy
w te re nie. Do star cza ne sys te my obej mu ją zin te gro wa ny
układ sta bi li za cji na pię cia, któ ry spra wia, że na tę że nie
świa tła po zo sta je jed na ko we bez wzglę du na wzro sty lub
spad ki na pię cia aku mu la to ra. Waż ną funk cję peł ni rów nież
mo duł za rzą dza ją cy oświe tle niem w po jeź dzie. Ma on
za za da nie m.in. re gu la cję na tę że nia świa tła emi to wa ne go
przez dio dy LED oraz ich wy łą cze nie, gdy po ziom na ła do -
wa nia aku mu la to ra spad nie do war to ści za pew nia ją cej uru -
cho mie nie sil ni ka w po jeź dzie.
Fir ma Mo dul -Sys tem Pol ska po sia da au to ry za cję więk szo -
ści im por te rów sa mo cho dów użyt ko wych, co spra wia, że
sto su jąc jej za bu do wy moż na mieć pew ność za cho wa nia
gwa ran cji na za ku pio ny po jazd. 
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Li stwy z dio da mi LED moż na sto so wać nie tyl ko ja ko cen tral ne źró dło świa tła, ale
tak że do oświe tle nia sza fek, pół ek a na wet szu flad. Za pew nia ją one ni ski po bór
prą du i wy róż nia ją się wy so ką trwa ło ścią

http://modul-system.pl/
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Cen trum Po jaz dów Uży wa nych OK TRUCKS w Nada -
rzy nie pod War sza wą jest czwar tym punk tem z pla no -
wa nej sie ci trzy na stu głów nych cen trów OK TRUCKS

w Eu ro pie. Dla sie ci OK TRUCKS, Pol ska w któ rej od no to wa -
no w 2015 ro ku po nad czter dzie ści ty się cy za im por to wa nych
po jaz dów oraz po nad sie dem dzie siąt dwa ty sią ce  prze re je -
stro wań, jest bar dzo waż nym ryn kiem. IVE CO, dzię ki stwo -
rze niu no wo cze sne go punk tu sprze da ży, bę dzie mo gło za -
ofe ro wać swo im klien tom w naszym kraju jesz cze więk szy
wy bór po jaz dów uży wa nych.
Do sko na ła lo ka li za cja przy Alei Ka to wic kej 70 w Nada rzy nie
(dwa dzie ścia ki lo me trów od cen trum War sza wy) za pew ni
klien tom zna ko mi ty do stęp do Cen trum OK TRUCKS.
Na dział ce o po wierzch ni 15.000 m2 zmie ścił się ol brzy mi plac
po ka zo wy oraz bu dy nek szko le nio wo -biu ro wy o po wierzch -
ni 450 m2. Ak tu al nie w sa mym tyl ko Nada rzy nie, OK TRUCKS
mo że za ofe ro wać dwie ście dzie więć dzie siąt uży wa nych po -
jaz dów. W ca łej Pol sce do stęp nych jest dwa dzi ścia dzie więć
punk tów sprze da ży po jaz dów uży wa nych OK TRUCKS oraz
czter dzie ści sześć Au to ry zo wa nych Sta cji Ob słu gi.

Dru gą część bu dyn ku zaj mu je Cen trum Szko le nio we IVE CO
Po land. Skła da się ono z peł ni wy po sa żo ne go warsz ta tu po -
ka zo we go o po wierzch ni 124 m2, dwóch sal szko le nio wych
oraz za ple cza tech nicz ne go dla tre ne rów. Cen trum re ali zu je
szko le nia dla per so ne lu Ser wi su z za kre su kom pe ten cji tech -
nicz nych i umie jęt no ści obej mu ją cych m. in.: szyb ką i pre cy -
zyj ną dia gno sty kę, za rzą dza nie warsz ta tem czy też pro fe sjo -
nal ną ob słu gę klien ta. Jest ono tak że głów nym punk tem
szko leń ca łej sie dzi han dlo wej IVE CO. Każ dy z czte ry stu
dwu dzie stu ser wi san tów oraz stu pięć dzie się ciu han dlow ców
IVE CO w Pol sce pod le ga pro ce so wi cer ty fi ka cji, w skład któ -
re go wcho dzą za rów no szko le nia in ter ne to we, jak rów nież
szko le nia z in struk to rem w Cen trum Szko le nio wym. No wy
obiekt po zwo li zwięk szyć licz bę pla no wa nych szko leń oraz
przy czy ni się do zwięk sze nia pro fe sjo na li zmu ser wi su jak

