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Sza now ni Pań stwo…

…świe żut ki paź dzier ni ko wy ra port Kra jo we go Re je stru Dłuż ni ków przy no si za trwa ża ją ce in for -

ma cje. W cią gu ro ku za dłu że nie firm bu dow la nych uro sło o sześć set mi lio nów i się ga już 2,21

mi liar da zło tych. Skąd bio rą się pro ble my te go wła śnie sek to ra go spo dar ki? Pro ble my co raz

po waż niej sze i – nie ste ty – nie mal nie usta ją ce. A prze cież to bran ża bu dow la na sil nie od dzia -

łu je na in ne ga łę zie go spo dar ki. Do brze, gdy sty mu lu je ich roz wój, go rzej, gdy po grą ża w ma -

ra zmie. „Bu dow lan ka” to sek tor zło żo ny z wy ko naw ców i pod wy ko naw ców, któ rzy – wza jem -

nie za leż ni w spra wach fi nan so wych – po win ni grać w jed nej dru ży nie. I cho dzi tu nie tyl ko

o bez pro ble mo wą współ pra cę na pla cu bu do wy, ale przede wszyst kim o ter mi no we re gu lo -

wa nie płat no ści. Nie pła cąc w ter mi nie, nie któ rzy li czą na bez płat ny kre dyt ku piec ki. No tak,

ale czy im kosz tem? Brak za pła ty po cią ga za so bą la wi nę nie szczęść, po tra fi nie tyl ko nad -

szarp nąć kon dy cję fi nan so wą wie rzy cie la, ale na wet do pro wa dzić go do upad ku. Po wo du je

to, że ten nie pła ci swo je mu pod wy ko naw cy czy pra cow ni kom, al bo jest zmu szo ny się za dłu -

żyć. Nie ste ty fir mom – zwłasz cza ma łym i nie po sia da ją cym od po wied nie go za bez pie cze -

nia – co raz cię żej uzy skać po życz kę. Mu szą więc fi nan so wać dzia łal ność z wła snych fun du -

szy, a kie dy ich nie ma ją – prze sta ją pła cić pra cow ni kom i kon tra hen tom…

Nie szczę ścia cha dza ją pa ra mi. Po twier dza to z hi sto ria jed ne go z na szych czy tel ni ków. Ukra -

dzio no mu ma szy nę, co cał ko wi cie za trzy ma ło pra ce na bu do wie. In we stor, któ ry ocią ga się

z ter mi no wym re gu lo wa niem na leż no ści, tym ra zem wy ka zał się szyb ko ścią dzia ła nia i na ło -

żył na pe cho we go pod wy ko naw cę su ro wą ka rę za nie do trzy ma nie ter mi nu. Ma szy na bę dą ca

wła sno ścią na sze go czy tel ni ka nie by ła od po wied nio za bez pie czo na, dla te go sta ła się ła twym

łu pem zło dziei. Smut na sy tu acja sta ła się dla nas in spi ra cją do na pi sa nia opar tych na po ra -

dach fa chow ców tek stów o spo so bach na utrud nia nie ży cia ama to rom cu dzej wła sno ści. War -

to je prze czy tać i być mą drym przed szko dą. Tym bar dziej, że nie któ re z za bez pie czeń są tań -

sze niż moż na by przy pusz czać, a mo gą nas uchro nić przed ca łym pa smem kło po tów… 

Re dak cja
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Wy daw ca
Po land Mar ke ting Ba rań ski Sp. z o.o. CZŁO NEK -ZA ŁO ŻY CIEL STO WA RZY SZE NIA DYS TRY BU TO RÓW MA SZYN BU DOW LA NYCH
Pa saż Ur sy now ski 1/45, 02-784 War sza wa, www.po sbud.pl
tel.: 22 859 19 65, tel. 22 859 19 66, fax 22 859 19 67, e -ma il: po sbud@po sbud.pl
Re dak cja: Ja cek Ba rań ski, Jan Ba rań ski, Krzysz tof Ma łysz ko, Mi chał Mar kie wicz, Ma rek Stań kow ski, Mag da le na Ziem kie wicz
Dział Re kla my i Mar ke tin gu: Jo nasz Frąc kie wicz 
„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. Sto lat te mu w Sca nia pro du ko wa no rocz nie dwie ście
po jaz dów, a każ dy z nich był do pa so wa ny do in dy wi -
du al nych po trzeb na byw cy. Dziś pro duk cja od by wa się
na nie po rów ny wal nie więk szą ska lę. Jed nak skro jo ne
na mia rę, nie za wod ne, za awan so wa ne tech nicz nie,
a za ra zem in tu icyj ne roz wią za nia w dal szym cią gu sta -
no wią du mę i wi zy tów kę Sca nia

10. Sta ram się być czło wie kiem czy nu! 
Roz mo wa z Ja nu szem Wal cza kiem, ko or dy na to rem Dzia -
łu Wy naj mu w fir mie Ber ge rat Mon noy eur Sp. z o.o. 

12. Wa run ki zi mo we utrud nia ją eks plo ata cję ma szyn bu dow -
la nych, a w nie któ rych przy pad kach wręcz unie moż li wia -
ją nor mal ne wy ko ny wa nie ro bót. Szcze gól nie, je że li pro -
wa dzo ne są za po mo cą ma szyn nie przy go to wa nych
do pra cy w ob ni żo nych tem pe ra tu rach

16. Kra dzie że sprzę tu bu dow la ne go to nie ste ty co raz bar -
dziej na si la ją cy się pro ce der. Każ de go ro ku z pla ców
bu do wy i te re nów firm gi ną ty sią ce ma szyn i urzą dzeń.
Wła ści cie le sta ra ją się być mą drzy przed szko dą...

19. War to za in we sto wać w urzą dze nia umoż li wia ją ce bły -
ska wicz ną lo ka li za cję skra dzio nej ma szy ny. Sko rzy -
stać moż na z sys te mu ra dio we go LoJack, któ re go
dzia ła nie opar te jest na naj sku tecz niej szym spo so bie
na od zy ski wa nie skra dzio ne go sprzę tu

20. 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

22. Bry tyj ski kon cern JCB pre zen tu je ko lej ne udo god nie -
nie dla użyt kow ni ków ma szyn tej mar ki – JCB
LiveLink. Ta ką na zwę no si za awan so wa ny sys tem te -
le ma tycz ny umoż li wia ją cy nie tyl ko szyb szą re ali za cję
in we sty cji, ale tak że – dzię ki moż li wo ści śle dze nia
na bie żą co pa ra me trów ro bo czych – utrzy my wa nie
ma szy ny w na le ży tym sta nie tech nicz nym i jej ochro -
nę przed za ku sa mi osób nie po wo ła nych

24. War to za wcza su po my śleć o za in sta lo wa niu sys te mu,
któ ry dał by szan sę na jak naj szyb sze od zy ska nie skra -
dzio nej maszyny. Jed nym ze sku tecz nych spo so bów
na od zy ska nie skra dzio ne go sprzę tu jest wy ko rzy sta nie
mo du łu ra dio we go umoż li wia ją ce go do kład ne – co
do cen ty me tra! – usta le nie jej po ło że nia

26. W ro ku 2013 pod czas mo na chij skiej Bau my ja poń skie
Ko mat su za pre zen to wa ło cał ko wi cie no wa tor ską tech -
no lo gię za sto so wa ną w spy char kach gą sie ni co wych
o śred niej mo cy sil ni ka (D61 EXi/PXi-23) i na zwa ną
przez ten kon cern – in tel li gent Ma chi ne Con trol (iMC) 

28. Po stęp tech nicz ny re wo lu cjo ni zu je bran żę bu dow la ną.
Cho dzi przede wszyst kim o prze łom, ja ki mo że się do -
ko nać za spra wą ma szyn au to no micz nych. Gwał tow ny
po stęp, ja ki do ko nał się w mo to ry za cji, prze cie ra szla ki
na pla cach bu do wy. Sa mo cho dy au to no micz ne nie są
dziś abs trak cją, nie któ re z nich za czę ły po ja wiać się
na pla cach bu do wy. Czy już wkrót ce do łą czą do nich
ko par ki, ła do war ki, spy char ki i rów niar ki?

31. ValCon sta wia na naj wyż szą ja kość pro duk tów i kom -
po nen tów hy drau licz nych. Mu si ona w peł ni speł niać
ocze ki wa nia pro du cen tów sprzę tu. Pre cy zja, nie za wod -
ność i sta ran ność wy ko na nia to ce chy wy róż nia ją ce
wy ro by ValCon

32. Obec nie w Pol sce dzia ła pięć ko palń wę gla bru nat ne go.
W naj więk szej z nich, czy li w KWB „Beł cha tów”, od wie -
lu lat eks plo ato wa ne są naj więk sze spy char ki gą sie ni co -
we wy pro du ko wa ne w Sta lo wej Wo li, któ rych moc sil ni -
ka wy no si po nad 500 KM. „Ma szy ny Bu dow la ne” przy -
po mi na ją, gdzie i kie dy na ro dzi ły się te ko lo sy 

36. Pe akwash ma wie lo let nie do świad cze nie w pro jek to wa -
niu, pro duk cji, in sta la cji oraz eks plo ata cji myj ni do kół
i pod wo zi. Fir ma ofe ru je sze ro ki asor ty ment urzą dzeń
my ją cych od pod sta wo wej ga my, aż po wer sje spe cjal ne

37. Vo lvo CE za pre zen to wa ło w peł ni funk cjo nal ny pro to typ
ko par ki elek trycz nej. Ma szy na EX2 okre śla na jest przez
swych kon struk to rów ja ko pierw sza na świe cie ko par ka
kom pak to wa o peł nym na pę dzie elek trycz nym

38. Cat 988K XE to pierw sza ła do war ka ko ło wa z elek trycz -
nym ukła dem na pę do wym o wy so kiej wy daj no ści
w ofer cie fir my Ca ter pil lar. Jej dłu go trwa łe te sty prak -
tycz ne wy ka za ły, że w po rów ny wal nych wa run kach ma -
szy na osią ga o dwa dzie ścia pięć pro cent wyż szą wy -
daj ność i na wet do dzie się ciu pro cent więk szą pro duk -
tyw ność niż kon wen cjo nal na ła do war ka Cat 988K

40. W koń cu wrze śnia LiuGong Dres sta Ma chi ne ry jed no -
cze śnie otwo rzy ła w Pol sce swą eu ro pej ską sie dzi bę,
a tak że za in au gu ro wa ła dzia łal ność Re gio nal ne go Cen -
trum Dys try bu cji Czę ści Za mien nych. Jak by te go by ło
ma ło w tym sa mym cza sie uru cho mio no w Sta lo wej
Wo li no wą li nię pro duk cyj ną

42. Już od trzech lat Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska za -
pra sza oso by z te re nu ca łej Pol ski do swo je go Klu bu
Ope ra to rów. Na po mysł two rze nia ta kich klu bów wpa dli
w ro ku 1998 pra cow ni cy Vo lvo CE w Niem czech, dość
szyb ko zna leź li oni na śla dow ców w ca łej Eu ro pie. Łącz -
na licz ba klu bo wi czów daw no prze kro czy ła dwa dzie -
ścia ty się cy i nie prze sta je ro snąć
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Prenumerata - zamówienie  
Aby bezp∏atnie otrzymywać nasz kwartalnik wystarczy wype∏nić poniższy formularz 

i przes∏ać go faksem na numer 22 859-19-67  lub listownie pod adresem: 

Maszyny Budowlane, Dział Informacji, 02-784 Warszawa, Pasaż Ursynowski 1 m. 45

Proszę o  regularne, bezpłatne przesyłanie czasopisma „Maszyny Budowlane - Serwis i Eksploatacja”

imię i nazwisko: ..........................................................................................................................

nazwa firmy: ..........................................................................................................................

zakres dzia∏alności firmy: ..........................................................................................................................

ulica, numer domu: ..........................................................................................................................

kod pocztowy, miasto: ..........................................................................................................................

numer telefonu i faksu: ..........................................................................................................................

Proszę o  regularne, bezpłatne przesyłanie elektronicznej gazety „PosBudNews”

adres e-mail: ..........................................................................................................................

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

Data, czytelny podpis i (lub) pieczęć osoby zamawiającej .................................................................................

W niniejszym wydaniu najbardziej zainteresowa∏ mnie tekst dotyczący ................................................

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

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

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

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

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

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

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

.....................................................................................................................................................................................................................
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Pierw szy week end paź dzier ni ka był jesz cze dość cie pły
i su chy – po go da ide al na na ob cho dy 20-le cia Cam so
Pol ska, któ re od by ły się w pięk nym Ja no wie Pod la -

skim. Kwe stia po go dy od gry wa ła tu waż ną ro lę, po nie waż
uro czy sto ści za pla no wa no aż na dwa dni, a istot ną ich czę -
ścią by ły ple ne ro we te sty ogu mie nia Cam so. Za pro szo no
wie lu klien tów, któ rzy mie li dzię ki te mu oka zję za po zna nia się
z no wy mi pro duk ta mi. Co naj waż niej sze – za rów no opo ny,
jak i gą sie ni ce pre zen to wa ne by ły na kil ku ma szy nach JCB,
któ ry mi moż na by ło po jeź dzić w te re nie słu cha jąc przy oka -
zji fa cho wych ko men ta rzy pra cow ni ków Cam so Pol ska. Wy -
bór od po wied nie go miej sca na uro dzi no we uro czy sto ści był
za tem spra wą klu czo wą – oprócz ele ganc kich wnętrz za byt -
ko we go Zam ku Bi sku pie go, w któ rych od by wa ła się kon fe -
ren cja oraz ga lo wa ko la cja, po trzeb ne by ły te re ny na te sty
ma szyn, naj le piej w za się gu nie dłu gie go spa ce ru. Jak się
oka za ło, wszyst ko to gwa ran to wał wła śnie ja now ski ho tel zlo -
ka li zo wa ny w daw nej re zy den cji bi sku pów oto czo nej roz le -
głym te re nem re kre acyj nym (daw niej był tu ogród an giel ski).
Choć Cam so Pol ska ist nie je od dwu dzie stu lat, swą obec ną
na zwę no si od nie daw na. Wie le osób z bran ży pa mię ta do -
brze po przed nią na zwę – So li de al, po tem So li de al Ca mo -
plast. Pro duk ty z tym lo go od zna cza ły się za wsze naj wyż szą
ja ko ścią, ce cha ta po zo sta ła wy róż ni kiem wy ro bów z lo go
Cam so. To wła śnie spra wia, że fir ma nie tyl ko utrzy mu je swą
po zy cję na ryn ku, ale na dal się roz wi ja. Pod czas uro czy ste -
go i ob fi tu ją ce go w atrak cje ku li nar no -mu zycz ne wie czo ru
mie li śmy oka zję wy słu chać pre zen ta cji o hi sto rii fir my, po -

znać jej struk tu rę oraz peł ne port fo lio. Cam so ma sie dzi bę
w Ka na dzie, pro wa dzi dzia łal ność pro duk cyj ną w dwu dzie -
stu trzech za kła dach zlo ka li zo wa nych na ca łym świe cie,
w po nad stu kra jach sprze da je opo ny i gą sie ni ce do ma szyn
bu dow la nych i dro go wych, a tak że opo ny pneu ma tycz ne,
su per ela stycz ne i opa ski amor ty zu ją ce do wóz ków wi dło -
wych oraz urzą dzeń trans por tu we wnętrz ne go. Jej pro duk ty
są do brze zna ne tak że w bran ży rol nej, a na wet – to aku rat
w Pol sce jest ni sza – w po jaz dach uży wa nych na śnie gu i lo -
dzie, ale tak że w qu adach (ten dział w Cam so okre śla się
mia nem Po wer sports). Ja ko cie ka wost kę mo że my tu po dać
no wy pro dukt Cam so, któ ry ma umoż li wić jeż dże nie po śnie -
gu na mo to cy klach mo to cros so wych. Fir ma ma 11% udzia -
łu w ryn ku opon i gą sie nic, a licz ba jej pra cow ni ków prze kra -

cza sie dem i pół ty sią ca w dwu dzie stu sze ściu kra jach. Cam -
so jest do staw cą na pierw sze wy po sa że nie (OEM) do wio dą -
cych pro du cen tów ma szyn i urzą dzeń. 
Dwu dzie ste uro dzi ny to oka zja do wspo mnień i ży czeń.
Pierw sza sie dzi ba Cam so Pol ska (wów czas był to oczy wi ście
So li de al) mie ści ła się w Lu bli nie, obec nie biu ra znaj du ją się
w War sza wie, a ma ga zy ny w po bli skim Su le jów ku. Fir ma suk -
ce syw nie się roz wi ja, co – jak pod kre ślił w cie płych i ser decz -
nych sło wach pre zes Cam so Pol ska Krzysz tof Po le siak – jest
za słu gą wszyst kich jej pra cow ni ków. Dla te go wła śnie naj waż -
niej szym punk tem uro dzi no we go wie czo ru by ły po dzię ko wa -
nia, dy plo my, oko licz no ścio we na gro dy dla człon ków ze spo -
łu Cam so. Na sce nę za pro szo no tak że współ pra cow ni ków
i naj lep szych klien tów fir my – w tym dwóch przed się bior ców
dzia ła ją cych z Cam so Pol ska od sa me go po cząt ku. Wszy scy
otrzy ma li pa miąt ko we sta tu et ki i po dzię ko wa nia. Ga lo wy wie -
czór upły wał w nie mal ro dzin nej at mos fe rze, już te raz za sta -
na wia no się, gdzie od by wać się bę dzie 25-le cie fir my. W pla -
nach jest wzmoc nie nie ze spo łu, wpro wa dza nie no wych pro -
duk tów, roz wi ja nie sie ci ser wi so wej. Du żo uwa gi po świę ca się
moż li wo ściom in ter ne tu – już te raz na stro nie Cam so dzia ła
kal ku la tor po zwa la ją cy sa mo dziel nie do brać so bie ogu mie nie
od po wied nie do swo jej ma szy ny. Pa trząc na roz wój i suk ce sy
Ca smo Pol ska, wie rzy my, że bę dzie co świę to wać. I te -
go – z oka zji uro dzin – ży czy my!
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Camso Polska ma dwadzieścia lat!

Na sce nie bo ha te ro wie uro dzi no we go, ga lo we go wie czo ru – pra cow ni cy Cam so
Pol ska, któ rzy zo sta li uho no ro wa ni oko licz no ścio wy mi na gro da mi

Oba dni by ły peł ne atrak cji – po uro czy sto ściach i za ba wie do bia łe go ra na mie li -
śmy oka zję te sto wać ogu mie nie Cam so za sia da jąc za ste ra mi kil ku ma szyn

W cią gu dwu dzie stu lat zmie ni ła się na zwa fir my, ale nie ja kość pro duk tów! Dzię -
ki te mu Cam so Pol ska nie tyl ko utrzy mu je po zy cję na ryn ku, ale na dal się roz wi ja
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Al lian ce Ti re Gro up od prze szło sześć dzie się ciu lat spe -
cja li zu je się w pro jek to wa niu, kon stru owa niu, pro duk -
cji i wpro wa dza niu na ry nek opon prze my sło wych.

Szcze gól ne miej sce w ofer cie fir my zaj mu ją pro duk ty prze -
zna czo ne dla bran ży bu dow la nej. Ogu mie nie ofe ro wa ne
pod mar ka mi Al lian ce, Ga la xy i Pri mex spraw dza się do sko -
na le w ma szy nach prze zna czo nych do ro bót ziem nych.
Firma ATG ob słu gu je klien tów w stu dwu dzie stu kra jach
na sze ściu kon ty nen tach, ofe ru jąc pe łen za kres pro duk tów,
po cząw szy od opon pod sta wo wych po sze ro ki asor ty ment
naj wyż szej ja ko ści pro duk tów sprawdzających w eks plo ata -
cji w trudnych warunkach placów budowy. Wszyst kie opo -
ny pro du ko wa ne przez ATG są kon stru owa ne, wy ko ny wa ne
i ba da ne w za awan so wa nych technologicznie ośrod kach
ba daw czo -roz wo jo wych na ca łym świecie.
Bieżnik „Mud Bre akers”, wzmoc nio ne ścia ny bocz ne i spe -
cjal ne kom po nen ty za pew nia ją ce opty mal ną przy czep ność
oraz wy jąt ko wą od por ność na zu ży wa nie spra wia ją, że pro -
du ko wa na przez fir mę ATG opo na Ga la xy Ma ra tho ner to
pro dukt stwo rzo ny do za sto so wań w bran ży bu dow la nej. 
Kie dy fir my bu dow la ne szu ka ją nie za wod nych i wy daj nych
opon do ko par ko -ła do wa rek, cią gni ków użyt ko wych i ła do -
wa rek ze ste ro wa niem bur to wym pra cu ją cych w trud nych
i czę sto błot ni stych miej scach, de cy du ją się za zwy czaj
na Ga la xy Ma ra tho ner fir my ATG. Dzię ki spe cjal nie opra co -
wa ne mu bież ni ko wi „Mud Bre akers” bło to jest do słow nie
wy rzu ca ne z bież ni ka, co za pew nia do sko na łą przy czep -
ność w każ dych wa run kach oraz spra wia, że Ga la xy Ma ra -

tho ner to jed na z naj lep szych w swo jej kla sie opon do mi ni -
ła do wa rek. Po za spe cjal nym wzo rem bież ni ka wzmoc nio ne
ścia ny bocz ne dzie się cio war stwo wej opo ny za pew nia ją do -
sko na łą od por ność na prze bi cie. Dzię ki wy so ce od por nym
na zu ży wa nie kom po nen tom Ga la xy Ma ra tho ner w peł ni za -
słu gu je na swo ją na zwę, za pew nia jąc wie le go dzin nie za -
wod nej pra cy. Ga la xy Ma ra tho ner wy bra na zo sta ła przez
kon cern John De ere na pierw sze wy po sa że nie wie lu mo de li
ma szyn. Jed nak ze wzglę du na ogól ną do stęp ność na ryn -
ku usług po sprze da żo wych opo na Ga la xy Ma ra tho ner zna -
la zła wie lu zwo len ni ków już od mo men tu wpro wa dze nia
pierw sze go roz mia ru tej opo ny. Do ty czy to rów nież branż
nie związanych bez po śred nio z bu dow nic twem. 

Wy stę pu ją w trzy dzie stu czte rech od mia nach, moż -
na je skon fi gu ro wać na po nad ty siąc spo so bów. Mo -
wa tu o ła do war kach te le sko po wych JCB, któ re

dzię ki swo jej wszech stron no ści sta ły się nie zwy kle po pu lar ny -
mi ma szy na mi za rów no w bu dow nic twie, prze my śle jak i rol -
nic twie. Moż li wość za sto so wa nia róż ne go osprzę tu ro bo cze -
go spra wia, że „te le sko py” mo gą słu żyć, do roz ła dun ku ma -
te ria łów przy uży ciu wi deł pa le to wych, prze miesz cza nia ma te -
ria łów za po mo cą szu fli czy pra cy na wy so ko ści dzię ki te le -
sko po we mu wy się gni ko wi wy po sa żo ne mu w plat for mę ro bo -

czą. Świa to wy pre kur sor w pro duk cji te go ty pu ma szyn, bry -
tyj ski kon cern JCB świę to wał wła śnie czter dzie stą rocz ni cę
wy pro du ko wa nia pierw szej ła do war ki te le sko po wej. Skon -
stru owa no ją z my ślą o pra cy na bu do wach, szyb ko od kry to
jed nak, że ła do war ka te go ty pu ide al nie wprost spraw dza się
tak że w rol nic twie. Od te go cza su fir ma JCB sprze da ła po -
nad dwie ście dwa dzie ścia ty się cy „te le sko pów”. Obec nie
co sześć mi nut li nię pro duk cyj ną ła do wa rek w bry tyj skim Staf -
ford shi re opusz cza ko lej na ma szy na.
Świę tu jąc rocz ni cę, za ło ży ciel JCB Lord Bam ford wspo mi -
nał: – W ro ku 1977, kie dy wy pro du ko wa li śmy pierw szą ła do -
war kę te le sko po wą, sprze da li śmy tyl ko sześć dzie siąt czte ry
ta kie ma szy ny. Mimo to od samego początku by li śmy jed nak
pew ni, że po pu lar ność tej ma szy ny szyb ko wzro śnie, tak bar -
dzo uła twia ła ona pra cę na bu do wach i far mach.
Przez ca łe swo je za wo do we ży cie zwią za ny z ła do war ka mi te -
le sko po wy mi jest 59-let ni Ed die Fin ney z Ro ce ster, obec ny
szef ze spo łu kon struk to rów Lo adall. Roz po czął pra cę w JCB
w ro ku 1976, już rok póź niej tra fił na li nię pro duk cyj ną „te le -
sko pów”. – Trud no mi uwie rzyć, że na po cząt ku pro du ko wa li -
śmy za le d wie czte ry sztu ki dzien nie. I rów nie trud no uwie rzyć
w po ziom pro duk cji, ja ki osią gnę li śmy obec nie! Tam te cza sy
wspo mi nał tak że Ke vin Hol ley, spa wacz. – Pra ca na li nii „te le -
sko pów” uwa ża na by ła za mniej pre sti żo wą, niż przy ko par ko -ła -
do war kach. Do ce nia łem jed nak po ten cjał ma szy ny, któ ra po tra -
fi ła ro bić za dzi wia ją ce rze czy, a przy tym by ła uni ka to wa.

