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Szanowni Państwo…
parafrazując cytat zaczerpnięty z „Wesela” powiedzieć można, że nie chłop, a serwis sprzętu budowlanego potęgą jest i basta! I to w podwójnym znaczeniu. Mającym wydźwięk pozytywny, kiedy wysokiej jakości usługi wykonywane przez kompetentnych mechaników przyczyniają się zarówno do budowy prestiżu serwisu, jak i spokoju firmy użytkownika. Niestety, ciągle jeszcze zdarzają się przypadki, gdy staje się on bezradny wobec źle pojmowanej potęgi serwisu. Owa potęga bywa barierą nie do pokonania, eksploatacja maszyny staje się udręką, a obie strony tracą
czas i energię na wzajemne udowadnianie sobie swych racji. Okazuje się, że mimo wszystko
można zejść z barykady i znaleźć wspólny język. Praktycy twierdzą, że operatorzy nie tylko powinni, ale wręcz muszą grać w jednej drużynie z mechanikami. Czerpać korzyści z wymiany doświadczeń, tym bardziej, że sami również dysponują wiedzą i doświadczeniem, wprost bezcennymi nie tylko dla lokalnego dealera, ale także dla producenta sprzętu. Nie dziwi zatem, że nawet najpotężniejsze koncerny coraz częściej organizują testy w polskich kopalniach i na placach
budowy, obserwują pracę sprzętu eksploatowanego w trudnych warunkach. A potem sporządzają drobiazgowe raporty. Ich analiza stanowi pomoc dla konstruktorów i użytkowników. Ważne
jest bowiem prawidłowe wykorzystanie maszyny. Tylko wówczas daje się z niej „wycisnąć”
maksimum przy jednoczesnej redukcji kosztów eksploatacyjnych.
Nawet prawidłowo użytkowane maszyny się zużywają, nie ma od tego ucieczki. Wcześniej czy
później każdy użytkownik zawitać będzie musiał do serwisu. Z reguły nie są to miłe wizyty, nawet najdrobniejsza usterka prowadzi przecież do przestoju zaburzającego pracę całego placu
budowy. Jeżeli natomaist dochodzi do poważniejszej awarii, to właściciel i serwis wzajemnie
przerzucają na siebie odpowiedzialność za jej powstanie. Oczywiście nikt nie przyznaje się
do zaniedbań. A przecież warto zastanowić się nad przyczynami awarii. Niekiedy wystarczy naprawdę drobna korekta w sposobie pracy, by zaoszczędzić wszystkim nerwów i kłopotów.
Odwiedzając place budowy obserwujemy pracę maszyn. I dumnych z nich właścicieli, którzy
często podkreślają przywiązanie do danej marki. Dodają przy tym, że jej prestiż wynika nie tylko z jakości wykonania maszyny, ale przede wszystkim kompetencji i skuteczności działania
serwisu. Po kosztownym zakupie liczy się codzienne wsparcie fachowców. Bez niego nie ma
mowy, ani o sensownym burzeniu, ani budowaniu…
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SPIS TREÂCI

W numerze m.in.:
8. Pod marką Kramer kryją się cieszące się uznaniem
użytkowników ładowarki kołowe i teleskopowe. Dziś
w zapomnienie poszedł fakt, że produkująca je,
założona w roku 1925 przez braci Kramerów firma
aż do roku 1959 wytwarzała ciągniki

10. Staram się

myśleć praktycznie!
Rozmowa z Arkadiuszem Majcherem, prezesem
zarządu Kopalni Gnejsu TESM w Doboszowicach

12. Demo Kampus zorganizowany przez Bergerat Monnoyeur
w czasie targów Autostrada-Polska to wydarzenie,
do którego warto wracać. Na jego zakończenie
przygotowano bowiem widowiskowe „show”

16. Systemy sterowania maszynami Trimble GCS900 3D
przyspieszają wykonanie prac i podnoszą efektywność
wykorzystania sprzętu przy jednoczesnym ograniczeniu
kosztów. Inwestycja w nie zwraca się błyskawicznie,
czego dowodzi analiza testu produktywności spycharki
wyposażonej w system sterowania pracą i bez niego

19. Wywołany awarią przestój maszyny stanowi problem
dla każdej firmy, dezorganizując jej pracę. Aby przyspieszyć usunięcie awarii, skorzystać można z oferty firmy
Serwis-Kop, należącej do grona czołowych polskich
importerów i dystrybutorów części oryginalnych oraz
wysokiej klasy zamienników do maszyn budowlanych

20. Wraz z nadejściem zimy powraca problem odpowiedniego przygotowania maszyn i sprzętu budowlanego
eksploatowanych w warunkach zalegania pokrywy
śnieżnej i obniżonych temperatur. Oczywiście warunki
atmosferyczne panujące podczas tej pory roku
nie zawsze bywają ekstremalnie trudne

26. Podwozie gąsienicowe może stanowić nawet połowę
kosztów utrzymania maszyny, dlatego tak ważna jest
jakość komponentów, z których je wykonano. Firma
Komatsu oferuje kompletną ofertę takich zespołów,
zarówno do spycharek, jak i koparek

28. Volvo Maszyny Budowlane Polska chcąc poprawić
kontakty z klientami, a także ograniczyć czas reakcji
na wezwanie do uszkodzonej maszyny konsekwentnie
rozwija sieć placówek serwisowych

31. W Będzieszynie koło Pruszcza Gdańskiego działa
od niedawna nowe centrum handlowo-serwisowe
Grupy Volvo. Znaczną jego część stanowi biuro
sprzedaży i stacja obsługi firmy Volvo Maszyny
Budowlane Polska. Doskonale wyposażona placówka
mieści się w bardzo dogodnej lokalizacji

32. Ograniczenie emisji szkodliwych substancji to jeden
z kluczowych problemów współczesnej motoryzacji.
Można z nim sobie poradzić stosując ogniwa paliwowe
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33. Firma Merlo nie ustaje w wysiłkach, aby produkowane
przez nią ładowarki teleskopowe były coraz doskonalsze.
Świadczy o tym choćby szereg niedawno wprowadzonych
zmian, dzięki którym „zielone” maszyny są bardziej wydajne

34. W ofercie firmy Hilti jest dostępny nowy system kotwienia o nazwie SafeSet. Zasadniczą jego część stanowią
iniekcyjne kotwy chemiczne przeznaczone do różnego
rodzaju zastosowań. Użytkownik korzystający z nowatorskiego rozwiązania Hilti, może niezwykle pewnie
zamocować pręt gwintowany lub pręt zbrojeniowy
na przykład w betonowej posadzce albo murze

35. Na początku grudnia został oficjalnie otwarty nowy
autoryzowany serwis ZF wyspecjalizowany w naprawach ręcznych i zautomatyzowanych skrzyń biegów.
Warsztat ten należy do sieci Q-Service Truck założonej
przez firmę Inter Cars i mieści się w Czosnowie
koło Warszawy, w obiekcie przeznaczonym również
do sprzedaży i obsługi pojazdów użytkowych Isuzu

36. Szwedzka firma Modul-System należy do ścisłej czołówki
producentów zabudów do serwisów mobilnych. Przy
ich opracowywaniu podąża własną drogą, a rozwiązania
które stosuje często wyznaczają trendy w rozwoju takich
konstrukcji. O jej osiągnięciach i możliwościach każdy
mógł przekonać się osobiście podczas targów Energetab
odwiedzając stoisko spółki Modul-System Polska

38. Centrum Pojazdów Używanych OK TRUCKS
w Nadarzynie pod Warszawą jest czwartym punktem
z planowanej sieci trzynastu głównych centrów
OK TRUCKS w Europie. Dla sieci OK TRUCKS, Polska
w której odnotowano w 2015 roku ponad czterdzieści
tysięcy zaimportowanych pojazdów oraz ponad
siedemdziesiąt dwa tysiące przerejestrowań,
jest bardzo ważnym rynkiem

39. Systemy gaszenia znajdują szerokie zastosowanie
w maszynach budowlanych i specjalnych służąc
tłumieniu pożarów w komorze silnika i innych
przestrzeniach zamkniętych. Maszyny eksploatowane
w papierniach, składach makulatury, tartakach,
składach węgla, tunelach i kopalniach musza być
bezwzględnie wyposażone w taki system dający całkowitą
pewność optymalnej ochrony przeciwpożarowej

42. Od kilku miesięcy w ofercie firmy Groeneveld dostępny
jest system automatycznego smarowania EcoPlus
przeznaczony do maszyn kompaktowych. Dzięki
wysokiej wydajności, a jednocześnie niewielkim
wymiarom, idealnie sprawdza się na przykład
w minikoparkach, miniładowarkach, ładowarkach
teleskopowych, pojazdach użytkowych służących
utrzymaniu dróg czy też dźwigach samochodowych

PRENUMERATA

serwis i eksploatacja

3/4

!

maszyny
budowlane

2015

Prenumerata - zamówienie
Aby bezp∏atnie otrzymywać nasz kwartalnik wystarczy wype∏nić poniższy formularz
i przes∏ać go faksem na numer 22 859-19-67 lub listownie pod adresem:
Maszyny Budowlane, Dział Informacji, 02-784 Warszawa, Pasaż Ursynowski 1 m. 45
Proszę o regularne, bezpłatne przesyłanie czasopisma „Maszyny Budowlane - Serwis i Eksploatacja”
imię i nazwisko: ..........................................................................................................................
nazwa firmy: ..........................................................................................................................
zakres dzia∏alności firmy: ..........................................................................................................................
ulica, numer domu: ..........................................................................................................................
kod pocztowy, miasto: ..........................................................................................................................
numer telefonu i faksu: ..........................................................................................................................

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

Data, czytelny podpis i (lub) pieczęć osoby zamawiającej

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

W niniejszym wydaniu najbardziej zainteresowa∏ mnie tekst dotyczący

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

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

Chciał(a)bym, by w kolejnych wydaniach redakcja opublikowa∏a teksty na temat

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

.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
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PRZEGLÑD FIRMOWY

Aplikacja TireInteractive od Continental dla klientów OEM
ontinental uruchomił TireInteractive – aplikację na Ipady przeznaczoną dla klientów OEM w sektorze pojazdów użytkowych. To interaktywne narzędzie ma
zwiększyć wydajność zespołów sprzedażowych producentów
oryginalnego wyposażenia ciężarówek i autobusów. Obecnie
w aplikacji znajduje się oferta skierowana do pojazdów marek
DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz Trucks, Renault Trucks,
Scania oraz Volvo Trucks. Kluczowym elementem aplikacji
jest wyszukiwarka Continental TireFinder, która została dostosowana do indywidualnych wymagań producentów samochodów ciężarowych i autobusów. Dzięki temu interaktywnemu e-narzędziu możliwe jest dopasowanie odpowiedniego rodzaju opon do pojazdów użytkowych z całej oferty
Continental, w oparciu o istotne parametry wyszukiwania
ogumienia, takie jak na przykład rozmiar, typ, przeznaczenie
ogumienia czy rodzaj wykonywanego transportu.
Aplikacja umożliwia również zapoznanie się i pobranie pełnych opisów wszystkich modeli opon dedykowanych producentom OEM znajdujących się w ofercie Continental – w tym
trójwymiarowe rzuty, dokumentacja techniczna, broszury
produktowe oraz dodatkowe materiały, takie jak chociażby
znany już Katalog Danych Technicznych w formacie PDF,
w którym opisano specyfikacje techniczne i inne informacje
odnoszące się do opon. TireInteractive ma zwiększyć
skuteczność działań handlowych oraz stanowić realne

C

Obecnie narzędzie dostępne jest dla następujących marek pojazdów: DAF,
Iveco, MAN, Mercedes-Benz Trucks, Renault Trucks, Scania, i Volvo Trucks

wsparcie dla klientów i doradców do spraw sprzedaży w sektorze OEM. Ponadto, dzięki temu rozwiązaniu, pracownicy
działów sprzedaży mają dostęp do bieżących informacji
o produktach z poziomu swoich iPadów i mogą je wysyłać
emailem bezpośrednio do swoich klientów końcowych. Aplikację na iPada można pobrać z AppStore, wpisując w wyszukiwarkę hasło „TireInteractive”.

Krzysztof Polesiak prezesem zarządu Camso Polska S.A.
o siedemnastu latach rezygnację z funkcji prezesa zarządu Camso Polska S.A. (uprzednio Solideal Polska S.A.)
złożył Grzegorz Szkultecki. Podejmie on nowe wyzwania poza strukturami spółki. Stanowisko prezesa zarządu objął Krzysztof Polesiak, który pełnił dotychczas funkcję prokurenta, dyrektora generalnego Działu Opon i Gąsienic Budowlanych na Polskę oraz dyrektora Strefy Działu Opon i Gąsienic Budowlanych na Europę Centralno-Wschodnią.

P

Krzysztof Polesiak, nowy prezes zarządu Camso Polska S.A. od ponad piętnastu lat
związany z branżą oponiarską, ze szczególnym uwzględnieniem segmentu OTR
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Krzysztof Polesiak jest związany z branżą oponiarską od ponad piętnastu lat, ze szczególnym uwzględnieniem segmentu
przemysłowego (OTR). Posiada doświadczenie, rozległą wiedzę i dogłębne zrozumienie mechanizmów funkcjonowania
branży. Objęcie przez niego funkcji prezesa gwarantuje realizację strategii Camso Polska S. A., polegającej na współpracy poprzez rozwój sprzedaży i usług w ramach sieci partnerów w Polsce i za granicą oraz umocnienie pozycji lidera
w segmencie off-the-road obejmującym opony do wózków
widłowych i maszyn budowlanych, gąsienice gumowe, felgi
przemysłowe oraz systemy gąsienicowe. Camso współpracuje z głównymi producentami maszyn i pojazdów, a także licznymi sieciami dystrybucji. Firma ma cztery centra badawczo-rozwojowe i dwadzieścia cztery fabryki. Jej produkty są dostępne w ponad stu krajach na wszystkich kontynentach.
– Camso Polska S.A. wchodzi w kolejny etap rozwoju. Firma ma jasno sprecyzowane cele. Można śmiało powiedzieć, że tworzymy dziś fundamenty podmiotu, który swoimi działaniami, innowacyjnymi produktami, profesjonalnym
podejściem, wiedzą techniczną i szeroko pojętym wsparciem sieci partnerskiej oraz użytkowników będzie kontynuować obrany kierunek, ugruntowując i wzmacniając pozycję Grupy Camso na rynku w Polsce. Rynek B2B, na którym
pracujemy, to biznes mocno relacyjny, gdzie o sukcesie
decyduje szybki i efektywny proces decyzyjny. Jestem głęboko przekonany, że moja osoba, łącząca funkcję prezesa
zarządu spółki w Polsce, ale także dyrektora regionu Europy
Centralno-Wschodniej, w pełni gwarantuje realizację założonych celów – mówi Krzysztof Polesiak.
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Bridgestone w Stargardzie Szczcińskim rozbudowany!
zięki wartej 120 milionów euro, rozbudowie fabryki
opon Bridgestone w Stargardzie Szczecińskim, zakład
zwiększył zatrudnienie o 170 osób i uruchomił nową linię produkcyjną. – Fabryka w Stargardzie Szczecińskim jest
jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych japońskiego koncernu Bridgestone. Produkowane są w niej wysokiej jakości opony do samochodów ciężarowych i autobusów oraz bieżniki PCT. To jedyna fabryka Bridgestone na świecie, która produkuje jednocześnie opony i bieżniki PCT – powiedział dyrektor Bridgestone Stargard Gert Jansen.
W stargardzkiej fabryce, którą wybudowano w roku 2009 pracuje obecnie 835 osób. To jeden z czterech zakładów produkcyjnych Bridgestone w Polsce. Łączna wartość inwestycji
japońskiego koncernu w naszym kraju wyniosła 536 milionów euro. W rozbudowanej fabryce powstają między innymi
„paliwooszczędne” opony serii ecopia i bieżniki PCT, którymi
zastępuje się zużyty bieżnik w oponach samochodach ciężarowych i autobusach. Dzięki bieżnikowaniu wielkogabarytowe opony można powtórnie wykorzystać. Bridgestone to
producent opon między innymi do samochodów osobo-

D

Dziennie w starogardzkiej fabryce produkuje się 3.600 opon i 1.700 pasów bieżnika. Trafiają one do klientów na całym świecie

wych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn budowlanych, samolotów oraz maszyn rolniczych. Japoński
koncern działa od roku 1931, posiada obecnie ponad sto
siedemdziesiąt fabryk ogumienia na całym świecie i zatrudnia w nich ponad sto czterdzieści tysięcy pracowników.

Iveco prezentuje nowy model Daily Electric
o wielkim sukcesie Nowego Daily, który zdobył prestiżowy tytuł „Międzynarodowego Samochodu Dostawczego Roku 2015”, IVECO prezentuje wyjątkowy
w skali światowej, nowy model Daily Electric. Jego premiera
miała miejsce na targach Ecomondo poświęconych gospodarce ekologicznej i obiegowej. Nowy IVECO Daily Electric to
stuprocentowo elektryczny, bezemisyjny pojazd, który cechuje się maksymalną zgodnością z zasadami zrównoważonego rozwoju. Samochód ten charakteryzuje się najwyższym
poziomem niezawodności i idealnie sprawdza się w warunkach miejskich, na przykład w dystrybucji przesyłek kurierskich lub przewozach pasażerskich.
W modelu tym wprowadzono szereg nowych rozwiązań
w porównaniu z jego poprzednikiem. Zużycie energii obniżono dzięki zastosowaniu wysokowydajnych i lekkich podzespołów układu elektrycznego, zaś czas działania akumulatorów wydłużył się nawet o dwadzieścia procent. Ponadto ładowność Nowego Daily Electric wzrosła o około sto kilogramów. Parametry akumulatorów, które w całości nadają się
do recyklingu, zoptymalizowano pod kątem eksploatacji
w każdych warunkach pogodowych i temperaturowych.
Opatentowany przez IVECO elastyczny system ładowania
akumulatorów umożliwia uzupełnianie zapasu energii na stacjach publicznych i prywatnych. Ładowanie Nowego Daily
w trybie szybkim trwa średnio tylko dwie godziny.
Nowy Daily Electric posiada najlepszą w swojej klasie efektywność energetyczną. Zasięg samochodu w konfiguracji
z trzema akumulatorami, mierzony zgodnie ze standardem
NEDC (New European Driving Cycle), wynosi 280 kilometrów.
Kierowca ma do wyboru dwa tryby jazdy: Eco i Power. W trybie Eco moment obrotowy silnika jest regulowany pod kątem
jak najmniejszego zużycia energii, jednak bez ograniczania
maksymalnej prędkości pojazdu. W trybie Power kierowca
ma do dyspozycji pełnię osiągów silnika elektrycznego.

P

Układ hamulcowy z systemem odzyskiwania energii to kolejne ważne rozwiązanie zastosowane w Nowym Daily Electric.
Kierowca pojazdu może zdecydować, z której metody hamowania chce korzystać w czasie jazdy. W zależności od specyfiki drogi i natężenia ruchu może on wybrać optymalny tryb
hamowania, ograniczając zużycie energii bez uszczerbku dla
właściwości jezdnych i przyjemności z jazdy.

