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Sza now ni Pań stwo…

kie dy ma szy na już „swo je” wy pra cu je i prze sta je być nie za wod na, przy cho dzi czas na pod ję -

cie de cy zji – ku pić no wą czy za in we sto wać w re mont sta rej. Od po wiedź wy da je się pro sta – je -

śli ktoś ma wol ne środ ki lub moż li wo ści fi nan so wa nia, a w per spek ty wie za mó wie nia gwa ran -

tu ją ce wy ko rzy sta nie ma szy ny, po wi nien udać się do de ale ra i wy brać ja kąś „nów kę”. Oka zu -

je się jed nak, że sprze daw ca mo że nam utrud nić roz sta nie ze sta rą ma szy ną pro po nu jąc jej

re mont. Oczy wi ście nie by le ja ki, tyl ko specjalistyczny, cer ty fi ko wa ny, gwa ran tu ją cy „sta rusz -

ce” no we ży cie. Ba, ta ki re mont mo że na wet nie co od mie nić na szą wy słu żo ną ma szy nę, co

de kla ru je na przy kład Vo lvo CE. Spe cja li ści re pre zen tu ją cy szwedz ką mar kę wy py ta ją nas do -

kład nie, ja kie pra ce naj czę ściej wy ko nu je my i za pro po nu ją nam pew ne mo dy fi ka cje tak, aby

sta ra -no wa ma szy na funk cjo no wa ła jesz cze le piej. O szcze gó łach pro po zy cji Vo lvo CE pi sze -

my ob szer nie w dal szej czę ści nu me ru. 

Re mon ty ge ne ral ne prze pro wa dza ne przez Ca ter pil lar, a w Pol sce przez Ber ge rat Mon noy eur,

opi sy wa li śmy już wcze śniej; cie ka wy tekst o od bu do wie wo zi dła zna leźć moż na tak że w tym

wy da niu na sze go cza so pi sma. Co waż ne, pod czas ta kie go grun tow ne go re mon tu moż na wy -

mie nić nie mal wszyst kie czę ści i mieć od tąd do dys po zy cji nie za wod ną oraz jesz cze spraw -

niej szą ma szy nę, na do da tek bez po trze by ada pto wa nia jej do no wych norm emi sji spa lin. 

Co cie ka we, pro blem wła ści cie li przy wią za nych do swo ich ma szyn do strze gła tak że ta ka fir ma

jak SG Equ ip ment Le asing Pol ska. Wy da wa ło by się, że jest ona za in te re so wa na wy łącz nie fi -

nan so wa niem za ku pu no wych ma szyn, jed nak od po cząt ku te go ro ku ofe ru je ona tak że po życz -

kę mo der ni za cyj ną, któ ra po zwa la prze pro wa dzić ge ne ral ny re mont lub do po sa żyć wy słu żo ną

ma szy nę. Ob ser wu je my za tem po zy tyw ny trend, na ryn ku po ja wia ją się no we, jesz cze lep sze

ma szy ny, ale co raz wię cej firm za uwa ża po trze by i pro ble my wła ści cie li star szych mo de li. To

tak że ko rzyst ne eko lo gicz nie – zżar te ko ro zją ma szy ny sto ją ce gdzieś za po mnia ne pod pło tem

nie mu szą du żej stra szyć. War to jed nak zwró cić uwa gę na to, by po wie rzyć sprzęt praw dzi wym

spe cja li stom. Kil ku z nich opi su je my w tym nu me rze, in nych ofe ru ją cych ta kie usłu gi za pra sza -

my do po chwa le nia się swo ją ofer tą…

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

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

Ma te ria∏ów nie za mó wio nych nie zwra ca my. 
Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści za treść za miesz cza nych re klam i og∏oszeń oraz ar ty ku łów re kla mo wych i in for ma cji pra so wych. 
Re dak cja za strze ga so bie pra wo skra ca nia i ad iu sta cji nad sy ła nych tek stów oraz opa try wa nia ich ty tu∏ami i śród ty tu ła mi.
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8. W li sto pa dzie 1961 ro ku bie rze swój po czą tek nie ba nal -
na hi sto ria fir my, któ ra wzro sła dziś do gi gan tycz ne go
przed się bior stwa. Re in hard Wirt gen, osią gnąw szy wła -
śnie peł no let ność, po sia da ją c uży wa ną cię ża rów kę po -
sta no wił za ło żyć fir mę trans por to wą. Pięć dzie siąt pięć
lat póź niej fir ma Wirtgen Group za trud nia na ca łym
świe cie 6.700 pra cow ni ków. Sta ła się hol din giem ofe ru -
ją cym ma szy ny oraz roz wią za nia tech nicz ne dla firm
dro go wych i ko pal ni od kryw ko wych.

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

14. Ma szy ny bu dow la ne to sprzęt cie szą cy się za in te re so -
wa niem ama to rów cu dzej wła sno ści. Nic za tem dziw ne -
go, że ich wła ści cie le chcą w opty mal ny spo sób za bez -
pie czyć swe na rzę dzia co dzien nej pra cy za rów no
przed kra dzie żą, jak i nie uczci wy mi prak ty ka mi nie au to -
ry zo wa nych ser wi sów i warsz ta tów

16. No wa se ria zmo der ni zo wa nych fre zów Ro ad King fir my
Ken na me tal sta no wi nie zbi ty do wód na to, że lep szej
klasy na rzę dzia za pew nia ją więk szą wy daj ność. Se ria
ta cha rak te ry zu je się zmo der ni zo wa ną kon struk cją kor -
pu su za pew nia ją cą ła twiej szą pe ne tra cję i mniej sze ob -
cią że nia prze no szo ne zarówno na pod kład kę, tu le ję
mo cu ją cą, jak i uchwyt

17. Au tos to je den z naj bar dziej zna nych pol skich dys try bu to -
rów czę ści za mien nych do po jaz dów użyt ko wych. Na po -
cząt ku 2016 ro ku w ofer cie fir my po ja wi ły się tak że czę ści
do ma szyn bu dow la nych. Są one do stęp ne w ponad
trzydziestu od dzia łach fir my na te re nie ca łej Pol ski

18. Hi sto ria fir my Pol sad bie rze swój po czą tek blisko trzy -
dzie ści lat te mu w Kut nie. Po cząt ko wo pod sta wą dzia -
łal no ści przed się bior stwa by ło świad cze nie usług trans -
por to wych i spe dy cyj nych. Dzi siaj Pol sad to czo ło wy
kon ce sjo ner Re nault Trucks, wóz ków wi dło wych Nis san
(Uni Car riers) i Au sa, ła do wa rek te le sko po wych Mer lo
oraz trak to rów, ko sia rek i ko pa rek Ku bo ta

21. Gdy kil ka lat te mu za rząd Bosch ana li zo wał no we stra -
te gicz ne ob sza ry dzia łal no ści, dział Com mer cial Ve hic -
le & Off -Ro ad (CVO) wy da wał się po cząt ko wo je dy nie
obie cu ją cym po my słem. Ba da nia ryn ko we wy ka za ły
jed nak, że ma on du ży po ten cjał i kry je w so bie per -
spek ty wę ogrom ne go wzro stu

22. ContiBreakdownService to je den z pię ciu mo du łów ofe ro -
wa nych w ra mach kom plek so we go pro gra mu za rzą dza -
nia ogu mie niem Con ti 360° Fle et Se rvi ces, któ ry świad czy
pro fe sjo nal ną po moc, ob słu gę, a co naj waż niej -
sze – szyb kie przy wró ce nie mo bil no ści w przy pad ku
uszko dze nia opo ny w tra sie

23. Na byw cy ma szy n ro bo czych ocze ku ją pro fe sjo nal nej ob -
słu gi po sprze da żo wej. Do sko na le zda je so bie z te go
spra wę fir ma Ko mat su Po land, ofe ru jąc bo ga tą pa le tę
usług ser wi so wych, któ re z jed nej stro ny gwa ran tu ją
mak sy mal ną do stęp ność sprzę tu, a z dru giej szyb ką
i sku tecz ną po mo c do raź ną

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. Eu ro pe an Ren tal As so cia tion (ERA) od po wia da jąc
na po trze by wy po ży cza ją cych sprzęt bu dow la ny od dał
do ich dys po zy cji no we na rzę dzie w po sta ci dar mo we -
go „kal ku la to ra”, któ ry po zwa la błyskawicznie ob li czyć
„Cał ko wi ty Koszt Po sia da nia Sprzę tu” 

30. Wcho dzą ca w skład gru py TTI fir ma Mil wau kee od ro -
ku 1924 kon cen tru je się na jed nym ce lu, ja kim jest pro -
duk cja naj lep szych pro fe sjo nal nych elek tro na rzę dzi he -
avy -du ty i ak ce so riów do nich

31. Użyt kow nik eks plo atu ją cy ma szy nę z bie giem cza su sta je
przed dy le ma tem. Zmo der ni zo wać i do po sa żyć po sia da -
ny sprzęt czy też zde cy do wać się na za kup no we go? By
uła twić de cy zję, SG Equ ip ment Le asing Pol ska ofe ru je
po życz kę dla wła ści cie li ma szyn bu dow la nych, za po mo -
cą któ rej moż na sfi nan so wać ich re mont, mo der ni za cję
czy też elementy do po sa że nia 

32. Sied miu part ne rów pod kie row nic twem fir my Bosch
pra cu je nad sys te mem czuj ni ków dla Prze my słu 4.0
(czwar ta re wo lu cja prze my sło wa) i zin te gro wa nej pro -
duk cji, któ re go za da niem bę dzie mo ni to ring ma szyn ro -
bo czych i wy kry wa nie wszel kich od chy leń od nor my
w ich funk cjo no wa niu

33. Vo lvo Con struc tion Equ ip ment uru cha mia Pro gram Cer -
ty fi ko wa nych Re mon tów. Obej mu je on trzy pa kie ty
usług – Re mont Ukła du Hy drau licz ne go, Re mont Ukła du
Na pę do we go oraz  Re mont Ma szy ny – i wy dłu ża okres
eks plo ata cji ma szyn Vo lvo, nie ob cią ża jąc przy tym śro -
do wi ska na tu ral ne go ani bu dże tu klien ta.

34. Na po cząt ku wrze śnia spół ka In ter han dler uru cho mi ła
usłu gę ser wi so wą pod na zwą „Pro gram 4+”. Zo sta ła
ona opra co wa na i wdro żo na z my ślą o wła ści cie lach
eksploatujących uży wa ne ma szyny JCB, któ rych wiek
prze kra cza czte ry la ta

37. Zwrot ny, lek ki, ob ni żo ny – typowe ce chy sa mo cho du
spor to we go  do ty czą rów nież po jaz du fir my Gol dho fer,
ja ki bę dzie za pre zen to wa ny pod czas tar gów IAA.
Będzie to na cze pa STZ -VP6 z po mo stem ła dun ko wym
ty pu „tie fbet” i sze ścio ma osia mi w kon fi gu ra cji 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 .........................

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

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

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

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

!

budowlane
maszyny
s e r w i s  i  e k s p l o a t a c j a

!
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Yan mar ku pił dział kom pak to wych i śred nich ko pa rek
Te rex Cor po ra tion. W je go skład wcho dzi nie miec ka fa -
bry ka „Te rex Com pact Ger ma ny” w Cra il she im.

Jak po da ją źró dła zbli żo ne do na byw cy ce na za ku pu wy -
nieść mia ła oko ło sześć dzie się ciu mi lio nów do la rów. W skład
za ku pio ne go pa kie tu wcho dzi do ku men ta cja tech nicz na i li -
nie pro duk cyj ne ła do wa rek ko ło wych, mi di - i mi ni ko pa rek
oraz ko pa rek ko ło wych. Ozna cza to, że Yan mar sta nie się
wła ści cie lem za kła dów pro duk cyj nych w Cra il she im oraz
Cen trum Ser wi so we go Ro then berg.
Ta ke hi to Yama oka, pre zes Yan mar Hol dings Co., Ltd. na
specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej wy ra ził za -
do wo le nie ze sku tecz nie prze pro wa dzo nej trans ak cji: – Je -
ste śmy usa tys fak cjo no wa ni osią gnię ciem szyb kie go po ro zu -
mie nia w spra wie za ku pu „Te rex Com pact Ger ma ny”. Za kup
po zwo li nam na umoc nie nie po zy cji na świa to wych ryn kach
w seg men cie ko pa rek kom pak to wych i ma szyn te go ty pu
śred niej wiel ko ści. Za kup umoż li wia nam jed no cze śnie prze ję -
cie nie zwy kle pręż nie dzia ła ją cej sie ci sprze da ży „Te rex Com -
pact Ger ma ny”. Zy sku je my rów nież pra wa pro duk cyj ne
do ma szyn ofe ro wa nych uprzed nio pod mar ką Scha eff. Je -
stem prze ko na ny, że Yan mar dzię ki tej trans ak cji wzmoc ni swą
po zy cję na świa to wych ryn kach. Nie tyl ko w chwi li obec nej,
ale tak że w zde cy do wa nie dłuż szej per spek ty wie cza so wej. 
A co transakcja ta oznacza dla koncernu Te rex? Wydaje się

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  Vo lvo
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 Com pa ny. 

Kon cern Cum mins, ame ry kań ski po ten tat w dzie dzi nie
kon stru owa nia i pro duk cji sil ni ków za pre zen to wał
cał ko wi cie no wy ty po sze reg jed no stek na pę do wych,

któ re są w sta nie speł nić pla no wa ną w Eu ro pie nor mę emi -
sji spa lin Sta ge V. Wpro wa dze nie no wych sil ni ków do po -
wszech ne go użyt ku pla no wa ne jest na po czą tek ro ku 2019,
kie dy to obo wią zy wać za cznie nie zwy kle re stryk cyj na nor -
ma emi sji szko dli wych sub stan cji Sta ge V. No wa ge ne ra cja
sil ni ków obej mu je jed nost ki o roz pię to ści mo cy od 100 KM

do 430 KM. Istot nym ele men tem ukła du ob rób ki spa lin jest
brak za wo ru ich re cyr ku la cji. Ozna cza to istot ne uprosz cze -
nie kon struk cyj ne. Cum mins za pew nia, że użyt kow ni cy no -
wych sil ni ków li czyć mo gą na wzrost mo cy na wet o dzie sięć
pro cent i zwięk sze nie mo men tu do dwu dzie stu pro cent. De -
kla ro wa ne war to ści pa ra me trów wy li czo ne zo sta ły w od nie -
sie niu do osią gów pro du ko wa nych ak tu al nie od po wied ni -
ków speł nia ją cych nor mę Sta ge IV/Tier 4 Fi nal.
Za speł nie nie wy śru bo wa nych li mi tów, ja kie ma na rzu cić
nor ma Sta ge V, bę dą od po wie dzial ne trzy głów ne mo du ły
ukła du ob rób ki spa lin: DOC, SCR i DPF. Za sto so wa nie fil tra
czą stek sta łych DPF jest nie odzow ne, gdyż wła śnie czą -
stecz ki sta łe ma ją być pod ści słą kon tro lą, a ich emi sja ma
być ogra ni czo na do mi ni mum. Oczy wi ście nie w każ dym sil -
ni ku znaj dzie my tak po kaź ny ze staw kom po nen tów od po -
wie dzial nych za oczysz cza nie spa lin. Do mo to rów o mniej -
szej mo cy (do 155 KM) Cum mins prze wi dział kla sycz ne po -
łą cze nie fil tra czą stek sta łych i DOC, zaś w moc niej szych (po -
wy żej 155 KM) wa rian tach po ja wi się SCR.
Wszyst kie kom po nen ty zo sta ły ze bra ne i sca lo ne w dwóch
no wych ukła dach EAT (oczysz cza nia spa lin), któ re Cum mins
na zwał: Sin gle Mo du le i Flex Mo du le. Oba ma ją tra fić na ry -
nek tak że ja ko do stęp ne dla in nych pro du cen tów, gdyż fir ma
Cum mins ofe ru je tak że mię dzy in ny mi sprze daż ukła dów za -
si la nia w pa li wo czy ukła dów oczysz cza nia spa lin.
Głów ny mi zmia na mi w sto sun ku do obec nie ofe ro wa nych
ukła dów EAT dla StagevIV/Tier 4F, są: zmniej szo na ma sa
przy jed no cze snej po pra wie pa ra me trów pra cy (więk sza wy -
daj ność SCR oraz więk sza po jem ność DPF).
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Yanmar przejął „Terex Compact Germany”

Cummins gotowy na Stage V

Trans ak cja za war ta z kon cer nem Yan mar spra wia, że mi ni ko par ki Te rex pro du ko -
wa ne bę dą te raz pod szyl dem no we go na byw cy

Cum mins za pew nia, że użyt kow ni cy no wych sil ni ków li czyć mo gą na wzrost mo -
cy na wet o dzie sięć pro cent i zwięk sze nie mo men tu do dwu dzie stu pro cent
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Bosch wpro wa dził do sprzedaży in no wa cyj ne czte ro -
ostrzo we wier tło SDS plus -5X. Jego konstrukcja  nie
ulega zniszczeniu , gdy natra fia na zbro je nie. Wy jąt ko -

wa, asy me trycz na budowa gło wi cy za pew nia bar dzo sku -
tecz ne od pro wa dza nie py łu jednocześnie spo wal niając zu ży -
cie wier tła.
Efek tyw ne wier ce nie w zbro jo nym be to nie to du że wy zwa nie.
Na po ty ka jąc na zbro je nie wier tła czę sto za klesz cza ją się
i nisz czą, na wet je śli sta ra my się je szyb ko wy co fać. Gło wi ca
wier tła SDS plus -5X wy po sa żo na w czte ry ostrza nie blo ku je
się w ele men tach zbro je nio wych, co za po bie ga jej pęk nię ciu.
Ostrza wy ko na ne z wy so kiej ja ko ści wę gli ka spie ka ne go zo -
sta ły moc no osa dzo ne w sta lo wej czę ści gło wi cy, co gwa ran -
tu je ich trwa łość i ży wot ność.
Sta ran nie opra co wa na kon struk cja gło wi cy wier tła z czte re ma
zwo ja mi za pew nia ją bar dzo sku tecz ne wy rzu ca ją na ze wnątrz
pył. W re zul ta cie przy spie sza to szyb kość wy ko ny wa nia otwo -
rów i wy dłu ża ży wot ność na rzę dzia. Wier ło z pew no ścią do ce -
nią pro fe sjo na li ści, któ rym za le ży na szyb kiej pra cy bez prze -
sto jów spo wo do wa nych uszko dze nia mi osprzę tu.  

Ka bi ny Sca nia za pew nia ją kierowcom doskonałą
widoczność. Pod tym względem są zdecydowanie naj -
lep sze w swo jej kla sie. Ob szar mar twe go po la wo kół

au ta w po jaz dach cię ża ro wych mo że róż nić się za leż nie
od mo de lu. Pod czas gdy nie któ re cię ża rów ki ma ją du że mar -
twe po la, stwa rza ją ce za gro że nie dla pie szych i ro we rzy stów,
in ne są za pro jek to wa ne ze znacz nie lep szą wi docz no ścią.
Ogra ni czo na wi docz ność wy ni ka ją ca z sze ro kie go ob sza ru
mar twe go po la wo kół po jaz du mo że być przy czy ną
groźnych wy pad ków, szcze gól nie wśród pie szych, ro we rzy -
stów i mo to cy kli stów. Eks per ci z Lo ugh bo ro ugh Uni ver si ty
po rów na li roz miar mar twe go po la w dziewiętnastu naj le piej
sprze da ją cych się mo de lach po jaz dów cię ża ro wych w Wiel -
kiej Bry ta nii. Jak wy ni ka z ana liz, ka bi ny z ni skim wej ściem
za pew nia ją na ogół szer sze po le wi dze nia w po rów na niu
ze stan dar do wymi. Co wię cej, udo wod nio no, że ka bi na Sca -
nia z se rii P po sia da wie le cech wspól nych z ka bi na mi z ni -
skim wej ściem, je śli cho dzi o ogra ni cza nie mar twych pól.
Inaczej niż w kabinach in nych ma rek, gdzie ro we rzy stę moż -
na za uwa żyć do pie ro, gdy znaj du je się w od le gło -
ści półtora me tra od po jaz du, kie row ca w ka bi nie Sca nia
z se rii P wi dzi ja dą ce go ro we rem w bez po śred nim są siedz -
twie po jaz du. Z ko lei pie si mo gą być za uwa że ni znaj du jąc
się na wet dwa dzie ścia cen ty me trów od po jaz du. W ka bi -
nach in ne go ty pu, bądź nie ma ją cych ni skie go wej ścia, pie si
sto ją cy przed po jaz dem mo gą po zo stać nie zau wa że ni, jeżeli
znaj du ją się do jed ne go me tra od ka bi ny.
Z analizy sta ty sty ki wy pad ków w Niem czech wynika, że w ro -
ku 2012 ro ku dwudziestu trzech ro we rzy stów stra ci ło ży cie
przez to, że kie ru ją cy au tem cię ża ro wym nie za uwa ży li ich
skrę ca jąc w pra wo. W Da nii w ciągu minionej de ka dy z te go
sa me go po wo du życie straciło pięćdziesięciu ro we rzy stów.
Z ko lei w Bel gii po jaz dy cię ża ro we stały się przy czy -
ną czterdziestu trzech procent wy pad ków śmier tel nych

z udzia łem ro we rzy stów. W Ho lan dii i Wiel kiej Bry ta nii udział
ten wy no si od po wied nio trzydzieści osiem i trzydzieści trzy
procent, a w nie któ rych mia stach, takich jak Lon dyn,
aż pięćdziesiąt procent. – Ka bi ny Sca nia P po sia da ją wie le
cech ka bin ni skie go wej ścia, w tym świet ną, bez po śred nią wi -
docz ność, któ ra po zwa la na sku tecz ne ni we lo wa nie mar twych
pól wo kół po jaz du – ko men tu je przed sta wi ciel or ga ni za cji po -
za rzą do wej Trans port i Śro do wi sko z sie dzi bą w Bruk se li. We -
dług ba dań eks per tów z Lo ugh bo ro ugh De sign Scho ol kie -
row cy, któ rzy sie dzą wy żej w ka bi nie, ma ją za zwy czaj lep szą
wi docz ność, w mniejszym stopniu ograniczają ją bowiem
mar twe pola. A za tem po ło że nie fo te la kie row cy oraz kon -
struk cja szyb bocz nych i przed niej mo że istot nie wpły wać
na poprawę bezpieczeństwa na drodze.
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Innowacyjne czteroostrzowe wiertło Bosch SDS plus-5X

Nowe ka bi ny Sca nia P po sia da ją wie le cech ka bin ni skie go wej ścia, w tym
przede wszystkim doskonałą, bez po śred nią wi docz ność, któ ra po zwa la na sku -
tecz ne ni we lo wa nie mar twych pól wo kół po jaz du

Wier ce nie w zbro jo nym be to nie to du że wy zwa nie. Na po ty ka jąc na zbro je nie
wier tła o klasycznej konstrukcji bowiem czę sto za klesz cza ją się i nisz czą

Doskonała widoczność w kabinie Scania P 
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Za szczyt ny ty tuł „Eu ro pej ski Me cha nik Ro ku 2016 fir my
DAF” zdo był Adam Ba ker, 31-let ni pra cow nik ser wi su
de aler skie go Chas sis Cab Truck Cen tre z Ip swich

w Wiel kiej Bry ta nii. Eu ro pej ski fi nał kon kur su, obej mu ją cy
róż ne za da nia i te sty, miał miej sce w sie dzi bie DAF Trucks
w Ein dho ven. Tro feum wrę czył zwy cięz cy Jo han Drenth, dy -
rek tor ds. ob słu gi po sprze da żo wej w DAF Trucks N. V. Pod -
czas roz gry wek swo je umie jęt no ści de mon stro wa ło szes na -
stu fi na li stów, wy ko nu jąc sze reg za dań teo re tycz nych i prak -
tycz nych do ty czą cych m.in. skom pli ko wa nych awa rii sil ni ka
oraz in nych pod ze spo łów w po jeź dzie. – DAF or ga ni zu je kon -
kurs „Eu ro pej ski Me cha nik Ro ku” aby pod kre ślić zna cze nie
fa cho wo ści pra cow ni ków za trud nio nych w warsz ta tach. Jest
to przede wszyst kim wy raz uzna nia dla ich pro fe sji. Współ cze -
sne cię ża rów ki to po jaz dy za awan so wa ne tech nicz nie, a ich
na pra wa wy ma ga ob szer nej i po głę bio nej wie dzy tech nicz -
nej. Po nad to me cha nik jest wi zy tów ką sa lo nu DAF w warsz -
ta cie i od gry wa waż ną ro lę w bu do wa niu sa tys fak cji klien ta.
Cho dzi o to, by na wet naj drob niej szy de tal świad czo nych
usług był naj wyż szej ja ko ści – po wie dział Jo han Drenth.
Kan dy da tów do udzia łu w ry wa li za cji o ty tuł „Eu ro pej skie go
Me cha ni ka Ro ku fir my DAF” mo gą zgła szać de ale rzy po jaz -
dów tej mar ki z ca łej Eu ro py. Kon kurs trwa dwa la ta i ma dwa
eta py. W pierw szych dwu na stu mie sią cach me cha ni cy wal -
czą o pry mat w swo im kra ju. W na stęp nym ro ku zwy cięz cy
z każ de go pań stwa ry wa li zują o głów ny laur pod czas eu ro pej -
skie go fi na łu. W za koń czo nej wła śnie edy cji kon kur su bar dzo
do brze spi sał się re pre zen tant Pol ski Pa weł Pa rzer. W nie zwy -

kle sil nej staw ce kon ku ren tów za jął bo wiem ex aequo trze cie
miej sce po wta rza jąc suk ces z po przed niej edy cji.
Adam Ba ker, któ ry od sze ściu lat pra cu je w sa lo nie de aler -
skim Chas sis Cab Truck Cen tre w Ip swich, był kom plet nie
za sko czo ny swo im zwy cię stwem. – Nie mo głem uwie rzyć w
swe szczęście, kie dy w ze szłym ro ku zo sta łem naj lep szym
me cha ni kiem DAF w Wiel kiej Bry ta nii, a te raz okazałem się
naj lep szy w Eu ro pie! Co je go zda niem cha rak te ry zu je do bre -
go me cha ni ka? Od po wiedź tegorocznego triumfatora jest
krót ka, ale treściwa: – Do głęb na zna jo mość pro duk tu. Należy
po prostu znać go na wy lot i być oczy wi ście głę bo ko za an -
ga żo wa nym w to, co się ro bi.