Galaxy Marathoner sprawdza się podczas prac budowlanych

Opona Ga la xy Ma ra tho ner wybrana została przez koncern John De ere na
pierwsze wy po sa że nie wielu modeli maszyn

„Te le sko py” JCB – czter dzie ści lat mi nę ło

Sprze daż pierw szych stu ty się cy ma szyn za ję ła JCB trzy dzie ści lat, a na stęp -
nych sto ty się cy – mniej niż dzie sięć
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DAF Trucks N. V. – część ame ry kań skie go kon cer nu
PAC CAR Inc., jed ne go z naj więk szych na świe cie pro -
du cen tów cięż kich po jaz dów cię ża ro wych – jest czo -

ło wym pro du cen tem lek kich, śred nich i cięż kich po jaz dów
cię ża ro wych. Fir ma DAF pro du ku je kom plek so wą ga mę cią -
gni ków i po jaz dów cię ża ro wych, a w jej ofer cie moż na zna -
leźć roz wią za nia do wszyst kich za sto so wań trans por to wych.
DAF jest rów nież wio dą cym do staw cą usług obej mu ją cych
kon trak ty ser wi so we DAF MultiSupport, usłu gi fi nan so we fir -
my PAC CAR Fi nan cial oraz do sta wy naj wyż szej kla sy czę ści
za pew nia ne przez fir mę PAC CAR Parts. Do dat ko wo DAF
opra co wu je i wy twa rza pod ze spo ły, ta kie jak osie i sil ni ki, dla
pro du cen tów au to bu sów i au to ka rów na ca łym świe cie. DAF
Trucks N.V. ma za kła dy pro duk cyj ne w Ein dho ven w Ho lan -
dii, We ster lo w Bel gii, Ley land w Wiel kiej Bry ta nii i Pon ta
Gros sa w Bra zy lii oraz po nad ty siąc punk tów de aler skich
i ser wi so wych na ca łym świe cie.
Wi ce pre mier Bel gii Kriss Pe eters i pre zes PAC CAR Mark Pi -
gott ofi cjal nie otwo rzy li no wą la kier nię DAF Trucks w bel gij -
skim We ster lo. Ta in we sty cja o war to ści stu milionów eu ro
usta na wia no we stan dar dy ja ko ści, wy daj no ści i ochro ny śro -

do wi ska. Fir ma DAF otwo rzy ła fa bry kę w We ster lo w ro ku -
1966. Oprócz wy so kiej ja ko ści ka bin, za kład pro du ku je rów -
nież bar dzo wy daj ne osie. DAF Vla an de ren to jed na z naj -
więk szych spół ek w Bel gii. Fa bry ka za trud nia oko ło 2.600
pra cow ni ków, któ rzy wy twa rza ją ka bi ny i osie do cię ża ró wek
DAF przy sto so wa nych do śred nich i du żych ob cią żeń.
No wa la kier nia ka bin ma 144 me try dłu go ści, 58 sze ro ko ści
i wy so kość 26 me trów. Umoż li wia la kie ro wa nie na każ dy
z 3.000 ko lo rów. Moż li wo ści pro duk cyj ne no we go za kła du
się ga ją 300 ka bin dzien nie, co da je 70.000 ka bin rocz nie.
Sta no wi to wzrost o połowę w sto sun ku do do tych cza so wej
la kier ni. Wzrost zdol no ści pro duk cyj nych po zwo li na re ali za -
cję przy szłe go wzro stu DAF w Eu ro pie i na świe cie.
No wa la kier nia ka bin DAF na le ży do naj no wo cze śniej szych
na świe cie. Za kład po wstał we współ pra cy z do staw ca mi
Cor de el Com pa ny, Eisen mann i Dürr, któ rzy na le żą do czo -
ło wych kon struk to rów la kier ni sa mo cho do wych. Su per no wo -
cze sne ro bo ty la kier ni cze ma ją dy sze wi ru ją ce z pręd ko -
ścią pięćdziesięciu tysięcy obrotów na minutę, co za pew nia
świa to wej kla sy ja kość i ogra ni cza zu ży cie la kie ru.

Oprócz do sko na łej ja ko ści i wy so kiej wy daj no ści jed nym
z waż nych ce lów przy bu do wie no wej la kier ni by ła ochro -
na śro do wi ska. Dzię ki za sto so wa niu za awan so wa ne go sys -
te mu la kier ni cze go osią gnię to re duk cję o po ło wę szko dli -
wych sub stan cji. Za sto so wa no wie le in no wa cyj nych roz wią -
zań, w tym spe cjal ną me to dę ogra ni cze nia i wy chwy tu mgły
la kier ni czej pod czas la kie ro wa nia ka bin, naj no wo cze śniej sze
tech no lo gie oczysz cza nia po wie trza opusz cza ją ce go ko mo -
rę la kier ni czą oraz od zy ski wa nie ener gii ze stru mie nia spa lin
w ce lu po pra wy wy daj no ści za kła du.
– Ta waż na in we sty cja sta no wi kon ty nu ację na szej tra dy cji
usta na wia nia stan dar dów bran żo wych w za kre sie ja ko ści pro -
duk tu, ob słu gi klien ta i ochro ny śro do wi ska. Na prze strze ni
ostat nich pięt na stu lat fir my PAC CAR i DAF za in we sto wa ły po -
nad sześć set mi lio nów eu ro w na szą fa bry kę ka bin i osi. Je -
stem głę bo ko prze ko na ny, że w Bel gii cze ka nas świe tla na
przy szłość – stwier dził pre zes fir my Mark Pi gott. 
– Chciał bym po gra tu lo wać spół ce DAF Trucks in we sty cji w in -
no wa cyj ną i przy ja zną dla śro do wi ska la kier nię ka bin. To no wy
roz dział w hi sto rii, któ ra ob fi to wa ła w waż ne wy da rze nia. Spół -
kom ta kim jak ta po win ni śmy za pew niać jak naj lep sze wa run ki
dla roz wi ja nia przed się bior czo ści i uru cha mia nia in no wa cyj -
nych in we sty cji. Ko lej nym fi la rem tej po li ty ki bę dzie re for ma
opo dat ko wa nia przed się biorstw. Rzą do wi fe de ral ne mu bar dzo
za le ży na tym, aby wzrost go spo dar czy prze kła dał się na no we
miej sca pra cy – pod su mo wał wi ce pre mier Bel gii, Kriss Pe eters.

DAF otwie ra no wo cze sną la kier nię ka bin w We ster lo

Za kła dy pro duk cyj ne DAF Trucks zlo ka li zo wa ne w bel gij skim We ster lo wzbo ga ci -
ły się o im po nu ją cą no wo cze sno ścią la kier nię 

Su per no wo cze sne ro bo ty la kier ni cze wy po sa żo no w dy sze wi ru ją ce z pręd ko -
ścią pięć dzie się ciu ty się cy ob ro tów na mi nu tę 

Po wsta ła kosz tem stu mi lio nów eu ro su per no wo cze sna la kier nia w We ster lo
umoż li wi fir mie DAF ma lo wa nie sie dem dzie się ciu ty się cy ka bin rocz nie 
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Scania wytwarza po jaz dy bu dow la ne  od prze szło stu
lat. W pierw szych la tach dzia łal no ści fir my jej in ży nie -
ro wie mie li do dys po zy cji do sko na ły tor te sto wy, znaj -

du ją cy się tuż za bra mą fa bry ki. W tym cza sie szwedz kie dro -
gi nie wie le róż ni ły się od bez dro ży. Sto lat te mu w Sca nia
pro du ko wa no rocz nie dwieście po jaz dów, a każ dy z nich był
do pa so wa ny do in dy wi du al nych po trzeb na byw cy. Dziś pro -
duk cja od by wa się na nie po rów ny wal nie więk szą ska lę. Jed -
nak skro jo ne na mia rę, nie za wod ne, za awan so wa ne tech -
nicz nie, a za ra zem in tu icyj ne roz wią za nia w dal szym cią gu
stanowią du mę i wi zy tów kę Sca nia. 
Na tle in nych sek to rów bu dow nic two wy róż nia się wy so ką
spe cja li za cją i du żym zróż ni co wa niem wy ko ny wa nych prac.
W Sca nia  du żą wa gę przy kła da się do wni kli we go zba da nia
i zro zu mie nia wy zwań, ja kie się za tym kry ją. Spro sta nie wy -
jąt ko wym wy ma ga niom róż nych grup od bior ców jest pod sta -
wą kul tu ry pra cy w Sca nia. Obec nie w fir mie pro du ku je
się pięć set ra zy wię cej po jaz dów niż na po cząt ku dwu dzie -
ste go wie ku, a speł nie nie po trzeb od bior ców jest moż li we
dzię ki pra com roz wo jo wym oraz zna ko mi te mu sys te mo wi
mo du ło we mu fir my. 

Więk szość szwedz kich dróg nie mia ła utwar dzo nej na -
wierzch ni aż do po ło wy lat pięć dzie sią tych ubie głe go stu le -
cia. Dla te go sprze da wa ne wów czas po jaz dy Sca nia -Va bis
by ły przy sto so wa ne do jaz dy, któ ra czę sto przy po mi na ła po -
ru sza nie się w trud nym te re nie. Nie koń czą ce się, wą skie
szla ki wy sy pa ne żwi rem cią gną ce się przez 1.600 ki lo me -
trów, dzie lą ce pół noc od po łu dnia spra wia ły, że Szwe cja by -
ła praw dzi wym „ra jem” dla przed się biorstw zaj mu ją cych się
utrzy ma niem dróg. Wio sen ne roz to py po wo do wa ły, że dro gi
by ły nie prze jezd ne. W le cie po desz czu by ło grzą sko i śli sko,
a przy su chej, ład nej po go dzie po dróż nych omia ta ły tu ma ny
ku rzu. Zi mą na le ża ło udraż niać prze jazd płu ga mi. 
W cią gu pół wie cza Szwe cja prze obra zi ła się z bied ne go, rol ni -
cze go kra ju w no wo cze sne, uprze my sło wio ne pań stwo do bro -
by tu, ja kim sta ła się w la tach sześć dzie sią tych. Uru cho mio no
wów czas licz ne in we sty cje w in fra struk tu rę i bu do wę miesz -
kań. Istot ny udział w tym pro ce sie mia ły po jaz dy cię ża ro we
Sca nia do wo żąc piach, żwir, be ton i mnó stwo in nych ma te ria -

łów na pla ce bu dów, a tak że za bie ra jąc z nich zie mię i gruz. 
Aż do póź nych lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia
po szwedz kich dro gach mo gły po ru szać się po jaz dy o prak -
tycz nie do wol nych wy mia rach i ma sie. Je dy nym ogra ni cze -
niem był na cisk na oś, któ ry po wi nien wy no sić nie wię cej
niż osiem ton. Dla te go szwedz cy kie row cy mu sie li dzie lić dro -
gi z licz ny mi uciąż li wy mi „są sia da mi”, na przykład po cią ga mi
dro go wy mi, ho lu ją cy mi po kil ka przy czep. 
Sca nia roz wi ja ła się wraz ze Szwe cją. Już w la -
tach dwudziestych i trzydziestych ubiegłego stulecia zyskała
sobie zna ko mi tą re pu ta cję ja ko pro du cent wy trzy ma łych,
nie za wod nych po jaz dów. Jej przed sta wi cie le zbu do wa li
w tym cza sie trwa łe wię zi z przed się bior stwa mi i in sty tu cja mi
pań stwo wy mi: ko le ją, pocz tą, lo kal ny mi i kra jo wy mi za rząd -
ca mi dróg oraz pu blicz ny mi fir ma mi prze wo zo wy mi. Wraz
z ni mi two rzy li roz wią za nia naj le piej do pa so wa ne do róż ne -
go ro dza ju za dań trans por to wych. Jed nym z przy kła dów ta -
kich roz wią zań są sto so wa ne przy bu do wie dróg trój stron ne
wy wrot ki z po sy py war ka mi, któ re za pro jek to wa no w ko ope ra -
cji z Vägsty rel sen, zaj mu ją cym się w prze szło ści ad mi ni stro -
wa niem dro ga mi kra jo wy mi. W efek cie Sca nia -Va bis nie mal
zmo no po li zo wa ła szwedz kie dro go wnic two. Roz wią za nia do -
pa so wa ne do in dy wi du al nych po trzeb użyt kow ni ka sta ły się
zna kiem roz po znaw czym Sca nia. In ży nie ro wie fir my umie jęt -
nie ze sta wia li go to we kom po nen ty tak, aby speł nić wszyst kie
ocze ki wa nia klien ta. Sztu kę tę kształ to wa no stop nio wo
od koń ca lat trzy dzie stych, a jej zwień cze niem jest dzi siej szy
sys tem mo du ło wy Sca nia. Pierw sze mo du ło we sil ni ki po ja wi ły
się w ro ku 1939 a pierw szy w peł ni zmo du la ry zo wa ny po jazd
cię ża ro wy wpro wa dzo no w ro ku 1980. 
Do świad cze nie, ja kie konstruktorzy po jaz dów Sca nia -Va bis
zdo by li ana li zu jąc ich pra cę na rozlicznych pla cach bu dowy
oka za ło się bez cen ne, gdy pod ko niec lat czterdziestych
minionego stulecia fir ma roz po czę ła eks pan sję za gra nicz ną.
Jej po jaz dy mia ły prze wa gę nad sa mo cho da mi z in nych kra -
jów, gdzie obo wią zy wa ły ogra ni cze nia gabarytów i ma sy.
W kon se kwen cji szyb ko prze tar ły so bie ścież kę do ryn ków
Ame ry ki Po łu dnio wej, gdzie by ły sprze da wa ne z po wo dze -
niem od po cząt ku lat pięćdziesiątych. 
W la tach sześćdziesiątych Sca nia do da ła ko lej ny atut: wy trzy -
ma łe ka bi ny, speł nia ją ce wpro wa dzo ne wów czas w Szwe cji,
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Sto lat z budowlanymi Scaniami

Sca nia -Va bis Dra bant L51 jest ty po wym po jaz dem z ga my lat pięć dzie sią tych
przy sto so wa nym do jaz dy w trud nym te re nie

Po jaz dy bu dow la ne Sca nia -Va bis – ta kie, jak słyn ny DLT75 6x4 z 1958 ro ku – bra -
ły czyn ny udział w prze kształ ca niu Szwe cji w no wo cze sne pań stwo
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bar dzo su ro we nor my bez pie czeń stwa. Zbli żo ne do nich
przepisy za czę ły obo wią zy wać w ska li ogól no eu ro pej skiej do -
pie ro w la tach dzie więć dzie sią tych. 
Pod czas II Woj ny Świa to wej in ży nie ro wie Sca nia roz wi ja li
pro duk ty wzmac nia ją ce szwedz ką obron ność. Rów no cze -
śnie, pod no wym za rzą dem w ofer cie fir my zna la zła się też
od no wio na ga ma pro duk tów. Dzię ki te mu fir ma we szła
w okres po wo jen ny z no wo cze sny mi po jaz da mi wy twa rza ny -
mi w zmo der ni zo wa nych fa bry kach. Klu czo we mo de le
lat pięćdziesiątych, jakimi były Dra bant i Re gent, wy róż nia ły
się za rów no do sko na ły mi osią ga mi, jak i wy trzy ma ło ścią. 
Ich na stęp cą był le gen dar ny L75 wpro wa dzo ny w ro ku 1958.
Je go cha rak te ry stycz ne kształ ty stwo rzo ne przez Björna
Karlströma, pro jek tan ta form prze my sło wych, ry sow ni ka
i dzien ni ka rza w jed nym oraz ko lej ne wcie le nia
(L/LS/LT75/LT76/110/111) wpro wa dzi ły fir mę Sca nia -Va bis
do gro na pro du cen tów roz po zna wa nych na ca łym świe cie.
Lecz nie tyl ko wy gląd wszyst kich ocza ro wał. Kie row cy do ce -
nia li pre cy zyj ny układ kie row ni czy ze wspo ma ga niem i wy so -
ką po zy cję w fo te lu, za pew nia ją cą do sko na łą wi docz ność

po nad po kry wą sil ni ka, otwie ra ją cą się jak pasz cza ali ga to ra. 
Waż ną po zy cję w eks por cie fir my zaj mo wa ły od le głe re jo ny
Afry ki, Bli skie go Wscho du i po łu dnio wo -wschod niej Azji.
Obec ność fir my wzmac niał za kład mon tu ją cy po jaz dy cię ża -
ro we i au to bu sy w Ira ku oraz licz ne przed się wzię cia w Chi -
nach. Mo del L stał się rów nież pod sta wą dla pierw szych
po woj nie kom plet nych po jaz dów cię ża ro wych ofe ro wa nych
wraz z za bu do wą. By ły to 4x2 DL75 oraz DLT75 z wy wrot ka -
mi pro duk cji za chod nio nie miec kiej fir my Me il ler.  
W ofer cie Sca nii od roku 1968 zna la zła się ga ma po jaz dów
z ka bi ną nad sil ni kiem, któ re dzie li ły kon struk cję pod wo zia
i ukła du na pę do we go z po jaz da mi „z no sem”. By ły ofe ro wa -
ne przede wszyst kim w kra jach z prze pi sa mi ogra ni cza ją cy mi
dłu gość po jaz dów oraz tam, gdzie klien ci pre fe ro wa li ka bi ny
wa go no we. W roku 1980  do tych cza so wa ga ma zo sta ła za -
stą pio na w ca ło ści przez po jaz dy mo du ło we GPRT (se rii 2),
dzię ki cze mu fir ma kon ty nu owa ła pod bój glo bal ne go ryn ku.
Po jaz dy mo gły zo stać przy sto so wa ne do jesz cze więk szej
licz by za dań dzię ki w peł ni roz wi nię tej, mo du ło wej bu do wie
obej mu ją cej pod wo zia do stęp ne w trzech kla sach wy trzy ma -
ło ści. Nie by ło ta kiej pra cy, któ rej nie spro sta ła by Sca nia. 
Pre stiż fir my w śro do wi sku kie row ców i prze woź ni ków zna -
czą co wzrósł, gdy w la tach dwudziestych świa tło dzien ne uj -

rzał pierw szy, moc ny sil nik Sca nia -Va bis. Pierw szy Die sel po -
ja wił się w 1936, a wkrót ce po nim wpro wa dzo no mo du ło we
sil ni ki 4-, 6- i 8-cy lin dro we w od mia nach na ben zy nę i olej na -
pę do wy. Le gen dar ny sil nik 10/11 l wpro wa dzo ny do se rii L75
w ro ku 1958 sta no wił wy daj ne źró dło na pę du po jaz dów Sca -
nia do koń ca stu le cia. W ro ku 1969 przy ćmił go no wy, 14-li -
tro wy V8 o mo cy 350 KM, o któ rym bez cie nia prze sa dy moż -
na po wie dzieć, że pod bił świat. Wy zna czał stan dard
pod wzglę dem mo cy i wy daj no ści do chwi li po ja wie nia się je -
go na stęp cy o po jem no ści 16 li trów w ro ku 2000. 
W la tach 1965-75 eks per ci Sca nia za pro jek to wa li też ga mę
za awan so wa nych tech nicz nie po jaz dów te re no wych, opra -
co wa nych na po trze by du żych za mó wień z sek to ra obron -
ne go. Roz wi nę li kon struk cję ram i za wie sze nia, ukła du prze -
nie sie nia na pę du na wszyst kie osie, zwol nic w pia stach kół
oraz au to ma tycz nych skrzyń bie gów – co za pro cen to wa ło
w ko lej nych de ka dach. 

Je śli mi lio ny do stęp nych kom bi na cji, któ re ofe ru je sys tem mo -
du ło wy Sca nia nie wy star czą, wów czas du żym wspar ciem jest
po moc na le żą ce go do Sca nia przed się bior stwa Lax Spe cial
Ve hic les budującego jed nost ko we, skraj nie wy spe cja li zo wa ne
po jaz dy na pod wo ziach Sca nia. Po dej mu je się każ de go zle ce -
nia: od do wol nych mo dy fi ka cji ra my, po przez nie ty po wą za bu -
do wę do stwo rze nia cięż kie go cią gni ka. W ra mach swo jej
dzia łal no ści pro du ku je wie lo osio we pom py do be to nu czy
cięż kie wy wrot ki dla prze my słu wy do byw cze go. 
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Trans port po nadnor ma tyw ny w la tach sie dem e dzie sią tych. Po le ma new ru by ło
nie wiel kie, kie row ca miał jed nak do dys po zy cji sil nik o wy star cza ją cej mo cy

Szwe cja, la ta osiem dzie sią te ubie głe go stu le cia. Dwie, woj sko we cię ża rów ki
SBAT 111 6x6 z ła two ścią ra dzą so bie na bez dro żach wio dą cych przez pusz czę 

Je sie nią te go ro ku świa tło dzien ne uj rza ła ko lej na ge ne ra cja po jaz dów Sca nia
prze zna czo nych spe cjal nie do za sto so wań w seg men cie bu dow la nym
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Staram si´ byç człowiekiem czynu!
Ma szy ny Bu dow la ne: – To jak jest w koń cu z ty mi ma -
szy na mi? Sprze da ją się czy nie?
Ja nusz Wal czak: – Po od czu wal nym okre sie za sto ju
te raz ob ser wu je my wzrost za mó wień i sprze da ży. Ber -
ge rat Mon noy eur do dat ko wo ją sty mu lu je ofe ru jąc róż ne
for my pozyskania maszyn. Moż na je ku pić, wziąć w le -
asing ko rzy sta jąc z usług Ca ter pil lar Fi nan ce Pol ska oraz
wy na jąć, tak że w for mu le „Wy naj mij i kup”.

MB: – Cho dzi o to, że je że li wy naj mo wa na ma szy na się
spraw dzi, to na by wam ją na wła sność?
JW: – Do kład nie tak. For mu ła ta jest tak że chęt nie sto so -
wa na w sy tu acji, kie dy klien ci po trze bu ją ma szy ny do re ali -
za cji krót ko ter mi no wej in we sty cji, na przy kład bę dą ko rzy -
stać z ma szy ny przez pół ro ku. Na tak krót ki okres bar dziej
opła cal ny jest wy na jem ma szy ny, niż jej za kup. Klient mo -
że prze dłu żyć okres naj mu, ma tak że za gwa ran to wa ne
pra wo pier wo ku pu użyt ko wa nej ma szy ny. Na do brych
wa run kach, ce na koń co wa jest bo wiem co mie siąc ob ni -
ża na śred nio o sie dem dzie siąt pro cent staw ki wy naj mu. 

MB: – Opcja „Wy naj mij i kup” w więk szo ści przy pad -
ków spra wia, że klient eks plo atu je ma szy nę na le ży cie,
po pro stu o nią dba. Mo że jed nak zda rzyć się, że bę dzie
ją „ka to wał”, a na ko niec umo wy od stą pi od za ku pu…
JW: – Za sa da jest pro sta, im bar dziej użyt kow nik za -
dba o ma szy nę, w tym lep szym sta nie tech nicz nym ją
za ku pi. Po nie waż Ber ge rat Mon noy eur po zo sta je wła -
ści cie lem ma szy ny przez ca ły czas trwa nia umo wy, to
ma pra wo kon tro lo wa nia te go, co się z ma szy ną dzie -
je. Takie wyrywkowe kontrole mają miejsce, kiedy nasi
pra cow ni cy od wie dza ją place bu do wy. Więk szość ma -
szyn wy po sa żo na jest w sys tem te le ma tycz ny Vi sion
Link. Ma szy na sa ma in for mu je nas o swym sta nie tech -
nicz nym. Mo że my zdal nie mo ni to ro wać jej pa ra me try
ro bo cze, ta kie jak ob cią że nie, śred nie zu ży cie pa li wa
czy czas wy ko rzy sta nia. Dział ser wi su otrzy mu je na bie -
żą co wszystkie sy gna ły o jakichkolwiek od stęp stwach
od nor my w pra cy ma szy ny. 

MB: – Jak re agu je cie je że li wy naj mu ją cy nie dba o ma -
szy nę? Są roz mo wy dys cy pli nu ją ce? 
JW: – Je ste śmy zo bli go wa ni do te go, by dbać o swo -
ją wła sność. Nie wol no do pusz czać do te go, by wy naj -
mu ją cy nisz czył ma szy nę. 

MB: – Umo wy naj mu pod pi sy wa ne są na okre ślo ny
czas, na przy kład na pół ro ku. Czy klien ta obo wią zu je
tak że li mit go dzi no wy? Czy też mo że pra co wać na okrą -
gło nie wy łą cza jąc sil ni ka?
JW: – Okre śla my mie sięcz ny li mit go dzin. Je go wy so -
kość pod le ga ne go cja cjom, po dob nie zresz tą jak staw ki
wy naj mu. Bio rąc pod uwa gę fakt, że prze cięt nie ope ra tor
prze pra co wu je w mie sią cu 176 go dzin, stan dar do wy li -
mit wy no szą cy 200 go dzin po wi nien wy star czyć.
W szcze gól nych przy pad kach li mit mo że być oczy wi ście
zwięk szo ny. Je że li umo wa wy naj mu trwa po nad mie siąc,
to w jed nym okre sie roz li cze nio wym li mit mo że być

niewy ko rzy sta ny, a w dru gim prze kro czo ny. Mo że my do -
pa so wać roz li cza nie go dzin do po trzeb wy naj mu ją ce go,
raz na trzy mie sią ce, pół ro ku czy na ko niec umo wy. 

MB: – Wspo mniał Pan o przy spie sze niu in we sty cji
i rosnącym po pycie na sprzęt. Jak dłu go klien ci Ber ge -
rat Mon noy eur cze ka ją na re ali za cję swych za mó wie ń?
JW: – Wszyst ko za le ży od ty pu i wiel ko ści ma szy ny.
Większość maszyn w standardowej konfiguracji jest
dostępna od ręki. Na ko par ko -ła do war kę z po nad stan -
dar do wym wy po sa że niem, na przy kład z prze su wem
bocz nym ra mie nia, trze ba cze kać sześć-dziewięć
tygodni. Duża ładowarka kołowa trafi do zamawiającego
po trzech-czterech miesiącach. Ta cy klien ci, jak na przy -
kład hu ty szkła czy sta li, po trze bu ją cy spe cjal ne go wy po -
sa że nia w po sta ci osłon ter micz nych, do dat ko wych
chłod nic czy wy daj niej szej kli ma ty za cji – mu szą czekać
na realizację zamówienia około pięciu miesięcy. 

MB: – Czy klien ci mo gą li czyć na wspar cie w fi nan so -
wa niu za ku pów? 
JW: – Tak. Ca ter pil lar prze zna cza po kaź ne środ ki na ak -
ty wo wa nie sprze da ży wła sne go sprzę tu. Dzia ła ją ca z ra -
mie nia fi nan so we go pro du cen ta ma szyn fir ma Ca ter pil lar
Fi nan cial Se rvi ces wy spe cja li zo wa ła się – z ma ły mi wy jąt -
ka mi – w ob słu dze wła snej mar ki. Wy ją tek po le ga na tym,
że klien to wi na le ży kom plek so wo do star czyć pe wien ciąg
tech no lo gicz ny, w skład któ re go wcho dzi sprzęt nie pro -
du ko wa ny przez Ca ter pil la ra, na przy kład sta cjo nar -
na kru szar ka. Trud no od sy łać klien ta do kon ku ren cji.
Dzia ła my szyb ko, je że li w grę wcho dzi wyż sza opła ta
wstęp na, to de cy zja po dej mo wa na jest bły ska wicz nie.