Nowy IVECO Daily Electric to stuprocentowo elektryczny, bezemisyjny pojazd,
który charakteryzuje się najwyższym poziomem niezawodności

Dzięki najbogatszej ofercie w branży, obejmującej zarówno
furgony, jak i kabiny z podwoziem przy dopuszczalnej masie
całkowitej do 5,6 tony i kubaturze przestrzeni ładunkowej
do 19,6 m3, nowy model Daily Electric, oparty na sprawdzonej i uniwersalnej konstrukcji Nowego Daily, doskonale radzi
sobie w różnych warunkach eksploatacji – począwszy
od transportu w centrach miast, poprzez przewozy wahadłowe, aż po transport rekreacyjny.
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PRZEGLÑD FIRMOWY

Michelin XTXL E4 L4 – nowa opona do ładowarek
rwałość i wydajność to dwa atuty nowej opony przemysłowej dla ładowarek MICHELIN XTXL E4 L4. Zapewnia
ona o piętnaście procent większą nośność, większą
odporność na uszkodzenia, a także eliminuje poślizg opony
na obręczy dzięki zastosowaniu nowej technologii B2. Technologia B2 opiera się na szerszej o trzydzieści procent drutówce, która zwiększa obszar przylegania stopki opony
do obręczy. Dzięki temu stopka zaciska się na obręczy mocniej od opony poprzedniej generacji MICHELIN XLDD1.
Nowa opona MICHELIN XTXL E4 L4 posiada o czterdzieści
procent grubsze linki stalowego kordu, o pięćdziesiąt procent grubsze boki oraz dodatkowy wzmocniony stalowym
kordem pas podnoszący o dwadzieścia procent odporność
bieżnika na przebicia. Barki nowej opony stygną szybciej
od barków poprzedniczki, natomiast masywne klocki w środkowej części bieżnika dodatkowo podnoszą odporność opony na uszkodzenia i zwiększają jej właściwości trakcyjne.
W porównaniu do opony poprzedniej generacji nośność nowej opony wzrosła o piętnaście procent i wynosi 32,5 tony
(dla rozmiaru 35/65 R33). Nowe opony Michelin są gwarancją większej produktywności i maksymalizacji czasu pracy
maszyn firm, które inwestują w nowe modele ładowarek
o mocy przekraczającej często 400 KM.
A oto garść najważniejszych informacji dotyczących nowej
opony MICHELIN XTXL E4 L4:
• dzięki wzmocnieniu karkasu opony mocniejszym stalowym
kordem jej nośność jest o piętnaście procent większa
od nośności opon poprzedniej generacji,

T

Dzięki wzmocnionej strukturze nowa opona ma o piętnaście procent większą nośność i większą odporność na uszkodzenia

• technologia B2 gwarantuje lepsze przeniesienie mocy maszyny na podłoże bez poślizgu opony na obręczy,
• zdecydowanie większa odporność opony na uszkodzenia:
o dwadzieścia procent w obszarze bieżnika i o dziesięć
procent na bokach.
Nowa opona MICHELIN XTXL E4 L4 przeznaczona do
ładowarek została wprowadzona do sprzedaży pod koniec
lata tego roku w następujących rozmiarach:
• 26.5 R 25 XTXL E4**** L4**** TL
• 29.5 R 25 XTXL E4**** L4**** TL
• 35/65 R 33 XTXL E4**** L4**** TL

Komatsu na udanych zakupach
oncern Komatsu w specjalnym komunikacie poinformował o przejęciu całości udziałów niemieckiej firmy
Lehnhoff Hartstahl GmbH&Co. KG specjalizującej się
w produkcji osprzętu i szybkozłączy do maszyn budowlanych. Szczególną pozycję w gamie produktów Lehnhoff
Hartstahl zajmują szybkozłącza koparkowe. Lehnhoff Hartstahl GmbH&Co. KG oferuje pełną gamę szybkozłączy
do maszyn budowlanych. Model Lehmatic wyznaczył nowy
standard w Europie. Innowacyjne rozwiązania zastosowano
również w systemie w pełni hydraulicznych szybkozłączy typu Variolock przeznaczonych głównie do pracy z łyżkami
skarpowymi uchylnymi, chwytakami z obrotem lub innymi
narzędziami wymagającymi zasilania z dodatkowego
obwodu hydraulicznego.
Obie strony umowy, które zresztą z olbrzymim powodzeniem
ściśle współpracują na wielu rynkach od z górą trzydziestu
lat, uznały transakcję za sukces. Firma Lehnhoff Hartstahl
otrzymała nie tylko pokaźny zastrzyk finansowy. Dodatkowo
otworzyły się przed nią nowe perspektywy, Komatsu planuje
bowiem zwiększenie produkcji. Nie tylko na własny użytek,
ale także na potrzeby innych producentów maszyn budowlanych. Niemiecka firma liczy także na wymianę doświadczeń
z ośrodkami badawczo-rozwojowymi Komatsu. Japoński koncern nie widzi przeszkód by Lehnhoff Hartstahl od zaraz korzystać mógł z doświadczeń konstruktorów Komatsu i działającej globalnie sieci sprzedaży. Komatsu zaś wzbogaci swą
ofertę o innowacyjne szybkozłącza i narzędzia rorobocze.

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

HISTORIA

Wszystkie koła braci Kramer
od marką Kramer kryją się dziś cieszące się uznaniem
użytkowników ładowarki kołowe i teleskopowe. Dziś
w zapomnienie poszedł fakt, że produkująca je, założona w roku 1925 przez braci Kramerów firma aż do roku 1959 wytwarzała ciągniki Pierwsza maszyna tego typu napędzana była silnikiem benzynowym o mocy 4 KM i wyposażona w kosiarkę listwową. Traktorek kosztujący 15.000 ówczesnych marek cieszył się olbrzymim zainteresowaniem.
Nic zatem dziwnego, że firma braci Kramer w krótkim czasie
stała się wiodącym w Niemczech producentem różnego rodzaju ciągników. Światło dzienne raz po raz oglądały ciągniki o napędzie we wszystkich klasach mocy, których rozwiązania konstrukcyjne stanowiły kamienie milowe w dziedzinie
maszyn rolniczych. Kramer oferował również specjalne mo-

P

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

W latach trzydziestych ubiegłego stulecia firma braci Kramer stała się wiodącym
w Niemczech producentem różnego rodzaju ciągników

dele, na przykład z napędem na wszystkie koła. W latach
trzydziestych ubiegłego stulecia konieczne okazało się przeniesienie produkcji do nowej fabryki w miejscowości Überlingen nad jeziorem Bodeńskim.
W roku 1948 Kramer uruchomił produkcję ciągników, które
mogły współpracować z międzyosiową kosiarką listwową.
Na rok 1970 przypadł z kolei debiut ciągników 1014 o mocy 88 kW (120 KM). Po trzech latach ogłoszono dość zaskakującą decyzję. Kramer zaprzestał bowiem wytwarzania ciągników. Firma postanowiła skoncentrować się na produkcji
maszyn budowlanych, konkretnie ładowarek kołowych. Prace nad ich konstrukcją podjęto w roku 1957. W ich efekcie
po dwóch latach szerokiej publiczności zaprezentowana została sztywnoramowa ładowarka na równych kołach. Maszyna ważyła 4,5 tony, wyposażona była w łyżkę o pojemności 0,75 m3. Zastosowano w niej koncepcję czterech kół
skrętnych i hydrodynamiczne przeniesienie napędu za pomocą zmiennika momentu. Nowość stanowiło też sprzęgło
nawrotne obsługiwane pedałem. Zmiana kierunku jazdy nie
wymagała więc od operatora odrywania rąk od kierownicy.
Maszyna miała też typowe dla ładowarek z tamtego okresu
mankamenty. Największym było umiejscowienie dostarczanego przez renomowaną firmę Schaeff wysięgnika. Wystarczyła chwila nieuwagi operatora, by jego ramiona lub głowa
znalazły się na torze ruchu ramion wysięgnika. Nie ma
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w tym cienia przesady, obsługujący pierwsze ładowarki
często na co dzień igrali ze śmiercią.
Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych minionego
stulecia konstruktorzy Kramera postanowili doposażać niektóre z modeli ładowarek w sekcję koparkową. Zamierzali w ten
sposób zwiększyć funkcjonalność maszyn i zakres ich zastosowań. Tak zmodyfikowane maszyny nie były jednak w stanie
konkurować z typowymi koparko-ładowarkami. Sekcja koparkowa i ładowarkowa nie mogły być bowiem obsługiwane z tego samego fotela. Zmiana stanowiska dezorganizowała pracę
zabierając cenny czas. Nic zatem dziwnego, że koncepcja doposażania ładowarek w sekcję koparkową została wkrótce za-

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

rzucona. Konstruktorzy pracowali natomiast nad usprawnieniem pracy maszyną. W roku 1963 udało im się opracować
szybkozłącze hydrauliczne znacznie skracającego montaż
osprzętu roboczego. Korzystający z niego operatorzy nie musieli już ręcznie wbijać i wybijać bolców.

TERAèNIEJSZOÂå

Ładowarki pierwszej generacji poddawane modyfikacjom,
z których najważniejszą było przeniesienie ramion wysięgnika
przed kokpit, utrzymywały swą pozycję rynkową do roku 1968, kiedy to światło dzienne ujrzała nowa generacja maszyn, tak zwana Seria 11. Typoszereg był starannie dopracowany pod względem konstrukcyjnym, zdecydowanie wyprzedzał swą epokę. W maszynach dostrzec można rozwiązania,
które stosowane były także w kolejnych dekadach, zresztą
nie tylko przez Kramera, ale także inne firmy specjalizujące
się w produkcji ładowarek kołowych. Rozwijano też konstrukcję szybkozłączy, opracowując coraz to nowe rodzaje osprzętu. W prospekcie reklamowym z późnych lat sześćdziesiątych
producent chwalił się, że operator korzystać może z całego
tuzina w pełni funkcjonalnych narzędzi roboczych.

W Pullendorf wytwarzane są także ładowarki teleskopowe. Maszyny te z przyczyn
formalnych oferowane będą pod marką Kramer dopiero od roku 2018

koncernem Neuson produkującym sprzęt budowlany. Siedem lat później obie firmy postanowiły utworzyć wspólne
przedsięwzięcie z niemieckim koncernem Wacker. W ten
sposób utworzono koncern Wacker Neuson SE. Skupia on
marki Kramer Allrad i Wacker Neuson, pod którymi produkowany jest sprzęt budowlany. Możliwość korzystania z rozbu-

Pierwsza na świecie ładowarka z dostępnym w standardzie napędem na wszystkie koła weszła do sprzedaży w roku 1987

W roku 1987 na rynek weszła ładowarka Kramer 312 SL,
pierwsza na świecie maszyna tego typu wyposażona seryjnie
w obie osie skrętne i napęd na cztery koła. Była to w swoim
czasie najczęściej kupowana ładowarka kołowa. Nie tylko
w Niemczech, bowiem wiele spośród ponad dziesięciu tysięcy 312 SL trafiło na eksport sprawdzając się na placach budowy w najdalszych nawet zakątkach świata.
Rok 2000 przyniósł pierwsze zasadnicze zmiany w strukturze
własnościowej firmy. Kramer połączył swe siły z austriackim

Przed pięcioma laty Kramer zastosował w ładowarkach trzy tryby skrętu kół czyniąc je jeszcze bardziej zwrotnymi

Podczas Dni Otwartych uświetniających jubileusz dziewięćdziesięciolecia firmy
zaprezentowano wszystkie rodzaje maszyn produkowanych w Pullendorf

dowanej sieci dystrybucyjnej należącej uprzednio do koncernu Wacker sprawiła, że konieczne stało się zwiększenie
mocy produkcji ładowarek Kramer. W rezultacie podjęto decyzję o budowie kolejnej fabryki w miejscowości Pfullendorf.
Nowy zakład produkcyjny uruchomiono w roku 2008. Rocznie z jego dwóch funkcjonujących niezależnie taśm produkcyjnych schodzi ponad sześć tysięcy maszyn. Z zakładu
wyjeżdżają ładowarki kołowe z ramionami teleskopowymi
i sztywnymi oraz ładowarki teleskopowe przeznaczone dla
budownictwa, rolnictwa oraz branży komunalnej.
W Pullendorf produkowane są nie tylko ładowarki z logo Kramera, lecz także maszyny marek wchodzących w skład koncernu Wacker Neuson SE, czyli Weidemann i Wacker Neuson. W tym samym miejscu wytwarzane są także ładowarki
teleskopowe dla firmy Claas. Ich produkcja będzie kontynuowana jeszcze przez dwa i pół roku.
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ROZMOWA O MASZYNACH…

Staram si´ myÊleç praktycznie!
Maszyny Budowlane: – Obawiam się, że nasza rozmowa
może potrwać nieco dłużej niż zakładaliśmy…
Arkadiusz Majcher: – Pewnie sądzi Pan, że okażę się nadzwyczaj interesującym rozmówcą?
MB: – O tym jestem całkowicie przekonany. Chodzi mi także
o przepiękne, górskie widoki rozpościerające się z Pańskiego biura. Człowiekowi z równin trudno się będzie przez cały
czas skoncentrować na rozmowie…
AM: – To umówmy się, że co jakiś czas zrobimy sobie przerwę, by rzucić okiem na okolicę. A mówiąc poważnie, tak się
składa, że zawsze miałem szczęście do pięknych pejzaży.
Od dziecka patrzyłem na Góry Świętokrzyskie. Przyszło mi
też pracować w pięknie położonych kopalniach na Dolnym
Śląsku. W okolicach Strzegomia, w Tłumaczowie, a teraz
w Doboszowicach… Twierdzę nawet, że widok z okna mojego biura jest najlepszym środkiem na depresję.
MB: – Wspomniał Pan o dzieciństwie w Górach Świętokrzyskich… Czy Pańska rodzina ma górnicze tradycje?
AM:– Pochodzę z położonych malowniczo Chęcin. Mój
ojciec był związany z górnictwem odkrywkowym. Idąc w
jego ślady uczyłem się w technikum górniczym, a potem
ukończyłem na AGH w Krakowie wydział geologiczno-górniczy. Jako absolwent w roku 1999 trafiłem do pracy w kopalni surowców skalnych w okolicach Kielc. Byłem wówczas
święcie przekonany, że skoro skończyłem tak renomowaną
uczelnię, to wszystko już potrafię i świat do mnie należy.
MB: – Trochę tak „bez kija nie podchodź”?
AM:– Właśnie tak. Na szczęście umiejętnie mną pokierowano. Zostałem sprowadzony na ziemię, „przypięty” do kamienia. Pracowałem w brygadzie remontowej, obserwowałem
ludzi, technologie pozyskiwania urobku i działanie maszyn.
Po dwóch latach poznawania kopalni od podszewki byłem
wdzięczny, że mnie młodemu inżynierowi zafundowano
praktyczną naukę zawodu. Wkrótce pracodawca powierzył
mi samodzielne zadanie, jakim było uruchomienie żwirowni.
Gdy pojawiłem się na miejscu, stanąłem na łące otoczonej lasem. Dałem radę i tak rozpoczęła się moja zawodowa
podróż. Pracowałem w Zachodniopomorskiem, na Kujawach, na Dolnym Śląsku, a nawet na Ukrainie. Może zabrzmi to nieskromnie, ale odnosiłem sukcesy, zarówno
wówczas, gdy powierzano mi budowę od podstaw kopalni
i zakładów przeróbczych, jak i kiedy moje działania doty-

czyły wdrożeń nowych standardów i procedur.
MB: – Był Pan też dyrektorem kopalni melafiru w Tłumaczowie stanowiącej jeden z najnowocześniejszych zakładów
tego typu w Europie. Mimo olbrzymich nakładów długo
przeciągało się uruchomienie kopalni, nie osiągnęła ona nigdy zakładanego poziomu produkcji. To chyba porażka?
AM: – Wprost przeciwnie. Obejmując swą funkcję otrzymałem zadanie budowy od podstaw stacjonarnego zakładu
przeróbczego. Rozstawałem się z firmą po zrealizowaniu
wszystkich zamierzeń. Mam satysfakcję, że i moja skromna osoba przyczyniła się do powstania tak nowoczesnej,
doskonale wyposażonej kopalni.
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MB: – Po Tłumaczowie podjął się Pan restrukturyzacji ko-

palni gnejsu TESM w Doboszowicach. Sądząc po fakcie,
że został Pan prezesem TESM, Pańska misja zakończyła się powodzeniem?
AM:– Tak to postrzegam. Sytuacja na rynku kruszyw
w tamtym okresie zmuszała do działań oszczędnościowych i restrukturyzacyjnych. Dokonaliśmy też modernizacji zakładu. Przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę” okazał się rozwój asortymentu kruszyw ozdobnych. Dzięki temu TESM stał się spółką postrzeganą jako rzetelny partner. Dziś jesteśmy w stanie produkować każde kruszywo do wszystkich zastosowań infrastrukturalnych oraz
dla „Kowalskiego” do domu.
MB: – Co liczy się bardziej, kamień czy maszyna?
AM:– Co było pierwsze, jajko czy kura? Co jest ważniej-

sze? Ważniejszy jest moim zdaniem kamień. Bez złoża
nie ma kopalni, nie są potrzebne maszyny.
MB: – Gnejs to kamień trudny w urabianiu?
AM: – To skała wylewna będąca odmianą granitu, mate-

riał wysoce abrazyjny. Cieszący oko, ale trudny. Warunki
wydobycia są niesprzyjające także dlatego, że gnejs wymaga stosowania szeregu dodatkowych zabiegów,
a technologia wydobycia musi być ściśle przestrzegana.
MB: – Powiedział Pan, że bez złoża nie ma kopalni.

Do jej prawidłowego funkcjonowania niezbędne są jednak odpowiednie maszyny…
AM: – Oprócz tego, że jestem górnikiem, geologiem i menedżerem interesuję się też maszynami, ich prawidłowym
doborem. Doceniam ich znaczenie i chcę wiedzieć na ich
temat więcej niż to, że do kopania kamienia potrzebować
będziemy koparki. Interesuje mnie, jaka powinna być to
maszyna, by była w stanie sprawdzić się w warunkach
naszej kopalni. Nastawiam się na długofalową współpracę z dostawcami sprzętu. Uważam, że wspólnie powinniśmy troszczyć się o to, by maszyna była należycie wykorzystywana. Dlatego nasz główny mechanik i kierownik
kopalni mają obowiązek podtrzymywania kontaktów
z dealerami. Ważne jest porozumienie pomiędzy użytkownikiem i dostawcą. Przynosi korzyści obu stronom.
Dealer, a za jego pośrednictwem producent może bowiem wykorzystywać doświadczenia eksploatacyjne
użytkownika, ten zaś korzystać z wiedzy dostawcy i producenta maszyny. Właśnie stąd bierze się udział naszej
kopalni w optymalizującym eksploatację maszyn projekcie Matris Volvo CE czy testach maszyn.
MB: – Jak wygląda codzienna współpraca z serwisem

dealera? Czy TESM wypracował na przykład własny harmonogram przeglądów? Producent podaje zalecenia dla
warunków uśrednionych, w Doboszowicach te zaś są
znaczenie trudniejsze.
AM:– Użytkujemy maszyny marki Volvo – koparki
gąsienicowe, ładowarki kołowe i wozidło przegubowe.
Są one eksploatowane dość intensywnie, dlatego z serwisem Volvo Maszyny Budowlane Polska wypracowali-

... I NIE TYLKO

Rozmowa z Arkadiuszem Majcherem,
prezesem zarządu Kopalni Gnejsu TESM w Doboszowicach

śmy indywidualny tok przeprowadzania przeglądów. Rutynowe działania serwisowe pozostają w gestii naszych
mechaników. Używają oni oczywiście wyłącznie certyfikowanych przez producenta części zamiennych, olejów
i środków smarnych. Nie ma sensu, by do każdego drobiazgu wzywać serwis dealera.
MB: – Można dogadać się z serwisem dealera? Z reguły

użytkownikowi bywa z nim nie po drodze…
AM: – Nie tylko można, ale trzeba! To prawda, że jeżeli coś
dzieje się z maszyną, to użytkownik nie chce się przyznać
do zaniedbań. A przecież nie powinny one mieć miejsca.
Nie wypada przecież niszczyć własnego narzędzia pracy.
Wychodzę z założenia, że skoro zainwestowaliśmy w zakup maszyny pokaźne środki, to powinna ona spełniać
swoją funkcję jak najdłużej. Wszystko sprowadza się
do tego, by nasi operatorzy, mechanicy i serwis dealera
grali w jednej drużynie. Kluczową rolę „rozgrywającego”
odgrywa tu operator. Staram się zawsze, by czuł, że powierzony mu sprzęt jest jego maszyną. Tylko wówczas
będzie należycie o nią dbał, natychmiast zgłaszał uwagi
i informował o usterkach. Jeżeli tego nie będzie robił, to
wkrótce sprzęt zamieni się w stertę złomu.
MB: – Na ile istotna jest dla użytkownika renoma marki

maszyny? A może większą rolę odgrywa serwis?
AM:– Oczywiście ważna jest jakość wykonania maszyny,
liczy się renoma marki. Po zakupie, podczas codziennej
eksploatacji coraz większe znaczenie dla użytkownika
ma jednak sprawność serwisu. Jeżeli zabraknie wsparcia z jego strony, dobrej współpracy mechaników z użytkownikiem, to każdą maszynę – choćby najlepszej marki – można błyskawicznie zniszczyć.
MB: – Na ile liczy się dla Pana doświadczenie operatora?