Go ody ear skon stru ował no wą opo nę Off -The -Ro ad
(OTR) TL -4A w roz mia rze 33.25R29. Po wsta ła ona
spe cjal nie z my ślą o no wym wo zi dle prze gu bo -

wym Vo lvo A60H, któ re jest obec nie naj więk szym te go ro -
dza ju po jaz dem w ofer cie szwedz kie go kon cer nu. „Prze -
gu bo wiec” A60H za de biu to wał ofi cjal nie pod czas te go -
rocz nych tar gów Bau ma w Mo na chium. Je go pre mie ra by -
ła ce le bro wa na dość hucz nie, zbie gła się bo wiem z ju bi le -
uszem pięć dzie się cio le cia opra co wa nia przez Vo lvo kon -
cep cji wo zi dła prze gu bo we go.
Ba zą dla no we go ogu mie nia by ła od no szą ca suk ce sy opo -
na TL -3A+. In ży nie ro wie Go ody ear za dba li, by TL -4A ofe -
ro wa ła zop ty ma li zo wa ną trak cję przed nią i bocz ną, a tak że
naj wyż szy kom fort jaz dy. Nie kie run ko wy bież nik wy róż nia
się sze ro kim ob sza rem sty ku, gwa ran tu ją cym mak sy mal ny
kon takt z pod ło żem, jak rów nież do sko na łą sta bil ność
i wła ści wo ści sa mo czysz czą ce. Naj waż niej szy mi ce cha mi
wy róż nia ją cy mi no wą opo nę OTR są jed nak ni ski koszt
w prze li cze niu na go dzi nę pra cy, do sto so wa nie do no we go
wo zi dła prze gu bo we go Vo lvo o ła dow no ści 55 ton oraz od -
por ność na po ślizg.
No wy pro dukt opra co wa ny w ra mach pro gra mu współ pra -
cy jest do sko na łym przy kła dem moż li wo ści fir my Goo dy ear
w za kre sie do sto so wy wa nia swo jej ofer ty do wy ma gań
i ocze ki wań ryn ku. – Opra co wa nie ogu mie nia TL -4A w roz -
mia rze 33.25R29 dla no wej wy wrot ki prze gu bo wej Vo lvo
A60H to efekt owoc nej współ pra cy, któ rej re zul ta tem jest

osią gnię cie wspól ne go ce lu – za spo ko je nia po trzeb klien -
tów w bran ży OTR i wspar cie ma ją ce na ce lu re duk cję
kosz tów ope ra cyj nych. No wa kla sa prze gu bo wych wo zi deł
speł nia ocze ki wa nia ope ra to rów, któ rzy po trze bu ją mak sy -
mal nej no śno ści. Na sza opo na Go ody ear TL -4A OTR, spe -
cjal nie opra co wa na do te go ro dza ju po jaz dów, po zwa la
opty ma li zo wać ich mo bil ność, a tym sa mym spraw -
ność – po wie dział Octa vian Vel can, dy rek tor za rzą dza ją cy
dzia łu opon OTR Go ody ear w re gio nie EMEA. 
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Najlepszy mechanik DAF w Europie 

Opony Goodyear dla największego wozidła przegubowego Volvo

Uro czy ste prze ka za nie na gro dy „Eu ro pej ski Me cha nik Ro ku 2016 fir my DAF”. Te -
go rocz ny zwy cięz ca kon kur su Adam Ba ker (z lewej) otrzymuje ją z rąk Jo hana
Drentha, dy rek tora do spraw ob słu gi po sprze da żo wej w DAF Trucks N.V.

No we opo ny Go ody ear Off -The -Ro ad (OTR) TL -4A w roz mia rze 33.25R29 sta no -
wią fa brycz ne wy po sa że nie wo zi dła prze gu bo we go Vo lvo A60H. Po jazd, któ re go
pre mie ra mia ła miej sce na tar gach Bau ma, wzbu dzał du że za in te re so wa nie



http://targikielce.pl/pl/rotra.htm
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Wli sto pa dzie 1961 ro ku roz po czę ła się nie ba nal na hi -
sto ria jed no oso bo wej fir my Re in har da Wirt ge na, któ ra
po pięć dzie się ciu la tach sta ła się zna nym na ca łym

świe cie gi gan tycz nym przed się bior stwem zatrudniającym
blisko sie dem ty się cy pra cow ni ków. Nie kie dy trud no w to uwie -
rzyć zwa żyw szy, że osiem na sto let ni Re in hard Wirt gen roz po -
czy nał swą przy go dę z biz ne sem z jed ną uży wa ną cię ża rów ką! 
Na po cząt ku świe żo upie czo ny przed się bior ca na sta wio ny był
na dzia łal ność usłu go wą. Cie szy ło go każ de, na wet naj drob -
niej sze, zle ce nie trans por to we. Wkrót ce jed nak obu dzi ła się
w nim du sza kon struk to ra. Wraz z dzie siąt ką po dob nych so bie
za pa leń ców w nie wiel kim warsz ta cie w Win dha gen bu do wać

za czął mo bil ne ma szy ny po zwa la ją ce me cha nicz nie usu wać
zu ży te na wierzch nie be to no we. W ten sposób stworzono pier -
wo wzo ry dzi siej szych re cy kle rów. 
Naj bar dziej burz li wy roz wój fir my do ko nał się w la tach sie -
dem dzie sią tych mi nio ne go stu le cia. Świad czy ła ona ca ły
sze reg in no wa cyj nych usług zdo by wa jąc co raz więk szą re -
no mę wśród nie miec kich dro go wców. Re in hard Wirt gen spe -
cja li zo wał się w tym cza sie we fre zo wa niu na wierzch ni dro go -
wych. By po do łać zle ce niom, stwo rzył wła sną flo tę skła da ją -
cą się ze stu ma szyn. Do ich ob słu gi za trud nił stu pięć dzie -
się ciu ope ra to rów. Pra co wa li oni nie tyl ko na te re nie Re pu bli -
ki Fe de ral nej Nie miec, ale rów nież w kra jach ościen nych.
W tym cza sie świa tło dzien ne uj rzał Re pa ver. Kon stru ując tę
ma szy nę Re in hard Wirt gen stwo rzył pod wa li ny re cy klin gu
na wierzch ni as fal to wych na go rą co. Sta rał się tak że do pro -
wa dzić do per fek cji tech no lo gię fre zo wa nia, któ re sta ło się
wkrót ce stan dar do wym dzia ła niem za pi sy wa nym w wa run -
kach prze tar gów re mon tów dróg. W koń cu lat sie dem dzie sią -
tych fir ma z Win dha gen uda nie wdro ży ła fre zo wa nie na zim -
no, co w zna czą cy spo sób pod nio sło ren tow ność ro bót.
Stwo rzy ło też szan sę dal sze go roz wo ju przed się bior stwu, dla
któ re go był to klu czo wy ob szar dzia łal no ści. 
Re in hard Wirt gen nie za rzu cił prac nad roz wo jem tech no lo gii
fre zo wa nia na go rą co. Sto so wał ją wy ko rzy stu jąc bu do wa ne
we wła snym za kre sie ma szy ny. W tym cza sie fir ma za czę ła
na bie rać mię dzy na ro do we go cha rak te ru. Prze ja wia ło się to

mię dzy in ny mi w za kła da niu wła snych przed sta wi cielstw po -
za gra ni ca mi Zachodnich Niemiec. 
W ro ku 1980 Re in hard Wirt gen zmienił strategię działania.
Przez ko lej nych pięt na ście lat jego fir ma skoncentrowana
była na pro duk cji ma szyn i urzą dzeń  do re no wa cji i bu do wy
na wierzch ni dro go wych.  Stale rozbudowywane zakłady
w Win dha gen zaczęły wytwarzać także specjalistyczny
sprzęt wykorzystywany w ko pal niach su row ców skal nych.
Sztandarowym produktem pozostawały jednak fre za rki na
zimno. Wirt gen oferował  naj szer sze spek trum takich ma szyn
cieszących się rosnącą renomą w ca łej bran ży. 
W ro ku 1981 firmom z branży wydobywczej zaoferowano
Sur fa ce Mi nern – po wsta łe na ba zie fre za rek ma szy ny dla
gór nic twa od kryw ko we go, doskonale radzące sobie ze zdej -
mo wa niem po kła dów ka mie nia i wę gla bru nat ne go. W ten
sposób Wirtgen wkroczył  na cał kiem no wy ob szar dzia ła nia.
Od ro ku 1987 Wirt gen forsować zaczął technologię
recyklingu na zim no traktując ją ja ko no watorskie, a zarazem
bar dziej eko no micz ne roz wią za nie przyspieszające

Wirt gen – od uży wa nej cię ża rów ki do dro go we go im pe rium

Po wsta łe na ba zie fre za rek ma szy ny Sur fa ce Mi nern do sko na le ra dzi ły so bie
ze zdej mo wa niem po kła dów ka mie nia i wę gla bru nat ne go

W cza sach, gdy je go fir ma spe cja li zo wa ła się we fre zo wa niu na wierzch ni dro go -
wych Re in hard Wirt gen stwo rzył wła sną flo tę skła da ją cą się ze stu ma szyn

Re in hard Wirt gen wraz z garst ką za pa leń ców bu do wał mo bil ne ma szy ny po zwa -
la ją ce w spo sób me cha nicz ny usu wać znisz czo ne na wierzch nie be to no we
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renowację na wierzch ni dro go wych. W ro ku 1989 fir ma wdro -
ży ła do seryjnej pro duk cji in no wa cyj ne ma szy ny, ja ki mi by ły
ukła da cze na wierzch ni be to no wych. 
W ro ku 1997 kie ro wa nie coraz większym przed się bior stwem
prze ję li sy no wie je go za ło ży cie la, Jürgen i Ste fan Wirt gen.
Bardzo szybko udało się im urze czy wist nić to, co dla ich oj -
ca wydawało się być je dy nie wi zją przy szło ści. Dzię ki
zintegrowaniu trzech sil nych ma rek – oprócz Wirt gena były to
Vöge le i Hamm – uda ło się stworzyć prawdziwe drogowe
imperium będące w stanie zaoferować klien tom kom plet ne
spek trum mo bil nych ma szyn dro go wych. Tak rozpoczęło się
tworzenie Gru py Wirt gen. Jej skład poszerzał się o kolejnych
szanowanych producentów maszyn dla drogownictwa. W ro -
ku 1999 dołączyła do niej znana z produkcji najwyższej
jakości wal ców dro go wych firma Vöge le.

W la tach 2002-2005 Wirt gen Gro up wspięło się ostatecznie na
szczyt stając się światowym li de rem w pro duk cji mo bil nych
ma szyn dro go wych. Fir ma roz bu do wa ła sieć za gra nicz nych
przed sta wi cielstw i uru cho mi ła fa bry kę w Chi nach. Po czy ni ła
rów nież in we sty cje w Bra zy lii i w In diach. Stra te gia roz wo ju
obej mo wa ła też no we ob sza ry dzia ła nia, pro duk cję ma te ria -
łów do bu do wy dróg. Pra cę roz po czę ły wza jem nie się uzu peł -
nia ją ce dzia ły „Ro ad Tech no lo gies” oraz „Mi ne ral Tech no lo -
gies”. Dru gi z nich do ko nał w ro ku 2006 przejęcia nie miec -
kiej fir my Kle emann spe cja li zu ją cej się w pro duk cji mo bil nych
i sta cjo nar nych ze spo łów prze sie wa ją co -kru szą cych. Suk ce sy
od no to wa no rów nież w pro duk cji ma szyn dla branży
wydobywczej. Au stra lij ska ko pal nia ru dy że la za z po wo dze -
niem za sto so wa ła ma szy nę Sur fa ce Mi ner ja ko klu czo we
ogniwo w całym pro ce sie wy do by cia. 
Na rok 2014 przy pa dło ko lej ne prze ję cie. Tym ra zem pod skrzy -
dła Wirt gen Gro up tra fi ła fir ma Ben nin gho fen. Dzię ki te mu ofer -
ta świa to we go gi gan ta sta ła się bar dziej kompleksowa. Dro go -
wcy mo gli z rąk jed ne go do staw cy otrzy mać naj wyż szej kla sy
ma szy ny do bu do wy i re mon tów na wierzch ni dro go wych. Dwa
za kła dy Ben nin gho ven zlo ka li zo wa ne w Mülhe im nad Mo ze lą
oraz w Wit tlich czy ni ły tę ofer tę kom plek so wą, bę dąc w sta nie
wy pro du ko wać wy twór nie mas bitumicznych od po wied nie
do każ de go ro dza ju za sto so wań.

Wirt gen Gro up ani na mo ment nie za da wa la się swą po zy cją.
Dą ży do nie tyl ko do jej utrzy ma nia, ale sta ra się do sko na lić
swe dzia ła nia. Po móc w tym ma kon se kwent na roz bu do wa
sie ci sprze da ży i ser wi su. Ma to na ce lu jak naj szyb sze re -
ago wa nie na zmie nia ją ce się po trze by roz sia nych po ca łym
świe cie klien tów. Siłę przedsiębiorstwa stanowi pięćdziesiąt
pięć zagranicznych przedstawicielstw. Jedno z nich działa
w da le kim Ira nie. Wio sną ubie głe go ro ku od da no do użyt ku
zu peł nie no wą fa bry kę w Chi nach. Wy twa rza ne są tam ma -
szy ny tra fia ją ce w głów nej mie rze na nie zwy kle chłon ny miej -
sco wy ry nek. Po dob nie rzecz ma się z za kła da mi w in dyj skim

Pu ne, któ re pro du ku ją wal ce Hamm, roz ście ła cze Vöge le
i prze sie wa cze Kle emann. Wirt gen Gro up pod bi ja rów nież
ryn ki Au stra lii i No wej Ze lan dii. Tam rów nież funk cjo nu ją jej
fa bry ki, któ rych moc pro duk cyj na – z ra cji na ro sną cy po -
pyt – mu sia ła być już kil ka krot nie zwięk sza na. 
Wirt gen Gro up sta wia so bie za cel by cie jak naj bli żej użyt -
kow ni ków swych ma szyn. Ofe ru je im in no wa cyj ne ma szy ny
i tech no lo gie. Kom plek so wa ofer ta fir my, w któ rej trud no zna -
leźć choć by naj mniej szą lu kę, obej mu je roz wią za nia słu żą ce
po pra wie in fra struk tu ry dro go wej nie za leż nie od sto so wa -
nych na wierzch ni. Ma szy ny Wirt gen Gro up wy ko rzy stu ją dro -
go wcy re mon tu ją cy dro gi i bu du ją cy no we szla ki. 

Fre zar ki ofe ro wa ne przez Wirt gen Gro up cie szą się uzna niem pol skich użyt kow ni -
ków. Ta ma szy na pra co wa ła na pa sie star to wym lot ni ska w Rze szo wie

Na te go rocz nych tar gach Bau ma w Mo na chium Wirt gen Gro up za pre zen to wa ła
w swym sto isku kom plek so wą ofer tę dla bran ży dro go wej

W ro ku 2006 w skład Wirt gen Gro up we szła spe cja li zu ją ca się w pro duk cji mo bil -
nych i sta cjo nar nych ze spo łów prze sie wa ją co -kru szą cych fir ma Kle emann
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Wszystko pod kontrolà!
Ma szy ny Bu dow la ne: – Pań ska oso ba ko ja rzy się nam nie -
od par cie z pra cą w ASbudzie. Od kil ku lat dzia ła Pan jed nak
na wła sny ra chu nek. Skąd ta ki po mysł? 
Mi chał Hel ler: – Nie dzi wię się Pań skie mu spoj rze niu,
wszak pra cow ni kiem ASbudu by łem przez bli sko dwie de -
ka dy. Za wsze z ol brzy mim sen ty men tem bę dę wspo mi nał
ten czas. Wszak to tam roz po czę ła się mo ja przy go da ze
świa tem ma szyn bu dow la nych. A co zaś do po my słu za ło że -
nia wła snej fir my, to był on efek tem dą żeń do re ali za cji swych
wi zji. Wia do mo, że moż na to czy nić we wła snej fir mie. 

MB:– Nie miał Pan obaw, by roz po czy nać dzia łal ność w tak
trud nym dla bran ży bu dow la nej cza sie?
MH: – Bel la tor, fir ma któ rą za ło ży łem wraz ze wspól ni ka mi
To ma szem Li sem i Krzysz to fem Drze wiec kim, za czę ła dzia -
łać w ro ku 2012 i na po cząt ku na sza sy tu acja – de li kat nie
rzecz uj mu jąc – nie wy glą da ła naj le piej. Bra ko wa ło nam ro -
ze zna nia ryn ku uży wa ne go sprzę tu i kon tak tów. Stra te gia
dzia ła nia by ła pro sta, na le ża ło wy szu kać i ku pić ma szy nę
i jak naj szyb ciej ją od sprze dać al bo za mie nić na in ną. Wy -
ko na li śmy skok na głę bo ką wo dę. Na szczę ście z mie sią ca
na mie siąc na sza sy tu acja się po pra wia ła. Kur so wa li śmy
po Pol sce i Eu ro pie, sku po wa li śmy ma szy ny i ofe ro wa li śmy
je co raz licz niej szym klien tom. Na po cząt ku głów nie z za -
gra ni cy. Kra jo we fir my prze ży wa ły wów czas trud ny okres.
Ich wła ści cie le nie my śle li o za ku pach, a ra czej o tym, jak
wy zbyć się po sia da ne go sprzę tu. By ła to do bra oka zja
na po zy ska nie ma szyn. W efek cie licz ba na szych trans ak -
cji ro sła, co umoż li wi ło roz wój fir my i wkra cza nie na no we
ob sza ry dzia ła nia. 

MB:–  A wła śnie! Bel la tor nie zajmuje się dziś wy łącz nie han -
dlem uży wa nym sprzę tem?
MH:– Przed dwo ma la ty uzna li śmy, że ma szy ny cze ka ją ce
na na byw cę za miast stać bez u ży tecz nie na pla cu, mo gą być
wy naj mo wa ne przy no sząc fir mie do dat ko we zy ski. Był to
krok w we wła ści wym kie run ku, by wa ło, że jed no cze śnie
uży cza li śmy klien tom bli sko trzy dzie ści ma szyn. Głów nie
układarek, któ rych za wsze bra ku je. Oczy wi ście wy naj mu je -
my ma szy ny bez operatorów bio rąc na sie bie ry zy ko awa rii
ma szy ny. Ofe ru je my wy łącz nie sprzęt mar ko wy i w peł ni
spraw ny. Nie wy naj mu je my fir mom nam nie zna nym i bę dą -
cym w złej kon dy cji. Nie bę dzie my w prze sad ny spo sób roz -
wi jać wy naj mu ma szyn, nie za mie rza my bo wiem stać się fir -
mą wy ko naw czą, któ ra kon ku ro wać za cznie z na szy mi klien -
ta mi ku pu ją cy mi u nas uży wa ne ma szy ny. 

MB:– Mo że jed nak Bel la tor zmu szo ny zo sta nie do częst sze -
go wy naj mo wa nia ma szyn? Ry nek zda je się ewo lu ować
w ta kim wła śnie kie run ku.
MH:– Na sta wia my się na han del uży wa nym sprzę tem, mu si -
my jed nak być ela stycz ni i re ago wać na zmie nia ją ce się po -
trze by ryn ku. Sko ro je go mo del opar ty na wy naj mie do brze
funk cjo nu je na Za cho dzie, to trze ba ko rzy stać ze spraw dzo -
nych wzor ców. Kie dyś pre stiż fir my bu do wa ło po sia da nie
sprzę tu na wła sność, dziś to się zmie nia. Na Za cho dzie fir -
my re ali zu ją wiel kie in we sty cje nie po sia da jąc żad nej ma szy -
ny. Do brze kal ku lu ją kosz ty utrzy ma nia sprzę tu, dla te go za -

czy na ro snąć ich za in te re so wa nie wy naj mem. Z ca łą pew no -
ścią tendencja ta ugrun tu je się i u nas. 

MB:– Skąd wzię ła się na zwa Pańskiej fir my?
MH:– Bel la tor to ła ciń skie okre śle nie wo jow ni ka. Wy bie ra jąc
ta ką wła śnie na zwę chcie li śmy upiec dwie pie cze nie na jed -
nym ogniu – odejść od sztam py oraz za ak cen to wać bo jo we
na sta wie nie za ło ży cie li fir my, któ rzy za mie rza ją sku tecz nie
wal czyć o swą po zy cję na ryn ku.

MB:– By li ście świa do mi, jak trud na to bę dzie wal ka?
MH:– Wie dzie li śmy, że nie do sta nie my ni cze go w pre zen cie,
zda ni sa mi na sie bie bę dzie my mu sie li bić się o każ de go
klien ta. By li ta cy, któ rzy nie da wa li nam więk szych szans
na prze trwa nie. Bo ry ka li śmy się z bra kiem ka pi ta łu, mi mo
czy nio nych za bie gów nie mo gli śmy li czyć na wspar cie ban -
ków. Przy zna nie li mi tu pię ciu ty się cy na kar cie kre dy to wej
oka zy wa ło się ba rie rą nie do po ko na nia. Po cząt ki by ły trud -
ne, za kup pierw szej uży wa nej ma szy ny po chło nął lwią
część na szych środ ków. Pa mię tam, że wraz ze wspól ni ka mi
ob ser wo wa łem jej rozładunek na pla cu, za da jąc so bie py ta -
nie, co da lej? Na szczę ście szyb ko zna la zła na byw cę… Kon -
se kwen cja się opła ca, dziś Bel la tor dzia ła w zu peł nie in nym
wy mia rze. Fir ma jest sta bil na fi nan so wo, szy ku je się wła śnie
do prze pro wadz ki do no wej sie dzi by, co diametralnie zwięk -
szy moż li wo ści dzia ła nia. 

MB:– Bel la tor han dlu je uży wa ny mi ma szy na mi nie ogra ni -
cza jąc się tyl ko do Pol ski i Eu ro py…
MH:– Pierw sze ma szy ny sprze da li śmy do Tek sa su w USA,
wie le tra fi ło tak że do Taj lan dii, Wiet na mu, Ira nu, na Taj wan
a na wet do Chin. Zy ski ze sprze da ży prze zna cza li śmy na ko -
lej ne trans ak cje. Od 2014 ro ku za czę ła się sprze daż w Pol -
sce. Te raz tro chę wię cej ma szyn znaj du je na byw ców w kra -
ju, co cie szy, bo ozna cza, że dzie je się le piej na szym fir -
mom, że po szu ku ją one sprzę tu. Ten den cja ta nie jest oczy -
wi ście sta ła, chłon ność kra jo we go ryn ku jest bo wiem ogra -
ni czo na, dla te go je ste śmy ak tyw ni na ca łym świe cie. Nie -
ustan nie śle dzi my ryn ki, sta ra my się dzia łać kre atyw nie.
Wie my, ja ka ma szy na i gdzie mo że zna leźć naj szyb ciej na -
byw cę. I tam ją ofe ru je my. Waż ne, że han dlu je my ma szy na -
mi uzna nych ma rek. Są one roz po zna wal ne i cie szą się re -
no mą za rów no w Chi nach, jak i w USA. 

MB:– Wy da je się, że w dzi siej szych cza sach żad na z firm nie
mo że opie rać swej ak tyw no ści je dy nie na han dlu. W na szej
roz mo wie wspo mniał Pan, że Bel la tor okrzepł i wkra cza
w no we sfe ry dzia łal no ści…
MH: – Dzia ła my w szyb ko zmie nia ją cych się wa run kach.
Dla te go też trze ba sta le śle dzić ry nek i do pa so wać ofer tę
do ro sną cych wy ma gań klien tów. W prze ciw nym ra zie nie
ma szans na suk ces. Ob ser wu jąc bran żę dro go wą za uwa -
ży li śmy na przy kład lu kę w po da ży usług fre zo wa nia na -
wierzch ni. O wy ko na nie prac te go ro dza ju nie jed no krot nie
pro si li nas klien ci wi dzą cy sto ją ce na na szym pla cu przy -
go to wa ne do sprze da ży fre zar ki. Nie ste ty, sa mej ma szy ny
bez ope ra to ra nie da się wy na jąć. Fre zar ka wy ma ga pro fe -
sjo nal nej ob słu gi, w prze ciw nym ra zie ła two znisz czyć nie
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tyl ko ją sa mą, ale tak że ca łą fre zo wa ną na wierzch nię. Dla -
te go też po sta no wi li śmy za trud nić fa cho wą ob słu gę ope ra -
tor ską oraz zgro ma dzić kom plet ny ta bor sa mo cho do wy do
transportu maszyn – cią gni ki sio dło we DAF oraz na cze py
ni sko po dwo zio we do brych pol skich pro du cen tów. Obec -
nie w na szym po sia da niu znaj du je się ca ły ty po sze reg ma -
szyn fre zu ją cych od me tra do dwóch me trów. Bel la tor dys -
po nu je te raz pię cio ma kom plet ny mi ze sta wa mi, ale wi dząc
rosnący po pyt na usłu gi fre zo wa nia w nie da le kiej przy szło -
ści licz bę tę za mie rza my zwie lo krot nić.

MB:– Han del uży wa ny mi ma szy na mi wy da je się być cięż kim
ka wał kiem chle ba. By utrzy mać swą po zy cję na ryn ku nie
moż na za wieść za ufa nia na byw cy… 
MH:– Nie moż na, tym bar dziej, że więk szość na szych klien -
tów ku pu je ma szy ny z za mia rem ich użyt ko wa nia. Ofe ru je -
my im ma szy ny uży wa ne, ale wy łącz nie w do brym sta nie
tech nicz nym, spraw dzo ne przez nasz ser wis. Bel la tor słu ży
swym klien tom wspar ciem tak że po za war ciu trans ak cji. Nie
je ste śmy ko mi sem, któ ry do brze trak tu je na byw cę tyl ko
do mo men tu, gdy ten się gnie po port fel i za wrze trans ak cję.
Zna my sprzęt, któ ry sprze da je my. Da je my gwa ran cje roz ru -
cho we, za po zna je my na byw cę z ma szy ną i wska zu je my jej
pra wi dło wą ob słu gę. Sta ra my się wy szu ki wać ma szy ny
w jak naj lep szym sta nie tech nicz nym, przy go to wu je my je
do sprze da ży. Sta ra my się utrzy my wać kon takt z użyt kow ni -
ka mi sprze da wa ne go przez nas sprzę tu i kła dzie my na cisk
na ich pra wi dło wą eksploatację. Chce my, by na byw ca wró -
cił do nas po ko lej ną ma szy nę. 

MB:– Sa mi przy go to wu je cie ma szy ny do sprze da ży?
MH:– Tak, ro bi my to wła sny mi si ła mi. Ma my do świad czo -
nych me cha ni ków, spe cja li stycz ne na rzę dzia. Dys po nu je my
tak że opro gra mo wa niem ser wi so wym do roz kła da rek ABG.
Za trud nia my spe cja li stów zna ją cych kon struk cję ma szyn
star sze go ty pu od przy sło wio wej pod szew ki. 

MB:– Czy wasz ser wis mo że ob słu gi wać klien tów ze wnętrz -
nych? Czy moż na wy obra zić so bie sy tu ację, że Bel la tor
ubie gać się za cznie o au to ry za cję któ re goś z pro du cen tów?
MH:– Teo re tycz nie jest to moż li we, mu si my jed nak mie rzyć
si ły na za mia ry. Pod sta wo wą ba rie rą są wła sne po trze by wy -
ni ka ją ce z ko niecz no ści przy go to wa nia do sprze da ży sprzę tu,
któ rym han dlu je my. Nasz ser wis jest w sta nie prze pro wa dzić
wszel kie na pra wy me cha nicz ne, kło pot jest na to miast z uster -
ka mi, któ rych usu nię cie wy ma ga sto so wa nia spe cja li stycz ne -
go opro gra mo wa nia. Dys po nu ją nim wy łą cz nie au to ry zo wa ne
ser wi sy i to się nie zmie ni. Nie pla nu je my roz wo ju ser wi su
w kie run ku świad cze nia usług ze wnętrz nych. Ob słu gu je my
sprze da wa ne przez nas ma szy ny. Na tym się kon cen tru je my.

MB:– Bar dzo dłu go zaj mo wał się Pan sprze da żą ma szyn fa -
brycz nie no wych. Nie my ślał Pan o swo istym po wro cie
do prze szło ści? Bel la tor de ale rem fa brycz nie no we go mar -
ko we go sprzę tu. Brzmi to chyba in te re su ją co?
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
Ku bo ta. Działamy na ogra ni czo nym te re nie w Ma ło pol sce.
W ze szłym ro ku sprze da li śmy kil ka ma szyn, wy ni ki nie są
osza ła mia ją ce, ale bi lans jest do dat ni. W sumie jestem
zadowolony, choć niektórzy mogą uważać, że Kubota jest
dla Bellatora niczym kwiat ek do ko żu cha…

MB:– Jak trafił Pan do branży maszyn budowlanych? Był to
świadomy wybór, czy raczej przypadek?
MH:– Jak to czę sto by wa, do pra cy w ASbudzie tra fi łem
przez czy sty przy pa dek. Z ra cji wy kształ ce nia, a także z za -
mi ło wa nia pa sjo nu ję się mo to ry za cją, zwró ci łem więc uwa -
gę na ogłoszenie fir my ofe ru ją cej wy ro by kon cer nu Hon da.
Nie wie dzia łem, że Ja poń czy cy pro du ku ją pod tą mar ką nie
tyl ko sa mo cho dy. Po sze dłem na roz mo wę kwa li fi ka cyj ną
do ASbudu. Tak się zło ży ło, że fir ma po szu ki wa ła aku rat
han dlow ca ma szyn Bob cat władającego biegle an giel skim.
Wy ko rzy sta łem swą szan sę i dołączyłem do firmy. Na dłu gie
la ta i przy pełnym zaangażowaniu. By wa ło, że do pi na jąc ko -
lej ne kon trak ty całymi dniami nie od cho dzi łem od biur ka.
Chy ba właśnie z tego powodu roz po czy na jąc pra cę na wła -
sny ra chu nek otrzy ma łem od żo ny wa ru nek zna le zie nia cza -
su dla ro dzi ny. Sta ram się go rzetelnie wy peł niać. 

