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Szanowni Państwo…
kiedy maszyna już „swoje” wypracuje i przestaje być niezawodna, przychodzi czas na podjęcie decyzji – kupić nową czy zainwestować w remont starej. Odpowiedź wydaje się prosta – jeśli ktoś ma wolne środki lub możliwości finansowania, a w perspektywie zamówienia gwarantujące wykorzystanie maszyny, powinien udać się do dealera i wybrać jakąś „nówkę”. Okazuje się jednak, że sprzedawca może nam utrudnić rozstanie ze starą maszyną proponując jej
remont. Oczywiście nie byle jaki, tylko specjalistyczny, certyfikowany, gwarantujący „staruszce” nowe życie. Ba, taki remont może nawet nieco odmienić naszą wysłużoną maszynę, co
deklaruje na przykład Volvo CE. Specjaliści reprezentujący szwedzką markę wypytają nas dokładnie, jakie prace najczęściej wykonujemy i zaproponują nam pewne modyfikacje tak, aby
stara-nowa maszyna funkcjonowała jeszcze lepiej. O szczegółach propozycji Volvo CE piszemy obszernie w dalszej części numeru.
Remonty generalne przeprowadzane przez Caterpillar, a w Polsce przez Bergerat Monnoyeur,
opisywaliśmy już wcześniej; ciekawy tekst o odbudowie wozidła znaleźć można także w tym
wydaniu naszego czasopisma. Co ważne, podczas takiego gruntownego remontu można wymienić niemal wszystkie części i mieć odtąd do dyspozycji niezawodną oraz jeszcze sprawniejszą maszynę, na dodatek bez potrzeby adaptowania jej do nowych norm emisji spalin.
Co ciekawe, problem właścicieli przywiązanych do swoich maszyn dostrzegła także taka firma
jak SG Equipment Leasing Polska. Wydawało by się, że jest ona zainteresowana wyłącznie finansowaniem zakupu nowych maszyn, jednak od początku tego roku oferuje ona także pożyczkę modernizacyjną, która pozwala przeprowadzić generalny remont lub doposażyć wysłużoną
maszynę. Obserwujemy zatem pozytywny trend, na rynku pojawiają się nowe, jeszcze lepsze
maszyny, ale coraz więcej firm zauważa potrzeby i problemy właścicieli starszych modeli. To
także korzystne ekologicznie – zżarte korozją maszyny stojące gdzieś zapomniane pod płotem
nie muszą dużej straszyć. Warto jednak zwrócić uwagę na to, by powierzyć sprzęt prawdziwym
specjalistom. Kilku z nich opisujemy w tym numerze, innych oferujących takie usługi zapraszamy do pochwalenia się swoją ofertą…
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SPIS TREÂCI

W numerze m.in.:
8. W listopadzie 1961 roku bierze swój początek niebanal- 23. Nabywcy maszyn roboczych oczekują profesjonalnej obna historia firmy, która wzrosła dziś do gigantycznego
przedsiębiorstwa. Reinhard Wirtgen, osiągnąwszy właśnie pełnoletność, posiadając używaną ciężarówkę postanowił założyć firmę transportową. Pięćdziesiąt pięć
lat później firma Wirtgen Group zatrudnia na całym
świecie 6.700 pracowników. Stała się holdingiem oferującym maszyny oraz rozwiązania techniczne dla firm
drogowych i kopalni odkrywkowych.

10. Wszystko pod kontrolą!
Rozmowa z Michałem Hellerem, Prezesem Zarządu
firmy Bellator Maszyny Budowlane

14. Maszyny budowlane to sprzęt cieszący się zainteresowaniem amatorów cudzej własności. Nic zatem dziwnego, że ich właściciele chcą w optymalny sposób zabezpieczyć swe narzędzia codziennej pracy zarówno
przed kradzieżą, jak i nieuczciwymi praktykami nieautoryzowanych serwisów i warsztatów

16. Nowa seria zmodernizowanych frezów Road King firmy
Kennametal stanowi niezbity dowód na to, że lepszej
klasy narzędzia zapewniają większą wydajność. Seria
ta charakteryzuje się zmodernizowaną konstrukcją korpusu zapewniającą łatwiejszą penetrację i mniejsze obciążenia przenoszone zarówno na podkładkę, tuleję
mocującą, jak i uchwyt

17. Autos to jeden z najbardziej znanych polskich dystrybutorów części zamiennych do pojazdów użytkowych. Na początku 2016 roku w ofercie firmy pojawiły się także części
do maszyn budowlanych. Są one dostępne w ponad
trzydziestu oddziałach firmy na terenie całej Polski

18. Historia firmy Polsad bierze swój początek blisko trzydzieści lat temu w Kutnie. Początkowo podstawą działalności przedsiębiorstwa było świadczenie usług transportowych i spedycyjnych. Dzisiaj Polsad to czołowy
koncesjoner Renault Trucks, wózków widłowych Nissan
(Uni Carriers) i Ausa, ładowarek teleskopowych Merlo
oraz traktorów, kosiarek i koparek Kubota

21. Gdy kilka lat temu zarząd Bosch analizował nowe strategiczne obszary działalności, dział Commercial Vehicle & Off-Road (CVO) wydawał się początkowo jedynie
obiecującym pomysłem. Badania rynkowe wykazały
jednak, że ma on duży potencjał i kryje w sobie perspektywę ogromnego wzrostu

22. ContiBreakdownService to jeden z pięciu modułów oferowanych w ramach kompleksowego programu zarządzania ogumieniem Conti360° Fleet Services, który świadczy
profesjonalną pomoc, obsługę, a co najważniejsze – szybkie przywrócenie mobilności w przypadku
uszkodzenia opony w trasie
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sługi posprzedażowej. Doskonale zdaje sobie z tego
sprawę firma Komatsu Poland, oferując bogatą paletę
usług serwisowych, które z jednej strony gwarantują
maksymalną dostępność sprzętu, a z drugiej szybką
i skuteczną pomoc doraźną

26. Remonty z certyfikatem – to pomysł, który zyskuje
coraz więcej zwolenników. Po co bowiem złomować
wysłużoną maszynę i szukać środków na zakup nowej,
skoro można przeprowadzić częściowy lub nawet
generalny remont i dać jej nowe życie?

29. European Rental Association (ERA) odpowiadając
na potrzeby wypożyczających sprzęt budowlany oddał
do ich dyspozycji nowe narzędzie w postaci darmowego „kalkulatora”, który pozwala błyskawicznie obliczyć
„Całkowity Koszt Posiadania Sprzętu”

30. Wchodząca w skład grupy TTI firma Milwaukee od roku 1924 koncentruje się na jednym celu, jakim jest produkcja najlepszych profesjonalnych elektronarzędzi heavy-duty i akcesoriów do nich

31. Użytkownik eksploatujący maszynę z biegiem czasu staje
przed dylematem. Zmodernizować i doposażyć posiadany sprzęt czy też zdecydować się na zakup nowego? By
ułatwić decyzję, SG Equipment Leasing Polska oferuje
pożyczkę dla właścicieli maszyn budowlanych, za pomocą której można sfinansować ich remont, modernizację
czy też elementy doposażenia

32. Siedmiu partnerów pod kierownictwem firmy Bosch
pracuje nad systemem czujników dla Przemysłu 4.0
(czwarta rewolucja przemysłowa) i zintegrowanej produkcji, którego zadaniem będzie monitoring maszyn roboczych i wykrywanie wszelkich odchyleń od normy
w ich funkcjonowaniu

33. Volvo Construction Equipment uruchamia Program Certyfikowanych Remontów. Obejmuje on trzy pakiety
usług – Remont Układu Hydraulicznego, Remont Układu
Napędowego oraz Remont Maszyny – i wydłuża okres
eksploatacji maszyn Volvo, nie obciążając przy tym środowiska naturalnego ani budżetu klienta.

34. Na początku września spółka Interhandler uruchomiła
usługę serwisową pod nazwą „Program 4+”. Została
ona opracowana i wdrożona z myślą o właścicielach
eksploatujących używane maszyny JCB, których wiek
przekracza cztery lata

37. Zwrotny, lekki, obniżony – typowe cechy samochodu
sportowego dotyczą również pojazdu firmy Goldhofer,
jaki będzie zaprezentowany podczas targów IAA.
Będzie to naczepa STZ-VP6 z pomostem ładunkowym
typu „tiefbet” i sześcioma osiami w konfiguracji 2+4
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Prenumerata - zamówienie
Aby bezp∏atnie otrzymywać nasz kwartalnik wystarczy wype∏nić poniższy formularz
i przes∏ać go faksem na numer 22 859-19-67 lub listownie pod adresem:
Maszyny Budowlane, Dział Informacji, 02-784 Warszawa, Pasaż Ursynowski 1 m. 45
Proszę o regularne, bezpłatne przesyłanie czasopisma „Maszyny Budowlane - Serwis i Eksploatacja”
imię i nazwisko: ..........................................................................................................................
nazwa firmy: ..........................................................................................................................
zakres dzia∏alności firmy: ..........................................................................................................................
ulica, numer domu: ..........................................................................................................................
kod pocztowy, miasto: ..........................................................................................................................
numer telefonu i faksu: ..........................................................................................................................

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

Data, czytelny podpis i (lub) pieczęć osoby zamawiającej

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

W niniejszym wydaniu najbardziej zainteresowa∏ mnie tekst dotyczący

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

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

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

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

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

Yanmar przejął „Terex Compact Germany”
anmar kupił dział kompaktowych i średnich koparek
Terex Corporation. W jego skład wchodzi niemiecka fabryka „Terex Compact Germany” w Crailsheim.
Jak podają źródła zbliżone do nabywcy cena zakupu wynieść miała około sześćdziesięciu milionów dolarów. W skład
zakupionego pakietu wchodzi dokumentacja techniczna i linie produkcyjne ładowarek kołowych, midi- i minikoparek
oraz koparek kołowych. Oznacza to, że Yanmar stanie się
właścicielem zakładów produkcyjnych w Crailsheim oraz
Centrum Serwisowego Rothenberg.
Takehito Yamaoka, prezes Yanmar Holdings Co., Ltd. na
specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej wyraził zadowolenie ze skutecznie przeprowadzonej transakcji: – Jesteśmy usatysfakcjonowani osiągnięciem szybkiego porozumienia w sprawie zakupu „Terex Compact Germany”. Zakup
pozwoli nam na umocnienie pozycji na światowych rynkach
w segmencie koparek kompaktowych i maszyn tego typu
średniej wielkości. Zakup umożliwia nam jednocześnie przejęcie niezwykle prężnie działającej sieci sprzedaży „Terex Compact Germany”. Zyskujemy również prawa produkcyjne
do maszyn oferowanych uprzednio pod marką Schaeff. Jestem przekonany, że Yanmar dzięki tej transakcji wzmocni swą
pozycję na światowych rynkach. Nie tylko w chwili obecnej,
ale także w zdecydowanie dłuższej perspektywie czasowej.
A co transakcja ta oznacza dla koncernu Terex? Wydaje się

Y

Transakcja zawarta z koncernem Yanmar sprawia, że minikoparki Terex produkowane będą teraz pod szyldem nowego nabywcy

ona doskonale wpisywać w jego strategię polegającą na
rezygnacji z produkcji maszyn do robót ziemnych. Chodzi tu
na przykład o dokonaną już wcześniej transakcję sprzedaży
fabryki wozideł w szkockim Motherwell koncernowi Volvo
CE. Terex pozbył się także marki Atlas. Prawa do niej za
symboliczną kwotę przekazano swego czasu prywatnemu
inwestorowi. Wydaje się, że Terex koncentrować się będzie
teraz na rozwoju działu Kran Company.

Cummins gotowy na Stage V
oncern Cummins, amerykański potentat w dziedzinie
konstruowania i produkcji silników zaprezentował
całkowicie nowy typoszereg jednostek napędowych,
które są w stanie spełnić planowaną w Europie normę emisji spalin Stage V. Wprowadzenie nowych silników do powszechnego użytku planowane jest na początek roku 2019,
kiedy to obowiązywać zacznie niezwykle restrykcyjna norma emisji szkodliwych substancji Stage V. Nowa generacja
silników obejmuje jednostki o rozpiętości mocy od 100 KM

K

Cummins zapewnia, że użytkownicy nowych silników liczyć mogą na wzrost mocy nawet o dziesięć procent i zwiększenie momentu do dwudziestu procent
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do 430 KM. Istotnym elementem układu obróbki spalin jest
brak zaworu ich recyrkulacji. Oznacza to istotne uproszczenie konstrukcyjne. Cummins zapewnia, że użytkownicy nowych silników liczyć mogą na wzrost mocy nawet o dziesięć
procent i zwiększenie momentu do dwudziestu procent. Deklarowane wartości parametrów wyliczone zostały w odniesieniu do osiągów produkowanych aktualnie odpowiedników spełniających normę Stage IV/Tier 4 Final.
Za spełnienie wyśrubowanych limitów, jakie ma narzucić
norma Stage V, będą odpowiedzialne trzy główne moduły
układu obróbki spalin: DOC, SCR i DPF. Zastosowanie filtra
cząstek stałych DPF jest nieodzowne, gdyż właśnie cząsteczki stałe mają być pod ścisłą kontrolą, a ich emisja ma
być ograniczona do minimum. Oczywiście nie w każdym silniku znajdziemy tak pokaźny zestaw komponentów odpowiedzialnych za oczyszczanie spalin. Do motorów o mniejszej mocy (do 155 KM) Cummins przewidział klasyczne połączenie filtra cząstek stałych i DOC, zaś w mocniejszych (powyżej 155 KM) wariantach pojawi się SCR.
Wszystkie komponenty zostały zebrane i scalone w dwóch
nowych układach EAT (oczyszczania spalin), które Cummins
nazwał: Single Module i Flex Module. Oba mają trafić na rynek także jako dostępne dla innych producentów, gdyż firma
Cummins oferuje także między innymi sprzedaż układów zasilania w paliwo czy układów oczyszczania spalin.
Głównymi zmianami w stosunku do obecnie oferowanych
układów EAT dla StagevIV/Tier 4F, są: zmniejszona masa
przy jednoczesnej poprawie parametrów pracy (większa wydajność SCR oraz większa pojemność DPF).

PRZEGLÑD FIRMOWY

Innowacyjne czteroostrzowe wiertło Bosch SDS plus-5X
osch wprowadził do sprzedaży innowacyjne czteroostrzowe wiertło SDS plus-5X. Jego konstrukcja nie
ulega zniszczeniu , gdy natrafia na zbrojenie. Wyjątkowa, asymetryczna budowa głowicy zapewnia bardzo skuteczne odprowadzanie pyłu jednocześnie spowalniając zużycie wiertła.
Efektywne wiercenie w zbrojonym betonie to duże wyzwanie.
Napotykając na zbrojenie wiertła często zakleszczają się
i niszczą, nawet jeśli staramy się je szybko wycofać. Głowica
wiertła SDS plus-5X wyposażona w cztery ostrza nie blokuje
się w elementach zbrojeniowych, co zapobiega jej pęknięciu.
Ostrza wykonane z wysokiej jakości węglika spiekanego zostały mocno osadzone w stalowej części głowicy, co gwarantuje ich trwałość i żywotność.
Starannie opracowana konstrukcja głowicy wiertła z czterema
zwojami zapewniają bardzo skuteczne wyrzucają na zewnątrz
pył. W rezultacie przyspiesza to szybkość wykonywania otworów i wydłuża żywotność narzędzia. Wierło z pewnością docenią profesjonaliści, którym zależy na szybkiej pracy bez przestojów spowodowanych uszkodzeniami osprzętu.

B

Wiercenie w zbrojonym betonie to duże wyzwanie. Napotykając na zbrojenie
wiertła o klasycznej konstrukcji bowiem często zakleszczają się i niszczą

Doskonała widoczność w kabinie Scania P
abiny Scania zapewniają kierowcom doskonałą
widoczność. Pod tym względem są zdecydowanie najlepsze w swojej klasie. Obszar martwego pola wokół
auta w pojazdach ciężarowych może różnić się zależnie
od modelu. Podczas gdy niektóre ciężarówki mają duże martwe pola, stwarzające zagrożenie dla pieszych i rowerzystów,
inne są zaprojektowane ze znacznie lepszą widocznością.
Ograniczona widoczność wynikająca z szerokiego obszaru
martwego pola wokół pojazdu może być przyczyną
groźnych wypadków, szczególnie wśród pieszych, rowerzystów i motocyklistów. Eksperci z Loughborough University
porównali rozmiar martwego pola w dziewiętnastu najlepiej
sprzedających się modelach pojazdów ciężarowych w Wielkiej Brytanii. Jak wynika z analiz, kabiny z niskim wejściem
zapewniają na ogół szersze pole widzenia w porównaniu
ze standardowymi. Co więcej, udowodniono, że kabina Scania z serii P posiada wiele cech wspólnych z kabinami z niskim wejściem, jeśli chodzi o ograniczanie martwych pól.
Inaczej niż w kabinach innych marek, gdzie rowerzystę można zauważyć dopiero, gdy znajduje się w odległości półtora metra od pojazdu, kierowca w kabinie Scania
z serii P widzi jadącego rowerem w bezpośrednim sąsiedztwie pojazdu. Z kolei piesi mogą być zauważeni znajdując
się nawet dwadzieścia centymetrów od pojazdu. W kabinach innego typu, bądź niemających niskiego wejścia, piesi
stojący przed pojazdem mogą pozostać niezauważeni, jeżeli
znajdują się do jednego metra od kabiny.
Z analizy statystyki wypadków w Niemczech wynika, że w roku 2012 roku dwudziestu trzech rowerzystów straciło życie
przez to, że kierujący autem ciężarowym nie zauważyli ich
skręcając w prawo. W Danii w ciągu minionej dekady z tego
samego powodu życie straciło pięćdziesięciu rowerzystów.
Z kolei w Belgii pojazdy ciężarowe stały się przyczyną czterdziestu trzech procent wypadków śmiertelnych

K

Nowe kabiny Scania P posiadają wiele cech kabin niskiego wejścia, w tym
przede wszystkim doskonałą, bezpośrednią widoczność, która pozwala na skuteczne niwelowanie martwych pól wokół pojazdu

z udziałem rowerzystów. W Holandii i Wielkiej Brytanii udział
ten wynosi odpowiednio trzydzieści osiem i trzydzieści trzy
procent, a w niektórych miastach, takich jak Londyn,
aż pięćdziesiąt procent. – Kabiny Scania P posiadają wiele
cech kabin niskiego wejścia, w tym świetną, bezpośrednią widoczność, która pozwala na skuteczne niwelowanie martwych
pól wokół pojazdu – komentuje przedstawiciel organizacji pozarządowej Transport i Środowisko z siedzibą w Brukseli. Według badań ekspertów z Loughborough Design School kierowcy, którzy siedzą wyżej w kabinie, mają zazwyczaj lepszą
widoczność, w mniejszym stopniu ograniczają ją bowiem
martwe pola. A zatem położenie fotela kierowcy oraz konstrukcja szyb bocznych i przedniej może istotnie wpływać
na poprawę bezpieczeństwa na drodze.
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Najlepszy mechanik DAF w Europie
aszczytny tytuł „Europejski Mechanik Roku 2016 firmy
DAF” zdobył Adam Baker, 31-letni pracownik serwisu
dealerskiego Chassis Cab Truck Centre z Ipswich
w Wielkiej Brytanii. Europejski finał konkursu, obejmujący
różne zadania i testy, miał miejsce w siedzibie DAF Trucks
w Eindhoven. Trofeum wręczył zwycięzcy Johan Drenth, dyrektor ds. obsługi posprzedażowej w DAF Trucks N. V. Podczas rozgrywek swoje umiejętności demonstrowało szesnastu finalistów, wykonując szereg zadań teoretycznych i praktycznych dotyczących m.in. skomplikowanych awarii silnika
oraz innych podzespołów w pojeździe. – DAF organizuje konkurs „Europejski Mechanik Roku” aby podkreślić znaczenie
fachowości pracowników zatrudnionych w warsztatach. Jest
to przede wszystkim wyraz uznania dla ich profesji. Współczesne ciężarówki to pojazdy zaawansowane technicznie, a ich
naprawa wymaga obszernej i pogłębionej wiedzy technicznej. Ponadto mechanik jest wizytówką salonu DAF w warsztacie i odgrywa ważną rolę w budowaniu satysfakcji klienta.
Chodzi o to, by nawet najdrobniejszy detal świadczonych
usług był najwyższej jakości – powiedział Johan Drenth.
Kandydatów do udziału w rywalizacji o tytuł „Europejskiego
Mechanika Roku firmy DAF” mogą zgłaszać dealerzy pojazdów tej marki z całej Europy. Konkurs trwa dwa lata i ma dwa
etapy. W pierwszych dwunastu miesiącach mechanicy walczą o prymat w swoim kraju. W następnym roku zwycięzcy
z każdego państwa rywalizują o główny laur podczas europejskiego finału. W zakończonej właśnie edycji konkursu bardzo
dobrze spisał się reprezentant Polski Paweł Parzer. W niezwy-
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Uroczyste przekazanie nagrody „Europejski Mechanik Roku 2016 firmy DAF”. Tegoroczny zwycięzca konkursu Adam Baker (z lewej) otrzymuje ją z rąk Johana
Drentha, dyrektora do spraw obsługi posprzedażowej w DAF Trucks N.V.

kle silnej stawce konkurentów zajął bowiem ex aequo trzecie
miejsce powtarzając sukces z poprzedniej edycji.
Adam Baker, który od sześciu lat pracuje w salonie dealerskim Chassis Cab Truck Centre w Ipswich, był kompletnie
zaskoczony swoim zwycięstwem. – Nie mogłem uwierzyć w
swe szczęście, kiedy w zeszłym roku zostałem najlepszym
mechanikiem DAF w Wielkiej Brytanii, a teraz okazałem się
najlepszy w Europie! Co jego zdaniem charakteryzuje dobrego mechanika? Odpowiedź tegorocznego triumfatora jest
krótka, ale treściwa: – Dogłębna znajomość produktu. Należy
po prostu znać go na wylot i być oczywiście głęboko zaangażowanym w to, co się robi.