MB: – Jak dłu go trwa ją Pań skie związ ki z mar ką Ca ter -
pil lar? Maszyny Cat nie mają przed Panem tajemnic?
JW: – Od dwu dzie stu lat, nie ozna cza to jed nak, że wiem
o nich wszyst ko. Po dob nie jak in ni pra cow ni cy Ber ge rat
Mon noy eur mam obo wią zek po sze rza nia swo jej wie dzy.
Szko le nia od by wa ją się per ma nent nie. W Pol sce i za gra -
ni cą. Bie rze my też udział w kur sach ty pu e -le ar ning z wy -
ko rzy sta niem sie ci kom pu te ro wych i In ter ne tu. To wszyst -
ko spra wia, że je ste śmy w sta nie za pro po no wać klien to -
wi opty mal ną ma szy nę i usłu gi. 

MB: – Gdy by tak jesz cze ry nek był sta bil niej szy. Ob ser -
wu je my od wrot ną sy tu ację, fir my za miast krzep nąć bo -
ry ka ją się z co raz więk szy mi kło po ta mi…
JW: – Mi mo wszyst ko tych kło po tów jest mniej.
Przed dwu dzie stu la ty koszt kre dy tu był na po zio mie
trzy dzie stu, a le asin gu sześć dzie się ciu pro cent rocz nie.
Ko smicz ne pie nią dze! A przy rze cze nie ust ne wy ku pu?
Fir ma fi nan su ją ca nie mia ła pra wa po da wać war to ści
wy ku pu, wszyst ko usta la no „na gę bę”. Jak na przy kład
to, że ma szy nę bę dzie moż na wy ku pić za pięt na ście
pro cent war to ści. Pra wo natomiast mó wi ło, że w mo -
men cie za koń cze nia umo wy przed miot le asin gu po wi -
nien być wy ku pio ny za ce nę ryn ko wą. Wartości moc no
się roz jeż dża ły, le asin go bior cy, któ rym koń czy ła się
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umo wa mie li nie prze spa ne no ce. Za sta na wia li się, czy
fi nan su ją cy do trzy ma da ne go sło wa… Wszyst ko mo gło
się zda rzyć, umo wa le asin go wa była czę sto trak to wa -
na tak, jak ty po wy wy na jem. Le asin go bior ca dbał o ma -
szy nę, był prze ko na ny, że sta nie się je go wła sno ścią,
a na ko niec cze ka ła go przy kra nie spo dzian ka. 

MB: – Od dwóch de kad ma Pan do czy nie nia z mar ką
Cat. Jak oce nia Pan zmia ny, ja kie za szły w tym okre sie
za rów no w kon struk cji sa mych ma szyn, jak w kul tu rze
tech nicz nej ob słu gu ją cych je pra cow ni ków?
JW: – W obu przy pad kach wi dzę bar dzo du ży po stęp.
Zde cy do wa na więk szość ope ra to rów bar dzo dba o swój
warsz tat pra cy. A co do zmian w kon struk cji ma szyn… Kie -
dyś by ły one bar dzo ubo gie kon struk cyj nie, ich związ ki
z prą dem elek trycz nym ogra ni cza ły się do re flek to rów i roz -
rusz ni ka. Dziś kró lu je wszech obec na elek tro ni ka po zwa la -
ją ca ste ro wać co raz bar dziej skom pli ko wa ny mi pod ze spo -
ła mi. Chciał bym zwró cić uwa gę, że kie dyś ma szy ny Cat
trak to wa ne by ły ja ko nie mal nie znisz czal ne, nad zwy czaj
wy daj ne, ale zu ży wa ją ce du żo pa li wa. Wy ni ka ło to z ame -
ry kań skiej fi lo zo fii pro duk cji ma szyn bu dow la nych. Mu sia ły
być one przede wszyst kim moc ne i nie waż ne, ile pa li ły. Te -
raz wszyst ko się zmie ni ło. Tak że w USA kwe stie eko lo gicz -
ne i kosz ty eks plo ata cji od gry wa ją klu czo wą rolę. Je że li
spoj rzeć na wy ni ki spa la nia sprzed dwu dzie stu lat, kie dy to
roz po czy na łem swo ją przy go dę z mar ką Ca ter pil lar,
a dniem dzi siej szym, to przy ta kim sa mym za kre sie ro bót
ma szy na zu ży wa o trzy dzie ści pro cent mniej pa li wa. To nie -
ma ło! Dzi siaj moż na więc po wie dzieć, że Ca ter pil lar to bar -
dzo wy so ka ja kość, trwa łość i wy daj ność, a wszyst ko to
osią ga ne przy moc no ogra ni czo nej kon sump cji pa li wa. 

MB: – Le gen dar na już bez a wa ryj ność ma szyn Cat od -
cho dzi do prze szło ści. Mo że dla te go, że dwa dzie ścia czy
trzy dzie ści lat te mu, ope ra tor usu wał awa rię w po lu i na -
wet nie zgła szał jej wy stą pie nia. Dziś w ka bi nie za pa la się
kon tro l ka, ma szy na prze cho dzi w tryb awa ryj ny i bez in -
ter wen cji me cha ni ka się nie obej dzie…
JW: – Moż na tak na to spoj rzeć, ale czy dzisiejsze ma -
szy ny są bar dziej awa ryj ne? Ktoś mó wi, że jest wła ści -
cie lem dzie się cio let niej ko par ko -ła do war ki i nie wy mie niał
w niej sworz ni. W dzi siej szych mo de lach to nie moż li we.
Z po zo ru wszyst ko się zga dza, ty le tyl ko że kie dyś ma szy -
na na pę dza na by ła sil ni kiem o mo cy 76 KM, dziś ma
ich 103. W re zul ta cie sworz nie wy trzy mu ją dzi siaj sie dem
ty się cy go dzin, a kie dyś dwa na ście. Po rów naj my ten wy -
nik z ob cią że nia mi, ja ki m pod le ga ły i ilo ścią prze ro bio ne -
go ma te ria łu. Ta ką sa mą pra cę dzi siej sza ma szy na wy ko -
nu je w trzy la ta, a kie dyś po trze bo wa ła pię ciu. Wy ko nu je
za tem tę sa mą ro bo tę, tyl ko du żo szyb ciej. Czy ozna cza
to, że czę ściej się psu je? Od po wiedź brzmi – nie! 

MB: – Czy od za wsze trak to wał Pan ma szy ny bu dow la -
ne ja ko swą głów ną za wo do wą do me nę?
JW: – Ukoń czy łem Po li tech ni kę Ślą ską, Wy dział Trans -
por tu i Ko mu ni ka cji w Ka to wi cach. Mo ja spe cjal ność to
eks plo ata cja i utrzy ma nie po jaz dów sa mo cho do wych.

Tak się zło ży ło, że za raz po stu diach tra fi łem do so sno -
wiec kiej Prze my słów ki, gdzie zaj mo wa łem się nie trans -
por tem sa mo cho do wym, lecz sprzę tem bu dow la nym.
Na po cząt ku by ły to ma szy ny pol skie i ro syj skie. Po tem
na pe wien czas wzią łem z ni mi roz brat, bo pro wa dzi łem
wła sny warsz tat sa mo cho do wy. Wró ci łem jed nak do ma -
szyn i od dwóch de kad zaj mu ję się mar ką Cat.

MB: – Sły sza łem, że w wol nych chwi lach zaj mu je się Pan
pro jek to wa niem cie ka wych kon struk cyj nie po jaz dów… 
JW: – Nie ukry wam swych za in te re so wań. Skon stru owa -
łem sa mo chód na pę dza ny sil ni kiem spa li no wym i elek trycz -
ny ro wer. Pierw sza z kon struk cji pre zen to wa na by ła na wet
na tar gach mo to ry za cyj nych. Mia łem du żą sa tys fak cję, bo
mój sa mo chód sto ją cy wśród pięk nych no wo cze snych aut
wzbu dzał du że za in te re so wa nie pu blicz no ści. Sta ram się
być czło wie kiem czy nu, więc te raz ba wię się ro we rem elek -
trycz nym wła snej kon struk cji. Tak się te raz za sta na wiam, że
mo że nie jest to na wet ro wer, bo bli żej mu ra czej do mia -
na mo to cy kla. Przy peł nej mo cy ośmiu ki lo wa tów po jazd
mo że roz wi nąć bowiem pręd kość na wet 120 km/h. Spró bo -
wa łem i ty le wła śnie po je chał. Ze wzglę dów bez pie czeń -
stwa w nor mal nym ru chu nie jeż dżę oczy wi ście tak szyb ko.

MB: – Czy ma Pan w za na drzu ja kąś nie spo dzian kę? Czy
w naj bliż szym cza sie świa tło dzien ne uj rzy ko lej na nie kon -
wen cjo nal na kon struk cja Pań skie go au tor stwa?
JW: – Sta ram się cią gle ro bić coś no we go, bo nie lu bię
się nu dzić. Co raz in ten syw niej roz my ślam o zbu do wa -
niu he li kop te ra. Uwa żam, że są re al ne szan se na po wsta -
nie takiej kon struk cji. Ob li czy łem na wet, ile pie nię dzy mu -
siał bym za in we sto wać na po czą tek. Kie dyś, gdy za bie ra -
łem się za kon stru owa nie sa mo cho du i ro we ru elek trycz -
ne go, wy czu wa łem, że zna jo mi trak to wa li mo je pla ny
z pew nym po bła ża niem. Dziś, gdy wspo mi nam o he li kop -
te rze, py ta ją, kie dy bę dą się mo gli ze mną prze le cieć.

Roz ma wiał Ja cek Ba rań ski

Rozmowa z Januszem Walczakiem, 
koordynatorem Działu Wynajmu w firmie Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. 
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Wa run ki zi mo we często utrud nia ją eks plo ata cję ma -
szyn bu dow la nych, a w nie któ rych przy pad kach
wręcz unie moż li wia ją nor mal ne wy ko ny wa nie ro bót.

Szcze gól nie, je że li pro wa dzo ne są za po mo cą ma szyn nie
przy go to wa nych do pra cy w ob ni żo nych tem pe ra tu rach. Klu -
czo wy wpływ na po gor sze nie wa run ków eks plo ata cji ma szy ny
w okre sie zi mo wym ma ją du że wa ha nia tem pe ra tu ry po cią ga -
ją ce za so bą nie do god no ści w po sta ci przy ma rza nia ha mul -
ców i sprzę gieł, za wod nie nia pa li wa i środ ków smar nych oraz
two rze nia się ognisk ko ro zji. W ni skich tem pe ra tu rach zwięk -
sza ją się opo ry me cha nicz ne. Na sku tek wzro stu lep ko ści ole -
jów sma ro wych utrud nio ny jest za płon, a me ta lo we czę ści ma -
szyn sta ją się kru che. Przy prze cią że niach czę sto do cho dzi
do pęk nięć śrub mo cu ją cych, ele men tów osprzę tu ro bo cze -

go, co cał ko wi cie unie moż li wia dal szą eks plo ata cję sprzę tu.
Co cie ka we, do te go ro dza ju uste rek do cho dzi naj czę ściej
pod czas wy ko ny wa nych w wa run kach po lo wych re gu la cji me -
cha ni zmów ma szy ny. Dla te go też war to za dbać, by wszel kie
re gu la cje prze pro wa dzać z od po wied nim wy prze dze niem,
w bar dziej sprzy ja ją cych wa run kach at mos fe rycz nych lub
w ogrze wa nych po miesz cze niach. Je że li jed nak za ist nie je ko -
niecz ność do ko na nia ko rek ty usta wień na pla cu bu do wy, pa -
mię tać na le ży, by pro wa dzić je z wiel kim wy czu ciem.
Ko niecz ność do trzy ma nia co raz bar dziej na pię tych ter mi nów
po wo du je, że ma szy ny bu dow la ne są wy ko rzy sty wa ne nie -
mal na okrą gło. Za sta nów my się jed nak, czy wszyst kie po do -
ła ją dia me tral nie wzra sta ją cym ob cią że niom wy wo ła nym wa -
run ka mi zi mo wy mi? Przed pod ję ciem osta tecz nej de cy zji
wła ści ciel ma szy ny po wi nien wziąć pod uwa gę jej stan tech -
nicz ny i prze pra co wa ną licz bę go dzin, a tak że trud no ści
w prze pro wa dza niu ewen tu al nych na praw. Na kła dy na nie
mo gą bo wiem znacz nie prze wyż szyć zy ski wy pra co wa ne
przez ma szy nę do mo men tu trud nej do usu nię cia awa rii. 
Nie sta ran nie al bo co gor sza wca le nie wy ko na ne pra ce kon -
ser wa cyj ne, da ją o so bie znać z pew nym opóź nie niem. Ich
efek ty prze ja wia ją się w nad mier nym zu ży ciu pod ze spo łów
ma szy ny oraz wy stę po wa niu czę stych awa rii. Te z ko lei zwią -
za ne są z prze sto ja mi oraz ko niecz no ścią po no sze nia nie -
spo dzie wa nych wy dat ków na przy wró ce nie ma szy ny do peł -
nej spraw no ści tech nicz nej. W ta kim przy pad ku z re gu ły cho -
dzi o spo re kwo ty, naj czę ściej bo wiem uszko dze niu ule ga ją
nie po je dyn cze czę ści, lecz ca łe pod ze spo ły.

Nie któ rzy z użyt kow ni ków ma szyn li cząc na to, że w tym ro ku
ni skie tem pe ra tu ry w cu dow ny spo sób omi ną ich plac bu do wy
nie de cy du ją się na tan ko wa nie zi mo we go ole ju na pę do we go.
Sto so wa ne przez nich let nie pa li wo wy trą ca krysz ta ły pa ra fi ny,
któ re bar dzo szyb ko za py cha ją filtr pa li wa, co po przej ścio -
wym spad ku mo cy, do pro wa dza do cał ko wi te go unie ru cho -
mie nia sil ni ka. W ni skich tem pe ra tu rach zwięk sza się rów nież
lep kość pa li wa, co ma ne ga tyw ny wpływ na ja kość mie szan ki
w sil ni ku wy so ko pręż nym. Po cią ga to za so bą rów nież spa dek
mo cy jed nost ki na pę do wej. Dla te go też od koń ca paź dzier ni -
ka do kwiet nia za le ca się sto so wa nie zi mo we go ole ju na pę do -
we go, nie wy trą ca ją ce go krysz ta łów pa ra fi ny do mi nus 22°C.
Je że li jed nak użyt kow nik ma szy ny chciał by sko rzy stać
na przy kład z za pa sów pa li wa zgro ma dzo nych la tem, to bez -
względ nie za sto so wać mu si do nich od po wied nie do miesz ki.
Z re gu ły w ce lu za po bie że nia two rze niu się osa du pa ra fi no we -
go wy star czy dwu dzie sto - lub mak sy mal nie trzy dzie sto pro -
cen to wa do lew ka nor mal nej ben zy ny. Pa mię tać jed nak na le -
ży, że spo sób ten po cią ga za so bą od czu wal ne stra ty mo cy
sil ni ka oraz je go nad mier ne ob cią że nie. Naj lep szym wyj ściem
z sy tu acji oka zać mo że się zre zy gno wa nie ze sto so wa nia let -
nie go pa li wa i je go dal sze prze cho wy wa nie. W prze ciw nym
ra zie użyt kow ni cy ma szyn sto so wać po win ni bez względ nie
spe cjal ne do dat ki uszla chet nia ją ce ofe ro wa ne przez więk -
szość firm ra fi ne ryj nych. Sil ni ki chło dzo ne cie czą już
przed wy stą pie niem pierw szych mro zów wy ma ga ją do da nia
do sto so wa ne go środ ka chło dzą ce go od po wied nio do bra nej
do miesz ki środ ków nie za ma rza ją cych.
W ni skich tem pe ra tu rach środ ki smar ne sto so wa ne po -
wszech nie w ma szy nach zwięk sza ją swą lep kość. Po cią ga to
za so bą zwięk sze nie opo rów i tar cia. To z ko lei po wo du je nie -
ko rzyst ne zja wi ska w po sta ci: utrud nio ne go roz ru chu sil ni -
ków spa li no wych, wy stę po wa nia du żych opo rów ru chu cie -
czy w ukła dach hy drau licz nych, wy raź ne go spo wol nie nia cy -
kli pra cy osprzę tu o na pę dzie hy drau licz nym, zwięk szo ne go
ob cią że nia ukła dów na pę do wych, gor szej płyn no ści środ -
ków smar nych w ukła dach cen tral ne go sma ro wa nia, nie do -
sta tecz ne go do stę pu ole ju lub sma ru do punk tów smar nych.
W agre ga tach na pę do wych (sil ni ki spa li no we i prze kład nie)
na le ży za tem odpowiednio wcze śniej za sto so wać środ ki
smar ne i olej hy drau licz ny o niż szych tem pe ra tu rach krzep -
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Na sza zi ma nie mu si być wca le ta ka zła!

Ko niecz ność do trzy ma nia co raz bar dziej na pię tych ter mi nów po wo du je, że ma -
szy ny i pojazdy bu dow la ne są wy ko rzy sty wa ne nie mal na okrą gło

Gą sie ni ce ma szyn po zo sta wio nych na mięk kim pod ło żu mo gą doń przy mar z nąć.
Przy pró bie wy rwa nia z oko wów mo że dojść do uszko dze nia ukła du jezd ne go
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nię cia, któ re spro stać mo gą trud nym wa run kom kli ma tycz -
nym. Je śli tem pe ra tu ra spad nie po ni żej mi nus 20°C, na wet
z zi mo we go ole ju na pę do we go (tak zwa ne zi mo we pa li wo
po win no być do stęp ne po mię dzy 16 li sto pa da a 15 mar ca)
mo że wy trą cić się pa ra fi na za ty ka ją ca filtr pa li wa i unie moż li -
wia ją ca uru cho mie nie sil ni ka. Je że li w zbior ni ku ma my let ni
olej na pę do wy, sta nie się to już przy nie wiel kim mro zie.
Zi mą brud zbie ra ją cy się na pra cu ją cych ma szy nach jest
szcze gól nie trud ny do usu nię cia. Bło to osia da ją ce na gą sie ni -
cach czy ko łach lub pod wo ziu po zo sta wio ne na noc za mie nia
się w twar de gru dy. W cza sie zi mo wych mie się cy na le ży za pla -
no wać od po wied nio dłuż szy – w po rów na niu z okre sem wio -
sen nym i let nim – czas prze zna czo ny na czysz cze nie ma szyn.
Na po czą tek za po mo cą szu fli lub ło pa ty po win no się przede
wszyst kim grun tow nie oczy ścić ko ła i po zo sta łe ele men ty ukła -
du jezd ne go ma szy ny. W prze ciw nym ra zie dojść mo że na wet
do je go za blo ko wa nia i po waż nej, trud nej do usu nię cia w wa -
run kach po lo wych awa rii. Ma szy ny par ko wa ne „pod chmur ką”
nie po win ny być czysz czo ne na mo kro. Wo da wni ka ją ca
do ukła dów jezd nych mo że je za blo ko wać, czę sto do cho dzi
do po waż nych uszko dzeń wy ni kłych z przy mar z nię cia gą sie ni -
cy do ro lek na pę do wych. Ma szy ny do prac ziem nych po za -
koń cze niu pra cy po win ny być od sta wia ne na utwar dzo ne i czy -
ste pla ce. Usta wiać na le ży je za wsze na pła skiej, rów nej po -
wierzch ni. W ten spo sób unik nie my na przy kład ko niecz no ści
cza so chłon ne go zwal nia nia przy mar z nię te go ha mul ca ręcz ne -
go. Gą sie ni ce ma szyn po zo sta wio nych na mięk kim pod ło żu

mo gą doń przy mar z nąć. Przy pró bie wy rwa nia ma szy ny z oko -
wów do cho dzi naj czę ściej do uszko dze nia gą sie nic, a pod czas
więk szych mro zów na wet ca łe go ukła du jezd ne go. Cał kiem
nie daw no otrzy ma li śmy in for ma cję o znisz cze niu przy mar z nię -
te go do pod ło ża wal ca prze gu bo we go. Pró by wy swo bo dze nia
go z oko wów lo du za po mo cą ła do war ki skoń czy ły się fa tal nie.
Wa lec zo stał ro ze rwa ny na dwie czę ści, a je go na pra wa – a ra -
czej od bu do wa – oka za ła się nie zwy kle kosz tow na. Ma szy ny,
któ rych wy po sa że nie sta no wią zbior ni ki z wo dą (na przy kład
wal ce) naj le piej ga ra żo wać w ogrze wa nych po miesz cze niach.
Je że li nie jest to moż li we, wo dę na le ży spu ścić na noc lub do -
mie szać do niej środ ki prze ciw dzia ła ją ce za ma rza niu. 
W nie któ rych du żych ła do war kach sto so wa na jest prze ciw -
wa ga w opo nach tyl nych kół. Ba last czę sto sta no wi wo da lub
in na ciecz. Je że li ta kie ma szy ny pra cu ją na mro zie, to po my -
śleć na le ży o wy peł nie niu ba la stu wo dą z do miesz ką sub -

stan cji o niż szej tem pe ra tu rze za ma rza nia, na przy kład od po -
wied nio skom po no wa ne go roz two ru so li.
Ope ra tor, któ ry roz po czy na jąc pra cę nie chce być nie przy -
jem nie za sko czo ny, mu si pa mię tać, że w ni skich tem pe ra tu -
rach na stę pu je spa dek po jem no ści aku mu la to ra. Na wet gdy
jest on w peł ni na ła do wa ny, w tem pe ra tu rze mi nus 26°C je go
spraw ność się ga za le d wie dwu dzie stu pro cent war to ści no -
mi nal nej. Z pew no ścią nie wy star czy to do uru cho mie nia wy -

chło dzo nej ma szy ny, dla te go też w przy pad ku utrzy my wa nia
się przez dłuż szy czas siar czy stych mro zów za le ca się wy -
mon to wy wa nie aku mu la to ra po skoń czo nej pra cy i prze cho -
wy wa nie go w ogrze wa nym po miesz cze niu. Choć czyn ność
ta z pew no ścią nie na le ży do naj przy jem niej szych, to z ca łą
pew no ścią się opła ci. Ujem ne tem pe ra tu ry ma ją bar dzo du -
ży wpływ na zdol ność roz ru cho wą aku mu la to ra. Aku mu la tor
cał ko wi cie na ła do wa ny pod ob cią że niem przy 0°C po sia -
da 65 pro cent zdol no ści roz ru cho wej, na to miast w tem pe ra -
tu rze mi nus 18°C je go zdol ność roz ru cho wa wy no si tyl ko
oko ło 40 pro cent. Dzie je się tak ze wzglę du na ro sną cy opór
i wol niej prze bie ga ją ce re ak cje che micz ne. Rów no cze śnie ze
spad kiem wy daj no ści aku mu la to ra wzra sta ją wy ma ga nia sil -
ni ka w po rze zi mo wej, po nie waż olej sil ni ko wy w niż szych
tem pe ra tu rach jest bar dziej za gęsz czo ny.
Na le ży bez względ nie pilnować, by aku mu la tor był za wsze cał -
ko wi cie na ła do wa ny. Sta no wi on ma ga zyn ener gii elek trycz -
nej, któ ra jest nie zbęd na do uru cho mie nia sil ni ka. Po uzy ska -
niu przez sil nik od po wied nich ob ro tów do star czy cie lem ener -
gii elek trycz nej do in sta la cji jest al ter na tor lub prąd ni ca. Rów -
no cze śnie ła do wa ny jest rów nież aku mu la tor. Dla te go szcze -
gól nie w okre sie zi mo wym bar dzo waż ne jest spraw dze nie na -
pię cia ła do wa nia aku mu la to ra.
Zwięk szo na lep kość środ ków smar nych i gor sza ja kość mie -
szan ki pa li wa w sil ni ku pro wa dzi zi mą do ko niecz no ści wie lo -
krot nych prób je go uru cha mia nia. Po wo du je to ob cią że nia dla
aku mu la to ra, spa dek je go spraw no ści, a w kon se kwen cji nie -
moż ność uru cho mie nia ma szy ny. Dla te go też za le ca się prze -
pro wa dza nie czę stych kon tro li stop nia na ła do wa nia aku mu la to -
ra. Uzy ska ne w ten spo sób da ne in for mu ją nas nie tyl ko o je go
spraw no ści, ale rów nież ca łe go ukła du elek trycz ne go ma szy ny.
Co raz czę ściej fir my pro wa dzą ce ro bo ty na du żych pla cach
bu do wy sto su ją pod grze wa cze aku mu la to rów. Urzą dze nia te
za pew nia ją pra cę aku mu la to ra w opty mal nej tem pe ra tu rze
i chro nią go przed znisz cze niem na du żym mro zie. Pod grze -
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Ujem ne tem pe ra tu ry ma ją bar dzo du ży wpływ na zdol ność roz ru cho wą aku mu la -
to ra, dla te go wie lu ma szyn nie uda je się uru cho mić

Nie od po wied nio prze cho wy wa ne zi mą ma szy ny są nie tyl ko awa ryj ne. Pa mię taj -
my tak że, że dra stycz nie ob ni ży się ich war tość w przy pad ku od sprze da ży
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wacz za mon to wa ny na sta łe pod aku mu la to rem jest w sta nie
pod nieść w cią gu trzech go dzin tem pe ra tu rę je go oto cze nia
z mi nus 30°C na wet do 0°C. Urzą dze nie mo że być włą cza ne
za po mo cą ze ga ra ste ru ją ce go lub też dzia łać sta le. W tym
dru gim przy pad ku dzię ki za sto so wa niu ter mo sta tu nie ist nie -
je za gro że nie prze grza nia aku mu la to ra. 
Nie któ rzy z użyt kow ni ków ma szyn bu dow la nych ko rzy sta ją zi -
mą z co raz bar dziej ostat nio po pu lar ne go urzą dze nia, ja kim
jest mi ni ge ne ra tor so lar ny. Umiesz czo ny na da chu ka bi ny jest
prak tycz nie nie wi docz ny, a co za tym idzie nie sta nie się ra czej
łu pem zło dzie ja. Po łą czo ny z aku mu la to rem ma szy ny mo że
kom pen so wać spad ki na pię cia, a tym sa mym sku tecz nie prze -
dłu żać je go ży wot ność. Bez względ nie pa mię tać jed nak na le ży
o pra wi dło wym mon ta żu ge ne ra to ra i od po wied nim usta wie niu
ma szy ny po za koń czo nej pra cy. Ge ne ra tor po wi nien być lek ko
po chy lo ny i na kie ro wa ny na po łu dnie. Ta ki spo sób mon ta żu
po zwo li na szyb sze stop nie nie śnie gu. Po kry ty je go war stwą
lub po zo sta ją cy w za cie nie niu ge ne ra tor so lar ny nie tyl ko nie
speł ni swe go za da nia, ale sta nie się cał ko wi cie bez u ży tecz ny.
Zi mą szcze gól nie za dbać na le ży o spraw ność oświe tle nia
ma szy ny. Wcze śnie za pa da ją cy zmrok spra wia, że ko niecz ne
jest do świe tle nie po la pra cy. Spraw ne świa tła po zy cyj ne oraz
za in sta lo wa nie do dat ko wych re flek to rów ro bo czych pod no -
szą nie tyl ko efek tyw ność pra cy, ale tak że jej bez pie czeń stwo.
W wa run kach zi mo wych dla pra wi dło wej eks plo ata cji ma -
szyn bu dow la nych ol brzy mie zna cze nie ma spo sób pra cy
ope ra to ra. Wśród czę ści osób ob słu gu ją cych ma szy ny bu -
dow la ne pa nu je prze ko na nie, że na wet przy siar czy stym
mro zie pra cę moż na roz po czy nać na tych miast po za ję ciu

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

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

Na mro zie środ ki smar ne sto so wa ne w ma szy nach zwięk sza ją swą lep kość. Po cią -
ga to za so bą zwięk sze nie opo rów i tar cia, co mo że do pro wa dzić do awa rii

Śnieg i lód za le ga ją ce na stop niach sta no wią za gro że nie dla bez pie czeń stwa
ope ra to ra wcho dzą ce go i opusz cza ją ce go ka bi nę ma szy ny
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Kra dzie że sprzę tu bu dow la ne go to nie ste ty co raz bar -
dziej na si la ją cy się pro ce der. Każ de go ro ku z pla ców
bu do wy i te re nów firm gi ną ty sią ce ma szyn i urzą dzeń.