A może nie ma ono większego znaczenia skoro i tak na
co dzień wyręczają go systemy telematyczne?
AM:– Systemy mają podpowiadać operatorowi, jak ma
pracować. Sam system jednak nie wystarczy, trzeba
mieć przecież komu podpowiadać. Dlatego najważniejszy jest i będzie doświadczony operator.
MB: – Operatorzy z reguły nie przepadają za telematyką…
AM: – Niektórzy są wręcz wrogo nastawieni uważając, że

systemy telematyczne naruszają ich prywatność, są narzędziem służącym zarządzającym firmą do kontrolowania
poziomu zużycia paliwa i wymierzania kar. To złe podejście. W moim pojęciu systemy telematyczne są użyteczne
dla wszystkich pracowników kopalni, nie tylko nią zarządzających. Pomagają w prawidłowym wykorzystaniu maszyny, osiągnięciu optymalnej wydajności, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów eksploatacyjnych. Oszczędności nie uda się osiągnąć wymierzając kary finansowe.
Nie tędy droga. Dlatego wraz z operatorami dokonujemy
analizy ich pracy. Omawiamy popełnione błędy, wspólnie
zastanawiamy się, jak ich uniknąć w przyszłości. W efekcie obsługujący maszynę osiągają wyższą wydajność,
a tym samym mogą być objęci systemem premiowania.

MB: – Długo zajęło Panu przekonanie załogi do swoich racji?
AM: – W każdym z dotychczasowych miejsc starałem się

na początek stworzyć zgrany zespół ludzi. Chodzi o to, by
nie było podziałów na zarządzających firmą i resztę pracowników. Nie wymyślam rzeczy niemożliwych, staram
się myśleć praktycznie. Po prostu uważam, że każdemu
z nas, niezależnie od funkcji, powinno się pracować lepiej
i łatwiej. Niektórym ciężko jednak wytłumaczyć, że systemy telematyczne nie służą do szpiegowania operatora.
Kontroli poddawana jest maszyna, zaś sposób pracy operatora analizowany. Wszystko polega na tym, by w sposób optymalny wykorzystać zależności pomiędzy człowiekiem, maszyną i systemem telematycznym.
MB: – Maszyny pracujące w kopalniach surowców skal-

nych podziwiać mogą tylko nieliczni. Wstęp do zakładów
górniczych jest bowiem mocno ograniczony. Dlaczego
nie dorobiliśmy się w Polsce takiej imprezy, jak niemieckie Steinexpo czy brytyjskie Hillhead, gdzie każdy w kamieniołomie może oglądać z bliska prawdziwe giganty?
AM:– Problem wynika z restrykcyjnych przepisów Prawa
Górniczego ograniczających możliwości wstępu na teren
czynnych kopalni. Wprowadzenie nawet kilkuset osób

na teren zakładu górniczego nie stanowi większego problemu. Wystarczy dać im się kaski, kamizelki, buty, przeszkolić w zakresie BHP i pilnować, by się nie rozpraszali. Ale jeżeli na pokazach miałoby pojawić się kilka czy
nawet kilkanaście tysięcy osób? Trzeba byłoby wyłączyć
teren imprezy spod jurysdykcji Prawa Górniczego, co
jest w praktyce awykonalne.
MB: – Pan może na co dzień oglądać nie tylko imponują-

ce maszyny, ale także fantastyczne górskie krajobrazy.
Na wakacje wybiera się Pan chyba jednak nad wodę?
AM: – Wakacje spędzam w Sudetach, które są moim ulubionym miejscem, pełnym tajemnic. Warto spędzać tu
wolny czas, każdy znajdzie tu strawę dla duszy i ciała.
Rozmawiał: Jacek Barański
SERWIS I EKSPLOATACJA
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Dobór maszyn i sposób ich eksploatacji kluczem do wydajności
emo Kampus zorganizowany przez Bergerat Monnoyeur
w czasie targów Autostrada-Polska to wydarzenie,
do którego warto wracać. Na jego zakończenie przygotowano bowiem widowiskowe „show” prezentujące nie tylko
możliwości sprzętu Cat, ale także najlepszy dobór współpracujących maszyn i prawidłowy sposób ich eksploatacji.
Pokaz odbył się w Kopalni Wapienia „Morawica”, która znakomicie nadaje się do takich imprez. Jest odpowiednio zorganizowana, rozległa i malownicza. Do końca bieżącego roku zamierza wydobyć około 3,5 miliona ton surowca z przeznaczeniem dla hutnictwa, przemysłu cukrowniczego, energetyki, a także budownictwa drogowego i kubaturowego
oraz produkcji wapna węglanowego stosowanego na przykład w rolnictwie. Zajmuje powierzchnię około 100 hektarów,
a głębokość wyrobiska wynosi 60 metrów, dochodząc
do rzędnej 210 metrów nad poziomem morza.

D

równaniu z analogicznym sprzętem podobnej wielkości, ale
z klasycznym układem napędowym.
Zestaw ładowarki kołowej 972M XE i wozidła przegubowego 730 to bardzo dobre połączenie maszyn. Z łyżką o pojemności 4,6 m3, której konstrukcja gwarantuje stopień wypełniania przekraczający 100%, całkowite napełnienie skrzyni
odbywa się w trzech cyklach roboczych. Dobierając odpowiednią liczbę wozideł do maszyny załadowczej,
przy uwzględnieniu odległości na jaką musi być przewożony
urobek, oporów toczenia drogi czy jej nachylenia, taki zestaw
może osiągać wydajność nawet 400 ton na godzinę.
Dzięki trzem osiom napędowym z niezależnym zawieszeniem, wozidła przegubowe mogą swobodnie poruszać się
na nierównym i miękkim terenie oraz pokonywać wzniesienia
o nachyleniu ponad 20%. Skrętno-obrotowa rama nie tylko
zapewnia lepszy kontakt kół z podłożem obu członów pod-

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

Bohaterami pierwszej części pokazu była m.in. ładowarka
kołowa Cat 972M XE i wozidło przegubowe 730C. Ładowarka to nie tylko maszyna załadunkowa, ale także transportowa, uzyskująca najlepsze wyniki w tej roli na dystansie
do 120 metrów. Zaprezentowany model ma układ amortyzacji łyżki, który zapobiega gubieniu urobku podczas jazdy
na nierównym terenie, a jednocześnie zwiększa komfort pracy operatora. Maszyny tego typu wykorzystywane do transportu materiału na większe odległości warto wyposażać
w chłodnice oleju mostów napędowych, tak aby nie dochodziło do przegrzewania medium, a tym samym utraty jego
właściwości. W celu zmniejszenia zużycia paliwa, wszystkie
ładowarki Cat średniej wielkości standardowo mają blokadę
zmiennika momentu obrotowego. Jest ona załączona
na wszystkich biegach oprócz pierwszego, dzięki czemu
wzrasta sprawność mechaniczna układu napędowego. Nie
dotyczy to jednak modelu 972M XE, w którym napęd jest
przenoszony poprzez moduł wariatora, obejmujący pompę
i silnik hydrauliczny oraz równoległy mechanizm zębaty. Ta
innowacyjna przekładnia bezstopniowa sprawia, że maszyna osiąga zadane parametry robocze przy znacznie niższych obrotach jednostki spalinowej, co przekłada się
na ograniczenie zużycie paliwa sięgające nawet 25% w po-
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Załadunek wozidła od góry zapewnia operatorowi koparki bardzo dobrą widoczność na wnętrze skrzyni, a tym samym ułatwia optymalne rozmieszczenie urobku

wozia, ale także ułatwia manewrowanie, pozwalając na wydajną pracę w wąskich wyrobiskach, niedostępnych dla
większych jednostek. Wozidła przegubowe nie wymagają
dróg technologicznych, choć w porównaniu z konstrukcjami
sztywnoramowymi osiągają mniejszą prędkość transportową
na dobrych drogach i są mniej stabilne, zwłaszcza podczas

SERWIS
Utrzymanie w należytym stanie dróg technologicznych kopalni wymaga zastosowania równiarki, na przykład Cat 140M

cofania i rozładunku. Idealnie, gdy są załadowywane koparkami, ponieważ maszyny te gwarantują optymalne rozmieszczenie materiału w długiej skrzyni. Ważne jest aby przy załadunku z góry wysokość ściany nie była większa niż długość
ramienia koparki. Taki sposób napełniania wozidła charakteryzuje się najkrótszymi cyklami roboczymi, wynoszącymi
średnio między 24 a 28 sekund. Łączna ich liczba powinna
wynosić maksymalnie od 4 do 6. Koparka ma jeszcze wiele
innych zalet, jak na przykład możliwość pracy na ograniczonej przestrzeni oraz podłożach o mniejszej nośności, zapewnia duże siły odspajania i pozwala na urabianie selektywne – operator dokładnie widzi w jaki sposób i czym następuje wypełnianie łyżki. Niestety nie jest to maszyna autonomiczna, bo nie potrafi posprzątać urobku, który wypadł podczas
załadunku i ruszania wozidła, a także wolno przemieszcza
się między kilkoma miejscami pracy. Podobne cechy mają
koparki przedsiębierne, stosowane głównie w kopalniach kamienia wulkanicznego, gdzie utrzymanie spągu jest znacznie
trudniejsze, a ściany wyrobiska mają dużą wysokość.
W pokazie nie mogło zabraknąć spycharki. Model D6T to
sztandarowa maszyna tego typu produkowana przez koncern Caterpillar. Ma ona podwozie gąsienicowe w układzie

trójkątnym, które charakteryzuje się podniesieniem koła napędowego i zastosowaniem dodatkowego koła napinającego. Przyjęte rozwiązanie chroni napęd przez naprężeniami
rozchodzącymi się po ramie, ale także – wbrew pozorom – zwiększa stabilność maszyny. Zaprezentowana jednostka była wyposażona w lemiesz typu SU (Semi-Universal),
przeznaczony do pracy w ciężkich warunkach, gdzie istotną rolę odgrywa zdolność penetracji gruntu i pojemność
(w tym przypadku 5,3 m3). Jeśli taka maszyna korytuje
na odległość około 30 metrów, to jej wydajność w ciągu godziny wynosi około 250 m3. Spycharka może pracować
przy nachyleniu podłoża nawet powyżej 25%, a jej wydajność przy spychaniu w dół wzrasta o 2% na każdy jeden
procent nachylenia.
W poprawnie zorganizowanej kopalni ważną rolę odgrywa
równiarka. Maszyna Cat 140M znakomicie nadaje się do profilowania i utrzymania dróg transportowych, którymi przewozi się urobek za pomocą wozideł sztywnoramowych. Dzięki
niej o wiele łatwiej sprawić, aby była wprost idealna, czyli
na trzy szerokości wozideł w przypadku odcinków prostych
oraz na cztery w przypadku zakrętów. Równie istotne znaczenie mają spadki poprzeczne o nachyleniu 2% w celu od-

Ładowarki Cat 980M i Cat 988H różnią się nie tylko masą eksploatacyjną i osiągami, ale także konstrukcją wysięgnika i kinematyką ruchu łyżki

Maszyna załadowcza nie może być za duża, ani za mała. Dzięki wyposażeniu ładowarki 980M w wydłużone ramiona, nadaje się ona do współpracy zarówno z największym wozidłem przegubowym Cat 740C (w tym z nieco mniejszym modelem 730C), a także najmniejszym wozidłem sztywnoramowym Cat 770

14 SERWIS I EKSPLOATACJA

SERWIS

prowadzania wody, regularne spadki podłużne (bez poprzecznych uskoków), a także boczne nasypy zabezpieczające na połowę wysokości koła wozidła. Taka droga powinna
być wydzielona zakazem ruch dla innych pojazdów i zapewniać stosunkowo niskie opory toczenia (najlepiej poniżej 3%). W okresie letnim istotne znacznie ma regularne zraszanie gruntowej nawierzchni, co zapobiega powstawaniu
kurzu, który pogarsza widoczność i negatywnie wpływa
na układy filtracji w pojazdach.
Druga część pokazu miała miejsce w czynnym wyrobisku,
gdzie zaprezentowano komplet maszyn typowo górniczych.

Skrzynia wozidła przegubowego musi odznaczać się maksymalnie niskim środkiem ciężkości, natomiast wozidła sztywnoramowego jak największą pojemnością

Nad dostępnością maszyn Cat czuwa profesjonalny serwis z 89 warsztatami mobilnymi i 110 znakomicie przeszkolonymi mechanikami

Jedną z nich była ładowarka kołowa Cat 980M wyposażona
w wydłużony wysięgnik, który zwiększa wysokość wysypu
o prawie 30 cm, łyżkę skalną o pojemności 5,4 m3 oraz opony typu L5, charakteryzujące się najwyższym bieżnikiem
i wzmocnionym opasaniem. Porównywano ją z ładowarką 988H – jedną z dwóch, które pracują w Kopalni Wapienia
„Morawica”, również biorącą udział w widowisku. Miała ona
standardowy wysięgnik oraz łyżkę skalną o pojemności 6,4
m3. Jej koła wyposażono w łańcuchy ochronne, zabezpieczające opony przed przecięciami, zwłaszcza na bokach.
W obu ładowarkach tradycyjna kierownica jest zastąpiona
joystickiem. Dzięki temu operator mniej pracuje plecami
i może zająć bardziej wygodną pozycję. Nowatorskie rozwiązanie to standard we wszystkich ładowarkach kołowych Cat,
począwszy od modelu 966K.
Drugą parą „aktorów” były wozidła – przegubowe Cat 730C
i sztywnoramowe Cat 772. Największe wozidło przegubowe
Cat 740C ma jeszcze trochę mniejszą skrzynię ładunkową niż
najmniejsze wozidło sztywnoramowe Cat 770. W pojazdach
sztywnoramowych skrzynia zwykle jest płaska, zapewniając
równomierny załadunek kosza zasypowego, choć dostępne
są również skrzynie z dnem dwuspadowym. Poleca się je
przy dużych nachyleniach dróg transportowych (np. 60%).
Każda taka skrzynia, poza dodatkowymi płytami stalowymi,
może być wzmocniona wkładkami gumowymi. Zapewniają
one dwa razy większą odporność na ścieranie i cztery razy
większą odporność na uderzenia, a ponadto gwarantują
znacznie mniejszy hałas podczas załadunku pierwszej łyżki
urobku. Niestety są o wiele grubsze niż zabezpieczenia stalowe, co powoduje zmniejszenie pojemności nadwozia.
Ładowarka kołowa 988H i wozidło 772 to najlepiej dopasowany zestaw maszyn tego typu. Aby ich praca była możli-

wie efektywna, maszyna załadunkowa powinna pracować
według schematu „V”. Jeśli wozidło jest ustawione odpowiednio blisko, podczas dojazdu do niego od ściany, maszyna wykonuje półtora obrotu kół. Tak krótki dystans pozytywnie wpływa na zużycie opon, łańcuchów ochronnych
i paliwa, ale przede wszystkim gwarantuje wysoką wydajność. Operator ładowarki powinien dojeżdżać do ściany
prostopadle, na pierwszym biegu, z członami ramy pojazdu
ustawionymi w jednej linii. Krawędź łyżki musi być ustawio-

Ładowarka 988H znacznie lepiej nadaje się do wozidła 772, choć maszyna 980M
również może z nim współpracować, a nawet z cięższymi jednostkami tego typu

na równolegle do podłoża, ale nie jest konieczne aby
za każdym razem opierała się na nim. Czynność ta jest wymagana tylko przy czyszczeniu obszaru załadunku. Wypełniając łyżkę materiałem konieczne jest zamykanie łyżki, jak
również delikatne podnoszenie wysięgnika. Czas manewrowania pod ścianą nie powinien przekraczać 12 sekund.
Przy skale wapiennej na takie wozidło można załadować 45
ton urobku, a stosując nakładki na burty o wysokości 155 mm zwiększające pojemność skrzyni o 2,5 m3 – nawet 50 ton. Model Cat 772 na dobrych drogach transportowych osiąga prędkość jazdy do 70 km/h.
SERWIS I EKSPLOATACJA
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Trimble podnosi efektywność spycharki
ystemy sterowania maszynami Trimble GCS900 3D
przyspieszają wykonanie prac i podnoszą efektywność wykorzystania sprzętu przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów. Inwestycja w nie zwraca się błyskawicznie,
czego dowodzi analiza testu produktywności spycharki wyposażonej w system sterowania pracą i bez niego
Do testu nie bez racji wybrano spycharki. To właśnie w przypadku tych maszyn po zainstalowaniu systemu sterowania
pracą zauważyć można największe różnice w efektywności
wykonywanych robót. Z doświadczeń SITECH POLAND wynika, że za pomocą spycharki wyposażonej w system sterowania Trimble wykonać można prace, do których użyć trzeba byłoby trzech maszyn bez takiego wyposażenia. System

S

Na wykonanie zadania maszyna z systemem GCS900 3D potrzebowała niespełna
półtorej godziny i zaledwie sześćdziesięciu przejazdów

Trimble GCS900 3D na spycharkę pracuje w oparciu o zainstalowane na jej lemieszu odbiorniki GPS wykorzystujące
sygnały satelitarne i poprawki z umieszczonej na placu budowy stacji referencyjnej. Dzięki temu w czasie rzeczywistym maszyna jest automatycznie prowadzona po projekcie
pod względem realizowanych płaszczyzn poziomych oraz
odpowiednich spadków. Zadaniem operatora jest tylko śledzenie poprawności prac i reagowanie w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek odstępstw od przyjętych założeń.
Wyklucza to w praktyce ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w realizacji zadania eliminując jednocześnie konieczność wykonywania ograniczających rentowność poprawek.
Wykorzystując system Trimble GCS900 3D po ukończeniu
robót w prosty sposób przeprowadzić można ich inwentaryzację. Wystarczy tylko skorzystać z jednej z funkcji pomiarowych systemu. W ten sposób ostatecznie można się przekonać, czy efekt prac jest w stu procentach zgodny z otrzymanym modelem terenu. Dzięki temu z góry wykluczyć
można jakąkolwiek pomyłkę.
Skoro systemy sterowania maszynami Trimble
GCS 900 3D pozwalają wykonawcom robót ziemnych pracować szybciej, dokładniej i taniej, to inwestycja w nie wydaje się być czymś oczywistym, świadomym krokiem
na drodze do rozwoju firmy wykonawczej. Krokiem zasadnym pod względem ekonomicznym jest także dlatego, że
systemy pomiarowe Trimble zainstalować można na maszynach różnych marek, zarówno starszego typu, jak i tych
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najnowszych. Stara prawda mówi, że maszyna jest tak dobra, jak sprawny jest jej operator. Efektywność wykorzystania sprzętu, a tym samym wydajność wzrasta zatem dzięki
możliwości wsparcia kierującego maszyną systemami sterowania pracą. W przypadku spycharki szczególnie ważne
jest oczywiście doświadczenie i wyszkolenie operatora.
Specjaliści Trimble przekonują jednak, że wystarczą dwa
miesiące pracy na maszynie wyposażonej w system sterowania GCS 900 3D, by nawet świeżo upieczony operator
osiągnął wydajność pracownika z kilkuletnim stażem, ale
wykonującym roboty metodą konwencjonalną, przy użyciu
palików i linek. O tym, że mają rację, przekonują wyniki testu wydajności systemu sterowania maszynami Trimble
GSC900 3D zainstalowanego na spycharce. Przeprowadzono ją dokonując porównania szybkości i kosztów wykonania tego samego zadania przez dwie identyczne maszyny. Na jednej z nich zainstalowano system Trimble
GCS900, druga zaś pracowała bez żadnego systemu.
Dla powodzenia i miarodajności testu konieczne było wykorzystanie spycharek do identycznego zadania i w jak najbardziej zbliżonych warunkach. W tym celu przygotowano specjalne drogi testowe, każda z nich o długości osiemdziesięciu metrów. Były to odcinki o zmiennych spadkach, na którym znajdowały się zarówno obszary, w których należało zebrać nadmiar materiału, jak i takie, gdzie jego braki należało
uzupełnić. Aby zapewnić maksymalnie zbliżone warunki pracy dla każdej ze spycharek, postanowiono, że obydwa testowe odcinki znajdować się będą w bliskim sąsiedztwie, oba
też miały być budowane przy użyciu materiału tego samego
rodzaju. Warunkiem miarodajności testu było także to, żeby
każdą z maszyn obsługiwał ten sam operator, a praca odbywała się w zbliżonych warunkach atmosferycznych, chociażby pod względem temperatury otoczenia i opadów.
Teren, przez który przebiegały obie drogi, został przygotowany w ten sposób, żeby powierzchnia wyjściowa była identyczna. Dlatego na początek teren został wyrównany przez
spycharkę z zainstalowanym systemem Trimble GCS900,
następnie dokonano pomiarów powierzchni za pomocą odbiornika GNNS SPS985. W ten sposób organizatorzy testu
mogli obliczyć całkowitą objętość materiałów, które spycharki musiały zebrać lub nawieźć.