MB:– Wol ny czas poświęca Pan zatem rodzinie?
MH:– Większą jego część. Poza tym staram się realizować
swe pasje. Jedną z nich są spor to we sa mo cho dy. Mam ta -
kie au ta  i dwa ra zy w ro ku z podzielającym moją pasję
młodszym sy nem pojawiamy się na profesjonalnym to rze.   

MB:– Żo na nie boi się o was?
MH:– Mo gła by, tym bar dziej, że na co dzień upra wiam boks,
w czym to wa rzy szy mi… dru gi z sy nów. Oba upra wia ne
przez nas ro dza je spor tu wią żą się co praw da z ry zy kiem,
ale sta ra my się je mak sy mal nie ogra ni czyć. Wszyst ko jest
pod kon tro lą, nie jeź dzi my i nie bok su je my bra wu ro wo. Mał -
żon ka nie ma więc większych po wo dów do nie po ko ju. 

Roz ma wiał: Ja cek Ba rański 

Rozmowa z Michałem Hellerem,  
Prezesem Zarządu firmy Bellator Maszyny Budowlane 
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Wdzi siej szych cza sach nikt już nie za sta na wia się
nad za sad no ścią utrzymywania ser wi su mo bil ne go,
bo wpły wa on po zy tyw nie na wi ze ru nek fir my

i w zna czą cy spo sób uła twia jej funk cjo no wa nie. Bio rąc
pod uwa gę wy łącz nie bran żę bu dow la ną, naj wcze śniej po ja -
wił się w firmach wy spe cja li zo wa nych w sprze da ży i ob słu dze
ma szyn. Dzię ki nie mu żad na z firm o ta kim pro fi lu nie mu si
mieć wie lu warsz ta tów sta cjo nar nych, co ogra ni cza jej kosz -
ty, a klien ci mo gą li czyć na znacz nie szyb szą re ak cję ser wi su
i tym sa mym szyb sze usu nię cie awa rii. Wła ści wa ob słu ga bu -
du je po praw ne re la cje biz ne so we i za chę ca klien ta do kon ty -
nu owa nia współ pra cy w myśl utar tej za sa dy, że pierw szą ma -
szy nę sprze da je dział han dlo wy, a ko lej ne ser wis.

Warsz ta ty mo bil ne sta ły się też obo wiąz ko wym wy po sa że -
niem licz nych firm wy ko naw czych, dys po nu ją cych roz bu do -
wa ną flo tą sprzę to wą. W szcze gól no ści do ty czy to przed się -
biorstw re ali zu ją cych naj bar dziej od po wie dzial ne pro jek ty
z du ży mi ob ostrze nia mi cza so wy mi lub na wet pod pre sją
cza su. Sy tu acje ta kie ma ją miej sce np. przy noc nym za my ka -
niu ru chli wych frag men tów ulic, gdzie wszyst kie pra ce mu -
szą być wy ko ny wa ne zgod nie z har mo no gra mem i ja kie kol -
wiek nie prze wi dzia ne zda rze nia mo gą być nie zwy kle uciąż li -
we w skut kach. Chcąc te mu za po biec, fir my sta wia ją na wła -
sny ser wis mo bil ny, któ ry nie jed no krot nie ase ku ru je ma szy -
ny w naj bar dziej new ral gicz nych mo men tach ro bót. Tym sa -
mym unie za leż niają się od ser wi su mo bil ne go do staw ców
sprzę tu czę sto odmiennych ma rek, do star czo ne go przez
róż nych de ale rów o nie jed na ko wym po zio mie świad czo nych
usług po sprze da żo wych.
W bran ży bu dow la nej przy „or ga ni zo wa niu” ser wi su mo bil ne -
go naj więk szym po wo dze niem cie szą się tzw. fur go ny o śred -
niej wy so ko ści, ze śred nim roz sta wem osi. Ta ka kon fi gu ra cja
sta no wi bo wiem uda ny kom pro mis mię dzy wiel ko ścią (prze -
stron no ścią) wnę trza, a ga ba ry ta mi sa mo cho du, któ re wpły -
wa ją na wła ści wo ści ma new ro we, ła dow ność i oczy wi ście zu -
ży cie pa li wa. Swój udział ma ją też pick -upy, ce nio ne przede
wszyst kim za moż li wość wjaz du w te ren nie do stęp ny dla po -
jaz dów do staw czych. Mo gą być one opty mal nym roz wią za -
niem dla ekip, któ re nie mu szą pra co wać we wnątrz sa mo cho -
du sta no wią ce go na miast kę warsz ta tu sta cjo nar ne go i nie po -

trze bu ją np. bla tu ro bo cze go, ima dła czy do bre go oświe tle -
nia. Tym sa mym zwy kle słu żą przede wszyst kim do prze wo -
że nia na rzę dzi, ma te ria łów eks plo ata cyj nych i czę ści za mien -
nych w spo sób za pew nia ją cy ła twy i szyb ki do stęp do każ de -
go przed mio tu. Ła du nek mo że być za bez pie czo ny przed kra -
dzie żą i nie ko rzyst ny mi wa run ka mi at mos fe rycz ny mi na kil ka
spo so bów – np. po przez za sto so wa nie nad bu do wy la mi na to -
wej od wzo ro wu ją cej w prze kro ju po przecz nym kształt sa mo -
cho du. Ze wzglę du na więk szą po jem ność ła dun ko wą bar -
dziej po pu lar nym roz wią za niem są jed nak spe cja li stycz ne

nad bu do wy alu mi nio we i alu mi nio wo -la mi na to we. Ma ją one
po stać kon te ne ra o prze kro ju pro sto ką ta lub tra pe zu nie -
znacz nie wy sta ją ce go po za ob rys nad wo zia.
Je śli cho dzi o sa mo wy po sa że nie ser wi sów mo bil nych, z ro ku
na rok jest ono co raz bar dziej spe cja li stycz ne. Wy ni ka to z fak -
tu, że wie le firm od lat ko rzy sta z warsz ta tów „na ko łach” i spe -
cy fi ku jąc ko lej ne po jaz dy opty ma li zu je je pod ką tem wła snych
po trzeb. W naj więk szych flo tach sa mo cho dy ser wi so we czę -
sto róż nią się wy po sa że niem ze wzglę du na wy ko ny wa ne za -
da nia. Dla te go po wsta ją np. tzw. ole jo wo zy, prze zna czo ne wy -
łącz nie do okre so wych prze glą dów ma szyn, któ re uzu peł nia ją
ty po we wo zy ser wi so we o naj szer szym za sto so wa niu.
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Na serwisie mobilnym korzystają wszyscy!

Wśród sa mo cho dów ser wi so wych prze zna czo nych do ob słu gi ma szyn bu dow la -
nych do mi nu ją tzw. fur go ny, po zwa la ją ce na prze wóz spo re go za pa su na rzę dzi
i czę ści za mien nych oraz stwo rze nie we wnę trzu na miast ki warsz ta tu sta cjo nar ne go

W przy pad ku pick -upów, dla użyt kow ni ków, któ rzy nie po trze bu ją du żej prze strze ni
ła dun ko wej, opty mal nym roz wią za niem mo gą być nad staw ki la mi na to we, któ re ide -
al nie kom po nu ją się z resz tą nad wo zia

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



http://www.warynski-trade.com.pl/
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Ma szy ny bu dow la ne to sprzęt cie szą cy się za in te re so -
wa niem ama to rów cu dzej wła sno ści. Nic za tem
dziw ne go, że ich wła ści cie le chcą w opty mal ny spo -

sób za bez pie czyć swe na rzę dzia co dzien nej pra cy za rów no
przed kra dzie żą, jak i nie uczci wy mi prak ty ka mi nie au to ry zo -
wa nych ser wi sów i warsz ta tów. Sły szy my nie raz, że w trak cie
ru ty no we go prze glą du bądź na pra wy do cho dzi nie kie dy
do pod mia ny pod ze spo łów i kom po nen tów. W efek cie ma -
szy na opusz cza warsz tat w gor szym sta nie tech nicz nym,
a ży wot ność jej pod ze spo łów zo sta je znacz nie ogra ni czo na. 
Sku tecz nym spo so bem uchro nie nia się przed utra tą ma szy -
ny i nie uczci wy mi prak ty ka mi jest sko rzy sta nie z moż li wo ści
za bez pie cze nia i iden ty fi ka cji ma szy ny w tech no lo gii
DataDotDNA. Za bez pie cze nie po le ga na na nie sie niu na new -
ral gicz ne jej ele men ty i pod ze spo ły po lie stro wych mi kro czą -
ste czek o śred ni cy od 0,5 do 1 mi li me tra. Mi kro czą stecz ki za -
bez pie cza ją ce mie nie czy li DNA Pro gram mo gą być na no -
szo ne na ma szy ny. Za strze żo na dla DataDotDNA mię dzy na -
ro do wym pa ten tem tech ni ka na try sko wa przy uży ciu sprę żo -
ne go po wie trza po zwa la  na szyb kie i rów no mier ne za bez pie -
cze nie du żych po wierzch ni za rów no otwar tych, jak i w pro fi -
lach za mknię tych. W ten spo sób mi kro czą stecz ki two rzą
na za bez pie cza nym sprzę cie swo isty „kod ge ne tycz ny”, któ ry
sku tecz nie znie chę ca do kra dzie ży i pod mia ny kom po nen tów
i pod ze spo łów. Za bez pie cze nia DNA Pro gram ma ją bo -
wiem war tość do wo do wą, co po wo du je praw ne kon se kwen -
cje dla ama to rów cu dzej wła sno ści. Wła ści ciel ma szy ny za -
bez pie czo nej w sys te mie DNA Pro gram otrzy mu je spe cjal ny
cer ty fi kat. Za bez pie czo na ma szy na opa try wa na jest w wi -
docz nych miej scach rzu ca ją cy mi się z da le ka w oczy na klej -
ka mi in for ma cyj no -pre wen cyj ny mi in for mu ją cy mi o do ko na -
niu za bez pie cze nia. Od stra sza to sku tecz nie pro fe sjo nal nych
zło dziei. Wie dzą bo wiem, że za rów no kom plet na ma szy na,
jak i jej po szcze gól ne ele men ty moż na ła two zi den ty fi ko wać.
Ozna cza to, że w prak ty ce ani ona sa ma, ani jej ele men ty nie
na da ją się do dal szej od sprze da ży. Sku tecz ną ba rie rę dla
han dlu kra dzio nym mie niem two rzą po lie stro we mi kro czą -
stecz ki na try ski wa ne na nie wi docz ne z ze wnątrz ob sza ry. Za -
wie ra ją one na kła da ny me to dą la se ro wą nie po wta rzal ny kod
jed no znacz nie iden ty fi ku ją cy wła ści cie la ma szy ny. Wspo -
mnia ny kod za wie rać mo że na przy kład da ne z ta blicz ki zna -
mio no wej ma szy ny, jej nu mer se ryj ny, PE SEL wła ści cie la czy
też NIP, al bo na zwę fir my. Po nie waż w po je dyn czej  czą stecz -
ce za wrzeć moż na aż dwa dzie ścia je den zna ków al fa nu me -
rycz nych o do wol nej tre ści, da je moż li wość pre cy zyj ne go
i jed no znacz ne go opi sa nia wła ści cie la za bez pie cza ne go
sprzę tu. Do od czy ta nia da nych za war tych w mi kro kap suł kach
wy star czy dys po no wać lamp ką emi tu ją cą świa tło UV,
na przy kład czyt ni ka bank no tów. Na stęp nie trze ba zdra pać
jed ną mi kro czą stecz kę z po la świe cą ce go w ul tra fio le cie i od -
czy tać kod iden ty fi ka cyj ny przy po mo cy szkła po więk sza ją ce -
go lub mi kro sko pu. 
Głów ny mi za le ta mi za bez pie czeń wy ko na nych w tech no lo gii
DataDotDNA są:
• przy stęp na ce na,
• czy tel ność ozna cze nia jed no znacz nie iden ty fi ku ją ce go

wła ści cie la ma szy ny,
• szyb kość wy ko na nia za bez pie cze nia,

• pro sty od czyt,
• trwa łość okre śla na na co naj mniej dwa dzie ścia lat,
• du ża sku tecz ność ogra ni cza ją ca ry zy ko kra dzie ży, 
• dłu gi okres trwa ło ści za bez pie cze nia. 
Tech no lo gia DNA dzię ki swo jej ce nie, pro sto cie i jed no cze -
snej wy so kiej sku tecz no ści szyb ko za czę ła być po strze ga -
na ja ko no wa, sku tecz niej sza al ter na ty wa w wal ce z wie lo ma
pa to lo gia mi. Wie le ty się cy mi kro czą ste czek DNA na nie sio -
nych na po wierzch nie za bez pie cza nej ma szy ny spra wia, że
ich usu nię cie sta je się prak tycz nie nie moż li we i nie opła cal ne.
Za uważ my, że mi kro czą stecz ki są mi kro sko pij ne, a ich licz ba
bar dzo du ża. Spra wia to, że zło dziej czy nie uczci wa oso ba
ser wi su ją ca ma szy nę ni gdy nie bę dzie w sta nie uzy skać ab -
so lut nej pew no ści, czy zdo ła ła od na leźć i usu nąć wszyst kie.
Wy star czy bo wiem prze ocze nie jed nej ta kiej mi kro czą stecz -
ki, aby w spo sób jed no znacz ny usta lić po cho dze nie ma szy -
ny i stwier dzić, czy po cho dzi ona z kra dzie ży.
Okres trwa łości po twier dzo ny zo stał na pod sta wie oświad -
cze nia pro du cen ta od no śnie trwa ło ści po szcze gól nych kom -
po nen tów sys te mu oraz te stów prze pro wa dzo nych przez In -
sty tut Trans por tu Sa mo cho do we go. Do wio dły one, że mi kro -
kap suł ki nie ule ga ją de gra da cji, nie ma ją ne ga tyw ne go wpły -
wu na od por ność na ko ro zję ma te ria łów, na któ rych zo sta ły
na nie sio ne. Po zo sta ją po nad to od por ne na dzia ła nie ole jów,
so li, sła bych kwa sów, za sad, ben zy ny oraz ole ju na pę do we -
go, wo dy i roz pusz czal ni ków. Sub stan cja na no szą ca mi kro -
czą stecz ki jest od por na na dzia ła nie środ ków che micz nych.
Wie le ty się cy czą ste czek znaj du je się w trud no do stęp nych
otwo rach tech no lo gicz nych, dla te go na wet pró by me cha -
nicz ne go ich usu wania czy za ma lo wa nia nie przy no szą skut -
ku. Ozna cza to, że mi kro czą ste czek DNA Pro gram nie moż -
na usu nąć bez po zo sta wie nia śla dów. Co cie ka we, po zo sta -
ją one tak że w po miesz cze niu, w któ rym do ko ny wa no pró by
„oczysz cze nia” ma szy ny. 
Czą stecz ki DNA Pro gram na no sić moż na za rów no na ma szy ny
no we, jak i uży wa ne. W dru gim z przy pad ków przed do ko na -
niem za bez pie cze nia we ry fi ku je się zgod ność da nych na pod -
sta wie przed sta wio nych do ku men tów z wid nie ją cy mi na ta -
blicz ce zna mio no wej. W przy pad ku ko niecz no ści wy mia ny
czę ści w wy ni ku du żej na pra wy moż na za mó wić do dat ko wy
ze staw ty sią ca lub dwóch ty się cy mi kro czą ste czek za wie ra ją -
cych obo wią zu ją cy kod iden ty fi ka cyj ny i uzu peł nić ni mi za bez -
pie cze nia no wych ele men tów i pod ze spo łów ma szy ny.
Od wie lu lat spół ka re gu lar nie prze pro wa dza w Le gio no wie
i w Szczyt nie szko le nia dla po li cjan tów z wy dzia łów do wal ki
z prze stęp czo ścią sa mo cho do wą, któ rzy to uwa ża ją, że DNA
Pro gram two rzy prze ło mo we na rzę dzie po zwa la ją ce prze ciw -
dzia łać pro ce de ro wi kra dzie ży, pa ser stwa czy pod mian czę -
ści lub pod ze spo łów po jaz dów i ma szyn. Sta no wi ko rzyst ną
eko no micz nie me to dę za bez pie cza nia i iden ty fi ka cji mie nia,
któ rej nie za wod ność i sku tecz ność zo sta ła po twier dzo -
na przez wie le pre sti żo wych firm oraz in sty tu cji rzą do wych
na ca łym świe cie (w Pol sce rzą do wy pro gram „Ra zem Bez -
piecz niej”). Ba za po jaz dów za bez pie czo nych w sys te mie
DNA Pro gram do stęp na na stro nach in ter ne to wych
www.dna pro gram.pl, gdzie każ dy mo że do ko nać we ry fi ka cji
spraw dza jąc, czy po jazd lub ma szy na o da nym ko dzie iden -
ty fi ka cyj nym nie zo sta ły zgło szo ne ja ko ukra dzio ne.

E
K

S
P

L
O

A
T

A
C

J
A

DNA Pro gram – sku tecz na for ma za bez pie cze nia i iden ty fi ka cji 



http://www.dnaprogram.pl/
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Lep sze fre zy to wy daj niej sza pra ca. Chy ba w żad nym za -
sto so wa niu fre zar ki dro go wej nie jest to tak oczy wi ste,
jak pod czas kru sze nia as fal tu, be to nu lub obu tych ma -

te ria łów rów no cze śnie. Przed wcze sne zu ży cie fre zu ozna cza
prze stój ma szy ny, opóź nie nia w har mo no gra mie ro bót i wy -
ni ka ją ce z nich stra ty fi nan so we. No wa se ria zmo der ni zo wa -
nych fre zów Ro ad King fir my Ken na me tal sta no wi nie zbi ty
do wód na to, że lep sze na rzę dzia za pew nia ją więk szą wy daj -
ność. Se ria fe zów Ro ad King fir my Ken na me tal cha rak te ry zu -
je się zmo der ni zo wa ną kon struk cją kor pu su za pew nia ją cą ła -
twiej szą pe ne tra cję i mniej sze ob cią że nia prze no szo ne
na pod kład kę, tu le ję mo cu ją cą i uchwyt.
– Wie le czyn ni ków pro wa dzi do przed wcze sne go zu ży cia fre -
zów – mó wi Tho mas Chu dow ski, Glo bal Pro duct Ma na ger od -
dzia łu Ro ad Re ha bi li ta tion fir my Ken na me tal. Wa run ki w miej -
scu pra cy, ta kie jak ma te riał dro go wy i tem pe ra tu ra na wierzch -
ni, wy mu sza ją wy bór od po wied niej głę bo ko ści fre zo wa nia,
szyb ko ści po su wu, sys te mu chło dze nia, uchwy tu i mo cy ma -
szy ny. Na nie któ re z tych pa ra me trów ope ra tor mo że wpły wać
w spo sób po zy tyw ny lub ne ga tyw ny. – Mo że on wy brać ro dzaj
fre zu, re gu lo wać szyb kość pra cy fre zar ki i głę bo kość fre zo wa -
nia oraz oczy wi ście wpły wa na spo sób ser wi so wa nia ma szy ny,
w tym gło wi cy fre zu ją cej – tłu ma czy Tho mas Chu dow ski. Ro -
dzaj pra cy rów nież wy ma ga do bo ru od po wied nie go fre zu. Je -
że li wy bie rze my zbyt ma ły w sto sun ku do wy ko ny wa ne go za -
da nia lub ro dza ju ma szy ny, to szyb ciej się on zu ży je, cze go
wy ni kiem bę dzie dłuż szy czas prze sto ju zwią za ny z ko niecz -
no ścią je go wy mia ny. Z ko lei frez zbyt du ży w sto sun ku
do mo cy ma szy ny spo wol ni jej pra cę. Ży wot ność fre zu być
mo że zwięk szy się, lecz ogra ni cze nie wy daj no ści ma szy ny jest
nie do za ak cep to wa nia, zwłasz cza gdy bez po śred nio za nią
pro wa dzo ne jest na przy kład ukła da nie bru ku. Wy ko naw cy
pro wa dzą cy pro jek ty re kul ty wa cyj ne za zwy czaj po trze bu ją fre -
zów o więk szych ga ba ry tach, pod czas gdy przy fre zo wa niu
dróg mak sy mal ną wy daj ność za pew nia ją węż sze mo de le. Se -
ria Ro ad King fir my Ken na me tal obej mu je po je dyn cze sys te -
my na da ją ce się jed no cze śnie do obu tych ob sza rów za sto so -
wań, co sta no wi za le tę dla wy ko naw ców. Mo der ni za cje wpro -
wa dzo ne we fre zach Ro ad King obej mu ją:
• kształt kor pu su za pew nia ją cy ła twiej szą pe ne tra cję przy

jednoczenie mniej szych drga niach prze no szo nych do in -
nych me cha ni zmów,

• se rie zop ty ma li zo wa nych koń có wek (flat bot tom, va lve se -
at) do zmien nych wa run ków pra cy, któ re wraz z jed no li tą
kon struk cją kor pu su za pew nia ją cą współ pra cę ze wszyst -
ki mi ty pa mi, po zwa la ją znacz nie uła twić in wen ta ry za cję,

• zwięk szo ną twar dość kor pu su w przy pad ku wszyst kich
mo de li, zwięk sza ją cą ich od por ność na zu ży cie,

• rowkowatą kon struk cję kor pu su, która za pew nia  opty mal -
ne ob ra ca nie się fre zu, co przynosi znaczącą redukcję zu -
ży cia me cha nicz nego koń ców ki,

• kształt gło wi cy za pew nia ją cy lep sze od pro wa dza nie od cię -
te go ma te ria łu od fre zu, za po bie ga ją cy wni ka niu urob ku
w prze strzeń po mię dzy ob sa dą fre zu i pod kład ką,

• zwięk szo ną śred ni cę kor pu su za pew nia ją cą lep szą ochro -
nę uchwy tu. Du że do świad cze nie w pro jek to wa niu bęb nów
fre zu ją cych i sys te mów uchwy tów. Do dat ko wo fir ma Ken -
na me tal za pew nia użyt kow ni kom swych na rzę dzi nie zrów -

na ne wspar cie wy ni ka ją ce z wie lo let nie go do świad cze nia
w pro jek to wa niu i pro duk cji kom plet nych sys te mów fre zo -
wa nia, obej mu ją cych nie tyl ko bęb ny fre za rek dro go wych,
ale rów nież kom plet ną li nię fre zów stoż ko wych, tu lei i ob -
sad w róż nych kon fi gu ra cjach obej mu ją cych ob sa dy spa -
wa ne i opa ten to wa ne sys te my ty pu qu ick -chan ge bez ko -
niecz no ści spa wa nia, a w nie któ rych za sto so wa niach rów -
nież nie wy ma ga ją ce po łą czeń śru bo wych. 

Wraz z wpro wa dze niem naj now szych fre zów fir ma Ken na me -
tal pod kre śla tak że zna cze nie ofe ro wa nych przez sie bie
usług w za kre sie pro jek to wa nia bęb nów fre za rek do sto so wa -
nych do in dy wi du al nych wy mo gów, któ re mo gą być klu czo -
wym ele men tem za pew nia ją cym ocze ki wa ną przez klien ta
wy daj ność. Spo śród wie lu prze te sto wa nych i wdro żo nych
już do se ryj nej pro duk cji kon struk cji in ży nie ro wie Ken na me -
tal mo gą wy brać pro jekt do sto so wa ny do spe cy fi ka cji okre -
ślo nych przez za ma wia ją ce go od no śnie spo so bu roz miesz -
cze nia fre zów, śred ni cy, sze ro ko ści, szyb ko ści po su wu
i pręd ko ści ob ro to wej. Okre śla ją oni na stęp nie cał ko wi tą licz -
bę za sto so wa nych fre zów, cał ko wi tą sze ro kość fre zo wa nia,
kąt opa sa nia, od stęp ra dial ny czy kąt na chy le nia fre zów. Do -
stęp ne są też kon fi gu ra cje bęb nów dla róż nych wa run ków
pra cy i spe cy fi ka cje pierw sze go wy po sa że nia fre za rek dro -
go wych. – Ken na me tal mo że do star czać bęb ny fre za rek dro -
go wych do sto so wa ne do spe cy ficz nych wa run ków ro bo -
czych i kon kret nych pa ra me trów ma szyn. Zna ko mi ta wy daj -
ność sta no wi naj sil niej szą stro nę no we go sys te mu fre zów Ro -
ad King. Prze pro wa dzo ne te sty wy ka za ły istot ną po pra wę pa -
ra me trów no wej kon struk cji. W cięż kich cza sach eko no micz -
nych Ro ad King jest na rzę dziem po zwa la ją cym ła twiej spiąć
bu dżet, rów no cze śnie za pew nia jąc lep sze pa ra me try fre zo -
wa nia – pod su mo wu je Tho mas Chu dow ski.