i pro ce su sa mej sprze da ży po jaz dów, na któ re sta wia IVE CO.
W trak cie otwar cia prze ka za no tak że sym bo licz ny klu czyk
wła ści cie lom fir my BAR TEX Mał go rza cie i Jac ko wi By li niak,
któ rzy ja ko pierw si wy bra li po jazd OK TRUCKS z kam pa nii le -
asin go wej „Już od 599 eu ro”.
Wszyst kie po jaz dy OK TRUCKS pod da wa ne są ca łej se rii ba -
dań i kon tro li tech nicz nych. Na pod sta wie okre ślo nych pa ra -
me trów ta kich jak: wiek, prze bieg, zu ży cie opon, pra ce re mon -
to we po jaz dy przy pi sy wa ne są do 3 róż nych ka te go rii: Pre -
mium, Com fort i Ba sic, aby za spo ko ić róż ne wy ma ga nia klien -
tów. Dla naj bar dziej wy ma ga ją cych klien tów wpro wa dzo na zo -
sta ła ka te go ria OK TRUCKS Pre mium. Na le żą do niej po jaz dy
IVE CO do czte rech lat z ni skim prze bie giem, po kom plet nym
prze glą dzie, na pra wie i in spek cji prze pro wa dzo nej przez eu ro -
pej skie cen tra po jaz dów uży wa nych OK TRUCKS. Po jaz dy te
ob ję te są dwu na sto mie sięcz ną gwa ran cją fa brycz ną.
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IVECO otworzyło Centrum OK TRUCKS oraz Centrum Szkoleniowe 

W uro czy sto ści prze cię cia wstę gi udział wzię li: Pier re La hut te – pre zy dent mar ki
IVE CO, Car me lo Im pel lu so – pre zy dent mar ki OK TRUCKS, Gian fran co Zuc ca – dy -
rek tor Dzia łu Szko leń Tech nicz nych CNH In du strial, Da niel Wolsz czak – dy rek tor
ge ne ral ny IVE CO Po land oraz Ro bert Drozd – OK TRUCKS Ma na ger

Dla sie ci OK TRUCKS Pol ska, w któ rej od no to wa no w 2015 ro ku po nad czter dzie -
ści ty się cy za im por to wa nych po jaz dów oraz po nad sie dem dzie siąt dwa ty sią ce
prze re je stro wań, jest bar dzo waż nym ryn kiem. IVE CO bę dzie mo gło za ofe ro wać
polskim klien tom jesz cze więk szy wy bór po jaz dów uży wa nych

Cen trum OK TRUCKS. Na dział ce o po wierzch ni 15.000 m2 zmie ścił się ol brzy mi
plac po ka zo wy oraz bu dy nek szko le nio wo -biu ro wy o po wierzch ni 450 m2. Ak tu al -
nie w sa mym tyl ko Nada rzy nie, OK TRUCKS mo że za ofe ro wać dwie ście dzie więć -
dzie siąt uży wa nych po jaz dów
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Sys te my ga sze nia znaj du ją sze ro kie za sto so wa nie
w ma szy nach bu dow la nych i spe cjal nych słu żąc
tłumieniu po ża rów w ko mo rze sil ni ka i in nych prze -

strze niach za mknię tych. Ma szy ny pra cu ją ce w pa pier niach,
skła dach ma ku la tu ry, tar ta kach, skła dach wę gla, tu ne lach
i ko pal niach mu szą być bez względ nie wy po sa żo ne w ta ki
sys tem da ją cy cał ko wi tą pew ność ochro ny prze ciw po ża ro -
wej. Pro wa dzo ne na sze ro ką ska lę ba da nia i te sty prak tycz ne
wy ka za ły, że ga sze nie za po mo cą mgły wod nej jest dwa -trzy
ra zy efek tyw niej sze niż do ko ny wa ne tra dy cyj ny mi me to da mi.
Dla te go też fir ma Vo ith Tur bo obok dys try bu cji i in sta la cji sys -
te mów cen tral ne go sma ro wa nia jest przed sta wi cie lem na ryn -
ku pol skim szwedz kiej fir my Fog ma ker In ter na tio nal – li de ra
na ryn ku eu ro pej skim wśród pro du cen tów ukła dów ga sze nia
wy ko rzy stu ją cych mgłę wod ną. Sprze daż, mon taż oraz ser -
wis in no wa cyj nych sys te mów ga sze nia roz sze rza pa le tę pro -