Operator maszyny bez zainstalowanego systemu potrzebował niemalże czterech
godzin, w ciągu których wykonał aż 214 przejazdów spalając 71 litrów paliwa
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Przygotowane odcinki drogowe miały po osiemdziesiąt metrów długości i przebiegały zarówno po linii prostej, jak i po łuku. Niweleta składała się z trzech łuków pionowych, a maksymalna różnica wysokości wynosiła 2,40 metra. Droga obejmowała dwie jezdnie o nachyleniu 2,5%, pobocza o nachyleniu 5% oraz skarpy o nachyleniu 33%. Przed przystąpieniem
do testu uzgodniono, że dla wyników nie będą miały znaczenia czas opracowywania projektu w biurze ani wstępnego
przygotowania terenu pod budowę. Podstawą takiej decyzji
był fakt, że operator obydwu spycharek korzystał z tego samego projektu i przystępował do pracy w maksymalnie zbliżonych, by nie powiedzieć identycznych warunkach.
W fazie tyczenia dla maszyny bez zainstalowanego systemu
na każdym z przekrojów rozmieszczonych co dziesięć metrów
wytyczono pięć palików (5x9=45 palików). Czynności z tym
związane trwały dwie godziny i piętnaście minut. W przypadku
spycharki wyposażonej w system Trimble GCS900 3D wystarczyło wytyczenie tylko jednego palika do kontroli wysokości
lemiesza, co zabrało zaledwie trzy minuty.
Przy porównaniu efektów pracy obydwu spycharek brano
pod uwagę czas wykonania zadania, osiągniętą dokładność, poziom zużycia paliwa oraz liczbę osób, które musiały być zaangażowane w realizację projektu. Prace rozpoczęły się od równania. By ukończyć zadanie spycharka bez systemu w ciągu trzech godzin i 48 minut wykonała 214 przejazdów. Na wykonanie identycznego zakresu prac maszyna z systemem GCS900 potrzebowała godziny i 28 minut,
w ciągu których wykonała sześćdziesiąt przejazdów.

Tyczenie
liczba palików:
czas:

Kontrola dokładności wykonania prac wykazała niezbicie, że spycharka z systemem
GCS900 pracowała nie tylko szybciej, ale także ekonomiczniej i dokładniej

Po zakończeniu przez obie maszyny przewidzianych testem prac organizatorzy dokonali kontroli dokładności. Pomiary wykazały, że spycharka z systemem GCS900 pracowała nie tylko szybciej, ale także ekonomiczniej i dokładniej. Powyższe wyniki potwierdzają, iż systemy sterowania
maszynami diametralnie podniosły efektywność wykorzystania maszyn umożliwiając ukończenie prac szybciej i dokładniej oraz znacznie obniżając koszty. Wzrost produktywności oraz obniżenie kosztów wynikają przede wszystkim z ograniczenia nakładów pracy geodetów oraz znaczącego zmniejszenia liczby przejazdów, a co za tym idzie
oszczędności czasu oraz paliwa.

Spycharka bez systemu
45*
2 h 15 min

Spycharka z systemem GCS900
1**

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

czas:
liczba przejazdów:

3 h 48 min
214

Kontrola dokładności*

Spycharka bez systemu

liczba punktów położonych zbyt wysoko:
udział procentowy:
maksymalna odchyłka:
liczba punktów w tolerancji:
udział procentowy:
liczba punktów położonych zbyt nisko:
udział procentowy:
maksymalna odchyłka:

18
35%
0,069 m
18
35%
15
30%
- 0,067 m

Spycharka z systemem
GCS900
1 h 28 min
60
Spycharka z systemem
GCS900
2
4%
0,031m
44
86%
5
10%
- 0,039 m

* Za pomocą odbiornika GPS Trimble SPS985 z oprogramowaniem SCS900 wykonano pomiar obydwu powierzchni w siatce punktów rozmieszczonych co około 5 m.
Przyjęto, iż punkt mieści się w tolerancji, jeśli odchyłka różnicy wysokości pomierzonej i projektowej nie przekracza 3 cm.

Zużycie paliwa

Spycharka bez systemu
71 litrów

Podsumowanie wyników/Czas pracy
Spycharka bez systemu
Etapy prac
Tyczenie
2 h 15 min
Równanie
3 h 48 min
Operator
Geodeta
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3 h 48 min
2 h 15 min

Spycharka z systemem
GCS900
3 min
1 h 28 min
1 h 28 min
3 min

Spycharka z systemem
GCS900
27 litrów
Oszczędności,
wzrost produktywności
Zaoszczędzone 2 h 12 min
Zaoszczędzone 2 h 20 min,
wzrost produktywności o 159%
Zaoszczędzone 59% czasu
Zaoszczędzone 98% czasu

ywołany awarią przestój maszyny stanowi problem
dla każdej firmy, dezorganizując jej pracę. Aby przyspieszyć usunięcie awarii, można skorzystać z oferty
firmy Serwis-Kop, należącej do grona czołowych polskich importerów i dystrybutorów części oryginalnych oraz wysokiej
klasy zamienników do maszyn budowlanych JCB, Cat, Case,
Komatsu, Terex, Volvo i szeregu innych producentów. Firma
specjalizuje się w markach JCB i Caterpillar, dysponując największym w Polsce asortymentem części i podzespołów
do tych maszyn. Zasoby magazynowe Serwis-Kop są na bieżąco uzupełniane, firma przyjmuje również zamówienia indywidualne, których realizacja odbywa się w najkrótszym możliwym terminie. Dba o to kilkunastoosobowy zespół najwyższej
klasy specjalistów, zatrudnionych w dziale handlowym firmy.
Każdy z nich służy fachową i rzetelną informacją, dotyczącą
prawidłowego doboru części, komponentów i osprzętu do maszyn. Z konsultantami Serwis-Kop można kontaktować się zarówno telefonicznie, poprzez formularz zgłoszeniowy, jak
i bezpośrednio, odwiedzając siedzibę firmy w Rzeszowie.
Serwis-Kop oferuje również zamienniki części do maszyn
JCB, Caterpillar, Case, Komatsu, Terex i Volvo, gwarantując,
że zostały one odpowiednio przetestowane i spełniają parametry jakościowe określane dla części oryginalnych. Pojęcie
„zamiennik” w przypadku części, znajdujących się w asortymencie firmy Serwis-Kop absolutnie nie oznacza, że są one
„gorsze, ale tańsze”. To prawda, że zamienniki kosztują
mniej, ale ich jakość nie odbiega od jakości części oryginalnych. Klient nie musi więc obawiać się, że po zamontowaniu

W

zamiennika narazi się na problemy w codziennej eksploatacji maszyny. Handlowcy Serwis-Kop wskazują możliwości
obniżenia kosztów naprawy maszyny, ale do decyzji klienta
pozostawiają, czy ostatecznie zamówi zamiennik czy też
oryginalną część, która z reguły jest również dostępna „od ręki”. Wszystkie części do maszyn budowlanych, także zamienniki, objęte są gwarancją, której czas obowiązywania zależy od rodzaju produktu.
Serwis-Kop pomaga użytkownikom zwiększyć produktywność ich sprzętu. Rzeszowska firma posiada w swej ofercie
bogaty asortyment części do maszyn gąsienicowych. Jest
także w stanie zaoferować praktycznie każdy rodzaj osprzętu, nadający się do maszyn wszelkiego typu. Rozbudowana oferta obejmuje zarówno szybkozłącza hydrauliczne, jak
i całą gamę różnorodnych typów łyżek najwyższej jakości.
Począwszy od różnych rozmiarów łyżek podsiębiernych, poprzez skarpowe, aż po specjalistyczne trapezowe. Ponadto
Serwis-Kop pomaga doposażyć maszyny w różnego rodzaju
widły do palet, zrywaki, wiertnice młoty, a także dodatkowe
obwody hydrauliczne, zasilające oferowany osprzęt. Klient
może mieć pewność, że nabyty przez niego osprzęt został
prawidłowo dobrany, dzięki czemu będzie działał efektywnie
i bezawaryjnie. Wszystkie narzędzia robocze, oferowane
przez Serwis-Kop są bowiem przemyślanymi konstrukcjami,
wykonanymi z najwyższej jakości materiałów. Z całością
oferty firmy w zakresie części zamiennych i osprzętu, zapoznać się można odwiedzając aktualizowaną na bieżąco stronę internetową www.serwis-kop.pl
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Części zamienne? Osprzęt? Skorzystaj z oferty Serwis-Kop!

EKSPLOATACJA

Eksploatacja maszyn budowlanych w sezonie zimowym
raz z nadejściem zimy powraca problem odpowiedniego przygotowania maszyn i sprzętu budowlanego eksploatowanych w warunkach zalegania pokrywy śnieżnej i obniżonych temperatur. Oczywiście warunki atmosferyczne panujące podczas tej pory roku nie zawsze bywają trudne, w minionych dwudziestu latach mieliśmy
do czynienia raczej z zimami ciepłymi, ze średnią dobową
temperaturą rzadko spadającą poniżej zera. Także podczas
minionej zimy warunki pogodowe umożliwiały prowadzenie
robót w niemal normalnym zakresie. Nie oznacza to
oczywiście, że podobnie będzie i w tym roku, a użytkownicy
zwolnieni będą z odpowiedniego przygotowania sprzętu.
Niestety, ciągle jeszcze zbyt mało użytkowników przywiązuje
do tego odpowiednią wagę. Ci, którzy zaniechają należytego
przygotowania swych maszyn z całą pewnością nie osiągną
oszczędności, prędzej poniosą niekiedy bardzo trudne
do powetowania straty. Eksploatując nieprzygotowany
sprzęt muszą się bowiem liczyć z koniecznością ponoszenia
dodatkowych wydatków na remonty i części zamienne, opłat
za wynajęcie maszyny zastępczej, godziny nadliczbowe operatora oraz kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania robót… Zaniedbane maszyny są awaryjne, pamiętajmy
także, że drastycznie obniży się ich wartość w przypadku odsprzedaży. A zatem warto zawczasu zadbać o należyte przygotowanie sprzętu do zimy, nawet jeżeli ta okaże się ona łagodniejsza niż przewidywały to prognozy.
Brak odpowiedniego przygotowania maszyn do eksploatacji
w warunkach zimowych utrudnia, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwia pracę na placu budowy. Utrudnienia dotyczą głównie warunków pracy operatorów, mechaników, a czasem również personelu wykonującego prace towarzyszące. Surowe warunki zimowe, wpływają również
na zmianę charakteru pracy maszyn, zwiększenie obciążeń
jakim podlegają. Niekiedy wymaga to także zmiany technologii i wymagań dotyczących użytkowania maszyn w obniżonych temperaturach. Różnice w obciążeniach i charakterze
pracy maszyn do robót ziemnych w sezonie zimowym wynikają przede wszystkim ze zmian własności przerabianych
materiałów związanych z obniżonymi temperaturami oraz oblodzeniem i zamarzaniem gruntu. W przypadku maszyn przeładunkowo-transportowych zmiany wynikają przede wszystkim ze zbrylania się i zamarzania przeładowywanych materiałów. Zimą szczególnie narażone na zniszczenie bywają
przede wszystkim elementy osprzętu roboczego i łańcuchy.
W maszynach służących do robót ziemnych częstym uszkodzeniom ulegają również zęby i krawędzie tnące łyżek. Te
z pozoru mało znaczące uszkodzenia mają niebagatelny
wpływ nie tylko na nadmierne zużycie paliwa, ale przede
wszystkim na stan techniczny całej maszyny. Rozsądnym
rozwiązaniem wydaje się zatem wstępne skruszenie zmarzniętego podłoża, na przykład młotem hydraulicznym. Pozwoli to na znacznie dłuższe użytkowanie łyżek i ich części.
Wymogi eksploatacyjne co do maszyn budowlanych w warunkach zimowych mogą być spowodowane zmianą własności tworzyw sztucznych, gumy i innych materiałów, cech wytrzymałościowych metali (zwłaszcza udarności stali węglowych i związanego z tym pękania) oraz własności stosowanego paliwa i środków smarnych.

W
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Brak odpowiedniego przygotowania maszyn do eksploatacji w warunkach zimowych utrudni lub wręcz uniemożliwia pracę na placu budowy

Zimowe warunki zimowe utrudniają jednak eksploatację maszyn budowlanych, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwiają normalne wykonywanie robót. Szczególnie, jeżeli
prowadzone są za pomocą maszyn nie przygotowanych
do pracy w obniżonych temperaturach. Kluczowy wpływ
na pogorszenie warunków eksploatacji maszyny w okresie zimowym mają duże wahania temperatury pociągające za sobą niedogodności w postaci przymarzania hamulców i sprzęgieł, zawodnienia paliwa i środków smarnych oraz tworzenia
się ognisk korozji. W niskich temperaturach zwiększają się
opory mechaniczne. Na skutek wzrostu lepkości olejów smarowych utrudniony jest zapłon, a metalowe części maszyn
stają się kruche. Przy przeciążeniach często dochodzi
do pęknięć śrub mocujących, elementów osprzętu roboczego, co całkowicie uniemożliwia dalszą eksploatację sprzętu.
Co ciekawe, do tego rodzaju usterek dochodzi najczęściej
podczas wykonywanych w warunkach polowych regulacji
mechanizmów maszyny. Dlatego też warto zadbać, by wszelkie regulacje przeprowadzać z odpowiednim wyprzedzeniem,
w bardziej sprzyjających warunkach atmosferycznych lub
w ogrzewanych pomieszczeniach. Jeżeli jednak zaistnieje konieczność dokonania korekty ustawień na placu budowy, pamiętać należy, by prowadzić je z wielkim wyczuciem.
Konieczność dotrzymania coraz bardziej napiętych terminów
powoduje, że maszyny budowlane są wykorzystywane niemal na okrągło. Zastanówmy się jednak, czy wszystkie podołają diametralnie wzrastającym obciążeniom wywołanym warunkami zimowymi? Przed podjęciem ostatecznej decyzji
właściciel maszyny powinien wziąć pod uwagę jej stan techniczny i przepracowaną liczbę godzin, a także trudności
w przeprowadzaniu ewentualnych napraw. Nakłady na nie
mogą bowiem znacznie przewyższyć zyski wypracowane
przez maszynę do momentu trudnej do usunięcia awarii.
Niestarannie albo co gorsza wcale nie wykonane prace konserwacyjne, dają o sobie znać z pewnym opóźnieniem. Ich
efekty przejawiają się w nadmiernym zużyciu podzespołów
maszyny oraz występowaniu częstych awarii. Te z kolei związane są z przestojami oraz koniecznością ponoszenia niespodziewanych wydatków na przywrócenie maszyny do pełnej sprawności technicznej. W takim przypadku z reguły chodzi o spore kwoty, najczęściej bowiem uszkodzeniu ulegają
nie pojedyncze części, lecz całe podzespoły.
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Niektórzy z użytkowników maszyn licząc na to, że w tym roku niskie temperatury w cudowny sposób ominą ich plac budowy, nie decydują się na tankowanie zimowego oleju napędowego. Stosowane przez nich letnie paliwo wytrąca kryształy parafiny, które bardzo szybko zapychają filtr paliwa, co
po przejściowym spadku mocy, doprowadza do całkowitego
unieruchomienia silnika. W niskich temperaturach zwiększa
się również lepkość paliwa, co ma negatywny wpływ na jakość mieszanki w silniku wysokoprężnym. Pociąga to za sobą również spadek mocy jednostki napędowej. Dlatego też
od końca października do kwietnia zaleca się stosowanie zimowego oleju napędowego, nie wytrącającego kryształów
parafiny do minus 22°C. Jeżeli jednak użytkownik maszyny
chciałby skorzystać na przykład z zapasów paliwa zgromadzonych latem, to bezwzględnie zastosować musi do nich
odpowiednie domieszki. Z reguły w celu zapobieżenia tworzeniu się osadu parafinowego wystarczy dwudziesto- lub
maksymalnie trzydziestoprocentowa dolewka normalnej
benzyny. Pamiętać jednak należy, że sposób ten pociąga
za sobą odczuwalne straty mocy silnika oraz jego nadmierne
obciążenie. Najlepszym wyjściem z sytuacji okazać może się
zrezygnowanie ze stosowania letniego paliwa i jego dalsze
przechowywanie. W przeciwnym razie użytkownicy maszyn
stosować powinni bezwzględnie specjalne dodatki uszlachetniające oferowane przez większość firm rafineryjnych.
Większość użytkowników maszyn budowlaych sądzi, że
w warunkach zimowych jedynym problemem jest rozruch
zimnego silnika w niskich temperaturach otoczenia. Równie
niewskazana jest praca silnikiem niedogrzanym, który nie
osiągnął właściwej temperatury pracy. – Poza utrudnionym

Zwyk∏y olej napędowy może sprawić w zimie k∏opoty, szczególnie podczas
silnych mrozów. Dzieje się tak na skutek wytrącania się kryszta∏ków parafiny

rozruchem, mamy wówczas do czynienia z przyspieszonym
zużyciem komponentów silnika, nadmiernym zużyciem paliwa i oleju, wyższą emisją szkodliwych składników spalin,
większym hałasem, obniżonymi osiągami silnika oraz niewłaściwą pracą, a nawet uszkodzeniem elementów układu
oczyszczania spalin, takich jak filtr cząstek stałych czy katalizator SCR. Podstawową przyczynę wymienionych powyżej
potencjalnych usterek stanowi zbyt niska temperatura spalania sprawiająca, że proces spalania jest niepełny, niespalone drobiny paliwa przedostają się do układu wydechowego,
a proces niedogrzania silnika nasila się – tłumaczy Piotr Dostojewski – specjalista z firmy BTH Fast będącej wyłącznym
dealerem silników DEUTZ w Polsce.