Mocniejsze frezy, lepsze parametry, właściwy wybór

Ro ad King to sys tem na da ją cy się do róż nych wa run ków pra cy i róż nych ma te ria łów
Row ko wa na kon struk cja, za pew nia ją ca opty mal ne ob ra ca nie się koń ców ki, zwięk -
sza ży wot ność me cha nicz ną fre zu oraz se pa ru je uro bek od tu lei mo cu ją cej
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Au tos to je den z naj więk szych i naj bar dziej zna nych pol -
skich dys try bu to rów czę ści za mien nych do po jaz dów
użyt ko wych. Na po cząt ku 2016 ro ku w ofer cie fir my po ja -

wi ły się tak że czę ści do ma szyn bu dow la nych. Są one do stęp ne
w 34 od dzia łach fir my na te re nie ca łej Pol ski. Już dziś wia do mo,
że po mysł na roz wi ja nie fir my w tym kie run ku zde cy do wa nie się
spraw dził. Roz ma wia li śmy z o tym z kie ru ją cym od dzia łem Au -
tos w Ra do miu Łu ka szem Bier na tem. – Wie lu sta łych klien tów,
ku pu ją cych u nas od daw na czę ści do sa mo cho dów cię ża ro -
wych, ma w swo im par ku ma szy no wym tak że ma szy ny bu dow -
la ne. Stąd wła śnie po mysł, by za pro po no wać im – nie ja ko
przy oka zji – kom po nen ty tak że do nich. Oczy wi ście ob ser wu -
je my tak że na pływ zu peł nie no wych klien tów. Ma ją oni kon -
kret ne ocze ki wa nia, a my chce my im spro stać. Ozna cza to nie -
ustan ną pra cę nad do sko na le niem na szej ofer ty. Po wzra sta ją -
cych ob ro tach fir my wi dzi my, że ta stra te gia się spraw dza.
Au tos współ pra cu je z re no mo wa ny mi do staw ca mi, sta wia jąc
na ta kich pro du cen tów, jak: BlackIron, Exi de, Cor te co, Hengst,
Fuchs, Bosch, Wix, Fle et gu ard, Mann Fil ter. – Sta wia my na mar -
ko wych i spraw dzo nych pro du cen tów, za wsze li czy się jed nak
dla nas opi nia na szych klien tów. Bie rze my pod uwa gę ich za -
strze że nia i uwa gi. Nasz dział za opa trze nia nie ustan nie pra cu je
nad ja ko ścią ofer ty – pod kre śla Łu kasz Bier nat.
Na po cząt ku Au tos za ofe ro wał swo im klien tom czę ści do naj -
po pu lar niej szych w Pol sce ko par ko -ła do wa rek, kon cen tru jąc
się na mo de lach JCB i CAT. Póź niej pod ję to de cy zję o po sze -
rze niu ofer ty – po ja wi ły się w niej tak że czę ści do ła do wa rek
te le sko po wych i mi ni ko pa rek JCB. Od po cząt ku w sprze da ży
był tak że du ży wy bór fil trów i ole jów do ma szyn wie lu pro du -
cen tów. W pla nach jest wpro wa dze nie do ofer ty czę ści
do ma szyn bu dow la nych ko lej nej mar ki.
Jed nym z do sko na łych po su nięć fir my Au tos by ło wy zna -
cze nie w każ dym z od dzia łów zaj mu ją cych się sprze da żą
czę ści do ma szyn spe cjal ne go od po wie dzial ne go za to pra -
cow ni ka. „Ma szy no wi” spe cja li ści peł nią ro lę do rad ców klien -
ta. Uczest ni czą w spe cja li stycz nych szko le niach aby na bie -
żą co pod no sić swo je kwa li fi ka cje i po sze rzać wie dzę. Każ dy
z klien tów mo że za tem li czyć na rze tel ną opi nię eks per ta
i kom pe tent ną po moc w wy bo rze. 
Ni ko mu nie trze ba tłu ma czyć, jak waż ne jest, by prze stój ma -
szy ny trwał jak naj kró cej. W fir mie Au tos tak że wie dzą, że czas
to pie niądz. Każ dy z od dzia łów zaj mu ją cych się sprze da żą czę -
ści ma wła sny ma ga zyn naj czę ściej ku po wa nych kom po nen -
tów. Co dzie je się jed nak, je śli po trzeb nej nam czę ści nie znaj -
dzie my w od dzia le, do któ re go zgła sza my się po po moc? 
– Je śli da nej czę ści nie ma w ma ga zy nie w kon kret nym od -
dzia le, ale jest do stęp na w na szym ma ga zy nie cen tral nym,
klient skła da jąc za mó wie nie przed go dzi ną 16:00 mo że spo -
dzie wać się do sta wy już na stęp ne go dnia ra no. Czę ści któ -
rych nie po sia da my w ma ga zy nie cen tral nym je ste śmy w sta -
nie spro wa dzić od na szych do staw ców w cią gu 1-14 dni,
w przy pad ku na głych awa rii ofe ru je my do sta wy eks pre so we
zwy kle w ter mi nie 1-3 dni. War to do dać, że czę ści do ma szyn
bu dow la nych moż na za mó wić i ode brać w każ dym z od dzia -
łów sie ci Au tos, nie tyl ko w tych, któ re zo sta ły spe cjal nie wy -
zna czo ne do sprze da ży tych kom po nen tów. Lo gi sty ka jest
moc ną stro ną sie ci Au tos. Fir ma za pra sza do swych od dzia -
łów, szcze gó ły na www.au tos.pl/ma szy ny
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Czę ści? Tylko Au to s!

http://www.autos.com.pl/pl
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Hi sto ria fir my Pol sad bie rze swój po czą tek bli sko trzy dzie -
ści lat te mu w Kut nie. Po cząt ko wo pod sta wę dzia łal no ści
przed się bior stwa sta no wi ły usłu gi trans por to we i spe dy -

cyj ne. Dzi siej szy Pol sad to czo ło wy kon ce sjo ner Re nault Trucks,
wóz ków wi dło wych Uni Car riers (Nis san) i Au sa, ła do wa rek te le -
sko po wych Mer lo oraz trak to rów, ko sia rek i ko pa rek Ku bo ta.
Pol sad mo że po szczy cić się spek ta ku lar nym osią gnię ciem,
za ja kie uznać na le ży wpro wa dze nie na pol ski ry nek bli sko sied -
miu ty się cy jed no stek sprzę to wych. Ten nie wąt pli wy suk ces sta -
no wił dla wła ści cie la Pol sa du Jac ka Kor cza ka do dat ko wą mo ty -
wa cję do zin ten sy fi ko wa nia eks pan sji. W jej efek cie, w cią gu
dwóch ostat nich lat prze jął on dwie re no mo wa ne fir my – Agro mę
Kut no i Agro mę Po znań – z po sia da ny mi przez nie prze szło trzy -
dzie sto ma od dzia ła mi na te re nie kra ju oraz nie mal dwu stu oso bo -
wą ka drą pra cow ni ków. Wszyst kie fir my dzia ła ją nie za leż nie, ko -
rzy sta jąc jed nak ze swe go ro dza ju efek tu sy ner gii.
Jed nak Pol sad to nie tyl ko tra dy cja i do świad cze nie. Jest to
nie by wa le roz wi nię ta in fra struk tu ra pod po rząd ko wa na ocze ki -
wa niom klien tów. Skła da się na nią bli sko dwa na ście ty się cy

me trów kwa dra to wych pod da chem zlo ka li zo wa nych na dział -
kach o łącz nej po wierzch ni dwu na stu hek ta rów, nie mal pięć -
set me trów peł no wy mia ro wych ser wi so wych ka na łów prze jaz -
do wych, sta no wi ska pła skie i pod no śni ko we, czte ry w peł ni
wy po sa żo ne sta cje kon tro li po jaz dów, myj nie, la kier nia, ma ga -
zy ny we wnętrz ne i ze wnętrz ne. Po nad to fir ma po sia da prze -
szło trzy dzie ści sa mo cho dów ser wi so wych Re nault Ma ster
oraz kil ka na ście mniej szych po jaz dów po moc ni czych. Pol sad
utrzy mu je też nie ma ły spe cja li stycz ny park sa mo cho dów cię -
ża ro wych na po trze by trans por tu we wnętrz ne go. Je go za da -
niem jest przede wszyst kim do star cza nie sprze da ne go sprzę -
tu do na byw ców, tu dzież na te sty, oraz przy wo że nie ma szyn
do ser wi su sta cjo nar ne go, je śli wy ma ga te go sy tu acja.
Wszyst kie od dzia ły fir my roz miesz czo ne są w prze my śla nych
lo ka li za cjach przy tra sach kra jo wych w ob rę bie lub nie opo dal:
Kut na, Ło dzi, Ka li sza, Ko ni na i Grój ca ko ło War sza wy. 
W swo ich pię ciu pla ców kach Pol sad za trud nia obec nie dwie -
ście osób, z cze go więk szość to pra cow ni cy zaj mu ją cy się
na co dzień na pra wą po jaz dów i ma szyn. Są oni wspie ra ni
przez spe cja li stów dzia łów tech nicz nych, ko or dy na to rów po -
szcze gól nych od dzia łów ser wi so wych oraz pra cow ni ków
ma ga zy nów czę ści za mien nych. Struk tu ra za trud nie nia i in -
fra struk tu ra po ka zu je wy raź nie, że Pol sad sta wia na roz wój

ob słu gi po sprze da żo wej, w któ rej klu czo wą ro lę od gry wa
ser wis. – Stra te gię roz wo ju fir my pod po rząd ko wa no zna nej za -
sa dzie gło szą cej, że „pierw szą ma szy nę sprze da je han dlo wiec,
ko lej ną zaś ser wis”. Im gęst sza sieć na szych pla có wek tym
więk sze praw do po do bień stwo na do tar cie do klien ta just -in -ti -
me. Na szą am bi cją jest to, by od le głość mię dzy klien tem a ser -
wi sem sta cjo nar nym nie prze kra cza ła stu ki lo me trów. Stąd rów -
nież fakt prze ję cia trzy dzie stu sze ściu pla có wek Agro ma Kut no
i Agro ma Po znań po sia da ją cych nie mniej im po nu ją cą in fra -
struk tu rę jak Pol sad. Wszyst kie fir my dzia ła ją nie za leż nie w ra -
mach spe cy fi ki branż, do któ rych skie ro wa ne są ich pro duk ty.
Łą czy je jed nak wspól ny cel – opty ma li za cja ja ko ści ob słu gi
klien ta uzy ski wa na przez wy ko rzy sta nie efek tu sym bio zy. Przy -
kład sy ner gii to prze szcze pia nie ser wi so we go know how Pol -
sa du, któ ry nie mal na tych miast prze ro dził się w pierw szy suk -
ces, ja kim oka za ło się po wsta nie w Agro mie w Kut nie koń co -
wej li nii mon ta żo wej i dia gno stycz nej trak to rów Ku bo ta – na ry -
nek Pol ski i kra jów ościen nych – z mo cą prze ro bo wą ty siąc
sztuk rocz nie. Przy zna nie Pol sa do wi przez ja poń skie go pro du -
cen ta tak od po wie dzial ne go za da nia sta no wi naj lep szy do wód
na to, że nasz ser wis speł nia naj wyż sze świa to we stan dar dy. To
kurs z któ re go nie za mie rza my re zy gno wać – tłu ma czy Mar cin
Me lon, dy rek tor han dlo wy Dzia łu Ma szyn Pol sa du.
Za wy jąt kiem sa mo cho dów cię ża ro wych zde cy do wa na więk szość
prac ser wi so wych i ob słu gi okre so wej sprzę tu od by wa się w te re -
nie. Prak tycz nie tyl ko bar dziej skom pli ko wa ne na pra wy i re mon ty
ma szyn, któ rych nie moż na prze pro wa dzić w wa run kach po lo wych
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Serwis Pol sad naprawia niemal od trzydziestu lat!

Pol sad dys po nu je roz bu do wa ną flo tą środ ków trans por tu wy ko rzy sty wa nych mię -
dzy in ny mi do prze wo zu ma szyn bu dow la nych

Bar dziej skom pli ko wa ne na pra wy i re mon ty ma szyn prze pro wa dza ne są w do brze
wy po sa żo nych ha lach po szcze gól nych pla có wek ser wi so wych Pol sa du

Fir ma spe cja li zu je się w wy ma ga ją cych od po wied nie go do świad cze nia i oprzy -
rzą do wa nia warsz ta to we go na pra wach ob ro to wych ła do wa rek te le sko po wych



http://polsad.net/
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wy ko ny wa ne są sta cjo nar nie na te re nie fir my Pol sad. Bu dzą ce re -
spekt zdol no ści ser wi so we ma szyn bu dow la nych Pol sad osią gnął
dzię ki wie lo let niej współ pra cy na mo cy umo wy de aler skiej z fir mą
Ko mat su Po land. Po zmia nach kor po ra cyj nych w Ko mat su i re zy -
gna cji z sie ci de aler skiej, Pol sad nie tyl ko nie za nie chał ob słu gi
ryn ku ma szyn bu dow la nych, ale roz sze rzył z suk ce sem wa chlarz
swo ich usług o re mon ty – w tym ka pi tal ne – ma szyn in nych ma rek,
ta kich jak mię dzy in ny mi Cat, JCB, Vo lvo, Ca se czy Ma ni tou. Ser -
wis Pol sa du do ko nu je na praw bie żą cych i głów nych sil ni ków,
skrzyń bie gów, prze kład ni, mo stów na pę do wych, wy mia ny pod -
wo zi, ka so wa nia lu zów w wy się gni kach ro bo czych. Fir ma spe cja -
li zu je się tak że w dia gno sty ce i na pra wie ukła dów elek trycz nych,
elek tro nicz nych, hy drau licz nych i pneu ma tycz nych. 
Pol sad przy go to wu je ma szy ny, tak aby speł nia ły wy mo gi
Urzę du Do zo ru Tech nicz ne go. Spe cja li zu je się w ła do war kach
te le sko po wych z plat for ma mi ro bo czy mi dla lu dzi na wy so ko -
ści. Jed nym z cie kaw szych w ostat nim cza sie do ko nań ser wi -
su Pol sad by ła sku tecz na na pra wa ob ro to wej ła do war ki te le -
sko po wej Mer lo 45.21, któ ra ule gła po waż ne mu wy pad ko wi
prze wró ce nia ze skut kiem istot ne go znie kształ ce nia ra my i ra -

mie nia te le sko po we go. Wła ści ciel ła do war ki zna jąc skom pli -
ko wa ny sto pień znisz czeń za strzegł so bie, że płat ność za na -
pra wę uiści po tak zwa nym od bio rze ma szy ny przez UDT.
Do peł nia jąc swo ją ofer tę Pol sad ofe ru je sze ro ki za kres umów
ser wi so wych. Są one za wsze in dy wi du al nie do pa so wy wa ne
do kon kret nych po trzeb. Naj więk szą po pu lar no ścią cie szą
się umo wy ob słu go wo -eks plo ata cyj ne, za wie ra ne przy za ku -
pie ma szy ny na okres trwa nia gwa ran cji fa brycz nej. W jej ce -
nę wli czo ne są kosz ty wszyst kich prze glą dów i peł nej ob słu -
gi ser wi so wej. Sto sun ko wo czę stą po trze bą zgła sza ną przez
klien ta jest za pew nie nie nad zwy czaj ne go cza su re ak cji ser -
wi su, co rów nież re gu lo wa ne jest specjalną umo wą.
Od nie mal czte rech lat opie ką ser wi so wą gwa ran cyj ną
i po gwa ran cyj ną ła do wa rek Mer lo zaj mu je się do świad -
czo ny pion ser wi su ma szyn bu dow la nych. Skom pli ko wa -
ne re mon ty, dia gno zo wa nie i usu wa nie trud nych i ukry -
tych uste rek hy drau licz nych czy elek trycz nych – wszyst -
kie te za da nia ko or dy no wa ne są z cen tra li w Kut nie, co
da je moż li wość prze pro wa dze nia na pra wy w opty mal nej
geo gra ficz nie pla ców ce fir my. W związ ku z dy na micz nie
ro sną cym za po trze bo wa niem na ser wis no śni ków te le -
sko po wych (przede wszyst kim ryn ku wtór ne go), w tym

ma szyn z ob ro to wą wie życz ką tzw. Ro to, Pol sad wdro żył
pro jekt bu do wy Cen trum Ser wi so we go Mer lo. In we sty cja
jest już moc no za awan so wa na. Ukoń czo no kon struk cję
ha li, dru gi etap prac bu dow la nych i wy koń cze nio wych
roz pocz nie się nie ba wem. Już wkrót ce więc w li czą cej
czte ry sta pięć dzie siąt me trów kwa dra to wych ha li warsz ta -
to wej roz pocz ną się pierw sze zło żo ne re mon ty i na pra wy
ma szyn Mer lo. Tak że tych spro wa dzo nych zza gra ni cy tu -
dzież ku pio nych po oka zyj nej ce nie – z wa da mi ukry ty -
mi – nie do zdia gno zo wa nia przez osoby po zba wio ne od -
po wied niej wie dzy i do świad cze nia tech nicz ne go. W ser wi -
sie Pol sa du bar dzo czę sto po ja wia ją się ma szy ny Mer lo,
któ re z po zo ru dzia ła ją pra wi dło wo, a sta no wią za gro że nie
na pla cu bu do wy. Oka za ło się na przy kład, że ła do war ka
mia ła roz łą czo ną funk cję au to ma tycz ne go wy kry wa nia mo -
men tu utra ty sta bil no ści, tj. nie dzia łał sys tem blo ka dy ru -

chów ro bo czych ma szy ny w mo men tach kry tycz nych dla
sta bil no ści. Wy wrot ka ma szy ny i ka ta stro fa bu dow la -
na z plat for mą ro bo czą, na któ rej pra cu ją lu dzie – nie mal
gwa ran to wa na. Żad na kon tro l ka w ma szy nie nie wyka zy wa ła
nie pra wi dło wo ści. Ol brzy mie do świad cze nie elek tro me cha ni -
ków Pol sa du cy klicz nie szko lo nych w fa bry ce Mer lo w po łą -
cze niu z moż li wo ścią ko rzy sta nia ze spe cja li stycz nych kom -
pu te rów dia gno stycz nych do ukła dów hy dro sta tycz nych
Bosch Re xroth i Sau er, spra wi ły, że uster ka zo sta ła wy kry ta
i na pra wio na, a ma szy na prze sta ła za gra żać swemu ope ra to -
ro wi i in nym pra cow ni kom pla cu bu do wy.

Struk tu ra za trud nie nia po ka zu je wy raź nie, że Pol sad sta wia na roz wój ob słu gi po -
sprze da żo wej, w któ rej klu czo wą ro lę od gry wa ser wis

Po sia da nie wy kwa li fi ko wa ne go, do świad czo ne go per so ne lu i wy po sa że nia warsz ta to -
we go spra wiają, że Pol sad na pra wia ma szy ny z kraju i naj dal szych za kąt ków Eu ro py

Polsad dysponuje mobilnymi warsztatami, co sprawia, że zde cy do wa na więk szość
prac ser wi so wych i ob słu gi okre so wej sprzę tu może od by wać się w te re nie
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Gdy kil ka lat te mu za rząd Bosch in ten syw nie ana li zo -
wał no we stra te gicz ne ob sza ry dzia łal no ści, dział
Com mer cial Ve hic le & Off -Ro ad (CVO) wy da wał się

po cząt ko wo je dy nie obie cu ją cym po my słem. Ba da nia ryn -
ko we wy ka za ły jed nak, że ma on du ży po ten cjał. Seg ment
ten – obej mu ją cy sa mo cho dy cię ża ro we, ma szy ny bu dow la -
ne o mo cy do 4.000 KM, wóz ki wi dło we, a na wet ma szy ny
rol ni cze – kry je w so bie per spek ty wę ogrom ne go wzro stu.
Do ty czy to za rów no kra jów, w któ rych za ostrza ją się wy mo -
gi zwią za ne z ochro ną śro do wi ska i bez pie czeń stwem, jak
też re gio nów pod le ga ją cych in ten syw ne mu roz wo jo wi, któ re
nie ba wem zy ska ją ol brzy mie me tro po lie.
Do tej po ry Bosch nie mógł w peł ni wy ko rzy stać ist nie ją ce -
go po ten cja łu ryn ko we go ze wzglę du na swo ją struk tu rę or -
ga ni za cyj ną. Dzia ły bran żo we, ma ją ce wła sne ce le i za da nia,
w więk szo ści nie by ły w sta nie przy go to wać dla klien tów
CVO ofer ty w peł ni do sto so wa nej do ich po trzeb. Dla te go
na po cząt ku te go ro ku utwo rzo no no wą jed nost kę or ga ni za -
cyj ną prze zna czo ną wy łącz nie do seg men tu Com mer cial

Ve hic le & Off -Ro ad. Uwa ga jej pra cow ni ków kon cen tru je się
nie tyl ko na du żych klien tach, lecz na tym, by ob jąć za się -
giem pro wa dzo nej dzia łal no ści wszyst kich klien tów da ne go
ob sza ru, a więc z uwzględ nie niem ma łych firm.
– Ja ko no wa jed nost ka sek to ra Mo bi li ty So lu tions,  je ste -
śmy powiązani z do tych cza so wy mi struk tu ra mi tyl ko czę -
ścio wo. Sta no wi my ra czej or ga ni za cję han dlo wą ze zin te -
gro wa nym ob sza rem roz wo ju sys te mów, któ ra ści śle
współ pra cu je ze wszyst ki mi dzia ła mi bran żo wy -
mi – wyjaśnia Jo han nes -Jörg Rüger, pre zes dzia łu Com -
mer cial Ve hic le & Off -Ro ad. Peł niąc funk cję or ga ni za cji
in ter dy scy pli nar nej, Com mer cial Ve hic le & Off -Ro ad bę -
dzie w sta nie za ofe ro wać klien to wi kom plek so we roz wią -
za nia. – Je śli klient chce pod nieść eko no micz ność dzia ła -
nia, przy glą da my się nie tyl ko sa me mu ukła do wi wtry sko -
we mu. Uwzględ nia my wszyst kie za sto so wa nia da ne go

po jaz du czy ma szy ny, co wy ma ga od po wied nie go wspar -
cia ze stro ny kil ku dzia łów bran żo wych. Dobrym tego przy -
kła dem mo że być za stą pie nie lu ster ka ze wnętrz ne go
w po jeź dzie sys te mem ka mer monitorujących z wy świe tla -
czem – do da je Jo han nes -Jörg Rüger.
Obec nie nie wy star czy już do star czać pro du cen tom ma szyn
ro bo czych sa mych wtry ski wa czy do Die sla. Dzie je się tak
dla te go, że po trze bu ją oni tak że ko lo ro wych wy świe tla czy
czy czuj ni ków wy ko rzy sty wa nych na po trze by ukła dów
wspo ma ga ją cych. W przy szło ści każ dy z użyt kow ni ków bę -
dzie mógł zwró cić się do jed ne go part ne ra kon tak to we go,
któ ry za opa trzy go w kom plet ną pa le tę pro duk tów Bosch.

W seg men cie sa mo cho dów oso bo wych ta ki sche mat dzia ła -
nia funk cjo nu je od daw na i pro du cen ci ta cy jak na przy kład
Da im ler czy Volks wa gen po sia da ją wła snych peł no moc ni -
ków do spraw sprze da ży.
CVO nie jest jed nak ty po wą or ga ni za cją han dlo wą, po nie waż
w jej ra mach pro wa dzo ne są tak że pra ce nad roz wo jem sys -
te mów. – Mo gą to być pro duk ty z seg men tu sa mo cho dów
oso bo wych, takie jak na przykład ka me ra ste reo wi zyj na, któ rą
wspól nie z in ny mi dzia ła mi bran żo wy mi ada ptu je my na po -
trze by ryn ku sa mo cho dów użyt ko wych, ale mo gą to być tak że
au tor skie pro duk ty – tłumaczy Jo han nes -Jörg Rüger. 
Szcze gól nie ob sza ry roz wo ju zwią za ne z te ma ta mi in te gra cji
sa mo cho dów z in ter ne tem i zauto ma ty zo wa nej jaz dy obie cu -
ją in te re su ją ce sy ner gie z seg men tem sa mo cho dów użyt ko -
wych, a w kon se kwen cji spo ry wzrost ob ro tów. – Krót kie se -
rie pro duk cyj ne oraz wyż sze zróż ni co wa nie wa rian tów w seg -
men cie po jaz dów ty pu off -ro ad mo gą na pierw szy rzut oka
wy da wać się mniej atrak cyj ne w po rów na niu do seg men tu sa -
mo cho dów oso bo wych. Jed nak na sze pro jek ty ma ją z re gu ły
cha rak ter dłu go fa lo wy i skut ku ją trwa ło ścią re la cji z klien ta mi.
Właśnie z tego powodu war to za tem przyj rzeć się im uważ -
niej – za uwa ża Jo han nes -Jörg Rüger.

Nowa jednostka organizacyjna w strukturach Bosch

W cen trum za in te re so wa nia no we go dzia łu Com mer cial Ve hic le & Off -Ro ad (CVO)
są nie tyl ko po jaz dy, ale tak że ma szy ny bu dow la ne, rol ni cze oraz wóz ki wi dło we

Więcej niż wtryskiwacze do silników wysokoprężnych – w nowym portfolio Bosch
znajdują się między innymi kolorowe wyświetlacze
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Dla firm trans por to wych re ali zu ją cych prze wo zy na te -
re nie ca łej Eu ro py, każ da awa ria ogu mie nia to po waż -
ny pro blem. Dłu gie prze sto je, ocze ki wa nie na po moc

czy ko niecz ność ho lo wa nia, znacz nie wy dłu ża ją czas do star -
cze nia to wa rów, co z ko lei mo że ge ne ro wać do dat ko we
kosz ty. Z te go wzglę du war to sko rzy stać z ofe ro wa nej przez
Con ti nen tal usłu gi ContiBreakdownService, któ ra gwa ran tu je
bły ska wicz ną i fa cho wą po moc w przy pad ku awa rii ogu mie -
nia na ob sza rze ca łej Eu ro py. 
ContiBreakdownService to je den z pię ciu mo du łów ofe ro wa -
nych w ra mach kom plek so we go pro gra mu za rzą dza nia ogu -
mie niem Con ti 360° Fle et Se rvi ces, któ ry świad czy me ne dże -
rom flot i kie row com po jaz dów cię ża ro wych pro fe sjo nal ną po -
moc, ob słu gę, a co naj waż niej sze – szyb kie przy wró ce nie mo -
bil no ści w przy pad ku uszko dze nia opo ny w tra sie. – Jed nym
z wy zwań sto ją cych przed fir ma mi trans por to wy mi jest ogra ni -
cze nie kosz tów funk cjo no wa nia i tak efek tyw ne za rzą dza nie sta -
nem tech nicz nym po jaz dów, aby nie ge ne ro wa ły do dat ko wych
kosz tów. Zda je my so bie spra wę, jak istot na jest bły ska wicz na
po moc w usu nię ciu awa rii opo ny na tra sie, dla te go w ra mach
mo du łu ContiBreakdownService flo ty cię ża ro we ma ją za pew -
nio ne fa cho we wspar cie, przy ogra ni cze niu do mi ni mum cza su
prze sto ju po jaz du, za rów no w ra mach trans por tu kra jo we go, jak
i mię dzy na ro do we go – po wie dział Ja cek Mło daw ski, Fle et Bu si -
ness Ma na ger w Con ti nen tal Opo ny Pol ska.