duk tów ofe ro wa nych przez fir mę Vo ith Tur bo i wy cho dzi na -
prze ciw za po trze bo wa niom ryn ku. Od sa me go po cząt ku pol -
scy użyt kow ni cy do ce ni li za le ty sys te mu Fog ma ker wska zu -
jąc na je go no wa tor ską kon struk cję, naj wyż szą ja kość wy ko -
na nia oraz sku tecz ność. Ta ostat nia wy ni ka wprost z wła ści -
wo ści mgły wod nej neu tra li zu ją cej trzy pod sta wo we czyn ni ki
wy wo łu ją ce po żar – tlen, tem pe ra tu rę i pa li wo. Wy so kie ci -
śnie nie sys te mu w po łą cze niu ze spe cjal ny mi dy sza mi po -
zwa la na uzy ska nie mi kro kro pe lek wo dy. W pro ce sie od pa ro -
wy wa nia mgły wod nej schła dza ne są ga zy spa li no we oraz go -
rą ce czę ści i ze spo ły w ko mo rze sil ni ka. Ener gia ta jest za bie -
ra na ze źró dła ognia, co umoż li wia przy spie sze nie pro ce su
ga sze nia oraz unik nię cie ry zy ka od no wie nia się ogni ska po -
ża ru. Mi kro kro pel ki wo dy ulegają od pa ro waniu w kon tak cie
ze źró dłem ognia od bie ra jąc mu tym sa mym ener gię nie zbęd -
ną dla pro ce su spa la nia. Pod czas od pa ro wa nia wo dy z jed -
ne go li tra wo dy po wsta je 1.700 li trów pa ry wod nej. Od pa ro -
wa nie jed ne go li tra wo dy po chła nia około 540 Kcal. Ener gia
tej war to ści „za bie ra na” jest pro ce so wi spa la nia. Po wsta ją ca
pa ra wod na roz prze strze nia się w ko mo rze sil ni ka pod wyż -
sza jąc za war tość wo dy w po wie trzu i za po bie ga jąc do stę po -
wi tle nu do ogni ska po ża ru. Do dat ko wo pia no twór czy do da -
tek do wo dy ga śni czej po wo du je utwo rze nie na ga szo nych

ele men tach fil mu wod ne go, co osta tecz nie po wo du je od cię -
cie do pły wu tle nu i uga sze nie po ża ru.
W sys te mie za sto so wa no nie szko dli wy dla zdro wia śro dek
ga śni czy nie za ma rza ją cy do tem pe ra tu ry mi nus 35°C. Pro -
ces ga sze nia prze bie ga w na stę pu ją cy spo sób: w mo men cie
wy bu chu po ża ru, gdy tem pe ra tu ra osią gnie po ziom oko -
ło 160°C czy li war tość, w któ rej za czy na pa lić się prze wód,
na stę pu je je go prze pa le nie, a ci śnie nie w ob wo dzie de tek cyj -
nym gwał tow nie spa da. Spa dek je go po zio mu po ni żej 5 bar
po wo du je od blo ko wa nie głów ne go za wo ru ga śni cy. W ten
spo sób wo da prze do sta je się do dysz na try sko wych po wo -
du jąc w efek cie uga sze nie po ża ru. Po ak ty wa cji ga śni cy,
znaj du ją cy się na bu tli de tek cyj nej czuj nik po przez sy gnał
dźwię ko wy lub za pa le nie się dio dy ostrze gaw czej na pul pi cie
sy gna li zu je ope ra to ro wi spa dek ci śnie nia, a co za tym idzie
nie bez pie czeń stwo zwią za ne z wy bu chem po ża ru.
Aby sys tem za dzia łał, nie po trze ba za si la nia prą dem, gdyż
de tek cja na stę pu je na za sa dzie hy dro pneu ma tycz nej, czy li
po spad ku ci śnie nia w prze wo dzie de tek cyj nym. Sys tem za -
dzia ła tak że w przy pad ku wy łą cze nia sil ni ka, na przy kład
pod czas po sto ju ma szy ny. Na uwa gę za słu gu je rów nież wy -
so ka sku tecz ność sys te mu Fog ma ker. Po żar zo sta je cał ko -
wi cie stłu mio ny w za le d wie dzie sięć se kund od mo men tu za -
dzia ła nia sys te mu. Dla pew no ści ga śni ca po da je ciecz jesz -
cze przez oko ło mi nu tę. W ten spo sób na ele men tach sil ni ka
wy twa rza się film wod ny, któ ry de fi ni tyw nie od ci na do stęp
tle nu i za po bie ga od no wie niu się po ża ru. Szyb kość dzia ła nia
sys te mu ogra ni cza tak że ry zy ko sto pie nia się czę ści pla sti ko -
wych, gu mo wych oraz prze wo dów, zmniej sza jąc tym sa mym
kosz ty na pra wy ma szy ny.