Opony Goodyear dla największego wozidła przegubowego Volvo
oodyear skonstruował nową oponę Off-The-Road
(OTR) TL-4A w rozmiarze 33.25R29. Powstała ona
specjalnie z myślą o nowym wozidle przegubowym Volvo A60H, które jest obecnie największym tego rodzaju pojazdem w ofercie szwedzkiego koncernu. „Przegubowiec” A60H zadebiutował oficjalnie podczas tegorocznych targów Bauma w Monachium. Jego premiera była celebrowana dość hucznie, zbiegła się bowiem z jubileuszem pięćdziesięciolecia opracowania przez Volvo koncepcji wozidła przegubowego.
Bazą dla nowego ogumienia była odnosząca sukcesy opona TL-3A+. Inżynierowie Goodyear zadbali, by TL-4A oferowała zoptymalizowaną trakcję przednią i boczną, a także
najwyższy komfort jazdy. Niekierunkowy bieżnik wyróżnia
się szerokim obszarem styku, gwarantującym maksymalny
kontakt z podłożem, jak również doskonałą stabilność
i właściwości samoczyszczące. Najważniejszymi cechami
wyróżniającymi nową oponę OTR są jednak niski koszt
w przeliczeniu na godzinę pracy, dostosowanie do nowego
wozidła przegubowego Volvo o ładowności 55 ton oraz odporność na poślizg.
Nowy produkt opracowany w ramach programu współpracy jest doskonałym przykładem możliwości firmy Goodyear
w zakresie dostosowywania swojej oferty do wymagań
i oczekiwań rynku. – Opracowanie ogumienia TL-4A w rozmiarze 33.25R29 dla nowej wywrotki przegubowej Volvo
A60H to efekt owocnej współpracy, której rezultatem jest

G
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Nowe opony Goodyear Off-The-Road (OTR) TL-4A w rozmiarze 33.25R29 stanowią fabryczne wyposażenie wozidła przegubowego Volvo A60H. Pojazd, którego
premiera miała miejsce na targach Bauma, wzbudzał duże zainteresowanie

osiągnięcie wspólnego celu – zaspokojenia potrzeb klientów w branży OTR i wsparcie mające na celu redukcję
kosztów operacyjnych. Nowa klasa przegubowych wozideł
spełnia oczekiwania operatorów, którzy potrzebują maksymalnej nośności. Nasza opona Goodyear TL-4A OTR, specjalnie opracowana do tego rodzaju pojazdów, pozwala
optymalizować ich mobilność, a tym samym sprawność – powiedział Octavian Velcan, dyrektor zarządzający
działu opon OTR Goodyear w regionie EMEA.

HISTORIA

Wirtgen – od używanej ciężarówki do drogowego imperium
listopadzie 1961 roku rozpoczęła się niebanalna historia jednoosobowej firmy Reinharda Wirtgena, która
po pięćdziesięciu latach stała się znanym na całym
świecie gigantycznym przedsiębiorstwem zatrudniającym
blisko siedem tysięcy pracowników. Niekiedy trudno w to uwierzyć zważywszy, że osiemnastoletni Reinhard Wirtgen rozpoczynał swą przygodę z biznesem z jedną używaną ciężarówką!
Na początku świeżo upieczony przedsiębiorca nastawiony był
na działalność usługową. Cieszyło go każde, nawet najdrobniejsze, zlecenie transportowe. Wkrótce jednak obudziła się
w nim dusza konstruktora. Wraz z dziesiątką podobnych sobie
zapaleńców w niewielkim warsztacie w Windhagen budować

W

W czasach, gdy jego firma specjalizowała się we frezowaniu nawierzchni drogowych Reinhard Wirtgen stworzył własną flotę składającą się ze stu maszyn

Reinhard Wirtgen wraz z garstką zapaleńców budował mobilne maszyny pozwalające w sposób mechaniczny usuwać zniszczone nawierzchnie betonowe

zaczął mobilne maszyny pozwalające mechanicznie usuwać
zużyte nawierzchnie betonowe. W ten sposób stworzono pierwowzory dzisiejszych recyklerów.
Najbardziej burzliwy rozwój firmy dokonał się w latach siedemdziesiątych minionego stulecia. Świadczyła ona cały
szereg innowacyjnych usług zdobywając coraz większą renomę wśród niemieckich drogowców. Reinhard Wirtgen specjalizował się w tym czasie we frezowaniu nawierzchni drogowych. By podołać zleceniom, stworzył własną flotę składającą się ze stu maszyn. Do ich obsługi zatrudnił stu pięćdziesięciu operatorów. Pracowali oni nie tylko na terenie Republiki Federalnej Niemiec, ale również w krajach ościennych.
W tym czasie światło dzienne ujrzał Repaver. Konstruując tę
maszynę Reinhard Wirtgen stworzył podwaliny recyklingu
nawierzchni asfaltowych na gorąco. Starał się także doprowadzić do perfekcji technologię frezowania, które stało się
wkrótce standardowym działaniem zapisywanym w warunkach przetargów remontów dróg. W końcu lat siedemdziesiątych firma z Windhagen udanie wdrożyła frezowanie na zimno, co w znaczący sposób podniosło rentowność robót.
Stworzyło też szansę dalszego rozwoju przedsiębiorstwu, dla
którego był to kluczowy obszar działalności.
Reinhard Wirtgen nie zarzucił prac nad rozwojem technologii
frezowania na gorąco. Stosował ją wykorzystując budowane
we własnym zakresie maszyny. W tym czasie firma zaczęła
nabierać międzynarodowego charakteru. Przejawiało się to
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między innymi w zakładaniu własnych przedstawicielstw poza granicami Zachodnich Niemiec.
W roku 1980 Reinhard Wirtgen zmienił strategię działania.
Przez kolejnych piętnaście lat jego firma skoncentrowana
była na produkcji maszyn i urządzeń do renowacji i budowy
nawierzchni drogowych. Stale rozbudowywane zakłady
w Windhagen zaczęły wytwarzać także specjalistyczny
sprzęt wykorzystywany w kopalniach surowców skalnych.
Sztandarowym produktem pozostawały jednak frezarki na
zimno. Wirtgen oferował najszersze spektrum takich maszyn
cieszących się rosnącą renomą w całej branży.
W roku 1981 firmom z branży wydobywczej zaoferowano
Surface Minern – powstałe na bazie frezarek maszyny dla
górnictwa odkrywkowego, doskonale radzące sobie ze zdejmowaniem pokładów kamienia i węgla brunatnego. W ten
sposób Wirtgen wkroczył na całkiem nowy obszar działania.
Od roku 1987 Wirtgen forsować zaczął technologię
recyklingu na zimno traktując ją jako nowatorskie, a zarazem
bardziej ekonomiczne rozwiązanie przyspieszające

Powstałe na bazie frezarek maszyny Surface Minern doskonale radziły sobie
ze zdejmowaniem pokładów kamienia i węgla brunatnego

TERAèNIEJSZOÂå

renowację nawierzchni drogowych. W roku 1989 firma wdrożyła do seryjnej produkcji innowacyjne maszyny, jakimi były
układacze nawierzchni betonowych.
W roku 1997 kierowanie coraz większym przedsiębiorstwem
przejęli synowie jego założyciela, Jürgen i Stefan Wirtgen.
Bardzo szybko udało się im urzeczywistnić to, co dla ich ojca wydawało się być jedynie wizją przyszłości. Dzięki
zintegrowaniu trzech silnych marek – oprócz Wirtgena były to
Vögele i Hamm – udało się stworzyć prawdziwe drogowe
imperium będące w stanie zaoferować klientom kompletne
spektrum mobilnych maszyn drogowych. Tak rozpoczęło się
tworzenie Grupy Wirtgen. Jej skład poszerzał się o kolejnych
szanowanych producentów maszyn dla drogownictwa. W roku 1999 dołączyła do niej znana z produkcji najwyższej
jakości walców drogowych firma Vögele.
W roku 2006 w skład Wirtgen Group weszła specjalizująca się w produkcji mobilnych i stacjonarnych zespołów przesiewająco-kruszących firma Kleemann

Wirtgen Group ani na moment nie zadawala się swą pozycją.
Dąży do nie tylko do jej utrzymania, ale stara się doskonalić
swe działania. Pomóc w tym ma konsekwentna rozbudowa
sieci sprzedaży i serwisu. Ma to na celu jak najszybsze reagowanie na zmieniające się potrzeby rozsianych po całym
świecie klientów. Siłę przedsiębiorstwa stanowi pięćdziesiąt
pięć zagranicznych przedstawicielstw. Jedno z nich działa
w dalekim Iranie. Wiosną ubiegłego roku oddano do użytku
zupełnie nową fabrykę w Chinach. Wytwarzane są tam maszyny trafiające w głównej mierze na niezwykle chłonny miejscowy rynek. Podobnie rzecz ma się z zakładami w indyjskim

Frezarki oferowane przez Wirtgen Group cieszą się uznaniem polskich użytkowników. Ta maszyna pracowała na pasie startowym lotniska w Rzeszowie

W latach 2002-2005 Wirtgen Group wspięło się ostatecznie na
szczyt stając się światowym liderem w produkcji mobilnych
maszyn drogowych. Firma rozbudowała sieć zagranicznych
przedstawicielstw i uruchomiła fabrykę w Chinach. Poczyniła
również inwestycje w Brazylii i w Indiach. Strategia rozwoju
obejmowała też nowe obszary działania, produkcję materiałów do budowy dróg. Pracę rozpoczęły wzajemnie się uzupełniające działy „Road Technologies” oraz „Mineral Technologies”. Drugi z nich dokonał w roku 2006 przejęcia niemieckiej firmy Kleemann specjalizującej się w produkcji mobilnych
i stacjonarnych zespołów przesiewająco-kruszących. Sukcesy
odnotowano również w produkcji maszyn dla branży
wydobywczej. Australijska kopalnia rudy żelaza z powodzeniem zastosowała maszynę Surface Miner jako kluczowe
ogniwo w całym procesie wydobycia.
Na rok 2014 przypadło kolejne przejęcie. Tym razem pod skrzydła Wirtgen Group trafiła firma Benninghofen. Dzięki temu oferta światowego giganta stała się bardziej kompleksowa. Drogowcy mogli z rąk jednego dostawcy otrzymać najwyższej klasy
maszyny do budowy i remontów nawierzchni drogowych. Dwa
zakłady Benninghoven zlokalizowane w Mülheim nad Mozelą
oraz w Wittlich czyniły tę ofertę kompleksową, będąc w stanie
wyprodukować wytwórnie mas bitumicznych odpowiednie
do każdego rodzaju zastosowań.

Na tegorocznych targach Bauma w Monachium Wirtgen Group zaprezentowała
w swym stoisku kompleksową ofertę dla branży drogowej

Pune, które produkują walce Hamm, rozściełacze Vögele
i przesiewacze Kleemann. Wirtgen Group podbija również
rynki Australii i Nowej Zelandii. Tam również funkcjonują jej
fabryki, których moc produkcyjna – z racji na rosnący popyt – musiała być już kilkakrotnie zwiększana.
Wirtgen Group stawia sobie za cel bycie jak najbliżej użytkowników swych maszyn. Oferuje im innowacyjne maszyny
i technologie. Kompleksowa oferta firmy, w której trudno znaleźć choćby najmniejszą lukę, obejmuje rozwiązania służące
poprawie infrastruktury drogowej niezależnie od stosowanych nawierzchni. Maszyny Wirtgen Group wykorzystują drogowcy remontujący drogi i budujący nowe szlaki.
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ROZMOWA O MASZYNACH…

Wszystko pod kontrolà!
Maszyny Budowlane: – Pańska osoba kojarzy się nam nieodparcie z pracą w ASbudzie. Od kilku lat działa Pan jednak
na własny rachunek. Skąd taki pomysł?

czyna rosnąć ich zainteresowanie wynajmem. Z całą pewnością tendencja ta ugruntuje się i u nas.

Michał Heller: – Nie dziwię się Pańskiemu spojrzeniu,
wszak pracownikiem ASbudu byłem przez blisko dwie dekady. Zawsze z olbrzymim sentymentem będę wspominał
ten czas. Wszak to tam rozpoczęła się moja przygoda ze

MB:– Skąd wzięła się nazwa Pańskiej firmy?
MH:– Bellator to łacińskie określenie wojownika. Wybierając
taką właśnie nazwę chcieliśmy upiec dwie pieczenie na jednym ogniu – odejść od sztampy oraz zaakcentować bojowe
nastawienie założycieli firmy, którzy zamierzają skutecznie
walczyć o swą pozycję na rynku.

światem maszyn budowlanych. A co zaś do pomysłu założenia własnej firmy, to był on efektem dążeń do realizacji swych
wizji. Wiadomo, że można to czynić we własnej firmie.
MB:– Nie miał Pan obaw, by rozpoczynać działalność w tak
trudnym dla branży budowlanej czasie?
MH: – Bellator, firma którą założyłem wraz ze wspólnikami
Tomaszem Lisem i Krzysztofem Drzewieckim, zaczęła działać w roku 2012 i na początku nasza sytuacja – delikatnie
rzecz ujmując – nie wyglądała najlepiej. Brakowało nam rozeznania rynku używanego sprzętu i kontaktów. Strategia
działania była prosta, należało wyszukać i kupić maszynę
i jak najszybciej ją odsprzedać albo zamienić na inną. Wykonaliśmy skok na głęboką wodę. Na szczęście z miesiąca
na miesiąc nasza sytuacja się poprawiała. Kursowaliśmy
po Polsce i Europie, skupowaliśmy maszyny i oferowaliśmy
je coraz liczniejszym klientom. Na początku głównie z zagranicy. Krajowe firmy przeżywały wówczas trudny okres.
Ich właściciele nie myśleli o zakupach, a raczej o tym, jak
wyzbyć się posiadanego sprzętu. Była to dobra okazja
na pozyskanie maszyn. W efekcie liczba naszych transakcji rosła, co umożliwiło rozwój firmy i wkraczanie na nowe
obszary działania.
MB:– A właśnie! Bellator nie zajmuje się dziś wyłącznie handlem używanym sprzętem?
MH:– Przed dwoma laty uznaliśmy, że maszyny czekające
na nabywcę zamiast stać bezużytecznie na placu, mogą być
wynajmowane przynosząc firmie dodatkowe zyski. Był to
krok w we właściwym kierunku, bywało, że jednocześnie
użyczaliśmy klientom blisko trzydzieści maszyn. Głównie
układarek, których zawsze brakuje. Oczywiście wynajmujemy maszyny bez operatorów biorąc na siebie ryzyko awarii
maszyny. Oferujemy wyłącznie sprzęt markowy i w pełni
sprawny. Nie wynajmujemy firmom nam nie znanym i będącym w złej kondycji. Nie będziemy w przesadny sposób rozwijać wynajmu maszyn, nie zamierzamy bowiem stać się firmą wykonawczą, która konkurować zacznie z naszymi klientami kupującymi u nas używane maszyny.
MB:– Może jednak Bellator zmuszony zostanie do częstszego wynajmowania maszyn? Rynek zdaje się ewoluować
w takim właśnie kierunku.
MH:– Nastawiamy się na handel używanym sprzętem, musimy jednak być elastyczni i reagować na zmieniające się potrzeby rynku. Skoro jego model oparty na wynajmie dobrze
funkcjonuje na Zachodzie, to trzeba korzystać ze sprawdzonych wzorców. Kiedyś prestiż firmy budowało posiadanie
sprzętu na własność, dziś to się zmienia. Na Zachodzie firmy realizują wielkie inwestycje nie posiadając żadnej maszyny. Dobrze kalkulują koszty utrzymania sprzętu, dlatego za-
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MB:– Byliście świadomi, jak trudna to będzie walka?
MH:– Wiedzieliśmy, że nie dostaniemy niczego w prezencie,
zdani sami na siebie będziemy musieli bić się o każdego
klienta. Byli tacy, którzy nie dawali nam większych szans
na przetrwanie. Borykaliśmy się z brakiem kapitału, mimo
czynionych zabiegów nie mogliśmy liczyć na wsparcie banków. Przyznanie limitu pięciu tysięcy na karcie kredytowej
okazywało się barierą nie do pokonania. Początki były trudne, zakup pierwszej używanej maszyny pochłonął lwią
część naszych środków. Pamiętam, że wraz ze wspólnikami
obserwowałem jej rozładunek na placu, zadając sobie pytanie, co dalej? Na szczęście szybko znalazła nabywcę… Konsekwencja się opłaca, dziś Bellator działa w zupełnie innym
wymiarze. Firma jest stabilna finansowo, szykuje się właśnie
do przeprowadzki do nowej siedziby, co diametralnie zwiększy możliwości działania.
MB:– Bellator handluje używanymi maszynami nie ograniczając się tylko do Polski i Europy…
MH:– Pierwsze maszyny sprzedaliśmy do Teksasu w USA,
wiele trafiło także do Tajlandii, Wietnamu, Iranu, na Tajwan
a nawet do Chin. Zyski ze sprzedaży przeznaczaliśmy na kolejne transakcje. Od 2014 roku zaczęła się sprzedaż w Polsce. Teraz trochę więcej maszyn znajduje nabywców w kraju, co cieszy, bo oznacza, że dzieje się lepiej naszym firmom, że poszukują one sprzętu. Tendencja ta nie jest oczywiście stała, chłonność krajowego rynku jest bowiem ograniczona, dlatego jesteśmy aktywni na całym świecie. Nieustannie śledzimy rynki, staramy się działać kreatywnie.
Wiemy, jaka maszyna i gdzie może znaleźć najszybciej nabywcę. I tam ją oferujemy. Ważne, że handlujemy maszynami uznanych marek. Są one rozpoznawalne i cieszą się renomą zarówno w Chinach, jak i w USA.
MB:– Wydaje się, że w dzisiejszych czasach żadna z firm nie
może opierać swej aktywności jedynie na handlu. W naszej
rozmowie wspomniał Pan, że Bellator okrzepł i wkracza
w nowe sfery działalności…
MH: – Działamy w szybko zmieniających się warunkach.
Dlatego też trzeba stale śledzić rynek i dopasować ofertę
do rosnących wymagań klientów. W przeciwnym razie nie
ma szans na sukces. Obserwując branżę drogową zauważyliśmy na przykład lukę w podaży usług frezowania nawierzchni. O wykonanie prac tego rodzaju niejednokrotnie
prosili nas klienci widzący stojące na naszym placu przygotowane do sprzedaży frezarki. Niestety, samej maszyny
bez operatora nie da się wynająć. Frezarka wymaga profesjonalnej obsługi, w przeciwnym razie łatwo zniszczyć nie