EKSPLOATACJA

Jak uniknąć problemów z silnikiem w trudnych warunkach zimowych? – Przed rozpoczęciem sezonu zimowego, zalecane
jest przeprowadzenie przeglądu jednostki napędowej, podczas którego szczególny nacisk położyć należy na prawidłowe działanie urządzeń wspomagających rozruch, na przykład
świec żarowych, należyty stan akumulatorów i wiązek elektrycznych silnika oraz odpowiednią temperaturę zamarzania
płynu chłodzącego. Należy także oczyścić separator paliwa
i usunąć z niego wodę. Pamiętać trzeba, żeby w warunkach
zimowych stosować olej o parametrach dostosowanych
do niskich temperatur. Maszyny powinny być zatankowane
paliwem zimowym odpornym na wytrącanie parafiny. Użytkownik maszyny winien bezwzględnie zadbać o czystość filtrów, szczelność układu dolotowego oraz usunąć wodę i olej
z chłodnicy powietrza doładowującego – tłumaczy Piotr Dostojewski. W ekstremalnych warunkach specjalista BTH Fast
zaleca dodatkowo stosowanie grzałek paliwa (w celu zapobiegnięcia zapchania filtra wytrąconą parafiną), grzałek oleju
i cieczy chłodzącej. Użytkownik maszyny winien zadbać
o podgrzewanie miski olejowej, przysłanianie chłodnicy,
osłanianie miski olejowej przed strumieniem chłodnego powietrza kierowanego przez wentylator chłodnicy i podgrzewanie akumulatorów. Sterowanie pracą wentylatora musi być
zależne od temperatury otoczenia. Izolować należy także
przewody paliwowe. – BTH Fast oferuje swoim klientom wykonanie wszelkich usług związanych z obsługą techniczną silników Deutz. Nasza oferta obejmuje też wszelkie urządzenia
wspomagające pracę silnika w obniżonych temperaturach – kończy Piotr Dostojewski.

Zimą operatorzy mają utrudniony dostęp do swych maszyn. W trosce w∏asne bezpieczeństwo winni dbać o usunięcie śniegu ze schodków i poręczy

Zimą brud zbierający się na pracujących maszynach jest
szczególnie trudny do usunięcia. Błoto osiadające na gąsienicach czy kołach lub podwoziu pozostawione na noc, zamienia
się w twarde grudy. W czasie zimowych miesięcy należy zaplanować odpowiednio dłuższy – w porównaniu z okresem wiosennym i letnim – czas przeznaczony na czyszczenie maszyn.
Na początek za pomocą szufli lub łopaty powinno się przede
wszystkim gruntownie oczyścić koła i pozostałe elementy układu jezdnego maszyny. W przeciwnym razie dojść może nawet
do jego zablokowania i poważnej, trudnej do usunięcia w warunkach polowych awarii. Maszyny parkowane „pod chmurką”
nie powinny być czyszczone na mokro. Woda wnikająca
do układów jezdnych może je zablokować, często dochodzi
do poważnych uszkodzeń wynikłych z przymarznięcia gąsieni-
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Walce drogowe, których integralne części stanowią zbiorniki z wodą najlepiej
przechowywać w ogrzewanych pomieszczeniach

cy do rolek napędowych. Maszyny do prac ziemnych po zakończeniu pracy powinny być odstawiane na utwardzone i czyste place. Ustawiać należy je zawsze na płaskiej, równej powierzchni. W ten sposób unikniemy na przykład konieczności
czasochłonnego zwalniania przymarzniętego hamulca ręcznego. Gąsienice maszyn pozostawionych na miękkim podłożu
mogą doń przymarznąć. Przy próbie wyrwania maszyny z okowów dochodzi najczęściej do uszkodzenia gąsienic, a podczas
większych mrozów nawet całego układu jezdnego. Całkiem
niedawno otrzymaliśmy informację o zniszczeniu przymarzniętego do podłoża walca przegubowego. Próby wyswobodzenia
go z okowów lodu za pomocą ładowarki skończyły się fatalnie.
Walec został rozerwany na dwie części, a jego naprawa – a raczej odbudowa – okazała się niezwykle kosztowna. Maszyny,
których wyposażenie stanowią zbiorniki z wodą (na przykład
walce) najlepiej garażować w ogrzewanych pomieszczeniach.
Jeżeli nie jest to możliwe, wodę należy spuścić na noc lub domieszać do niej środki przeciwdziałające zamarzaniu. W niektórych dużych ładowarkach stosowana jest przeciwwaga
w oponach tylnych kół. Balast często stanowi woda. Jeżeli takie maszyny pracują na mrozie, to pomyśleć należy o wypełnieniu zbiornika balastu wodą z domieszką substancji o niższej temperaturze zamarzania.
Operator, który rozpoczynając pracę nie chce być nieprzyjemnie zaskoczony, musi pamiętać, że w niskich temperaturach następuje spadek pojemności akumulatora. Nawet gdy jest on
w pełni naładowany, w temperaturze minus 26°C jego sprawność sięga zaledwie dwudziestu procent wartości nominalnej.
Z pewnością nie wystarczy to do uruchomienia wychłodzonej
maszyny, dlatego też w przypadku utrzymywania się przez
dłuższy czas siarczystych mrozów zaleca się wymontowywanie
akumulatora po skończonej pracy i przechowywanie go
w ogrzewanym pomieszczeniu. Choć czynność ta z pewnością
nie należy do najprzyjemniejszych, to z całą pewnością się
opłaci. Ujemne temperatury mają bardzo duży wpływ na zdolność rozruchową akumulatora. Akumulator całkowicie naładowany pod obciążeniem przy 0°C posiada 65 procent zdolności
rozruchowej, natomiast w temperaturze minus 18°C jego zdolność rozruchowa wynosi tylko około 40 procent. Dzieje się tak
ze względu na rosnący opór i wolniej przebiegające reakcje
chemiczne. Równocześnie ze spadkiem wydajności akumulatora wzrastają wymagania silnika w porze zimowej, ponieważ olej
silnikowy w niższych temperaturach jest bardziej zagęszczony.

W warunkach zimowych dla prawidłowej eksploatacji maszyn budowlanych olbrzymie znaczenie ma sposób pracy
operatora. Wśród części osób obsługujących maszyny budowlane panuje przekonanie, że nawet przy siarczystym
mrozie pracę można rozpoczynać natychmiast po zajęciu
miejsca w kabinie, a podgrzewanie podzespołów, pozostawienie silnika przez pewien czas na wolnych obrotach, może
być dla nowoczesnej maszyny wręcz szkodliwe. W zimie
podczas konserwacji maszyn budowlanych zastosowanie
znajduje wiele reguł, jakie znamy z eksploatacji samochodów osobowych. I tak: zamki traktować należy środkami
chroniącymi je przed zamarzaniem lub odmrażaczami. Przymarzaniu piórek wycieraczek zapobiec można podkładając
pod nie po zakończeniu pracy paski tektury lub styropianu.
W ten sposób, niejako przy okazji, chronimy przed uszkodzeniem również silniczki wycieraczek. Otwarte pulpity sterowni-

Zimą w maszynach do robót ziemnych szczególnie narażone na zniszczenie
bywają zęby i krawędzie tnące ∏yżek

Zwiększona lepkość środków smarnych i gorsza jakość mieszanki paliwa w silniku prowadzi zimą do konieczności wielokrotnych prób jego uruchamiania. Powoduje to obciążenia dla
akumulatora, spadek jego sprawności, a w konsekwencji niemożność uruchomienia maszyny. Dlatego też zaleca się przeprowadzanie częstych kontroli stopnia naładowania akumulatora. Uzyskane w ten sposób dane informują nas nie tylko o jego
sprawności, ale również całego układu elektrycznego maszyny.
Zimą szczególnie zadbać należy o sprawność oświetlenia maszyny. Wcześnie zapadający zmrok sprawia, że konieczne jest
doświetlenie pola pracy. Sprawne światła pozycyjne oraz zainstalowanie dodatkowych reflektorów roboczych podnoszą nie
tylko efektywność pracy, ale także jej bezpieczeństwo.
Coraz częściej firmy prowadzące roboty na dużych placach
budowy stosują podgrzewacze akumulatorów. Urządzenia te
zapewniają pracę akumulatora w optymalnej temperaturze
i chronią go przed zniszczeniem na dużym mrozie. Podgrzewacz zamontowany na stałe pod akumulatorem jest w stanie
podnieść w ciągu trzech godzin temperaturę jego otoczenia
z minus 30°C nawet do 0°C. Urządzenie może być włączane
za pomocą zegara sterującego lub też działać stale. W tym
drugim przypadku dzięki zastosowaniu termostatu nie istnieje zagrożenie przegrzania akumulatora. Niektórzy z użytkowników maszyn budowlanych korzystają zimą z coraz bardziej
ostatnio popularnego urządzenia, jakim jest minigenerator
solarny. Umieszczony na dachu kabiny jest praktycznie niewidoczny, a co za tym idzie nie stanie się raczej łupem złodzieja. Połączony z akumulatorem maszyny może kompensować spadki napięcia a tym samym skutecznie przedłużać
jego żywotność. Bezwzględnie pamiętać jednak należy
o prawidłowym montażu generatora i odpowiednim ustawieniu maszyny po zakończonej pracy. Generator powinien być
lekko pochylony i nakierowany na południe. Pokryty
śniegiem lub pozostający w zacienieniu generator solarny
stanie się całkowicie bezużyteczny.

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

cze maszyn nie posiadających kabin, a pozostających
na wolnym powietrzu chronimy nakładając na nie folię. Nie
tylko na noc, ale w czasie każdej przerwy w pracy. Przymarzniętych okien, klap i drzwi nie należy otwierać na siłę. W celu zapobieżenia wystąpieniu uszkodzeń wywołanych przymarzaniem, należy starannie posmarować uszczelki specjalnymi, powszechnie dostępnymi preparatami silikonowymi.
Zimą niektóre z maszyn są wycofywane z eksploatacji. Należy pamiętać o przestrzeganiu żelaznych reguł przechowywania takiego sprzętu. Duże znaczenie ma wybór miejsca, w którym będą zimowały maszyny. Najlepsze są pomieszczenia
zamknięte, a przynajmniej zadaszone. Tak czy inaczej, w celu ograniczenia tworzenia się kondensatów oraz zapobiegania korozji, zbiorniki paliwa i układów hydraulicznych powinny zostać napełnione do maksimum, natomiast zbiornik płynu chłodzącego do normalnego poziomu. Mieszanka musi
zostać tak skomponowana, by nie zamarzała w niskich temperaturach. Niemalowane części metalowe winny zostać starannie oczyszczone i zabezpieczone specjalistycznymi środkami antykorozyjnymi. Często jeszcze praktykowane jest
przykrywanie nieużywanych zimą maszyn plandekami co, odwrotnie do zamierzeń, wpływa negatywnie na ich stan. Tworzący się pod powłokami kondensat pary wodnej przyspiesza bowiem korodowanie części maszyny. Pamiętajmy, że przykrywanie maszyn plandekami jest bardziej szkodliwe niż przechowywanie ich bez żadnych zabezpieczeń pod gołym niebem!
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Należy bezwzlgędnie przestrzegać, by akumulator był zawsze całkowicie naładowany. Stanowi on magazyn energii
elektrycznej, która jest niezbędna do uruchomienia silnika.
Po uzyskaniu przez silnik odpowiednich obrotów dostarczycielem energii elektrycznej do instalacji jest alternator lub
prądnica. Równocześnie ładowany jest również akumulator.
Dlatego szczególnie w okresie zimowym bardzo ważne jest
sprawdzenie napięcia ładowania akumulatora.

EKSPLOATACJA

Innowacyjne podwozia gąsienicowe Komatsu
odwozie gąsienicowe może stanowić nawet połowę
kosztów utrzymania maszyny, dlatego tak ważne są
komponenty, z których jest ono wykonane. Firma
Komatsu oferuje kompletną ofertę takich zespołów, zarówno
do spycharek, jak i koparek. Optymalizują one osiągi sprzętu,
a jednocześnie redukują do minimum koszty jego eksploatacji.
W koparkach są stosowane nasmarowane gąsienice typu
GST. Zastosowany w nich smar o wysokiej jakości do konserwacji sworzni i tulei, w połączeniu z optymalnie zahartowaną stalą użytą do budowy podwozia, skutecznie dba o żywotność konstrukcji nawet przy najtrudniejszych warunkach
pracy. Jeśli chodzi o spycharki, Komatsu stosuje gąsienice
SALT. Wyróżniają się one smarowaniem połączeń sworzeń-tuleja i wysokiej jakości uszczelnieniami, które ograniczają
do minimum ryzyko rozciągania ogniw i maksymalizują żywotność współpracujących elementów.

P

Wymagania stawiane podwoziom gąsienicowym są bardzo wysokie. Maszyny
gąsienicowe pracują w ekstremalnych warunkach roboczych. Zazwyczaj taki zespół dosłownie miele grunt

W typoszeregu SALT jest podwozie standardowe oraz cztery
systemy podwozi o ulepszonych właściwościach użytkowych. Skonstruowane dla spycharek średniej wielkości, czyli
D37, D51, D61 i D65 podwozie PLUS doskonale sprawdza
się w większości zastosowań, bez względu na obciążenie
i rodzaj podłoża. Unikatową cechą tego rozwiązania jest obrotowa tuleja, która minimalizuje zużycie komponentów
na styku tuleja-koło napędowe. Również pozostałe elementy
systemu PLUS są inne niż w przypadku podwozia standardowego, ponieważ zaprojektowano i wykonano je w taki sposób, aby mogły pracować dwa razy dłużej. Chcąc zmodyfikować spycharkę poprzez zastosowanie podwozia PLUS, należy wymienić wiele elementów, tj. łańcuchy gąsienicowe, płyty gąsienic, śruby i nakrętki płyt, segmenty koła napędowego, rolki jezdne, rolki podtrzymujące oraz osłony rolek (jeśli
znajdują się w wyposażeniu maszyny).
W porównaniu z rozwiązaniami standardowymi, w podwoziu
PLUS tuleja obraca się wokół sworznia, zapewniając mniejsze zużycie zarówno jej samej, jak i kół napędowych. Tym
samym znacznie wydłużona zostaje żywotność gąsienicy.
Połączenie to jest nasmarowane na cały okres eksploatacji
podwozia i zabezpieczone z obu stron specjalnymi uszczelnieniami. Dodatkowe pierścienie uszczelniające są zastosowane pomiędzy ogniwem i sworzniem. Ich zadaniem jest

26 SERWIS I EKSPLOATACJA

Badania terenowe w rzeczywistych warunkach pracy sprzętu dowodzą, iż niezależnie od zastosowania podwozie PLUS wykazuje znacznie większą trwałość, niż zespół oparty na standardowych gąsienicach

nie tylko ochrona układu przed wydostaniem się środka
smarnego, ale także ułatwienie ewentualnego demontażu
i montażu zespołu. W przypadku rozwiązania PLUS firma
Komatsu stosuje segmenty koła napędowego z bocznym
sfazowaniem, gwarantujące lepsze usuwanie gromadzonych zanieczyszczeń, mniejsze napięcie gąsienic i niższe ciśnienie na uszczelnieniach. Ma to bezpośredni wpływ
na trwałość podwozia, ponieważ w ten sposób jest ono
w znacznie mniejszym stopniu narażone na destrukcyjny
wpływ cząstek podłoża. Wydłużona żywotność gąsienic to
również zasługa większych ogniw łańcucha z dopasowanymi do nich płytami, a także odpowiednio zmodyfikowanych
rolek jezdnych i podtrzymujących. Pierwsze z nich mają
wyższe krawędzie polepszające prowadzenie łańcucha, drugie – większą średnicę z głębiej hartowaną powierzchnią, co
sprawia, że są bardziej odporne na obciążenia dynamiczne.
Kolejną grupą podwozi SALT są systemy z gąsienicami
odpornymi na ścieranie AR. Mają one tuleje głęboko obrabiane cieplnie ze standardowymi lub wzmocnionymi
ogniwami (w zależności od rodzaju maszyny, na której są
stosowane). Tuleje tego rodzaju zostały opracowane dla
spycharek Komatsu średniej wielkości, takich jak D51,

Ulepszone gąsienice powodują zmniejszenie zużycia paliwa i w znaczący sposób
przyczyniają się do wydłużenia żywotności podwozia – w porównaniu z gąsienicami standardowymi często nawet dwukrotnie

D61 i D65, wykorzystywanych przy niewielkich obciążeniach, ale na podłożach powodujących przyśpieszone
ścieranie elementów pracujących w gruncie. W porównaniu do odmian standardowych są one twardsze i mniej
elastyczne, choć charakteryzują się o połowę dłuższą żywotnością. Wynik ten może jednak ulec zmianie zależnie
od rodzaju terenu, warunków klimatycznych, sposobu
pracy i konserwacji układu.
Specjalnie dla spycharki Komatsu D65 opracowano gąsienice HD-AIR, które są lepiej odporne na wysokie obciążenia
niż w standardowym podwoziu i bardziej elastyczne niż
w przypadku rozwiązania AR. Udało się to osiągnąć m.in.
poprzez zastosowanie tulei o specjalnej konstrukcji. W odniesieniu do odmiany standardowej jest ona głębiej obrabiana cieplnie i hartowana, ale między powierzchnią zewnętrzną i wewnętrzną tulei zachowano materiał o mniejszej twardości, nadając jej odpowiednią elastyczność. Aby
zapewnić możliwie najdłuższą żywotność ogniw, w wersji
HD-AIR są one wyższe od standardowych, a sworznie i tuleje mają większe przekroje poprzeczne.
Niezwykle interesujące rozwiązanie stanowi system Dual
Bushing z podwójną tuleją gąsienicy. Jest on przeznaczony

KOMATSU RADZI:
• Wybieraj najwęższe możliwe do danej pracy płyty gąsienicowe. Szerokie płyty na trudnym terenie mają negatywny wpływ na żywotność podwozia
• Unikaj niepotrzebnie dużej prędkości jazdy, która przyspiesza zużycie wszystkich elementów podwozia
• Ogranicz cofanie do minimum i zmniejsz prędkość cofania, co spowoduje mniejsze obciążenia między tulejami
łańcucha i zębami koła napędowego
• Unikaj poślizgu gąsienicy, który przyspiesza zużycie
wszystkich elementów podwozia, a zwłaszcza ostróg
płyt gąsienicowych
• Stosuj oba kierunku skręcania i pracują obiema stronami maszyny, aby ograniczyć nierównomierne zużycie
elementów podwozia
• Codziennie sprawdzaj napięcie gąsienicy. Zbyt mocno
napięta gąsienica zwiększa obciążenie zastosowanych
elementów, w szczególności przyspiesza zużycie
uszczelek. Luźna gąsienica może powodować nieprawidłową współpracę tulei i kół napędowych oraz uszkodzenia elementów prowadzących

Wydłużona żywotność gąsienic to również zasługa większych ogniw łańcucha
z dopasowanymi do nich płytami, a także odpowiednio zmodyfikowanych rolek
jezdnych, które mają większą średnicę i są hartowane na większą głębokość

do dużych spycharek, takich jak Komatsu D275, D375 i D475
pracujących przy niewielkim obciążeniu, ale na podłożach
powodujących przyspieszone ścieranie elementów, na które
oddziałuje grunt. W tym przypadku tuleja zewnętrzna obraca
się na tulei wewnętrznej zamocowanej na sworzniu. Podwójna tuleja jest większa od standardowej, dlatego wymagane
są odpowiednie segmenty kół napędowych. To samo dotyczy rolek podtrzymujących, które nie mogą mieć zbyt wyso-

• Często czyść podwozie. Nagromadzone zanieczyszczenia powodują wzrost napięcia gąsienicy, zakłócają pracę rolek jezdnych i podtrzymujących oraz zwiększają zużycie paliwa
• Codziennie sprawdzaj luzy na śrubach i sworzniach,
kontroluj uszczelki oraz stan płyt i ostróg gąsienicowych. Odpowiednio wczesna reakcja na wszelkie nieprawidłowości zmniejsza koszty ewentualnych napraw
• Co najmniej dwa razy w roku dokonuj pomiaru zużycia
podwozia. Gromadzone dane pozwalają na optymalizację pracy maszyny, a tym samym niższe koszty bieżącej
eksploatacji sprzętu
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Obrotowa tuleja stosowana w podwoziach typu PLUS minimalizuje zużycie gąsienicy na styku tuleja-koło zębate. Rozwiązanie to jest przeznaczone dla spycharek
średniej wielkości i sprawdza się w większości zastosowań maszyny

kich kołnierzy, aby nie dochodziło do kolizji z zewnętrzną tuleją o zwiększonej średnicy. W zależności od panujących warunków, żywotność takiej gąsienicy jest dwa razy dłuższa
od wersji montowanych w standardowych podwoziach.
Komatsu dysponuje kompletną ofertą systemów gąsienicowych do swoich maszyn, pozwalając na odpowiedni dobór
podwozia do konkretnych zastosowań, zarówno w odniesieniu do rodzaju i wielkości sprzętu, jak również warunków
eksploatacji. Zakładana trwałość wzmocnionego podwozia,
często nawet dwukrotnie większa w porównaniu do odmian
standardowych, to efekt opatentowanej przez koncern
Komatsu obróbki cieplnej. Zapewnia ona idealną równowagę między długą żywotnością poszczególnych komponentów, a ich odpornością na silne uderzenia. Równie ważną
rolę w osiąganiu takich parametrów odgrywają wysokiej jakości uszczelnienia Komatsu. Mają one postać pierścienia
o unikatowym kształcie, który zapewnia doskonałe utrzymywanie środka smarnego, a jednocześnie chroni zastosowane połączenie przed wnikaniem zanieczyszczeń.