Jak już wspo mnia no, sys tem funk cjo nu je nie za leż nie od za si -
la nia prą dem. Je go ory gi nal na kon struk cja za pew nia pod czas
ga sze nia po ża ru wy ko rzy sta nie ca łej ilo ści wo dy zgro ma dzo -
nej w zbior ni ku, nie za leż nie od ką ta po chy le nia oraz po zy cji
ga śni cy pod czas ga sze nia. Umoż li wia to nie tyl ko mon taż
w trud no do stęp nych miej scach, ale tak że spraw ne funk cjo no -
wa nie nie za leż nie od po ło że nia ma szy ny. Dla te go pro ces ga -
sze nia jest moż li wy tak że w eks tre mal nych przy pad kach,
na przy kład, gdy ma szy na prze wró ci ła się i le ży na bo ku.
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Fogmaker daje poczucie bezpieczeństwa

Pro wa dzo ne na sze ro ką ska lę ba da nia i te sty prak tycz ne wy ka za ły, że ga sze nie
pożaru komory silnika maszyny za po mo cą mgły wod nej jest dwa -trzy ra zy efek -
tyw niej sze niż do ko ny wa ne tra dy cyj ny mi me to da mi

Na uwa gę za słu gu je wy so ka sku tecz ność sys te mu Fog ma ker. W tym przypadku
po żar w komorze silnika zo stał cał ko wi cie stłu mio ny w ciągu za le d wie dzie sięciu
se kund od mo men tu za dzia ła nia sys te mu
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Wwęź le be to niar skim eks plo ato wa nym przez war -
szaw ską fir mę MD Be ton od po nad dzie się ciu lat
wy ko rzy sty wa ny jest sys tem au to ma tycz ne go sma -

ro wa nia fir my Gro ene veld. Spra wia on, że ob słu ga wę zła jest
znacz nie ła twiej sza, a użyt kow nik mo że mieć pew ność wła -
ści wej kon ser wa cji po szcze gól nych pod ze spo łów. 
Za sad ni czą część wę zła sta no wi dwu wa ło wy mie szal nik o po jem -
no ści 2,5 m3, do któ re go w od po wied niej pro por cji wa go wej
usta lo nej dla da nej re cep tu ry tra fia ją róż ne go ro dza ju skład ni ki,
ta kie jak ce ment, wo da, kru szy wo oraz do miesz ki. Po upły wie 30-
50 se kund zo sta ją one wy mie sza ne, po czym na stę pu je otwar cie
za su wy w dol nej czę ści mie szal ni ka i zrzu ce nie be to nu do be to -
no mie szar ki lub si lo su – w za leż no ści od te go czy ma on po stać
płyn ną czy pół su chą. Wa ły na pę dza ne są dwo ma trój fa zo wy mi
sil ni ka mi elek trycz ny mi o mo cy oko ło 50 kW każ dy. W try bie cią -
głym za pew nia ją wy daj ność wę zła w gra ni cach od 80 do 90 m3

na go dzi nę. Pro duk cja be to nu od by wa się cy klicz nie, a wiel kość
po szcze gól nych „por cji” do sto so wy wa na jest do ak tu al ne go za -
mó wie nia. Je że li trze ba na przy kład przy go to wać 6 m3 be to nu,
to re ali zo wa ne są trzy mie sza nia, każ de po 2 m3.