... I NIE TYLKO

Rozmowa z Michałem Hellerem,
Prezesem Zarządu firmy Bellator Maszyny Budowlane

tylko ją samą, ale także całą frezowaną nawierzchnię. Dlatego też postanowiliśmy zatrudnić fachową obsługę operatorską oraz zgromadzić kompletny tabor samochodowy do
transportu maszyn – ciągniki siodłowe DAF oraz naczepy
niskopodwoziowe dobrych polskich producentów. Obecnie w naszym posiadaniu znajduje się cały typoszereg maszyn frezujących od metra do dwóch metrów. Bellator dysponuje teraz pięcioma kompletnymi zestawami, ale widząc
rosnący popyt na usługi frezowania w niedalekiej przyszłości liczbę tę zamierzamy zwielokrotnić.
MB:– Handel używanymi maszynami wydaje się być ciężkim
kawałkiem chleba. By utrzymać swą pozycję na rynku nie
można zawieść zaufania nabywcy…
MH:– Nie można, tym bardziej, że większość naszych klientów kupuje maszyny z zamiarem ich użytkowania. Oferujemy im maszyny używane, ale wyłącznie w dobrym stanie
technicznym, sprawdzone przez nasz serwis. Bellator służy
swym klientom wsparciem także po zawarciu transakcji. Nie
jesteśmy komisem, który dobrze traktuje nabywcę tylko
do momentu, gdy ten sięgnie po portfel i zawrze transakcję.
Znamy sprzęt, który sprzedajemy. Dajemy gwarancje rozruchowe, zapoznajemy nabywcę z maszyną i wskazujemy jej
prawidłową obsługę. Staramy się wyszukiwać maszyny
w jak najlepszym stanie technicznym, przygotowujemy je
do sprzedaży. Staramy się utrzymywać kontakt z użytkownikami sprzedawanego przez nas sprzętu i kładziemy nacisk
na ich prawidłową eksploatację. Chcemy, by nabywca wrócił do nas po kolejną maszynę.
MB:– Sami przygotowujecie maszyny do sprzedaży?
MH:– Tak, robimy to własnymi siłami. Mamy doświadczonych mechaników, specjalistyczne narzędzia. Dysponujemy
także oprogramowaniem serwisowym do rozkładarek ABG.
Zatrudniamy specjalistów znających konstrukcję maszyn
starszego typu od przysłowiowej podszewki.
MB:– Czy wasz serwis może obsługiwać klientów zewnętrznych? Czy można wyobrazić sobie sytuację, że Bellator
ubiegać się zacznie o autoryzację któregoś z producentów?
MH:– Teoretycznie jest to możliwe, musimy jednak mierzyć
siły na zamiary. Podstawową barierą są własne potrzeby wynikające z konieczności przygotowania do sprzedaży sprzętu,
którym handlujemy. Nasz serwis jest w stanie przeprowadzić
wszelkie naprawy mechaniczne, kłopot jest natomiast z usterkami, których usunięcie wymaga stosowania specjalistycznego oprogramowania. Dysponują nim wyłącznie autoryzowane
serwisy i to się nie zmieni. Nie planujemy rozwoju serwisu
w kierunku świadczenia usług zewnętrznych. Obsługujemy
sprzedawane przez nas maszyny. Na tym się koncentrujemy.
MB:– Bardzo długo zajmował się Pan sprzedażą maszyn fabrycznie nowych. Nie myślał Pan o swoistym powrocie
do przeszłości? Bellator dealerem fabrycznie nowego markowego sprzętu. Brzmi to chyba interesująco?
MH:– Sprzedając sprzęt fabrycznie nowy można liczyć na
wsparcie ze strony producenta. Wszelkie działania wydają
się zatem łatwiejsze. By nie tracić kontaktu z rynkiem

maszyn nowych, Bellator stał się lokalnym dealerem maszyn
Kubota. Działamy na ograniczonym terenie w Małopolsce.
W zeszłym roku sprzedaliśmy kilka maszyn, wyniki nie są
oszałamiające, ale bilans jest dodatni. W sumie jestem
zadowolony, choć niektórzy mogą uważać, że Kubota jest
dla Bellatora niczym kwiatek do kożucha…
MB:– Jak trafił Pan do branży maszyn budowlanych? Był to
świadomy wybór, czy raczej przypadek?
MH:– Jak to często bywa, do pracy w ASbudzie trafiłem
przez czysty przypadek. Z racji wykształcenia, a także z zamiłowania pasjonuję się motoryzacją, zwróciłem więc uwagę na ogłoszenie firmy oferującej wyroby koncernu Honda.
Nie wiedziałem, że Japończycy produkują pod tą marką nie
tylko samochody. Poszedłem na rozmowę kwalifikacyjną
do ASbudu. Tak się złożyło, że firma poszukiwała akurat
handlowca maszyn Bobcat władającego biegle angielskim.
Wykorzystałem swą szansę i dołączyłem do firmy. Na długie
lata i przy pełnym zaangażowaniu. Bywało, że dopinając kolejne kontrakty całymi dniami nie odchodziłem od biurka.
Chyba właśnie z tego powodu rozpoczynając pracę na własny rachunek otrzymałem od żony warunek znalezienia czasu dla rodziny. Staram się go rzetelnie wypełniać.
MB:– Wolny czas poświęca Pan zatem rodzinie?
MH:– Większą jego część. Poza tym staram się realizować
swe pasje. Jedną z nich są sportowe samochody. Mam takie auta i dwa razy w roku z podzielającym moją pasję
młodszym synem pojawiamy się na profesjonalnym torze.
MB:– Żona nie boi się o was?
MH:– Mogłaby, tym bardziej, że na co dzień uprawiam boks,
w czym towarzyszy mi… drugi z synów. Oba uprawiane
przez nas rodzaje sportu wiążą się co prawda z ryzykiem,
ale staramy się je maksymalnie ograniczyć. Wszystko jest
pod kontrolą, nie jeździmy i nie boksujemy brawurowo. Małżonka nie ma więc większych powodów do niepokoju.

Rozmawiał: Jacek Barański
SERWIS I EKSPLOATACJA
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SERWIS

Na serwisie mobilnym korzystają wszyscy!
dzisiejszych czasach nikt już nie zastanawia się
nad zasadnością utrzymywania serwisu mobilnego,
bo wpływa on pozytywnie na wizerunek firmy
i w znaczący sposób ułatwia jej funkcjonowanie. Biorąc
pod uwagę wyłącznie branżę budowlaną, najwcześniej pojawił się w firmach wyspecjalizowanych w sprzedaży i obsłudze
maszyn. Dzięki niemu żadna z firm o takim profilu nie musi
mieć wielu warsztatów stacjonarnych, co ogranicza jej koszty, a klienci mogą liczyć na znacznie szybszą reakcję serwisu
i tym samym szybsze usunięcie awarii. Właściwa obsługa buduje poprawne relacje biznesowe i zachęca klienta do kontynuowania współpracy w myśl utartej zasady, że pierwszą maszynę sprzedaje dział handlowy, a kolejne serwis.

W

Wśród samochodów serwisowych przeznaczonych do obsługi maszyn budowlanych dominują tzw. furgony, pozwalające na przewóz sporego zapasu narzędzi
i części zamiennych oraz stworzenie we wnętrzu namiastki warsztatu stacjonarnego

W odpowiednio zaaranżowanym wnętrzu moblilnego warsztatu dostępna przestrzeń
jest w całości wykorzystana. Każdy przedmiot ma tu swoje miejsce, dzięki czemu
można go szybciej odszukać

Warsztaty mobilne stały się też obowiązkowym wyposażeniem licznych firm wykonawczych, dysponujących rozbudowaną flotą sprzętową. W szczególności dotyczy to przedsiębiorstw realizujących najbardziej odpowiedzialne projekty
z dużymi obostrzeniami czasowymi lub nawet pod presją
czasu. Sytuacje takie mają miejsce np. przy nocnym zamykaniu ruchliwych fragmentów ulic, gdzie wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z harmonogramem i jakiekolwiek nieprzewidziane zdarzenia mogą być niezwykle uciążliwe w skutkach. Chcąc temu zapobiec, firmy stawiają na własny serwis mobilny, który niejednokrotnie asekuruje maszyny w najbardziej newralgicznych momentach robót. Tym samym uniezależniają się od serwisu mobilnego dostawców
sprzętu często odmiennych marek, dostarczonego przez
różnych dealerów o niejednakowym poziomie świadczonych
usług posprzedażowych.
W branży budowlanej przy „organizowaniu” serwisu mobilnego największym powodzeniem cieszą się tzw. furgony o średniej wysokości, ze średnim rozstawem osi. Taka konfiguracja
stanowi bowiem udany kompromis między wielkością (przestronnością) wnętrza, a gabarytami samochodu, które wpływają na właściwości manewrowe, ładowność i oczywiście zużycie paliwa. Swój udział mają też pick-upy, cenione przede
wszystkim za możliwość wjazdu w teren niedostępny dla pojazdów dostawczych. Mogą być one optymalnym rozwiązaniem dla ekip, które nie muszą pracować wewnątrz samochodu stanowiącego namiastkę warsztatu stacjonarnego i nie po-
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trzebują np. blatu roboczego, imadła czy dobrego oświetlenia. Tym samym zwykle służą przede wszystkim do przewożenia narzędzi, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych w sposób zapewniający łatwy i szybki dostęp do każdego przedmiotu. Ładunek może być zabezpieczony przed kradzieżą i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi na kilka
sposobów – np. poprzez zastosowanie nadbudowy laminatowej odwzorowującej w przekroju poprzecznym kształt samochodu. Ze względu na większą pojemność ładunkową bardziej popularnym rozwiązaniem są jednak specjalistyczne

W przypadku pick-upów, dla użytkowników, którzy nie potrzebują dużej przestrzeni
ładunkowej, optymalnym rozwiązaniem mogą być nadstawki laminatowe, które idealnie komponują się z resztą nadwozia

nadbudowy aluminiowe i aluminiowo-laminatowe. Mają one
postać kontenera o przekroju prostokąta lub trapezu nieznacznie wystającego poza obrys nadwozia.
Jeśli chodzi o samo wyposażenie serwisów mobilnych, z roku
na rok jest ono coraz bardziej specjalistyczne. Wynika to z faktu, że wiele firm od lat korzysta z warsztatów „na kołach” i specyfikując kolejne pojazdy optymalizuje je pod kątem własnych
potrzeb. W największych flotach samochody serwisowe często różnią się wyposażeniem ze względu na wykonywane zadania. Dlatego powstają np. tzw. olejowozy, przeznaczone wyłącznie do okresowych przeglądów maszyn, które uzupełniają
typowe wozy serwisowe o najszerszym zastosowaniu.

EKSPLOATACJA

DNA Program – skuteczna forma zabezpieczenia i identyfikacji
aszyny budowlane to sprzęt cieszący się zainteresowaniem amatorów cudzej własności. Nic zatem
dziwnego, że ich właściciele chcą w optymalny sposób zabezpieczyć swe narzędzia codziennej pracy zarówno
przed kradzieżą, jak i nieuczciwymi praktykami nieautoryzowanych serwisów i warsztatów. Słyszymy nieraz, że w trakcie
rutynowego przeglądu bądź naprawy dochodzi niekiedy
do podmiany podzespołów i komponentów. W efekcie maszyna opuszcza warsztat w gorszym stanie technicznym,
a żywotność jej podzespołów zostaje znacznie ograniczona.
Skutecznym sposobem uchronienia się przed utratą maszyny i nieuczciwymi praktykami jest skorzystanie z możliwości
zabezpieczenia i identyfikacji maszyny w technologii
DataDotDNA. Zabezpieczenie polega na naniesieniu na newralgiczne jej elementy i podzespoły poliestrowych mikrocząsteczek o średnicy od 0,5 do 1 milimetra. Mikrocząsteczki zabezpieczające mienie czyli DNA Program mogą być nanoszone na maszyny. Zastrzeżona dla DataDotDNA międzynarodowym patentem technika natryskowa przy użyciu sprężonego powietrza pozwala na szybkie i równomierne zabezpieczenie dużych powierzchni zarówno otwartych, jak i w profilach zamkniętych. W ten sposób mikrocząsteczki tworzą
na zabezpieczanym sprzęcie swoisty „kod genetyczny”, który
skutecznie zniechęca do kradzieży i podmiany komponentów
i podzespołów. Zabezpieczenia DNA Program mają bowiem wartość dowodową, co powoduje prawne konsekwencje dla amatorów cudzej własności. Właściciel maszyny zabezpieczonej w systemie DNA Program otrzymuje specjalny
certyfikat. Zabezpieczona maszyna opatrywana jest w widocznych miejscach rzucającymi się z daleka w oczy naklejkami informacyjno-prewencyjnymi informującymi o dokonaniu zabezpieczenia. Odstrasza to skutecznie profesjonalnych
złodziei. Wiedzą bowiem, że zarówno kompletna maszyna,
jak i jej poszczególne elementy można łatwo zidentyfikować.
Oznacza to, że w praktyce ani ona sama, ani jej elementy nie
nadają się do dalszej odsprzedaży. Skuteczną barierę dla
handlu kradzionym mieniem tworzą poliestrowe mikrocząsteczki natryskiwane na niewidoczne z zewnątrz obszary. Zawierają one nakładany metodą laserową niepowtarzalny kod
jednoznacznie identyfikujący właściciela maszyny. Wspomniany kod zawierać może na przykład dane z tabliczki znamionowej maszyny, jej numer seryjny, PESEL właściciela czy
też NIP, albo nazwę firmy. Ponieważ w pojedynczej cząsteczce zawrzeć można aż dwadzieścia jeden znaków alfanumerycznych o dowolnej treści, daje możliwość precyzyjnego
i jednoznacznego opisania właściciela zabezpieczanego
sprzętu. Do odczytania danych zawartych w mikrokapsułkach
wystarczy dysponować lampką emitującą światło UV,
na przykład czytnika banknotów. Następnie trzeba zdrapać
jedną mikrocząsteczkę z pola świecącego w ultrafiolecie i odczytać kod identyfikacyjny przy pomocy szkła powiększającego lub mikroskopu.
Głównymi zaletami zabezpieczeń wykonanych w technologii
DataDotDNA są:
• przystępna cena,
• czytelność oznaczenia jednoznacznie identyfikującego
właściciela maszyny,
• szybkość wykonania zabezpieczenia,

M
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• prosty odczyt,
• trwałość określana na co najmniej dwadzieścia lat,
• duża skuteczność ograniczająca ryzyko kradzieży,
• długi okres trwałości zabezpieczenia.
Technologia DNA dzięki swojej cenie, prostocie i jednoczesnej wysokiej skuteczności szybko zaczęła być postrzegana jako nowa, skuteczniejsza alternatywa w walce z wieloma
patologiami. Wiele tysięcy mikrocząsteczek DNA naniesionych na powierzchnie zabezpieczanej maszyny sprawia, że
ich usunięcie staje się praktycznie niemożliwe i nieopłacalne.
Zauważmy, że mikrocząsteczki są mikroskopijne, a ich liczba
bardzo duża. Sprawia to, że złodziej czy nieuczciwa osoba
serwisująca maszynę nigdy nie będzie w stanie uzyskać absolutnej pewności, czy zdołała odnaleźć i usunąć wszystkie.
Wystarczy bowiem przeoczenie jednej takiej mikrocząsteczki, aby w sposób jednoznaczny ustalić pochodzenie maszyny i stwierdzić, czy pochodzi ona z kradzieży.
Okres trwałości potwierdzony został na podstawie oświadczenia producenta odnośnie trwałości poszczególnych komponentów systemu oraz testów przeprowadzonych przez Instytut Transportu Samochodowego. Dowiodły one, że mikrokapsułki nie ulegają degradacji, nie mają negatywnego wpływu na odporność na korozję materiałów, na których zostały
naniesione. Pozostają ponadto odporne na działanie olejów,
soli, słabych kwasów, zasad, benzyny oraz oleju napędowego, wody i rozpuszczalników. Substancja nanosząca mikrocząsteczki jest odporna na działanie środków chemicznych.
Wiele tysięcy cząsteczek znajduje się w trudnodostępnych
otworach technologicznych, dlatego nawet próby mechanicznego ich usuwania czy zamalowania nie przynoszą skutku. Oznacza to, że mikrocząsteczek DNA Program nie można usunąć bez pozostawienia śladów. Co ciekawe, pozostają one także w pomieszczeniu, w którym dokonywano próby
„oczyszczenia” maszyny.
Cząsteczki DNA Program nanosić można zarówno na maszyny
nowe, jak i używane. W drugim z przypadków przed dokonaniem zabezpieczenia weryfikuje się zgodność danych na podstawie przedstawionych dokumentów z widniejącymi na tabliczce znamionowej. W przypadku konieczności wymiany
części w wyniku dużej naprawy można zamówić dodatkowy
zestaw tysiąca lub dwóch tysięcy mikrocząsteczek zawierających obowiązujący kod identyfikacyjny i uzupełnić nimi zabezpieczenia nowych elementów i podzespołów maszyny.
Od wielu lat spółka regularnie przeprowadza w Legionowie
i w Szczytnie szkolenia dla policjantów z wydziałów do walki
z przestępczością samochodową, którzy to uważają, że DNA
Program tworzy przełomowe narzędzie pozwalające przeciwdziałać procederowi kradzieży, paserstwa czy podmian części lub podzespołów pojazdów i maszyn. Stanowi korzystną
ekonomicznie metodę zabezpieczania i identyfikacji mienia,
której niezawodność i skuteczność została potwierdzona przez wiele prestiżowych firm oraz instytucji rządowych
na całym świecie (w Polsce rządowy program „Razem Bezpieczniej”). Baza pojazdów zabezpieczonych w systemie
DNA Program dostępna na stronach internetowych
www.dnaprogram.pl, gdzie każdy może dokonać weryfikacji
sprawdzając, czy pojazd lub maszyna o danym kodzie identyfikacyjnym nie zostały zgłoszone jako ukradzione.

EKSPLOATACJA

Mocniejsze frezy, lepsze parametry, właściwy wybór
epsze frezy to wydajniejsza praca. Chyba w żadnym zastosowaniu frezarki drogowej nie jest to tak oczywiste,
jak podczas kruszenia asfaltu, betonu lub obu tych materiałów równocześnie. Przedwczesne zużycie frezu oznacza
przestój maszyny, opóźnienia w harmonogramie robót i wynikające z nich straty finansowe. Nowa seria zmodernizowanych frezów Road King firmy Kennametal stanowi niezbity
dowód na to, że lepsze narzędzia zapewniają większą wydajność. Seria fezów Road King firmy Kennametal charakteryzuje się zmodernizowaną konstrukcją korpusu zapewniającą łatwiejszą penetrację i mniejsze obciążenia przenoszone
na podkładkę, tuleję mocującą i uchwyt.
– Wiele czynników prowadzi do przedwczesnego zużycia frezów – mówi Thomas Chudowski, Global Product Manager oddziału Road Rehabilitation firmy Kennametal. Warunki w miejscu pracy, takie jak materiał drogowy i temperatura nawierzchni, wymuszają wybór odpowiedniej głębokości frezowania,
szybkości posuwu, systemu chłodzenia, uchwytu i mocy maszyny. Na niektóre z tych parametrów operator może wpływać
w sposób pozytywny lub negatywny. – Może on wybrać rodzaj
frezu, regulować szybkość pracy frezarki i głębokość frezowania oraz oczywiście wpływa na sposób serwisowania maszyny,
w tym głowicy frezującej – tłumaczy Thomas Chudowski. Rodzaj pracy również wymaga doboru odpowiedniego frezu. Jeżeli wybierzemy zbyt mały w stosunku do wykonywanego zadania lub rodzaju maszyny, to szybciej się on zużyje, czego
wynikiem będzie dłuższy czas przestoju związany z koniecznością jego wymiany. Z kolei frez zbyt duży w stosunku
do mocy maszyny spowolni jej pracę. Żywotność frezu być
może zwiększy się, lecz ograniczenie wydajności maszyny jest
nie do zaakceptowania, zwłaszcza gdy bezpośrednio za nią
prowadzone jest na przykład układanie bruku. Wykonawcy
prowadzący projekty rekultywacyjne zazwyczaj potrzebują frezów o większych gabarytach, podczas gdy przy frezowaniu
dróg maksymalną wydajność zapewniają węższe modele. Seria Road King firmy Kennametal obejmuje pojedyncze systemy nadające się jednocześnie do obu tych obszarów zastosowań, co stanowi zaletę dla wykonawców. Modernizacje wprowadzone we frezach Road King obejmują:
• kształt korpusu zapewniający łatwiejszą penetrację przy
jednoczenie mniejszych drganiach przenoszonych do innych mechanizmów,
• serie zoptymalizowanych końcówek (flat bottom, valve seat) do zmiennych warunków pracy, które wraz z jednolitą
konstrukcją korpusu zapewniającą współpracę ze wszystkimi typami, pozwalają znacznie ułatwić inwentaryzację,
• zwiększoną twardość korpusu w przypadku wszystkich
modeli, zwiększającą ich odporność na zużycie,
• rowkowatą konstrukcję korpusu, która zapewnia optymalne obracanie się frezu, co przynosi znaczącą redukcję zużycia mechanicznego końcówki,
• kształt głowicy zapewniający lepsze odprowadzanie odciętego materiału od frezu, zapobiegający wnikaniu urobku
w przestrzeń pomiędzy obsadą frezu i podkładką,
• zwiększoną średnicę korpusu zapewniającą lepszą ochronę uchwytu. Duże doświadczenie w projektowaniu bębnów
frezujących i systemów uchwytów. Dodatkowo firma Kennametal zapewnia użytkownikom swych narzędzi niezrów-
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Road King to system nadający się do różnych warunków pracy i różnych materiałów
Rowkowana konstrukcja, zapewniająca optymalne obracanie się końcówki, zwiększa żywotność mechaniczną frezu oraz separuje urobek od tulei mocującej