SERWIS

Serwis Volvo Maszyny Budowlane w Młochowie – do trzech razy sztuka
a początku istnienia spółki Volvo Maszyny Budowlane
Polska, za obsługę województw mazowieckiego,
łódzkiego, podlaskiego i lubelskiego odpowiadał serwis w Krakowie. Chcąc polepszyć kontakt z klientami w regionach znajdujących się najdalej od placówki małopolskiej,
a także ograniczyć czas reakcji na wezwanie do uszkodzonej
maszyny, w niedługim czasie powstała koncepcja utworzenia serwisu w Warszawie. Mieścił się on przy ulicy Floriana,
ale nadal nie zapewniał odpowiednich perspektyw do pracy
na dużym rejonie czterech województw, głównie ze względu
na zbyt mały warsztat i niewielkie zaplecze magazynowe.
Z podobnymi problemami borykało się Volvo Trucks, dlatego
podjęto decyzję o wybudowaniu wspólnej placówki od pod-

N

padku ładowarek, koparko-ładowarek i wozideł przebugowych, np. podczas naprawy mostów. Oba stanowiska „okracza” suwnica o udźwigu 10 ton niezastąpiona przy demontażu osprzętu lub kabiny – w wielu starszych maszynach
trzeba ją zdjąć aby wyjąć silnik czy skrzynię biegów. Z boku
hali, przy zespołowni, zamontowano żuraw obrotowy, wykorzystywany do rozbierania i składania dużych podzespołów.
Ta część warsztatu umożliwia bowiem przeprowadzanie napraw głównych silników, skrzyń biegów, mostów itp. Obok
zespołowni znajduje się sekcja zakuwania przewodów hydraulicznych według specyfikacji Volvo CE. Mają one odpowiednie certyfikaty, dzięki czemu wytwarzane węże mogą
być stosowane do napraw gwarancyjnych i pogwarancyj-

Na przełomie roku 2014 i 2015 przeprowadzono modernizację placówki w Młochowie. W ten sposób firma Volvo Maszyny Budowlane Polska ma obecnie własną część
administracyjno-biurową oraz większy serwis o zdecydowanie szerszych kompetencjach

staw, będącej również główną siedzibą obu firm. Na jej lokalizację wybrano Młochów koło Warszawy, zapewniający odpowiednie warunki do zabudowy, a jednocześnie wygodny
dojazd, w tym z największym sprzętem. Zorganizowano
w niej duże hale warsztatowe i magazyny oddzielnie dla
Volvo Maszyny Budowlane Polska i Volvo Trucks, wspólna
pozostała tylko część administracyjno-biurowa. Równolegle
utworzono oddział serwisu w Rzgowie, bo na terenie województwa łódzkiego znajduje się wielu kluczowych klientów
i sporo mniejszych, wykorzystujących w swojej działalności
maszyny i pojazdy Volvo. Tym samym zostało ono wyłączone z rejonu, który dotychczas obsługiwała centrala.
Na przełomie 2014 i 2015 roku zadecydowano o modernizacji części serwisu w Młochowie należącej do Volvo Maszyny
Budowlane Polska. To efekt rozwoju firmy, jak również chęci dalszego polepszenia standardów obsługi. W rozbudowanej placówce firma ma oddzielne wejście i własną część administracyjno-biurową. Poza tym dwukrotnie zwiększono powierzchnię warsztatową i magazynową, a także wygospodarowano miejsce na profesjonalną salę szkoleniową. Hala
główna serwisu ma dwa stanowiska przejazdowe, do których prowadzą cztery bramy. W jednym z nich znajduje się
podnośnik nożycowy o nośności 25 ton. Jest on niezwykle
przydatny podczas obsługi rozściełaczy, bo umożliwia wygodny dostęp do ślimaków, podajnika zgrzebłowego czy
płyt dennych, ale często wykorzystuje się go również w przy-
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Nowa hala serwisowa jest dwukrotnie większa od poprzedniej. Znajduje się w niej
suwnica o udźwigu 10 ton, z której można korzystać na wszystkich stanowiskach

nych. Firma jest w stanie wyprodukować na miejscu i „od ręki” praktycznie dowolny przewód, również do maszyn innych marek. Uruchomienie nowego działu pozwala na dostarczanie cztery razy więcej węży hydraulicznych przy tych
samych stanach magazynowych.
W zmodernizowanym serwisie znajduje się rozbudowany
system dystrybucji olejów, eliminujący konieczność stosowania ręcznych baniek. Ułatwia on pracę mechanikom,
a jednocześnie zapobiega rozlewaniu medium. Przy każdym stanowisku olejowym jest aż osiem nalewaków. Wynika to z faktu, że stosowane są dwa rodzaje oleju silnikowe-
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go (VDS3 do starszym maszyn i VDS4 do nowszych z filtrem cząstek stałych), dwa rodzaje oleju przekładniowego
(WB101 oraz bardziej odporny na wyższe temperatury
i zapewniający dwukrotnie dłuższe okresy między wymianami WB102), a także dwa rodzaje oleju do skrzyń biegów
(ATF101 i ATF102 – do wyższych temperatur, o dwa razy
większej żywotności). Lepsze materiały eksploatacyjne
można stosować nawet w starszych maszynach, ale ma to
sens tylko w przypadku olejów do mostów i skrzyń biegów.
W silnikach, ze względu na brak filtra cząstek stałych, nie
jest potrzebny olej odsiarczony, który i tak trzeba wymieniać
wg tego samego harmonogramu.
W systemy dystrybucji olejów są też wyposażone mobilne
jednostki serwisowe, pozwalające na wygodną obsługę
sprzętu w terenie. Firma dysponuje ponadto jednym olejowozem. Został on zbudowany z myślą o „dużych” przeglądach
największych maszyn. W typowych wozach serwisowych
o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony stale przewożone
wyposażenie obejmujące profesjonalne regały warsztatowe,
narzędzia uniwersalne i specjalistyczne, agregat prądotwórczy i sprężarkę niemal w całości wykorzystuje dostępną ładowność. Zabranie oleju o masie około 400 kg skutkowałoby więc jej przekroczeniem.
Aktualnie do obsługi maszyn pracujących na terenie podległym serwisowi w Młochowie jest przeznaczonych 14 jednostek mobilnych. W całym kraju Volvo Maszyny Budowlane
Polska dysponuje 60 takimi pojazdami. Niektórzy z mechaników operują z własnego miejsca zamieszkania, dzięki czemu
mogą jeszcze szybciej dotrzeć do uszkodzonego sprzętu.
Firma kładzie duży nacisk na maksymalne ograniczanie czasu reakcji na zgłaszane awarie, zwłaszcza gdy wyłączają one
maszynę z ruchu. W większości przypadków od chwili wezwania mechanika do momentu, w którym się on pojawi i podejmie kroki mające na celu przywrócenie sprawności uszkodzonej jednostki mija nie więcej niż 24 godziny. Równie wysokie standardy są spełniane w przypadku części zamiennych. Jeśli dana pozycja nie występuje w lokalnym magazynie, to w ciągu 24 godzin jest sprowadzana z magazynu
w Szwecji bądź w Niemczech.
Odpowiednio przeszkolona kadra, a także znakomite zaplecze serwisowo-techniczne umożliwia placówce w Młochowie
kompleksową odbudowę maszyn. Istnieją różne poziomy tej
usługi, uzależnione od stopnia zużycia sprzętu i oczekiwań
klienta. Praktycznie wszystkie czynności są wykonywane
na miejscu, za wyjątkiem lakierowania, tapicerowania itp. Ponadto utworzono specjalny program rabatowy związany
z odbudową maszyn, a także wprowadzono oddzielny system finansowania, umożliwiający ratalne uiszczanie zobowiązań wynikających z takiego przedsięwzięcia.
Biuro serwisu w Młochowie jest czynne od 8 do 16, ale praca w terenie odbywa się nawet w nocy. Takie sytuacje najczęściej zdarzają się w przypadku rozściełaczy, które z jednej strony często realizują zadania w ściśle określonym czasie (np. remont nawierzchni lotniska), a z drugiej – są ważnym elementem skomplikowanego procesu technologicznego. Zakres usług świadczonych przez jednostki mobilne oraz
ich dostępność są ściśle określone w umowach serwisowych: od najprostszych obejmujących tylko coroczne przeglądy, po najbardziej skomplikowane, uwzględniające indywidualne wymogi klienta.
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Wśród najciekawszych elementów wyposażenia nowej placówki jest podpodłogowy podnośnik nożycowy zapewniający idealny dostęp do elementów podwozia i zespołów roboczych rozściełaczy, ładowarek czy wozideł

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

Magazyn części zamiennych zajmuje miejsce dawnej hali serwisowej przeznaczonej do obsługi maszyn budowlanych, dzięki czemu mieści się w nim znacznie
więcej pozycji, w tym rzadziej rotujących

Naprawy główne silników, skrzyń biegów czy mostów odbywają się w zespołowni. Demontaż ciężkich podzespołów ułatwia żuraw obrotowy o udźwigu 1.500 kg
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Serwis maszyn budowlanych Volvo w Będzieszynie
W Będzieszynie koło Pruszcza Gdańskiego działa od niedawna nowe centrum handlowo-serwisowe Grupy Volvo.
Znaczną jego część stanowi biuro sprzedaży i stacja obsługi
firmy Volvo Maszyny Budowlane Polska. Nowoczesna placówka mieści się na 3-hektarowej działce w bardzo dogodnej
lokalizacji. Jest bowiem położona w bezpośrednim sąsiedztwie trójmiejskiej obwodnicy i wjazdu na autostradę A1, ułatwiając dostęp samochodów ciężarowych, w tym przewożących duże jednostki sprzętowe. Sam budynek ma powierzchnię użytkową 4.000 m2. Oprócz działalności związanej z maszynami budowlanymi, Grupa Volvo zorganizowała
tutaj również dwumarkowy punkt dealersko-serwisowy Volvo
Group Truck Center oraz biura VFS Usługi Finansowe Polska
i Volvo Penta. Warsztat samochodów ciężarowych składa się

Stanowiska serwisowe są wyposażone w dystrybutory kilku gatunków oleju, pozwalających na komfortową obsługę zarówno nowych, jak i starszych maszyn

z czterech stanowisk obsługowo-naprawczych, z których
każde ma 32 metry długości. Na jednym z nich jest linia diagnostyczna wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia
pomiarowe. Bogato wyposażony magazyn części zamiennych o powierzchni blisko 200 m2 gwarantuje dostępność
„od ręki” najbardziej rotujących pozycji.
Powierzchnia jaką zajmuje Volvo Maszyny Budowlane w nowym Centrum w Będzieszynie wynosi 1.430 m2, przy czym

Na 3-hektarowej działce znajdują się parkingi, duże place manewrowe gwarantujące ruch bezkolizyjny oraz teren wystawowy do ekspozycji najnowszego sprzętu

na halę serwisową przeznaczono 420 m2. Znajduje się w niej
sześć stanowisk do naprawy maszyn, pozwalających na swobodne rozmieszczenie obsługiwanego sprzętu. Ważną rolę
w codziennym funkcjonowaniu placówki pełnią też zespołownia o powierzchni 84 m2, w której są demontowane, naprawiane i składane różne podzespoły, w tym np. silniki, mosty czy
skrzynie biegów, a także magazyn olejowy (zajmujący powierzchnię 101 m2) oraz magazyn części zamiennych (330 m2).
W obiekcie znalazło się również miejsce na salę szkoleniową,
z której głównie korzystają serwisanci Volvo – operatorzy zdobywają „szlify” w miejscu swojej pracy.
Długo wyczekiwany na północy Polski nowy obiekt Volvo
Group Truck Center w Będzieszynie został zaprojektowany
i zbudowany zgodnie ze standardami Volvo. Jest odzwierciedleniem konsekwentnie realizowanej przez firmę strategii, ukierunkowanej na ciągły rozwój i modernizację sieci
serwisowej, mających na celu zapewnienie najwyższego
poziomu świadczonych usług. Szerokie kompetencje nowej placówki są adekwatne do specyfiki klientów działających w tym regionie. Wśród nich występują m.in. przedsiębiorstwa zajmujące się budownictwem drogowym, kubaturowym, przemysłowym, gospodarką odpadami, jak również port handlowy.

Serwis Volvo Maszyny Budowlane zajmuje prawe skrzydło obiektu w Będzieszynie. W głównej hali napraw zorganizowano sześć stanowisk naprawczych
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Ogniwa paliwowe technologią przyszłości
graniczenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń to jeden z kluczowych problemów współczesnej motoryzacji. Można z nim sobie poradzić np. stosując ogniwa paliwowe, z których w przyszłości będą mogły korzystać
m.in. maszyny budowlane, pojazdy komunalne czy ciągniki
obsługi naziemnej w portach lotniczych
Elektryczny ciągnik do holowania wózków bagażowych jest
pierwszym pojazdem tego typu w Europie wyposażonym
w ogniwo paliwowe, który funkcjonuje jako „range-extender”,
czyli samojezdna jednostka elektryczna o zwiększonym zasięgu. Firma Bosch Engineering dostarcza układy sterujące
Fuel Cell Control Unit (FCCU), które stanowią kluczowy element systemu ogniw paliwowych. Zarządzają one wszystkimi
podzespołami, gwarantując ich efektywne współdziałanie. – Rozwijamy komponenty i systemy, jak również dostarczamy usługi inżynierskie w celu stworzenia przyszłościowych rozwiązań napędu o zerowej emisji do zastosowań poza drogami publicznymi – mówi Bernhard Bihr, dyrektor
Bosch Engineering GmbH. Realizacja projektu rozpoczęła
się w sierpniu 2012 roku przez niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych, we współpracy
z partnerami projektu: Greening GmbH & Co. KG, DLR-Institut für Fahrzeugkonzepte oraz Fraunhofer NAS, i ma się zakończyć do 31 grudnia 2015 roku.

O

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

Operatorzy portów lotniczych w coraz większym stopniu stawiają na alternatywne układy napędowe celem ograniczenia
emisji zanieczyszczeń i hałasu. Zaletą pojazdów wykorzystujących ogniwa paliwowe jest ich większy zasięg i krótszy
czas tankowania. – Ciągnik z takim napędem może obecnie
poruszać się na płycie lotniska przez całą ośmiogodzinną
zmianę bez ładowania akumulatorów – dodaje Bihr.
Upowszechnieniu się alternatywnych układów napędo-
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Firma Bosch Engineering bardzo mocno angażuje się w rozwój układów napędowych opartych na ogniwach paliwowych, czego przykładem jest opracowanie
m.in. sterownika Fuel Cell Control Unit (FCCU), zarządzającego układem regulacji wodoru, powietrza i czynnika chłodzącego w kompletnym systemie alternatywnego napędu

wych do zastosowań poza drogami publicznymi sprzyjają
surowsze przepisy dotyczące emisji spalin dla silników
o mocy ponad 56 kW (normy EU Stage IV i US Tier 4 Final).
Pojazdy z ogniwami paliwowymi są zasilane wodorem.
Wchodzi on w reakcję z tlenem tworząc czystą wodę.
W trakcie tego procesu jest uwalniana energia, która wewnątrz ogniwa paliwowego przekształca się w energię elektryczną, napędzającą z kolei silnik elektryczny. – Dzięki zerowej emisji możemy wykorzystywać wózki widłowe lub
platformy podnośnikowe nie tylko na lotniskach, ale również
wewnątrz budynków i magazynów, w sposób całkowicie
ekologiczny – przekonuje Bihr.
Centrum sterującym systemu ogniw paliwowych jest
FCCU, który łączy w sobie seryjny „hardware” Boscha ze
specjalnie opracowanym oprogramowaniem. FCCU kontroluje cały system za pomocą wbudowanego układu regulacji wodoru, powietrza i czynnika chłodzącego. – Pierwsze
zastosowanie naszej jednostki FCCU, gotowej już do produkcji seryjnej, miało miejsce w ramach projektu
InnoROBE – mówi Bihr. W tym projekcie Bosch Engineering podjął się również innych zadań. Inżynierowie z Abstatt dokładnie przeanalizowali układ ogniw paliwowych,
aby określić wymagane wymiary jego części składowych.
W tym celu określono warunki użytkowania pojazdu, czas
trwania pracy, warunki tankowania i wiele innych czynników tak, aby następnie ustalić m.in. wielkość akumulatora,
moc napędu z ogniw i wymiary zbiornika wodoru. Efektem
szeroko zakrojonych działań było skonstruowanie kompletnego systemu i optymalizacja współdziałania zastosowanych elementów pod kątem sterowania i regulacji. Przy wykorzystaniu laboratorium i stanowiska badawczego
do ogniw paliwowych o mocy 20 kW, skonstruowano prototyp ciągnika do holowania wózków bagażowych. Podczas pracy w normalnych warunkach eksploatacji ma on
dostarczyć cennych informacji, które pozwolą na dalszy
rozwój konstrukcji pojazdów pozadrogowych. Testowy pojazd będzie użytkowany na lotnisku w Stuttgarcie.

irma Merlo nie ustaje w wysiłkach, aby produkowane przez
nią ładowarki teleskopowe były coraz doskonalsze. Świadczy o tym choćby szereg niedawno wprowadzonych zmian,
dzięki którym „zielone” maszyny są jeszcze bardziej wydajne
i przyjazne użytkownikowi. Wśród najistotniejszych jest nowy
układ hydrauliczny stosowany w gamie Merlo Turbofarmer II (modele 38.7 , 38.10 , 42.7 ). Do jego zasilania służy pompa wielotłoczkowa o większej pojemności skokowej równej 63 cm3 (poprzednio 53 cm3). Zapewnia ona wyższy przypływ: 145 l/min
(wcześniej 125 l/min) w przypadku modeli z silnikiem TCD3.6
o mocy 122 KM oraz 150 l/min (wcześniej 130 l/min), dla maszyn
napędzanych jednostką TCD4.1 o mocy 156 KM. Jeśli chodzi o ładowarki wyposażone w wał odbioru mocy, pompa hydrauliczna
nie ulegnie zmianie, ale dzięki przełożeniu mechanicznemu obraca się ona z wyższą prędkością, zapewniając zwiększony przepływ. Nowa pompa jest dostępna od listopada bieżącego roku.
W tym samym czasie do ładowarek Merlo o budowie modułowej
(modele 35.7, 33.9, 38.7, 38.10, 42.7, 50.8, 45.11, MF40.7,
MF40.9) wprowadzono również nowy system zmiany kierunku
jazdy. Obejmuje on niewielką dźwigienkę z lewej strony kolumny kierownicy, zastępującą stosowane dotychczas trzy przyciski.
Ruchem poziomym (w płaszczyźnie koła kierownicy) wybiera się
kierunek jazdy przód-tył, a pionowym (do góry) bieg neutralny.
Dźwigienka automatycznie wraca do położenia wyjściowego,
dzięki czemu można niezależnie wybierać kierunek jazdy za pomocą dźwigienki i przycisków na joysticku wielofunkcyjnym.
Kolejna nowość dotyczy wycieraczek szyb. Za ich działanie
odpowiada sterownik z dwoma trybami pracy: ciągłym, uruchamianym jednokrotnym naciśnięciem przycisku oraz przerywanym, załączanym poprzez przytrzymanie przycisku dłużej niż sekundę. Rozwiązanie to dotyczy wszystkich wycieraczek szyb, a więc czołowej, tylnej i górnej. Można nimi sterować niezależnie. Oddzielnym włącznikiem jest aktywowany

F

W ładowarkach Merlo serii Modular trzy przyciski wyboru kierunku jazdy zostały
zastąpione ergonomiczną dźwigienką zabezpieczoną niewielką ramką, o którą
można wygodnie zaprzeć rękę

Pompa wielotłoczkowa o zwiększonej pojemności stosowana od listopada bieżącego roku w gamie Merlo Turbofarmer II (modele 38.7, 38.10, 42.7 ) zapewnia
większy o 20 l/min przepływ oleju w układzie hydraulicznym tych maszyn

spryskiwacz. Po naciśnięciu go i natychmiastowym zwolnieniu następuje podanie płynu, mycie szyby trzykrotnym ruchem wycieraczek, a następnie jej doczyszczanie (po upływie trzech sekund). Przytrzymanie przycisku skutkuje jednokrotnym spryskaniem szyby i załączeniem wycieraczek
do momentu, gdy nie zostanie zwolniony. Nowy sterownik
jest montowany od listopada bieżącego roku.
Użytkowanie ładowarek Merlo z pewnością ułatwią też nowe
zamki stosowane w gamie Modular, otwierane za pomocą
jednego kluczyka. Będzie można nim otwierać i zamykać
drzwi, pokrywę silnika, korek wlewu paliwa i uruchamiać jednostkę napędową. Modyfikacja ta będzie wprowadzana stopniowo, począwszy od stycznia 2016 roku.