Skut ki awa rii opo ny i zwią za ne z tym wie lo go dzin ne unie ru -
cho mie nie po jaz du są szcze gól nie istot ne dla firm lo gi stycz -
nych re ali zu ją cych prze wo zy mię dzy na ro do we, gdyż mo gą
nieść ze so bą po waż ne kon se kwen cje fi nan so we i ne ga tyw -
nie wpły nąć na re la cje z klien tem ocze ku ją cym na do sta wę
to wa ru. W ra mach usłu gi ContiBreakdownService klien ci
Con ti 360°otrzy mu ją gwa ran cję Dri ve -on, czy li za pew nie nie,
że po jazd po now nie wy ru szy w tra sę w cza sie mak sy mal -
nie trzech lub czterech go dzin od mo men tu zgło sze nia awa rii
przez kie row cę do mo men tu pod pi sa nia przez nie go ra por tu
ser wi so we go. Co waż ne, dla wy go dy użyt kow ni ków mo du łu
ContiBreadkownService ca ła pro ce du ra wy mia ny opo ny
prze bie ga bez go tów ko wo. Usu nię cie awa rii mo że na stą pić
na miej scu zda rze nia al bo w jed nym z 2.700 ser wi sów opa -
trzo nym lo go Con ti 360° w ca łej Eu ro pie, z któ rych po nad 100

zlo ka li zo wa nych jest w Pol sce. W przy pad ku, kie dy w usta lo -
nym cza sie po jazd nie od zy ska peł nej mo bil no ści, Con ti nen -
tal za pła ci fir mie ka rę umow ną w wy so ko ści 100 eu ro.
Aby sko rzy stać z usłu gi ContiBreakdownService, wy star czy
za dzwo nić do pol sko ję zycz ne go cen trum zgło sze nio we go
i po wia do mić o awa rii. Na le ży po dać przy tym da ne fir my i po -
jaz du, je go ak tu al ną lo ka li za cję oraz opi sać zda rze nie. Kie row -
cy po dró żu ją cy za gra ni cą nie mu szą oba wiać się ba rie ry ję zy -
ko wej, gdyż pol sko ję zycz na in fo li nia dzia ła 24 go dzi ny na do -
bę, sie dem dni w ty go dniu, rów nież w dni wol ne i świę ta.
Do dat ko wą ko rzy ścią wy ni ka ją cą z użyt ko wa nia usłu gi
ContiBreakdownService, jest peł na przewidywalność i kon tro -
la kosz tów zwią za nych z usu wa niem ewen tu al nych awa rii
ogu mie nia. Z jed nej stro ny fir my trans por to we pła cą sta łą
opła tę ser wi so wą obej mu ją cą koszt za mó wie nia mo bil ne go
ser wi su wraz z opła tą za do jazd, de mon taż i zło mo wa nie zu -
ży tej opo ny, mon taż no wej opo ny przy uży ciu pro fe sjo nal -
nych ma te ria łów ser wi so wych, a tak że wy mia nę ko ła za pa so -
we go. Z dru giej zaś stro ny otrzy mu ją gwa ran cję nie zmien nej,
z gó ry usta lo nej ce ny za rze czy nie ob ję te opła tą ser wi so wą,
np. za na pra wę opon. W ten spo sób flo ty nie tyl ko zy sku ją
pew ną po moc, ale tak że nie są za ska ki wa ne przez wy so kie
kwo ty na wy sta wio nej fak tu rze za wy ko na nie usłu gi ser wi so -
wej. Wła ści cie le flot po jaz dów cię ża ro wych ce nią so bie tak że
moż li wość opła ce nia usłu gi nie w trak cie na pra wy, ale z od ro -
czo nym ter mi nem płat no ści usta lo nym przy za wie ra niu kon -
trak tu z fir mą Con ti nen tal. W in nym wy pad ku, to kie row cy mu -
sie li by być przy go to wa ni na po kry cie du żych kosz tów usu nię -
cia awa rii. Do dat ko wym uła twie niem roz li czeń dla flot jest in -
te gral ność płat no ści – je śli fir my ko rzy sta ją z więk szej licz by
mo du łów ofe ro wa nych w ra mach Con ti 360° Fle et Se rvi ces,
otrzy mu ją jed ną fak tu rę zbior czą za wszyst kie ope ra cje prze -
pro wa dzo ne w jed nym cy klu roz li cze nio wym.
Ko rzy ści płynące z usłu gi ContiBreakdownService do ce ni ło
wie le firm, mię dzy in ny mi pol ski od dział Gru py Ra ben, je den
z li de rów eu ro pej skie go ryn ku trans por to we go. – Na sza fir ma
od po nad osiemdziesięciu lat ofe ru je kom plek so we usłu gi lo -
gi stycz ne na te re nie ca łej Eu ro py. Dba my o to, aby to wa ry na -
szych klien tów do cie ra ły do miejsc prze zna cze nia na czas.
Sieć ser wi so wa Con ti 360° da je nam spo kój i pew ność ope ra -
cyj ną, po nie waż gwa ran tu je, że na sza flo ta po zo sta je w cią -
głym ru chu, w do wol nym cza sie, pod czas gdy kosz ty po zo -
sta ją przej rzy ste i prze wi dy wal ne – po wie dział Zbi gniew Sza -
frań ski, fle et ma na ger Ra ben Gro up.
Pro gram Con ti 360° Fle et Se rvi ces dzia ła już od sze ściu lat za -
pew nia jąc fir mom trans por to wym do radz two za ku po we, ser wis
oraz kon tro lę ogu mie nia. W ra mach pro gra mu do stęp nych jest
pięć mo du łów gwa ran tu ją cych efek tyw ne za rzą dze nia opo na mi.
Usłu ga ContiFitmentService ofe ru je do radz two za ku po we oraz
mon taż opon, ContiFleetCheck za pew nia okre so we prze glą dy
ogu mie nia. ContiCasingManagement umoż li wia za rzą dza nie zu -
ży ty mi opo na mi, a ContiBreakdownService za pew nia ob słu gę
i po moc w przy pad ku awa rii na tra sie. Ostat ni mo duł
– ContiFleetReporting – to szcze gó ło wa ana li za da nych zwią za -
nych z opo na mi, któ ra wska że po ten cjal ne oszczęd no ści.
W chwili obecnej usłu ga ContiBreakdownService do stęp -
na jest w dwu dzie stu sied miu kra jach eu ro pej skich, w tym
oczy wi ście w Pol sce.
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Fachowa pomoc w przypadku awarii ogumienia

Usługa ContiBreakdownService jest dostępna całą dobę przez wszystkie dni
tygodnia, w tym święta. Aby z niej skorzystać, wystarczy skontaktować się
z polskojęzycznym centrum zgłoszeniowym
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Na byw cy pro fe sjo nal nych ma szy ny ro bo czych ocze ku ją
pro fe sjo nal nej ob słu gi po sprze da żo wej. Do sko na le
zda je so bie z te go spra wę fir ma Ko mat su Po land ofe -

ru jąc bo ga tą pa le tę usług ser wi so wych, któ re z jed nej stro ny
gwa ran tu ją mak sy mal ną do stęp ność sprzę tu, a z dru giej szyb -
ką i sku tecz ną po mo c do raź ną. Za sad ni czą część ofer ty sta -
no wią róż ne ro dza je gwa ran cji, do sto so wa ne do spo so bu eks -
plo ata cji kon kret nej ma szy ny. Ta sa ma ko par ka gą sie ni co wa
mo że być bo wiem w jed nej fir mie wy ko rzy sty wa na na przy kład
do prac wy bu rze nio wych, na to miast w in nej – do ro bót ziem -
nych. Dla te go każ dy klient Komatsu Poland ma do wy bo ru kil -
ka opcji gwa ran cji, róż nią cych się dwo ma za sad ni czy mi czyn -
ni ka mi, tj. za kre sem „po kry cia” i dłu go ścią trwa nia umo wy
gwa ran cyj nej. Je śli cho dzi o pierw szy z nich, moż li we są na -
stę pu ją ce za kre sy gwa ran cji: peł na, obej mu ją ca tyl ko czę ści
za mien ne, peł na tyl ko dla ukła du na pę do we go oraz obej mu ją -
ca wy łącz nie czę ści do ukła du na pę do we go. Z ko lei dłu gość
okre su gwa ran cji wa ha się od 1.500 go dzin pra cy lub 12 mie -
się cy do 6.000 go dzin pra cy lub 48 mie się cy (za le ży co na stą -
pi wcze śniej). W przy pad ku du żych ma szyn pro duk cyj nych
umo wa gwa ran cyj na mo że być wy dłu żo na do 10.000 go dzin
pra cy lub 72 mie się cy.

Ko mat su Po land za pew nia czę ści no we i fa brycz nie re ge -
ne ro wa ne. W obu przy pad kach są one ory gi nal ne, gwa ran -
tu jąc nie za wod ność ma szy ny i jej wy so ką war tość przez
wie le lat. Ich ja kość jest iden tycz na, jak czę ści za mon to wa -
nych pier wot nie, a czę sto na wet lep sza, po nie waż od cza -
su wy pro du ko wa nia da nej jed nost ki sprzę to wej mo gły zo -
stać do ko na ne udo sko na le nia kon struk cyj ne i ma te ria ło we.
Dzię ki utwo rze niu gę stej sie ci dys try bu cji czę ści za mien -
nych z cen tral nym ma ga zy nem w Bruk se li, oko ło dzie więć -
dzie siąt osiem pro cent wszyst kich kom po nen tów mo że
być do star czo na do każ de go miej sca w Eu ro pie już w cią -
gu 48 go dzin. Po zo sta łe dwa pro cent czę ści jest spro wa -
dza nych z in nych ma ga zy nów oraz od do staw ców roz sia -
nych na ca łym świe cie, wy ko rzy stu jąc przy tym naj now sze
roz wią za nia tech no lo gii in for ma tycz nej i lo gi stycz nej.
Czę ści i pod ze spo ły zre ge ne ro wa ne ma ją fa brycz ne cer ty fi ka -
ty, a ich ja kość jest po rów ny wal na z ana lo gicz ny mi no wy mi
kom po nen ta mi, co znaj du je po twier dze nie w dwu na sto mie -

sięcz nej gwa ran cji. Pro gram dzia ła na za sa dzie wy mia ny. Naj -
pierw na stę pu je okre śle nie war to ści ryn ko wej zwró co nej czę -
ści lub pod ze spo łu w opar ciu o pro stą pro ce du rę oglę dzin ze -
wnętrz nych, a na stęp nie jest wy da wa ny iden tycz ny zre ge ne -
ro wa ny ele ment w ce nie na wet do pięć dzie się ciu pro cent niż -
szej od ce ny no wej czę ści. Ofer ta czę ści i pod ze spo łów re ge -
ne ro wa nych obej mu je sil ni ki, skrzy nie bie gów, roz rusz ni ki, al -
ter na to ry, tur bo sprę żar ki oraz urzą dze nia elek tro nicz ne.
W pra wi dło wej eks plo ata cji sprzę tu mar ki Ko mat su nie zwy -
kle po moc ny jest sys tem Kom trax, bę dą cy wy po sa że niem
stan dar do wym nie mal wszyst kich ofe ro wa nych ma szyn.

Gro ma dzi on da ne eks plo ata cyj ne i sys te mo we ma szy ny,
na któ rej zo stał za mon to wa ny, utrzy mu jąc jed no cze śnie ko -
mu ni ka cję z sa te li tar nym sys te mem na wi ga cji GPS, śle dzą -
cym po ło że nie sprzę tu. Wła ści ciel ma szy ny ma peł ny do -
stęp do wszyst kich in for ma cji prak tycz nie z każ de go miej -
sca – wy star czy, że za lo gu je się na przy go to wa nej w tym ce -
lu spe cjal nej stro nie in ter ne to wej. Dys po nu jąc ni mi o wie le
ła twiej opty ma li zo wać wy ko rzy sta nie ma szyn, za po bie gać
ich awa riom czy pla no wać prze glą dy.
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Serwis Komatsu Poland działa elastycznie i profesjonalnie

Ko mat su Po land ma oko ło 40 me cha ni ków mo bil nych, któ rzy są roz miesz cze ni
na te re nie ca łe go kra ju. Wy ni ka to z za ło że nia, by każ dy sa mo chód ser wi so wy ob -
słu gi wał ma szy ny w pro mie niu nie więk szym niż sto kilometrów

Ory gi nal ne czę ści za mien ne Ko mat su gwa ran tu ją naj wyż szą ja kość i są ide al nie
„kom pa ty bil ne” z po zo sta ły mi kom po nen ta mi za sto so wa nym w ma szy nie. Wpły wa
to na jej nie za wod ność oraz war tość przy od sprze da ży

Wszyst kie ele men ty we wnątrz re ge ne ro wa ne go pod ze spo łu są wy mie nia ne, spraw -
dza ne i ka li bro wa ne, a sil ni ki prze cho dzą od po wied nie pró by na ha mow ni. W pro -
ce sie re ge ne ra cji fir ma Ko mat su wy ko rzy stu je tyl ko czę ści ory gi nal ne
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Eks plo ata cja ma szyn bu dow la nych użyt ko wa nych od no -
wo ści mo że od by wać się we dług jed nej z kil ku fi lo zo fii.
Pierw sza z nich, zwa na kon trak to wą, to naj bar dziej eks -

plo atu ją ca for ma czer pa nia ko rzy ści. Sto su je się ją naj czę ściej
w ma szy nach z niż szych ce no wo i ja ko ścio wo pół ek. Po le ga
na mak sy mal nym wy ko rzy sta niu sprzę tu przy kontr ak cie, a na -
stęp nie za stą pie niu go no wym, gdyż dal sza pra ca jed nost ki
wy ma ga ła by nie opła cal ne go re mon tu. In na me to da, zwa -
na wła sno ścio wą, to spo sób eks plo ata cji nie za leż ny od ilo ści
kon trak tów. Ma szy na użyt ko wa na w ta kiej opcji jest naj czę ściej
z naj wyż szej pół ki, aby mo gła pra co wać dłu go po spła ce niu
zo bo wią zań fi nan so wych. Jej wy mia na na stę pu je tyl ko wte dy,
gdy po ja wia się ko niecz ność za sto so wa nia bar dziej wy daj nych
roz wią zań. Jest też „trze cia dro ga” łą czą ca dłu go fa lo wą eks -
plo ata cję z od bu do wą. Wła śnie z ta kiej opcji sko rzy sta ła nie -
daw no jed na z ko pal ni kon cer nu LafargeHolcim w Pol sce de -
cy du jąc się na re mont wo zi dła Cat 772.
Mo del 772 zo stał wpro wa dzo ny w ro ku 2006 i za stą pił wo -
zi dła 769D i 771D. Naj bar dziej wi docz ną ce chą jest prze -
stron na ka bi na za mon to wa na na środ ku po jaz du – wcze -
śniej sze mo de le mia ły ją z bo ku. Dzię ki te mu wo zi dło pro -
wa dzi się le piej, a ope ra tor ma świet ne po le wi dze nia i wyż -
szy kom fort pra cy. Po nad to fo tel in struk to ra znaj du je się te -
raz obok fo te la ope ra to ra (po przed nio był za nim), umoż li -
wia jąc in struk to ro wi lep szą ko mu ni ka cję oraz lep szy wi dok
na przy rzą dy ob słu go we i ze staw wskaź ni ków. Wo zi dło
Cat 772 o ma sie wła snej prze kra cza ją cej 35 ton i no mi nal -
nej ła dow no ści 46 t jest na pę dza ne przez sze ścio cy lin dro -
wy sil nik Cat C18 Acert. Jed nost ka ta ma po jem ność 18,1
dm3, za pew nia moc 399 kW (535 KM) i mak sy mal ny mo -
ment ob ro to wy 2.696 Nm. Sil nik speł nia nor my emi sji spa lin
Sta ge IIIB, a w po rów na niu do od mia ny z po przed nie go mo -
de lu ma wy dłu żo ne okre sy mię dzy prze glą do we z 250
do 500 go dzin pra cy i za pew nia mniej sze zu ży cie pa li wa.

Wła śnie ta kie za le ty prze ko na ły LafargeHolcim do na by cia te -
go wo zi dła do jed nej z dol no ślą skich ko pal ni kru szyw na le żą -
cych do kon cer nu. W tym ce lu zwró co no się do Ber ge rat Mon -
noy eur, de ale ra ma szyn Cat, któ ry do star czył ma szy nę z od po -
wied nią ob słu gą po sprze da żo wą i fi nan so wa niem Ca ter pil lar
Fi nan cial. Wo zi dło by ło przed mio tem kon trak tu naj mu dłu go -
ter mi no we go, któ re go za sad ni czą ce chą jest brak ko niecz no -
ści za pła ty ca ło ści ce ny urzą dze nia – Ca ter pil lar Fi nan cial osza -
co wu je przy szłą war tość ryn ko wą ma szy ny dla da ne go okre su
i liczby prze pra co wa nych go dzin i kal ku lu je czynsz naj mu
w opar ciu o róż ni ce po mię dzy ce ną za ku pu urzą dze nia a sza -
co wa ną war to ścią koń co wą. Po zwa la to na zna czą ce ob ni że nie
kosz tów użyt ko wa nia ma szy ny i prze no si ry zy ko zwią za ne z re -
dy stry bu cją wo zi dła z użyt kow ni ka na wy naj mu ją ce go.
W mo men cie, kie dy kon trakt wy gasł, czy li po 15.000 go dzi -
nach sa tys fak cjo nu ją ce go użyt ko wa nia, po ja wi ła się kwe stia
wy mia ny na now szy mo del lub sko rzy sta nia z opcji cer ty fi ko -
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Naj waż niej szym kry te rium kwa li fi ku ją cym do od bu do wy jest ra ma. Je że li po zo sta je
nie na ru szo na, to od bu do wa ma dal szy sens, tak jak by ło w opisywanym przy pad ku

Lifting w średnim wieku, czyli Cat 772 pod odbudowie
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wa nej od bu do wy. Zde cy do wa no się na to dru gie roz wią za -
nie. Dla cze go? Za kup no wej ma szy ny re no mo wa nej mar ki to
nie ma ły wy da tek. Trud no od mó wić ra cji użyt kow ni ko wi, któ -
ry mo że mieć pro blem z od sprze da żą uży wa nej ma szy ny lub
nie jest pew ny swo jej fi nan so wej przy szło ści, a mu si in we sto -
wać w no wy sprzęt. Szko da też po zby wać się jed nost ki, któ -
ra jest już „uło żo na”, do tar ta, spraw dzo na i po zba wio na tak
zwanych cho rób wie ku dzie cię ce go. Star sze ma szy ny by wa -
ją prost sze, a w wie lu sy tu acjach bez obaw moż na skie ro wać
je do prac, do któ rych wręcz szko da „nó wek”. Dzię ki re no wa -
cji ma szy na od zy sku je no mi nal ne pa ra me try ro bo cze i mo że
wy glą dać tak, jak by do pie ro opu ści ła li nię pro duk cyj ną.
Przy za an ga żo wa niu pra cow ni ków Ca ter pil lar Fi nan cial oraz
ze spo łu Ber ge rat Mon noy eur uda ło się wy pra co wać roz wią za -
nie, dzię ki któ re mu ży cie ma szy ny moż na by ło prze dłu żyć.
War to przy tym wspo mnieć, że opi sa ne wcze śniej ry zy ko przy -
szłej war to ści ryn ko wej zma te ria li zo wa ło się na sku tek spad ku
cen su row ców ko pal nia nych i w kon se kwen cji ogra ni czo ne go
za po trze bo wa nia na uży wa ne urzą dze nia słu żą ce do ich wy do -
by cia – war tość koń co wa przy ję ta do kal ku la cji pier wot ne go
kon trak tu naj mu, zna czą co prze wyż sza ła ce nę moż li wą do uzy -
ska nia w mo men cie zwro tu wo zi dła przez LafargeHolcim.
Ca ter pil lar wpro wa dził pro gram od bu do wy ma szyn pra -
wie 30 lat te mu. Od po cząt ku cie szy się on bar dzo du żym za -
in te re so wa niem, bo w tym okre sie na ca łym świe cie wy re -
mon to wa no po nad 10 tys. jed no stek. Jak prze bie ga ta ka od -
bu do wa? Ber ge rat Mon noy eur pro po nu je trzy pod sta wo we
po zio my cer ty fi ko wa nej od bu do wy, do sto so wa ne do wy ma -
gań i ocze ki wań po szcze gól nych klien tów. Naj bar dziej za -
awan so wa ny za kres od bu do wy to CCR (Cat Cer ti fied Re bu -
ild), któ ry po le ga na kom plet nym re mon cie ma szy ny z la kie -
ro wa niem. Ko lej nym po zio mem jest CHR (Cer ti fied Hy drau lic
Re bu ild), gdzie re mon to wi pod le ga układ hy drau licz ny, dla -
te go za le ca ny jest on w ko par kach ko ło wych i gą sie ni co -
wych. Ostat ni po ziom to CPT (Cer ti fied Po wer tra in Re bu ild)
i jest prze zna czo ny do ma szyn, w któ rych szcze gól ne zna -
cze nie od gry wa układ prze nie sie nia na pę du, ta kich jak ła do -
war ki ko ło we czy spy char ki gą sie ni co we. Za kres prac re mon -
to wych obej mu je w tym przy pad ku sil nik ra zem z osprzę tem,
zmien nik mo men tu, skrzy nię bie gów, mo sty na pę do we,
zwol ni ce itp. Du żą ko rzy ścią dla klien ta jest uzy ska nie po od -
bu do wie ma szy ny uzu peł nio nej o udo sko na le nia, ja kie na -

stą pi ły od chwi li wy pro du ko wa nia jed nost ki z nu me rem 1
do chwi li re mon tu. Jest to więc czę sto kroć ma szy na now sza
niż w chwi li za ku pu. Ta ki „upgra de” na szczę ście nie obej mu -
je ukła dów ob rób ki spa lin. Te po zo sta ją na eta pie nor my
z dnia pro duk cji. Bar dzo po waż ny re mont prze cho dzi ka bi na
ope ra to ra, któ ra ma ro bić wra że nie no wej – co wpły wa na po -
pra wę kom for tu pra cow ni ka. Nie „ze ruje się” licz ni ka godzin
pracy, ale wy mie nia opro gra mo wa nie kom pu te ra.
Każ da od bu do wa roz po czy na się od roz mon to wa nia ma szy -
ny na czę ści, po tem na stę pu je we ry fi ka cja ele men tów, zgod -
nie z wy tycz ny mi pro du cen ta, gdyż Ca ter pil lar do kład nie
okre śla, któ re czę ści mu szą zo stać wy mie nio ne, a któ re mo -
gą być wy ko rzy sta ne po now nie. Co cie ka we, Ca ter pil lar już
na eta pie pro jek to wa nia swo ich ma szyn prze wi du je wie lo krot -
ną na pra wę sprzę tu, aby klient mógł jak naj dłu żej go eks plo -
ato wać. To wy jąt ko we po dej ście w świe cie pro du cen tów ma -
szyn. Gdy jest ko niunk tu ra na ryn ku, Ca ter pil lar czerpie profity
ze sprze da ży no wych jed no stek, ale gdy bu dow nic two „przy -
siada”, w ofer cie przy da ją się wła śnie te go ty pu usłu gi. A to
przy po now nym wzro ście sek to ra bu dow la ne go po now nie
owo cu je lo jal no ścią klien tów. Od bu do wa na ma szy na mo że
mieć ze ro wy prze bieg i otrzy mu je no wą ta blicz kę zna mio no -
wą, na któ rej są umiesz czo ne da ta i miej sce re mon tu. Po za
tym wszyst kie wy mie nio ne ele men ty są ob ję te rocz ną gwa -
ran cją, a w przy pad ku od bu do wy CCR ca ła ma szy na. Istnieje
też moż li wość wy ku pie nia gwa ran cji wy dłu żo nej, na przy kład
na układ prze nie sie nia na pę du czy hy drau li ki.
Wo zi dło na le żą ce do fir my LafargeHolcim by ło od bu do wy -
wa ne w ser wi sie pod Wro cła wiem, a sil nik i most na pę do wy
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Od bu do wa pro po no wa na przez Ca ter pil lar wzbo ga ca ma szy nę o ele men ty, któ re po ja -
wi ły się w now szych mo de lach. Użytkownik pozostaje więc na bieżąco z no win ka mi

Sil nik przed i po re mon cie, ale na dal w po przed niej kla sie emi sji spa lin. Od bu do wa to
nie pro duk cja no wych ma szyn, więc moż na po zo stać przy do tych cza so wej nor mie
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w Ko mor ni kach ko ło Po zna nia, ale po dob ne usłu gi są pro wa -
dzo ne w po zo sta łych od dzia łach Ber ge rat Mon noy eur. Ma to
zbli żyć re mon ty do klien tów oraz skró cić czas ich wy ko na -
nia. – Ra zem z od bu do wą za ofe ro wa no no wy kon trakt naj mu,
zwa ny w skró cie FLEX, któ ry po le ga na tym, że ma szy na bę -
dzie wy naj mo wa na w taki sposób, że wszyst kie kosz ty eks plo -
ata cji, prze glą dów i ser wi su są po stro nie Ber ge rat Mon noy -
eur, na to miast płaci się tyl ko za wy ko rzy sta ne godziny pracy.
Do tej po ry – na wet je że li wy naj mo wa li śmy ma szy ny – płat ność
by ła mie sięcz na, usta lo na – mó wił w trak cie prze ka za nia wo zi -
dła klien to wi Adam Ro ga la, me na dżer ser wi su ds. klien tów
mię dzy na ro do wych. To cie ka wa for ma fi nan so wa nia i za rzą -
dza nia ma szy ną, cen na zwłasz cza w bran ży gór ni czej, bez po -
śred nio zwią za na ze zmien ną ska lą wy do by cia. – Mak sy mal ny

li mit wy ko rzy sta nia ma szy ny to 3 la ta i 10 tys. go dzin – do dał
Adam Ro ga la. FLEX róż ni się od ty po wej umo wy naj mu dłu go -
ter mi no we go, po nie waż cał ko wi cie eli mi nu je ko niecz ność mo -
dy fi ka cji umo wy np. z uwa gi na po trze bę zwięk sze nia usta lo -
ne go wcze śniej li mi tu mo to go dzin. Na jem Dłu go ter mi no wy
FLEX to le asing ope ra cyj ny, po za bi lan so wy ze zmien ną opła -
tą mie sięcz ną za leż ną od prze pra co wa nych go dzin w da nym
mie sią cu. Co do za sa dy ta ka umo wa za wie ra na jest na usta lo -
ny okres lub usta lo ną licz bę godzin pracy – w za leż no ści co na -

stą pi pierw sze. Klient pła ci staw kę za prze pra co wa ną go dzi nę,
któ ra za wie ra amor ty za cję urzą dze nia, kosz ty fi nan so wa nia,
ser wis, gwa ran cję i ubez pie cze nie urzą dze nia. Staw ka za go -
dzi nę ma cha rak ter re gre syw ny tj. koszt jed nost ko wy zmniej -
sza się wraz ze zwięk sza niem liczby prze pra co wa nych go dzin.
Ta kie roz wią za nie po zwa la na zbi lan so wa nie kosz tów ko rzy sta -
nia z da ne go urzą dze nia z ge ne ro wa ny mi przez nie przy cho da -
mi, dzięki czemu sta no wi świet ne na rzę dzie opty ma li za cji ren -
tow no ści wy ko rzy sta nia urzą dze nia w da nym okre sie. War to
do dać, że jest to już czwar ty kon trakt te go ty pu (pod pi sa ny
przez LafargeHolcim i Caterpillar Fi nan cial), przy czym pierw -
szy obej mu ją cy od bu do wę cer ty fi ko wa ną. Cat Fi nan cial zna la -
zł się tak że w gro nie Lau re atów 27. edy cji Me da lu Eu ro pej skie -
go BCC wła śnie za usłu gę FLEX. Naj trud niej szym wy ma ga -
niem ze stro ny klien ta by ło uzy ska nie ta kiej staw ki za go dzi nę
pra cy, ja ką ge ne ru ją nowe wozidła dotychczas używanej
marki, tak że pracujące w Lu bie niu oraz ter mi ny. – Mu sie li śmy
się tak że zmie ścić w cza sie na pra wy nie dłuż szym niż 2,5 mie -
sią ca. Ter mi n uda ło się do trzy mać i pierw sza w Pol sce od bu do -
wa ma szy ny tej wiel ko ści za koń czy ła się suk ce sem. Od no wio ny
Cat pra cu je w ko pal ni Lu bień ko ło Ja wo ra, gdzie wy do by wa ny
jest ba zalt w ilo ści 800.000 ton rocz nie. Ma szy na bę dzie pra co -
wa ła na dwie zmia ny, pięć dni w ty go dniu do roku 2019 –
podsumowuje Adam Rogala.
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Sło necz ny dzień prze ka za nia ma szy ny do pra cy zgro ma dził ca łą ro dzi nę przy ja -
ciół wo zi dła Cat 772: użyt kow ni ka, ope ra to rów i przed sta wi cie li Ber ge rat
Monnoyeur. Wraz z prze ka za niem od by ło się szko le nie dla ope ra to rów

Wo zi dło kil ka ty go dni po „sa na to rium” za sta li śmy przy pra cy. Gdy by nie brud ne
opo ny i kurz po kry wa ją cy maszynę, wyglądałaby ona jak nowa, prosto z fabryki

Wy ro bi sko w Lu bie niu jest głę bo kie i wą skie, a dro gi tech no lo gicz ne dość stro me. Nie sta no wi to jed nak naj mniej sze go pro ble mu dla od bu do wa ne go wo zi dła Cat 772.
Na wet na naj trud niej szych od cin kach po ru sza się ono szyb ko i ci cho
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Po wsta ły w ro ku 2006 Eu ro pe an Ren tal As so cia tion (Eu -
ro pej ski Zwią zek Wy po ży czal ni) po sta wił przed so bą
za da nie re pre zen to wa nia kra jo wych or ga ni za cji te go

ty pu z ca łej Eu ro py zaj mu ją cych się wy po ży cza niem ma szyn
i sprzę tu bu dow la ne go. W chwi li obec nej człon ka mi Eu ro pe -
an Ren tal As so cia tion jest bli sko pięć ty się cy wy po ży czal ni.
Bio rą one udział w pra cach związ ku eu ro pej skie go bez po -
śred nio lub za po śred nic twem czter na stu kra jo wych związ -
ków wy po ży czal ni. Eu ro pe an Ren tal As so cia tion dzia ła po -
przez gru py ro bo cze w ob sza rze pro mo cji, bez pie czeń stwa,
zrów no wa żo ne go roz wo ju, sta ty sty ki, tech no lo gii oraz ogól -
nych za sad wy po ży cza nia. 
Eu ro pe an Ren tal As so cia tion (ERA) od po wia da jąc na po trze -
by wy po ży cza ją cych sprzęt dzia ła ją cych w bran ży bu dow la -
nej od dał do ich dys po zy cji no we na rzę dzie w po sta ci dar -
mo we go „kal ku la to ra”, któ ry po zwa la ob li czyć „Cał ko wi ty
Koszt Po sia da nia Sprzę tu”. No we na rzę dzie za pew nia więk -
szą przej rzy stość w kal ku la cji kosz tów ca łe go cy klu użyt ko -
wa nia sprzę tu. „Kal ku la tor” stwo rzo ny we współ pra cy z So -
lvay Brus sels Scho ol of Eco no mics and Ma na ge ment, jest
pierw szym ogól nie do stęp nym na rzę dziem te go ty pu. Umoż -
li wia pro wa dze nie fi nan so wych ob li czeń, któ re są po moc ne
w co dzien nych dzia ła niach wszyst kim, któ rzy wy ko rzy stu ją
ma szy ny i sprzęt bu dow la ny. „Kal ku la tor” po zwa la na lep szą
oce nę ich rze czy wi stych kosz tów, wy ce nia jąc cał ko wi tą, eko -
no micz ną war tość in we sty cji.
Kom plek so we ba da nia i ana li zy po trzeb sek to ra bu dow la ne -
go prze pro wa dzo ne w fa zie roz wi ja nia na rzę dzia ujaw ni ły po -
trze bę lep szej przej rzy sto ści, zwłasz cza że wie le przed się -
biorstw bar dziej wni kli wie ana li zu je swo je bu dże ty w okre sie
tuż po kry zy sie fi nan so wym. Wy wia dy prze pro wa dzo ne
z pra cow ni ka mi wyż szej ka dry kie row ni czej w or ga ni za cjach
w ca łej Eu ro pie, któ ra swo ją dzia łal ność opie ra na uży ciu
sprzę tu, ujaw ni ły wyż szy na cisk na wy pro wa dze nie ak ty wów
nie zwią za nych z głów ną dzia łal no ścią po za bi lan se.
Po zy ski wa ne od nich da ne oraz do świad cze nia wy ko rzy sta -
no oczwi ście w peł ni ano ni mo wo. Cho dzi ło wy łącz nie o to,
by po móc ukształ to wać ten prze ło mo wy mo del. Kal ku la tor
„Cał ko wi te go Kosz tu Po sia da nia” (TCO) sprzę tu umoż li wia
uzy ska nie przej rzy sto ści, o któ rą cho dzi, na no wo usta na wia -
jąc „pra wi dło wy mo del” cał ko wi te go kosz tu po sia da nia z wy -
raź nie uwi docz nio ny mi wszyst ki mi kosz ta mi bez po śred ni mi
i po śred ni mi. Pre zen to wa ny mo del do star cza ni gdy wcze -
śniej nie udo stęp nia ny pu blicz nie po ziom ana li zy kosz tów
w uprosz czo nym i przy ja znym dla użyt kow ni ka in ter fej sie.
Jed ną z opcji ofe ro wa nych przez kal ku la tor jest cał ko wi cie
bez stron na ana li za po rów naw cza skut ków eko no micz nych
za ku pu w po rów na niu do wy naj mu; sta no wi to po moc dla
użyt kow ni ków sprzę tu w pod ję ciu de cy zji o wy naj mie lub za -
ku pie w opar ciu o rze tel ne prze słan ki.
Kal ku la tor jest do stęp ny na stro nie in ter ne to wej, a tak że ja ko
apli ka cja pod sys te my An dro id oraz Ap ple App, jest przy ja -
znym dla użyt kow ni ka na rzę dziem zdal nym. Wszyst kie da ne
wy ge ne ro wa ne przez Kal ku la tor bę dą na le ża ły do użyt kow ni -
ka oraz bę dą przez nie go prze cho wy wa ne. ERA nie prze cho -
wu je ta kich da nych – kal ku la tor stwo rzo no je dy nie ja ko po -
moc dla bran ży, aby umoż li wić uzy ski wa nie lep szej wy daj no -
ści ope ra cyj nej i śro do wi sko wej.