nane wsparcie wynikające z wieloletniego doświadczenia
w projektowaniu i produkcji kompletnych systemów frezowania, obejmujących nie tylko bębny frezarek drogowych,
ale również kompletną linię frezów stożkowych, tulei i obsad w różnych konfiguracjach obejmujących obsady spawane i opatentowane systemy typu quick-change bez konieczności spawania, a w niektórych zastosowaniach również niewymagające połączeń śrubowych.
Wraz z wprowadzeniem najnowszych frezów firma Kennametal podkreśla także znaczenie oferowanych przez siebie
usług w zakresie projektowania bębnów frezarek dostosowanych do indywidualnych wymogów, które mogą być kluczowym elementem zapewniającym oczekiwaną przez klienta
wydajność. Spośród wielu przetestowanych i wdrożonych
już do seryjnej produkcji konstrukcji inżynierowie Kennametal mogą wybrać projekt dostosowany do specyfikacji określonych przez zamawiającego odnośnie sposobu rozmieszczenia frezów, średnicy, szerokości, szybkości posuwu
i prędkości obrotowej. Określają oni następnie całkowitą liczbę zastosowanych frezów, całkowitą szerokość frezowania,
kąt opasania, odstęp radialny czy kąt nachylenia frezów. Dostępne są też konfiguracje bębnów dla różnych warunków
pracy i specyfikacje pierwszego wyposażenia frezarek drogowych. – Kennametal może dostarczać bębny frezarek drogowych dostosowane do specyficznych warunków roboczych i konkretnych parametrów maszyn. Znakomita wydajność stanowi najsilniejszą stronę nowego systemu frezów Road King. Przeprowadzone testy wykazały istotną poprawę parametrów nowej konstrukcji. W ciężkich czasach ekonomicznych Road King jest narzędziem pozwalającym łatwiej spiąć
budżet, równocześnie zapewniając lepsze parametry frezowania – podsumowuje Thomas Chudowski.
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Części? Tylko Autos!
utos to jeden z największych i najbardziej znanych polskich dystrybutorów części zamiennych do pojazdów
użytkowych. Na początku 2016 roku w ofercie firmy pojawiły się także części do maszyn budowlanych. Są one dostępne
w 34 oddziałach firmy na terenie całej Polski. Już dziś wiadomo,
że pomysł na rozwijanie firmy w tym kierunku zdecydowanie się
sprawdził. Rozmawialiśmy z o tym z kierującym oddziałem Autos w Radomiu Łukaszem Biernatem. – Wielu stałych klientów,
kupujących u nas od dawna części do samochodów ciężarowych, ma w swoim parku maszynowym także maszyny budowlane. Stąd właśnie pomysł, by zaproponować im – niejako
przy okazji – komponenty także do nich. Oczywiście obserwujemy także napływ zupełnie nowych klientów. Mają oni konkretne oczekiwania, a my chcemy im sprostać. Oznacza to nieustanną pracę nad doskonaleniem naszej oferty. Po wzrastających obrotach firmy widzimy, że ta strategia się sprawdza.
Autos współpracuje z renomowanymi dostawcami, stawiając
na takich producentów, jak: BlackIron, Exide, Corteco, Hengst,
Fuchs, Bosch, Wix, Fleetguard, Mann Filter. – Stawiamy na markowych i sprawdzonych producentów, zawsze liczy się jednak
dla nas opinia naszych klientów. Bierzemy pod uwagę ich zastrzeżenia i uwagi. Nasz dział zaopatrzenia nieustannie pracuje
nad jakością oferty – podkreśla Łukasz Biernat.
Na początku Autos zaoferował swoim klientom części do najpopularniejszych w Polsce koparko-ładowarek, koncentrując
się na modelach JCB i CAT. Później podjęto decyzję o poszerzeniu oferty – pojawiły się w niej także części do ładowarek
teleskopowych i minikoparek JCB. Od początku w sprzedaży
był także duży wybór filtrów i olejów do maszyn wielu producentów. W planach jest wprowadzenie do oferty części
do maszyn budowlanych kolejnej marki.
Jednym z doskonałych posunięć firmy Autos było wyznaczenie w każdym z oddziałów zajmujących się sprzedażą
części do maszyn specjalnego odpowiedzialnego za to pracownika. „Maszynowi” specjaliści pełnią rolę doradców klienta. Uczestniczą w specjalistycznych szkoleniach aby na bieżąco podnosić swoje kwalifikacje i poszerzać wiedzę. Każdy
z klientów może zatem liczyć na rzetelną opinię eksperta
i kompetentną pomoc w wyborze.
Nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak ważne jest, by przestój maszyny trwał jak najkrócej. W firmie Autos także wiedzą, że czas
to pieniądz. Każdy z oddziałów zajmujących się sprzedażą części ma własny magazyn najczęściej kupowanych komponentów. Co dzieje się jednak, jeśli potrzebnej nam części nie znajdziemy w oddziale, do którego zgłaszamy się po pomoc?
– Jeśli danej części nie ma w magazynie w konkretnym oddziale, ale jest dostępna w naszym magazynie centralnym,
klient składając zamówienie przed godziną 16:00 może spodziewać się dostawy już następnego dnia rano. Części których nie posiadamy w magazynie centralnym jesteśmy w stanie sprowadzić od naszych dostawców w ciągu 1-14 dni,
w przypadku nagłych awarii oferujemy dostawy ekspresowe
zwykle w terminie 1-3 dni. Warto dodać, że części do maszyn
budowlanych można zamówić i odebrać w każdym z oddziałów sieci Autos, nie tylko w tych, które zostały specjalnie wyznaczone do sprzedaży tych komponentów. Logistyka jest
mocną stroną sieci Autos. Firma zaprasza do swych oddziałów, szczegóły na www.autos.pl/maszyny
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Serwis Polsad naprawia niemal od trzydziestu lat!
istoria firmy Polsad bierze swój początek blisko trzydzieści lat temu w Kutnie. Początkowo podstawę działalności
przedsiębiorstwa stanowiły usługi transportowe i spedycyjne. Dzisiejszy Polsad to czołowy koncesjoner Renault Trucks,
wózków widłowych Uni Carriers (Nissan) i Ausa, ładowarek teleskopowych Merlo oraz traktorów, kosiarek i koparek Kubota.
Polsad może poszczycić się spektakularnym osiągnięciem,
za jakie uznać należy wprowadzenie na polski rynek blisko siedmiu tysięcy jednostek sprzętowych. Ten niewątpliwy sukces stanowił dla właściciela Polsadu Jacka Korczaka dodatkową motywację do zintensyfikowania ekspansji. W jej efekcie, w ciągu
dwóch ostatnich lat przejął on dwie renomowane firmy – Agromę
Kutno i Agromę Poznań – z posiadanymi przez nie przeszło trzydziestoma oddziałami na terenie kraju oraz niemal dwustuosobową kadrą pracowników. Wszystkie firmy działają niezależnie, korzystając jednak ze swego rodzaju efektu synergii.
Jednak Polsad to nie tylko tradycja i doświadczenie. Jest to
niebywale rozwinięta infrastruktura podporządkowana oczekiwaniom klientów. Składa się na nią blisko dwanaście tysięcy

H

Firma specjalizuje się w wymagających odpowiedniego doświadczenia i oprzyrządowania warsztatowego naprawach obrotowych ładowarek teleskopowych

metrów kwadratowych pod dachem zlokalizowanych na działkach o łącznej powierzchni dwunastu hektarów, niemal pięćset metrów pełnowymiarowych serwisowych kanałów przejazdowych, stanowiska płaskie i podnośnikowe, cztery w pełni
wyposażone stacje kontroli pojazdów, myjnie, lakiernia, magazyny wewnętrzne i zewnętrzne. Ponadto firma posiada przeszło trzydzieści samochodów serwisowych Renault Master
oraz kilkanaście mniejszych pojazdów pomocniczych. Polsad
utrzymuje też niemały specjalistyczny park samochodów ciężarowych na potrzeby transportu wewnętrznego. Jego zadaniem jest przede wszystkim dostarczanie sprzedanego sprzętu do nabywców, tudzież na testy, oraz przywożenie maszyn
do serwisu stacjonarnego, jeśli wymaga tego sytuacja.
Wszystkie oddziały firmy rozmieszczone są w przemyślanych
lokalizacjach przy trasach krajowych w obrębie lub nieopodal:
Kutna, Łodzi, Kalisza, Konina i Grójca koło Warszawy.
W swoich pięciu placówkach Polsad zatrudnia obecnie dwieście osób, z czego większość to pracownicy zajmujący się
na co dzień naprawą pojazdów i maszyn. Są oni wspierani
przez specjalistów działów technicznych, koordynatorów poszczególnych oddziałów serwisowych oraz pracowników
magazynów części zamiennych. Struktura zatrudnienia i infrastruktura pokazuje wyraźnie, że Polsad stawia na rozwój
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Polsad dysponuje rozbudowaną flotą środków transportu wykorzystywanych między innymi do przewozu maszyn budowlanych

obsługi posprzedażowej, w której kluczową rolę odgrywa
serwis. – Strategię rozwoju firmy podporządkowano znanej zasadzie głoszącej, że „pierwszą maszynę sprzedaje handlowiec,
kolejną zaś serwis”. Im gęstsza sieć naszych placówek tym
większe prawdopodobieństwo na dotarcie do klienta just-in-time. Naszą ambicją jest to, by odległość między klientem a serwisem stacjonarnym nie przekraczała stu kilometrów. Stąd również fakt przejęcia trzydziestu sześciu placówek Agroma Kutno
i Agroma Poznań posiadających nie mniej imponującą infrastrukturę jak Polsad. Wszystkie firmy działają niezależnie w ramach specyfiki branż, do których skierowane są ich produkty.
Łączy je jednak wspólny cel – optymalizacja jakości obsługi
klienta uzyskiwana przez wykorzystanie efektu symbiozy. Przykład synergii to przeszczepianie serwisowego know how Polsadu, który niemal natychmiast przerodził się w pierwszy sukces, jakim okazało się powstanie w Agromie w Kutnie końcowej linii montażowej i diagnostycznej traktorów Kubota – na rynek Polski i krajów ościennych – z mocą przerobową tysiąc
sztuk rocznie. Przyznanie Polsadowi przez japońskiego producenta tak odpowiedzialnego zadania stanowi najlepszy dowód
na to, że nasz serwis spełnia najwyższe światowe standardy. To
kurs z którego nie zamierzamy rezygnować – tłumaczy Marcin
Melon, dyrektor handlowy Działu Maszyn Polsadu.
Za wyjątkiem samochodów ciężarowych zdecydowana większość
prac serwisowych i obsługi okresowej sprzętu odbywa się w terenie. Praktycznie tylko bardziej skomplikowane naprawy i remonty
maszyn, których nie można przeprowadzić w warunkach polowych

Bardziej skomplikowane naprawy i remonty maszyn przeprowadzane są w dobrze
wyposażonych halach poszczególnych placówek serwisowych Polsadu
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wykonywane są stacjonarnie na terenie firmy Polsad. Budzące respekt zdolności serwisowe maszyn budowlanych Polsad osiągnął
dzięki wieloletniej współpracy na mocy umowy dealerskiej z firmą
Komatsu Poland. Po zmianach korporacyjnych w Komatsu i rezygnacji z sieci dealerskiej, Polsad nie tylko nie zaniechał obsługi
rynku maszyn budowlanych, ale rozszerzył z sukcesem wachlarz
swoich usług o remonty – w tym kapitalne – maszyn innych marek,
takich jak między innymi Cat, JCB, Volvo, Case czy Manitou. Serwis Polsadu dokonuje napraw bieżących i głównych silników,
skrzyń biegów, przekładni, mostów napędowych, wymiany podwozi, kasowania luzów w wysięgnikach roboczych. Firma specjalizuje się także w diagnostyce i naprawie układów elektrycznych,
elektronicznych, hydraulicznych i pneumatycznych.
Polsad przygotowuje maszyny, tak aby spełniały wymogi
Urzędu Dozoru Technicznego. Specjalizuje się w ładowarkach
teleskopowych z platformami roboczymi dla ludzi na wysokości. Jednym z ciekawszych w ostatnim czasie dokonań serwisu Polsad była skuteczna naprawa obrotowej ładowarki teleskopowej Merlo 45.21, która uległa poważnemu wypadkowi
przewrócenia ze skutkiem istotnego zniekształcenia ramy i ra-

Struktura zatrudnienia pokazuje wyraźnie, że Polsad stawia na rozwój obsługi posprzedażowej, w której kluczową rolę odgrywa serwis

maszyn z obrotową wieżyczką tzw. Roto, Polsad wdrożył
projekt budowy Centrum Serwisowego Merlo. Inwestycja
jest już mocno zaawansowana. Ukończono konstrukcję
hali, drugi etap prac budowlanych i wykończeniowych
rozpocznie się niebawem. Już wkrótce więc w liczącej
czterysta pięćdziesiąt metrów kwadratowych hali warsztatowej rozpoczną się pierwsze złożone remonty i naprawy
maszyn Merlo. Także tych sprowadzonych zza granicy tudzież kupionych po okazyjnej cenie – z wadami ukrytymi – nie do zdiagnozowania przez osoby pozbawione odpowiedniej wiedzy i doświadczenia technicznego. W serwisie Polsadu bardzo często pojawiają się maszyny Merlo,
które z pozoru działają prawidłowo, a stanowią zagrożenie
na placu budowy. Okazało się na przykład, że ładowarka
miała rozłączoną funkcję automatycznego wykrywania momentu utraty stabilności, tj. nie działał system blokady ru-

Posiadanie wykwalifikowanego, doświadczonego personelu i wyposażenia warsztatowego sprawiają, że Polsad naprawia maszyny z kraju i najdalszych zakątków Europy

mienia teleskopowego. Właściciel ładowarki znając skomplikowany stopień zniszczeń zastrzegł sobie, że płatność za naprawę uiści po tak zwanym odbiorze maszyny przez UDT.
Dopełniając swoją ofertę Polsad oferuje szeroki zakres umów
serwisowych. Są one zawsze indywidualnie dopasowywane
do konkretnych potrzeb. Największą popularnością cieszą
się umowy obsługowo-eksploatacyjne, zawierane przy zakupie maszyny na okres trwania gwarancji fabrycznej. W jej cenę wliczone są koszty wszystkich przeglądów i pełnej obsługi serwisowej. Stosunkowo częstą potrzebą zgłaszaną przez
klienta jest zapewnienie nadzwyczajnego czasu reakcji serwisu, co również regulowane jest specjalną umową.
Od niemal czterech lat opieką serwisową gwarancyjną
i pogwarancyjną ładowarek Merlo zajmuje się doświadczony pion serwisu maszyn budowlanych. Skomplikowane remonty, diagnozowanie i usuwanie trudnych i ukrytych usterek hydraulicznych czy elektrycznych – wszystkie te zadania koordynowane są z centrali w Kutnie, co
daje możliwość przeprowadzenia naprawy w optymalnej
geograficznie placówce firmy. W związku z dynamicznie
rosnącym zapotrzebowaniem na serwis nośników teleskopowych (przede wszystkim rynku wtórnego), w tym
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Polsad dysponuje mobilnymi warsztatami, co sprawia, że zdecydowana większość
prac serwisowych i obsługi okresowej sprzętu może odbywać się w terenie

chów roboczych maszyny w momentach krytycznych dla
stabilności. Wywrotka maszyny i katastrofa budowlana z platformą roboczą, na której pracują ludzie – niemal
gwarantowana. Żadna kontrolka w maszynie nie wykazywała
nieprawidłowości. Olbrzymie doświadczenie elektromechaników Polsadu cyklicznie szkolonych w fabryce Merlo w połączeniu z możliwością korzystania ze specjalistycznych komputerów diagnostycznych do układów hydrostatycznych
Bosch Rexroth i Sauer, sprawiły, że usterka została wykryta
i naprawiona, a maszyna przestała zagrażać swemu operatorowi i innym pracownikom placu budowy.

dy kilka lat temu zarząd Bosch intensywnie analizował nowe strategiczne obszary działalności, dział
Commercial Vehicle & Off-Road (CVO) wydawał się
początkowo jedynie obiecującym pomysłem. Badania rynkowe wykazały jednak, że ma on duży potencjał. Segment
ten – obejmujący samochody ciężarowe, maszyny budowlane o mocy do 4.000 KM, wózki widłowe, a nawet maszyny
rolnicze – kryje w sobie perspektywę ogromnego wzrostu.
Dotyczy to zarówno krajów, w których zaostrzają się wymogi związane z ochroną środowiska i bezpieczeństwem, jak
też regionów podlegających intensywnemu rozwojowi, które
niebawem zyskają olbrzymie metropolie.
Do tej pory Bosch nie mógł w pełni wykorzystać istniejącego potencjału rynkowego ze względu na swoją strukturę organizacyjną. Działy branżowe, mające własne cele i zadania,
w większości nie były w stanie przygotować dla klientów
CVO oferty w pełni dostosowanej do ich potrzeb. Dlatego
na początku tego roku utworzono nową jednostkę organizacyjną przeznaczoną wyłącznie do segmentu Commercial
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pojazdu czy maszyny, co wymaga odpowiedniego wsparcia ze strony kilku działów branżowych. Dobrym tego przykładem może być zastąpienie lusterka zewnętrznego
w pojeździe systemem kamer monitorujących z wyświetlaczem – dodaje Johannes-Jörg Rüger.
Obecnie nie wystarczy już dostarczać producentom maszyn
roboczych samych wtryskiwaczy do Diesla. Dzieje się tak
dlatego, że potrzebują oni także kolorowych wyświetlaczy
czy czujników wykorzystywanych na potrzeby układów
wspomagających. W przyszłości każdy z użytkowników będzie mógł zwrócić się do jednego partnera kontaktowego,
który zaopatrzy go w kompletną paletę produktów Bosch.

Więcej niż wtryskiwacze do silników wysokoprężnych – w nowym portfolio Bosch
znajdują się między innymi kolorowe wyświetlacze

W centrum zainteresowania nowego działu Commercial Vehicle & Off-Road (CVO)
są nie tylko pojazdy, ale także maszyny budowlane, rolnicze oraz wózki widłowe

Vehicle & Off-Road. Uwaga jej pracowników koncentruje się
nie tylko na dużych klientach, lecz na tym, by objąć zasięgiem prowadzonej działalności wszystkich klientów danego
obszaru, a więc z uwzględnieniem małych firm.
– Jako nowa jednostka sektora Mobility Solutions, jesteśmy powiązani z dotychczasowymi strukturami tylko częściowo. Stanowimy raczej organizację handlową ze zintegrowanym obszarem rozwoju systemów, która ściśle
współpracuje ze wszystkimi działami branżowymi – wyjaśnia Johannes-Jörg Rüger, prezes działu Commercial Vehicle & Off-Road. Pełniąc funkcję organizacji
interdyscyplinarnej, Commercial Vehicle & Off-Road będzie w stanie zaoferować klientowi kompleksowe rozwiązania. – Jeśli klient chce podnieść ekonomiczność działania, przyglądamy się nie tylko samemu układowi wtryskowemu. Uwzględniamy wszystkie zastosowania danego

W segmencie samochodów osobowych taki schemat działania funkcjonuje od dawna i producenci tacy jak na przykład
Daimler czy Volkswagen posiadają własnych pełnomocników do spraw sprzedaży.
CVO nie jest jednak typową organizacją handlową, ponieważ
w jej ramach prowadzone są także prace nad rozwojem systemów. – Mogą to być produkty z segmentu samochodów
osobowych, takie jak na przykład kamera stereowizyjna, którą
wspólnie z innymi działami branżowymi adaptujemy na potrzeby rynku samochodów użytkowych, ale mogą to być także
autorskie produkty – tłumaczy Johannes-Jörg Rüger.
Szczególnie obszary rozwoju związane z tematami integracji
samochodów z internetem i zautomatyzowanej jazdy obiecują interesujące synergie z segmentem samochodów użytkowych, a w konsekwencji spory wzrost obrotów. – Krótkie serie produkcyjne oraz wyższe zróżnicowanie wariantów w segmencie pojazdów typu off-road mogą na pierwszy rzut oka
wydawać się mniej atrakcyjne w porównaniu do segmentu samochodów osobowych. Jednak nasze projekty mają z reguły
charakter długofalowy i skutkują trwałością relacji z klientami.
Właśnie z tego powodu warto zatem przyjrzeć się im uważniej – zauważa Johannes-Jörg Rüger.
SERWIS I EKSPLOATACJA
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Nowa jednostka organizacyjna w strukturach Bosch

OGUMIENIE

Fachowa pomoc w przypadku awarii ogumienia
la firm transportowych realizujących przewozy na terenie całej Europy, każda awaria ogumienia to poważny problem. Długie przestoje, oczekiwanie na pomoc
czy konieczność holowania, znacznie wydłużają czas dostarczenia towarów, co z kolei może generować dodatkowe
koszty. Z tego względu warto skorzystać z oferowanej przez
Continental usługi ContiBreakdownService, która gwarantuje
błyskawiczną i fachową pomoc w przypadku awarii ogumienia na obszarze całej Europy.
ContiBreakdownService to jeden z pięciu modułów oferowanych w ramach kompleksowego programu zarządzania ogumieniem Conti360° Fleet Services, który świadczy menedżerom flot i kierowcom pojazdów ciężarowych profesjonalną pomoc, obsługę, a co najważniejsze – szybkie przywrócenie mobilności w przypadku uszkodzenia opony w trasie. – Jednym
z wyzwań stojących przed firmami transportowymi jest ograniczenie kosztów funkcjonowania i tak efektywne zarządzanie stanem technicznym pojazdów, aby nie generowały dodatkowych
kosztów. Zdajemy sobie sprawę, jak istotna jest błyskawiczna
pomoc w usunięciu awarii opony na trasie, dlatego w ramach
modułu ContiBreakdownService floty ciężarowe mają zapewnione fachowe wsparcie, przy ograniczeniu do minimum czasu
przestoju pojazdu, zarówno w ramach transportu krajowego, jak
i międzynarodowego – powiedział Jacek Młodawski, Fleet Business Manager w Continental Opony Polska.