Aby pra ca wę zła od by wa ła się w spo sób nie za kłó co ny, ko niecz -
ne jest od po wied nie sma ro wa nie naj bar dziej new ral gicz nych
punk tów mie szal ni ka. Są ni mi ło ży ska wa łów oraz śli zgi za su wy
do wy ła dun ku be to nu. Ręcz na kon ser wa cja tych ele men tów
jest dość kło po tli wa, zwłasz cza gdy pro duk cja be to nu od by wa
się w spo sób cią gły, bar dzo in ten syw nie. Pra ca w try bie nie -
prze rwa nym wy mu sza sma ro wa nie o du żej czę sto tli wo ści, jed -
no cze śnie w znacz nym za kre sie ab sor bu je pra cow ni ka w sam
pro ces (sma ro wa nia). Dla te go, aby ob słu gu ją cy wę zeł mógł
skon cen tro wać się wy łącz nie na pro duk cji be to nu, w fir mie MD
Be ton pod ję to de cy zję o za sto so wa niu sys te mu au to ma tycz ne -
go sma ro wa nia Twin mar ki Gro ene veld. Za sad ni czą je go część
two rzy pom pa stan dar do wo wy po sa żo na w pły tę na dąż ną
z funk cją do ci ska nia, roz dzie la cze, dwa prze wo dy głów ne oraz
kil ka wtór nych bez po śred nio do pro wa dza ją cych smar do po -
szcze gól nych punk tów. Pra cą sys te mu za rzą dza – jed no cze -
śnie go kon tro lu jąc – nie wiel ki ste row nik umiesz czo ny w stró -
żów ce wę zła. Urzą dze nie po zwa la na pre cy zyj ne, a jed no cze -
śnie nie skom pli ko wa ne okre śle nie wiel ko ści po je dyn czej daw ki
sma ru (do wy bo ru są trzy opcje). Po nad to in for mu je o ko niecz -

no ści uzu peł nie nia me dium w zbior ni ku czy ewen tu al nych nie -
pra wi dło wo ściach. Co waż ne, w ukła dzie Twin pa nu je sta łe ci -
śnie nie, gwa ran tu ją ce opty mal ne na sma ro wa nie na wet naj bar -
dziej od da lo nych od roz dzie la cza punk tów. W węź le MD Be ton
smar po da wa ny jest co pięć mi nut w opty mal nej dla urzą dze nia
ilo ści. Na wet je śli pro duk cja be to nu od by wa się w try bie cią -
głym, to zu ży cie sma ru jest sto sun ko wo nie wiel kie, oscy lu je bo -
wiem na po zio mie jed ne go ki lo gra ma ty go dnio wo. Ta kie go wy -
ni ku nie uda się osią gnąć pod czas sma ro wa nia ręcz ne go.
Przy naj bar dziej in ten syw nym wy ko rzy sta niu in sta la cji wiel -
kość po je dyn czej daw ki sma ru jest zwięk sza na, co pod no si
bez pie czeń stwo pra cy wę zła. – Sys tem spraw dza się u nas
w stu pro cen tach. Dzię ki nie mu nie mu si my pa mię tać o sma -
ro wa niu mie szal ni ka i mo że my w peł ni sku pić się na przy go -
to wy wa niu be to nu. Ob słu ga sys te mu jest bar dzo pro sta, bo
po le ga je dy nie na uzu peł nia niu sma ru w za sob ni ku. War to też
pod kre ślić, że w cią gu dzie się ciu lat eks plo ata cji sys tem pra -
cu je prak tycz nie bez a wa ryj nie – opo wia da Grze gorz Ko wal -
ski ob słu gu ją cy wę zeł w MD Be ton. 
Dwu prze wo do wy sys tem au to ma tycz ne go sma ro wa nia Twin to
opty mal ne roz wią za nie do ma szyn i po jaz dów in ten syw nie wy ko -
rzy sty wa nych w naj trud niej szych wa run kach eks plo ata cji. Przy -
no si nie tyl ko wy mier ne ko rzy ści fi nan so we, pod no si wy daj ność
i kon ku ren cyj ność, ale zmniej sza rów nież ry zy ko wy pad ków, czy -
niąc pra cę bar dziej bez piecz ną.
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Groeneveld w węźle betoniarskim – dziesięć lat bez awarii

Stan dar do wo pom pa Twin mar ki Gro ene veld wy po sa żo na jest w pły tę na dąż ną
z funk cją do ci ska nia. Roz wią za nie to ma sze reg za let. Przede wszyst kim za po bie -
ga utle nia niu się sma ru, two rze niu tak zwa nych le jów oraz osa dza nia się środ ka
smar ne go na ścian kach zbior ni ka