Mi chel Pe ti tje an, Se kre tarz Ge ne ral ny ERA po wie dział: – Pra -
cu jąc z ze spo łem w So lvay Brus sels Scho ol of Eco no mics
and Ma na ge ment za cel ob ra li śmy uzy ska nie spój nej i obiek -
tyw nej ana li zy kosz tów cał ko wi tych po sia da nia sprzę tu. To
prze ło mo we na rzę dzie jest za si la ne jed nym z naj bar dziej za -
awan so wa nych mo de li ob li cze nio wych i moż na je sto so wać
dla więk szo ści sprzę tu, za rów no kom pak to we go jak i cięż kie -
go. Uwa żam, że dla ca łej na szej bran ży jest to mi lo wy krok we
wła ści wym kie run ku.
Dirk Stuk kens, przed sta wi ciel li de ra prze my słu wy po sa że nia,
po wie dział: „Kry zys fi nan so wy zu peł nie zmie nił spo sób, w ja -
ki klien ci na by wa ją urzą dze nia. Ce na urzą dze nia sta ła się
głów nym czyn ni kiem pod czas po dej mo wa nia de cy zji; obec -
nie co raz wię cej de cy zji klien tów opie ra tę de cy zję na tym, ile
wy nio są cał ko wi te kosz ty użyt ko wa nia. – To no wa tor skie na -
rzę dzie po zwa la użyt kow ni kom na ob li cze nie tak zwa ne go
„cał ko wi te go kosz tu po sia da nia” w spo sób szyb ki i ła twy, po -
nie waż da je do stęp do peł nej ana li zy fi nan so wej kosz tów wy -
po sa że nia – wcze śniej prze cho wy wa ne go na wie lu ar ku -
szach. Bie rze po praw kę na cał ko wi te kosz ty na by cia oraz eks -
plo ata cji, jak rów nież kosz ty po wią za ne z wy mia ną lub ulep -
sze niem na ko niec okre su użyt ko wa nia. Dzię ki pro sto cie uży -
cia mo że w kla row ny spo sób dać peł ny ob raz każ dej in we sty -
cji ka pi ta ło wej w wy po sa że nie.
„Kal ku la tor” do stęp ny jest pod ad re sem: http://equ ip ment -
cal cu la tor.org. Po prze pro wa dze niu pro ste go pro ce su re je -
stra cji użyt kow ni cy mo gą wy li czyć cał ko wi ty koszt po sia da -
nia dla na stę pu ją cych ty pów ma szyn:
• ła do war ka ko ło wa >15 ton,
• ła do war ka gą sie ni co wa >15 ton,
• ko par ka ko ło wa >15 ton,
• ko par ka gą sie ni co wa >15 ton.
• urzą dze nie do ogól nych prac bu dow la nych < 15 ton.
Po wy bra niu ty pu urzą dze nia, użyt kow nik mo że wpro wa dzić
„su ge ro wa ne” lub „do da ne” war to ści w po la w ka te go riach
„na kła dy zwią za ne z in we sty cją” oraz „na kła dy zwią za ne z li -
kwi da cją”, co po zwo li ob li czyć rocz ny, mie sięcz ny oraz
dzien ny koszt po sia da nia. Na stęp nie – opcjo nal nie – moż -
na za po znać się z kosz ta mi wy naj mu, wpro wa dza jąc da ne
w do ty czą ce go po la.
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„Kal ku la tor” po mo że określić kosz ty po sia da nia sprzętu

Kal ku la tor w opar ciu o rze tel ne prze słan ki umoż li wia cał ko wi cie bez stron ną ana -
li zę skut ków eko no micz nych za ku pu w po rów na niu do wy naj mu sprzę tu 
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Wcho dzą ca w skład gru py TTI fir ma Mil wau kee od ro -
ku 1924 kon cen tru je się na jed nym ce lu, ja kim
jest pro duk cja naj lep szych pro fe sjo nal nych elek tro -

na rzę dzi he avy -du ty i ak ce so riów dla nich. Dzi siaj mar ka Mil -
wau kee iden ty fi ko wa na jest z pro fe sjo nal ny mi na rzę dzia mi
o naj wyż szej ja ko ści, trwa ło ści i nie za wod no ści, ja ką tyl ko
moż na so bie wy obra zić. Fir ma nie odmien nie usta na wia stan -
dar dy w bran ży kie ru jąc swo ją ofer tę do wszyst kich użyt kow -
ni ków pro fe sjo nal nych na rzę dzi, któ rych asor ty ment obej mu je
po nad pięć set elek tro na rzę dzi i prze szło trzy i pół ty sią ca ak -
ce so riów. Od roz po czę cia swo jej dzia łal no ści Mil wau kee za -
wsze sta wia na ja kość, któ rą two rzy z uży ciem naj no wo cze -
śniej szych tech no lo gii i za awan so wa nych tech nik pro duk cyj -
nych.
Te go la ta Mil wau kee, wpro wa dza na ry nek no wą ba te rię o po -
jem no ści 9,0 Ah (M18 RE DLI THIUM -ION HIGH DE MAND 9,0 Ah)
i naj lżej szy młot M18 FU EL SDS -Max. W ten spo sób ogła sza
„Naj więk szy Krok Prze my słu” w kie run ku peł ne go za stą pie nia
prze wo dów za si la ją cych. Dwa no we roz wią za nia tech no lo gicz -
ne w po łą cze niu z za awan so wa ny mi sil ni ka mi i elek tro ni ką
w sys te mie M18, zmie nia ją do tych cza so we my śle nie o elek tro -
na rzę dziach, któ re mo gą być wykorzystywane przez wie le go -
dzin w ekstremalnie ciężkich wa run kach  bez po trze by za si la nia
ze źródeł zewnętrznych. 
Wraz z wpro wa dze niem no we go ze sta wu aku mu la to rów
M18 RE DLI THIUM -ION HIGH DE MAND 9,0 Ah Mil wau kee wy -
ko rzy stu je eks tre mal ną wy daj ność  M18 FU EL i do pro wa dza
swo je elek tro na rzę dzia do osią gów niespo ty ka nych na ryn ku,
po zwa la jąc na otwar cie no wych moż li wo ści użyt ko wych na -
rzę dzi, bez po trze by sto so wa nia ge ne ra to rów prą du. No wa
ba te ria za pew nia pięć ra zy dłu ży czas pra cy niż stan dar do we
od po wied ni ki jo no wo -li to we, po zwa la pra co wać dwa ra zy dłu -
żej niż RE DLI THIUM -ION 5.0Ah i o po nad 50% wy dłu ża moż -
li wość użyt ko wa nia w sto sun ku do na rzę dzi o na pię ciu 36 V.
Wy dłu żo ny czas pra cy w po łą cze niu z mo cą o trzy dzie ści pięć
pro cent więk szą od stan dar do wych aku mu la to rów ge ne ru je
nie ogra ni czo ne moż li wo ści za sto so wa nia na rzę dzi wy po sa -

żo nych w ta kie za si la nie. Kon struk to rzy Mil wau kee za dba li
tak że o ni ski poziom na grze wa nia się no wej ba te rii (sześć dzie -
siąt pro cent niż szy niż stan dar do we aku mu la to ry li to wo -jo no -
we) co w znacz ny spo sób wy dłu ża jej czas pra cy i ży wot ność.
Li der tech no logii bez prze wo do wych za pro jek to wał tak swój
no wy aku mu la tor, aby od po cząt ku był przy sto so wa ny
do po nad stu na rzę dzi z ro dzi ny M18. Po stęp w tech no lo gii
li to wo -jo no wej Mil wau kee, zmie nia per cep cję i ocze ki wa nia
w sto sun ku do na rzę dzi bez prze wo do wych, cze go wy ni kiem
jest   pierw szy młot wier cą co -bu rzą cy 18V, 5 kg, M18 FU EL
SDS -Max znaj du ją cy za sto so wa nie na ska lę prze my sło wą.
Kon struk cja do stęp ne go od wrze śnia te go ro ku  mło ta M18
FU EL SDS -Max Com bi na tion Ham mer jest świa dec twem moż -

li wo ści Mil wau kee w za kre sie do star cza nia tech no lo gii, któ ra
wy zna cza gra ni ce ocze ki wa nej wy daj no ści i pro duk tyw no ści
wśród na rzę dzi bez prze wo do wych. Fir ma uży wa do te go jed -
nej plat for my. Tech no lo gia Mil wau kee® M18 FU EL  gwa ran tu -
je, że młot M18 FU EL SDS -Max Com bi na tion Ham mer za pew ni
wy daj ność po trzeb ną dla wy ma ga ją cych za sto so wań SDS -Max,
włą cza jąc su che od wier ty rdze nio we i śred niej wy daj no ści kru -
sze nie, za rów no w blo kach z be to nu, jak i be to nu zbro jo ne go.
Stosunkowo ni ska wa ga no we go mło ta (wynosząca pięć
kilogramów) w po łą cze niu z innowacyjnym za si la niem
M18 RE DLI THIUM -ION HIGH DE MAND 9,0 Ah da je moż li wość
wier ce nia be to nu wier tła mi do 40 mm przy pręd ko ściach
do 450 obr./min. Bez kon ku ren cyj na jest rów nież si ła ude rze -
nia 6,1 J oraz skok uda ru do 3.000 na mi nu tę. 
M18 FU EL został opra co wa ny dla naj bar dziej wy ma ga ją cych
za dań ja kie wy stę pu ją na pla cach bu do wy. Przy za cho wa niu
bez kon ku ren cyj nej wy daj no ści, wszyst kie pro duk ty Mil wau -
kee M18 FU EL cha rak te ry zu ją się trze ma klu czo wy mi in no wa -
cja miPO WER STA TE, jakimi są sil ni ki bez sz czot ko we, RE DLI -
THIUM -ION ze staw aku mu la to rów i RE DLINK PLUS in te li gent -
ne opro gra mo wa nie i sprzęt – któ ry do star cza nie zrów na ną
ener gię, wy dłu ża czas pra cy i wy trzy ma łość na rzę dzi. Mó wiąc
wprost, na rzę dzia M18 FU EL są naj moc niej szy mi bez prze wo -
do wy mi urządzeniami 18V w swo jej kla sie. 
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Największa bezprzewodowa moc od Milwaukee

Na rzę dzia M18 FU EL  są w chwi li obec nej bez sprzecz nie naj moc niej szy mi bez -
prze wo do wy mi urzą dze nia mi 18V w swo jej kla sie

Innowacyjne narzędzie, jakim jest młot M18 FU EL zostało opra co wa ne dla naj bar -
dziej wy ma ga ją cych za dań ja kie wy stę pu ją na pla cach bu do wy
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Użyt kow nik eks plo atu ją cy ma szy nę w pra wi dło wy spo -
sób, prze strze ga ją cy prze wi dzia nych har mo no gra mem
prze glą dów i kon ser wa cji, z bie giem cza su sta je

przed dy le ma tem. Zmo der ni zo wać i do po sa żyć po sia da ny
sprzęt czy też zde cy do wać się na za kup no we go? Okres je sien -
no -zi mo wy, u pro gu któ re go wła śnie sta nę li śmy, sprzy ja ta kim
dy wa ga cjom. By uła twić de cy zję, SG Equ ip ment Le asing Pol -
ska ofe ru je po życz kę dla wła ści cie li ma szyn bu dow la nych,
za po mo cą któ rej moż na sfi nan so wać ich re mont, mo der ni za cję
czy też do po sa że nie. – Wy star to wa li śmy z na szym in no wa cyj -
nym pro duk tem fi nan so wym z wy prze dze niem, bo już na po cząt -
ku ro ku. Po stą pi li śmy tak ze świa do mo ścią, że trze ba od po wied -
nio wcze śnie po in for mo wać bran żę o moż li wo ści sko rzy sta nia
z po życz ki mo der ni za cyj nej. Li czy my na na wią za nie współ pra cy
z fir ma mi bu dow la ny mi w roz po czy na ją cym się wła śnie okre sie
re mon tów i przy go to wy wa nia sprzę tu i ma szyn do ko lej ne go se -
zo nu – mó wi Ar tur Słom ka, dy rek tor do spraw pro duk tu i współ -
pra cy z do staw ca mi SG Equ ip ment Le asing Pol ska.
Nie ste ty, więk szość pol skich firm bu dow la nych bo ry ka się
na co dzień z kło po ta mi fi nan so wy mi. Czę sto po tę go wa ne są
one ko niecz no ścią prze pro wa dze nia kosz tow nych re mon -
tów, czy też do po sa że nia ma szyn w ce lu przy sto so wa nia ich
do zmie nia ją cych się wa run ków i wy mo gów wy ko ny wa nia ro -
bót. Od pew ne go cza su ob ser wu je my po głę bia ją cą się sta -
gna cję w sprze da ży ma szyn no wych. Bran ża cze ka cią gle
na roz strzy gnię cie prze tar gów, fir my działają  za cho waw czo
de cy du jąc się ra czej na przy wra ca nie do spraw no ści po sia -
da ne go sprzę tu i utrzy my wa nie go w na le ży tej kon dy cji tech -
nicz nej. Wie le firm nie chce roz sta wać się ze swym sprzę tem.
Na wet gdy ten jest już moc no wy słu żo ny, wo lą prze pro wa -
dzić je go re mont ka pi tal ny al bo wręcz od bu do wę. Wy ma ga
to jed nak zgro ma dze nia czę sto dość po kaź nych środ ków
na za kup nie zbęd nych czę ści i kom po nen tów. 
W ta kiej sy tu acji z po mo cą przy cho dzi im fir ma SG Equ ip ment
Le asing Pol ska ofe ru ją ca in no wa cyj ny pro dukt fi nan so wy, ja -
kim jest po życz ka mo der ni za cyj na. Moż na prze zna czyć ją
na re mont lub do po sa że nie ma szy ny bu dow la nej sta no wią cej
wła sność ubie ga ją ce go się o jej udzie le nie. W grę wcho dzi
za tem wy łącz nie klient z wła sną ma szy ną, nie wzię tą w le -
asing i nie za sta wio ną/prze własz czo ną. Po życz ka mo że być
udzie lo na na okres dwu na stu lub dwu dzie stu czte rech mie -
się cy. Jej spła ta na stę pu je w rów nych ra tach mie sięcz nych.
Sto so wa ne jest opro cen to wa nie sta łe w zło tych pol skich. Za -
bez pie cze nie po życz ki sta no wi za staw re je stro wy, któ re go ce -
lem jest za bez pie cze nie da nej wie rzy tel no ści. No wy pro dukt
fi nan so wy po zwa la na sfi nan so wa nie za rów no re mon tu, jak i
mo der ni za cji sprzę tu. SG Equ ip ment Le asing Pol ska do ko nu -
je za pła ty au to ry zo wa ne mu ser wi so wi kwo ty wy ni ka ją cej
z fak tu ry i usta lo nej spe cy fi ka cji re mon to wej opi su ją cej jej
szcze gó ły. Płat ność na stę pu je po wy ko na niu re mon tu i za -
twier dze niu kosz to ry su przez wła ści cie la ma szy ny.
Ar tur Słom ka nie wy klu cza na wią za nia współ pra cy z fir ma mi po -
sia da ją cy mi wła sne warsz ta ty i dzia ła ją cy mi po za struk tu ra mi
de ale rów do staw ca mi cer ty fi ko wa nych czę ści za mien nych
i pod ze spo łów. – Ro zu mie my dy le mat firm po sia da ją cych wła sne
warsz ta ty i za trud nia ją cych me cha ni ków. Je że li bę dą ko rzy stać
przy na pra wach i mo der ni za cjach z cer ty fi ko wa nych, ory gi nal nych
czę ści i pod ze spo łów to nic nie stoi na prze szko dzie, by roz wa żyć

udzie le nie po życz ki. Je ste śmy otwar ci na te go ro dza ju współ pra -
cę. Wa run kiem udzie le nia po życz ki po zo sta je oczy wi ście do bra
kon dy cja fi nan so wa ubie ga ją cej się o nią fir my, udo ku men to wa -
nie przez nią pra wa wła sno ści da ne go sprzę tu oraz moż li wo ści
tech nicz ne prze pro wa dze nia re mon tu czy mo der ni za cji we wła -
snym za kre sie. Wszel kie pra ce mu szą być bo wiem prze pro wa -
dzo ne fa cho wo, zgod nie z pro ce du ra mi okre ślo ny mi przez pro -
du cen ta da nej ma szy ny – tłu ma czy Ar tur Słom ka. 
Każ da z firm ubie ga ją cych się o po życz kę na re mont lub mo -
der ni za cję ma szy ny mu si zło żyć wnio sek i do ku men ty, jak
w pro ce du rze uprosz czo nej dla bran ży bu dow la nej. Ła twiej
w tym wzglę dzie ma ją fir my bę dą ce już klien ta mi SG Equ ip -
ment Le asing Pol ska. Dla po zo sta łych wa run ka mi otrzy ma -
nia po życz ki  jest wy ka za nie się ob ro tem za ostat ni rok wy no -
szą cym mi ni mum mi lion zło tych, osią gnię cie zy sku net to i co
naj mniej pię cio let ni okres dzia łal no ści.
Szan sę na od po wied nie roz pro pa go wa nie ofer ty da je oczy wi -
ście współ pra ca SG Equ ip ment Le asing Pol ska z ser wi sa mi
czo ło wych de ale rów ma szyn bu dow la nych. Te utrzy mu ją bo -
wiem ści słe kon tak ty z użyt kow ni ka mi ma szyn i mo gą wska -
zać im spo sób na uła twio ne sfi nan so wa nie przy wró ce nia
do peł nej spraw no ści tech nicz nej ma szy ny, któ rej każ da do -
dat ko wa go dzi na prze sto ju po tę gu je kło po ty wła ści cie la.
Wszyst ko za le ży oczy wi ście od za an ga żo wa nia da ne go de ale -
ra. W ofer tę po życz ki mo der ni za cyj nej SG Equ ip ment Le asing
Pol ska wpi su je się jed nak do sko na le dą że nie wie lu z nich,
chcą cych na kło nić użyt kow ni ków ma szyn do ko rzy sta nia
z usług au to ry zo wa nych ser wi sów tak że po upły wie gwa ran cji. 
Z po życz ki fi nan so wać moż na rów nież do po sa że nie ma szyn,
ta kie jak łyż ki do ko pa rek i ła do wa rek, mło ty hy drau licz ne,
no ży ce, pi ły, roz drab nia cze, fre zar ki, szyb ko złą cza, chwy ta ki,
gle bo gry zar ki, le mie sze, płu gi, wal ce wi bra cyj ne, wi dły, zry -
wa ki, ra mio na ko par ko we, ogu mie nie oraz sys te my ste ro wa -
nia pra cą ma szyn. SG Le asing Equ ip ment do ko nu je za pła ty
na pod sta wie fak tu ry de ale ra za ak cep to wa nej przez klien ta. 
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Modernizuj i remontuj z SG Equipment Leasing Polska!

Ar tur Słom ka jest prze ko na ny, że po życz ka mo der ni za cyj na uła twi co dzien ną eg -
zy sten cję fir mom wy ko rzy stu ją cym cięż ki sprzęt bu dow la ny 
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Sied miu part ne rów pod kie row nic twem fir my Bosch pra -
cu je nad sys te mem czuj ni ków dla Prze my słu 4.0
(czwar ta re wo lu cja prze my sło wa) i zin te gro wa nej pro -

duk cji, któ re go za da niem bę dzie mo ni to ring ma szyn i wy kry -
wa nie wszel kich od chy leń od nor my w ich funk cjo no wa niu.
Umoż li wi to za kła dom pro duk cyj nym sku tecz ne za po bie ga -
nie nie pla no wa nym prze sto jom spo wo do wa nym uster ka mi.
Za miast przeprowadzać re gu lar ne prze glą dy okre so we bę -
dzie moż na pro wa dzić pra ce kon ser wa cyj ne wte dy, gdy jest
to rze czy wi ście ko niecz ne. Przy czy ni się to do ob ni że nia
kosz tów kon ser wa cji, prze glą dów oraz na praw ma szyn na -
wet o trzy dzie ści pro cent. Pro jekt ba daw czy AME LI 4.0 po -
pra wi po zy cję ryn ko wą przed się biorstw dzia ła ją cych zgod nie
z kon cep cją Prze my słu 4.0. Otrzy mał on do fi nan so wa nie
od Fe de ral ne go Mi ni ster stwa Oświa ty i Ba dań Na uko wych
(BMBF) w ra mach pro gra mu „IKT 2020 – For schung für In no -
va tion” w kwo cie 3,84 mi lio na eu ro.
W kon cep cji Prze my słu 4.0 klu czo wą ro lę od gry wa ją wszel -
kie go ro dza ju czuj ni ki. Są one „or ga na mi zmy słów” ma szyn
i re je stru ją ich bie żą cy stan oraz wła ści wo ści. Aby czuj ni ki
mo gły słu żyć do in te li gent ne go ste ro wa nia oraz in te gra cji
pro duk cji, mu szą re je stro wać i prze twa rzać du że ilo ści in for -
ma cji w cza sie rze czy wi stym. Po win ny być tak że w jak naj -
więk szym stop niu ener go osz częd ne i kom pak to we, aby

moż na je by ło w ła twy spo sób zin te gro wać z sys te mami pro -
duk cji. Po pu lar ne obec nie czuj ni ki prze my sło we moż na sto -
so wać w Prze my śle 4.0 tyl ko w ogra ni czo nym za kre sie,
a w przy pad ku wie lu za sto so wań nie dys po nu ją one wy star -
cza ją cą „in te li gen cją” ani ela stycz no ścią, zu ży wa ją za du żo
ener gii i są za dro gie w pro duk cji.
Dla po trzeb re ali za cji pro jek tu AME LI 4.0 ba da cze bę dą ko -
rzy stać z klu czo wej tech no lo gii świa ta zin te gro wa ne go w in -

ter ne cie, ja ką są czuj ni ki MEMS, to jest czuj ni ki mi kro me cha -
nicz ne. Dziś trud no wy obra zić so bie sa mo cho dy czy elek tro -
ni kę użyt ko wą bez czuj ni ków MEMS, peł nią cych funk cję za -
sad ni cze go ele men tu ukła du sta bi li za cji to ru jaz dy ESP.
W smart fo nach za pew nia ją one wła ści wą orien ta cję ob ra zu
przy ob ró ce niu urzą dze nia. W po rów na niu do sto so wa nych
obec nie czuj ni ków prze my sło wych ma ją one kom pak to wą
bu do wę i wy róż nia ją się po nad to „in te li gen cją”, ni skim po bo -
rem ener gii i nie wiel ką ce ną. Do tej po ry bra ko wa ło im jed nak
wy trzy ma ło ści i wy daj no ści, aby moż na je by ło wy ko rzy sty -
wać w wy ma ga ją cym śro do wi sku prze my sło wym. Dla te go ich
po ten cjał mo ni to ro wa nia sta nu ma szyn pro duk cyj nych po zo -
sta wał czę ścio wo nie wy ko rzy sta ny. Ze spół ba daw czy stwo -
rzo ny do re ali za cji pro jek tu AME LI 4.0 pra co wać bę dzie
nad dal szym roz wo jem czuj ni ków MEMS oraz ich prak tycz -
nym przy go to wa niem do za sto so wań prze my sło wych. Klu -
czo wą ro lę od gry wa przy tym kwe stia za si la nia. Prze wi du je
się, że no wy sys tem nie bę dzie po trze bo wał ani oka blo wa nia,
ani ba te rii. W za my śle kon struk to rów ma on być w ca ło ści sa -
mo wy star czal ny ener ge tycz nie, a źró dło prą du sta no wić bę dą
drga nia ge ne ro wa ne przez ma szy ny (Ener gy Ha rve sting).
Pro jekt AME LI 4.0 sku pia wio dą ce w świe cie pod wzglę dem
in no wa cyj no ści in sty tu ty ba daw cze oraz part ne rów prze my -
sło wych spe cja li zu ją cych się w dzie dzi nach czuj ni ków, bu do -
wy urzą dzeń i ma szyn, mo ni to rin gu sta nu ma szyn, kon wer sji
ener gii i mi kro tech no lo gii. Pro jek tem kie ru je spół ka Ro bert
Bosch GmbH ja ko świa to wy li der tech no lo gii MEMS. Po zo -
sta li part ne rzy pro jek tu to Sie mens AG, Hahn -Schic kard -Ge -
sel l schaft, Fraun ho fer -In sti tut für Pro duk tion san la gen und
Kon struk tion stech nik IPK, Bin der -Elek tro nik GmbH, Schaudt
Mi kro sa GmbH i Stack for ce GmbH. No wa tor ski pro jekt bę -
dzie re ali zo wa ny do koń ca 2018 ro ku.
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Czuj ni ki MEMS – „in te li gent ne” i re wo lu cyj ne w swym zamyśle

W czwar tej re wo lu cji prze my sło wej waż ną ro lę od gry wać bę dą czuj ni ki MEMS za po -
bie ga ją ce awa riom i wy dłu ża ją ce okre sy mię dzy prze glą do we ma szyn pro duk cyj nych

Czujniki MEMS do zastosowań przemysłowych będą wyróżniały się większą
trwałością i autonomicznym zasilaniem wykorzystującym drgania maszyn
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Vo lvo Con struc tion Equ ip ment uru cha mia Pro gram Cer -
ty fi ko wa nych Re mon tów, aby ma szy ny Vo lvo mo gły jak
naj dłu żej słu żyć swo im użyt kow ni kom. Pro gram Cer ty fi -

ko wa nych Re mon tów Vo lvo obej mu je trzy pa kie ty usług – Cer -
ty fi ko wa ny Re mont Ukła du Hy drau licz ne go, Cer ty fi ko wa ny
Re mont Ukła du Na pę do we go oraz Cer ty fi ko wa ny Re mont Ma -
szy ny – i wy dłu ża okres eks plo ata cji ma szyn Vo lvo, nie ob cią -
ża jąc przy tym śro do wi ska na tu ral ne go ani bu dże tu klien ta.
Isto tą Pro gra mu Cer ty fi ko wa nych Re mon tów jest wy kry cie
czyn ni ków po wo du ją cych po gor sze nie wy daj no ści ma szy ny
Vo lvo i przy wró ce nie jej do jak naj lep sze go sta nu tech nicz ne -
go – a tym sa mym dłu go fa lo wa opty ma li za cja in we sty cji
za uła mek ce ny no we go mo de lu. Dzię ki ogra ni cze niu cał ko -
wi te go kosz tu go dzi no we go o 8% pro gram umoż li wia klien -
tom zop ty ma li zo wa nie prze pły wów go tów ko wych i lep sze
wy ko rzy sta nie do stęp ne go bu dże tu.
No wy pro gram po le ga ją cy na fir mo wa niu przez Vo lvo kom -
plek so we go re mon tu przy no si nie tyl ko re duk cję kosz tów,
ale tak że przy czy nia się do mak sy ma li za cji pro duk tyw no ści
i dys po zy cyj no ści ma szyn klien tów, któ re po re mon cie dzia -
ła ją nie mal tak sa mo jak wte dy, gdy by ły fa brycz nie no we.
Klien ci, któ rzy ko rzy sta ją z Pro gra mu Cer ty fi ko wa nych Re -
mon tów, znów ma ją ma szy ny o wy daj no ści i dys po zy cyj no -
ści, ja kiej ocze ku je się od no we go sprzę tu.