D

Usługa ContiBreakdownService jest dostępna całą dobę przez wszystkie dni
tygodnia, w tym święta. Aby z niej skorzystać, wystarczy skontaktować się
z polskojęzycznym centrum zgłoszeniowym

Skutki awarii opony i związane z tym wielogodzinne unieruchomienie pojazdu są szczególnie istotne dla firm logistycznych realizujących przewozy międzynarodowe, gdyż mogą
nieść ze sobą poważne konsekwencje finansowe i negatywnie wpłynąć na relacje z klientem oczekującym na dostawę
towaru. W ramach usługi ContiBreakdownService klienci
Conti360°otrzymują gwarancję Drive-on, czyli zapewnienie,
że pojazd ponownie wyruszy w trasę w czasie maksymalnie trzech lub czterech godzin od momentu zgłoszenia awarii
przez kierowcę do momentu podpisania przez niego raportu
serwisowego. Co ważne, dla wygody użytkowników modułu
ContiBreadkownService cała procedura wymiany opony
przebiega bezgotówkowo. Usunięcie awarii może nastąpić
na miejscu zdarzenia albo w jednym z 2.700 serwisów opatrzonym logo Conti 360° w całej Europie, z których ponad 100
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zlokalizowanych jest w Polsce. W przypadku, kiedy w ustalonym czasie pojazd nie odzyska pełnej mobilności, Continental zapłaci firmie karę umowną w wysokości 100 euro.
Aby skorzystać z usługi ContiBreakdownService, wystarczy
zadzwonić do polskojęzycznego centrum zgłoszeniowego
i powiadomić o awarii. Należy podać przy tym dane firmy i pojazdu, jego aktualną lokalizację oraz opisać zdarzenie. Kierowcy podróżujący za granicą nie muszą obawiać się bariery językowej, gdyż polskojęzyczna infolinia działa 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, również w dni wolne i święta.
Dodatkową korzyścią wynikającą z użytkowania usługi
ContiBreakdownService, jest pełna przewidywalność i kontrola kosztów związanych z usuwaniem ewentualnych awarii
ogumienia. Z jednej strony firmy transportowe płacą stałą
opłatę serwisową obejmującą koszt zamówienia mobilnego
serwisu wraz z opłatą za dojazd, demontaż i złomowanie zużytej opony, montaż nowej opony przy użyciu profesjonalnych materiałów serwisowych, a także wymianę koła zapasowego. Z drugiej zaś strony otrzymują gwarancję niezmiennej,
z góry ustalonej ceny za rzeczy nieobjęte opłatą serwisową,
np. za naprawę opon. W ten sposób floty nie tylko zyskują
pewną pomoc, ale także nie są zaskakiwane przez wysokie
kwoty na wystawionej fakturze za wykonanie usługi serwisowej. Właściciele flot pojazdów ciężarowych cenią sobie także
możliwość opłacenia usługi nie w trakcie naprawy, ale z odroczonym terminem płatności ustalonym przy zawieraniu kontraktu z firmą Continental. W innym wypadku, to kierowcy musieliby być przygotowani na pokrycie dużych kosztów usunięcia awarii. Dodatkowym ułatwieniem rozliczeń dla flot jest integralność płatności – jeśli firmy korzystają z większej liczby
modułów oferowanych w ramach Conti360° Fleet Services,
otrzymują jedną fakturę zbiorczą za wszystkie operacje przeprowadzone w jednym cyklu rozliczeniowym.
Korzyści płynące z usługi ContiBreakdownService doceniło
wiele firm, między innymi polski oddział Grupy Raben, jeden
z liderów europejskiego rynku transportowego. – Nasza firma
od ponad osiemdziesięciu lat oferuje kompleksowe usługi logistyczne na terenie całej Europy. Dbamy o to, aby towary naszych klientów docierały do miejsc przeznaczenia na czas.
Sieć serwisowa Conti360° daje nam spokój i pewność operacyjną, ponieważ gwarantuje, że nasza flota pozostaje w ciągłym ruchu, w dowolnym czasie, podczas gdy koszty pozostają przejrzyste i przewidywalne – powiedział Zbigniew Szafrański, fleet manager Raben Group.
Program Conti360° Fleet Services działa już od sześciu lat zapewniając firmom transportowym doradztwo zakupowe, serwis
oraz kontrolę ogumienia. W ramach programu dostępnych jest
pięć modułów gwarantujących efektywne zarządzenia oponami.
Usługa ContiFitmentService oferuje doradztwo zakupowe oraz
montaż opon, ContiFleetCheck zapewnia okresowe przeglądy
ogumienia. ContiCasingManagement umożliwia zarządzanie zużytymi oponami, a ContiBreakdownService zapewnia obsługę
i pomoc w przypadku awarii na trasie. Ostatni moduł
– ContiFleetReporting – to szczegółowa analiza danych związanych z oponami, która wskaże potencjalne oszczędności.
W chwili obecnej usługa ContiBreakdownService dostępna jest w dwudziestu siedmiu krajach europejskich, w tym
oczywiście w Polsce.

SERWIS

Serwis Komatsu Poland działa elastycznie i profesjonalnie
abywcy profesjonalnych maszyny roboczych oczekują
profesjonalnej obsługi posprzedażowej. Doskonale
zdaje sobie z tego sprawę firma Komatsu Poland oferując bogatą paletę usług serwisowych, które z jednej strony
gwarantują maksymalną dostępność sprzętu, a z drugiej szybką i skuteczną pomoc doraźną. Zasadniczą część oferty stanowią różne rodzaje gwarancji, dostosowane do sposobu eksploatacji konkretnej maszyny. Ta sama koparka gąsienicowa
może być bowiem w jednej firmie wykorzystywana na przykład
do prac wyburzeniowych, natomiast w innej – do robót ziemnych. Dlatego każdy klient Komatsu Poland ma do wyboru kilka opcji gwarancji, różniących się dwoma zasadniczymi czynnikami, tj. zakresem „pokrycia” i długością trwania umowy
gwarancyjnej. Jeśli chodzi o pierwszy z nich, możliwe są następujące zakresy gwarancji: pełna, obejmująca tylko części
zamienne, pełna tylko dla układu napędowego oraz obejmująca wyłącznie części do układu napędowego. Z kolei długość
okresu gwarancji waha się od 1.500 godzin pracy lub 12 miesięcy do 6.000 godzin pracy lub 48 miesięcy (zależy co nastąpi wcześniej). W przypadku dużych maszyn produkcyjnych
umowa gwarancyjna może być wydłużona do 10.000 godzin
pracy lub 72 miesięcy.

N

Komatsu Poland ma około 40 mechaników mobilnych, którzy są rozmieszczeni
na terenie całego kraju. Wynika to z założenia, by każdy samochód serwisowy obsługiwał maszyny w promieniu nie większym niż sto kilometrów

sięcznej gwarancji. Program działa na zasadzie wymiany. Najpierw następuje określenie wartości rynkowej zwróconej części lub podzespołu w oparciu o prostą procedurę oględzin zewnętrznych, a następnie jest wydawany identyczny zregenerowany element w cenie nawet do pięćdziesięciu procent niższej od ceny nowej części. Oferta części i podzespołów regenerowanych obejmuje silniki, skrzynie biegów, rozruszniki, alternatory, turbosprężarki oraz urządzenia elektroniczne.
W prawidłowej eksploatacji sprzętu marki Komatsu niezwykle pomocny jest system Komtrax, będący wyposażeniem
standardowym niemal wszystkich oferowanych maszyn.

Oryginalne części zamienne Komatsu gwarantują najwyższą jakość i są idealnie
„kompatybilne” z pozostałymi komponentami zastosowanym w maszynie. Wpływa
to na jej niezawodność oraz wartość przy odsprzedaży

Komatsu Poland zapewnia części nowe i fabrycznie regenerowane. W obu przypadkach są one oryginalne, gwarantując niezawodność maszyny i jej wysoką wartość przez
wiele lat. Ich jakość jest identyczna, jak części zamontowanych pierwotnie, a często nawet lepsza, ponieważ od czasu wyprodukowania danej jednostki sprzętowej mogły zostać dokonane udoskonalenia konstrukcyjne i materiałowe.
Dzięki utworzeniu gęstej sieci dystrybucji części zamiennych z centralnym magazynem w Brukseli, około dziewięćdziesiąt osiem procent wszystkich komponentów może
być dostarczona do każdego miejsca w Europie już w ciągu 48 godzin. Pozostałe dwa procent części jest sprowadzanych z innych magazynów oraz od dostawców rozsianych na całym świecie, wykorzystując przy tym najnowsze
rozwiązania technologii informatycznej i logistycznej.
Części i podzespoły zregenerowane mają fabryczne certyfikaty, a ich jakość jest porównywalna z analogicznymi nowymi
komponentami, co znajduje potwierdzenie w dwunastomie-

Wszystkie elementy wewnątrz regenerowanego podzespołu są wymieniane, sprawdzane i kalibrowane, a silniki przechodzą odpowiednie próby na hamowni. W procesie regeneracji firma Komatsu wykorzystuje tylko części oryginalne

Gromadzi on dane eksploatacyjne i systemowe maszyny,
na której został zamontowany, utrzymując jednocześnie komunikację z satelitarnym systemem nawigacji GPS, śledzącym położenie sprzętu. Właściciel maszyny ma pełny dostęp do wszystkich informacji praktycznie z każdego miejsca – wystarczy, że zaloguje się na przygotowanej w tym celu specjalnej stronie internetowej. Dysponując nimi o wiele
łatwiej optymalizować wykorzystanie maszyn, zapobiegać
ich awariom czy planować przeglądy.
SERWIS I EKSPLOATACJA
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Lifting w średnim wieku, czyli Cat 772 pod odbudowie

ksploatacja maszyn budowlanych użytkowanych od nowości może odbywać się według jednej z kilku filozofii.
Pierwsza z nich, zwana kontraktową, to najbardziej eksploatująca forma czerpania korzyści. Stosuje się ją najczęściej
w maszynach z niższych cenowo i jakościowo półek. Polega
na maksymalnym wykorzystaniu sprzętu przy kontrakcie, a następnie zastąpieniu go nowym, gdyż dalsza praca jednostki
wymagałaby nieopłacalnego remontu. Inna metoda, zwana własnościową, to sposób eksploatacji niezależny od ilości
kontraktów. Maszyna użytkowana w takiej opcji jest najczęściej
z najwyższej półki, aby mogła pracować długo po spłaceniu
zobowiązań finansowych. Jej wymiana następuje tylko wtedy,
gdy pojawia się konieczność zastosowania bardziej wydajnych
rozwiązań. Jest też „trzecia droga” łącząca długofalową eksploatację z odbudową. Właśnie z takiej opcji skorzystała niedawno jedna z kopalni koncernu LafargeHolcim w Polsce decydując się na remont wozidła Cat 772.
Model 772 został wprowadzony w roku 2006 i zastąpił wozidła 769D i 771D. Najbardziej widoczną cechą jest przestronna kabina zamontowana na środku pojazdu – wcześniejsze modele miały ją z boku. Dzięki temu wozidło prowadzi się lepiej, a operator ma świetne pole widzenia i wyższy komfort pracy. Ponadto fotel instruktora znajduje się teraz obok fotela operatora (poprzednio był za nim), umożliwiając instruktorowi lepszą komunikację oraz lepszy widok
na przyrządy obsługowe i zestaw wskaźników. Wozidło
Cat 772 o masie własnej przekraczającej 35 ton i nominalnej ładowności 46 t jest napędzane przez sześciocylindrowy silnik Cat C18 Acert. Jednostka ta ma pojemność 18,1
dm3, zapewnia moc 399 kW (535 KM) i maksymalny moment obrotowy 2.696 Nm. Silnik spełnia normy emisji spalin
Stage IIIB, a w porównaniu do odmiany z poprzedniego modelu ma wydłużone okresy międzyprzeglądowe z 250
do 500 godzin pracy i zapewnia mniejsze zużycie paliwa.

E
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Właśnie takie zalety przekonały LafargeHolcim do nabycia tego wozidła do jednej z dolnośląskich kopalni kruszyw należących do koncernu. W tym celu zwrócono się do Bergerat Monnoyeur, dealera maszyn Cat, który dostarczył maszynę z odpowiednią obsługą posprzedażową i finansowaniem Caterpillar
Financial. Wozidło było przedmiotem kontraktu najmu długoterminowego, którego zasadniczą cechą jest brak konieczności zapłaty całości ceny urządzenia – Caterpillar Financial oszacowuje przyszłą wartość rynkową maszyny dla danego okresu
i liczby przepracowanych godzin i kalkuluje czynsz najmu
w oparciu o różnice pomiędzy ceną zakupu urządzenia a szacowaną wartością końcową. Pozwala to na znaczące obniżenie
kosztów użytkowania maszyny i przenosi ryzyko związane z redystrybucją wozidła z użytkownika na wynajmującego.
W momencie, kiedy kontrakt wygasł, czyli po 15.000 godzinach satysfakcjonującego użytkowania, pojawiła się kwestia
wymiany na nowszy model lub skorzystania z opcji certyfiko-

Najważniejszym kryterium kwalifikującym do odbudowy jest rama. Jeżeli pozostaje
nienaruszona, to odbudowa ma dalszy sens, tak jak było w opisywanym przypadku

wanej odbudowy. Zdecydowano się na to drugie rozwiązanie. Dlaczego? Zakup nowej maszyny renomowanej marki to
niemały wydatek. Trudno odmówić racji użytkownikowi, który może mieć problem z odsprzedażą używanej maszyny lub
nie jest pewny swojej finansowej przyszłości, a musi inwestować w nowy sprzęt. Szkoda też pozbywać się jednostki, która jest już „ułożona”, dotarta, sprawdzona i pozbawiona tak
zwanych chorób wieku dziecięcego. Starsze maszyny bywają prostsze, a w wielu sytuacjach bez obaw można skierować
je do prac, do których wręcz szkoda „nówek”. Dzięki renowacji maszyna odzyskuje nominalne parametry robocze i może
wyglądać tak, jakby dopiero opuściła linię produkcyjną.
Przy zaangażowaniu pracowników Caterpillar Financial oraz
zespołu Bergerat Monnoyeur udało się wypracować rozwiązanie, dzięki któremu życie maszyny można było przedłużyć.
Warto przy tym wspomnieć, że opisane wcześniej ryzyko przyszłej wartości rynkowej zmaterializowało się na skutek spadku
cen surowców kopalnianych i w konsekwencji ograniczonego
zapotrzebowania na używane urządzenia służące do ich wydobycia – wartość końcowa przyjęta do kalkulacji pierwotnego
kontraktu najmu, znacząco przewyższała cenę możliwą do uzyskania w momencie zwrotu wozidła przez LafargeHolcim.
Caterpillar wprowadził program odbudowy maszyn prawie 30 lat temu. Od początku cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem, bo w tym okresie na całym świecie wyremontowano ponad 10 tys. jednostek. Jak przebiega taka odbudowa? Bergerat Monnoyeur proponuje trzy podstawowe
poziomy certyfikowanej odbudowy, dostosowane do wymagań i oczekiwań poszczególnych klientów. Najbardziej zaawansowany zakres odbudowy to CCR (Cat Certified Rebuild), który polega na kompletnym remoncie maszyny z lakierowaniem. Kolejnym poziomem jest CHR (Certified Hydraulic
Rebuild), gdzie remontowi podlega układ hydrauliczny, dlatego zalecany jest on w koparkach kołowych i gąsienicowych. Ostatni poziom to CPT (Certified Powertrain Rebuild)
i jest przeznaczony do maszyn, w których szczególne znaczenie odgrywa układ przeniesienia napędu, takich jak ładowarki kołowe czy spycharki gąsienicowe. Zakres prac remontowych obejmuje w tym przypadku silnik razem z osprzętem,
zmiennik momentu, skrzynię biegów, mosty napędowe,
zwolnice itp. Dużą korzyścią dla klienta jest uzyskanie po odbudowie maszyny uzupełnionej o udoskonalenia, jakie na-

Silnik przed i po remoncie, ale nadal w poprzedniej klasie emisji spalin. Odbudowa to
nie produkcja nowych maszyn, więc można pozostać przy dotychczasowej normie
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Odbudowa proponowana przez Caterpillar wzbogaca maszynę o elementy, które pojawiły się w nowszych modelach. Użytkownik pozostaje więc na bieżąco z nowinkami

stąpiły od chwili wyprodukowania jednostki z numerem 1
do chwili remontu. Jest to więc częstokroć maszyna nowsza
niż w chwili zakupu. Taki „upgrade” na szczęście nie obejmuje układów obróbki spalin. Te pozostają na etapie normy
z dnia produkcji. Bardzo poważny remont przechodzi kabina
operatora, która ma robić wrażenie nowej – co wpływa na poprawę komfortu pracownika. Nie „zeruje się” licznika godzin
pracy, ale wymienia oprogramowanie komputera.
Każda odbudowa rozpoczyna się od rozmontowania maszyny na części, potem następuje weryfikacja elementów, zgodnie z wytycznymi producenta, gdyż Caterpillar dokładnie
określa, które części muszą zostać wymienione, a które mogą być wykorzystane ponownie. Co ciekawe, Caterpillar już
na etapie projektowania swoich maszyn przewiduje wielokrotną naprawę sprzętu, aby klient mógł jak najdłużej go eksploatować. To wyjątkowe podejście w świecie producentów maszyn. Gdy jest koniunktura na rynku, Caterpillar czerpie profity
ze sprzedaży nowych jednostek, ale gdy budownictwo „przysiada”, w ofercie przydają się właśnie tego typu usługi. A to
przy ponownym wzroście sektora budowlanego ponownie
owocuje lojalnością klientów. Odbudowana maszyna może
mieć zerowy przebieg i otrzymuje nową tabliczkę znamionową, na której są umieszczone data i miejsce remontu. Poza
tym wszystkie wymienione elementy są objęte roczną gwarancją, a w przypadku odbudowy CCR cała maszyna. Istnieje
też możliwość wykupienia gwarancji wydłużonej, na przykład
na układ przeniesienia napędu czy hydrauliki.
Wozidło należące do firmy LafargeHolcim było odbudowywane w serwisie pod Wrocławiem, a silnik i most napędowy
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w Komornikach koło Poznania, ale podobne usługi są prowadzone w pozostałych oddziałach Bergerat Monnoyeur. Ma to
zbliżyć remonty do klientów oraz skrócić czas ich wykonania. – Razem z odbudową zaoferowano nowy kontrakt najmu,
zwany w skrócie FLEX, który polega na tym, że maszyna będzie wynajmowana w taki sposób, że wszystkie koszty eksploatacji, przeglądów i serwisu są po stronie Bergerat Monnoyeur, natomiast płaci się tylko za wykorzystane godziny pracy.
Do tej pory – nawet jeżeli wynajmowaliśmy maszyny – płatność
była miesięczna, ustalona – mówił w trakcie przekazania wozidła klientowi Adam Rogala, menadżer serwisu ds. klientów
międzynarodowych. To ciekawa forma finansowania i zarządzania maszyną, cenna zwłaszcza w branży górniczej, bezpośrednio związana ze zmienną skalą wydobycia. – Maksymalny

Wozidło kilka tygodni po „sanatorium” zastaliśmy przy pracy. Gdyby nie brudne
opony i kurz pokrywający maszynę, wyglądałaby ona jak nowa, prosto z fabryki

limit wykorzystania maszyny to 3 lata i 10 tys. godzin – dodał
Adam Rogala. FLEX różni się od typowej umowy najmu długoterminowego, ponieważ całkowicie eliminuje konieczność modyfikacji umowy np. z uwagi na potrzebę zwiększenia ustalonego wcześniej limitu motogodzin. Najem Długoterminowy
FLEX to leasing operacyjny, pozabilansowy ze zmienną opłatą miesięczną zależną od przepracowanych godzin w danym
miesiącu. Co do zasady taka umowa zawierana jest na ustalony okres lub ustaloną liczbę godzin pracy – w zależności co na-

Słoneczny dzień przekazania maszyny do pracy zgromadził całą rodzinę przyjaciół wozidła Cat 772: użytkownika, operatorów i przedstawicieli Bergerat
Monnoyeur. Wraz z przekazaniem odbyło się szkolenie dla operatorów

stąpi pierwsze. Klient płaci stawkę za przepracowaną godzinę,
która zawiera amortyzację urządzenia, koszty finansowania,
serwis, gwarancję i ubezpieczenie urządzenia. Stawka za godzinę ma charakter regresywny tj. koszt jednostkowy zmniejsza się wraz ze zwiększaniem liczby przepracowanych godzin.
Takie rozwiązanie pozwala na zbilansowanie kosztów korzystania z danego urządzenia z generowanymi przez nie przychodami, dzięki czemu stanowi świetne narzędzie optymalizacji rentowności wykorzystania urządzenia w danym okresie. Warto
dodać, że jest to już czwarty kontrakt tego typu (podpisany
przez LafargeHolcim i Caterpillar Financial), przy czym pierwszy obejmujący odbudowę certyfikowaną. Cat Financial znalazł się także w gronie Laureatów 27. edycji Medalu Europejskiego BCC właśnie za usługę FLEX. Najtrudniejszym wymaganiem ze strony klienta było uzyskanie takiej stawki za godzinę
pracy, jaką generują nowe wozidła dotychczas używanej
marki, także pracujące w Lubieniu oraz terminy. – Musieliśmy
się także zmieścić w czasie naprawy nie dłuższym niż 2,5 miesiąca. Termin udało się dotrzymać i pierwsza w Polsce odbudowa maszyny tej wielkości zakończyła się sukcesem. Odnowiony
Cat pracuje w kopalni Lubień koło Jawora, gdzie wydobywany
jest bazalt w ilości 800.000 ton rocznie. Maszyna będzie pracowała na dwie zmiany, pięć dni w tygodniu do roku 2019 –
podsumowuje Adam Rogala.