W na pę dzie wa łów mie szal ni ka po śred ni czą re duk to ry po łą czo ne sprzę głem, za -
pew nia jąc od po wied nią syn chro ni za cję ru chu ele men tów ro bo czych. Moc za sto -
so wa nych sil ni ków wy no si po oko ło 50 kW, a wy daj ność wę zła mie ści się w gra -
ni cach 80-90 m3 be to nu na go dzi nę

Funk cję mo ni to ru ją cą, in for ma cyj ną i kon tro l ną w sys te mie au to ma tycz ne go sma -
ro wa nia Twin fir my Gro ene veld peł ni ste row nik. Dzię ki te mu nie du że mu urzą dze -
niu do bór i usta wie nie od po wied nie go try bu pra cy sys te mu czy wy chwy ce nie
ewen tu al nych nie pra wi dło wo ści jest bar dzo pro ste
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Od kil ku mie się cy w ofer cie fir my Gro ene veld jest do -
stęp ny sys tem au to ma tycz ne go sma ro wa nia
EcoPlus prze zna czo ny do ma szyn kom pak to wych.

Dzię ki wy so kiej wy daj no ści, a jed no cze śnie nie wiel kim wy -
mia rom, ide al nie spraw dza się na przy kład w mi ni ko par -
kach, mi ni ła do war kach, ła do war kach o ste ro wa niu bur to -
wym, ła do war kach te le sko po wych, po jaz dach użyt ko wych
słu żą cych utrzy ma niu dróg, dźwi gach sa mo cho do wych czy
w koń cu ma szy nach rol ni czych.
Ma szy ny kom pak to we sta no wią co raz bar dziej istot ny ele -
ment za so bów sprzę to wych w wie lu fir mach, dla te go ich
wła ści wa kon ser wa cja sta je się nie zwy kle waż nym za gad -
nie niem. Ma ły, sto sun ko wo lek ki sprzęt jest eks plo ato wa ny
rów nie in ten syw nie, jak je go ga ba ry to wo i wa go wo więk si
od po wied ni cy. Czę sto re ali zu je się nim za da nia z na pię tym
har mo no gra mem ro bót, a dzi siaj żad na fir ma nie mo że so -
bie po zwo lić na po tknię cia zwią za ne z nie do trzy ma niem

ter mi nów. Kon se kwen cje fi nan so we i wi ze run ko we mo gły -
by prze są dzić o dal szym funk cjo no wa niu przed się bior -
stwa. Istot ny wpływ na ter mi no wą re ali za cję zle ce nia ma
spraw ność tech nicz na ma szyn, dla te go wie le firm wy ko -
naw czych i usłu go wych de cy du je się na zauto ma ty zo wa -
nie pro ce su kon ser wa cyj ne go rów nież ma łych jed no stek.
Opty mal ne sma ro wa nie, ja kie za pew nia sys tem EcoPlus
da je bo wiem peł ną go to wość sprzę tu do pra cy, mak sy mal -
ną wy daj ność oraz niż sze kosz ty eks plo ata cji, wy ni ka ją ce
choć by z eli mi na cji wy dat ków na do raź ne na pra wy.
Zasadniczym elementem zestawu EcoPlus jest pompa, która
wykorzystuje smar z wymiennego wkładu - kartrydża. Ma ona
kompaktowe wymiary główne (dł. x szer. x wys.) wynoszące
265 x 185 x 290 mm. Uni ka to we roz wią za nie opar te na kar -
try dżach nie tyl ko uła twia ob słu gę sys te mu, ale przede
wszyst kim eli mi nu je ry zy ko za po wie trze nia ukła du, po nie waż
smar jest szczel nie za pa ko wa ny przez pro du cen ta. Pył, wil -
goć czy in ne za nie czysz cze nie nie ma ją więc pra wa do stać
się do sys te mu. Zapobiega  to ryzyku wystąpienia awa rii lub
nie pra wi dło wemu dzia ła niu systemu. Po za tym w układach
opar tych na kar try dżach smar nie ule ga de gra da cji i za cho -
wu je swo je no mi nal ne wła ści wo ści m.in. w zakresie lep ko ści,