Razem z nowym sterownikiem wycieraczek są oferowane dłuższe pióra: w przypadku wycieraczki czołowej o 8 cm, górnej o 5 cm. Nadają się one również
do starszych ładowarek Merlo
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Ulepszenia w ładowarkach Merlo – szczegóły tworzą doskonałość...

SERWIS

Bezpieczne kotwienie z Hilti
ofercie firmy Hilti jest dostępny nowy system kotwienia o nazwie SafeSet. Zasadniczą jego część stanowią iniekcyjne kotwy chemiczne przeznaczone
do różnego rodzaju zastosowań. Użytkownik korzystający
z nowatorskiego rozwiązania Hilti, możne niezwykle pewnie
zamocować pręt gwintowany lub pręt zbrojeniowy na przykład w betonowej posadzce albo murze. O efektywności
takiego rozwiązania świadczy fakt, że przy każdorazowej próbie zniszczenia takiego połączenia, następuje wyrwanie stożka betonu, natomiast miejsce osadzenia stalowego elementu nie ulega uszkodzeniu.

W

Podczas prezentacji systemu SafeSet także przedstawiciel naszej redakcji
próbował swych sił w szybkim kotwieniu pręta zbrojeniowego

W ofercie Hilti dostępne są wiertła udarowe o przekroju rurowym, które pozwalają na usuwanie zwiercin w trakcie wykonywania otworu

Technologia SafeSet pozwala wykluczyć błędy montażowe,
takie jak na przykład niedostateczne oczyszczenie wierconego otworu, które ma kluczowy wpływ na jakość wykonanego połączenia. SafeSet daje pewność, że zaprojektowane mocowanie prętów gwintowanych lub prętów zbrojeniowych uzyska zakładaną nośność. – System SafeSet jest odpowiedzią na wciąż rosnące europejskie standardy budowlane i wynikające z nich potrzeby profesjonalnych firm działających w tej branży. Stanowi on kombinację elementów
systemu kotwienia chemicznego zbudowanego na przestrzeni ostatnich lat, którego części składowe mogą być stosowane wymiennie, zależnie od potrzeb konkretnej aplikacji – mówi Marcin Wojtowicz, kierownik Hilti ds. produktów – technika kotwienia.
Nowa technologia może być stosowana w przypadku systemów żywic iniekcyjnych Hilti HIT-HY 200, HIT RE-500, HIT
RE-500-SD, HIT HY 270 oraz pierwszej w pełni przyjaznej dla
środowiska naturalnego żywicy iniekcyjnej Hilti HIT-CT1.
W skład każdego zestawu SafeSet wchodzi: pięć wymienionych żywic, pręt kotwiący, który jako jedyny na świecie nie
wymaga uprzedniego czyszczenia otworów ze względu
na unikatową geometrię rdzenia oraz jedyne w swoim
rodzaju wiertła o konstrukcji pozwalającej na jednoczesne
wiercenie i odsysanie zwiercin przy robotach prowadzonych
w podłożu betonowym. – Gdy podczas prac wykonawca wykorzystuje system składający się z wierteł udarowych TE-CD
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lub TE-YD i odkurzacz uniwersalny Hilti, skuteczność oczyszczenia otworu ze zwiercin wynosi aż dziewięćdziesiąt siedem
procent. Dzięki temu wykonawca może pracować szybciej.
Odpada mu bowiem konieczność wykonywania dodatkowych
czynności poprzedzających bezpieczne i prawidłowe osadzenie kotew – tłumaczy Adam Niepokój, kierownik działu technicznego Hilti.
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 prętem kotwiącym HIT-Z – najbardziej niezawodne i bezpieczne rozwiązanie do betonu spękanego, HIT-HY 200-A z prętem kotwiącym HIT-V – do betonu
litego z wykorzystaniem prętów gwintowanych, HIT-HY 270
z prętem kotwiącym HIT-V i tuleją siatkową HIT-SC – do ścian
murowych oraz HIT-HY 170 z prętem kotwiącym HIT-V i tuleją siatkową HIT-SC o najbardziej uniwersalnym zastosowaniu
do różnych rodzajów podłoża.

Przy próbie zerwania połączenia wykonanego w technologii Hilti SafeSet nastąpiło
wyrwanie stożka betonu, natomiast miejsce mocowania pręta nie uległo uszkodzeniu
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Q-Service Truck uruchomił autoryzowany serwis ZF
a początku grudnia został oficjalnie otwarty nowy autoryzowany serwis ZF wyspecjalizowany w naprawach
ręcznych i zautomatyzowanych skrzyń biegów. Warsztat ten należy do sieci Q-Service Truck założonej w roku 1999
przez firmę Inter Cars. Znajduje się on w Czosnowie koło Warszawy, w obiekcie przeznaczonym również do sprzedaży
i obsługi pojazdów użytkowych Isuzu. Flagowym wyposażeniem placówki jest nowoczesna hamownia ZF Services Functional Test Bench CH-EG 110 Lite. To w pełni skomputeryzowane i zautomatyzowane urządzenie służy do testowania
skrzyń biegów, sprzęgieł WSK oraz intarderów – praktycznie
wszystkich produktów rodziny ZF. Może zasymulować rożnego rodzaju stany pracy przekładni pod odmiennym obciążeniem, dzięki czemu serwis jest w stanie zagwarantować prawidłowość przeprowadzonej naprawy z uwzględnieniem surowych norm jakościowych.
Nowy serwis ma autoryzacje firmy ZF na skrzynie biegów
montowane w samochodach osobowych i ciężarowych, ale
firma Q-Service Truck stara się, aby w ciągu 2-3 lat móc obsługiwać wszystkie skrzynie biegów produkowane przez niemiecki koncern, w tym przekładnie montowane w maszynach budowlanych. Wymaga to jednak odbycia serii szkoleń
i przejścia kilku audytów, a także dostosowania obiektu
w Czosnowie do obsługi ciężkiego sprzętu.
Placówka w Czosnowie należąca do Grupy Inter Cars,
oprócz serwisu ZF oraz salonu Isuzu i warsztatu pojazdów
ciężarowych pełni także rolę Centrum Szkoleniowego. Zarząd firmy Q-Service Truck planuje, aby ze względu na zakres funkcji, posiadane autoryzacje oraz sprzęt, szkolenia
odbywały się nie tyko na przekrojach i modelach, ale także
podczas bieżących napraw różnych zespołów. Osoby, które
z nich skorzystają, będą miały znacznie szerszą wiedzę
i praktyczne umiejętności, aby móc lepiej radzić sobie z najtrudniejszymi przypadkami uszkodzeń czy nieprawidłowego
działania silników oraz skrzyń biegów.
Na inaugurację działalności nowego serwisu przygotowano
ekspozycję najpopularniejszych skrzyń biegów marki ZF.
Można było zobaczyć m.in. przekładnie Ecolite, AS Tronic
czy AS Tronic Lite. Największą niespodzianką była jednak
zautomatyzowana skrzynia biegów TraXon o budowie modułowej. Dzięki temu można ją dowolnie konfigurować pod konkretny pojazd i zastosowanie. Zależnie od potrzeb moduł
podstawowy jest rozbudowywany o sprzęgło jedno- lub dwutarczowe, albo moduł dwusprzęgłowy, zapewniający szybszą i bardziej płynną zmianę biegów bez przerw w przekazywaniu na koła momentu obrotowego. Do wyboru jest jeszcze
moduł sprzęgła automatycznego WSK do najcięższych zastosowań, spotykanych na przykład w transporcie ładunków
ponadnormatywnych, czy moduł odbioru mocy NMV, umożliwiający zasilanie dodatkowych urządzeń nawet przy dużym
obciążeniu przekładni. W opcji jest jeszcze moduł TraXon
Hybrid, dzięki któremu skrzynia biegów jest w stanie odzyskiwać energię wykorzystywaną do napędu innych podzespołów samochodu ciężarowego.
Otwarcie nowego serwisu ZF doskonale wpisuje się w trend
rozwoju pojazdów użytkowych, które zdaniem przedstawicieli Q-Service Truck w ciągu pięciu lat będą wyposażanie głównie w zautomatyzowane skrzynie biegów.

N

Przecięcia wstęgi inaugurującego działalność nowego serwisu ZF dokonali Thomas Bothe – szef ZF Services na rynek europejski, Krzysztof Oleksowicz – założyciel Inter Cars i członek zarządu oraz Witold Kmieciak – prezes Q-Service Truck

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

Nowa skrzynia biegów ZF TraXon obejmuje przekładnię podstawową oraz pięć
modułów dodatkowych do różnych zastosowań w pojeździe. ZF TraXon jest następczynią popularnej skrzyni AS Tronic
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Technologie jutra w zabudowach Modul-System
zwedzka firma Modul-System należy do ścisłej czołówki
producentów zabudów do serwisów mobilnych. Przy ich
opracowywaniu podąża własną drogą, a rozwiązania które
stosuje często wyznaczają trendy w rozwoju takich konstrukcji.
Regały warsztatowe są mocowane w sposób bezinwazyjny, co
oznacza że nie naruszają fabrycznej struktury nadwozia. Dzięki
temu zabudowa może być stosowana w samochodach leasingowych i łatwo ją przekładać do kolejnych pojazdów. Modul-System Polska wykorzystuje tylko oryginalne systemy mocujące (uchwyty, śruby, nakrętki itp.), które zostały przebadane
w crash-testach przez Centrum Bezpieczeństwa Volvo. W przypadku mocowania regałów od spodu, jest to na przykład system
SAPI oparty na wzmocnieniach umieszczanych między podłogą
samochodu, a podłogą z 12-milimetrowej sklejki. Jeśli chodzi
o mocowanie regałów do ścian pojazdu, firma stosuje opatentowane uchwyty absorbujące energię zderzenia. Pełnią one taką

S

Zasadnicza część elementów zabudów Modul-System jest wykonywana ze stali
o ultra wysokiej wytrzymałości, która w porównaniu do zwykłych stali zapewnia
mniejszą masę całej konstrukcji nawet o 20%

samą rolę, co strefa zgniotu w samochodzie, ale w nieco inny
sposób, ponieważ ulegają rozciągnięciu. Zapobiega to ewentualnemu przemieszczeniu zabudowy do przestrzeni pasażerskiej,
a także ogranicza ryzyko uszkodzenia regałów.
Zabudowy Modul-System są budowane w oparciu o moduły,
ale można je łatwo konfigurować w obrębie specjalnej ramy nośnej. Dotyczy to zarówno montażu pierwotnego, jak również
w okresie eksploatacji, więc jeśli klient uzna, że dana półka czy
szuflada lepiej sprawdzi mu się w innym miejscu, z łatwością
będzie mógł dokonać niezbędnych zmian. W ramie nośnej znajdują się otwory rozmieszczone co 27 mm, dzięki czemu łatwo
ją dopasować do wysokości i długości ładowni. Biorąc
pod uwagę trzy głębokości regałów, zapewnia to wręcz nieograniczone możliwości zagospodarowania wnętrza. Jeśli użytkownikowi pojazdu zależy na zachowaniu dużej przestrzeni,
optymalnym rozwiązaniem są najpłytsze moduły o głęboko-
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ści 216 mm, które nie wystają poza nadkola. W sytuacji gdy samochód jest wykorzystywany do celów transportowych tylko
sporadycznie, najlepszym rozwiązaniem są regały o głębokości 324 i 486 mm. Te ostatnie zwykle umieszcza się po stronie
przesuwnych drzwi ładowni, bo ze względu na ograniczoną długość zapewniają podobny rozkład masy i są najlepszym podparciem dla blatu roboczego. Przy pracach na zewnątrz, warto
zwrócić uwagę na tzw. odwrócone moduły, w których szuflady
czy drzwi szafek otwierają się wzdłuż samochodu. Dostęp
do ich zawartości jest wtedy znacznie łatwiejszy, ponieważ nie
wymaga wchodzenia do wnętrza pojazdu.
Modul-System stosuje w swoich zabudowach stal o wysokiej
wytrzymałości Docol 1000 produkowaną przez szwedzki
koncern SSAB. Dzięki temu mają one porównywalną masę,
co analogiczne konstrukcje aluminiowe, natomiast ich wytrzymałość jest nawet sześciokrotnie większa. W porównaniu

Odwrócone moduły, w których szuflady czy drzwi szafek otwierają się wzdłuż
samochodu, zapewniają idealny
dostęp do zawartości szafek czy
szuflad bez konieczności wchodzenia
do wnętrza samochodu

Trzy głębokości regałów stosowane
przez Modul-System pozwalają na łatwe
dopasowanie
zabudowy
do kształtu nadwozia, a tym samym
maksymalne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej

Firma Modul-System wykonuje również wypełnienia piankowe do szuflad. Są one
indywidualnie frezowane pod konkretny zestaw narzędzi, dzięki czemu każdy
przedmiot ma swoje miejsce i jest idealnie zabezpieczony przed wypadnięciem
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do zabudów wykonanych z tradycyjnej stali, identyczne regały Modul-System są o 20 procent lżejsze! Daje to wymierne korzyści pod względem ładowności pojazdu, która może
być wykorzystana na dodatkowe narzędzia lub większą ilość
części zamiennych czy środków eksploatacyjnych. Najnowsze wykonania Modul-System wyróżniają się jeszcze niższą
masą własną, ponieważ na korpusy szuflad firma stosuje
obecnie aluminium. Kompletna zabudowa jest więc lekka,
bezpieczna i w pełni funkcjonalna.
Istotny wpływ na ostatnią cechę ma praktyczne oświetlenie
wnętrza za pomocą listew z diodami LED. Zależnie od preferencji klienta, mogą być one montowane nie tylko na suficie ładowni, ale także do profili zabudowy, umożliwiając
idealne doświetlenie wnętrz szafek, półek czy szuflad. Takie źródło światła nie zostało wybrane przypadkowo. Jest
bowiem ono trwałe i energooszczędne, zapobiegając szybkiemu rozładowaniu akumulatora podczas dłuższej pracy
w terenie. Dostarczane systemy obejmują zintegrowany
układ stabilizacji napięcia, który sprawia, że natężenie
światła pozostaje jednakowe bez względu na wzrosty lub
spadki napięcia akumulatora. Ważną funkcję pełni również
moduł zarządzający oświetleniem w pojeździe. Ma on
za zadanie m.in. regulację natężenia światła emitowanego
przez diody LED oraz ich wyłączenie, gdy poziom naładowania akumulatora spadnie do wartości zapewniającej uruchomienie silnika w pojeździe.
Firma Modul-System Polska posiada autoryzację większości importerów samochodów użytkowych, co sprawia, że
stosując jej zabudowy można mieć pewność zachowania
gwarancji na zakupiony pojazd.

Listwy z diodami LED można stosować nie tylko jako centralne źródło światła, ale
także do oświetlenia szafek, półek a nawet szuflad. Zapewniają one niski pobór
prądu i wyróżniają się wysoką trwałością
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IVECO otworzyło Centrum OK TRUCKS oraz Centrum Szkoleniowe
entrum Pojazdów Używanych OK TRUCKS w Nadarzynie pod Warszawą jest czwartym punktem z planowanej sieci trzynastu głównych centrów OK TRUCKS
w Europie. Dla sieci OK TRUCKS, Polska w której odnotowano w 2015 roku ponad czterdzieści tysięcy zaimportowanych
pojazdów oraz ponad siedemdziesiąt dwa tysiące przerejestrowań, jest bardzo ważnym rynkiem. IVECO, dzięki stworzeniu nowoczesnego punktu sprzedaży, będzie mogło zaoferować swoim klientom w naszym kraju jeszcze większy
wybór pojazdów używanych.
Doskonała lokalizacja przy Alei Katowickej 70 w Nadarzynie
(dwadzieścia kilometrów od centrum Warszawy) zapewni
klientom znakomity dostęp do Centrum OK TRUCKS.
Na działce o powierzchni 15.000 m2 zmieścił się olbrzymi plac
pokazowy oraz budynek szkoleniowo-biurowy o powierzchni 450 m2. Aktualnie w samym tylko Nadarzynie, OK TRUCKS
może zaoferować dwieście dziewięćdziesiąt używanych pojazdów. W całej Polsce dostępnych jest dwadziścia dziewięć
punktów sprzedaży pojazdów używanych OK TRUCKS oraz
czterdzieści sześć Autoryzowanych Stacji Obsługi.

C

W uroczystości przecięcia wstęgi udział wzięli: Pierre Lahutte – prezydent marki
IVECO, Carmelo Impelluso – prezydent marki OK TRUCKS, Gianfranco Zucca – dyrektor Działu Szkoleń Technicznych CNH Industrial, Daniel Wolszczak – dyrektor
generalny IVECO Poland oraz Robert Drozd – OK TRUCKS Manager

i procesu samej sprzedaży pojazdów, na które stawia IVECO.
W trakcie otwarcia przekazano także symboliczny kluczyk
właścicielom firmy BARTEX Małgorzacie i Jackowi Byliniak,
którzy jako pierwsi wybrali pojazd OK TRUCKS z kampanii leasingowej „Już od 599 euro”.
Wszystkie pojazdy OK TRUCKS poddawane są całej serii badań i kontroli technicznych. Na podstawie określonych parametrów takich jak: wiek, przebieg, zużycie opon, prace remontowe pojazdy przypisywane są do 3 różnych kategorii: Premium, Comfort i Basic, aby zaspokoić różne wymagania klientów. Dla najbardziej wymagających klientów wprowadzona została kategoria OK TRUCKS Premium. Należą do niej pojazdy
IVECO do czterech lat z niskim przebiegiem, po kompletnym
przeglądzie, naprawie i inspekcji przeprowadzonej przez europejskie centra pojazdów używanych OK TRUCKS. Pojazdy te
objęte są dwunastomiesięczną gwarancją fabryczną.