Pro gram Cer ty fi ko wa nych Re mon tów Vo lvo umoż li wia klien -
tom szyb ki po wrót do pra cy z ma szy ną wy re mon to wa ną
w uzgod nio nym ter mi nie przez cer ty fi ko wa ne go de ale ra fir -
my Vo lvo. De ale rzy Vo lvo słu żą po mo cą na każ dym eta -
pie – naj pierw pla nu ją re mont tak, by do pa so wać go do har -
mo no gra mu prac klien ta, a na stęp nie re gu lar nie in for mu ją
o po stę pach, by klient miał pew ność, że je go ma szy na bę -
dzie go to wa na czas. Do dat ko wą ko rzy ścią jest moż li wość
zmo dy fi ko wa nia ma szy ny przy oka zji re mon tu i przy sto so -
wa nia jej do kon kret ne go za sto so wa nia, tak by z za pa sem
speł nia ła sta wia ne przed nią wy ma ga nia.
Fir ma Vo lvo ofe ru je ela stycz nie skon stru owa ne pa kie ty Cer ty -
fi ko wa nych Re mon tów, któ re do pa so wa ne są do róż nych po -
trzeb klien tów. W ra mach każ de go pa kie tu ze spół kom pe tent -
nych ser wi san tów Vo lvo do ko nu je szcze gó ło we go prze glą du

ma szy ny i ana li zu je wa run ki, w ja kich jest eks plo ato wa na, by
póź niej za pro po no wać ewen tu al ne mo dy fi ka cje. By zop ty ma -
li zo wać in we sty cję klien ta, cer ty fi ko wa ny de aler Vo lvo bie rze
pod uwa gę wszyst kie czyn ni ki – od bu dże tu i sta nu ma szy ny
po ce le biz ne so we i za sto so wa nia – a na stęp nie przy go to wu -
je in dy wi du al ną ofer tę ide al nie do pa so wa ną do po trzeb.
Cer ty fi ko wa ny Re mont Ukła du Hy drau licz ne go to pro po zy cja
cie ka wa szcze gól nie dla tych klien tów, któ rym za le ży na mak -
sy mal nej szyb ko ści pra cy ko par ki. Na pod sta wie szyb kie go
i pro ste go prze glą du pod ze spo łów i wy daj no ści ukła du hy -
drau licz ne go ma szy ny ser wi sant Vo lvo mo że osza co wać na -
kład pra cy po trzeb ny do opty ma li za cji wy daj no ści. De cy du jąc
się na Cer ty fi ko wa ny Re mont Ukła du Hy drau licz ne go, klient
mo że ocze ki wać efek tyw ne go roz wią za nia, któ re wy ma gać
bę dzie mi ni mal ne go na kła du prac i w pełni przy wró ci wy daj -
ność hy drau li ki ma szy ny. Jeśli użyt kow nik od czu wa po gor -
sze nie pro duk tyw no ści ma szy ny, cer ty fi ko wa ny de aler Vo lvo
mo że do ko nać prze glą du klu czo wych pod ze spo łów i za pro -
po no wać roz wią za nie, któ re przy wró ci jej pier wot ną ja kość ty -
po wą dla mar ki Vo lvo. Rów nież ten pa kiet re mon to wy przy no -
si klien tom wy daj ność i dys po zy cyj ność cha rak te ry stycz ną
dla no we go sprzę tu. W Cer ty fi ko wa nym Re mon cie Ukła du
Na pę do we go ser wis wy ko rzy stu je naj now sze roz wią za nia
tech nicz ne, by przy wró cić fa brycz ny po ziom zu ży cia pa li wa

i za pew nić wy so ką dys po zy cyj ność ma szy ny, a usłu ga zop -
ty ma li zo wa na jest po przez wy ko rzy sta nie róż nych re ge ne ro -
wa nych czę ści opa trzo nych mar ką Vo lvo Re man.
Dla fir my i dla ma szy ny Vo lvo wiek jest tyl ko su chą licz bą.

Dla te go Cer ty fi ko wa ny Re mont Ma szy ny jest usłu gą skon -
stru owa ną spe cjal nie dla klien tów, któ rzy chcą, aby ich star -
szy sprzęt wy glą dał i dzia łał jak no wy. W tym przy pad ku ma -
my do czy nie nia z kom plet ną re ge ne ra cją ma szy ny – za rów -
no od stro ny tech nicz nej, jak i wi zu al nej. Re mont obej mu je
układ na pę do wy i hy drau licz ny, naj now sze mo der ni za cje
tech nicz ne oraz la kie ro wa nie. Cer ty fi ko wa ny Re mont Ma szy -
ny spra wia, że cięż ko pra cu ją ca ma szy na Vo lvo po zo sta je
ma szy ną Vo lvo na dłu żej. Klien ci mo gą uzy skać wię cej in for -
ma cji na te mat no wych usług i ich do stęp no ści od swo ich lo -
kal nych cer ty fi ko wa nych de ale rów Vo lvo.
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Certyfikowany remont? Nowe życie dla maszyn Volvo!

Wpro wa dzo ny wła śnie przez Vo lvo Con struc tion Equ ip ment Pro gram Cer ty fi ko wa nych Re mon tów przy no si ko rzy ści fi nan so we wier nym klien tom firmy. Pozwala bowiem
na przywrócenie pier wot nej mocy, wy trzy ma łości i ży wot ności eks plo ato wa nym przez nich ma szy nom Vo lvo
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Na po cząt ku wrze śnia spół ka In ter han dler, bę dą ca wy -
łącz nym au to ry zo wa nym przed sta wi cie lem bry tyj skie -
go kon cer nu JCB w Pol sce, uru cho mi ła usłu gę ser wi -

so wą pod na zwą „Pro gram 4+”. Zo sta ła ona opra co wa -
na i wdro żo na z my ślą o wła ści cie lach uży wa nych ma szyn
JCB, któ rych wiek prze kra cza czte ry la ta. Po tym okre sie za -
zwy czaj są one bo wiem ser wi so wa ne przez warsz ta ty nie za -
leż ne, o róż nym po zio mie ja ko ści świad czo nych usług. Naj -
czę ściej de cy zja o za nie cha niu po wie rza nia sprzę tu pla ców -
kom au to ry zo wa nym wy ni ka z fak tu za koń cze nia umo wy ser -
wi so wej czy le asin gu. Do re zy gna cji do cho dzi tak że w sy tu -
acji, gdy da na ma szy na zmie nia wła ści cie la, a ten de cy du je
się na jej ob słu gę we wła snym za kre sie lub w warsz ta cie nie
po sia da ją cym au to ry za cji. Ta kie po stę po wa nie z za ło że nia

ma przy no sić oszczęd no ści. Usłu gi ser wi su au to ry zo wa ne go
są bo wiem za zwy czaj droż sze. Bar dzo czę sto oszczęd no ści
są tyl ko po zor ne. Na pra wa prze pro wa dzo na nie zgod nie z za -
le ce nia mi i stan dar da mi pro du cen ta lub za sto so wa nie czę ści
i kom po nen tów o wąt pli wej ja ko ści mo że bo wiem do pro wa -
dzić do po wtó rze nia awa rii lub uszko dze nia in ne go ele men -
tu. W efek cie po cią ga to za so bą do dat ko we kosz ty i pro ble -
my wy ni ka ją ce choć by z nie pla no wa ne go bez pro duk tyw ne -
go prze sto ju ma szy ny.
Chęt ni do sko rzy sta nia z „Pro gra mu 4+” mo gą li czyć na spe -
cjal ne ra ba ty, za rów no je śli cho dzi o czę ści za mien ne, jak
i ro bo ci znę. – Li czy my, że w ten spo sób za chę ci my wła ści cie -
li uży wa nych ma szyn JCB do ser wi so wa nia ich w na szych
pla ców kach. De cy du jąc się na to, zy sku ją. Sko rzy stać mo gą
nie tyl ko z atrak cyj nych cen usług i czę ści za mien nych, któ re
są po rów ny wal ne z ofe ro wa ny mi przez warsz ta ty nie za leż ne,
ale przede wszyst kim ma ją pew ność, że do na pra wy za sto so -
wa no wy łącz nie czę ści ory gi nal ne, a wszel kie zle co ne pra ce
wy ko na ne zo sta ły we dług stan dar dów fa brycz nych – prze ko -
nu je Je rzy Pe try kow ski, dy rek tor Dzia łu Ser wi su In ter han dler. 
Do dat ko wą za le tą „Pro gra mu 4+” jest moż li wość otrzy ma nia
pół rocz nej gwa ran cji na za sto so wa ne czę ści za mien ne
i usłu gi wy ko na ne w je go ra mach. Wa run kiem ta kiej pro mo -
cji jest jed nak wcze śniej sza we ry fi ka cja sta nu tech nicz ne go

ma szy ny wy klu cza ją ca je go ne ga tyw ny wpływ na no we ele -
men ty i pod ze spo ły. „Pro gram 4+” nie jest cał ko wi cie no wą
ini cja ty wą, po dob ne roz wią za nia funk cjo no wa ły już wcze -
śniej, ale by ły nim ob ję te wy łącz nie ma szy ny za ku pio ne w fir -
mie In ter han dler lub ob słu gi wa ne w jej sie ci ser wi so wej.
Obec nie mo gą z nie go ko rzy stać wła ści cie le wszyst kich uży -
wa nych ma szyn JCB, a więc rów nież ta kich, któ re zo sta ły
na przy kład na by te po za gra ni ca mi Pol ski.
W chwi li obec nej In ter han dler dys po nu je szes na sto ma punk -
ta mi o cha rak te rze han dlo wo -ser wi so wym rów no mier nie roz -
miesz czo ny mi na te re nie ca łej Pol ski (w To ru niu, War sza wie,
Gdań sku, Szcze ci nie, Po zna niu, Wro cła wiu, Brze gu, Ka to wi -
cach, Rze szo wie, Olsz ty nie, Bia łym sto ku, Kra ko wie, Lu bli nie,
Ło dzi, Kiel cach i Ko sza li nie). Uła twia to do stęp do warsz ta -
tów sta cjo nar nych. Moż li wo ści ser wi so we In ter han dle ra po -
tę gu je roz bu do wa na flo ta pro fe sjo nal nych warsz ta tów mo bil -
nych, skła da ją ca się obec nie z oko ło osiem dzie się ciu po jaz -
dów. Każ dy z nich ma bo ga te wy po sa że nie tech nicz ne, po -
zwa la ją ce na ob słu gę ma szyn w miej scu ich pra cy.
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In ter han dler – no wa ofer ta ser wi so wa dla wła ści cie li ma szyn uży wa nych

„Pro gram 4+” gwa ran tu je niż sze kosz ty ob słu gi ma szy n uży wa nych, ale przede
wszyst kim wy ko na nie usług zgod nie ze stan dar da mi fa brycz ny mi i przy za sto so -
wa niu wy łącz nie ory gi nal nych czę ści za mien nych

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 

Je rzy Pe try kow ski, dy rek tor Dzia łu Ser wi su In ter han dler, wią że du że na dzie je
z „Pro gra mem 4+”, dzię ki któ re mu wła ści cie le uży wa nych ma szyn JCB bę dą mo -
gli le piej po znać ko rzy ści, ja kie za pew nia ser wis au to ry zo wa ny
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Le gi ty mu ją cy się nie mal sześć dzie się cio let nim do świad -
cze niem kon cern Al lian ce Ti re Gro up (ATG), właściciel
marek ogumienia Al lian ce, Ga la xy i Pri mex, spe cja li zu -

je się w two rze niu, udo sko na la niu i pro duk cji oraz sprze da ży
ogumienia przemysłowego. ATG to fir ma ob słu gu ją ca klien -
tów w 120 kra jach na sze ściu kon ty nen tach, ofe ru ją ca pe łen
wa chlarz pro duk tów: od pod sta wo wej kla sy opon po sze ro -
ką ga mę wy se lek cjo no wa nych pro duk tów naj wyż szej ja ko -
ści. Wszyst kie opo ny na le żą ce do Al lian ce Ti re Gro up są
opra co wy wa ne, udo sko na la ne i te sto wa ne we wła snych za -
awan so wa nych cen trach ba daw czo -roz wo jo wych.
Ko ło we ma szy ny bu dow la ne czę sto pra co wać mu szą na -
wet w naj cięż szych wa run kach te re no wych. Na tu ral ną ko le -
ją rze czy ra dzić so bie z ni mi mu si tak że sto so wa ne w nich
ogu mie nie. Z te go po wo du in ży nie ro wie kon cer nu Al lian ce
Ti re Gro up (ATG) za da li so bie wie le tru du,  by stwo rzyć opo -
ny 344 He avy Du ty prze zna czo ne do ko pa rek, wy wro tek
i ła do wa rek, jak rów nież in no wa cyj ne opo ny 506 Du al Ma -
ster sto so wa ne w ko par kach. – In no wa cyj ne roz wią za nia

kon struk cyj ne sto so wa ne w na szych naj wyż szej ja ko ści pro -
duk tach od zna cza ją cych się wy so ki mi osią ga mi, spra wia ją,
że sto su jąc je mo że my zwięk szyć mo bil ność, a tym sa mym
pro duk tyw ność i efek tyw ność wy ko rzy sta nia ma szyn – pod -
kre śla Yogesh Ma han sa ria, za ło ży ciel i dy rek tor ge ne ral ny
Al lian ce Ti re Gro up.
Se ria opon Du al Ma ster 506 stanowi innowacyjny pro dukt
o nie zwy kle no wa tor skiej bu do wie. – Uni ka to wa kon struk cja
ścian bocz nych umoż li wia bez po śred ni kon takt mię dzy dwie -
ma opo na mi. Po zwa la to wy eli mi no wać po trze bę mon to wa -
nia spe cjal ne go gu mo we go pier ście nia, któ re go za da niem
jest ochro na przed wni ka niem ka mie ni, gru zu bu dow la ne go
czy odłam ków skal nych w prze strzeń po mię dzy opo na -

mi – tłu ma czy An ge lo No ron ha, dy rek tor do spraw sprze da -
ży i mar ke tin gu eu ro pej skie go ryn ku po sprze da żo we go.
Opo ny Du al Ma ster 506 skon stru owa no z my ślą o za pew nie -
niu ich dłuż szej ży wot no ści, kom for cie jaz dy i ogól nym wzro -
ście pro duk tyw no ści ma szy ny. Za sto so wa ny w nich moc ny,
ca ło sta lo wy ra dial ny kar kas po zwa la uzy skać więk szą sta bil -
ność ma szy ny, opty mal ną ochro nę przed prze bi cia mi, da je
tak że moż li wość po now ne go bież ni ko wa nia. Opo na bliź nia -
cza 506 Du al Ma ster do stęp na w roz mia rze 315/80R22.5
zbie ra po chleb ne oce ny użyt kow ni ków. Oce na sta nu ogu -
mie nia po pię ciu ty sią cach go dzin pra cy wy pa dła wiel ce po -
zy tyw nie. W tym cza sie nie od no to wa no ani jed nej awa rii
spo wo do wa nej prze bi ciem czy ro ze rwa niem. 
Ko lej nym in no wa cyj nym pro duk tem Al lian ce Ti re Gro up są
opo ny 344 He avy Du ty znaj du ją ce za sto so wa nie w ko par -
kach, wo zi dłach prze gu bo wych i ła do war kach. Ogu mie nie to
jest w sta nie prze no sić wy so kie ob cią że nia, tak że w cięż kich
wa run kach te re no wych. No wy roz miar opo ny 600/40-22.5
oraz 755/55R26.5 po zwa la sku tecz nie za stę pić tra dy cyj ną
kon fi gu ra cję opon po dwój nych, czę sto sto so wa ną w sprzę -
cie bu dow la nym. – Sta lo wo opa sa na ra dial na kon struk cja, jak
rów nież wzmoc nio na dru tów ka, sta no wią je den z głów nych
ele men tów nie zbęd nych do uzy ska nia do sko na łych osią gów
tych opon, pod czas gdy mniej szy kąt kloc ków za pew nia wy -
śmie ni tą przy czep ność i ofe ru je naj wyż sze wła ści wo ści sa -
mo czysz czą ce za spra wą szer szej prze strze ni mię dzy kloc ka -
mi. Cen tral ną część opo ny cha rak te ry zu ją bli skie od stę py
mię dzy kloc ka mi, zmniej sza jąc jej opo ry to cze nia na twar dych
na wierzch niach. Sta lo we osło ny po zwa la ją na rów no mier ny
na cisk na pod ło że, a w szcze gól no ści chro nią przed prze bi -
cia mi opo ny, co wy dłu ża okres użyt ko wa nia i eli mi nu je kosz -
tow ne prze sto je – wy ja śnia An ge lo No ron ha. 

Al lian ce Ti re Gro up – opo ny z pomysłem

Uni ka to wa kon struk cja ścian bocz nych zapewnia bez po śred ni kon takt mię dzy dwie -
ma opo na mi Du al Ma ster 506 bez po trze by stosowania gu mo we go pier ście nia

Opo ny 344 He avy Du ty znaj du ją ce za sto so wa nie w ko par kach, wo zi dłach prze gu -
bo wych i ła do war kach. Ogu mie nie to jest w sta nie prze no sić wy so kie ob cią że nia
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Zwrot ny, lek ki, ob ni żo ny – to ce chy sa mo cho du spor to -
we go, ale opisać nimi można także po jaz d fir my Gol -
dho fer, który bę dzie za pre zen to wa ny pod czas tar gów

IAA w Ha no we rze. Mo wa tu o na cze pie STZ -VP6 z po mo stem
ła dun ko wym ty pu „tie fbet” i sze ścio ma osia mi w kon fi gu ra -
cji 2+4. Na le ży ona do se rii na czep STZ -VP, któ re mo gą być
wy po sa żo ne w do wol ną licz bę osi od dwóch do ośmiu z roz -
sta wem 1.360 mm i róż ne ro dza je po mo stów, ta kich jak ob -
ni żo ne, do prze wo zu ma szyn czy ko tłów. W po łą cze niu z du -
żą zwrot no ścią i ni ską ma są wła sną zwięk sza ją cą ła dow -
ność, za pew nia to moż li wość wy ko rzy sty wa nia na cze py pod -
czas wie lu zróż ni co wa nych za dań trans por to wych.
Du ża uni wer sal ność po jaz dów se rii STZ -VP wy ni ka tak że
mię dzy in ny mi z dwóch sze ro ko ści po kła du ła dun ko we go
(2.550 i 2.750 mm), wy trzy ma łych, dwunastoto no wych osi
Pen del (pręd kość jaz dy do 80 km/h) współ pra cu ją cych z za -
wie sze niem o wy so ko ści sko ku 600 mm, a tak że du że go
skrę tu kół, któ ry wy no si aż 60°. Spra wia to, że na cze py te
mo gą być wy ko rzy sty wa ne na wet w cięż kim te re nie, po zwa -
la jąc na spraw ny wjazd na bu do wę, rów nież przy ogra ni czo -
nej prze strze ni ma new ro wej. Do dat ko wo w wer sjach po sia -
da ją cych od dwóch do pię ciu osi z ty łu, znaj du je się dłu gie
i sze ro kie za głę bie nie na ra mię ko par ki, zmniej sza ją ce cał -
ko wi tą wy so kość ob cią żo ne go ze sta wu.
Atrak cyj ność po jaz du zwięk sza sze ro ka ga ma roz wią zań
opcjo nal nych, np. jed no krot nie te le sko po wa ny ni ski po kład

ła dun ko wy z po sze rze nia mi oraz licz ne ele men ty uła twia ją ce
pra wi dło we za bez pie cze nie ła dun ku czy uprosz czo ny sys te -
mem ste ro wa nia TIM (Tra iler In for ma tions Mo dul). – Z na szy -
mi na cze pa mi z se rii STZ -VP mo gą zo stać prze pro wa dzo ne
naj trud niej sze za da nia trans por to we. Po jaz dy te na da ją się
do wie lu za sto so wań i ma ją zna ko mi te wła ści wo ści jezd -
ne – prze ko nu je Re na to Ra mel la, od po wie dzial ny za sprze -
daż pro duk tów Gol dho fer w Eu ro pie i Afry ce Pół noc nej.
Wię cej szcze gó łów na te mat po jaz dów STZ -VP bę dzie moż -
na uzy skać pod czas tar gów IAA w ha li 25 (sto isko C07).
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Specjalista od każdej roboty!

Pre zen to wa na na cze pa Gol dho fer STZ -VP 6 ide al nie na da je się do prze wo zu ma -
szyn ro bo czych. Ma m.in. ob ni żo ny po kład ła dun ko wy i dłu gie, sze ro kie za głę bie -
nie uła twia ją ce trans port ko pa rek

http://www.goldhofer.de/en
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Pod wo zie gą sie ni co we to spraw dzo ny układ jezd ny,
bez któ re go trud no wy obra zić so bie wie le ma szyn.
Z za ło że nia jest ono prze zna czo ne do naj bar dziej wy -

ma ga ją cych wa run ków eks plo ata cji, co po cią ga za so bą ko -
niecz ność za pew nia nia od po wied niej ob słu gi. Wy spe cja li zo -
wa ła się w niej fir ma Ke tral zlo ka li zo wa na w miej sco wo ści
Rze ni szów bez po śred nio przy tra sie A1. W po cząt ko wym
okre sie dzia łal no ści – po nad 10 lat te mu – by ła skon cen tro -
wa na głów nie na sprze da ży czę ści do pod wo zi gą sie ni co -
wych, na to miast wraz z roz wo jem fir my uru cho mio no ser wis
sta cjo nar ny i mo bil ny ce lem lep szej i peł niej szej ob słu gi ma -
szyn. Ak tu al na ofer ta firmy Ke tral obej mu je kom plet ne prze -
kład nie jaz dy (zwol ni ce), czę ści do nich, jak rów nież po -
szcze gól ne ele men ty pod wo zi gą sie ni co wych, ta kie jak: łań -
cu chy gą sie ni co we, ko ła na pę do we oraz na pi na ją ce, rol ki
jezd ne, rol ki pod trzy mu ją ce oraz kom plet ne na pi na cze a
także śru by o od po wied niej twar do ści.
Czę sto da je się sły szeć, że je den uszko dzo ny ele ment mo że
do pro wa dzić do awa rii ca łe go urzą dze nia. Ta za sa da ide al -
nie pa su je do pod wo zi gą sie ni co wych. Pra cu ją one ja ko ze -
spół, więc  pó ki wszyst kie je go ele men ty są w na le ży tym sta -
nie tech nicz nym, ca łość funk cjo nu je bez za rzu tów. Z dru giej
stro ny, gdy pęk nie na wet jed no ogni wo łań cu cha gą sie ni co -
we go, ma szy na zo sta je unie ru cho mio na. Dla te go tak istot na
jest re gu lar na kon tro la po szcze gól nych ele men tów pod wo -
zia, a tak że wy cie ków w prze kład niach.

Prze kład nie na pę do we są pod sta wo wym pod ze spo łem wy -
ma ga ją cym szcze gól nej dba ło ści. Oprócz wy cie ków na le ży
spraw dzać, czy nie do cho dzi z nich ża den nie po ko ją cy ha -
łas, a tak że kon tro lo wać po ziom ole ju. Nie zwy kle istot ne zna -
cze nie ma ter mi no wa wy mia na ole ju – co każ de 250-500 go -
dzin pra cy. Ta ka ope ra cja po win na być wy ko ny wa na, gdy
prze kład nia jest cie pła, co po zwa la na ła twiej sze po zby cie
się resz tek zu ży te go me dium. Zla ne mu ole jo wi war to się
przyj rzeć pod ką tem obec no ści w nim me ta licz nych odłam -
ków, któ re mo gły by świad czyć o uszko dze niach w prze kład -
ni. Je śli jest od nich wol ny, ze spół moż na za lać no wy ole -
jem – za zwy czaj nie co po nad je go po ło wę.

Ele men tem czę sto ba ga te li zo wa nym, choć nie zwy kle istot -
nym dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia pod wo zia gą sie ni co -
we go, jest ko ło na pę do we. Przy krę co ne bez po śred nio
do prze kład ni prze no si ono na pęd na łań cuch gą sie ni cy.
W kla sycz nym sys te mach pod wo zi zę by współ pra cu ją ce
z łań cu chem ule ga ją z cza sem wy tar ciu, na wet pod czas nor -
mal nej eks plo ata cji. Przy gra nicz nym zu ży ciu mo że do cho -
dzić do sy tu acji, w któ rej ko ło na pę do we nie bę dzie po zo sta -
wa ło w sta ły za zę bie niu z łań cu chem, tyl ko za cznie „prze ska -
ki wać”. Mo że to spo wo do wać uszko dze nia w prze kład ni po -
cią ga ją ce za so bą kosz ty na pra wy w wy so ko ści kil ku na stu ty -
się cy zło tych. Ten przy kład do sko na le po ka zu je, że war to
dbać o ele ment, któ ry  kosz tu je kil ka set zło tych, a za po bie ga
bar dzo dro giej awa rii. Jej usu nię cie wią że się tak że z prze sto -
jem ma szy ny, co mo że być na przy kład równoznaczne
z cza so wym wstrzy ma niem ro bót. Wy mie nia jąc ko ło na pę do -
we war to też zwró cić uwa gę na za sto so wa nie śrub o od po -
wied niej twar do ści oraz przy krę ce nie ich z wła ści wym mo -
men tem si ły. Wła ści cie le star szych ma szyn mo gą mieć pro -
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Lepiej zapobiegać awariom, niż je usuwać!