Wła ści cie le sta ra ją się być mą drzy przed szko dą, w za mia rze
po krzy żo wa nia szy ków ama to rom cu dzej wła sno ści, gro dzą
pla ce bu do wy i miej sca po sto ju ma szyn, mon tu ją ka me ry
prze my sło we i sil ne la tar nie oświe tla ją ce pla ce bu do wy, zna -
ku ją ma szy ny, a tak że wy po sa ża ją je w elek tro nicz ne go stró -
ża w po sta ci mo du łów mo ni to rin gu. Wia do mo bo wiem, że
utra ta sprzę tu skut ku je ca łym sze re giem pro ble mów dla je go
wła ści cie la czy użyt kow ni ka. Na wet je śli ma szy na by ła ubez -
pie czo na, gdy doj dzie do kra dzie ży ma szy ny z pla cu bu do -
wy, wła ści cie la cze ka skom pli ko wa ny i cza so chłon ny pro ces
od szko do waw czy. War to za tem za in we sto wać w dzia ła nia,
któ re ochro nią na wet mniej sze ma szy ny bu dow la ne. W
przypadku kradzieży trzeba się bowiem liczyć  nie tyl ko z dłu -
gim okre sem ocze ki wa nia na wy pła tę od szko do wa nia, ale
także zakłóceniem harmonogramu prac. Brak ma szy ny po -
wo du je prze sto je, co skut ko wać mo że nie do trzy ma niem ter -
mi nów i zwią za ny mi z tym ka ra mi fi nan so wy mi. To wszyst ko,
wraz z ko niecz no ścią wy ło że nia po kaź nych kwot na po zy -
ska nie w mak sy mal nie krót kim cza sie ma szy ny za stęp czej,
do pro wa dzić mo że fir mę wy ko naw czą do ru iny. Dzie je się

tak, mi mo, że w ni czym ona nie za wi ni ła. By ustrzec się pro -
ble mów, war to za wcza su po my śleć nad wdro że niem środ -
ków, któ re ogra ni cza ły by ry zy ko kra dzie ży ma szy ny. War to
utrud nić ży cie zło dzie jom. Jak to uczy nić? 
Waż ne jest prze szko le nie pra cow ni ków, tak aby nie da wa li zło -
dzie jom moż li wo ści kra dzie ży. War to, by każ dy ze znaj du ją -
cych się na pla cu bu do wy miał oczy i uszy otwar te. W ten spo -
sób do strzec moż na nie do cią gnię cia w za bez pie cze niu sprzę -
tu. Nie kie dy to dro bia zgi, ale zna czą ce dla bez pie czeń stwa
sprzę tu. Na wet drob ne ko rek ty za bez pie czeń mo gą przy nieść
do sko na łe efek ty, zdu sić pró bę kra dzie ży w za rod ku.
Choć oczy wi ście do kra dzie ży nie do cho dzi wy łącz nie w no -
cy, war to za wcza su za dbać o wła ści we oświe tle nie pla cu bu -
do wy i te re nu, na któ rym gro ma dzo ny jest sprzęt i ma szy ny.
Obo wią zu ją ca tu za sa da jest pro sta – im ja śniej, tym bez -
piecz niej. Rzę si ste świa tło bar dzo czę sto sku tecz nie od wo dzi
ama to rów cu dzej wła sno ści od nie cnych dzia łań. 

Roz wią za niem mo że być także in sta la cja wi de omo ni to rin gu.
Sys tem ka mer na pla cu bu do wy mo że skutecznie od stra -
szyć złodzieja. W przy pad ku kra dzie ży na gra nia z mo ni to rin -
gu mo gą też po móc w iden ty fi ka cji spraw ców. Do daj my też,
że no wo cze sne ka me ry mo gą dziś pra co wać bez ko rzy sta -
nia z ze wnętrz nych źró deł za si la nia. 
Ba nal nym, ale czę sto niewystarczającym spo so bem, jest gro -
dze nie pla ców bu do wy. Zwy kłe ogro dze nie czy płot są bo -
wiem ła twe do sfor so wa nia. W ta kiej sy tu acji zło dzie je mo gą
szyb ko wy wieźć kosz tow ny sprzęt. Roz wią za nie pro ble mu
przy nieść mo że za sto so wa nie sys te mów kon tro li do stę pu.
Du że pla ce bu do wy, przez któ re prze le wa ją się du że rze sze
pra cow ni ków, chro nio ne są bram ka mi. Wstęp bez ko niecz no -
ści wcze śniej sze go mel do wa nia się i kon tro li ma ją je dy nie
pra cow ni cy po sia da ją cy iden ty fi ka to ry we ry fi ko wa ne w spe -
cjal nych czyt ni kach. W ten spo sób ogra ni cza się nie tyl ko do -
stęp do pla cu bu do wy osób nie po wo ła nych, ale tak że pod no -
si bez pie czeń stwo na nim. Bar dzo do brym środ kiem za rad -
czym jest po wie rze nie pie czy nad ma szy na mi spe cja li stycz -
nej fir mie ochro niar skiej. Ca ło do bo wa ochro na moż li wa jest
jed nak tyl ko w przy pad ku, gdy zarządzający flotą jest w stanie
po skoń czo nej pra cy zgromadzić użytkowany sprzęt w jed -
nym miej scu. Na bu do wie dróg, gdzie ma szy ny nie zjeż dża ją
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Jak skutecznie ochronić maszynę przed kradzieżą?

Prze cho wy wa nie mo bil nych ma szyn na strze żo nym par kin gu trak to wać na le ży oczy -
wi ście w ka te go rii do bre go żar tu

W Pol sce ro śnie od se tek kra dzie ży sprzę tu z pla ców bu do wy. Co raz czę ściej kra dzio -
ne ma szy ny zyskują no wą toż sa mość i znajdują nabywców za gra ni cą

Choć do kra dzie ży ma szyn do cho dzi nie tyl ko no cą, war to być mą drym przed szko -
dą i za dbać o wła ści we oświe tle nie miejsc ich po sto ju 
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do ba zy i po zo sta ją na noc na nie kie dy bar dzo roz le głym te -
re nie, ich fi zycz na ochro na jest po pro stu nie moż li wa. 
Kosz tow ny sprzęt war to ubez pie czyć, jed nak nie roz wią zu je
to cał ko wi cie pro ble mu kra dzie ży. Naj prost szym spo so bem
jest sto so wa nie za bez pie czeń me cha nicz nych. Do naj po pu -
lar niej szych za bez pie czeń na le żą do dat ko we zam ki do drzwi
ka bi ny i klap ser wi so wych. Ich in sta la cja wią że się oczy wi ście
z do dat ko wy mi kosz ta mi, ale mo że sta no wić uzu peł nie nie
cen tral ne go zam ka, w któ ry wy po sa ża nych fa brycz nie jest
więk szość no wych ma szyn. Funk cjo nu je on na za sa dzie bez -
prze wo do wej trans mi sji da nych za po mo cą fal ra dio wych,
wy sy ła nych z elek tro nicz ne go klu czy ka do od bior ni ka za -
mon to wa ne go w ma szy nie. Od bior nik po roz po zna niu klu -
czy ka wy sy ła sy gnał do prze kaź ni ka ste ru ją ce go me cha ni -
zmem od ry glo wu ją cym zam ki w drzwiach. W ce lu dal sze go
ogra ni cze nia ry zy ka kra dzie ży czy nie upraw nio ne go uży cia
ma szy ny w ka bi nie za mon to wać moż na kla wia tu rę nu me -
rycz ną emi tu ją cą sy gnał ry glu ją cy i od ry glo wu ją cy zam ki
w drzwiach. W in nych sto su je się pa syw ne sys te my RF po -
wo du ją ce au to ma tycz ne od ry glo wa nie zam ka po zna le zie niu
się na daj ni ka w okre ślo nej od le gło ści od od bior ni ka. Ostat nio
kon struk to rzy wy ko rzy sta li stan dard bez prze wo do wej ko mu -
ni ka cji krót kie go za się gu Blu eto oth umoż li wia ją cy od ry glo -
wa nie zam ków w drzwiach sy gna łem z do wol ne go urzą dze -
nia, na przy kład smart fo na. Sys tem elek tro nicz ne go do stę pu
mo że po sia dać funk cje do dat ko we, ta kie jak ste ro wa nie
oświe tle niem ka bi ny czy też re je stra cji prób wej ścia do jej
wnę trza i uru cho mie nia ma szy ny. Za je go po mo cą moż na też
do da wać, od bie rać oraz zdal nie nad zo ro wać upraw nie nia
operatorów, co nie wąt pli wie istot ną za le tą w po rów na niu
do tra dy cyj nych, me cha nicz nych za bez pie czeń. 
Kres kra dzie żom po ło żyć mo że sto so wa nie nie ty po wych kłó -
dek, nie po wta rzal nych klu czy, łań cu chów. Do brym roz wią za -
niem jest rów nież usta wia nie ma szyn w po zy cji utrud nia ją cej,
a wręcz unie moż li wia ją cej od je cha nie. Sku tecz ne jest tak że

ma lo wa nie ma szyn na nie ty po wy ko lor wy róż nia ją cy fir mę wła -
ści cie la oraz ozna ko wa nie naj waż niej szych kom po nen tów
i pod ze spo łów. Za in sta lo wa nie w trud no do stęp nych miej scach
chi pów iden ty fi ka cyj nych tak że utrud nia ży cie ama to rom cu -
dzej wła sno ści. Po dob nie jak du blo wa nie sys te mów za bez -
pie cza ją cych. W drzwiach ka bi ny za in sta lo wać moż na po -
dwój ne zam ki, maszyny wy po sa żyć moż na także w do dat ko -

wy niefabryczny immobilizer. To po pu lar ne za bez pie cze nie
elek tro nicz ne, któ re blo ku jąc za płon nie po zwa la na uru cho -
mie nie sil ni ka ma szy ny przez oso by nie po wo ła ne. Wła ści ciel
ma szy ny mo że rów nież za mon to wać do dat ko we urzą dze nia
od ci na ją ce za si la nie pomp wy try sko wych czy odłą cza ją ce
mo du ły ste ru ją ce ukła dem hy drau licz nym. Czę sto prak ty ko -
wa ne jest tak że sto so wa nie blo ka dy na cew kach ci śnie nia ste -
ro wa nia. Te go ro dza ju za bez pie cze nia zde cy do wa nie ogra ni -
cza ją ry zy ko kra dzie ży, ale oczy wi ście nie mo gą go cał ko wi -

cie wy eli mi no wać. Do bie ra nie ele men tów sys te mu za bez pie -
czeń z ofer ty róż nych do staw ców ma ty luż zwo len ni ków, co
prze ciw ni ków. Ci pierw si wska zu ją na za le ty ta kie go roz wią -
za nia wy ni ka ją ce z ko niecz no ści roz pra co wy wa nia przez
zło dzie ja kil ku za bez pie czeń za miast jed ne go. Prze ciw ni cy
wska zu ją na to miast na pro ble my ze zin te gro wa niem po -
szcze gól nych ele men tów, uru cho mie niem sys te mu i je go
funk cjo no wa niem. Mo że to po cią gać za so bą wzrost kosz -
tów utrzy ma nia w dłuż szym okre sie eks plo ata cji.
Tech no lo gie za bez pie czeń oczy wi ście sta le się roz wi ja ją.
W USA użyt kow ni kom dro gich ma szyn bu dow la nych, pra -
cu ją cych na roz le głych ob sza rach i z te go po wo du po zo sta -
ją cych czę sto przez dłu gi czas bez bez po śred nie go do zo ru,
pro po no wa ne są innowacyjne spo so by ochro ny przed kra -
dzie żą. Na le żą do nich na przy kład sys te my po zwa la ją ce
otwo rzyć i uru cho mić operatorowi ma szy nę wy łącz nie
po poddaniu się przez niego weryfikacji polegającej na…
skanowaniu wzo ru siat ków ki oka. 
W Pol sce tak fu tu ry stycz ne sys te my sta no wią jesz cze cią -
gle me lo dię przy szło ści. Użyt kow ni cy ma szyn nie ogra ni -
cza ją się oczy wi ście do sto so wa nia pro stych za bez pie -
czeń me cha nicz nych. Choć z oczy wi stych wzglę dów ma -
ją one za go rza łych zwo len ni ków. Za bez pie cze nie me cha -
nicz ne pro ste w in sta la cji i sto sun ko wo nie dro gie po tra fi
utrud nić ży cie zło dzie jo wi, któ ry po trze bu je cza su i na rzę -
dzi na upo ra nie się z nie prze wi dzia ną prze szko dą.
Co raz więk szym za in te re so wa niem cie szą się rów nież sys -
te my te le ma tycz ne opar te na tech no lo gii GPS. Dzie je się
tak być mo że dla te go, że w więk szo ści fa brycz nie no wych
ma szyn, na wet tych mniej szych, sta no wią one dziś stan dar -
do we roz wią za nie umoż li wia ją ce nie tyl ko kon tro lę pra cy
sprzę tu, ale tak że de fi nio wa nie ob sza ru je go dzia ła nia. Mo ni -
to ring GPS po zwa la na do kład ną lo ka li za cję sprzę tu. Ma szy -
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Pre fe ru ją cy tra dy cyj ne me to dy ochro ny mu szą wziąć pod uwa gę, że nie kie dy
czwo ro noż ny stróż scho dzi z po ste run ku, by za ła twić swo je spra wy…

Wkle ja ne w róż ne miej sca mi kro na daj ni ki GPS mo gą oka zać się wiel ce po moc ne
w od zy ska niu skra dzio nej ma szy ny
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na, któ ra wy je dzie po za wir tu al ne ogro dze nie i znaj dzie się
po za do zwo lo nym ob sza rem pra cy, sa ma – w for mie wia do -
mo ści SMS lub e‑ma il – za ko mu ni ku je o tym swe mu wła ści -
cie lo wi. Po dob nie zresz tą jak o każ dej pró bie nie upraw nio ne -
go uży cia. Umoż li wia to szyb ką re ak cję za rzą dza ją ce go flo tą
ma szyn, co da je szan sę na pod ję cie od po wied nio wcze śnie
dzia łań mo gą cych sku tecz nie za po biec pró bie kra dzie ży. 
Za le tą mo ni to rin gu opar te go na tech no lo gii GPS jest moż li -
wość za sto so wa nia w ma szy nach i po jaz dach każ de go ro -
dza ju. Trans mi sja da nych od by wa się za po śred nic twem sie -
ci in ter ne to wej. Wła ści ciel ma szy ny otrzy mu je informacje
o jej po ło że niu. Co istot ne mo gą być one prze ka zy wa ne jed -
no cze śnie na kil ka urzą dzeń, na przy kład smart fo nów bę dą -
cych w po sia da niu ope ra to rów, kie row ni ków od cin ków czy
za wia du ją cych utrzy ma niem ru chu w da nej fir mie. dzię ki te -

mu mo gą oni bar dzo szyb ko re ago wać na wszel kie pró by
kra dzie ży czy nie upraw nio ne go uży cia sprzę tu. 
Sys tem moż na rów nież w ła twy spo sób za mon to wać w ma -
szy nach star sze go ty pu. Sko rzy stać przy tym moż na z ofer ty
nie za leż nych do staw ców; chcą cy za bez pie czyć swe ma szy -
ny nie są zo bli go wa ni do in sta lo wa nia fa brycz ne go sys te mu
mo ni to ro wa nia pra cy ma szyn. 
Kło pot jed nak w tym, że choć sto so wa ne w sys te mach opar -
tych na tech no lo gii GSM na daj ni ki są w sta nie spro stać cięż -
kim wa run kom pa nu ją cych na więk szo ści pla ców bu do wy,

to moż na je w dość ła twy spo sób zneu tra li zo wać. Zło dzie je
sto su ją w tym ce lu za głu szar ki za kłó ca ją ce pa smo na daj ni -
ka. Bar dzo czę sto skra dzio na ma szy na cho wa na jest w przy -
go to wa nym za wcza su ekra no wa nym kon te ne rze. 
Mi mo za sto so wa nia róż ne go ro dza ju za bez pie czeń i środ -
ków za po bie gaw czych na sza ma szy na mo że paść łu pem
zło dziei. Ża den z sys te mów nie jest bo wiem w sta nie oprzeć
się za ku som ama to rów cu dzej wła sno ści. War to za tem za -
wcza su po my śleć nad za in sta lo wa niem w ma szy nie mo du -
łu -na daj ni ka umoż li wia ją ce go bły ska wicz ne na mie rze nie
i od zy ska nie skra dzio nej ma szy ny. Pod sta wą przy wy bo rze
sys te mu jest je go sku tecz ność, któ ra wy ni ka z od por no ści
na za głu sza nie wy ko rzy sty wa ny mi przez zło dziei pro fe sjo -
nal ny mi jam me ra mi GPS/GSM dzia ła ją cy mi na wszyst kich
pa smach. Aby to osią gnąć sto so wa ne są spe cjal ne mo du -
ły, któ re ko mu ni ku ją się z od bior ni ka mi fir my mo ni to ru ją cej
dro gą ra dio wą. Mon to wa ne są w za bez pie cza nym sprzę cie
w trud no do stęp nym miej scu, nie zna nym na wet wła ści cie lo -
wi. Mo du ły ma ją wła sne za si la nie, nie są wpi na ne w in sta la -
cję elek trycz ną ma szy ny, nie da się za tem ich zneu tra li zo -
wać odłą cza jąc aku mu la tor.
Choć mo du ły naj now szej ge ne ra cji ko mu ni ku ją się dro gą
ra dio wą, to wy ko rzy stu ją tak że do dat ko wo tech no lo gię
GSM. Dzię ki te mu w po cząt ko wej fa zie kra dzie ży wła ści ciel
mo że zo stać po in for mo wa ny przez SMS o pró bie nie -

upraw nio ne go uru cho mie nia ma szy ny. Naj waż niej szy jest
jed nak oczy wi ście mo duł ra dio wy. Do mo men tu zgło sze -
nia kra dzie ży po zo sta je on w uśpie niu, po we ry fi ka cji zgło -
sze nia fir ma za bez pie cza ją ca ma szy nę wy bu dza go i usta -
la je go po ło że nie wy ko rzy stu jąc apa ra tu rę na mie rza ją cą
na sa mo cho dach, dro nach i sa mo lo tach. W koń co wej fa -
zie po szu ki wań wy ko rzy sty wa ne są ze sta wy no szo ne. Po -
zwa la to na bar dzo do kład ne – na wet do kil ku cen ty me -
trów – usta le nie miej sca po sto ju skra dzio nej ma szy ny.
Dzię ki te mu po li cji wska zać moż na na przy kład kon kret ny
kon te ner czy ga raż, w któ rym zło dzie je ukry li swój łup. 
Sys tem na mie rza nia skra dzio nych ma szyn opie ra się
na sie ciach sta cji nadaw czo -od bior czych, dzia ła ją cych ca -
ło do bo wo cen trach re je stru ją cych zgło sze nia kra dzie ży
i prze twa rza ją cych sy gna ły z mo du łów ra dio wych. W po -
cząt ko wej fa zie po szu ki wań skra dzio ną ma szy nę sta ra ją
się na mie rzyć za ło gi sa mo cho dów pa tro lo wych. Je że li ma -
ją z tym pro ble my, do ak cji wkra cza ją dro ny i sa mo lot. 
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Z pla ców bu do wy gi ną na wet ol brzy mie ma szy ny, zło dzie je le gi ty mu ją cy się nie -
kie dy fał szy wy mi do ku men ta mi ko rzy sta ją ze spe cja li stycz ne go trans por tu

Umiesz czo na na szy bie na lep ka in for mu je o tym, że w ra zie kra dzie ży za cznie dzia -
łać na daj nik LoJack, któ re go sy gnał umoż li wi szyb kie od zy ska nie ma szy ny

So lid ne ogro dze nie utrud nia ży cie ama to rom cu dzej wła sno ści. Nie ste ty za rzą -
dza ją cy pla ca mi bu do wy zda ją się nie kie dy o tym za po mi nać 
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Ma szy ny bu dow la ne, mi mo swo ich ga ba ry tów, są
ku szą cym łu pem dla zło dziei. Nie ste ty, na wet za -
sto so wa nie naj bar dziej wy ra fi no wa nych środ ków

an ty kra dzie żo wych mo że oka zać się nie wy star cza ją ce.
A je śli sprzęt nie spo dzie wa nie znik nie z pla cu bu do wy, je -
go wła ści cie la cze ka ją do dat ko we kom pli ka cje, bo wiem
oprócz cza so chłon ne go pro ce su od szko do waw cze go brak
ma szy ny po wo du je bar dzo trud ne, a cza sem wręcz nie -
moż li we do po we to wa nia za kłó ce nia w pro ce sach za cho -
dzą cych na pla cu bu do wy. Ozna cza ko niecz ność wstrzy -
ma nia okre ślo nych prac na bu do wie do cza su od zy ska nia
sprzę tu lub, co nie ste ty by wa nie kie dy nie unik nio ne, po kry -
cia kosz tów ma szy ny za stęp czej. 
Wła śnie dla te go war to za in we sto wać w urzą dze nia umoż li -
wia ją ce bły ska wicz ną lo ka li za cję i od zy ska nie skra dzio nej
ma szy ny. Sko rzy stać moż na z sys te mu ra dio we go LoJack,
któ re go dzia ła nie opar te jest na naj sku tecz niej szym spo so -
bie na od zy ski wa nie skra dzio ne go sprzę tu. W za bez pie czo -
nej ma szy nie – w trud no do stęp nym i za każ dym ra zem in -
nym, nie zna nym na wet wła ści cie lo wi miej scu – umiesz cza -
ny jest mo duł ra dio wy. Po sia da on for mę pu deł ka o nie wiel -
kich ga ba ry tach, ma wła sne za si la nie i dzię ki te mu nie mu -
si być wpi na ny w in sta la cję elek trycz ną ma szy ny. To, w po -
łą cze niu z fak tem, że mo duł, aż do mo men tu zgło sze nia
kra dzie ży znaj du je się w sta nie uśpie nia, nie emi tu jąc żad -
nych sy gna łów lo ka li za cyj nych, spra wia, że zło dzie jo wi nie -
zwy kle trud no go zlo ka li zo wać. Nie jest on w sta nie szyb ko
go zneu tra li zo wać. War to rów nież pod kre ślić, że lo ka li za tor
jest cał ko wi cie od por ny na dzia ła nie wszel kie go ro dza ju za -
głu sza rek, któ ry mi po słu gu ją się ama to rzy cu dzej wła sno -
ści. Sy gna łu z mo du łu nie tłu mią też pod ziem ne ga ra że czy
kon te ne ry, w któ rych czę sto – na przy kład na czas trans por -
tu – ukry wa ne są kra dzio ne po jaz dy i ma szy ny. Wprost prze -
ciw nie, w ta kich sy tu acjach wła sne roz miesz czo ne na te re -
nie ca łe go kra ju sta cje nadaw czo -od bior cze LoJack sy gnał
ze skra dzio ne go sprzę tu od bie ra ją jesz cze wy raź niej!
Mo duł LoJack na da je dro gą ra dio wą nie za głu szal ny sy gnał,
któ ry umoż li wia za ło gom po szu ki waw czym zlo ka li zo wa nie
skra dzio nej ma szy ny lub po jaz du. W chwi li, gdy wła ści ciel
za uwa ża kra dzież swo je go sprzę tu, wszyst ko co mu si zro -
bić, to jak naj szyb ciej zgło sić kra dzież na po li cję oraz po -
wia do mić te le fo nicz nie Cen trum Ope ra cyj ne LoJack. Dzia -