Wyrobisko w Lubieniu jest głębokie i wąskie, a drogi technologiczne dość strome. Nie stanowi to jednak najmniejszego problemu dla odbudowanego wozidła Cat 772.
Nawet na najtrudniejszych odcinkach porusza się ono szybko i cicho
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„Kalkulator” pomoże określić koszty posiadania sprzętu
owstały w roku 2006 European Rental Association (Europejski Związek Wypożyczalni) postawił przed sobą
zadanie reprezentowania krajowych organizacji tego
typu z całej Europy zajmujących się wypożyczaniem maszyn
i sprzętu budowlanego. W chwili obecnej członkami European Rental Association jest blisko pięć tysięcy wypożyczalni.
Biorą one udział w pracach związku europejskiego bezpośrednio lub za pośrednictwem czternastu krajowych związków wypożyczalni. European Rental Association działa poprzez grupy robocze w obszarze promocji, bezpieczeństwa,
zrównoważonego rozwoju, statystyki, technologii oraz ogólnych zasad wypożyczania.
European Rental Association (ERA) odpowiadając na potrzeby wypożyczających sprzęt działających w branży budowlanej oddał do ich dyspozycji nowe narzędzie w postaci darmowego „kalkulatora”, który pozwala obliczyć „Całkowity
Koszt Posiadania Sprzętu”. Nowe narzędzie zapewnia większą przejrzystość w kalkulacji kosztów całego cyklu użytkowania sprzętu. „Kalkulator” stworzony we współpracy z Solvay Brussels School of Economics and Management, jest
pierwszym ogólnie dostępnym narzędziem tego typu. Umożliwia prowadzenie finansowych obliczeń, które są pomocne
w codziennych działaniach wszystkim, którzy wykorzystują
maszyny i sprzęt budowlany. „Kalkulator” pozwala na lepszą
ocenę ich rzeczywistych kosztów, wyceniając całkowitą, ekonomiczną wartość inwestycji.
Kompleksowe badania i analizy potrzeb sektora budowlanego przeprowadzone w fazie rozwijania narzędzia ujawniły potrzebę lepszej przejrzystości, zwłaszcza że wiele przedsiębiorstw bardziej wnikliwie analizuje swoje budżety w okresie
tuż po kryzysie finansowym. Wywiady przeprowadzone
z pracownikami wyższej kadry kierowniczej w organizacjach
w całej Europie, która swoją działalność opiera na użyciu
sprzętu, ujawniły wyższy nacisk na wyprowadzenie aktywów
niezwiązanych z główną działalnością poza bilanse.
Pozyskiwane od nich dane oraz doświadczenia wykorzystano oczwiście w pełni anonimowo. Chodziło wyłącznie o to,
by pomóc ukształtować ten przełomowy model. Kalkulator
„Całkowitego Kosztu Posiadania” (TCO) sprzętu umożliwia
uzyskanie przejrzystości, o którą chodzi, na nowo ustanawiając „prawidłowy model” całkowitego kosztu posiadania z wyraźnie uwidocznionymi wszystkimi kosztami bezpośrednimi
i pośrednimi. Prezentowany model dostarcza nigdy wcześniej nie udostępniany publicznie poziom analizy kosztów
w uproszczonym i przyjaznym dla użytkownika interfejsie.
Jedną z opcji oferowanych przez kalkulator jest całkowicie
bezstronna analiza porównawcza skutków ekonomicznych
zakupu w porównaniu do wynajmu; stanowi to pomoc dla
użytkowników sprzętu w podjęciu decyzji o wynajmie lub zakupie w oparciu o rzetelne przesłanki.
Kalkulator jest dostępny na stronie internetowej, a także jako
aplikacja pod systemy Android oraz Apple App, jest przyjaznym dla użytkownika narzędziem zdalnym. Wszystkie dane
wygenerowane przez Kalkulator będą należały do użytkownika oraz będą przez niego przechowywane. ERA nie przechowuje takich danych – kalkulator stworzono jedynie jako pomoc dla branży, aby umożliwić uzyskiwanie lepszej wydajności operacyjnej i środowiskowej.

P

Kalkulator w oparciu o rzetelne przesłanki umożliwia całkowicie bezstronną analizę skutków ekonomicznych zakupu w porównaniu do wynajmu sprzętu

Michel Petitjean, Sekretarz Generalny ERA powiedział: – Pracując z zespołem w Solvay Brussels School of Economics
and Management za cel obraliśmy uzyskanie spójnej i obiektywnej analizy kosztów całkowitych posiadaniasprzętu. To
przełomowe narzędzie jest zasilane jednym z najbardziej zaawansowanych modeli obliczeniowych i można je stosować
dla większości sprzętu, zarówno kompaktowego jak i ciężkiego. Uważam, że dla całej naszej branży jest to milowy krok we
właściwym kierunku.
Dirk Stukkens, przedstawiciel lidera przemysłu wyposażenia,
powiedział: „Kryzys finansowy zupełnie zmienił sposób, w jaki klienci nabywają urządzenia. Cena urządzenia stała się
głównym czynnikiem podczas podejmowania decyzji; obecnie coraz więcej decyzji klientów opiera tę decyzję na tym, ile
wyniosą całkowite koszty użytkowania. – To nowatorskie narzędzie pozwala użytkownikom na obliczenie tak zwanego
„całkowitego kosztu posiadania” w sposób szybki i łatwy, ponieważ daje dostęp do pełnej analizy finansowej kosztów wyposażenia – wcześniej przechowywanego na wielu arkuszach. Bierze poprawkę na całkowite koszty nabycia oraz eksploatacji, jak również koszty powiązane z wymianą lub ulepszeniem na koniec okresu użytkowania. Dzięki prostocie użycia może w klarowny sposób dać pełny obraz każdej inwestycji kapitałowej w wyposażenie.
„Kalkulator” dostępny jest pod adresem: http://equipmentcalculator.org. Po przeprowadzeniu prostego procesu rejestracji użytkownicy mogą wyliczyć całkowity koszt posiadania dla następujących typów maszyn:
• ładowarka kołowa >15 ton,
• ładowarka gąsienicowa >15 ton,
• koparka kołowa >15 ton,
• koparka gąsienicowa >15 ton.
• urządzenie do ogólnych prac budowlanych < 15 ton.
Po wybraniu typu urządzenia, użytkownik może wprowadzić
„sugerowane” lub „dodane” wartości w pola w kategoriach
„nakłady związane z inwestycją” oraz „nakłady związane z likwidacją”, co pozwoli obliczyć roczny, miesięczny oraz
dzienny koszt posiadania. Następnie – opcjonalnie – można zapoznać się z kosztami wynajmu, wprowadzając dane
w dotyczące go pola.
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Największa bezprzewodowa moc od Milwaukee
chodząca w skład grupy TTI firma Milwaukee od roku 1924 koncentruje się na jednym celu, jakim
jest produkcja najlepszych profesjonalnych elektronarzędzi heavy-duty i akcesoriów dla nich. Dzisiaj marka Milwaukee identyfikowana jest z profesjonalnymi narzędziami
o najwyższej jakości, trwałości i niezawodności, jaką tylko
można sobie wyobrazić. Firma nieodmiennie ustanawia standardy w branży kierując swoją ofertę do wszystkich użytkowników profesjonalnych narzędzi, których asortyment obejmuje
ponad pięćset elektronarzędzi i przeszło trzy i pół tysiąca akcesoriów. Od rozpoczęcia swojej działalności Milwaukee zawsze stawia na jakość, którą tworzy z użyciem najnowocześniejszych technologii i zaawansowanych technik produkcyjnych.
Tego lata Milwaukee, wprowadza na rynek nową baterię o pojemności 9,0 Ah (M18 REDLITHIUM-ION HIGH DEMAND 9,0 Ah)
i najlżejszy młot M18 FUEL SDS-Max. W ten sposób ogłasza
„Największy Krok Przemysłu” w kierunku pełnego zastąpienia
przewodów zasilających. Dwa nowe rozwiązania technologiczne w połączeniu z zaawansowanymi silnikami i elektroniką
w systemie M18, zmieniają dotychczasowe myślenie o elektronarzędziach, które mogą być wykorzystywane przez wiele godzin w ekstremalnie ciężkich warunkach bez potrzeby zasilania
ze źródeł zewnętrznych.
Wraz z wprowadzeniem nowego zestawu akumulatorów
M18 REDLITHIUM-ION HIGH DEMAND 9,0 Ah Milwaukee wykorzystuje ekstremalną wydajność M18 FUEL i doprowadza
swoje elektronarzędzia do osiągów niespotykanych na rynku,
pozwalając na otwarcie nowych możliwości użytkowych narzędzi, bez potrzeby stosowania generatorów prądu. Nowa
bateria zapewnia pięć razy dłuży czas pracy niż standardowe
odpowiedniki jonowo-litowe, pozwala pracować dwa razy dłużej niż REDLITHIUM-ION 5.0Ah i o ponad 50% wydłuża możliwość użytkowania w stosunku do narzędzi o napięciu 36 V.
Wydłużony czas pracy w połączeniu z mocą o trzydzieści pięć
procent większą od standardowych akumulatorów generuje
nieograniczone możliwości zastosowania narzędzi wyposa-
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Narzędzia M18 FUEL są w chwili obecnej bezsprzecznie najmocniejszymi bezprzewodowymi urządzeniami 18V w swojej klasie
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żonych w takie zasilanie. Konstruktorzy Milwaukee zadbali
także o niski poziom nagrzewania się nowej baterii (sześćdziesiąt procent niższy niż standardowe akumulatory litowo-jonowe) co w znaczny sposób wydłuża jej czas pracy i żywotność.
Lider technologii bezprzewodowych zaprojektował tak swój
nowy akumulator, aby od początku był przystosowany
do ponad stu narzędzi z rodziny M18. Postęp w technologii
litowo-jonowej Milwaukee, zmienia percepcję i oczekiwania
w stosunku do narzędzi bezprzewodowych, czego wynikiem
jest pierwszy młot wiercąco-burzący 18V, 5 kg, M18 FUEL
SDS-Max znajdujący zastosowanie na skalę przemysłową.
Konstrukcja dostępnego od września tego roku młota M18
FUEL SDS-Max Combination Hammer jest świadectwem moż-

Innowacyjne narzędzie, jakim jest młot M18 FUEL zostało opracowane dla najbardziej wymagających zadań jakie występują na placach budowy

liwości Milwaukee w zakresie dostarczania technologii, która
wyznacza granice oczekiwanej wydajności i produktywności
wśród narzędzi bezprzewodowych. Firma używa do tego jednej platformy. Technologia Milwaukee® M18 FUEL gwarantuje, że młot M18 FUEL SDS-Max Combination Hammer zapewni
wydajność potrzebną dla wymagających zastosowań SDS-Max,
włączając suche odwierty rdzeniowe i średniej wydajności kruszenie, zarówno w blokach z betonu, jak i betonu zbrojonego.
Stosunkowo niska waga nowego młota (wynosząca pięć
kilogramów) w połączeniu z innowacyjnym zasilaniem
M18 REDLITHIUM-ION HIGH DEMAND 9,0 Ah daje możliwość
wiercenia betonu wiertłami do 40 mm przy prędkościach
do 450 obr./min. Bezkonkurencyjna jest również siła uderzenia 6,1 J oraz skok udaru do 3.000 na minutę.
M18 FUEL został opracowany dla najbardziej wymagających
zadań jakie występują na placach budowy. Przy zachowaniu
bezkonkurencyjnej wydajności, wszystkie produkty Milwaukee M18 FUEL charakteryzują się trzema kluczowymi innowacjamiPOWERSTATE, jakimi są silniki bezszczotkowe, REDLITHIUM-ION zestaw akumulatorów i REDLINK PLUS inteligentne oprogramowanie i sprzęt – który dostarcza niezrównaną
energię, wydłuża czas pracy i wytrzymałość narzędzi. Mówiąc
wprost, narzędzia M18 FUEL są najmocniejszymi bezprzewodowymi urządzeniami 18V w swojej klasie.
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Modernizuj i remontuj z SG Equipment Leasing Polska!
żytkownik eksploatujący maszynę w prawidłowy sposób, przestrzegający przewidzianych harmonogramem
przeglądów i konserwacji, z biegiem czasu staje
przed dylematem. Zmodernizować i doposażyć posiadany
sprzęt czy też zdecydować się na zakup nowego? Okres jesienno-zimowy, u progu którego właśnie stanęliśmy, sprzyja takim
dywagacjom. By ułatwić decyzję, SG Equipment Leasing Polska oferuje pożyczkę dla właścicieli maszyn budowlanych,
za pomocą której można sfinansować ich remont, modernizację
czy też doposażenie. – Wystartowaliśmy z naszym innowacyjnym produktem finansowym z wyprzedzeniem, bo już na początku roku. Postąpiliśmy tak ze świadomością, że trzeba odpowiednio wcześnie poinformować branżę o możliwości skorzystania
z pożyczki modernizacyjnej. Liczymy na nawiązanie współpracy
z firmami budowlanymi w rozpoczynającym się właśnie okresie
remontów i przygotowywania sprzętu i maszyn do kolejnego sezonu – mówi Artur Słomka, dyrektor do spraw produktu i współpracy z dostawcami SG Equipment Leasing Polska.
Niestety, większość polskich firm budowlanych boryka się
na co dzień z kłopotami finansowymi. Często potęgowane są
one koniecznością przeprowadzenia kosztownych remontów, czy też doposażenia maszyn w celu przystosowania ich
do zmieniających się warunków i wymogów wykonywania robót. Od pewnego czasu obserwujemy pogłębiającą się stagnację w sprzedaży maszyn nowych. Branża czeka ciągle
na rozstrzygnięcie przetargów, firmy działają zachowawczo
decydując się raczej na przywracanie do sprawności posiadanego sprzętu i utrzymywanie go w należytej kondycji technicznej. Wiele firm nie chce rozstawać się ze swym sprzętem.
Nawet gdy ten jest już mocno wysłużony, wolą przeprowadzić jego remont kapitalny albo wręcz odbudowę. Wymaga
to jednak zgromadzenia często dość pokaźnych środków
na zakup niezbędnych części i komponentów.
W takiej sytuacji z pomocą przychodzi im firma SG Equipment
Leasing Polska oferująca innowacyjny produkt finansowy, jakim jest pożyczka modernizacyjna. Można przeznaczyć ją
na remont lub doposażenie maszyny budowlanej stanowiącej
własność ubiegającego się o jej udzielenie. W grę wchodzi
zatem wyłącznie klient z własną maszyną, nie wziętą w leasing i nie zastawioną/przewłaszczoną. Pożyczka może być
udzielona na okres dwunastu lub dwudziestu czterech miesięcy. Jej spłata następuje w równych ratach miesięcznych.
Stosowane jest oprocentowanie stałe w złotych polskich. Zabezpieczenie pożyczki stanowi zastaw rejestrowy, którego celem jest zabezpieczenie danej wierzytelności. Nowy produkt
finansowy pozwala na sfinansowanie zarówno remontu, jak i
modernizacji sprzętu. SG Equipment Leasing Polska dokonuje zapłaty autoryzowanemu serwisowi kwoty wynikającej
z faktury i ustalonej specyfikacji remontowej opisującej jej
szczegóły. Płatność następuje po wykonaniu remontu i zatwierdzeniu kosztorysu przez właściciela maszyny.
Artur Słomka nie wyklucza nawiązania współpracy z firmami posiadającymi własne warsztaty i działającymi poza strukturami
dealerów dostawcami certyfikowanych części zamiennych
i podzespołów. – Rozumiemy dylemat firm posiadających własne
warsztaty i zatrudniających mechaników. Jeżeli będą korzystać
przy naprawach i modernizacjach z certyfikowanych, oryginalnych
części i podzespołów to nic nie stoi na przeszkodzie, by rozważyć
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Artur Słomka jest przekonany, że pożyczka modernizacyjna ułatwi codzienną egzystencję firmom wykorzystującym ciężki sprzęt budowlany

udzielenie pożyczki. Jesteśmy otwarci na tego rodzaju współpracę. Warunkiem udzielenia pożyczki pozostaje oczywiście dobra
kondycja finansowa ubiegającej się o nią firmy, udokumentowanie przez nią prawa własności danego sprzętu oraz możliwości
techniczne przeprowadzenia remontu czy modernizacji we własnym zakresie. Wszelkie prace muszą być bowiem przeprowadzone fachowo, zgodnie z procedurami określonymi przez producenta danej maszyny – tłumaczy Artur Słomka.
Każda z firm ubiegających się o pożyczkę na remont lub modernizację maszyny musi złożyć wniosek i dokumenty, jak
w procedurze uproszczonej dla branży budowlanej. Łatwiej
w tym względzie mają firmy będące już klientami SG Equipment Leasing Polska. Dla pozostałych warunkami otrzymania pożyczki jest wykazanie się obrotem za ostatni rok wynoszącym minimum milion złotych, osiągnięcie zysku netto i co
najmniej pięcioletni okres działalności.
Szansę na odpowiednie rozpropagowanie oferty daje oczywiście współpraca SG Equipment Leasing Polska z serwisami
czołowych dealerów maszyn budowlanych. Te utrzymują bowiem ścisłe kontakty z użytkownikami maszyn i mogą wskazać im sposób na ułatwione sfinansowanie przywrócenia
do pełnej sprawności technicznej maszyny, której każda dodatkowa godzina przestoju potęguje kłopoty właściciela.
Wszystko zależy oczywiście od zaangażowania danego dealera. W ofertę pożyczki modernizacyjnej SG Equipment Leasing
Polska wpisuje się jednak doskonale dążenie wielu z nich,
chcących nakłonić użytkowników maszyn do korzystania
z usług autoryzowanych serwisów także po upływie gwarancji.
Z pożyczki finansować można również doposażenie maszyn,
takie jak łyżki do koparek i ładowarek, młoty hydrauliczne,
nożyce, piły, rozdrabniacze, frezarki, szybkozłącza, chwytaki,
glebogryzarki, lemiesze, pługi, walce wibracyjne, widły, zrywaki, ramiona koparkowe, ogumienie oraz systemy sterowania pracą maszyn. SG Leasing Equipment dokonuje zapłaty
na podstawie faktury dealera zaakceptowanej przez klienta.
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Czujniki MEMS – „inteligentne” i rewolucyjne w swym zamyśle
iedmiu partnerów pod kierownictwem firmy Bosch pracuje nad systemem czujników dla Przemysłu 4.0
(czwarta rewolucja przemysłowa) i zintegrowanej produkcji, którego zadaniem będzie monitoring maszyn i wykrywanie wszelkich odchyleń od normy w ich funkcjonowaniu.
Umożliwi to zakładom produkcyjnym skuteczne zapobieganie nieplanowanym przestojom spowodowanym usterkami.
Zamiast przeprowadzać regularne przeglądy okresowe będzie można prowadzić prace konserwacyjne wtedy, gdy jest
to rzeczywiście konieczne. Przyczyni się to do obniżenia
kosztów konserwacji, przeglądów oraz napraw maszyn nawet o trzydzieści procent. Projekt badawczy AMELI 4.0 poprawi pozycję rynkową przedsiębiorstw działających zgodnie
z koncepcją Przemysłu 4.0. Otrzymał on dofinansowanie
od Federalnego Ministerstwa Oświaty i Badań Naukowych
(BMBF) w ramach programu „IKT 2020 – Forschung für Innovation” w kwocie 3,84 miliona euro.
W koncepcji Przemysłu 4.0 kluczową rolę odgrywają wszelkiego rodzaju czujniki. Są one „organami zmysłów” maszyn
i rejestrują ich bieżący stan oraz właściwości. Aby czujniki
mogły służyć do inteligentnego sterowania oraz integracji
produkcji, muszą rejestrować i przetwarzać duże ilości informacji w czasie rzeczywistym. Powinny być także w jak największym stopniu energooszczędne i kompaktowe, aby

S

W czwartej rewolucji przemysłowej ważną rolę odgrywać będą czujniki MEMS zapobiegające awariom i wydłużające okresy międzyprzeglądowe maszyn produkcyjnych

można je było w łatwy sposób zintegrować z systemami produkcji. Popularne obecnie czujniki przemysłowe można stosować w Przemyśle 4.0 tylko w ograniczonym zakresie,
a w przypadku wielu zastosowań nie dysponują one wystarczającą „inteligencją” ani elastycznością, zużywają za dużo
energii i są za drogie w produkcji.
Dla potrzeb realizacji projektu AMELI 4.0 badacze będą korzystać z kluczowej technologii świata zintegrowanego w in-
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Czujniki MEMS do zastosowań przemysłowych będą wyróżniały się większą
trwałością i autonomicznym zasilaniem wykorzystującym drgania maszyn

ternecie, jaką są czujniki MEMS, to jest czujniki mikromechaniczne. Dziś trudno wyobrazić sobie samochody czy elektronikę użytkową bez czujników MEMS, pełniących funkcję zasadniczego elementu układu stabilizacji toru jazdy ESP.
W smartfonach zapewniają one właściwą orientację obrazu
przy obróceniu urządzenia. W porównaniu do stosowanych
obecnie czujników przemysłowych mają one kompaktową
budowę i wyróżniają się ponadto „inteligencją”, niskim poborem energii i niewielką ceną. Do tej pory brakowało im jednak
wytrzymałości i wydajności, aby można je było wykorzystywać w wymagającym środowisku przemysłowym. Dlatego ich
potencjał monitorowania stanu maszyn produkcyjnych pozostawał częściowo niewykorzystany. Zespół badawczy stworzony do realizacji projektu AMELI 4.0 pracować będzie
nad dalszym rozwojem czujników MEMS oraz ich praktycznym przygotowaniem do zastosowań przemysłowych. Kluczową rolę odgrywa przy tym kwestia zasilania. Przewiduje
się, że nowy system nie będzie potrzebował ani okablowania,
ani baterii. W zamyśle konstruktorów ma on być w całości samowystarczalny energetycznie, a źródło prądu stanowić będą
drgania generowane przez maszyny (Energy Harvesting).
Projekt AMELI 4.0 skupia wiodące w świecie pod względem
innowacyjności instytuty badawcze oraz partnerów przemysłowych specjalizujących się w dziedzinach czujników, budowy urządzeń i maszyn, monitoringu stanu maszyn, konwersji
energii i mikrotechnologii. Projektem kieruje spółka Robert
Bosch GmbH jako światowy lider technologii MEMS. Pozostali partnerzy projektu to Siemens AG, Hahn-Schickard-Gesellschaft, Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und
Konstruktionstechnik IPK, Binder-Elektronik GmbH, Schaudt
Mikrosa GmbH i Stackforce GmbH. Nowatorski projekt będzie realizowany do końca 2018 roku.

olvo Construction Equipment uruchamia Program Certyfikowanych Remontów, aby maszyny Volvo mogły jak
najdłużej służyć swoim użytkownikom. Program Certyfikowanych Remontów Volvo obejmuje trzy pakiety usług – Certyfikowany Remont Układu Hydraulicznego, Certyfikowany
Remont Układu Napędowego oraz Certyfikowany Remont Maszyny – i wydłuża okres eksploatacji maszyn Volvo, nie obciążając przy tym środowiska naturalnego ani budżetu klienta.
Istotą Programu Certyfikowanych Remontów jest wykrycie
czynników powodujących pogorszenie wydajności maszyny
Volvo i przywrócenie jej do jak najlepszego stanu technicznego – a tym samym długofalowa optymalizacja inwestycji
za ułamek ceny nowego modelu. Dzięki ograniczeniu całkowitego kosztu godzinowego o 8% program umożliwia klientom zoptymalizowanie przepływów gotówkowych i lepsze
wykorzystanie dostępnego budżetu.
Nowy program polegający na firmowaniu przez Volvo kompleksowego remontu przynosi nie tylko redukcję kosztów,
ale także przyczynia się do maksymalizacji produktywności
i dyspozycyjności maszyn klientów, które po remoncie działają niemal tak samo jak wtedy, gdy były fabrycznie nowe.
Klienci, którzy korzystają z Programu Certyfikowanych Remontów, znów mają maszyny o wydajności i dyspozycyjności, jakiej oczekuje się od nowego sprzętu.