sta bil no ści me cha nicz nej czy płyn no ści w ni skiej tem pe ra tu -
rze. Ozna cza to, że nie za leż nie od upły wu cza su, sprzęt za -
wsze kon ser wo wa ny jest przy uży ciu sma ru o naj wyż szej ja -
ko ści, co mak sy mal nie re du ku je zu ży cie dro gich ele men tów
m.in. tu lei czy po łą czeń sworz nio wych. Kar try dże sto so wa ne
w zauto ma ty zo wa nych sys te mach sma ro wa nia eli mi nu ją ko -
niecz ność ręcz ne go uzu peł nia nia sma ru, dzię ki cze mu czas
bez pro duk tyw ne go prze sto ju jest ogra ni czo ny do mi ni mum,
a ope ra tor mo że w pełni skon cen tro wać się na wy ko ny wa -
nym za da niu. Wy mia na kar try dża jest pro sta, szyb ka i czy sta,
dla te go w prak ty ce nie za kłó ca usta lo ne go har mo no gra mu
pra cy ma szy ny.
Kar try dże sto so wa ne w EcoPlus do stęp ne są ze smarem
sklasyfikowanym ja ko EP -2, co ozna cza że sys tem mo że być
wy ko rzy sty wa ny prak tycz nie w każ dych wa run kach. Smar
EP-2 należy do li nii wy so kiej ja ko ści sma rów Gro ene veld
GreenLube, gwa ran tu ją cych bez a wa ryj ną pra cę ma szyn
przy ich mak sy mal nej wy daj no ści. Uży wa nie środ ków smar -
nych GreenLube prze dłu ża stan dar do wo przy ję ty okres gwa -

E
K

S
P

L
O

A
T

A
C

J
A

EcoPlus firmy Groeneveld – automatyczne smarowanie maszyn kompaktowych

W przy pad ku sys te mu EcoPlus smar znaj du je się w za mknię tym, wy mien nym za -
sob ni ku (kar tri dżu). Ta kie roz wią za nie jest pro ste w ob słu dze i gwa ran tu je naj wyż -
szą ja kość sto so wa ne go me dium

Ustawienia parametrów pracy automatycznego systemu smarowania EcoPlus są
dokonywane za pomocą nowoczesnego panelu sterowania z monitorem LCD

Sys tem EcoPlus ma kom pak to we roz mia ry, dzię ki cze mu ła two zna leźć dla nie go miej -
sce na wet w naj mniej szych ma szy nach bu dow la nych, ko mu nal nych czy rol ni czych
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ran cyj ny do dwóch lat, a wy bra nych ele men tów sys te mu na -
wet do lat trzech. Ta re gu ła do ty czy tak że sto so wa nia wkła -
dów GreenLube EP‑2 w sys te mie EcoPlus.
Ofer ta sma rów GreenLube jest bar dzo sze ro ka – od sma -
rów LT‑00, ZW‑0, FM‑0 czy EP‑0, przez HT -OT‑0 do sma rów
EP‑2. Wszyst kie wy żej wy mie nio ne ro dza je, nie za leż nie
od ty pu i prze zna cze nia czy w koń cu for my opa ko wa nia,
ma ją swo iste ce chy wspól ne, tzn. są ho mo ge nicz ne, wy so -

ce od por ne na sta rze nie i dzia ła nia czyn ni ków ze wnętrz -
nych, nie za wie ra ją me ta li cięż kich, a tym sa mym mniej od -
dzia łu ją na śro do wi sko na tu ral ne, sku tecz nie two rzą prze -
ciw ko ro zyj ny koł nierz ochron ny o bar dzo do brej przy czep -
no ści do pod ło ża, jak rów nież są ła two pom po wal ne na wet
przy bar dzo ni skich tem pe ra tu rach, co ma bar dzo istot ne
zna cze nie w pol skich wa run kach kli ma tycz nych.
Sma ry GreenLube wy stę pu ją w róż nych opa ko wa niach – po -
cząw szy od kar try dży o po jem no ści 0,4 i 1,7 czy 1,8 dm3,
przez becz ki 18- i 50-li tro we, po wy daj ne opa ko wa nia miesz -
czą ce na wet 180 dm3 me dium. W sa mym sys te mie EcoPlus
pro du cent zde cy do wał się na za sto so wa nie ka try dża o po -
jem no ści 1,7 dm3 na smar sta ły oraz tło ka o śred ni cy 8 mm,
któ ry do star cza 2,6 cm3 czyn ni ka na je den cykl. Od stę py
mię dzy cy kla mi sma ro wa nia mo gą wy no sić od 1 do na -
wet 300 mi nut, na to miast daw ka sma ru jest okre śla na przez
licz bę ob ro tów pom py, a nie przez za da ny czas. Dzię ki te mu
EcoPlus do star cza pre cy zyj nie do bra ną ilość sma ru w sze ro -
kim za kre sie tem pe ra tur i nie za leż nie od lep ko ści me dium.
Licz ba ob ro tów pom py mo że zo stać za pro gra mo wa -
na od jed ne go do dzie więć dzie się ciu dzie wię ciu w trak cie
jed ne go cy klu sma ro wa nia, co ra zem z wy mu szo nym ru -
chem ele men tów pom pu ją cych za pew nia bar dzo du żą do -
kład ność. Wszyst kie usta wie nia są do ko ny wa ne za po mo cą
ste row ni ka ze zin te gro wa nym wy świe tla czem LCD i in tu icyj -
nym w ob słu dze pa ne lem do ty ko wym. Za leż nie od po trzeb
EcoPlus do stęp ny jest w wer sji z wy daj nym sil ni kiem elek -
trycz nym 12V lub 24V, a tak że dru gim tło kiem, umoż li wia ją -
cym po pro wa dze nie do dat ko wej, nie za leż nej li nii sma row ni -