Centrum OK TRUCKS. Na działce o powierzchni 15.000 m2 zmieścił się olbrzymi
plac pokazowy oraz budynek szkoleniowo-biurowy o powierzchni 450 m2. Aktualnie w samym tylko Nadarzynie, OK TRUCKS może zaoferować dwieście dziewięćdziesiąt używanych pojazdów

Drugą część budynku zajmuje Centrum Szkoleniowe IVECO
Poland. Składa się ono z pełni wyposażonego warsztatu pokazowego o powierzchni 124 m2, dwóch sal szkoleniowych
oraz zaplecza technicznego dla trenerów. Centrum realizuje
szkolenia dla personelu Serwisu z zakresu kompetencji technicznych i umiejętności obejmujących m. in.: szybką i precyzyjną diagnostykę, zarządzanie warsztatem czy też profesjonalną obsługę klienta. Jest ono także głównym punktem
szkoleń całej siedzi handlowej IVECO. Każdy z czterystu
dwudziestu serwisantów oraz stu pięćdziesięciu handlowców
IVECO w Polsce podlega procesowi certyfikacji, w skład którego wchodzą zarówno szkolenia internetowe, jak również
szkolenia z instruktorem w Centrum Szkoleniowym. Nowy
obiekt pozwoli zwiększyć liczbę planowanych szkoleń oraz
przyczyni się do zwiększenia profesjonalizmu serwisu jak
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Dla sieci OK TRUCKS Polska, w której odnotowano w 2015 roku ponad czterdzieści tysięcy zaimportowanych pojazdów oraz ponad siedemdziesiąt dwa tysiące
przerejestrowań, jest bardzo ważnym rynkiem. IVECO będzie mogło zaoferować
polskim klientom jeszcze większy wybór pojazdów używanych

ystemy gaszenia znajdują szerokie zastosowanie
w maszynach budowlanych i specjalnych służąc
tłumieniu pożarów w komorze silnika i innych przestrzeniach zamkniętych. Maszyny pracujące w papierniach,
składach makulatury, tartakach, składach węgla, tunelach
i kopalniach muszą być bezwzględnie wyposażone w taki
system dający całkowitą pewność ochrony przeciwpożarowej. Prowadzone na szeroką skalę badania i testy praktyczne
wykazały, że gaszenie za pomocą mgły wodnej jest dwa-trzy
razy efektywniejsze niż dokonywane tradycyjnymi metodami.
Dlatego też firma Voith Turbo obok dystrybucji i instalacji systemów centralnego smarowania jest przedstawicielem na rynku polskim szwedzkiej firmy Fogmaker International – lidera
na rynku europejskim wśród producentów układów gaszenia
wykorzystujących mgłę wodną. Sprzedaż, montaż oraz serwis innowacyjnych systemów gaszenia rozszerza paletę pro-

S

elementach filmu wodnego, co ostatecznie powoduje odcięcie dopływu tlenu i ugaszenie pożaru.
W systemie zastosowano nieszkodliwy dla zdrowia środek
gaśniczy niezamarzający do temperatury minus 35°C. Proces gaszenia przebiega w następujący sposób: w momencie
wybuchu pożaru, gdy temperatura osiągnie poziom około 160°C czyli wartość, w której zaczyna palić się przewód,
następuje jego przepalenie, a ciśnienie w obwodzie detekcyjnym gwałtownie spada. Spadek jego poziomu poniżej 5 bar
powoduje odblokowanie głównego zaworu gaśnicy. W ten
sposób woda przedostaje się do dysz natryskowych powodując w efekcie ugaszenie pożaru. Po aktywacji gaśnicy,
znajdujący się na butli detekcyjnej czujnik poprzez sygnał
dźwiękowy lub zapalenie się diody ostrzegawczej na pulpicie
sygnalizuje operatorowi spadek ciśnienia, a co za tym idzie
niebezpieczeństwo związane z wybuchem pożaru.
Aby system zadziałał, nie potrzeba zasilania prądem, gdyż
detekcja następuje na zasadzie hydropneumatycznej, czyli
po spadku ciśnienia w przewodzie detekcyjnym. System zadziała także w przypadku wyłączenia silnika, na przykład
podczas postoju maszyny. Na uwagę zasługuje również wysoka skuteczność systemu Fogmaker. Pożar zostaje całkowicie stłumiony w zaledwie dziesięć sekund od momentu zadziałania systemu. Dla pewności gaśnica podaje ciecz jeszcze przez około minutę. W ten sposób na elementach silnika
wytwarza się film wodny, który definitywnie odcina dostęp
tlenu i zapobiega odnowieniu się pożaru. Szybkość działania
systemu ogranicza także ryzyko stopienia się części plastikowych, gumowych oraz przewodów, zmniejszając tym samym
koszty naprawy maszyny.

Prowadzone na szeroką skalę badania i testy praktyczne wykazały, że gaszenie
pożaru komory silnika maszyny za pomocą mgły wodnej jest dwa-trzy razy efektywniejsze niż dokonywane tradycyjnymi metodami

duktów oferowanych przez firmę Voith Turbo i wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom rynku. Od samego początku polscy użytkownicy docenili zalety systemu Fogmaker wskazując na jego nowatorską konstrukcję, najwyższą jakość wykonania oraz skuteczność. Ta ostatnia wynika wprost z właściwości mgły wodnej neutralizującej trzy podstawowe czynniki
wywołujące pożar – tlen, temperaturę i paliwo. Wysokie ciśnienie systemu w połączeniu ze specjalnymi dyszami pozwala na uzyskanie mikrokropelek wody. W procesie odparowywania mgły wodnej schładzane są gazy spalinowe oraz gorące części i zespoły w komorze silnika. Energia ta jest zabierana ze źródła ognia, co umożliwia przyspieszenie procesu
gaszenia oraz uniknięcie ryzyka odnowienia się ogniska pożaru. Mikrokropelki wody ulegają odparowaniu w kontakcie
ze źródłem ognia odbierając mu tym samym energię niezbędną dla procesu spalania. Podczas odparowania wody z jednego litra wody powstaje 1.700 litrów pary wodnej. Odparowanie jednego litra wody pochłania około 540 Kcal. Energia
tej wartości „zabierana” jest procesowi spalania. Powstająca
para wodna rozprzestrzenia się w komorze silnika podwyższając zawartość wody w powietrzu i zapobiegając dostępowi tlenu do ogniska pożaru. Dodatkowo pianotwórczy dodatek do wody gaśniczej powoduje utworzenie na gaszonych

Na uwagę zasługuje wysoka skuteczność systemu Fogmaker. W tym przypadku
pożar w komorze silnika został całkowicie stłumiony w ciągu zaledwie dziesięciu
sekund od momentu zadziałania systemu

Jak już wspomniano, system funkcjonuje niezależnie od zasilania prądem. Jego oryginalna konstrukcja zapewnia podczas
gaszenia pożaru wykorzystanie całej ilości wody zgromadzonej w zbiorniku, niezależnie od kąta pochylenia oraz pozycji
gaśnicy podczas gaszenia. Umożliwia to nie tylko montaż
w trudnodostępnych miejscach, ale także sprawne funkcjonowanie niezależnie od położenia maszyny. Dlatego proces gaszenia jest możliwy także w ekstremalnych przypadkach,
na przykład, gdy maszyna przewróciła się i leży na boku.
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Groeneveld w węźle betoniarskim – dziesięć lat bez awarii
węźle betoniarskim eksploatowanym przez warszawską firmę MD Beton od ponad dziesięciu lat
wykorzystywany jest system automatycznego smarowania firmy Groeneveld. Sprawia on, że obsługa węzła jest
znacznie łatwiejsza, a użytkownik może mieć pewność właściwej konserwacji poszczególnych podzespołów.
Zasadniczą część węzła stanowi dwuwałowy mieszalnik o pojemności 2,5 m3, do którego w odpowiedniej proporcji wagowej
ustalonej dla danej receptury trafiają różnego rodzaju składniki,
takie jak cement, woda, kruszywo oraz domieszki. Po upływie 3050 sekund zostają one wymieszane, po czym następuje otwarcie
zasuwy w dolnej części mieszalnika i zrzucenie betonu do betonomieszarki lub silosu – w zależności od tego czy ma on postać
płynną czy półsuchą. Wały napędzane są dwoma trójfazowymi
silnikami elektrycznymi o mocy około 50 kW każdy. W trybie ciągłym zapewniają wydajność węzła w granicach od 80 do 90 m3
na godzinę. Produkcja betonu odbywa się cyklicznie, a wielkość
poszczególnych „porcji” dostosowywana jest do aktualnego zamówienia. Jeżeli trzeba na przykład przygotować 6 m3 betonu,
to realizowane są trzy mieszania, każde po 2 m3.

W

W napędzie wałów mieszalnika pośredniczą reduktory połączone sprzęgłem, zapewniając odpowiednią synchronizację ruchu elementów roboczych. Moc zastosowanych silników wynosi po około 50 kW, a wydajność węzła mieści się w granicach 80-90 m3 betonu na godzinę

Aby praca węzła odbywała się w sposób niezakłócony, konieczne jest odpowiednie smarowanie najbardziej newralgicznych
punktów mieszalnika. Są nimi łożyska wałów oraz ślizgi zasuwy
do wyładunku betonu. Ręczna konserwacja tych elementów
jest dość kłopotliwa, zwłaszcza gdy produkcja betonu odbywa
się w sposób ciągły, bardzo intensywnie. Praca w trybie nieprzerwanym wymusza smarowanie o dużej częstotliwości, jednocześnie w znacznym zakresie absorbuje pracownika w sam
proces (smarowania). Dlatego, aby obsługujący węzeł mógł
skoncentrować się wyłącznie na produkcji betonu, w firmie MD
Beton podjęto decyzję o zastosowaniu systemu automatycznego smarowania Twin marki Groeneveld. Zasadniczą jego część
tworzy pompa standardowo wyposażona w płytę nadążną
z funkcją dociskania, rozdzielacze, dwa przewody główne oraz
kilka wtórnych bezpośrednio doprowadzających smar do poszczególnych punktów. Pracą systemu zarządza – jednocześnie go kontrolując – niewielki sterownik umieszczony w stróżówce węzła. Urządzenie pozwala na precyzyjne, a jednocześnie nieskomplikowane określenie wielkości pojedynczej dawki
smaru (do wyboru są trzy opcje). Ponadto informuje o koniecz-
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Standardowo pompa Twin marki Groeneveld wyposażona jest w płytę nadążną
z funkcją dociskania. Rozwiązanie to ma szereg zalet. Przede wszystkim zapobiega utlenianiu się smaru, tworzeniu tak zwanych lejów oraz osadzania się środka
smarnego na ściankach zbiornika

ności uzupełnienia medium w zbiorniku czy ewentualnych nieprawidłowościach. Co ważne, w układzie Twin panuje stałe ciśnienie, gwarantujące optymalne nasmarowanie nawet najbardziej oddalonych od rozdzielacza punktów. W węźle MD Beton
smar podawany jest co pięć minut w optymalnej dla urządzenia
ilości. Nawet jeśli produkcja betonu odbywa się w trybie ciągłym, to zużycie smaru jest stosunkowo niewielkie, oscyluje bowiem na poziomie jednego kilograma tygodniowo. Takiego wyniku nie uda się osiągnąć podczas smarowania ręcznego.
Przy najbardziej intensywnym wykorzystaniu instalacji wielkość pojedynczej dawki smaru jest zwiększana, co podnosi
bezpieczeństwo pracy węzła. – System sprawdza się u nas
w stu procentach. Dzięki niemu nie musimy pamiętać o smarowaniu mieszalnika i możemy w pełni skupić się na przygotowywaniu betonu. Obsługa systemu jest bardzo prosta, bo
polega jedynie na uzupełnianiu smaru w zasobniku. Warto też
podkreślić, że w ciągu dziesięciu lat eksploatacji system pracuje praktycznie bezawaryjnie – opowiada Grzegorz Kowalski obsługujący węzeł w MD Beton.
Dwuprzewodowy system automatycznego smarowania Twin to
optymalne rozwiązanie do maszyn i pojazdów intensywnie wykorzystywanych w najtrudniejszych warunkach eksploatacji. Przynosi nie tylko wymierne korzyści finansowe, podnosi wydajność
i konkurencyjność, ale zmniejsza również ryzyko wypadków, czyniąc pracę bardziej bezpieczną.

Funkcję monitorującą, informacyjną i kontrolną w systemie automatycznego smarowania Twin firmy Groeneveld pełni sterownik. Dzięki temu niedużemu urządzeniu dobór i ustawienie odpowiedniego trybu pracy systemu czy wychwycenie
ewentualnych nieprawidłowości jest bardzo proste
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EcoPlus firmy Groeneveld – automatyczne smarowanie maszyn kompaktowych
d kilku miesięcy w ofercie firmy Groeneveld jest dostępny system automatycznego smarowania
EcoPlus przeznaczony do maszyn kompaktowych.
Dzięki wysokiej wydajności, a jednocześnie niewielkim wymiarom, idealnie sprawdza się na przykład w minikoparkach, miniładowarkach, ładowarkach o sterowaniu burtowym, ładowarkach teleskopowych, pojazdach użytkowych
służących utrzymaniu dróg, dźwigach samochodowych czy
w końcu maszynach rolniczych.
Maszyny kompaktowe stanowią coraz bardziej istotny element zasobów sprzętowych w wielu firmach, dlatego ich
właściwa konserwacja staje się niezwykle ważnym zagadnieniem. Mały, stosunkowo lekki sprzęt jest eksploatowany
równie intensywnie, jak jego gabarytowo i wagowo więksi
odpowiednicy. Często realizuje się nim zadania z napiętym
harmonogramem robót, a dzisiaj żadna firma nie może sobie pozwolić na potknięcia związane z niedotrzymaniem

O

System EcoPlus ma kompaktowe rozmiary, dzięki czemu łatwo znaleźć dla niego miejsce nawet w najmniejszych maszynach budowlanych, komunalnych czy rolniczych

terminów. Konsekwencje finansowe i wizerunkowe mogłyby przesądzić o dalszym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Istotny wpływ na terminową realizację zlecenia ma
sprawność techniczna maszyn, dlatego wiele firm wykonawczych i usługowych decyduje się na zautomatyzowanie procesu konserwacyjnego również małych jednostek.
Optymalne smarowanie, jakie zapewnia system EcoPlus
daje bowiem pełną gotowość sprzętu do pracy, maksymalną wydajność oraz niższe koszty eksploatacji, wynikające
choćby z eliminacji wydatków na doraźne naprawy.
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. Unikatowe rozwiązanie oparte na kartrydżach nie tylko ułatwia obsługę systemu, ale przede
wszystkim eliminuje ryzyko zapowietrzenia układu, ponieważ
smar jest szczelnie zapakowany przez producenta. Pył, wilgoć czy inne zanieczyszczenie nie mają więc prawa dostać
się do systemu. Zapobiega to ryzyku wystąpienia awarii lub
nieprawidłowemu działaniu systemu. Poza tym w układach
opartych na kartrydżach smar nie ulega degradacji i zachowuje swoje nominalne właściwości m.in. w zakresie lepkości,
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W przypadku systemu EcoPlus smar znajduje się w zamkniętym, wymiennym zasobniku (kartridżu). Takie rozwiązanie jest proste w obsłudze i gwarantuje najwyższą jakość stosowanego medium

stabilności mechanicznej czy płynności w niskiej temperaturze. Oznacza to, że niezależnie od upływu czasu, sprzęt zawsze konserwowany jest przy użyciu smaru o najwyższej jakości, co maksymalnie redukuje zużycie drogich elementów
m.in. tulei czy połączeń sworzniowych. Kartrydże stosowane
w zautomatyzowanych systemach smarowania eliminują konieczność ręcznego uzupełniania smaru, dzięki czemu czas
bezproduktywnego przestoju jest ograniczony do minimum,
a operator może w pełni skoncentrować się na wykonywanym zadaniu. Wymiana kartrydża jest prosta, szybka i czysta,
dlatego w praktyce nie zakłóca ustalonego harmonogramu
pracy maszyny.
Kartrydże stosowane w EcoPlus dostępne są ze smarem
sklasyfikowanym jako EP-2, co oznacza że system może być
wykorzystywany praktycznie w każdych warunkach. Smar
EP-2 należy do linii wysokiej jakości smarów Groeneveld
GreenLube, gwarantujących bezawaryjną pracę maszyn
przy ich maksymalnej wydajności. Używanie środków smarnych GreenLube przedłuża standardowo przyjęty okres gwa-

Ustawienia parametrów pracy automatycznego systemu smarowania EcoPlus są
dokonywane za pomocą nowoczesnego panelu sterowania z monitorem LCD
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rancyjny do dwóch lat, a wybranych elementów systemu nawet do lat trzech. Ta reguła dotyczy także stosowania wkładów GreenLube EP‑2 w systemie EcoPlus.
Oferta smarów GreenLube jest bardzo szeroka – od smarów LT‑00, ZW‑0, FM‑0 czy EP‑0, przez HT-OT‑0 do smarów
EP‑2. Wszystkie wyżej wymienione rodzaje, niezależnie
od typu i przeznaczenia czy w końcu formy opakowania,
mają swoiste cechy wspólne, tzn. są homogeniczne, wyso-

Nawet kompaktowa maszyna robocza ma bardzo wiele punktów podlegających
systematycznemu smarowaniu, co przy ręcznej obsłudze sprzętu trwa długo,
a po pewnym czasie wiąże się z uszkodzeniem kalamitek

Pompa EcoPlus dostarcza smar do rozdzielacza progresywnego, z którego są zasilane dodatkowe linie doprowadzające medium bezpośrednio do punktów wymagających smarowania

ce odporne na starzenie i działania czynników zewnętrznych, nie zawierają metali ciężkich, a tym samym mniej oddziałują na środowisko naturalne, skutecznie tworzą przeciwkorozyjny kołnierz ochronny o bardzo dobrej przyczepności do podłoża, jak również są łatwo pompowalne nawet
przy bardzo niskich temperaturach, co ma bardzo istotne
znaczenie w polskich warunkach klimatycznych.
Smary GreenLube występują w różnych opakowaniach – począwszy od kartrydży o pojemności 0,4 i 1,7 czy 1,8 dm3,
przez beczki 18- i 50-litrowe, po wydajne opakowania mieszczące nawet 180 dm3 medium. W samym systemie EcoPlus
producent zdecydował się na zastosowanie katrydża o pojemności 1,7 dm3 na smar stały oraz tłoka o średnicy 8 mm,
który dostarcza 2,6 cm3 czynnika na jeden cykl. Odstępy
między cyklami smarowania mogą wynosić od 1 do nawet 300 minut, natomiast dawka smaru jest określana przez
liczbę obrotów pompy, a nie przez zadany czas. Dzięki temu
EcoPlus dostarcza precyzyjnie dobraną ilość smaru w szerokim zakresie temperatur i niezależnie od lepkości medium.
Liczba obrotów pompy może zostać zaprogramowana od jednego do dziewięćdziesięciu dziewięciu w trakcie
jednego cyklu smarowania, co razem z wymuszonym ruchem elementów pompujących zapewnia bardzo dużą dokładność. Wszystkie ustawienia są dokonywane za pomocą
sterownika ze zintegrowanym wyświetlaczem LCD i intuicyjnym w obsłudze panelem dotykowym. Zależnie od potrzeb
EcoPlus dostępny jest w wersji z wydajnym silnikiem elektrycznym 12V lub 24V, a także drugim tłokiem, umożliwiającym poprowadzenie dodatkowej, niezależnej linii smarowni-

czej. W skład standardowego wyposażenia każdego systemu wchodzi również wskaźnik niskiego poziomu medium
oraz czujnik ciśnienia.
Tak zaprojektowany EcoPlus zapewnia optymalną ilość smaru dla rożnego rodzaju maszyn, co z jednej strony chroni
newralgiczne elementy przed zużyciem lub uszkodzeniem,
a z drugiej – zapobiega nadmiernemu smarowaniu, które
zwiększa całkowite koszty eksploatacji sprzętu.

System EcoPlus pracuje w bardzo szerokim zakresie temperatur, to jest od -20
do 70°C, a materiały wykorzystane do jego budowy charakteryzują się najwyższą
jakością oraz trwałością

Groeneveld Polska Sp. z o.o. od 1995 roku reprezentuje holenderską firmę Groeneveld Lubrication Solutions, producenta innowacyjnych systemów automatycznego smarowania,
zarządzania olejem oraz aktywnego bezpieczeństwa. Oferowane przez firmę rozwiązania gwarantują poprawę efektywności pojazdów transportowych, maszyn przemysłowych czy
rolniczych. Dodatkowo eliminują nieplanowane przestoje,
przyczyniają się obniżenia kosztów napraw i serwisowania,
a także zmniejszają ryzyko wypadków. Oprócz wysokiej jakości urządzeń, Groeneveld oferuje również części zamienne,
środki smarne, profesjonalną obsługę serwisową i wsparcie
techniczne klienta.
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