V

maszyny i analizuje warunki, w jakich jest eksploatowana, by
później zaproponować ewentualne modyfikacje. By zoptymalizować inwestycję klienta, certyfikowany dealer Volvo bierze
pod uwagę wszystkie czynniki – od budżetu i stanu maszyny
po cele biznesowe i zastosowania – a następnie przygotowuje indywidualną ofertę idealnie dopasowaną do potrzeb.
Certyfikowany Remont Układu Hydraulicznego to propozycja
ciekawa szczególnie dla tych klientów, którym zależy na maksymalnej szybkości pracy koparki. Na podstawie szybkiego
i prostego przeglądu podzespołów i wydajności układu hydraulicznego maszyny serwisant Volvo może oszacować nakład pracy potrzebny do optymalizacji wydajności. Decydując
się na Certyfikowany Remont Układu Hydraulicznego, klient
może oczekiwać efektywnego rozwiązania, które wymagać
będzie minimalnego nakładu prac i w pełni przywróci wydajność hydrauliki maszyny. Jeśli użytkownik odczuwa pogorszenie produktywności maszyny, certyfikowany dealer Volvo
może dokonać przeglądu kluczowych podzespołów i zaproponować rozwiązanie, które przywróci jej pierwotną jakość typową dla marki Volvo. Również ten pakiet remontowy przynosi klientom wydajność i dyspozycyjność charakterystyczną
dla nowego sprzętu. W Certyfikowanym Remoncie Układu
Napędowego serwis wykorzystuje najnowsze rozwiązania
techniczne, by przywrócić fabryczny poziom zużycia paliwa

Wprowadzony właśnie przez Volvo Construction Equipment Program Certyfikowanych Remontów przynosi korzyści finansowe wiernym klientom firmy. Pozwala bowiem
na przywrócenie pierwotnej mocy, wytrzymałości i żywotności eksploatowanym przez nich maszynom Volvo

Program Certyfikowanych Remontów Volvo umożliwia klientom szybki powrót do pracy z maszyną wyremontowaną
w uzgodnionym terminie przez certyfikowanego dealera firmy Volvo. Dealerzy Volvo służą pomocą na każdym etapie – najpierw planują remont tak, by dopasować go do harmonogramu prac klienta, a następnie regularnie informują
o postępach, by klient miał pewność, że jego maszyna będzie gotowa na czas. Dodatkową korzyścią jest możliwość
zmodyfikowania maszyny przy okazji remontu i przystosowania jej do konkretnego zastosowania, tak by z zapasem
spełniała stawiane przed nią wymagania.
Firma Volvo oferuje elastycznie skonstruowane pakiety Certyfikowanych Remontów, które dopasowane są do różnych potrzeb klientów. W ramach każdego pakietu zespół kompetentnych serwisantów Volvo dokonuje szczegółowego przeglądu

i zapewnić wysoką dyspozycyjność maszyny, a usługa zoptymalizowana jest poprzez wykorzystanie różnych regenerowanych części opatrzonych marką Volvo Reman.
Dla firmy i dla maszyny Volvo wiek jest tylko suchą liczbą.
Dlatego Certyfikowany Remont Maszyny jest usługą skonstruowaną specjalnie dla klientów, którzy chcą, aby ich starszy sprzęt wyglądał i działał jak nowy. W tym przypadku mamy do czynienia z kompletną regeneracją maszyny – zarówno od strony technicznej, jak i wizualnej. Remont obejmuje
układ napędowy i hydrauliczny, najnowsze modernizacje
techniczne oraz lakierowanie. Certyfikowany Remont Maszyny sprawia, że ciężko pracująca maszyna Volvo pozostaje
maszyną Volvo na dłużej. Klienci mogą uzyskać więcej informacji na temat nowych usług i ich dostępności od swoich lokalnych certyfikowanych dealerów Volvo.
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Certyfikowany remont? Nowe życie dla maszyn Volvo!
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Interhandler – nowa oferta serwisowa dla właścicieli maszyn używanych
a początku września spółka Interhandler, będąca wyłącznym autoryzowanym przedstawicielem brytyjskiego koncernu JCB w Polsce, uruchomiła usługę serwisową pod nazwą „Program 4+”. Została ona opracowana i wdrożona z myślą o właścicielach używanych maszyn
JCB, których wiek przekracza cztery lata. Po tym okresie zazwyczaj są one bowiem serwisowane przez warsztaty niezależne, o różnym poziomie jakości świadczonych usług. Najczęściej decyzja o zaniechaniu powierzania sprzętu placówkom autoryzowanym wynika z faktu zakończenia umowy serwisowej czy leasingu. Do rezygnacji dochodzi także w sytuacji, gdy dana maszyna zmienia właściciela, a ten decyduje
się na jej obsługę we własnym zakresie lub w warsztacie nie
posiadającym autoryzacji. Takie postępowanie z założenia

N

Jerzy Petrykowski, dyrektor Działu Serwisu Interhandler, wiąże duże nadzieje
z „Programem 4+”, dzięki któremu właściciele używanych maszyn JCB będą mogli lepiej poznać korzyści, jakie zapewnia serwis autoryzowany

Jedynym warunkiem skorzystania z „Programu 4+” jest wiek maszyny wynoszący
co najmniej cztery lata. Pochodzenie sprzętu nie ma znaczenia, więc są nim objęte
również jednostki zakupione poza krajową siecią dystrybucji

ma przynosić oszczędności. Usługi serwisu autoryzowanego
są bowiem zazwyczaj droższe. Bardzo często oszczędności
są tylko pozorne. Naprawa przeprowadzona niezgodnie z zaleceniami i standardami producenta lub zastosowanie części
i komponentów o wątpliwej jakości może bowiem doprowadzić do powtórzenia awarii lub uszkodzenia innego elementu. W efekcie pociąga to za sobą dodatkowe koszty i problemy wynikające choćby z nieplanowanego bezproduktywnego przestoju maszyny.
Chętni do skorzystania z „Programu 4+” mogą liczyć na specjalne rabaty, zarówno jeśli chodzi o części zamienne, jak
i robociznę. – Liczymy, że w ten sposób zachęcimy właścicieli używanych maszyn JCB do serwisowania ich w naszych
placówkach. Decydując się na to, zyskują. Skorzystać mogą
nie tylko z atrakcyjnych cen usług i części zamiennych, które
są porównywalne z oferowanymi przez warsztaty niezależne,
ale przede wszystkim mają pewność, że do naprawy zastosowano wyłącznie części oryginalne, a wszelkie zlecone prace
wykonane zostały według standardów fabrycznych – przekonuje Jerzy Petrykowski, dyrektor Działu Serwisu Interhandler.
Dodatkową zaletą „Programu 4+” jest możliwość otrzymania
półrocznej gwarancji na zastosowane części zamienne
i usługi wykonane w jego ramach. Warunkiem takiej promocji jest jednak wcześniejsza weryfikacja stanu technicznego
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maszyny wykluczająca jego negatywny wpływ na nowe elementy i podzespoły. „Program 4+” nie jest całkowicie nową
inicjatywą, podobne rozwiązania funkcjonowały już wcześniej, ale były nim objęte wyłącznie maszyny zakupione w firmie Interhandler lub obsługiwane w jej sieci serwisowej.
Obecnie mogą z niego korzystać właściciele wszystkich używanych maszyn JCB, a więc również takich, które zostały
na przykład nabyte poza granicami Polski.
W chwili obecnej Interhandler dysponuje szesnastoma punktami o charakterze handlowo-serwisowym równomiernie rozmieszczonymi na terenie całej Polski (w Toruniu, Warszawie,
Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Brzegu, Katowicach, Rzeszowie, Olsztynie, Białymstoku, Krakowie, Lublinie,
Łodzi, Kielcach i Koszalinie). Ułatwia to dostęp do warsztatów stacjonarnych. Możliwości serwisowe Interhandlera potęguje rozbudowana flota profesjonalnych warsztatów mobilnych, składająca się obecnie z około osiemdziesięciu pojazdów. Każdy z nich ma bogate wyposażenie techniczne, pozwalające na obsługę maszyn w miejscu ich pracy.

„Program 4+” gwarantuje niższe koszty obsługi maszyn używanych, ale przede
wszystkim wykonanie usług zgodnie ze standardami fabrycznymi i przy zastosowaniu wyłącznie oryginalnych części zamiennych

OGUMIENIE

Alliance Tire Group – opony z pomysłem
egitymujący się niemal sześćdziesięcioletnim doświadczeniem koncern Alliance Tire Group (ATG), właściciel
marek ogumienia Alliance, Galaxy i Primex, specjalizuje się w tworzeniu, udoskonalaniu i produkcji oraz sprzedaży
ogumienia przemysłowego. ATG to firma obsługująca klientów w 120 krajach na sześciu kontynentach, oferująca pełen
wachlarz produktów: od podstawowej klasy opon po szeroką gamę wyselekcjonowanych produktów najwyższej jakości. Wszystkie opony należące do Alliance Tire Group są
opracowywane, udoskonalane i testowane we własnych zaawansowanych centrach badawczo-rozwojowych.
Kołowe maszyny budowlane często pracować muszą nawet w najcięższych warunkach terenowych. Naturalną koleją rzeczy radzić sobie z nimi musi także stosowane w nich
ogumienie. Z tego powodu inżynierowie koncernu Alliance
Tire Group (ATG) zadali sobie wiele trudu, by stworzyć opony 344 Heavy Duty przeznaczone do koparek, wywrotek
i ładowarek, jak również innowacyjne opony 506 Dual Master stosowane w koparkach. – Innowacyjne rozwiązania

L

Opony 344 Heavy Duty znajdujące zastosowanie w koparkach, wozidłach przegubowych i ładowarkach. Ogumienie to jest w stanie przenosić wysokie obciążenia

Unikatowa konstrukcja ścian bocznych zapewnia bezpośredni kontakt między dwiema oponami Dual Master 506 bez potrzeby stosowania gumowego pierścienia

konstrukcyjne stosowane w naszych najwyższej jakości produktach odznaczających się wysokimi osiągami, sprawiają,
że stosując je możemy zwiększyć mobilność, a tym samym
produktywność i efektywność wykorzystania maszyn – podkreśla Yogesh Mahansaria, założyciel i dyrektor generalny
Alliance Tire Group.
Seria opon Dual Master 506 stanowi innowacyjny produkt
o niezwykle nowatorskiej budowie. – Unikatowa konstrukcja
ścian bocznych umożliwia bezpośredni kontakt między dwiema oponami. Pozwala to wyeliminować potrzebę montowania specjalnego gumowego pierścienia, którego zadaniem
jest ochrona przed wnikaniem kamieni, gruzu budowlanego
czy odłamków skalnych w przestrzeń pomiędzy opona-
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mi – tłumaczy Angelo Noronha, dyrektor do spraw sprzedaży i marketingu europejskiego rynku posprzedażowego.
Opony Dual Master 506 skonstruowano z myślą o zapewnieniu ich dłuższej żywotności, komforcie jazdy i ogólnym wzroście produktywności maszyny. Zastosowany w nich mocny,
całostalowy radialny karkas pozwala uzyskać większą stabilność maszyny, optymalną ochronę przed przebiciami, daje
także możliwość ponownego bieżnikowania. Opona bliźniacza 506 Dual Master dostępna w rozmiarze 315/80R22.5
zbiera pochlebne oceny użytkowników. Ocena stanu ogumienia po pięciu tysiącach godzin pracy wypadła wielce pozytywnie. W tym czasie nie odnotowano ani jednej awarii
spowodowanej przebiciem czy rozerwaniem.
Kolejnym innowacyjnym produktem Alliance Tire Group są
opony 344 Heavy Duty znajdujące zastosowanie w koparkach, wozidłach przegubowych i ładowarkach. Ogumienie to
jest w stanie przenosić wysokie obciążenia, także w ciężkich
warunkach terenowych. Nowy rozmiar opony 600/40-22.5
oraz 755/55R26.5 pozwala skutecznie zastępić tradycyjną
konfigurację opon podwójnych, często stosowaną w sprzęcie budowlanym. – Stalowoopasana radialna konstrukcja, jak
również wzmocniona drutówka, stanowią jeden z głównych
elementów niezbędnych do uzyskania doskonałych osiągów
tych opon, podczas gdy mniejszy kąt klocków zapewnia wyśmienitą przyczepność i oferuje najwyższe właściwości samoczyszczące za sprawą szerszej przestrzeni między klockami. Centralną część opony charakteryzują bliskie odstępy
między klockami, zmniejszając jej opory toczenia na twardych
nawierzchniach. Stalowe osłony pozwalają na równomierny
nacisk na podłoże, a w szczególności chronią przed przebiciami opony, co wydłuża okres użytkowania i eliminuje kosztowne przestoje – wyjaśnia Angelo Noronha.

wrotny, lekki, obniżony – to cechy samochodu sportowego, ale opisać nimi można także pojazd firmy Goldhofer, który będzie zaprezentowany podczas targów
IAA w Hanowerze. Mowa tu o naczepie STZ-VP6 z pomostem
ładunkowym typu „tiefbet” i sześcioma osiami w konfiguracji 2+4. Należy ona do serii naczep STZ-VP, które mogą być
wyposażone w dowolną liczbę osi od dwóch do ośmiu z rozstawem 1.360 mm i różne rodzaje pomostów, takich jak obniżone, do przewozu maszyn czy kotłów. W połączeniu z dużą zwrotnością i niską masą własną zwiększającą ładowność, zapewnia to możliwość wykorzystywania naczepy podczas wielu zróżnicowanych zadań transportowych.
Duża uniwersalność pojazdów serii STZ-VP wynika także
między innymi z dwóch szerokości pokładu ładunkowego
(2.550 i 2.750 mm), wytrzymałych, dwunastotonowych osi
Pendel (prędkość jazdy do 80 km/h) współpracujących z zawieszeniem o wysokości skoku 600 mm, a także dużego
skrętu kół, który wynosi aż 60°. Sprawia to, że naczepy te
mogą być wykorzystywane nawet w ciężkim terenie, pozwalając na sprawny wjazd na budowę, również przy ograniczonej przestrzeni manewrowej. Dodatkowo w wersjach posiadających od dwóch do pięciu osi z tyłu, znajduje się długie
i szerokie zagłębienie na ramię koparki, zmniejszające całkowitą wysokość obciążonego zestawu.
Atrakcyjność pojazdu zwiększa szeroka gama rozwiązań
opcjonalnych, np. jednokrotnie teleskopowany niski pokład

Z

ładunkowy z poszerzeniami oraz liczne elementy ułatwiające
prawidłowe zabezpieczenie ładunku czy uproszczony systemem sterowania TIM (Trailer Informations Modul). – Z naszymi naczepami z serii STZ-VP mogą zostać przeprowadzone
najtrudniejsze zadania transportowe. Pojazdy te nadają się
do wielu zastosowań i mają znakomite właściwości jezdne – przekonuje Renato Ramella, odpowiedzialny za sprzedaż produktów Goldhofer w Europie i Afryce Północnej.
Więcej szczegółów na temat pojazdów STZ-VP będzie można uzyskać podczas targów IAA w hali 25 (stoisko C07).

Prezentowana naczepa Goldhofer STZ-VP 6 idealnie nadaje się do przewozu maszyn roboczych. Ma m.in. obniżony pokład ładunkowy i długie, szerokie zagłębienie ułatwiające transport koparek
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Lepiej zapobiegać awariom, niż je usuwać!
odwozie gąsienicowe to sprawdzony układ jezdny,
bez którego trudno wyobrazić sobie wiele maszyn.
Z założenia jest ono przeznaczone do najbardziej wymagających warunków eksploatacji, co pociąga za sobą konieczność zapewniania odpowiedniej obsługi. Wyspecjalizowała się w niej firma Ketral zlokalizowana w miejscowości
Rzeniszów bezpośrednio przy trasie A1. W początkowym
okresie działalności – ponad 10 lat temu – była skoncentrowana głównie na sprzedaży części do podwozi gąsienicowych, natomiast wraz z rozwojem firmy uruchomiono serwis
stacjonarny i mobilny celem lepszej i pełniejszej obsługi maszyn. Aktualna oferta firmy Ketral obejmuje kompletne przekładnie jazdy (zwolnice), części do nich, jak również poszczególne elementy podwozi gąsienicowych, takie jak: łańcuchy gąsienicowe, koła napędowe oraz napinające, rolki
jezdne, rolki podtrzymujące oraz kompletne napinacze a
także śruby o odpowiedniej twardości.
Często daje się słyszeć, że jeden uszkodzony element może
doprowadzić do awarii całego urządzenia. Ta zasada idealnie pasuje do podwozi gąsienicowych. Pracują one jako zespół, więc póki wszystkie jego elementy są w należytym stanie technicznym, całość funkcjonuje bez zarzutów. Z drugiej
strony, gdy pęknie nawet jedno ogniwo łańcucha gąsienicowego, maszyna zostaje unieruchomiona. Dlatego tak istotna
jest regularna kontrola poszczególnych elementów podwozia, a także wycieków w przekładniach.