ła ono bez wy jąt ków przez ca łą do bę, sie dem dni w ty go -
dniu, w świę ta i w dłu gie week en dy. Oso bą zgła sza ją cą
mu si być wła ści ciel ma szy ny lub oso ba przez nie go upo -
waż nio na, na przy kład kie row nik bu do wy czy za rzą dza ją cy
flo tą w da nej fir mie. Po zwe ry fi ko wa niu zgło sze nia eki py
po szu ki waw cze LoJack bły ska wicz nie przy stę pu ją do dzia -
ła nia ak ty wu jąc umiesz czo ny w skra dzio nym sprzę cie mo -
duł, któ ry za czy na wy sy łać sy gnał lo ka li zu ją cy.
De cy du ją cy się na za mon to wa nie w swej ma szy nie czy po jeź -
dzie mo du łu LoJack nie mu szą oba wiać się utra ty pry wat no -
ści czy da nych o spo so bie i in ten syw no ści eks plo ato wa nia
za bez pie czo ne go sprzę tu. Jak już wspo mnia no, pod czas co -
dzien ne go użyt ko wa nia ma szy ny mo duł nie wy sy ła żad nych
sy gna łów lo ka li za cyj nych, nie re je stru je tras jej prze miesz cza -
nia i nie ma pod glą du jej po zy cji. Oczy wi ście w ra zie po trze by
po wy ku pie niu usłu gi LoJack Sky Sys tem ist nie je moż li wość
mo ni to ro wa nia ma szy ny dzię ki tech no lo gii GPS/GSM. Funk -
cją tą za in te re so wa ni są przede wszyst kim klien ci, któ rzy chcą
nie tyl ko zwięk szyć praw do po do bień stwo od zy ska nia skra -
dzio nej ma szy ny, ale tak że kon tro lo wać jej ak tu al ne po ło że -
nie. Jest to istot ne, szcze gól nie w przy pad ku ma szyn dro go -
wych eks plo ato wa nych na roz le głych pla cach bu do wy. 
Sta ty sty ki prze ma wia ją na ko rzyść sys te mu LoJack. Zde cy -
do wa na więk szość po szu ki wań koń czy się bo wiem suk ce -
sem w po sta ci od na le zie nia skra dzio ne go sprzę tu w cią gu
nie ca łych dwu dzie stu czte rech go dzin od mo men tu przy ję -
cia zgło sze nia. Szyb kość od zy ska nia za le ży przede wszyst -
kim od cza su, ja ki upły nął od kra dzie ży do mo men tu zgło -
sze nia te go fak tu w Cen trum Ope ra cyj nym LoJack. Po li cja
wraz z za ło ga mi po szu ki waw czy mi LoJack lo ka li zu ją skra -
dzio ny sprzęt dzię ki na ziem nej in fra struk tu rze oraz kom pu -
te rom śle dzą cym umiesz czo nych w po jaz dach po szu ki -
waw czych i ra dio wo zach. LoJack dzia ła na te re nie ca łej Pol -
ski oraz w trzy dzie stu dzie wię ciu kra jach na świe cie. Od zy -
ska nia w fi nal nym eta pie (już po wy śle dze niu do kład nej lo -
ka li za cji sprzę tu) są prze pro wa dza ne we współ pra cy z po li -
cją. Gdy tyl ko po li cja za bez pie czy ewen tu al ne śla dy przy -
dat ne pod czas dal sze go śledz twa, od zy ska ny po jazd czy
ma szy na są zwra ca ne pra wo wi te mu wła ści cie lo wi. Po od zy -
ska niu sprzę tu po kra dzie ży au to ry zo wa ni in sta la to rzy
LoJack prze pro wa dza ją prze gląd tech nicz ny mo du łu w ce -
lu upew nie nia się o po praw no ści je go dzia ła nia.
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Niezwykle skuteczny LoJack pomoże odzyskać maszynę!

http://lojack.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 ną ma szy nę,
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 to 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 kiem 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.
Wie lo let nie do świad cze nia udo wad nia ją, że 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. Ko rzy sta ją -
cy z DNA Pro gram wraz z ozna ko wa niem sprzę tu na by wa ją
gwa ran cję, któ ra obo wią zu je przez trzy la ta od mo men tu do -
ko na nia za bez pie cza nia. Je że li ozna ko wa ny sprzęt zo sta nie
w tym cza sie skra dzio ny, do staw ca sys te mu nie tyl ko zwró ci
po szko do wa ne mu kwo tę któ rą ten wy dał na za bez pie cze nie,
ale tak że wy ko na no we za bez pie cze nie gra tis na no wym
sprzę cie. Po nad to w nie któ rych przy pad kach (je że li wła ści -
ciel sprzę tu jest oso bą fi zycz ną) do staw ca sys te mu zre kom -
pen su je mu kosz ty wy naj mu za stęp czej ma szy ny czy au ta
do kwo ty trzech ty się cy zło tych.

DNA Pro gram – sku tecz na for ma za bez pie cze nia i iden ty fi ka cji 
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Bry tyj ski kon cern JCB pre zen tu je ko lej ne udo god nie -
nie dla użyt kow ni ków ma szyn tej mar ki – JCB
LiveLink. Ta ką na zwę no si za awan so wa ny sys tem te -

le ma tycz ny umoż li wia ją cy nie tyl ko szyb szą re ali za cję in we -
sty cji, ale tak że – dzię ki moż li wo ści śle dze nia na bie żą co
pa ra me trów ro bo czych – utrzy my wa nie ma szy ny w na le ży -
tym sta nie tech nicz nym i jej ochro nę przed za ku sa mi osób
nie po wo ła nych. Jesz cze do nie daw na wśród użyt kow ni ków
ma szyn pa no wa ło prze świad cze nie, że sys te my te le ma tycz -
ne są dro gie i skom pli ko wa ne w ob słu dze, ich in sta la cja
opła ca się więc wy łącz nie w du żych ma szy nach. – Kon struk -
to rzy JCB two rząc opar ty na tech no lo gii GPS sys tem LiveLink
sta ra li się za dać kłam te go ro dza ju opi niom. Opra co wa li no -
wo cze sny sys tem mo ni to ro wa nia in sta lo wa ny w każ dej ma -
szy nie mar ki JCB. Sys tem dzia ła ca łą do bę wy sy ła jąc po wia -
do mie nia o od stęp stwach od nor my w pra cy ma szy ny sy gna -
li zu jąc ko niecz ność in ter wen cji ser wi su. Waż ną za le tą sys te -
mu Li ve Link jest tak że ochro na ma szy ny przed nie upraw nio -
nym uży ciem lub kra dzie żą. Uru cho mie nie JCB LiveLink nie
na strę cza więk szych trud no ści. Wszyst ko, cze go po trze bu je
użyt kow nik, to kom pu ter pod łą czo ny do In ter ne tu. Ter mi nal
LiveLink jest zin te gro wa ny z ma szy ną. Je go pod sta wo wą
funk cją jest per ma nent ne mo ni to ro wa nie za po mo cą licz nych
czuj ni ków pa ra me trów pra cy ma szy ny, ich gro ma dze nie
i prze sy ła nie do spe cjal ne go ser we ra utrzymywanego przez
kon cern JCB. Stąd da ne na te mat pra cy ma szy ny w for mie
przej rzy stych ze sta wień prze sy ła ne są do wła ści cie la urzą dze -
nia za po mo cą tech no lo gii mo bil nej łącz no ści – tłu ma czy
Mar le na Ga sek z fir my In ter han dler, wy łącz ne go au to ry zo wa -
ne go dys try bu to ra ma szyn JCB w Pol sce.
Dzię ki sys te mo wi LiveLink użyt kow nik otrzy mu je zdal nie na -
stę pu ją ce da ne na te mat ma szy ny: 
• lo ka li za cja miej sca pra cy lub po sto ju, 
• ostrze że nie o nie upraw nio nym uży ciu lub ru chu,
• alar my dia gno stycz ne,
• czas pra cy i ob cią że nia sil ni ka,
• ru ty no we usłu gi po wia da mia nia,
• cza su efek tyw ne go użyt ko wa nia, 
• zu ży cie pa li wa, 
• czas prze sto ju.
LiveLink mo że zo stać rów nież skon fi gu ro wa ny w ten spo sób,
by prze sy łać wszyst kie klu czo we in for ma cje do ty czą ce pa ra -
me trów pra cy ma szy ny pocz tą elek tro nicz ną w po sta ci cy klicz -
nych ra por tów. Tra fia ją one bez po śred nio do skrzyn ki pocz to -
wej użyt kow ni ka w kom pu te rze lub te le fo nie ko mór ko wym.
LiveLink sta no wi do sko na łą po moc w co dzien nej pra cy użyt kow -
ni ka ma szy ny. Zwięk sza bo wiem sto pień jej efek tyw ne go wy ko -
rzy sta nia, po pra wia bez pie czeń stwo i wy dłu ża bez a wa ryj ny czas
pra cy. Po pra wa kon tro li za rzą dza nia ma szy ną po przez wy ko rzy -
sta nie sys te mu LiveLink przy no si tak że ko rzy ści w po sta ci ogra -
ni cze nia zu ży cia pa li wa, zmniej sze nie cza su bez pro duk tyw nych
prze sto jów i po pra wy efek tyw no ści wy ko ny wa nych prac. Funk -
cje dia gno stycz ne z od po wied nim wy prze dze niem da ją in for ma -
cje o rze czy wi stym sta nie tech nicz nym ma szy ny, co po zwa la
na od po wied nio wcze sną re ak cję ser wi su i ogra ni cze nie ry zy ka
wy stą pie nia po waż niej szej awa rii wy łą cza ją cej ma szy nę z nor -
mal ne go użyt ko wa nia na dłuż szy okres. Dzię ki te mu użyt kow nik
ma szy ny po czy nić mo że od czu wal ne dla nie go oszczęd no ści.

Funk cje LiveLink sta no wią klucz do mak sy ma li za cji wy daj no -
ści ma szy ny. Sys tem ra por to wa nia zu ży cia pa li wa dzię ki
prze ka zy wa niu na bie żą co pre cy zyj nych da nych uspraw nia
kon tro lę nad je go za pa sa mi i skła da nie z od po wied nim wy -
prze dze niem za mó wień na no we do sta wy. Do kład ne mo ni to -
ro wa nie cza su pra cy i od stępstw od nor my pro wa dzi z ko lei
do lep sze go pla no wa nia ob słu gi ser wi so wej ma szyn. Wi zy ta
me cha ni ków mo że na stą pić w naj bar dziej do god nym mo -
men cie, na przy kład kie dy wy łą cze nie ma szy ny z ru chu nie
za kłó ci pro ce su tech no lo gicz ne go. Mo ni to ring cza su bez -
czyn no ści po zwa la okre ślić fak tycz ną wy daj ność ma szy ny,
po ma ga za rzą dzać za so ba mi i zmniej szyć mar no traw stwo.
JCB LiveLink umoż li wia wła ści cie lo wi do kład ne zde fi nio wa nie
ob sza ru ro bo cze go, w ja kim pra cu je ma szy na. Dzię ki „wir tu al -
ne mu ogro dze niu” mo że on być pe wien, że ma szy na pra cu je
na je go pla cu bu do wy i nie zo sta ła prze miesz czo na po za je go
te ren. Użyt kow ni cy LiveLink mo gą li czyć na ob ni że nie – na wet

o dzie sięć pro cent – skła dek ubez pie cze nio wych. Sys tem sta -
no wi bo wiem do dat ko we za bez pie cze nie przed nie upraw nio -
nym uży ciem i kra dzie żą ma szy ny. Umoż li wia rów nież zlo ka li -
zo wa nie skra dzio ne go sprzę tu. Tak by ło, kie dy je den z miesz -
kań ców gmi ny Bra lin (wiel ko pol skie) za wia do mił po li cję, że
w no cy z je go po se sji skra dzio no ko par ko -ła do war kę JCB. Jej
war tość osza co wa no na 270 ty się cy zło tych. Po li cja przy stą pi -
ła do ba da nia miej sca kra dzie ży, zbie ra nia in for ma cji i już go -
dzi nę po przy ję ciu zgło sze nia do kład nie wie dzia ła, gdzie zło -
dzie je ukry li swój nie ma ły łup. Mia ła uła twio ne za da nie. Ma szy -
na JCB 3CX zo sta ła bo wiem wy po sa żo na w sys tem mo ni to ro -
wa nia JCB Li ve Link. Dzię ki te mu od ra zu by ło wia do mo, w ja -
kim kie run ku prze miesz cza ła się po kra dzie ży. Miej sce jej
ukry cia by ło rów nież ła two zlo ka li zo wać. Ko par ko -ła do war kę
ukry tą na te re nie opusz czo ne go PGR w pod wro cław skiej Żó -
ra wi nie od zy ska no i od da no wła ści cie lo wi.
Po dob na sy tu acja mia ła miej sce la tem te go ro ku, gdy łu pem
zło dziei sta ła się ła do war ka te le sko po wa JCB 536-60. Na szczę -
ście na krót ko. Dzię ki sys te mo wi LiveLink i po mo cy fir my In ter -
han dler po li cji bły ska wicz nie – bo już po upły wie nie speł na go -
dzi ny od zgło sze nia kra dzie ży – uda ło się usta lić miej sce ukry -
cia ma szy ny. Na stęp ne go dnia, po za koń cze niu czyn no ści
śled czych, ła do war ka wró ci ła do pra wo wi te go wła ści cie la.

LiveLink JCB – więk sza wy daj ność, mniej sze ry zy ko kra dzie ży

Sys tem dzia ła ca łą do bę wy sy ła jąc po wia do mie nia o od stęp stwach od nor my
w pra cy ma szy ny sy gna li zu jąc ko niecz ność in ter wen cji ser wi su
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Po wszech nie wia do mo, że nie ma ta kie go za bez pie cze -
nia, któ re w stu pro cen tach chro ni ło by ma szy nę
przed kra dzie żą. Blo ka dy moż na obejść i zła mać. Nie

ma więc ma szy ny, któ ra oprze się za ku som zło dziei. Z pla -
ców bu do wy zni ka więc za rów no drob ny sprzęt, jak i praw -
dzi we gi gan ty. W prze myśl ny spo sób za bez pie czo ne, nie ła -
twe do uru cho mie nia przez oso by nie upraw nio ne i kło po tli we
w trans por cie… A jed nak ma szy ny bu dow la ne gi ną, co przy -
spa rza kło po tów ich wła ści cie lom! Je śli doj dzie do kra dzie ży,
wła ści cie la cze ka ją kom pli ka cje zwią za ne z bra kiem sprzę tu
i zwią za ny mi z tym prze sto ja mi. A wia do mo prze cież, że za -
sa da „czas to pie niądz, a czas tra co ny to brak pie nię dzy”
spraw dza się naj le piej na pla cu bu do wy. 
War to za tem za wcza su po my śleć o za in sta lo wa niu sys te mu, któ -
ry da szan sę na jak naj szyb sze od zy ska nie skra dzio nej ma szy -
ny. Jej po wrót na plac bu do wy i kon ty nu owa nie prze rwa nych ro -
bót. Jed nym ze sku tecz nych spo so bów na od zy ska nie skra dzio -
ne go sprzę tu jest wy ko rzy sta nie mo du łu ra dio we go umoż li wia ją -
ce go do kład ne – co do kil ku cen ty me trów! – usta le nie jej po ło -
że nia. Ta ki wła śnie sys tem dzia ła ją cy w opar ciu o de dy ko wa ne
pa sma ra dio we ofe ru je fir ma Gan net Gu ard Sys tems. Wy bór
tech no lo gii ra dio wej spra wia, że mo duł jest nie za wod ny, w peł ni
od por ny na sto so wa ne przez zło dziei za głu szar ki GPS/GSM
oraz nie wy kry wal ny przez urzą dze nia elek tro nicz ne. In sta la cja
sys te mu jest bar dzo pro sta i szyb ka. Mo duł peł nią cy ro lę na daj -
ni ka mon to wa ny w za bez pie cza nej ma szy nie po sia da wła sne
za si la nie, dla te go też nie mu si być wpię ty w in sta la cję elek trycz -
ną. Przez ca ły czas po zo sta je w uśpie niu. Uru cha mia się go
zdal nie do pie ro po zgło sze niu i zwe ry fi ko wa niu kra dzie ży
przez cen tra lę alar mo wą fir my Gan net Gu ard Sys tems. Po ak ty -
wa cji mo du łu wy sy ła ne przez nie go sy gna ły śle dzą dwie jed -
nost ki Gan net Gu ard Sys tems za anga żo wa ne do po szu ki -
wań – po wietrz na i na ziem na. Wy po sa żo ny w spe cjal ną apa ra -
tu rę samolot mo że prze chwy cić sy gnał emi to wa ny przez mo -
duł na wet z od le gło ści trzy stu ki lo me trów! Nie ma przy tym
zna cze nia, czy skra dzio na ma szy na znaj du je się na otwar tym
te re nie, w pod ziem nym ga ra żu czy sta lo wym kon te ne rze.
W każ dym przy pad ku sys tem dzia ła nie za wod nie, a skra dzio ny
sprzęt uda je się na mie rzyć z cen ty me tro wą do kład no ścią. 
Na tych miast po zlo ka li zo wa niu miej sca po ło że nia mo du łu
do ak cji wkra cza jed nost ka na ziem na, któ ra we współ pra cy
z po li cją do ko nu je prze ję cia skra dzio nej ma szy ny. – Dzię ki du -
żej sku tecz no ści w od naj do wa niu skra dzio nych ma szyn w zde -
cy do wa nej więk szo ści wra ca ją one do pra wo wi tych wła ści cie li
jesz cze w tym sa mym dniu. Ma szy ny bu dow la ne nie są roz bie -
ra ne na czę ści. Po kra dzie ży z re gu ły od sta wia ne zo sta ją
w ustron ne miej sce, gdzie cze ka ją na no we pa pie ry i ta blicz ki
zna mio no we. Dzię ki te mu z re gu ły uda je się je od zy skać w ca -
ło ści. Uda nie współ pra cu je my z naj więk szy mi na pol skim ryn ku
dys try bu to ra mi ma szyn bu dow la nych. W ra mach pro wa dzo nych
dzia łań jed no ra zo wo od zy ski wa li śmy sprzęt wart na wet czte ry
mi lio ny zło tych – tłu ma czy Da riusz Kwak szys, Ma na ger IT w fir -
mie Gan net Gu ard Sys tems.
O wy so kiej sku tecz no ści fir my świad czą suk ce sy z ostat nich
mie się cy. W grud niu ubie głe go ro ku za ło ga Gan net Gu ard
Sys tems na mie rzy ła skra dzio ną ko par ko -ła do war kę JCB 3CX.
Po szu ki wa nia uwień czo no suk ce sem już po czter dzie stu pię -
ciu mi nu tach od mo men tu zgło sze nia, a po ko lej nych trzech

kwa dran sach uda ło się usta lić z do kład no ścią do kil ku cen ty -
me trów miej sce prze cho wy wa nia ma szy ny. W su mie zlo ka li -
zo wa nie i od na le zie nie przed mio tu kra dzie ży trwa ło za le d -
wie pół to rej go dzi ny. 
W po ło wie czerw ca tego roku klien to wi Gan net Gu ard Sys -
tems skradziono minikoparkę. Już dwie go dzi ny po zgło sze -
niu kra dzie ży za ło ga GGS zna ła miej sce jej po sto ju, a na -
stęp ne go dnia wła ści ciel mógł kon ty nu ować roz po czę te
pra ce bu dow la ne. Zda rze nie mia ło miej sce na te re nie wo je -
wódz twa ma zo wiec kie go.
W lip cu dy żur ny Gan net Gu ard Sys tems otrzy mał in for ma cję
o kra dzie ży ma szy ny Ca ter pil lar 428F. Zda rze nie mia ło miej sce
w No wym Dwo rze Ma zo wiec kim. Dzię ki sys te mo wi GanTrack
ko par ko -ła do war ka zo sta ła na mie rzo na i zlo ka li zo wa na już
po kil ku go dzi nach od mo men tu zgło sze nia. Ma szy na od na la -
zła się na te re nie wo je wódz twa łódz kie go. Przy udzia le po li cji
zo sta ła za bez pie czo na i prze ka za na pra cow ni ko wi au to ry zo -
wa ne go dys try bu to ra ma szyn Ca ter pil lar w Pol sce.
Sys tem ofe ro wa ny przez Gan net Gu ard Sys tems wy ko rzy stu -
je się czę sto do za bez pie cza nia ma szyn bu dow la nych, któ re
mu szą być czę sto trans por to wa ne po mię dzy pla ca mi bu do -
wy. Na te re nie wo je wódz twa ma zo wiec kie go fir mie uda ło się
zlo ka li zo wać skra dzio ną mi ni ko par kę JCB 8018. Cen tra la
Gan net Gu ard Sys tems otrzy ma ła zgło sze nie o kra dzie ży ze -
sta wu – sa mo cho du do staw cze go z la we tą, na któ rej by ła
prze wo żo na ma szy na. W tej sy tu acji pod ję to de cy zję o po de -
rwa niu sa mo lo tu wy po sa żo ne go w apa ra tu rę ra dio na mier ni -
czą. Po okre śle niu z po wie trza miej sca, w któ rym znaj do wa -
ła się skra dzio na ma szy na, we wska za ne miej sce uda ły się
jed nost ki te re no we Gan net Gu ard Sys tems. Na jed nej z po -
se sji od na le zio no ko par kę, a kil ka za bu do wań da lej la we tę.
Nie uda ło się na to miast usta lić, co sta ło się ze skra dzio nym
sa mo cho dem do staw czym. Nie ste ty,  nie by ł on wy po sa żo ny
w mo duł umoż li wia ją cy je go lo ka li za cję.
Ko lej ny suk ces w od zy ski wa niu ma szyn bu dow la nych Gan -
net Gu ard Sys tems od no to wał w po ło wie paź dzier ni ka.
Do cen tra li alar mo wej w go dzi nach po ran nych za dzwo nił
wła ści ciel in for mu ją cy o kra dzie ży ma szy ny mar ki JCB.
Po kil ku go dzi nach w asy ście po li cji za ło ga Gan net Gu ard
Sys tems od na la zła ma szy nę w za mknię tym po miesz cze niu
na te re nie pod war szaw skiej po se sji. Tym sa mym raz jesz cze
udo wod nio no, że ra dio wy sys tem lo ka li za cji GanTrack jest
wprost nie za stą pio ny w wal ce ze zło dzie ja mi.
Cza sem łu pem zło dziei pa da jednocześnie więk sza licz ba
ma szyn. Jed na z firm bu dow la nych dzia ła ją ca na te re nie wo -
je wódz twa ślą skie go stra ci ła w ten spo sób dwie ko par ko -ła -
do war ki JCB 3CX. Na szczę ście pra wo wi ty wła ści ciel ma szyn
bar dzo szyb ko to od krył i zgło sił  dy żur ne mu Cen tra li Alar mo -
wej Gan net Gu ard Sys tems. Po we ry fi ka cji zgło sze nia do ak -
cji bły ska wicz nie wkro czył sa mo lot i jed nost ki na ziem ne fir my.
Po kil ku go dzin nych po szu ki wa niach moż na by ło ogło sić suk -
ces. Obie „zgu by” od na le zio no, ale mia ły już prze bi te nu me -
ry na ta blicz kach zna mio no wych. Po li cjan ci mie li więc pro -
blem z usta le niem wła ści cie la ma szyn. W tej sy tu acji mógł się
on cie szyć po dwój nie z de cy zji o za in sta lo wa niu mo du łów
GanTrack. Tyl ko dzięki od bio ro wi emi to wa nych przez nie sy -
gna łów fir mie Gan net Gu ard Sys tems uda ło się szyb ko i jed -
no znacz nie po twier dzić po cho dze nie ma szyn.
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Gan net Gu ard Sys tems – na mie rzy i od zy ska skradziony sprzęt!
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Cat 988K XE to pierw sza ła do war ka ko ło wa z elek trycz -
nym ukła dem na pę do wym o wy so kiej wy daj no ści
w ofer cie fir my Ca ter pil lar. Za sto so wa ny w ła do war ce