Czę stym uszko dzeniem pod wo zi gą sie ni co wych jest ze rwa nie śrub łą czą cych ko -
ło zę ba te ze zwol ni cą. W ta kiej sy tu acji za sto so wa nie śrub o od po wied niej twar -
do ści oraz pra wi dło wy mon taż za po bie ga ją przy szłym pro ble mom

Pod wo zia gą sie ni co we czę sto pra cu ją w bar dzo trud nych wa run kach, któ re po -
wo du ją przy spie szo ne zu ży cie za sto so wa nych ele men tów, w szcze gól no ści kół
na pę do wych oraz ro lek jezd nych i pod trzy mu ją cych

Jed nym ze spo so bów ogra ni cze nia kosz tów re mon tu ma szy ny jest zdecydowanie
się na zamianę sys te mu ONE na kla sycz ny. Rozwiązanie to jest ze wszech miar
godne polecenia właścicielom sprzętu gąsienicowego
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blem z do stęp no ścią kół na pę do wych. W ta kich sy tu acjach
do brą al ter na ty wą jest wspa wa nie no we go „sproc ke tu”
do sta re go pier ście nia, co w prak ty ce ozna cza uzy ska nie
prak tycz nie no we go ko ła na pę do we go.
In nym istot nym ele men tem wa run ku ją cym pra wi dło we dzia -
ła nie pod wo zia gą sie ni co we go są ko ła na pi na ją ce. W szcze -
gól no ści na le ży zwra cać uwa gę na stan na pi na czy, w któ rych
zda rza ją się awa rie po le ga ją ce na przy kład na pę ka niu sprę -
żyn czy wy cie kach ole ju z si łow ni ków hy drau licz nych. Obo -
wiąz ko wą czyn no ścią jest re gu lar na kon tro la na pię cia łań cu -
chów gą sie ni co wych, bo wiem zbyt sła be na pię cie mo że po -
wo do wać „prze ska ki wa nie” ogniw na ko le na pę do wym,
a zbyt moc ne – przy spie szo ne zu ży cie współ pra cu ją cych
ele men tów i to na wet o pięćdziesiąt procent w po rów na niu
do na pię cia, ja kie za le ca pro du cent ma szy ny.

Rol ki jezd ne sta no wią ko lej ny waż ny ele ment pod wo zia gą -
sie ni co we go, bo wiem ich wy tar cie lub za tar cie mo że spo wo -
do wać znacz ne przy spie sze nie zu ży cia łań cu cha. Po dob nie
wy glą da sy tu acja z rol ka mi pod trzy mu ją cy mi, choć w tym
przy pad ku zda rza się, że do cho dzi na wet do ich urwa nia.
Aby unik nąć ta kich awa rii, nad mier ne zu ży cie któ rejś z ro lek,
bądź jej za blo ko wa nie, po win no skut ko wać wy mia ną wy eks -
plo ato wa ne go ele men tu. War to przy tym pa mię tać, że jed na
no wa rol ka mo że zu żyć się znacz nie szyb ciej od po zo sta -
łych. Dzie je się tak dla te go, po nie waż ma ona więk szą śred -
ni cę i tym sa mym przej mu je więk sze ob cią że nia.
Ze rwa nie łań cu cha gą sie ni co we go ozna cza cał ko wi te unie -
ru cho mie nie ma szy ny. Przy czy ną ta kie go zda rze nia jest
za zwy czaj nad mier ne zu ży cie się któ re goś z ele men tów.
Usu nię cie awa rii po le ga więc na je go wy mia nie. W miej scu
pra cy ma szy ny za da nie to jest dość utrud nio ne, ale w peł -
ni wy ko nal ne. Oczy wi ście naj le piej za po bie gać ta kim sy tu -
acjom po przez wy mia nę łań cu cha na no wy przed je go cał -
ko wi tym zu ży ciem.
Użytkownicy eks plo atujący ma szy ny gą sie ni co we czę sto
napotykają na problem związany z ob lu zo wa niem płyt przy -
krę co nych do łań cu chów gą sie ni co wych. Z tego rodzaju
usterką moż na się upo rać je dy nie po przez wy mia nę śrub.
Zwy kle bo wiem ob lu zo wa ne pły ty nisz czą gwin ty śrub, więc
ich do krę ce nie nie jest moż li we.

Ostat nim ele men tem, na któ ry trze ba zwra cać uwa gą, są sa -
me pły ty gą sie ni co we. W przy pad ku ko pa rek rzad ko za cho -
dzi ko niecz ność wy mia ny tych ele men tów (za zwy czaj z po -
wo du pęk nię cia lub zmia ny sze ro ko ści gą sie nic), na to miast
w przy pad ku spy cha rek sy tu acja jest od wrot na. Ma ją one po -
je dyn cze ostro gi, któ re po wy tar ciu się nie za pew nia ją ma -
szy nie od po wied niej trak cji. Al ter na ty wą dla no wych płyt jest
przy spa wa nie no wych ostróg do płyt, w któ rych ostro gi fa -
brycz ne ule gły zu ży ciu.
W dbaniu o na le ży ty stan tech nicz ny ma szy ny, waż ną ro lę
od gry wa do bór czę ści za mien nych. Prak tycz nie w każ dym
przy pad ku moż na za ku pić część ory gi nal ną lub jej od po -
wied nik (tzw. za mien nik) ofe ro wa ny przez róż nych pro du -
cen tów. Je śli cho dzi o new ral gicz ne pod ze spo ły, jak
na przy kład prze kład nie jaz dy, war to szu kać do staw ców
OEM. Są to pro du cen ci wy twa rza ją ce okre ślo ne kom po nen -
ty na po trze by pro du cen ta ma szy ny. W przy pad ku po zo sta -
łych ele men tów naj le piej ko rzy stać z ofert ze śred niej pół ki
ce no wej. Po za umiar ko wa ny mi kosz ta mi za ku pu czę ści,
moż na mieć pew ność, że ich ja kość tyl ko nie znacz nie od -
bie ga od ja ko ści czę ści ory gi nal nych.
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Re mon tu jąc pod wo zie war to po świę cić wię cej uwa gi na odpowiedni do bór czę -
ści za mien nych. Opty mal nym roz wią za niem są za mien ni ki ty pu OEM lub po cho -
dzą ce ze śred niej pół ki ce no wej

Fir ma Ke tral dys po nu je bo ga to wy po sa żo ny mi ma ga zy na mi, w któ rych sta le utrzy -
my wa ny jest za pas kil ku dzie się ciu ty się cy czę ści za mien nych i pod ze spo łów. Po -
zwa la to na mak sy mal ne skró ce nie cza su trwa nia re mon tu ma szy ny

Wy cię cie i wspa wa nie „sproc ke tu” sta no wi prak tycz ne roz wią za nie w przy pad ku
bra ku do stęp no ści kom plet nych kół na pę do wych. Do sta re go mo co wa nia wspa -
wu je się no we zę by 
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Jesz cze do nie daw na naj po pu lar niej szym środ kiem
trans por tu „ręcz ne go” by ły tacz ki. Nie ste ty ta kie na -
rzę dzie ma dość nie wiel ką po jem ność, jest sto sun ko -

wo cięż kie i wy ma ga du że go wy sił ku, zwłasz cza je śli trze -
ba po ru szać się po nie utwar dzo nym te re nie lub na wznie -
sie niach. Jego opróż nie nie rów nież nie jest ła twe, szcze -
gól nie gdy użyt kow ni ko wi za le ży na usy pa niu więk szej pry -
zmy. Chcąc unik nąć nad mier ne go prze mę cze nia, moż na
za sto so wać cią gnik ogro do wy z przy czep ką. Ta ki ze staw
za pew nia du że moż li wo ści trans por to we, ale w po rów na niu
z tacz ką jest sto sun ko wo dro gi i trud niej nim ma new ro wać.
Opty mal nym roz wią za niem są więc lek kie tacz ki sa mo jezd -
ne oraz mi ni tran spor te ry.
W nie wiel kich przy do mo wych ogród kach czy tu ne lach ma -
szy na mi ade kwat ny mi do po trzeb są tacz ki sa mo jezd ne. Wy -
stę pu ją wersje z na pę dem elek trycz nym (za si la nie z aku mu -
la to ra) lub spa li no wym, co pozwala wyeli mi nować wy si łek
ope ra to ra. Po dob nie jak przy tra dy cyj nej tacz ce po ru sza się
on za ma szy ną i tyl ko nią kie ru je. W bar dziej za awan so wa -
nych od mia nach sto so wa ne są po de sty, dzię ki któ rym ope -
ra tor nie mu si na przy kład iść po roz mięk nię tym pod ło żu. 
Ta kie po jaz dy mo gą być wy po sa żo ne w pod wo zia ko ło we
lub gą sie ni co we. Wer sje z gą sie ni ca mi ogra ni cza ją na ci ski
na grunt, są bar dzo zwrot ne i z ła two ścią po ko nu ją róż ne
te re ny – na wet błot ni ste i piasz czy ste, ale przy skrę tach
mo gą nisz czyć tra wia ste pod ło że. 

Za leż nie od ro dza ju tacz ki i pre fe ren cji użyt kow ni ka są też
sto so wa ne róż ne nad wo zia. Do naj czę ściej spo ty ka nych
na le żą plat for my ła dun ko we i skrzy nie sa mo wy ła dow cze.
Pierw sze z nich umoż li wia ją wy god ne prze wo że nie ma te -
ria łów w po jem ni kach, skrzy niach lub o więk szych ga ba ry -
tach, na to miast dru gie świet nie na da ją się do trans por tu
ma te ria łów syp kich, na przy kład pia sku czy ka mie ni. Ist nie -
ją róż ne ro dza je nad wo zi sa mo wy ła dow czych, po cząw szy
od naj prost szych kon struk cji tyl noz sy po wych, po naj bar -
dziej za awan so wa ne, w któ rych skrzy nia jest umiesz czo na
na ob ro to wej pod sta wie umoż li wia ją cej wy syp w do wol -
nym kie run ku. Do stęp ne są też wer sje wy po sa żo ne w pod -

no śnik no ży co wy, któ ry po zwa la na unie sie nie skrzy ni i wy -
ła du nek urob ku na pew nej wy so ko ści, by na przy kład wy -
sy pać go do kon te ne ra al bo po za ogro dze niem. 
Ma łe tacz ki sa mo jezd ne ma ją wie le za let, ale nie są opty -
mal nym środ kiem trans por tu przy więk szych in we sty cjach,
bo za pew nia ją zbyt ma łą po jem ność i ła dow ność. Spe cjal -
nie na ta kie po trze by po wsta ją ma szy ny, któ re sta no wią
ogni wo po śred nie mię dzy tacz ka mi, a wo zi dła mi prze gu bo -
wy mi. Ist nie je bar dzo du żo od mian ta kich po jaz dów, dzię ki
cze mu z ła two ścią moż na do brać sprzęt przy sto so wa ny
do spe cy fi ki dzia łal no ści da nej fir my al bo kon kret ne go za -
da nia bu dow la ne go. Po dob nie jak w przy pad ku ta czek, mi -
ni tran spor te ry rów nież wy stę pu ją z pod wo zia mi ko ło wy mi
lub gą sie ni co wy mi. Obie od mia ny cha rak te ry zu ją się bar -
dzo du ży mi moż li wo ścia mi te re no wy mi. Sze ro kie opo ny
i na pęd na wszyst kie ko ła z ła two ścią sta wia czo ła grzą -
skim pod ło żom i bez pro ble mu po ko nu je na wet stro me
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Taczki samojezdne i minitransportery – na przełaj i bez wysiłku

Podczas korzystania z tacz ki sa mo jezd nej pra ca ope ra to ra ogranicza się je dy nie
do kie ro wa nia po jaz dem

Na pęd na wszyst kie ko ła po zwa la na spraw ne po ko ny wa nie przez pojazd nie rów -
no ści te re nu, bez wzglę du na wiel kość ob cią że nia

Wy jąt ko wo kom for to wym roz wią za niem jest tacz ka sa mo jezd na wy po sa żo na
w do cze pia ny do niej wó zek z sie dze niem dla ope ra to ra
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wznie sie nia. Wer sje z gą sie ni ca mi zna ko mi cie spraw dza ją
się na po cząt ko wym eta pie bu do wy, gdy nie ma jesz cze
dróg tech no lo gicz nych.
Mi ni tran spor te ry ko ło we to zwy kle kon struk cje prze gu -
bo we, w któ rych skręt jest re ali zo wa ny za po mo cą si łow -
ni ków hy drau licz nych po wo du ją cych wza jem ny ruch
obu czło nów. Wer sje z gą sie ni ca mi ma ją sztyw ną ra mę
jed no czło no wą. Dłu gość obu ro dza jów ma szyn jest

na ty le du ża, że z ła two ścią mie ści się na nich kom for to -
we sta no wi sko ope ra to ra. Za leż nie od po trzeb i pre fe ren -
cji użyt kow ni ka spo ty ka się peł ne, prze szklo ne ka bi ny al -
bo je dy nie ra my ochron ne z dasz kiem za bez pie cza ją -
cym przed opa da mi at mos fe rycz ny mi czy słoń cem. Ta ka
ra ma jest naj czę ściej skła da na, co uła twia trans port mi ni -
wo zi dła na cię ża rów ce, a jed no cze śnie umoż li wia wjazd
do ni skich po miesz czeń.
Skrzy nia ła dun ko wa mo że mieć róż ną kon struk cję, do sto -
so wa ną do cha rak te ru pra cy ma szy ny. Prak tycz nym roz -
wią za niem są nad wo zia z pio no wy mi, otwie ra ny mi bur ta mi,
w do dat ku w roz mia rze pa le to wym, dzię ki cze mu mo gą
być ob słu gi wa ne przez wóz ki wi dło we ope ru ją ce ma te ria ła -

mi spa le ty zo wa ny mi. Po dob nie, jak w przy pad ku ta czek
sa mo jezd nych, są w nich sto so wa ne skrzy nie o wie lo stron -
nym wy ła dun ku, w tym uno szo ne.
Co raz czę ściej moż na też spo tkać sa mo za ła dow cze
wer sje mi ni tran spor te rów wy po sa żo ne w osprzęt ła do -
war ko wy. Jest on mon to wa ny na po jaz dach z gą sie ni co -
wym ukła dem jezd nym. Pro du cen ci te go ro dza ju ma -
szyn sta ra ją się, aby by ły one jak naj bar dziej uni wer sal -
ne, a tym sa mym przy dat ne pod czas róż nych za dań.
Stąd też wie lu z nich umoż li wia za sto so wa nie nie tyl ko
łyż ki ła do war ko wej, ale rów nież in nych na rzę dzi ro bo -
czych, na przy kład szczot ki wal co wej. Tak skom ple to -
wa na ma szy na z po wo dze niem mo że być wy ko rzy sty -
wa na do za mia ta nia czy od śnie ża nia, eli mi nu jąc za kup
ko lej nej jed nost ki sprzę to wej.

W Pol sce tacz ki sa mo jezd ne i mi ni tran spor te ry nie są jesz -
cze zbyt po pu lar ne, ale z pewnością z bie giem czasu sy tu -
acja ta się zmieni. Pojazdy te za pew nia ją bo wiem więk szą
efek tyw ność pra cy przy jed no czesnym ogra ni czeniu wy si -
łku ope ra to ra. Za cho wu ją przy tym klu czo we za le ty „na rzę -
dzi” ręcz nych, czy li nie wiel kie wy mia ry ze wnętrz ne oraz ła -
twość ma new ro wa nia.
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Cięż sze tacz ki sa mo jezd ne po sia da ją za zwy czaj umiesz czo ny z ty łu po dest, dzię -
ki cze mu ope ra tor nie mu si cho dzić na przy kład po błocie 

Osprzęt ła do war ko wy umoż li wia sa mo dziel ny za ła du nek tacz ki bez na ra ża nia
ope ra to ra na ja ki kol wiek wy si łek 

Za miast łyż ki przed ni osprzęt mo że być wy po sa żo ny np. w szczot kę wal co wą,
sku tecz nie roz sze rza jąc za sto so wa nie po jaz du

Skrzy nia ob ro to wa mo że być po moc na pod czas wy ko ny wa nia prac po le ga ją cych
na za sy py wa niu po dłuż nych wy ko pów przy ukła da niu ka bli i rur 
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Na świa to wym ryn ku jest obec nych wie lu pro du cen tów
ma szyn bu dow la nych i nie wszy scy ma ją świa do mość
ist nie nia bar dziej zna ne go za gra ni cą niż w Pol sce

wiel kie go gra cza, ja kim jest Dres sta. Fir ma po sia da ją ca bli -
sko 70-let nie do świad cze nie w kon stru owa niu i wy twa rza niu
ma szyn bu dow la nych po wsta ła w la tach 30-tych ub. wie ku
pod na zwą Hu ta Sta lo wa Wo la. Z cza sem sta ła się glo bal nym
pro du cen tem cięż kie go sprzę tu bu dow la ne go. By ło to moż li -
we dzię ki za war ciu sze re gu umów li cen cyj nych ze świa to wej
kla sy li cen cjo daw ca mi, w tym m.in. z In ter na tio nal Ha rve ster
i Ko mat su. Te uni ka to we part ner stwa przy nio sły spół ce in no -
wa cyj ne roz wią za nia oraz rozbudowane za ple cze tech no lo -
gicz ne. W 2012 ro ku si ła oraz po ten cjał Dres sty zo sta ły do -
strze żo ne przez świa to we go li de ra w bran ży ma szyn bu dow -
la nych – chiń ską fir mę Gu an gxi LiuGong Ma chi ne ry. Za owo -
co wa ło to kup nem sta lo wo wol skiej spół ki i zmia ną jej na zwy
na LiuGong Dres sta Ma chi ne ry. Do stęp do naj no wo cze śniej -
szych tech no lo gii otwo rzył no wy roz dział w hi sto rii fir my.

Ak tu al nie Dres sta po sia da siedem biur re gio nal nych roz lo -
ko wa nych na ca łym świe cie oraz sieć 74 dys try bu to rów w 60
kra jach na 6 kon ty nen tach. Fir mie przy świe ca zna ne w bran -
ży po wie dze nie – pierw szą ma szy nę sprze da je han dlo wiec,
ko lej ne ser wi san ci. Stąd, oprócz pro duk cji i sprze da ży, pra -
cow ni cy Dres sty du żą uwa gę przy kła da ją do usług ser wi so -
wych oraz wspar cia udzie la ne go klien tom i dys try bu to rom
po za ku pie ma szyn. Głów nym ce lem ze spo łu po sprze da żo -
we go Dres sty jest za pew nie nie klien tom sa tys fak cji, między
innymi po przez ter mi no wą re ali za cję za mó wień i szyb ką re -
ak cję w przy pad ku awa rii ma szy ny. Oso ba mi od po wie dzial -
ny mi za je go re ali za cję są: Ar tur Tomaszuk – Dy rek tor Ser wi -
su LiuGong Dres sta Ma chi ne ry, Piotr Fi szer – Dy rek tor Łań -
cu cha Do staw LiuGong Dres sta Ma chi ne ry oraz Gra ży na
Dziech ciarz – Dy rek tor Dzia łu Sprze da ży Czę ści Za mien -
nych LiuGong Dres sta Ma chi ne ry.
Cen tra la fir my znaj du ją ca się w Sta lo wej Wo li ko or dy nu je
wspar cie tech nicz ne dla ma szyn bę dą cych w użyt ku na ca -
łym świe cie. Mię dzy na ro do wi spe cja li ści po zo sta ją w sta łym
kon tak cie z cen tra mi re gio nal ny mi, dys try bu to ra mi, a tak że

w szcze gól nych przy pad kach bez po śred nio z klien ta mi.
Na te re nie Pol ski wspar cie tech nicz ne Dres sty do ko nu je się
po przez sieć za ufa nych i do świad czo nych dys try bu to rów,
któ rą two rzą: Hy dro sprzęt, Bu dro pol, Wi gro pol Po lko wi ce,
Wi gro pol -LR Szcze cin oraz Drog ma szy ny. Dzię ki nim klien ci
mo gą li czyć na szyb ką re ak cje w przy pad ku za ist nienia pro -
ble mów oraz wy so ką ja kość usług.
Spe cja li ści fir my nie ustan nie pra cu ją nad po pra wą szyb ko -
ści dzia ła nia swo je go ser wi su. Obec nie czas od po wie dzi
na zgło sze nie wy no si do 24 go dzin. W od nie sie niu do ryn ku
świa to we go sta no wi to nie la da wy zwa nie, bio rąc pod uwa -
gę zmie nia ją ce się stre fy cza so we. W ce lu osią gnię cia jesz -
cze lep szych wy ni ków Dres sta udo sko na li ła sys tem ko mu ni -
ka cji po mię dzy cen tra mi re gio nal ny mi i dys try bu to ra mi
a cen tra lą fir my. W re zul ta cie cen tra la fir my prze ka zu je wy -
ma ga ne wspar cie tech nicz ne do cen trum re gio nal ne go oraz
bez po śred nio do dys try bu to ra w tym sa mym cza sie. Po wo -
du je to znacz ne skró ce nie cza su ocze ki wa nia oraz szyb sze
roz wią za nie pro ble mu.
W od nie sie niu do ja ko ści wspar cia Dres sta mo że po chwa lić
się do brze zor ga ni zo wa ną i wy kwa li fi ko wa ną ka drą go to wą
do po mo cy w pro ble mach tech nicz nych i ja ko ścio wych,
a tak że in ten syw nie roz wi ja ją cym się dzia łem szko le nio wym.
Ten ostat ni wspo ma ga sieć ser wi so wą po przez or ga ni za cję
szko leń dla dys try bu to rów w od po wied nich cen trach lo gi -
stycz nych, jak rów nież klien tów pol skich i za gra nicz nych
w szko le niach bez po śred nich or ga ni zo wa nych w ter mi nach
i miej scach, któ re są dla nich do god ne.
Głów nym ce lem ser wi san tów Dres sty jest zmi ni ma li zo wa nie
cza su prze sto ju ma szy ny. W dą że niu do je go osią gnię cia
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Obsługa posprzedażowa maszyn Dressta – tradycja zobowiązuje!

Sta ły za pas naj bar dziej ro tu ją cych czę ści za mien nych, ta kich jak fil try, pa ski kli no -
we czy prze wo dy hy drau licz ne utrzy my wa ny w każ dym cen trum dys try bu cyj nym
LiuGong Dres sta Ma chi ne ry, spra wia, że są one do stęp ne prak tycz nie „od rę ki”

Fir ma LiuGong Dres sta Ma chi ne ry po sia da roz bu do wa ną flo tę warsz ta tów mo bil -
nych, któ re są wy ko rzy sty wa ne nie tyl ko do ob słu gi ma szyn, ale tak że pod czas ich
do staw, np. przy mon ta żu i pierw szym uru cho mie niu
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klu czo wą ro lę od gry wa wspar cie tech nicz ne, ale tak że dzia -
ła nia pre wen cyj ne. Obej mu ją one spraw dza nie sta nu tech -
nicz ne go ma szy ny przed sprze da żą i ca ły sze reg ope ra cji
ser wi so wych, po zwa la ją cych na wy kry cie ewen tu al nych
uste rek mo gą cych wpły nąć na dal szą eks plo ata cję sprzę tu.
Po nad to, w ce lu po pra wy ja ko ści ma szyn, pra cow ni cy fir my
prze sy ła ją do dzia łu ja ko ścio we go oraz dzia łu Ba dań i Roz -
wo ju ra por ty spo rzą dza ne pod czas wi zyt od by wa nych
w miej scach pra cy ma szyn, a tak że in for mu ją o wszyst kich
pro ble mach tech nicz nych zgła sza nych przez cen tra re gio -
nal ne oraz dys try bu to rów.
Sku tecz ność ser wi su w du żej mie rze za le ży też od ja ko ści
i do stęp no ści czę ści. Aby za pew nić do nich jak naj lep szy do -
stęp, fir ma utwo rzy ła czte ry Cen tra Dys try bu cji Czę ści Zmien -
nych. Cen trum LiuGong Dres sta Ma chi ne ry w Sta lo wej Wo li
ob słu gu je Eu ro pę, by łe kra je Związ ku Ra dziec kie go oraz kra -
je Azji Cen tral nej, North Ame ri ca w Ka ty (USA) – Ka na dę,
Ame ry kę Pół noc ną i Po łu dnio wą, LiuGong Asia Pa ci fic w Sin -
ga pu rze – Azję, Au stra lię i No wą Ze lan dię a LiuGong Mid dle
East w Du ba ju – Afry kę i Bli ski Wschód.
Wszyst kie Cen tra Dys try bu cji ko rzy sta ją z te go sa me go sys -
te mu kom pu te ro we go SAP, umoż li wia ją ce go re ali zo wa nie
wy sy łek do klien ta z ma ga zy nu, w któ rym da na część za -
mien na jest do stęp na. Cen trum pla no wa nia dys try bu cji czę -
ści dla ma szyn Dres sty pra cu ją cych na ca łym świe cie znaj -
du je się w Sta lo wej Wo li. Pra cow ni cy Dzia łu Czę ści wpro wa -
dza ją uspraw nie nia pro ce sów pla ni stycz nych, dzię ki któ rym
sys te ma tycz nie zwiększana jest do stęp no ść czę ści w dniu
otrzy ma nia za mó wie nia. Pro ces ten re ali zo wa ny jest nie tyl ko
w sta lo wo wol skiej cen tra li fir my, ale rów nież w cen tra lach
dys try bu cji na ca łym świe cie. Dres sta konsekwentnie do kła -
da wszel kich sta rań, aby w nad cho dzą cych la tach roz sze rzyć
je go funk cjo no wa nie rów nież na dys try bu to rów. Umoż li wi to
znacz ne uspraw nie nie ko mu ni ka cji oraz sto so wa nych pro ce -
sów lo gi stycz no -pla ni stycz nych.
To war znaj du ją cy się w ma ga zy nie Dres sta przed do sta wą
do klien ta jest kon tro lo wa ny pod wzglę dem speł nia nia wy -
ma gań tech nicz nych. W tym ce lu usta lo no we wnętrz ne
wskaź ni ki oce ny ja ko ści (KPI) oraz wpro wa dzo no sys te my
ra por to wa nia, uspraw nia ją ce nie tyl ko bie żą cą kon tro lę, ale
tak że pro ce sy zwią za ne z pla no wa niem za pa sów oraz ter -
mi nem do staw do klien tów.

Fir ma kła dzie du ży na cisk na sta łą do stęp ność czę ści do ma -
szyn, któ re są obec nie pro du ko wa ne przez Dres stę, jak rów -
nież pro du ko wa nych w ra mach wcze śniej obo wią zu ją cych li -
cen cji Ha rve ste ra i Ko mat su. Sze ro ka ga ma ma szyn oraz ich
du ża po pu la cja wy ni ka ją ca z kil ku dzie się cio let nie go ist nie nia
spół ki po wo du je jed nak spo re wy zwa nia w za rzą dza niu za -
pa sa mi. Dla te go czas re ali za cji za mó wień na do sta wy kom -
po nen tów w przy pad ku naj star szych jed no stek jest okre śla -
ny in dy wi du al nie. W naj bliż szych la tach są jed nak pla no wa -

ne ko lej ne in we sty cje, któ re w jesz cze więk szym stop niu
uspraw nią we wnętrz ne pro ce sy lo gi stycz ne wpły wa ją ce
m.in. na dys try bu cję czę ści za mien nych.
Do osią gnię cia za ło żo nych przez fir mę ce lów ko niecz ne bę -
dzie wdro że nie no wo cze sne go sys te mu ma ga zy no we go,
a tak że in we sty cje w bar dziej efek tyw ne sys te my skła do wa -
nia to wa ru i trans port we wnętrz ny. Wpro wa dza ne zmia ny do -
pro wa dzą do po pra wy ja ko ści pra cy, zwięk sze nia wy daj no -
ści pra cow ni ków oraz uspraw nie nia wy sył ki czę ści do klien -
tów, jak i na po trze by lo gi sty ki we wnętrz nej po wią za nej z li -
nia mi montażowymi  we wszyst kich za kła dach pro duk cyj -
nych fir my LiuGong Dres sta Ma chi ne ry w Sta lo wej Wo li.
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LiuGong Dres sta Ma chi ne ry po sia da czte ry bo ga to za opa trzo ne cen tra dys try bu -
cji czę ści za mien nych, gwa ran tu ją ce szyb kie do star cze nie nie zbęd nych kom po -
nen tów i pod ze spo łów do naj bar dziej od le głych za kąt ków świa ta

Oso ba mi od po wie dzial ny mi za ob słu gę po sprze da żo wą w fir mie LiuGong Dres sta Ma chi ne ry są (od le wej): Ar tur Tomaszuk – Dy rek tor Ser wi su, Piotr Fi szer – Dy rek tor
Łań cu cha Do staw i Gra ży na Dziech ciarz – Dy rek tor Dzia łu Sprze da ży Czę ści Za mien nych
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