P

Częstym uszkodzeniem podwozi gąsienicowych jest zerwanie śrub łączących koło zębate ze zwolnicą. W takiej sytuacji zastosowanie śrub o odpowiedniej twardości oraz prawidłowy montaż zapobiegają przyszłym problemom

Elementem często bagatelizowanym, choć niezwykle istotnym dla prawidłowego funkcjonowania podwozia gąsienicowego, jest koło napędowe. Przykręcone bezpośrednio
do przekładni przenosi ono napęd na łańcuch gąsienicy.
W klasycznym systemach podwozi zęby współpracujące
z łańcuchem ulegają z czasem wytarciu, nawet podczas normalnej eksploatacji. Przy granicznym zużyciu może dochodzić do sytuacji, w której koło napędowe nie będzie pozostawało w stały zazębieniu z łańcuchem, tylko zacznie „przeskakiwać”. Może to spowodować uszkodzenia w przekładni pociągające za sobą koszty naprawy w wysokości kilkunastu tysięcy złotych. Ten przykład doskonale pokazuje, że warto
dbać o element, który kosztuje kilkaset złotych, a zapobiega
bardzo drogiej awarii. Jej usunięcie wiąże się także z przestojem maszyny, co może być na przykład równoznaczne
z czasowym wstrzymaniem robót. Wymieniając koło napędowe warto też zwrócić uwagę na zastosowanie śrub o odpowiedniej twardości oraz przykręcenie ich z właściwym momentem siły. Właściciele starszych maszyn mogą mieć pro-

Podwozia gąsienicowe często pracują w bardzo trudnych warunkach, które powodują przyspieszone zużycie zastosowanych elementów, w szczególności kół
napędowych oraz rolek jezdnych i podtrzymujących

Przekładnie napędowe są podstawowym podzespołem wymagającym szczególnej dbałości. Oprócz wycieków należy
sprawdzać, czy nie dochodzi z nich żaden niepokojący hałas, a także kontrolować poziom oleju. Niezwykle istotne znaczenie ma terminowa wymiana oleju – co każde 250-500 godzin pracy. Taka operacja powinna być wykonywana, gdy
przekładnia jest ciepła, co pozwala na łatwiejsze pozbycie
się resztek zużytego medium. Zlanemu olejowi warto się
przyjrzeć pod kątem obecności w nim metalicznych odłamków, które mogłyby świadczyć o uszkodzeniach w przekładni. Jeśli jest od nich wolny, zespół można zalać nowy olejem – zazwyczaj nieco ponad jego połowę.
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Jednym ze sposobów ograniczenia kosztów remontu maszyny jest zdecydowanie
się na zamianę systemu ONE na klasyczny. Rozwiązanie to jest ze wszech miar
godne polecenia właścicielom sprzętu gąsienicowego

SERWIS

blem z dostępnością kół napędowych. W takich sytuacjach
dobrą alternatywą jest wspawanie nowego „sprocketu”
do starego pierścienia, co w praktyce oznacza uzyskanie
praktycznie nowego koła napędowego.
Innym istotnym elementem warunkującym prawidłowe działanie podwozia gąsienicowego są koła napinające. W szczególności należy zwracać uwagę na stan napinaczy, w których
zdarzają się awarie polegające na przykład na pękaniu sprężyn czy wyciekach oleju z siłowników hydraulicznych. Obowiązkową czynnością jest regularna kontrola napięcia łańcuchów gąsienicowych, bowiem zbyt słabe napięcie może powodować „przeskakiwanie” ogniw na kole napędowym,
a zbyt mocne – przyspieszone zużycie współpracujących
elementów i to nawet o pięćdziesiąt procent w porównaniu
do napięcia, jakie zaleca producent maszyny.
Firma Ketral dysponuje bogato wyposażonymi magazynami, w których stale utrzymywany jest zapas kilkudziesięciu tysięcy części zamiennych i podzespołów. Pozwala to na maksymalne skrócenie czasu trwania remontu maszyny

Remontując podwozie warto poświęcić więcej uwagi na odpowiedni dobór części zamiennych. Optymalnym rozwiązaniem są zamienniki typu OEM lub pochodzące ze średniej półki cenowej

Rolki jezdne stanowią kolejny ważny element podwozia gąsienicowego, bowiem ich wytarcie lub zatarcie może spowodować znaczne przyspieszenie zużycia łańcucha. Podobnie
wygląda sytuacja z rolkami podtrzymującymi, choć w tym
przypadku zdarza się, że dochodzi nawet do ich urwania.
Aby uniknąć takich awarii, nadmierne zużycie którejś z rolek,
bądź jej zablokowanie, powinno skutkować wymianą wyeksploatowanego elementu. Warto przy tym pamiętać, że jedna
nowa rolka może zużyć się znacznie szybciej od pozostałych. Dzieje się tak dlatego, ponieważ ma ona większą średnicę i tym samym przejmuje większe obciążenia.
Zerwanie łańcucha gąsienicowego oznacza całkowite unieruchomienie maszyny. Przyczyną takiego zdarzenia jest
zazwyczaj nadmierne zużycie się któregoś z elementów.
Usunięcie awarii polega więc na jego wymianie. W miejscu
pracy maszyny zadanie to jest dość utrudnione, ale w pełni wykonalne. Oczywiście najlepiej zapobiegać takim sytuacjom poprzez wymianę łańcucha na nowy przed jego całkowitym zużyciem.
Użytkownicy eksploatujący maszyny gąsienicowe często
napotykają na problem związany z obluzowaniem płyt przykręconych do łańcuchów gąsienicowych. Z tego rodzaju
usterką można się uporać jedynie poprzez wymianę śrub.
Zwykle bowiem obluzowane płyty niszczą gwinty śrub, więc
ich dokręcenie nie jest możliwe.

Ostatnim elementem, na który trzeba zwracać uwagą, są same płyty gąsienicowe. W przypadku koparek rzadko zachodzi konieczność wymiany tych elementów (zazwyczaj z powodu pęknięcia lub zmiany szerokości gąsienic), natomiast
w przypadku spycharek sytuacja jest odwrotna. Mają one pojedyncze ostrogi, które po wytarciu się nie zapewniają maszynie odpowiedniej trakcji. Alternatywą dla nowych płyt jest
przyspawanie nowych ostróg do płyt, w których ostrogi fabryczne uległy zużyciu.
W dbaniu o należyty stan techniczny maszyny, ważną rolę
odgrywa dobór części zamiennych. Praktycznie w każdym
przypadku można zakupić część oryginalną lub jej odpowiednik (tzw. zamiennik) oferowany przez różnych producentów. Jeśli chodzi o newralgiczne podzespoły, jak
na przykład przekładnie jazdy, warto szukać dostawców
OEM. Są to producenci wytwarzające określone komponenty na potrzeby producenta maszyny. W przypadku pozostałych elementów najlepiej korzystać z ofert ze średniej półki
cenowej. Poza umiarkowanymi kosztami zakupu części,
można mieć pewność, że ich jakość tylko nieznacznie odbiega od jakości części oryginalnych.

Wycięcie i wspawanie „sprocketu” stanowi praktyczne rozwiązanie w przypadku
braku dostępności kompletnych kół napędowych. Do starego mocowania wspawuje się nowe zęby
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Taczki samojezdne i minitransportery – na przełaj i bez wysiłku
eszcze do niedawna najpopularniejszym środkiem
transportu „ręcznego” były taczki. Niestety takie narzędzie ma dość niewielką pojemność, jest stosunkowo ciężkie i wymaga dużego wysiłku, zwłaszcza jeśli trzeba poruszać się po nieutwardzonym terenie lub na wzniesieniach. Jego opróżnienie również nie jest łatwe, szczególnie gdy użytkownikowi zależy na usypaniu większej pryzmy. Chcąc uniknąć nadmiernego przemęczenia, można
zastosować ciągnik ogrodowy z przyczepką. Taki zestaw
zapewnia duże możliwości transportowe, ale w porównaniu
z taczką jest stosunkowo drogi i trudniej nim manewrować.
Optymalnym rozwiązaniem są więc lekkie taczki samojezdne oraz minitransportery.
W niewielkich przydomowych ogródkach czy tunelach maszynami adekwatnymi do potrzeb są taczki samojezdne. Występują wersje z napędem elektrycznym (zasilanie z akumulatora) lub spalinowym, co pozwala wyeliminować wysiłek
operatora. Podobnie jak przy tradycyjnej taczce porusza się
on za maszyną i tylko nią kieruje. W bardziej zaawansowanych odmianach stosowane są podesty, dzięki którym operator nie musi na przykład iść po rozmiękniętym podłożu.
Takie pojazdy mogą być wyposażone w podwozia kołowe
lub gąsienicowe. Wersje z gąsienicami ograniczają naciski
na grunt, są bardzo zwrotne i z łatwością pokonują różne
tereny – nawet błotniste i piaszczyste, ale przy skrętach
mogą niszczyć trawiaste podłoże.

J

Podczas korzystania z taczki samojezdnej praca operatora ogranicza się jedynie
do kierowania pojazdem

nośnik nożycowy, który pozwala na uniesienie skrzyni i wyładunek urobku na pewnej wysokości, by na przykład wysypać go do kontenera albo poza ogrodzeniem.
Małe taczki samojezdne mają wiele zalet, ale nie są optymalnym środkiem transportu przy większych inwestycjach,
bo zapewniają zbyt małą pojemność i ładowność. Specjalnie na takie potrzeby powstają maszyny, które stanowią
ogniwo pośrednie między taczkami, a wozidłami przegubowymi. Istnieje bardzo dużo odmian takich pojazdów, dzięki
czemu z łatwością można dobrać sprzęt przystosowany
do specyfiki działalności danej firmy albo konkretnego zadania budowlanego. Podobnie jak w przypadku taczek, minitransportery również występują z podwoziami kołowymi
lub gąsienicowymi. Obie odmiany charakteryzują się bardzo dużymi możliwościami terenowymi. Szerokie opony
i napęd na wszystkie koła z łatwością stawia czoła grząskim podłożom i bez problemu pokonuje nawet strome

Napęd na wszystkie koła pozwala na sprawne pokonywanie przez pojazd nierówności terenu, bez względu na wielkość obciążenia

Zależnie od rodzaju taczki i preferencji użytkownika są też
stosowane różne nadwozia. Do najczęściej spotykanych
należą platformy ładunkowe i skrzynie samowyładowcze.
Pierwsze z nich umożliwiają wygodne przewożenie materiałów w pojemnikach, skrzyniach lub o większych gabarytach, natomiast drugie świetnie nadają się do transportu
materiałów sypkich, na przykład piasku czy kamieni. Istnieją różne rodzaje nadwozi samowyładowczych, począwszy
od najprostszych konstrukcji tylnozsypowych, po najbardziej zaawansowane, w których skrzynia jest umieszczona
na obrotowej podstawie umożliwiającej wysyp w dowolnym kierunku. Dostępne są też wersje wyposażone w pod-
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Wyjątkowo komfortowym rozwiązaniem jest taczka samojezdna wyposażona
w doczepiany do niej wózek z siedzeniem dla operatora

Cięższe taczki samojezdne posiadają zazwyczaj umieszczony z tyłu podest, dzięki czemu operator nie musi chodzić na przykład po błocie

wzniesienia. Wersje z gąsienicami znakomicie sprawdzają
się na początkowym etapie budowy, gdy nie ma jeszcze
dróg technologicznych.
Minitransportery kołowe to zwykle konstrukcje przegubowe, w których skręt jest realizowany za pomocą siłowników hydraulicznych powodujących wzajemny ruch
obu członów. Wersje z gąsienicami mają sztywną ramę
jednoczłonową. Długość obu rodzajów maszyn jest

Skrzynia obrotowa może być pomocna podczas wykonywania prac polegających
na zasypywaniu podłużnych wykopów przy układaniu kabli i rur

W Polsce taczki samojezdne i minitransportery nie są jeszcze zbyt popularne, ale z pewnością z biegiem czasu sytuacja ta się zmieni. Pojazdy te zapewniają bowiem większą
efektywność pracy przy jednoczesnym ograniczeniu wysiłku operatora. Zachowują przy tym kluczowe zalety „narzędzi” ręcznych, czyli niewielkie wymiary zewnętrzne oraz łatwość manewrowania.
Osprzęt ładowarkowy umożliwia samodzielny załadunek taczki bez narażania
operatora na jakikolwiek wysiłek

na tyle duża, że z łatwością mieści się na nich komfortowe stanowisko operatora. Zależnie od potrzeb i preferencji użytkownika spotyka się pełne, przeszklone kabiny albo jedynie ramy ochronne z daszkiem zabezpieczającym przed opadami atmosferycznymi czy słońcem. Taka
rama jest najczęściej składana, co ułatwia transport miniwozidła na ciężarówce, a jednocześnie umożliwia wjazd
do niskich pomieszczeń.
Skrzynia ładunkowa może mieć różną konstrukcję, dostosowaną do charakteru pracy maszyny. Praktycznym rozwiązaniem są nadwozia z pionowymi, otwieranymi burtami,
w dodatku w rozmiarze paletowym, dzięki czemu mogą
być obsługiwane przez wózki widłowe operujące materiała-

Zamiast łyżki przedni osprzęt może być wyposażony np. w szczotkę walcową,
skutecznie rozszerzając zastosowanie pojazdu
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mi spaletyzowanymi. Podobnie, jak w przypadku taczek
samojezdnych, są w nich stosowane skrzynie o wielostronnym wyładunku, w tym unoszone.
Coraz częściej można też spotkać samozaładowcze
wersje minitransporterów wyposażone w osprzęt ładowarkowy. Jest on montowany na pojazdach z gąsienicowym układem jezdnym. Producenci tego rodzaju maszyn starają się, aby były one jak najbardziej uniwersalne, a tym samym przydatne podczas różnych zadań.
Stąd też wielu z nich umożliwia zastosowanie nie tylko
łyżki ładowarkowej, ale również innych narzędzi roboczych, na przykład szczotki walcowej. Tak skompletowana maszyna z powodzeniem może być wykorzystywana do zamiatania czy odśnieżania, eliminując zakup
kolejnej jednostki sprzętowej.
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Obsługa posprzedażowa maszyn Dressta – tradycja zobowiązuje!
a światowym rynku jest obecnych wielu producentów
maszyn budowlanych i nie wszyscy mają świadomość
istnienia bardziej znanego za granicą niż w Polsce
wielkiego gracza, jakim jest Dressta. Firma posiadająca blisko 70-letnie doświadczenie w konstruowaniu i wytwarzaniu
maszyn budowlanych powstała w latach 30-tych ub. wieku
pod nazwą Huta Stalowa Wola. Z czasem stała się globalnym
producentem ciężkiego sprzętu budowlanego. Było to możliwe dzięki zawarciu szeregu umów licencyjnych ze światowej
klasy licencjodawcami, w tym m.in. z International Harvester
i Komatsu. Te unikatowe partnerstwa przyniosły spółce innowacyjne rozwiązania oraz rozbudowane zaplecze technologiczne. W 2012 roku siła oraz potencjał Dressty zostały dostrzeżone przez światowego lidera w branży maszyn budowlanych – chińską firmę Guangxi LiuGong Machinery. Zaowocowało to kupnem stalowowolskiej spółki i zmianą jej nazwy
na LiuGong Dressta Machinery. Dostęp do najnowocześniejszych technologii otworzył nowy rozdział w historii firmy.

N

Stały zapas najbardziej rotujących części zamiennych, takich jak filtry, paski klinowe czy przewody hydrauliczne utrzymywany w każdym centrum dystrybucyjnym
LiuGong Dressta Machinery, sprawia, że są one dostępne praktycznie „od ręki”

Firma LiuGong Dressta Machinery posiada rozbudowaną flotę warsztatów mobilnych, które są wykorzystywane nie tylko do obsługi maszyn, ale także podczas ich
dostaw, np. przy montażu i pierwszym uruchomieniu

Aktualnie Dressta posiada siedem biur regionalnych rozlokowanych na całym świecie oraz sieć 74 dystrybutorów w 60
krajach na 6 kontynentach. Firmie przyświeca znane w branży powiedzenie – pierwszą maszynę sprzedaje handlowiec,
kolejne serwisanci. Stąd, oprócz produkcji i sprzedaży, pracownicy Dressty dużą uwagę przykładają do usług serwisowych oraz wsparcia udzielanego klientom i dystrybutorom
po zakupie maszyn. Głównym celem zespołu posprzedażowego Dressty jest zapewnienie klientom satysfakcji, między
innymi poprzez terminową realizację zamówień i szybką reakcję w przypadku awarii maszyny. Osobami odpowiedzialnymi za jego realizację są: Artur Tomaszuk – Dyrektor Serwisu LiuGong Dressta Machinery, Piotr Fiszer – Dyrektor Łańcucha Dostaw LiuGong Dressta Machinery oraz Grażyna
Dziechciarz – Dyrektor Działu Sprzedaży Części Zamiennych LiuGong Dressta Machinery.
Centrala firmy znajdująca się w Stalowej Woli koordynuje
wsparcie techniczne dla maszyn będących w użytku na całym świecie. Międzynarodowi specjaliści pozostają w stałym
kontakcie z centrami regionalnymi, dystrybutorami, a także
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w szczególnych przypadkach bezpośrednio z klientami.
Na terenie Polski wsparcie techniczne Dressty dokonuje się
poprzez sieć zaufanych i doświadczonych dystrybutorów,
którą tworzą: Hydrosprzęt, Budropol, Wigropol Polkowice,
Wigropol-LR Szczecin oraz Drogmaszyny. Dzięki nim klienci
mogą liczyć na szybką reakcje w przypadku zaistnienia problemów oraz wysoką jakość usług.
Specjaliści firmy nieustannie pracują nad poprawą szybkości działania swojego serwisu. Obecnie czas odpowiedzi
na zgłoszenie wynosi do 24 godzin. W odniesieniu do rynku
światowego stanowi to nie lada wyzwanie, biorąc pod uwagę zmieniające się strefy czasowe. W celu osiągnięcia jeszcze lepszych wyników Dressta udoskonaliła system komunikacji pomiędzy centrami regionalnymi i dystrybutorami
a centralą firmy. W rezultacie centrala firmy przekazuje wymagane wsparcie techniczne do centrum regionalnego oraz
bezpośrednio do dystrybutora w tym samym czasie. Powoduje to znaczne skrócenie czasu oczekiwania oraz szybsze
rozwiązanie problemu.
W odniesieniu do jakości wsparcia Dressta może pochwalić
się dobrze zorganizowaną i wykwalifikowaną kadrą gotową
do pomocy w problemach technicznych i jakościowych,
a także intensywnie rozwijającym się działem szkoleniowym.
Ten ostatni wspomaga sieć serwisową poprzez organizację
szkoleń dla dystrybutorów w odpowiednich centrach logistycznych, jak również klientów polskich i zagranicznych
w szkoleniach bezpośrednich organizowanych w terminach
i miejscach, które są dla nich dogodne.
Głównym celem serwisantów Dressty jest zminimalizowanie
czasu przestoju maszyny. W dążeniu do jego osiągnięcia
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Osobami odpowiedzialnymi za obsługę posprzedażową w firmie LiuGong Dressta Machinery są (od lewej): Artur Tomaszuk – Dyrektor Serwisu, Piotr Fiszer – Dyrektor
Łańcucha Dostaw i Grażyna Dziechciarz – Dyrektor Działu Sprzedaży Części Zamiennych

kluczową rolę odgrywa wsparcie techniczne, ale także działania prewencyjne. Obejmują one sprawdzanie stanu technicznego maszyny przed sprzedażą i cały szereg operacji
serwisowych, pozwalających na wykrycie ewentualnych
usterek mogących wpłynąć na dalszą eksploatację sprzętu.
Ponadto, w celu poprawy jakości maszyn, pracownicy firmy
przesyłają do działu jakościowego oraz działu Badań i Rozwoju raporty sporządzane podczas wizyt odbywanych
w miejscach pracy maszyn, a także informują o wszystkich
problemach technicznych zgłaszanych przez centra regionalne oraz dystrybutorów.
Skuteczność serwisu w dużej mierze zależy też od jakości
i dostępności części. Aby zapewnić do nich jak najlepszy dostęp, firma utworzyła cztery Centra Dystrybucji Części Zmiennych. Centrum LiuGong Dressta Machinery w Stalowej Woli
obsługuje Europę, byłe kraje Związku Radzieckiego oraz kraje Azji Centralnej, North America w Katy (USA) – Kanadę,
Amerykę Północną i Południową, LiuGong Asia Pacific w Singapurze – Azję, Australię i Nową Zelandię a LiuGong Middle
East w Dubaju – Afrykę i Bliski Wschód.
Wszystkie Centra Dystrybucji korzystają z tego samego systemu komputerowego SAP, umożliwiającego realizowanie
wysyłek do klienta z magazynu, w którym dana część zamienna jest dostępna. Centrum planowania dystrybucji części dla maszyn Dressty pracujących na całym świecie znajduje się w Stalowej Woli. Pracownicy Działu Części wprowadzają usprawnienia procesów planistycznych, dzięki którym
systematycznie zwiększana jest dostępność części w dniu
otrzymania zamówienia. Proces ten realizowany jest nie tylko
w stalowowolskiej centrali firmy, ale również w centralach
dystrybucji na całym świecie. Dressta konsekwentnie dokłada wszelkich starań, aby w nadchodzących latach rozszerzyć
jego funkcjonowanie również na dystrybutorów. Umożliwi to
znaczne usprawnienie komunikacji oraz stosowanych procesów logistyczno-planistycznych.
Towar znajdujący się w magazynie Dressta przed dostawą
do klienta jest kontrolowany pod względem spełniania wymagań technicznych. W tym celu ustalono wewnętrzne
wskaźniki oceny jakości (KPI) oraz wprowadzono systemy
raportowania, usprawniające nie tylko bieżącą kontrolę, ale
także procesy związane z planowaniem zapasów oraz terminem dostaw do klientów.

Firma kładzie duży nacisk na stałą dostępność części do maszyn, które są obecnie produkowane przez Dresstę, jak również produkowanych w ramach wcześniej obowiązujących licencji Harvestera i Komatsu. Szeroka gama maszyn oraz ich
duża populacja wynikająca z kilkudziesięcioletniego istnienia
spółki powoduje jednak spore wyzwania w zarządzaniu zapasami. Dlatego czas realizacji zamówień na dostawy komponentów w przypadku najstarszych jednostek jest określany indywidualnie. W najbliższych latach są jednak planowa-

LiuGong Dressta Machinery posiada cztery bogato zaopatrzone centra dystrybucji części zamiennych, gwarantujące szybkie dostarczenie niezbędnych komponentów i podzespołów do najbardziej odległych zakątków świata

ne kolejne inwestycje, które w jeszcze większym stopniu
usprawnią wewnętrzne procesy logistyczne wpływające
m.in. na dystrybucję części zamiennych.
Do osiągnięcia założonych przez firmę celów konieczne będzie wdrożenie nowoczesnego systemu magazynowego,
a także inwestycje w bardziej efektywne systemy składowania towaru i transport wewnętrzny. Wprowadzane zmiany doprowadzą do poprawy jakości pracy, zwiększenia wydajności pracowników oraz usprawnienia wysyłki części do klientów, jak i na potrzeby logistyki wewnętrznej powiązanej z liniami montażowymi we wszystkich zakładach produkcyjnych firmy LiuGong Dressta Machinery w Stalowej Woli.
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