Cat 988K XE elek trycz ny układ na pę do wy przy no si efek ty.
Dłu go trwa łe te sty prak tycz ne wy ka za ły, że w po rów ny wal -
nych wa run kach in no wa cyj na ma szy na pod czas prac prze ła -
dun ko wo -trans por to wych osią ga o dwa dzie ścia pięć pro cent
wyż szą wy daj ność i na wet do dzie się ciu pro cent więk szą
pro duk tyw ność niż kon wen cjo nal na ła do war ka Cat 988K.
No wa, du ża ma szy na sta je się czę ścią ga my pro duk tów

obej mu ją cych wio dą cą w bran ży ła do war kę ko ło wą 988K
i nie daw no wpro wa dzo ną do ofer ty ła do war kę ko ło wą 986K.
Ła do war ka 988K XE umoż li wia osią gnię cie wy so kiej wy daj -
no ści we wszyst kich pra cach za ła dun ko wych i jest za le ca -
na do sto so wa nia w miej scach pra cy, w któ rych pa nu ją trud -
ne wa run ki, a zu ży cie pa li wa jest zna czą cym czyn ni kiem
wpły wa ją cym na łącz ne kosz ty eks plo ata cji ma szy ny.
W no wej ła do war ce wy ko rzy sta no tech no lo gię prze łą cza nej re luk -
tan cji (SR) oraz po nad pięt na sto let nie do świad cze nie fir my Ca ter -
pil lar w kon stru owa niu na pę dów elek trycz nych. Spraw dzo ny
w prak ty ce sil nik C18 ACERT, me cha nicz na prze kład nia ukła du
hy drau licz ne go, układ na pę do wy i osie z mo de lu 988K to ele men -
ty, któ re po zo sta ją ta kie sa me w ma szy nie z na pę dem elek trycz -
nym w ce lu za pew nie nia cią głe go, bez pro ble mo we go dzia ła nia.
In no wa cyj na ma szy na – w po rów na niu z kon wen cjo nal ną ła do -
war ką 988K – umoż li wia osią gnię cie wyż szej o dwa dzie ścia pięć
pro cent wy daj no ści pod czas za ła dun ku sa mo cho dów cię ża ro -
wych oraz na wet do czter dzie stu dzie wię ciu pro cent w za sto so wa -
niach za ła dun ku czo ło we go. Po zwa la to zmniej szyć kosz ty i po -
ma ga w ogra ni cze niu emi sji ga zów cie plar nia nych i dwu tlen ku
wę gla. Jed no cze śnie ba da nia pro duk cyj ne fir my Ca ter pil lar wy ka -
za ły, że no wa ła do war ka za pew nia do dzie się ciu pro cent wyż szą
wy daj ność w pra cach prze ła dun ko wo -trans por to wych.
No wa ła do war ka Cat 988K XE umoż li wia za sto so wa nie róż -
nych po jem no ści łyż ki – od 4,7 do 13 m3. Zna mio no wa stan -
dar do wa ła dow ność i ła dow ność przy zwięk szo nej wy so ko -
ści pod no sze nia wy no si 11,3 to ny pod czas pra cy z ma te ria -
łem od czo ła i 14,5 to ny dla ma te ria łów syp kich. Osprzęt
do prac ziem nych (GET) ty pu Ad van sys chro ni łyż ki i umoż -
li wia zmniej sze nie kosz tów ope ra cyj nych, dzię ki cze mu moż -
na wy ko rzy stać spraw ność ma szy ny w jak naj lep szy spo sób.
Stan dar do wa ła do war ka ko ło wa 988K XE pod wzglę dem wy -
daj no ści od po wia da osią gom mo de lu Cat 770G pod czas trzy -
cy klo we go za ła dun ku 38,6 to ny i osią gom ła do war ki Cat 772
pod czas czte ro cy klo we go za ła dun ku 46,3 to ny. Jej kon fi gu ra -
cja wy so kie go pod no sze nia pod wzglę dem wy daj no ści od po -
wia da osią gom mo de lu Cat 773G pod czas pię cio cy klo wej ope -
ra cji za ła dun ku 55,3 to ny i osią gom mo de lu Cat775G pod czas
sze ścio cy klo wej ope ra cji za ła dun ku 64 to ny.
Za sto so wa na w no wej ła do war ce 988K XE tech no lo gia na pę du
elek trycz ne go Ca ter pil lar umoż li wia ob ni że nie cał ko wi tych
kosz tów kon ser wa cji przy jed no cze snym zwięk sze niu ży wot -
no ści sil ni ka. Dzię ki dłuż szym okre som po mię dzy wy mia na mi
ole ju wy no szą cym 2.000 go dzin ła do war ka ko ło wa z na pę dem
elek trycz nym wy ko rzy stu je o czter dzie ści pro cent mniej ole ju
w ukła dzie na pę do wym. Wy trzy ma ły sil nik na pę do wy SR, ge -
ne ra tor i fa low nik są zbu do wa ne w spo sób po zwa la ją cy na ko -
rzy sta nie pod czas dru gie go cy klu użyt ko wa nia przy mi ni mal nej

kon ser wa cji. Po nad to wy daj ny na pęd elek trycz ny zwięk sza ży -
wot ność sil ni ka mak sy mal nie o 3.500 go dzin, wy dłu ża jąc czas
mię dzy re ge ne ra cja mi ukła du na pę do we go. Ja ko po moc
przy re ge ne ra cji na pę du elek trycz ne go fir ma Ca ter pil lar ofe ru -
je przej rzy ste ma te ria ły szko le nio we do ty czą ce ser wi so wa nia
oraz wio dą cą w bran ży po moc tech nicz ną dla klien ta, świad -
czo ną przez roz le głą sieć de ale rów fir my Cat. Re ge ne ro wa ne
sil ni ki na pę do we, ge ne ra to ry i fa low ni ki rów nież bę dą do stęp -
ne w ce lu zmniej sze nia kosz tów re ge ne ra cji.
Nie znacz ne zmia ny we wnątrz ka bi ny no wej ła do war ki 988K
XE za pew nia ją ope ra to rom zna ne funk cje i po dob ne od czu -
cia, jak pod czas ko rzy sta nia z ła do war ki 988K. Jed no cze śnie
ope ra to rzy od czu wa ją lep szą płyn ność ob słu gi i ła twość dzia -
ła nia. No wa ła do war ka za pew nia je den za kres pręd ko ści,
więc ma szy na pra cu je efek tyw nie bez po trze by zmia ny bie -
gów. No we wir tu al ne bie gi po ma ga ją kon tro lo wać pręd kość
jaz dy ma szy ny i za pew nić płyn ne zmia ny kie run ku.
Stan dar do we łą cze Cat Pro duct Link umoż li wia zdal ne mo ni -
to ro wa nie da nych za po mo cą in ter fej su VisionLink, więc za rzą -
dza ją cy flo tą mo gą w ten spo sób czer pać in for ma cje o kry -

tycz nych da nych zwią za nych z dzia ła niem ma szy ny. W ce lu
po pra wy za rzą dza nia ma szy ną do stęp ne są da ne do ty czą ce
zu ży cia pa li wa i prze miesz czo nych ła dun ków, przy po mnie nia
o pla no wym ser wi so wa niu, aler ty ko dów uste rek oraz róż ne
ra por ty do ty czą ce pro duk tyw no ści. Po nad to wbu do wa ny sys -
tem za rzą dza nia in for ma cja mi o za sad ni czym zna cze niu (Vi tal
In for ma tion Ma na ge ment Sys tem – VIMS) za pew nia ope ra to -
ro wi wgląd do róż nych da nych ope ra cyj nych, ta kich jak zu ży -
cie pa li wa w cza sie rze czy wi stym i efek tyw ność zu ży cia pa li -
wa, za po śred nic twem in te rak tyw ne go ekra nu do ty ko we go.
No wa ła do war ka Cat 988K XE wy po sa żo na jest w sze reg
roz wią zań tech no lo gicz nych w ce lu zwięk sze nia efek tyw no -
ści pra cy i skró ce nia prze sto jów. Sys tem Cat Pro duc tion Me -
asu re ment (CPM) umoż li wia wy świe tla nie in for ma cji o ma sie
ła dun ku w ka bi nie ma szy ny, co po zwa la ope ra to rom zwięk -
szyć pro duk tyw ność i pre cy zyj niej za ła do wać ma te riał. Sys -
tem CPM umoż li wia ko rzy sta nie z za awan so wa nych try bów
wa że nia, któ re wspo ma ga ją pre cy zję ła do wa nia oraz istot nie
zwięk sza ją szyb kość cy klu ła do wa nia.

Cat 988K XE – ładowarka elek trycz na, wy daj na i oszczęd na

In no wa cyj na ma szy na umoż li wia osią gnię cie nie zwy kle wy so kiej wy daj no ści pod -
czas prac po le ga ją cych na za ła dun ku sa mo cho dów cię ża ro wych
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Nie wąt pli wie naj więk szą atrak cji te go rocz nych tar gów
Ma szbud by ły po ka zy in no wa cyj nej spy char ki Ko mat su
D61 EXi/PXi-24. In no wa cyj na ma szy na – zda niem na -

szej re dak cji ze wszech miar słusz nie – zdobyła tar go wy me dal
przy zna ny przez ko mi sję kon kur so wą pod prze wod nic twem
prof. dr hab. inż. Wie sła wa Trąmp czyń skie go z Po li tech ni ki
Świę to krzy skiej. Wy róż nio na ma szy na wy po sa żo na jest w
zainstalowany fabrycznie sys tem ste ro wa nia pra cą 3D GNSS
(Glo bal Na vi ga tion Sa tel li te Sys tem) opra co wa ny specjalnie dla
Komatsu przez fir mę Top con Po si tio ning Sys tems Inc. Ja poń scy
kon struk to rzy do da li do nie go ulep szo ną jed nost kę po mia ru in er -
cyj ne go (IMU+) wraz z mo du łem lo gicz nym za pew nia ją cym ak -
tu ali za cję po zy cji wy ko ny wa ną sto ra zy na se kun dę oraz w wy po -
sa żo ne w zin te gro wa ny ze staw sen so rów si łow ni ki hy drau licz ne.
Czujniki po zwa la ją uzy skać in for ma cje o wy so ko ści, skrę cie oraz
na chy le niu le mie sza na staw ne go PAT. Znik nę ły z niego masz ty
z gło wi ca mi GPS i ka ble łą czą ce, po nie waż za stą pi ła je spe cjal -
na an te na GNSS za mon to wa na na da chu ka bi ny. Dzię ki te mu
ogra ni czo no ry zy ko uszko dze nia lub kra dzie ży dro gich kom po -
nen tów sys te mu oraz po pra wio no wi docz ność po la pra cy.

Przed sta wi cie le „Ma szyn Bu do wal nych” by li bar dzo cie ka wi,
ja ki pro gram de mo dla „in te li gent nej ma szy ny” przy go to wa ła
eki pa Ko mat su Po land. Cho ciaż po go da nie by ła ty po wo ma -
jo wa – ni ska tem pe ra tu ra po wie trza, zim ny wiatr, za chmu rzo -
ne nie bo, prze lot ne opa dy desz czu ze śnie giem – to jed nak
chęt nych do oglą da nia od by wa ją cych się trzy ra zy dzien nie
po ka zów nie bra ko wa ło. Ten, któ ry da ne by ło nam ob ser wo -
wać, pro wa dził Ma ciej Grem blew ski, in ży nier pro duk tu do
spraw ma szyn in te li gent nych w Ko mat su Po land.
Na po cząt ku by ło spy cha nie w try bie zgrub nym. Kie dy na le -
mie szu zgro ma dzi ło się zbyt wie le urob ku, to je go po ło że nie
by ło au to ma tycz nie ko ry go wa ne w ce lu za po bie że nia śli zga -
nia się gą sie nic na pod ło żu. Dzię ki te mu roz wią za niu wy daj -
ność ma szy ny wzra sta na wet o trzy dzie ści pro cent (mniej sza
licz ba prze jaz dów), co wie lo krot nie po twier dzo no pod czas
eks plo ata cji spy cha rek kla sy iMC w kra jach Eu ro py Za chod -
niej. Ten tryb jest cał ko wi cie zauto ma ty zo wa ny. Udo wad niał to
wi dzom ope ra tor, trzy ma jąc rę ce na przed niej szy bie ka bi ny.
W kolejnej części pokazu obejrzeliśmy pre cy zyj ne ura bia nie
po wierzch ni w try bie koń co wej ni we la cji te re nu. Ma szy na po -

sia da funk cję ni we la cji za rów no do przo du, jak i do ty łu, co eli -
mi nu je śla dy gą sie nic. Wów czas po wierzch nia grun tu jest
równa niczym stołowy blat. 
Dy na micz ny po kaz za koń czy ło pro fi lo wa nie te re nu w for mie
dwu spa do we go dasz ka, w któ rym le miesz au to ma tycz nie prze -
chy lał się w le wo lub w pra wo, za cho wu jąc jed no cze śnie za da -
ne przez ope ra to ra pa ra me try spad ku po da nej stro nie osi. 
Po tem ma szy nę za trzy ma no i wy łą czo no sil nik. Nad szedł
czas dla cie kaw skich wraz z moż li wo ścią za ję cia miejsca w fo -
te lu ope ra to ra. Py tań oraz za chwy tów nie bra ko wa ło. Jed -
nych cie ka wił do ty ko wy wy świe tlacz sys te mu GNSS za mon -
to wa ny nad pul pi tem, któ ry moż na re gu lo wać usta wia jąc go

w do god nej dla sie bie po zy cji, zaś dru gich fa scy no wał du ży,
wie lo funk cyj ny i ko lo ro wy ekran cie kło kry sta licz ny TFT. 
Za częliśmy za sta na wiać się, czy ma szy nę zbu do wa ną przez
czło wie ka moż na na zwać in te li gent ną i przy pi sy wać jej ce chy
zwią za ne z in te li gen cją. Zgod nie z de fi ni cją za war tą w „Słow ni -
ku ję zy ka pol skie go” wy raz „in te li gent ny” ozna cza ko goś ob da -
rzo ne go in te li gen cją, ro zum ne go, my ślą ce go, nie głu pie go, mą -
dre go, by stre go, po jęt ne go, zdol ne go. Jed nym sło wem ludz ką
isto tę! A prze cież ma szy na nie my śli i nie prze wi du je, lecz bez -
wol nie i au to ma tycz nie wy ko nu je za da ne czyn no ści zgod nie
z na pi sa ny mi przez czło wie ka al go ryt ma mi oraz bły ska wicz nie
prze li cza da ne. Za tem – w naszym prze ko na niu – ma szy na nie
mo że być in te li gent na tak, jak czło wiek. Prze cież wszyst kie da -
ne do sys te mu GNSS mu si wpro wa dzić ope ra tor po przez in ter -
fejs. Rów nież to on de cy du je kie dy prze rwać da ną ope ra cję
w za leż no ści od czyn ni ków ze wnętrz nych lub za trzy mać ma szy -
nę. Au to ma ty ka tyl ko go wspo ma ga i wy rę cza w po wta rzal nych
czyn no ściach zwią za nych ze spy cha niem urob ku. Dla te go  spy -
char ka kla sy iMC jest wy łącz nie wy so ce zauto ma ty zo wa ną kon -
struk cją za wie ra ją cą no wo cze sne roz wią za nia oraz zin te gro wa -
ne sys te my i dzięki temu re we la cyj ną. Chwa ła ja poń skim in ży -
nie rom za in no wa cyj ność, zaś pro du cen to wi – za determinację
w upo wszech nia niu no wa tor skiej tech no lo gii. 
Spy char ka Ko mat su kla sy iCM wy war ła na nas wiel kie wra że -
nie. Je steśmy pe łni po dzi wu dla za sto so wa nych w niej tech no -
lo gii in for ma tycz nej i ko mu ni ka cyj nej oraz wy so kiego stop nia
au to ma ty za cji i zin te gro wa nia róż nych sys te mów. Dzię ki te mu
zy sku je nie tyl ko czło wiek, ale także śro do wi sko na tu ral ne.
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Maszyny inteligentne czy wysoce zautomatyzowane?

Cho ciaż po go da po go da pod czas po ka zów nie roz piesz cza ła, to chęt nych
do oglą da nia wy czy nów in te li gent nej spy char ki nie bra ko wa ło

Ele men ty sys te mu iMC są fa brycz nie zin te gro wa ne z ma szy ną, dzię ki cze mu nie trze -
ba do po sa żać jej w an te ny, do dat ko we jed nost ki ste ru ją ce czy ka ble elek trycz ne
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Po stęp tech nicz ny do ko nu ją cy się w bran ży bu dow la nej
na trwa łe ją re wo lu cjo ni zu je. Praw dzi we go prze ło mu do -
świad czyć mo że my za spra wą ma szyn au to no micz nych

prze cie ra ją cych so bie co raz śmie lej szla ki na pla cach bu do wy.
Sa mo cho dy au to no micz ne prze sta ły być dziś abs trak cją, nie -
któ re z nich z po wo dze niem re ali zu ją za da nia na roz le głych
pla cach bu do wy i ko pal niach su row ców skal nych. Czy już
wkrót ce do łą czą do nich pra cu ją ce sa mo dziel nie ko par ki, ła do -
war ki, spy char ki czy rów niar ki? Coraz więcej na to wska zu je…
Aby zro zu mieć, ja kie za da nia prze jąć mo gą au to no micz ne
ma szy ny bu dow la ne i w ja ki spo sób uspraw nić prze bieg pro -
ce sów bu dow la nych, na po czą tek na le ża ło by zde fi nio wać
mo ment, w któ rym ma szy nę okre ślić moż na mia nem au to no -
micz nej. Sło wo „au to no micz ny” po cho dzi z ję zy ka grec kie go
i ozna cza w do słow nym tłu ma cze niu ty le co „sa mo dziel ny”.

Je że li cho dzi o ma szy ny ro bo cze po ję cie au to no mii jest
nad wy raz po jem ne. Przy glą da jąc się dzia ła niu ma szyn pra -
cu ją cych sa mo dziel nie okre ślić mo że my róż ne po zio my au to -
no micz no ści. W przy pad ku sa mo cho dów mó wić mo że my aż
o pię ciu po zio mach au to no mii. Na naj niż szym (pierw szym
stop niu) znaj du ją się ła twe w in te gra cji sys te my wspo ma ga ją -
ce kie row cę – na przy kład sto so wa ny co raz czę ściej przez
pro du cen tów układ utrzy mu ją cy po jazd w pa sie ru chu. Na ko -
lej nych po zio mach au to no micz no ści (stop nie 2-4) ma my
do czy nie nia z sys te ma mi pro wa dzą cy mi do lek kiej au to ma ty -
za cji dzia ła nia po jaz du. Na stęp nie prze cho dzi my do au to ma -
ty za cji cał ko wi tej, gdzie ro la kie row cy ogra ni cza się je dy nie
do ak ty wa cji po szcze gól nych sys te mów i nad zo ro wa nia po -
praw no ści ich dzia ła nia. W ostat nim, pią tym stop niu au to no -
micz no ści kie row ca okre śla je dy nie ce le dzia ła nia, a po jazd
prze miesz cza się w peł ni sa mo dziel nie bez je go in ge ren cji. 
Spe cja li ści two rzą cy opro gra mo wa nie do ste ro wa nia pra cą
ma szyn au to no micz nych ko rzy sta ją z do świad czeń ze bra -
nych w trak cie re ali za cji za dań bu dow la nych. Mo gą do ko ny -
wać kom bi na cji za pro gra mo wa nych uprzed nio za cho wań
ma szyn na po szcze gól nych eta pach pra cy i – o ile po zwo li
na to tech ni ka za sto so wa na w in nej ma szy nie au to no micz nej
(mu sia ła by ko rzy stać z kom pa ty bil ne go, rów nie za awan so -

wa ne go opro gra mo wa nia) – do pro wa dzić do wza jem ne go
ko mu ni ko wa nia się ma szyn na pla cu bu do wy. Sprzęt uczest -
ni czą cy w re ali za cji pro ce su bu dow la ne go mo że w ten spo -
sób gru po wać się w ze spo ły wy ko nu ją ce okre ślo ne za da nie.
Kon kret nie ozna cza to, że au to no micz ne ma szy ny bu dow la -
ne – już w nie da le kiej przy szło ści – mo gą pra cu jąc w gru pach
re ali zo wać pro ce sy tech no lo gicz ne w spo sób bez błęd ny i ni -
czym nie za kłó co ny. W pra cach bu dow la nych wy ko ny wa -
nych w wa run kach ma ją cych ne ga tyw ny wpływ na zdro wie
pra cow ni ków, mo gą być oni sku tecz nie wy rę cza ni przez ma -
szy ny. Co istot ne, obec ność ope ra to ra w ka bi nie nie jest już
wa run kiem niezbędnym do działania. 
Ośrod ki ba daw czo -roz wo jo we pra cu ją peł ną pa rą, a opra -
co wy wa ne przez nie au to no micz ne ma szy ny bu dow la ne
daw no już prze sta ły być je dy nie zdo bią cy mi tar go we eks -
po zy cje eks po na ta mi. In ży nie ro wie czy nią ko lej ne kro ki
na dro dze roz wo ju no wa tor skich kon struk cji, na le ży spo -
dzie wać się za tem, że już nie ba wem au to no micz ne ma -
szy ny tra fią do pro duk cji na znacz nie szer szą niż do tych -
czas ska lę i na sta łe za gosz czą w miej scach, gdzie pra ca
ope ra to ra jest nie tyl ko nie bez piecz na, ale tak że trud na,
mę czą ca i uciąż li wa. A jak wy glą da dziś za sto so wa nie au -
to no micz nych ma szyn w prak ty ce? Ame ry kań ski Ca ter pil -
lar wpro wa dza jąc sys tem „Cat MineStar Au to ma tion” po -
sta wił so bie za cel zre wo lu cjo ni zo wa nie pro ce sów wy do -
byw czych w ko pal niach od kryw ko wych. Po je dyn cze wo -
zi dła tech no lo gicz ne lub ca łe ich flo ty zo sta ły w ten spo -
sób za pro gra mo wa ne, że by w peł ni sa mo dziel nie zaj mo -
wać opty mal ną po zy cję do za ła dun ku i po ko ny wać opty -
mal nie wy ty czo ne tra sy do miejsc zrzu tu urob ku. Wszyst -
ko to od by wa się w peł ni au to ma tycz nie, bez udzia łu ope -
ra to rów. Ka bi ny po jaz dów po zo sta ją przez ca ły czas pu -
ste. Wy zna czo ny pra cow nik za rzą dza ją cy flo tą zaj mu je się
je dy nie ak ty wa cją po szcze gól nych po jaz dów i śle dze -
niem prze bie gu za ła dun ku i roz ła dun ku trans por to wa ne -
go przez nie ma te ria łu. Jest to moż li we dzię ki za sto so wa -
niu in te li gent nych sys te mów ste ro wa nia, któ re okre śla ją
za da nia do wy ko na nia przez wo zi dła i kie run ki, w ja kich
ma ją się prze miesz czać. Dzię ki zin te gro wa ne mu opro gra -
mo wa niu każ de z wo zi deł po dą ża za wsze dro gą, któ ra

Operator? Czy w przyszłości okaże się zbędny?

Autonomiczne wo zi dła zo sta ły za pro gra mo wa ne,  by w peł ni sa mo dziel nie zaj mo -
wały po zy cję do za ła dun ku i po ko ny wały tra sy do miejsc zrzu tu urob ku

Wo zi dło wy pro du ko wa ne i za pro ga mo wa ne przez kon struk to rów kon cer nu Ca ter pil -
lar bez naj mniej szych pro ble mów ra dzi so bie z za ła dun kiem i prze wo zem urob ku
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jest naj krót sza i naj bar dziej bez piecz na. Prze szko dy
na za le ca nej tra sie są wy kry wa ne i omi nię te. Ko rzy sta ją cy
z sys te mu „Cat MineStar Au to ma tion” mo gą sa mi de cy do -
wać, ja ki po ziom au to ma ty za cji ich pro jek tu jest naj sen -
sow niej szy. W za leż no ści od po trzeb aktywowany mo że
być je dy nie sys tem wspo ma ga ją cy pra cę kie row cy lub
peł na au to ma ty za cja pro ce su trans por to we go. Ca ter pil lar
za po mo cą tej au to no micz nej technologii mie rzy się z ca -
łym sze re giem za gro żeń wy stę pu ją cych w ko pal niach od -
kryw ko wych. Wia do mo prze cież, że zmę cze nie ope ra to -
rów spo wo do wa ne du ży mi ob cią że nia mi mo że pro wa dzić
do błę dów ludz kich i zwięk szo ne go ry zy ka wy pad ków.
Ro sną cy nie do bór wy kwa li fi ko wa nych pra cow ni ków rów -
nież jest po waż nym pro ble mem. Au to no micz ne ma szy ny
i po jaz dy sta no wić mo gą być nań zna ko mi tą od po wie -
dzią. Ogra ni cze nie licz by per so ne lu na bu do wie po zwa la
pod nieść bez pie czeń stwo pra cy. Zre du ko wa ne zo sta je
bo wiem ry zy ko wy pad ków, a pro duk tyw ność zwięk sza się
w istot ny spo sób i to bez zwięk sza nia za trud nie nia czy
wpro wa dza nia pra cy na wię cej zmian.
Do ko na nia w au to ma ty za cji trans por tu w ko pal niach su row -
ców skal nych ma rów nież Ko mat su. Ja poń ski kon cern kon -
se kwent nie wdra ża ko lej ne eta py wła sne go sys te mu trans -
por tu „Au to no me Hau la ge Sys tem” (AHS) funk cjo nu ją ce go
bez udzia łu kie row ców -ope ra to rów. Ko mat su do star czy ło
do na le żą cej do hol din gu Rio Tin to ko pal ni od kryw ko wej ru -
dy że la za Pil ba ra w za chod niej Au stra lii sto pięć dzie siąt wo -
zi deł sztyw no ra mo wych wy po sa żo nych w sys tem AHS. 

Roz wią za nie to nie sta no wi dla au stra lij skiej fir my przy sło wio -
wej czar nej ma gii. Rio Tin to w ko pal ni Pil ba ra pro wa dzi bo -
wiem już od grud nia 2008 ro ku te sty cięż kich bez za ło go wych
po jaz dów Ko mat su. Wo zi dła do star cza ne przez ja poń ski
kon cern róż nią się od stan dar do wej wer sji. Wy po sa żo ne są
w au to no micz ny sys tem jaz dy, pre cy zyj ny mo duł GPS, sen -
so ry po zwa la ją ce na wy kry wa nie prze szkód dro go wych oraz
bez prze wo do wy sys tem trans mi sji da nych. Da ne do ty czą ce
kur su i pręd ko ści prze ka zy wa ne są do po jaz du z cen tral ne -
go kom pu te ra za po mo cą sie ci bez prze wo do wej, pod czas
gdy mo duł GPS usta la je go rze czy wi stą po zy cję. Po zwa la to
na po ru sza nie się wo zi dła bez kie row cy. Au to ma tycz nie zaj -
mu je ono też opty mal ną po zy cję w miej scu za ła dun ku.