czej. W skład stan dar do we go wy po sa że nia każ de go sys te -
mu wcho dzi rów nież wskaź nik ni skie go po zio mu me dium
oraz czuj nik ci śnie nia.
Tak za pro jek to wa ny EcoPlus za pew nia opty mal ną ilość sma -
ru dla roż ne go ro dza ju ma szyn, co z jed nej stro ny chro ni
new ral gicz ne ele men ty przed zu ży ciem lub uszko dze niem,
a z dru giej – za po bie ga nad mier ne mu sma ro wa niu, któ re
zwięk sza cał ko wi te kosz ty eks plo ata cji sprzę tu.

Gro ene veld Pol ska Sp. z o.o. od 1995 ro ku re pre zen tu je ho -
len der ską firmę Groeneveld Lubrication Solutions, pro du cen -
ta in no wa cyj nych sys te mów au to ma tycz ne go sma ro wa nia,
za rzą dza nia ole jem oraz ak tyw ne go bez pie czeń stwa. Ofe ro -
wa ne przez fir mę roz wią za nia gwa ran tu ją po pra wę efek tyw -
no ści po jaz dów trans por to wych, ma szyn prze my sło wych czy
rol ni czych. Do dat ko wo eli mi nu ją nie pla no wa ne prze sto je,
przy czy nia ją się ob ni że nia kosz tów na praw i ser wi so wa nia,
a tak że zmniej sza ją ry zy ko wy pad ków. Oprócz wy so kiej ja ko -
ści urzą dzeń, Gro ene veld ofe ru je rów nież czę ści za mien ne,
środ ki smar ne, pro fe sjo nal ną ob słu gę ser wi so wą i wspar cie
tech nicz ne klien ta.
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Pom pa EcoPlus do star cza smar do roz dzie la cza pro gre syw ne go, z któ re go są za -
si la ne do dat ko we li nie do pro wa dza ją ce me dium bez po śred nio do punk tów wy -
ma ga ją cych sma ro wa nia

Na wet kom pak to wa ma szy na ro bo cza ma bar dzo wie le punk tów pod le ga ją cych
sys te ma tycz ne mu sma ro wa niu, co przy ręcz nej ob słu dze sprzę tu trwa dłu go,
a po pew nym cza sie wią że się z uszko dze niem ka la mi tek

Sys tem EcoPlus pra cu je w bar dzo sze ro kim za kre sie tem pe ra tur, to jest od -20
do 70°C, a ma te ria ły wykorzystane do je go bu do wy cha rak te ry zu ją się naj wyż szą
ja ko ścią oraz trwa ło ścią
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http://www.ewpa.pl/
http://www.pl.dressta.com.pl/
http://maszynybudowlane.pl/
http://www.interhandler.pl/
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http://www.carraro24.com/pl/
http://www.spicer24.com/
http://erlau.pl/
http://tigraflex.pl/
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http://www.atl-czesci.pl/
http://www.swiatkoparek.pl/en/index/
http://www.b-m.pl/
http://www.warynski-trade.com.pl/
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http://komatsupoland.pl/
http://vero.zgora.pl/
http://maszynybudowlane-czesci.pl/
http://sf-filter.pl/
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http://camso.co/
http://www.bthfast.pl/
http://www.mista.eu/
http://glimat.pl/


http://www.targikielce.pl/pl/autostrada.htm


http://camso.co/