Skrzy nia ła dun ko wa opróż nia na jest rów nież au to ma tycz nie
z chwi lą osią gnię cia przez wo zi dło do ce lo wej po zy cji. 
Ła do war ki i ko par ki słu żą ce do za ła dun ku po jaz dów są zin -
te gro wa ne z kom pu te rem znaj du ją cym się w Cen trum Ste ro -
wa nia i wy po sa żo ne w sys tem GPS. Ko mat su twier dzi, że
AHS jest pierw szym na świe cie kom mer cyj nie sto so wa nym
au to no micz nym sys te mem jaz dy, któ ry te raz na szer szą ska -
lę wpro wa dza ny jest w au stra lij skiej od kryw ce Rio Tin to. 
Dru gi co do wiel ko ści pro du cent ma szyn bu dow la nych
na świe cie Ko mat su wy ty cza dro gę w kwe stii ma szyn au to -
no micz nych. W ro ku 2015 ja poń ski kon cern in te li gent ne ma -
szy ny – spy char kę D61i -23 oraz ko par kę PC210LCi-10. Za -
sto so wa no w nich tech no lo gię In tel li gent Ma chi ne Con trol
Tech no lo gy (iMC), któ ra kon se kwent nie roz wi ja na mo że
spra wić, że ma szy ny bę dą mo gły w peł ni au to no micz nie
prze miesz czać się i pra co wać. W USA prze pro wa dzo no już
pierw sze pró by funk cjo no wa nia ma szyn iMC bez ope ra to -
rów. Ma szy ny wy po sa żo no w spe cjal ne czuj ni ki, la se ro we
ska ne ry 3D i ka me ry ste reo. Za awan so wa ne opro gra mo wa -
nie umoż li wia ste ro wa nie ma szy na mi z mo ni to ra. Do ko or dy -
na cji pra cy ma szyn wy ko rzy sta no dro ny ame ry kań skie go
kon cer nu Sky catch. Krą żą one nad ma szy na mi pra cu ją cy mi
bez udzia łu ope ra to rów i tym sa mym przej mu ją kon tro lę
nad ca łym pro ce sem ro bo czym. 
Dzię ki sys te mo wi iMC na wet nie do świad cze ni ope ra to rzy mo -
gą uzy ski wać nad zwy czaj do bre efek ty pra cy. Sta no wi to istot -
ne udo god nie nie w dzi siej szych cza sach, kie dy to więk szość
przed się bior ców bu dow la nych na rze ka na brak wy kwa li fi ko wa -
nych ope ra to rów. To man ko moż na bę dzie już nie ba wem
na sze ro ką ska lę ni we lo wać po przez za sto so wa nie ma szyn au -
to no micz nych. Tak że mo no ton ne, nu żą ce czyn no ści, któ re
mu siał wy ko ny wać ope ra tor, te raz prze jąć mo gą kom pu te ry
za rzą dza ją ce sys te ma mi ste ro wa nia pra cą ma szyn. Te sty prak -
tycz ne pro wa dzo ne przez in ży nie rów wy dzia łu
„SmartConstruction” Ko mat su wy ka za ły, że ro bo ty ziem ne,
któ re za po mo cą kon wen cjo nal nych spy cha rek i ko pa rek mu -
sia ły trwać ty dzień, te raz przy udzia le in te li gent nych ma szyn
iMC mo gą być zre ali zo wa ne w cią gu dwóch go dzin. Przy kład
ten do wo dzi, że roz wój kon struk cji sa mych ma szyn i kon se -
kwent ne ulep sza nie opro gra mo wa nia ma ją nie ba ga tel ny
wpływ na przy spie sze nie prac, ogra ni cze nie licz by po pra wek
oraz ochro nę za so bów i śro do wi ska na tu ral ne go. Moż li wo ści
ma szyn iMC sta no wić więc bę dą już w nie da le kiej przy szło ści

Autonomiczne wo zi dła Ko mat su prze sy ła ją in for ma cje po cho dzą ce z wła snych czuj -
ni ków do cen trum ste ro wa nia, któ re prze twa rza określając kurs i pręd kość jaz dy

In no wa cje tech nicz ne pro wa dzą do co raz dy na micz niej sze go roz wo ju kon struk -
cji ma szyn au to no micz nych, któ re mo gą być łą czo ne w co raz licz niej sze ze spo ły
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pod sta wę pra cy na wszel kie go ro dza ju pla cach bu dow la nych.
Vo lvo Con struc tion Equ ip ment tak że sta wia na roz wój au to -
no micz nych ma szyn bu dow la nych. Szwe dzi za pre zen to wa li
na przy kład „au to no micz ny tan dem” w po sta ci efek tyw nie
współ pra cu ją cych bez za ło go wych: ła do war ki ko ło wej i wo zi -
dła. Ła do war ka L120 na peł nia ła mul dę wo zi dła A25F ma są
as fal to wą. Po jazd po zo sta wał w wy zna czo nej po zy cji do cza -
su za ła do wa nia ści śle okre ślo nej ma sy ła dun ku, by na stęp -
nie po ko nać wy ty czo ną tra sę do miej sca zrzu tu. Za da nie by -
ło wie lo krot nie po wta rza ne bez udzia łu ope ra to rów i in nych
osób nad zo ru ją cych czyn no ści. Do pra wi dło we go wy ko na -
nia czyn no ści wy star czy ło szcze gó ło we oprogramowanie.
Te sty prak tycz ne wy ka za ły, że pra cu ją ce w tan de mie au to no -
micz ne ma szy ny Vo lvo CE wy ka zu ją się pro duk tyw no ścią
na po zio mie sie dem dzie się ciu pro cent te go, cze go są w sta -
nie do ko nać do świad cze ni ope ra to rzy przy uży ciu sprzę tu
o iden tycz nych pa ra me trach ro bo czych. 
Szwedz ki kon cern bar dzo po waż nie przy mie rza się do ko -
mer cja li za cji au to no micz nych ma szyn re ali zu jąc tak zwa ny
plan „Trzech Zer”. Prze wi du je on ze ro prze sto jów, ze ro emi sji
i ze ro wy pad ków. Klu czo wą ro lę w pro jek cie od gry wa au to no -
micz ne wo zi dło o na pę dzie elek trycz nym HX. Spe cja li ści Vo -
lvo CE zwró ci li uwa gę na fakt, że pod czas prac w ka mie nio ło -
mach awa ria du że go wo zi dła pro wa dzi do całkowitego

wstrzymania prac transportowych. Rozwiązaniem problemu
jest za sto so wa nie kil ku elek trycz nych bez za ło go wych wo zi deł
HX1. Awa ria któ re goś z nich nie za kłó ci ca łe go cią gu tech no -
lo gicz ne go. Pro to typ naj wy raź niej ma spo ry po ten cjał ko mer -
cja li za cji, bo wiem w mar cu te go ro ku Vo lvo CE po in for mo wa -
ło o opra co wa niu no wej wer sji HX2, wy po sa żo nej w pod ze -
spo ły z aut elek trycz nych Vo lvo Gro up (sil ni ki, fa low ni ki, pa -
kie ty aku mu la to rów). Wkrót ce po jaz dy te go ty pu bę dą te sto -
wa ne przez stra te gicz nych klien tów Vo lvo, aby pew nie w nie -
da le kiej przy szło ści elek trycz ne, au to no micz ne wy wrot ki za -
czę ły stop nio wo wy pie rać roz wią za nia kon wen cjo nal ne.
Zauto ma ty zo wa ny du et nie jest jesz cze go to wy do wej ścia
na ry nek, ale te sty są w za awan so wa nym sta dium. Głów ny na -
cisk jest po ło żo ny na bez pie czeń stwo pra cy. Pro to typ naj wy -
raź niej ma spo ry po ten cjał ko mer cja li za cji, bo wiem w mar cu
te go ro ku Vo lvo CE po in for mo wa ło o opra co wa niu no wej wer -
sji HX2, wy po sa żo nej w pod ze spo ły z aut elek trycz nych Vo lvo

Gro up (sil ni ki, fa low ni ki, pa kie ty aku mu la to rów). Wkrót ce po -
jaz dy te go ty pu bę dą te sto wa ne przez stra te gicz nych klien tów
Vo lvo, aby pew nie w nie da le kiej przy szło ści elek trycz ne, au to -
no micz ne wy wrot ki za czę ły stop nio wo wy pie rać roz wią za nia
kon wen cjo nal ne. Vo lvo Con struc tion Equ ip ment po waż nie
przy mie rza się do ko mer cja li za cji au to no micz nych ma szyn bu -
dow la nych/gór ni czych, w tym elek trycz nych wo zi deł. 
Tak że Lie bherr za an ga żo wał się w pra ce nad stwo rze niem
au to no micz nych wo zi deł. Pro to ty po we po jaz dy uj rza ły
świa tło dzien ne w ubie głym ro ku, w tej chwi li pla no wa na
jest se ria prak tycz nych te stów w wa run kach rze czy wi stych.
Pra ce ba daw czo -roz wo jo we prze wi du ją trzy opcje wspie ra -
nia zróż ni co wa ne go po dej ścia użyt kow ni ków ma szyn
do ich au to no mii. Co ozna cza to w prak ty ce? Otóż nie któ -
rzy z eks plo atu ją cych wo zi dła w wa run kach ko pal nia nych
chcie li by, aby je den do staw ca przy go to wał kom plet ny sys -
tem trans por to wy, in ni pre fe ru ją moż li wość zin te gro wa nia
je go ele men tów z po sia da nym już sprzę tem. Lie bherr ro zu -
mie jąc te po trze by chce za ofe ro wać już nie ba wem naj bar -
dziej ela stycz ny i opła cal ny spo sób re ali za cji za dań trans -
por to wych w roz le głych ko pal niach su row ców skal nych.
Za mie rza bo wiem umoż li wić klien tom uzu peł nie nie ich sys -
te mów trans por to wych nie tyl ko w au to no micz ne wo zi dła,
ale tak że w sys te my te le ma tycz ne umoż li wia ją ce spraw ne
za rzą dza nie flo tą ma szyn i po jaz dów. 
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Oka za ło się, że bezzałogowy tandem Volvo CE jest w stanie uzy skać sie dem dzie -
siąt pro cent wy daj no ści takich wła śnie ma szyn obsługiwanych przez ludzi

Pro to ty po we autonomiczne po jaz dy Liebherr uj rza ły świa tło dzien ne w ubie głym ro -
ku, teraz z powodzeniem testowane są w kopalniach surowców skalnych

Bez za ło go we, ma łe wo zi dło pro du ko wa ne Vo lvo CE spraw dzi ło się do sko na le
w cza sie te stów pra cu jąc nie prze rwa nie na wet dwa dzie ścia go dzin na do bę



ValCon sta wia na naj wyż szą ja -
kość pro duk tów i kom po nen tów
hy drau licz nych. Mu si ona w peł -

ni speł niać ocze ki wa nia pro du cen tów
sprzę tu. Pre cy zja, nie za wod ność i sta -
ran ność wy ko na nia to ce chy wy róż nia -
ją ce wy ro by ValCon.
Opra co wa nie każ de go pro duk tu mar ki
ValCon bie rze swój po czą tek w Niem -
czech. Ze spół spe cja li stów pra cu je
w Za głę biu Ruh ry w fir mie In du norm 
Hy drau lik GmbH. To wła śnie tam pla -
no wa ne, pro jek to wa ne a na stęp nie wy -
twa rza ne są pro duk ty i sys te my
ValCon. Wy ro by prze zna czo ne na ryn -
ki ca łe go świa ta pro du ko wa ne są we
współ pra cy ze sta ran nie zwe ry fi ko wa -
ny mi part ne ra mi, prze strze ga ją cy mi
ści śle wy tycz nych wy ni ka ją cych ze
spe cy fi ka cji pro duk to wych ValCon. In -
spi ra cje do roz wo ju no wych pro duk -
tów po cho dzą w znacz nej mie rze
od sa mych użyt kow ni ków. Im pul sy do -
cie ra ją ce z ryn ku od prak ty ków ko rzy -
sta ją cych z te go ty pu wy ro bów na co
dzień sta no wią bo wiem si łę na pę do wą
fir my w za kre sie in no wa cji.
Prak tycz na funk cjo nal ność i ja kość
pro duk tów ValCon jest ich wy róż ni -
kiem. Kon struk to rzy fir my uwzględ nia ją
nie tyl ko róż no ra kie wy ma ga nia użyt -
kow ni ków, ale za pew nia ją tak że, że
każ dy pro dukt opusz cza ją cy li nię pro -
duk cyj ną speł nia wszel kie wy mo gi, by
mieć pra wo do opa trze nia ety kie tą
ValCon. Nie za leż nie od te go czy pro -
dukt ValCon sta no wić ma ele ment ory -
gi nal ne go wy po sa że nia, czy też sta no -
wić ma część za mien ną, kon stru owa ny
i pro du ko wa ny jest w opar ciu o wy łącz -
nie naj lep sze po my sły w za kre sie pro -

duk tów i kon struk cji. Ze spół pro jek tan -
tów od po wia da ją cych za roz wój pro -
duk tów re gu lar nie wi zy tu je za kła dy pro -
duk cyj ne na ca łym świe cie. Wszyst ko
to ma na ce lu za gwa ran to wa nie utrzy -
my wa nia naj wyż szej ja ko ści na wszyst -
kich eta pach pro ce su pro duk cyj ne go,
aż po uzy ska nie go to we go wy ro bu sy -
gno wa ne go ja ko ValCon.
Pro ces pro duk cyj ny moż na uznać
za do bry do pie ro wów czas, gdy je go
efek tem jest wy twa rza nie pro duk tów
po wta rzal nej wy so kiej ja ko ści, bez od -
chy leń i przy uwzględ nie niu mi ni mal -
nych to le ran cji. Wła śnie to jest ce chą
cha rak te ry stycz ną każ de go pro duk tu
ValCon. Pro du cent gwa ran tu je je go
nie za wod ność. Każ dy pro dukt ValCon,
któ ry opusz cza je den z roz lo ko wa nych
na ca łym świe cie za kła dów pro duk cyj -
nych, jest wy ni kiem opty mal nie opra -
co wa ne go łań cu cha war to ści. Klien ci
z ca łe go świa ta za ufa li do świad cze niu
w pro jek to wa niu i pro duk cji prak tycz -
nych roz wią zań do za sto so wań w tech -
no lo gii po łą czeń hy drau li ki si ło wej.
Nie za leż nie od te go, ile funk cji tech -
nicz nych mo że się mie ścić w jed nym
kom po nen cie hy drau licz nym mar ki
ValCon, de cy du ją cym czyn ni kiem są
lu dzie, któ rzy na da ją ja kość pro duk -
tom ValCon w ca łym pro ce sie pro jek -
to wa nia i pro duk cji.
Dzię ki glo bal nej współ pra cy z wy spe cja -
li zo wa ny mi part ne ra mi z za kre su pro duk -
cji i roz wo ju na naj wyż szym po zio mie fir -
ma mo że za gwa ran to wać, że wszyst kie
pro duk ty ValCon z po wo dze niem spraw -
dzą się w prak ty ce – w każ dej ka te go rii,
w każ dej bran ży. Każ dy pra cow nik bio rą -
cy udział w pro ce sie pro duk cji dba o to,
aby w efek cie otrzy mać ja ko ścio wy pro -
dukt ValCon o de kla ro wa nej wy daj no ści.
Tech ni cy i in ży nie ro wie ValCon te stu ją
wszystkie pro duk ty tej marki w spe cjal -
nie przy sto so wa nych do te go la bo ra to -
riach ba daw czych. Do pie ro gdy okre -
ślo ne nor my ja ko ści zo sta ną do kład nie
speł nio ne, pro dukt jest kie ro wa ny
do sprze da ży. La bo ra to ria ba daw cze
są cał ko wi cie nie za leż ny mi jed nost ka -
mi kon tro l ny mi. Prze strze ga nie za ło -
żeń tech no lo gicz nych we wszyst kich
fa zach pro ce sów pro jek to wa nia i pro -
duk cji gwa ran tu je ja kość Pre mium każ -
de go z wy ro bów ValCon. Dla te go też
naj więk si cie szą cy się po wszech ną re -
no mą pro du cen ci za ufa li tej mar ce.

ValCon – jakość, jakość i jeszcze raz jakość!

Współ pra ca z wy spe cja li zo wa ny mi part ne ra mi z za -
kre su pro duk cji i roz wo ju konstrukcji daje
gwarancję, że wszyst kie pro duk ty ValCon  spraw -
dzą się w prak ty ce

http://www.valcon-hydraulics.com/en/
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Bli sko dziewięćdziesiąt procent ener gii elek trycz nej
w Pol sce po wsta je dzię ki dwóm głów nym pa li -
wom – wę glo wi ka mien ne mu i bru nat ne mu. Obec nie

w Pol sce dzia ła pięć ko palń wę gla bru nat ne go. W naj więk szej
z nich, czy li w KWB „Beł cha tów” od wie lu lat eks plo ato wa ne
są naj więk sze spy char ki gą sie ni co we wy pro du ko wa ne w Sta -
lo wej Wo li, któ rych moc sil ni ka wy no si po nad 500 KM. Jak,
gdzie i kie dy na ro dzi ły się te ko lo sy? Oto ich krót ka hi sto ria…
Pod ko niec lat sie dem dzie sią tych ubie głe go wie ku po ja wi ło się
za po trze bo wa nie świa to we go prze my słu wy do byw cze go
na wiel kie ma szy ny do usu wa nia nad kła du. Sta lo wo wol ska
HSW oraz jej ów cze sny ame ry kań ski part ner – In ter na tio nal Ha -
rve ster (IH) pod ję li to wy zwa nie i po wo ła li wspól ny ze spół kon -
struk to rów do za pro jek to wa nia spy char ki gą sie ni co wej o mo -
cy 400 KM. Po kil ku la tach wy tę żo nej pra cy w roku 1981 pol scy
i ame ry kań scy in ży nie ro wie z du mą za pre zen to wa li  spycharkę
TD -40 o mo cy sil ni ka 460 KM i po jem no ści le mie sza 19 m³.
Cho ciaż nie dłu go po je go na ro dzi nach IH ogłosiło upadłość, to
ak cję re kla mo wą w USA pod ha słem „The Best” i dal szą współ -
pra cę produkcyjną z HSW pod ję ła fir ma Dres ser In du stries. Tyl -
ko trzy fir my na świe cie pro du ko wa ły wów czas spy char ki o mo -
cy po wy żej 450 KM – Ca ter pil lar, Ko mat su i Fiat -Al lis. Czwar tym
gra czem na świa to wym ryn ku by ła HSW. Pierw sze, a po tem ko -
lej ne eg zem pla rze po że ra cza nad kła du w ko pal niach od kryw -
ko wych tra fi ły przede wszyst kim do USA, a tyl ko je den eg zem -
plarz TD -40 wy eks por to wa no do by łej Cze cho sło wa cji. 
Po pyt na tę ma szy nę wzra stał z ro ku na rok. Rów no le gle
z nim pro wa dzo ny był pro ces sta łej mo der ni za cji i uno wo cze -
śnia nia tej kon struk cji. Pa ra me try tech nicz ne i po ziom kom -
for tu pra cy ope ra to ra zadowalały na wet naj wy bred niej szych
klien tów. Po suk ce sach mo de lu TD -40, w roku 1988 po ja wił
się mo del TD -40B o mo cy sil ni ka 520 KM. Ten z ko lei zdo był
so bie uzna nie użyt kow ni ków, nie tyl ko w Ame ry ce Płn., ale
tak że w Ro sji oraz Ira nie. Oprócz ko pal ni od kryw ko wych, je -
go wa lo ry tech nicz ne i od por ność sta li na ście ra nie spraw -
dzo ne zo sta ły w ka mie nio ło mach. 
Mi nę ły ko lej ne la ta, a Pol ska prze szła zmia ny ustro jo we i go -
spo dar cze. W roku 1995 ha le mon ta żo we w Sta lo wej Wo li
opu ści ła ko lej na, grun tow nie zmo der ni zo wa na wer sja spy -
char ki, ozna czo na sym bo lem TD -40C. Od swo ich po przed ni -
ków róż ni ła się nie tyl ko pa ra me tra mi, ale i wy glą dem. W no -
wym mo de lu zwięk szo no wy daj ność pra cy ma szy ny, wzmoc -

nio no kon struk cję, uspraw nio no układ ste ro wa nia jaz dą
i osprzę tem ro bo czym (le mie szem, zry wa kiem), zmniej szo no
sto pień za nie czysz cze nia śro do wi ska na tu ral ne go (ogra ni -
czo no emi sję spa lin) oraz uspraw nio no ob słu gę co dzien ną
i ser wi so wą. Jed nak naj waż niej sze by ło istot ne pod nie sie nie
po zio mu bez pie czeń stwa i kom for tu pra cy ope ra to ra. Osią -
gnię to to po przez za mia nę do tych cza so wej ka bi ny na sze -
ścio ścien ną, do dat ko wo wzmoc nio ną dwu pod po ro wą osło ną
ROPS (z ang. Roll Over Pro tec tion Sys tem), któ ra za bez pie -
cza ła ope ra to ra przed zmiaż dże niem w sy tu acji, gdy by ma -
szy na prze wró ci ła się na dach. Moc sil ni ka te go ko lo sa po zo -
sta ła nie zmien na (tj. 520 KM), ale za to wzro sła po jem ność le -
mie sza z 19 m³ do 21 m³. Mo del ten stał się bar dzo po pu lar -
ny zwłasz cza w Ro sji. Pol scy kon struk to rzy z HSW opra co wa li
na wet je go wer sję ark tycz ną, prze zna czo ną do pra cy na da -
le kiej Sy be rii. Dzię ki za sto so wa niu in no wa cyj nych roz wią zań

kon struk cyj nych spy char ki w tej wer sji do tej po ry spi su ją się
bez za rzu tu pra cu jąc w tem pe ra tu rze od – 15°C do – 50°C.
Wraz z na dej ściem no we go ty siąc le cia i XXI wie ku na pod bój
świa to wych ryn ków z Sta lo wej Wo li wy ru szył mo del TD -40E.
Mia ło to miej sce w paź dzier ni ku 2004 roku. By ła to ma szy na
sku tecz nie kon ku ru ją ca ze spy char ka mi in nych pro du cen tów
w kla sie mo cy sil ni ka po nad 500 KM. Wca le to nie dzi wi ło jej
użyt kow ni ków, po nie waż sta no wi ła roz wi nię cie ce nio ne go
przez nich po przed nie go mo de lu TD -40C, pro du ko wa ne go
pra wie ca łą de ka dę. Naj waż niej szą zmia ną był no wy ni sko -
emi syj ny sil nik wy so ko pręż ny o mo cy 545 KM, bar dziej wy -
daj ny układ chło dze nia, za sto so wa nie joy stic ków do ste ro wa -
nia jaz dą ma szy ny i jej osprzę tem ro bo czym (za miast do tych -
cza so wych dźwi gni) oraz zwięk sze nie po jem no ści le mie sza
do 23 m³. Opra co wa no do te go mo de lu tak że spe cjal ny le -
miesz do wę gla o po jem no ści pra wie 40 m³.
Nie ustan nie pro wa dzo ne przez sta lo wo wol skich in ży nie rów spe -
cjal ne te sty la bo ra to ryj ne ze spo łów oraz kom plet nych ukła dów
spy char ki, a przede wszyst kim wy ko rzy sta nie opi nii użyt kow ni ków
umoż li wi ły skon stru owa nie no wego mo de lu spy char ki na zwa ne -
go TD -40E Extra. Łą czył on wszyst kie za le ty swo ich po przed ni -
ków i był znacz nie ulep szo ną wer sją wy po sa żo ną w naj now sze
roz wią za nia tech nicz ne. Ofi cjal nie zo stał za pre zen to wa ny w mar -
cu 2008 roku,  w USA, pod czas tar gów CO NE XPO w Las Ve gas. 
Spy char kę TD -40E Extra na pę dzał sil nik o mo cy 515 KM speł -

„Czter dziest ki” ze Sta lo wej Wo li – hi sto ria w pi guł ce

Spy char ka TD -40B swe wa lo ry udo wad nia ła do sko na le spraw dza jąc się w trud -
nych wa run kach ko pal ni od kryw ko wych i ka mie nio ło mów

Nie bez przy czy ny spy char ka TD -40 na świa to wych ryn kach re kla mo wa na by ła
przez pro du cen ta ja ko „The Best”
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nia ją cy eu ro pej skie nor my emi sji spa lin EU STA GE IIIA.
W związ ku z tym do ko na no tak że od po wied nich mo dy fi ka cji.
w sys te mie pa li wo wym, wy de cho wym i chło dze nia. Ten ostat -
ni skła dał się z ze spo łu chłod nic oraz hy drau licz nie na pę dza -
ne go wen ty la to ra o zmien nej pręd ko ści, co za pew nia ło od po -
wied nią wy daj ność chło dze nia sil ni ka. Za sto so wa no sys tem
chło dze nia po wie trza do lo to we go (tzw. CAC, czy li Char ge Air
Co olers) skut ku ją cy eko no micz nym zu ży ciem pa li wa, mniej -
szą emi sją ga zów wy de cho wych i jed no cze śnie wy so ką wy -
daj no ścią ma szy ny. Do peł nie niem te go sys te mu był elek tro -
nicz nie ste ro wa ny sys tem pa li wo wy (tzw. High -Pres su re Com -
mon Ra il). Po za tym do da no dwu skrzy dło wą, ża lu zjo wą osło -
nę chłod ni cy sil ni ka na za wia sach oraz po chy lo no dach sil ni -
ka po pra wia jąc w ten spo sób wi docz ność na le miesz.
Ulo ko wa ny z le wej stro ny fo te la ope ra to ra joy stick ste ro wał kie -
run kiem jaz dy ma szy ny, zmia ną bie gów i za kre sów pręd ko ści.
Umiesz czo ne na nim kla wi szo we prze łącz ni ki uła twia ły płyn ny
wy bór wy so kie go lub ni skie go za kre su jaz dy. No wo ścią by ły
funk cje wy bo ru try bu zmia ny bie gów (tzw. pre se lek cji) oraz sa -
mo czyn nej re duk cji bie gu. Zwięk sza ły one przede wszyst kim
wy daj ność spy char ki i kom fort pra cy ope ra to ra. Funk cje te na -
le ża ło sto so wać w przy pad ku cy klicz nej pra cy ma szy ny w cięż -
kich i lżej szych wa run kach oraz w przy pad ku, gdy ob cią że nia
prze kra cza ły za kres efek tyw nej pra cy spy char ki.
W la tach 2014-15 prowadzono pra ce pro jek to we nad mo de lem
TD -40R Extra, któ ry za pla no wa no wy po sa żyć w sil nik speł nia ją cy
eu ro pej skie nor my emi sji spa lin EU STA GE IV. Wów czas oka za ło
się, że do tych cza so wy pro du cent i wie lo let ni do staw ca sil ni ków

do sta lo wo wol skich ma szyn – ame ry kań ski Cum mins, nie po sia -
dał w swo jej ofer cie sil ni ka o mo cy po nad 500 KM i po jem no -
ści 19 litrów. Wpraw dzie dys po no wał on sil ni kiem o ta kiej mo cy,
ale o po jem no ści 15 litrów (mo del QSX 15). Dla te go też wszczę to
po szu ki wa nia, któ rych efek tem by ło no we ser ce dla TD -40R Extra. 
Obec nie mo del ten jest na pę dza ny sil ni kiem o mo cy 532 KM
i po jem no ści 18,1 litra, a pro du ko wa nym przez re no mo wa ną
an giel ską fir mę Per kins. Ten elek tro nicz nie ste ro wa ny sil nik
z wy so ko ci śnie nio wym ukła dem com mon -ra il za pew nia sta lo -
wo wol skie mu ko lo so wi opty mal ne osią gi, a w szcze gól no ści
si łę ucią gu wy no szą cą 1.225 kN, to jest o 25%wię cej w sto sun -
ku do kon ku ren cji. Układ oczysz cza nia spa lin z fil trem czą stek
sta łych, se lek tyw ną ka ta li tycz ną re duk cją oraz wtry skiem
AdBlue (DEF) umoż li wia speł nie nie re stryk cyj nych norm emi -
sji spa lin obo wią zu ją cych w Unii Eu ro pej skiej i Ame ry ce Płn.
Do ko na no tak że grun tow nej mo der ni za cji w za kre sie elek tro -

ni za cji sys te mów spy char ki. Za sto so wa no trzy kom pu te ry
do ste ro wa nia: pra cą sil ni ka, wtry skiem pły nu AdBlue i jaz dą
ma szy ny. Ana lo go wą me to dę trans mi sji da nych za mie nio no
na cy fro wą sto su jąc ma gi stra lę CAN (Con trol ler Area Ne -
twork). To dwu prze wo do wa, półdupleksowa sieć z szyb ką ko -
mu ni ka cją do 1 Mb/s, gdzie trans mi sja od by wa się w cza sie
rze czy wi stym. Ma gi stra la CAN umoż li wia wza jem ną ko mu ni -
ka cję po mię dzy mo du ła mi elek tro nicz ny mi. Jest sie cią mul ti -
-ma ster, co ozna cza, że każ dy z pod sys te mów sie ci jest rów -
no rzęd ny przy ini cjo wa niu trans mi sji. Szy na CAN jest bar dzo

bez piecz na, od por na na błę dy, za kłó ce nia i nie za wod na dzię -
ki za sto so wa niu sprzę to wej ob słu gi pro to ko łu i kon tro li błę -
dów. Jej pod sta wo wa za le ta to du ża od por ność na elek tro -
ma gne tycz ne za kłó ce nia ze wnętrz ne dzię ki za sto so wa niu
róż ni co wej tech ni ki trans mi sji bi tów.
W spy char kach TD -40R Extra za sto so wa no hy drau licz ny ste -
ro wa ny elek tro nicz nie układ chło dze nia ACS (Ada pti ve Co -
oling Sys tem), któ ry za bez pie cza ma szy nę przed prze grza -
niem oraz przy śpie sza na grza nie ukła dów do opty mal nej tem -
pe ra tu ry w okre sie zi mo wym. 
Na pul pi cie umiesz czo no wy so kiej roz dziel czo ści siedmioca -
lo wy (180 mm), ko lo ro wy, z po wło ką an ty re flek syj ną wy świe -
tlacz LCD po da ją cy w cza sie rze czy wi stym war to ści tem pe ra -
tu ry, ci śnie nia oraz zmia ny kie run ku i pręd ko ści jaz dy. Za wie -
ra on wie lo ję zycz ne me nu ekra no we, 1 GB pa mię ci do wy -
świe tla nia da nych i ko mu ni ka tów ob słu gi tech nicz nej oraz po -
dwój ne jed nost ki (w ukła dzie me trycz nym i im pe rial nym). 
Pod wy świe tla czem umiesz czo no prze łącz ni ki za awan so wa -
ne go ukła du ste ro wa nia elek tro hy drau licz ne go po łą czo ne -
go z pro gra mo wa niem (pre se lek cją) zmia ny bie gów oraz au -
to ma tycz ną re duk cją bie gów. Tak jak w po przed nim mo de -
lu jest on szcze gól nie przy dat ny pod czas cy klicz nej pra cy
ma szy ny w cięż kich wa run kach, po nie waż eli mi nu je ko -
niecz ność wie lo krot ne go prze łą cza nia bie gów, skra ca czas
cy klu pra cy i zmniej sza zmę cze nie ope ra to ra. Dzię ki nie mu
ope ra tor ma do wy bo ru dwa try by pre se lek cji bie gów: pierw -
szy – ozna czo ny ja ko 1F/2R i dru gi – ozna czo ny ja ko 2F/2R.
W przy pad ku pierw sze go try bu ma szy na bę dzie spy chać
ma te riał na pierw szym bie gu, a po wra cać do po zy cji wyj -
ścio wej na dru gim bie gu, co jest ide al nym roz wią za niem dla
przy spie sze nia cy klu pra cy w trud nych wa run kach. Na to -
miast w dru gim try bie prze zna czo nym do lek kich wa run ków
pra cy, ma szy na bę dzie spy chać ma te riał na dru gim bie gu

TD -40E bez naj mniej szych prze szkód mo że być eks plo ato wa na na wy so ko ści do -
cho dzą cej na wet do 3.600 me trów nad po zio mem mo rza 

W TD -40C do ko na no między innymi za mia ny do tych cza so wej ka bi ny na sze ścio -
ścien ną, do dat ko wo wzmoc nio ną dwu słu po wą osło ną ROPS
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i po wra cać do po zy cji wyj ścio wej rów nież na dru gim bie gu. 
Z ko lei funk cja au to ma tycz nej re duk cji bie gu po pra wia płyn -
ność spy cha nia urob ku i skra ca czas cy klu ro bo cze go.
Przy zwięk szo nym ob cią że niu le mie sza lub zry wa ka ma szy na
au to ma tycz nie re du ku je bieg do pa so wu jąc si łę ucią gu do wy -
ma gań trak cji oraz opty ma li zu je zu ży cie pa li wa.
Nie kwe stio no wa nym atu tem każ dej spy char ki jest jej ła twa
i pro sta ob słu ga tech nicz na oraz dia gno sty ka. Dres sta TD -40R
Extra po sia da obie te ce chy. Elek tro nicz ne sys te my ste ro wa nia
pra cą sil ni ka kon tro lu je się po przez pod pię cie kom pu te ra
do mo du łu ECM. Elek tro nicz ny sys tem ste ro wa nia jaz dą spraw -
dza się na wy świe tla czu LCD, zaś li stwa po mia ru ci śnień z sze -
ścio ma koń ców ka mi do po mia ru ci śnie nia w ukła dzie jaz dy jest
usy tu owa na w wy god nym po ło że niu za le wy mi drzwia mi ka bi -
ny. Z ko lei za pra wy mi drzwia mi ka bi ny w ko mo rze fil trów moż -
na spraw dzić ci śnie nia pły nów ro bo czych w ukła dzie ro bo czym.
Po nad to lamp ki kon tro l ne na pul pi cie oraz sy gna ły dźwię ko we
in for mu ją ope ra to ra o sta nie pra cy po szcze gól nych ze spo łów. 
No wo ścią w sto sun ku do po przed nich mo de li jest mon to wa ny
w wer sji stan dar do wej spy char ki spe cjal ny po dest ser wi so wy.
Umiesz czo no go z ty łu ka bi ny, dzię ki czemu ope ra tor mo że ła -
two i bez piecz nie spraw dzić po ziom pa li wa, ole ju hy drau licz -
ne go, pły nu AdBlue, za wór od po wie trza ją cy zbior nik pa li wa
czy też wkład fil tra kli ma ty za to ra. Do ko na no rów nież za sad ni -
cze go li ftin gu wnę trza ka bi ny spy char ki wpro wa dza jąc w niej
jed no rod ną sty li sty kę w sza rej ko lo ry sty ce. Sza ry ko lor jest
sto no wa ny i neu tral ny, wpro wa dza rów no wa gę, a tym sa mym

dzia ła na ope ra to ra uspo ka ja ją co. Nie ata ku je je go zmy słów
i nie przy tła cza go, a jed no cze śnie stwa rza wra że nie więk szej
prze strze ni. Potęguje to wra że nie operatora, że nie po dziel nie
pa nu je nad po lem pra cy spy char ki. Do te go sza ry, to ko lor za -
wsze na czasie i ko ja rzą cy się z ele gan cją oraz kla sy ką. 
Kom for to wy, ta pi ce ro wa ny, amor ty zo wa ny fo tel z pod ło kiet ni -
ka mi i pa sem bez pie czeń stwa, re gu lo wa ny w sto sun ku
do wa gi ope ra to ra, po sia da moż li wość ob ro tu w pra wo o 14°
w ce lu lep szej ob ser wa cji po la pra cy zry wa ka. Obec nie nor -
mą jest wy ci szo na ka bi na wy po sa żo na w lu ster ka oraz oświe -
tle nie ze wnętrz ne i we wnętrz ne, kli ma ty za cję i sys tem od mra -
ża ją cy szy by, ra dio i od twa rzacz CD, wy cie racz ki i spry ski wa -
cze czy też osło ny prze ciw sło necz ne. Te wszyst kie udo god -
nie nia po sia da naj now szy mo del sta lo wo wol skiej „czter -
dziest ki”. Je śli spoj rzy my na ar chi wal ne zdję cia spy cha rek

pro du ko wa nych w pierwszej po ło wie ubiegłego stulecia, to
za sko cze niem bę dzie dla nas brak ka bi ny, sztyw ny i wy tła cza -
ny z bla chy fo tel ope ra to ra, li no we pod no sze nie le mie sza
i dłu gie dźwi gnie ste ro wa nia ma szy ną. 
Pył wę glo wy lub wa pien ny sta no wi za gro że nie za rów no dla
ma szy ny, jak i ope ra to ra. Dla te go spy char ki TD -40R Extra
w wer sji dla gór nic twa zo sta ły wy po sa żo ne w tur bi no we fil try
wstęp ne po wie trza w ukła dzie do lo to wym sil ni ka, któ re usu wa -
ją pył i za nie czysz cze nia po przez od wi ro wa nie za nie czysz czeń
z po wie trza za nim przej dzie ono przez układ fil trów za sad ni -
czych sil ni ka. Tym sa mym wy dłu ża się ich ży wot ność, zmniej -
sza zu ży cie pa li wa i ele men tów sil ni ka. Na to miast w ce lu
ochro ny zdro wia ope ra to ra ka bi nę wy po sa żo no w spe cjal ny
filtr po wie rza HE PA. W ce lu ochro ny ele men tów pod wo zia oraz
uła twie nia re gu lar ne go oczysz cza nia prze dzia łu sil ni ko we go
z drob nych odłam ków skal nych za sto so wa no sys tem opusz -
cza nia cięż kiej osło ny sil ni ka za mon to wa nej na za wia sach.
Do jej opusz cza nia słu ży elek trycz na wcią gar ka, któ rą umiesz -
czo no z przo du ma szy ny na bel ce po przecz nej ra my głów nej.
Pul pit ste ro wa nia wcią gar ką znaj du je się w prze dzia le sil ni ko -
wym po le wej stro nie ma szy ny.
W ra mach pro gra mu „Wy po sa że nia na spe cjal ne ży cze nie
(SFR)” pro du cent ofe ru je sys tem cen tral ne go sma ro wa nia
dla ma szy ny ze zry wa kiem lub bez zry wa ka, a tak że w sys -
tem fa brycz nie za in sta lo wa nej hy drau li ki, wią zek prze wo dów
i wspor ni ków pod kom po nen ty Trim ble Gra de Con trol Sys -
tem (tzw. opcja Trim ble Re ady). Jest to sys tem uła twia ją cy
pra cę ope ra to ra ste ro wa ny z sa te li ty. Po nad to TD -40R Extra
moż na wzbo ga cić o sys tem awa ryj ne go od blo ko wa nia ha -
mul ców, ogrze wa nie po sto jo we fir my Eber spa cher ty pu Air -
tro nic, wspo ma ga nie roz ru chu z au to ma tycz nym wtry skiem
ete ru, do dat ko wą osło nę skra pla cza kli ma ty za cji, do dat ko -
we oświe tle nie i sys tem mo ni to rin gu GPS fir my Te kom. 
Ostat nią zmia ną jest mo dy fi ka cja ko lo ry sty ki no wej spy char ki.
Po przed ni mo del TD -40E Extra ma lo wa ny był w dwóch ko lo -
rach: żół tym (pra wie ca ła ma szy na) i sza rym (dach sil ni ka oraz
dwu słu po wy ROPS). Na to miast TD -40R Extra ma lo wa ny jest
w trzech ko lo rach: żół tym (pod wo zie, osprzęt ro bo czy, zbior -
ni ki pa li wa i ole ju hy drau licz ne go, osło na chłod ni cy), sza rym
(po dest ka bi ny, ka bi na, dach i osło ny bocz ne sil ni ka) i srebr -
nym (dwu słu po wy ROPS). Ta kie roz wią za nie ko lo ry stycz ne
po zwa la bar dzo ła two od róż nić naj now szy mo del sta lo we go
ko lo sa ze Sta lo wej Wo li od je go słyn nych po przed ni ków. 

Ma szy na TD -40R Extra to naj now szy mo del sta lo wo wol skie go pro du cen ta cha -
rak te ry zu ją cy się po tęż ną si łą ucią gu

No wo ścia mi wpro wa dzo ny mi do TD -40E Extra by ły mię dzy in ny mi funk cje wy bo -
ru try bu zmia ny bie gów oraz sa mo czyn nej re duk cji bie gu
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Fir ma Exportowo-importowa Ser wis Kop, ja ko przed -
się bior stwo han dlo we, spe cja li zu ją ce się w sprze da -
ży czę ści do ma szyn bu dow la nych JCB, Cat, Ko mat -

su, Ca se oraz Vo lvo – co dzien nie ob słu gu je set ki pol skich
i za gra nicz nych klien tów. Dokłada przy tym wszelkich sta -
rań, by w jak naj więk szym stop niu spro stać ich wy so kim
wy ma ga niom i wszelkim ocze ki wa niom. 
W cią gu blisko dzie się ciu lat ist nie nia fir my naj bar dziej za -
uwa żal ny jest wzrost świa do mo ści klien ta, je śli cho dzi o ja -
kość ku po wa nych czę ści za mien nych. Rów nie waż nym
czyn ni kiem w wy bo rze od po wied niej opcji jest ce na. Wia do -
mo, że ja kość i ni ska ce na nie za wsze idą ze so bą w pa rze,
za tem czym kie ro wać się przy wy bo rze czę ści za mien nych
do ma szyn bu dow la nych – ce ną czy ja ko ścią? Czy ist nie ją
czę ści wy so kiej ja ko ści w do brych ce nach? 
Ry nek czę ści za mien nych jest bar dzo sze ro ki, po dob nie
jak ofer ta fir my Ser wis Kop. Czę ści ory gi nal ne, OEM
na pierw szy mon taż oraz za mien ni ki róż nych pro du cen -
tów, sta no wią ca łą ga mę pro duk tów, któ rych ja kość i ce -
ny ry su ją się bar dzo róż no rod nie. Za tem, ja ką ro lę w wy -
bo rze od po wied niej opcji gra ją ja kość i ce na? Wie lu
klien tów ba zu je tyl ko na czę ściach ory gi nal nych, ma jąc
za ufa nie do pro du cen ta, mi mo że wów czas ce na ta kiej
czę ści jest znacz nie wyż sza niż za mien ni ka, choć nie ste -
ty by wa tak, że jej ja kość nie wie le od ja ko ści za mien ni -
ka od bie ga. Czę sto koń czy się na tym, że ku pu jąc ory -
gi nał, w du żej mie rze pła cić się za pu deł ko, lo go, ozna -
cze nia. Aby spro stać wy ma ga niom klien tów, a jed no -
cze śnie zmniej szyć ce ny ta kich pro duk tów, fir ma Ser wis
Kop obok czę ści ory gi nal nych, ma w swo jej ofer cie rów -
nież sze ro ką ga mę pro duk tów OEM – po cho dzą cych

bez po śred nio od pro du cen tów czę ści ory gi nal nych,
w znacz nie niż szych ce nach. Jest to do bra al ter na ty wa
dla droż szych ory gi na łów. Naj więk szą gru pą pro duk tów
na ryn ku są za mien ni ki. Te tań sze pro duk ty cie szą się
ogrom ną po pu lar no ścią wśród klien tów, głów nie ze
wzglę du na ich ni ską ce nę za ku pu. Nie ste ty to wią że się
z ry zy kiem za ku pu złych ja ko ścio wo czę ści, któ re za le -
wa ją i psu ją ry nek. Fir ma Ser wis Kop przy kła da ogrom -
ną wa gę do te go, aby sprze da wa ne przez nią za mien ni -
ki – by ły czę ścia mi do brej ja ko ści, wcze śniej spraw dzo -
ny mi – o do brym po zio mie ce no wym. Tyl ko wte dy moż -
na po łą czyć te dwa ce le: oszczęd ność ja ką moż na osią -
gnąć oraz wy ma ga nia ja ko ścio we, któ re mu szą zo stać
speł nio ne. Wy bie ra jąc spraw dzo ne pro duk ty, po le ca ne
i sprze da wa ne przez fir mę Ser wis Kop – ma się pew -
ność, że do bra ce na idzie w pa rze z wy so ką ja ko ścią.
Jest  to zagwarantowane dzięki sta łości spraw dzo nych
do staw ców oraz re gu lar ne spraw dza nie po szcze gól -
nych par tii czę ści, wpro wa dza nych do sprze da ży. Od -
ręb ną gru pę pro duk tów na ryn ku sta no wią czę ści uży -
wa ne, ale co do nich, choć ta nie, nie ma się pew no ści
czy ich ja kość jest do bra, a stan na ty le po praw ny, aby
ma szy na mo gła pra co wać. Za kup czę ści uży wa nej za -
wsze wią że się z ry zy kiem tra fie nia na rzecz sła bej ja ko -
ści – dla te go ta gru pa pro duk tów nie znaj du je się
w ofer cie fir my Ser wis Kop. 
Pod su mo wu jąc, du ży ry nek czę ści za mien nych ob fi tu je
w pro duk ty o róż nym po zio mie cen, co znacz nie od bi ja się
na ich ja ko ści. War to więc ko rzy stać z asor ty men tu spraw -
dzo nej fir my, tak by wy bie rać so lid ne czę ści i pro duk ty wy -
so kiej ja ko ści, jed no cze śnie za nie nie prze pła ca jąc. 

Ja kość czy ce na? Czym kie ro wać się przy wy bo rze czę ści za mien nych?

https://www.serwis-kop.pl/pl/
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Fir ma Pe akwash ma wie lo let nie do świad cze nie w pro -
jek to wa niu, pro duk cji, in sta la cji oraz eks plo ata cji myj ni
do kół i pod wo zi. Zdo by ła za ufa nie użyt kow ni ków w ca -

łej Eu ro pie, zwłasz cza w Ho lan dii, Niem czech, Cze chach
i Ro sji. Pe akwash ofe ru je sze ro ki asor ty ment urzą dzeń my ją -
cych od pod sta wo wej ga my, aż do pro jek tów spe cjal nych.
Urzą dze nia Pe akwash za wsze kon stru owa ne są po kon sul ta -
cjach z przy szłym użyt kow ni kiem, według mia ry za nie czysz -
czeń oraz liczby my tych po jaz dów. Stan dar do wa myj nia kół
i pod wo zi skła da się z  plat for my prze jaz do wej, sys te mu dysz
za mon to wa nych na spo dzie i ścia nach plat for my, zbior ni ka
szla mo we go zbie ra ją ce go za nie czysz cze nia, ukła du pom po -
we go za si la nia dysz wo dą oczysz czo ną, ukła du pom po we go
lub prze no śni ka do usu wa nia szla mu po se dy men ta cji
w zbior ni ku, sys te mu ste ro wa nia, zbior ni ka flo ku lan tu wraz
z pom pą do zu ją cą. Do dat ko wo moż li we jest wy po sa że nie
myj ni w roz wią za nia umoż li wia ją ce eks plo ata cję w tem pe ra -
tu rach do -8°C tj.: izo la cję ter micz ną ścian zbior ni ka, grzał kę
elek trycz ną we wnątrz zbior ni ka, izo lo wa ny zbior nik flo ku lan -
tu oraz ogrze wa ny kon te ner.

Urzą dze nia wy ko rzy stu ją du żą ilość wo dy pod ci śnie niem
w obie gu za mknię tym. Za nie czysz cze nia oraz osad z bło ta
ście ka ją z ogu mie nia mytego pojazdu do zbior ni ka osad cze -
go, skąd bło to jest usu wa ne au to ma tycz nie za po mo cą prze -
no śni ka. Wo da cyr ku lu je w in sta la cji do po now ne go wy ko -

rzy sta nia, a po ziom w zbior ni ku jest au to ma tycz nie uzu peł -
nia ny przez za wór pły wa ko wy.
Myj nie Pe akwash Easy re ali zu ją je den ob rót kół w trak cie my -
cia i ma ją mak sy mal ną zdol ność prze pu sto wą do 30 po jaz dów
na go dzi nę. Mon taż myj ni tej se rii jest bar dzo pro sty i szyb ki,
dla te go na da ją się one do za sto so wań krót ko ter mi no wych.
W ofer cie fir my Pe akwash znaj du ją się sta cjo nar ne myj nie
do kół i pod wo zi 400A/700A/1000A oraz 400B/700B/1000B
z moż li wo ścią 1–3 ob ro tów kół w trak cie cy klu (w za leż no ści
od mo de lu) i mak sy mal ną zdol no ścią prze pu sto wą do sześć -
dzie się ciu po jaz dów na go dzi nę.
Pe akwash 2-Rol lers/4-Rol lers są rol ko wy mi sys te ma mi myj ni,
któ re znaj du ją za sto so wa nie przy usu wa niu z ogu mie nia gru -
bych za nie czysz czeń i bło ta. Myj nia z dwie ma rol ka mi my je
osob no ogu mie nie każ dej z osi i ma mak sy mal ną prze pu sto -
wość do piętnastu po jaz dów na go dzi nę. Myj nia czterorol ko -
wa my je jed no cze śnie ogu mie nie dwóch osi i dys po nu je
prze pu sto wo ścią do trzydziestu po jaz dów na go dzi nę.
Wszyst kie myj nie do kół i pod wo zi Pe akwash są au to ma tycz ne.
Ob słu ga tyl ko okre so wo kon tro lu je dy sze, prze no śnik, układ
uzu peł nia nia wo dy w zbior ni ku i flo ku lan tu. Cykl my cia od by wa
się au to ma tycz nie i zostaje uru cha mia ny czuj ni kiem optycz nym,
a je go dłu gość re gu lo wa na jest wy łącz ni kiem cza so wym. Wy -
łącz nym przed sta wi cie lem pro du cen ta myj ni do kół i pod wo zi
sa mo cho do wych Pe akwash w Pol sce jest fir ma Pum pe xpert.

Myjnie do kół i podwozi Peakwash

Cykl my cia od by wa się au to ma tycz nie i zostaje uru cha mia ny czuj ni kiem optycz -
nym, a je go dłu gość re gu lo wa na jest wy łącz ni kiem cza so wym

Firma Pe akwash mająca wie lo let nie do świad cze nie w pro jek to wa niu, pro duk cji, in -
sta la cji oraz eks plo ata cji myj ni do kół i pod wo zi cieszy się renomą  w ca łej Eu ro pie

http://www.pumpexpert.pl/
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Vo lvo CE za pre zen to wa ło w peł ni funk cjo nal ny pro to typ
ko par ki elek trycz nej. Ma szy na o sym bo lu EX2 okre śla -
na jest przez swych kon struk to rów ja ko pierw sza na świe -

cie ko par ka kom pak to wa o peł nym na pę dzie elek trycz nym.
In no wa cyj ną ma szy nę szwedz ki kon cern po ka zał po raz
pierw szy pod czas te go rocz ne go ma jo we go szczy tu Vo lvo
Gro up In no va tion Sum mit w Lon dy nie. – Elek try fi ka cja spo wo -
du je, że po wsta wać za czną czyst sze, cich sze i bar dziej wy daj -
ne ma szy ny bu dow la ne. To przy szłość na sze go prze my słu. Ko -
par ka EX2 to praw dzi wie re wo lu cyj na kon struk cja. Mo że być
wy ko rzy sty wa na bez naj mniej szych prze szkód w naj bar dziej za -
lud nio nych aglo me ra cjach nie prze szka dza jąc lu dziom w żad -
nym stop niu, na wet no cą. EX 2 dys po nu je ta ką sa mą mo cą, jak
jej tra dy cyj ny od po wied nik, choć prze wyż sza go w szyb ko ści
wy ko ny wa nia cy kli ro bo czych. Ze ro wa emi sja szko dli wych sub -
stan cji i dzie się cio krot nie mniej sza ha ła śli wość to wy znacz nik
in no wa cyj ne go sprzę tu. Na do da tek kosz ty utrzy ma nia i użyt ko -
wa nia ta kiej ma szy ny są zna czą co niż sze niż kon wen cjo nal -
nej – tłu ma czy Ache ne Ne dji mi, li der pro jek tu EX2. 

Kom po nen ty hy drau licz ne w ma szy nie zo sta ły cał ko wi cie
wy eli mi no wa ne. Kon struk to rzy Vo lvo CE po sta no wi li za sto -
so wać w ich miej sce elek tro me cha nicz ne ukła dy na pę do we
ze zin te gro wa ny mi si łow ni ka mi elek trycz ny mi o zwięk szo nej
wy trzy ma ło ści. Pro du cent ma szy ny po da je, że głów nym po -
wo dem re zy gna cji z ukła du hy drau licz ne go oraz sil ni ka spa -
li no we go by ła chęć istot ne go zre du ko wa nia po zio mu ha ła su
emi to wa ne go przez ko par kę. W chwi li obec nej za awan so wa -
nie prac ba daw czo -roz wo jo wych nad pro jek tem EX2 spra -
wia, że ma szy nę okre ślić moż na mia nem ty po we go pro to ty -
pu ba daw cze go. Vo lvo CE za mie rza kon ty nu ować pra ce
nad roz wo jem no wa tor skiej kon struk cji, ale w chwi li obec nej
nie ma pla nów ma so wej pro duk cji tej ko par ki. Kon cep cję
EX2 Vo lvo CE opar ło na wcze śniej szym wła snym pro jek cie
ba daw czym ELEXC wspie ra nym przez pań stwo fran cu skie
i ca ły sze reg po mniej szych spon so rów z te go kra ju. Vo lvo CE
nad pro jek tem war tym sie dem mi lio nów eu ro pra co wa ło
wspól nie z ze spo łem sze ściu firm part ner skich. Pro jekt
ELEXC roz po czę to w ro ku 2012 i za mknię to przed dwo ma la -
ty. Od te go cza su Vo lvo CE pro wa dzi ło ko lej ne pra ce ba daw -
cze nad ko par ką EX2, jak na przy kład ca ły sze reg te stów ob -

cią że nio wych. Przed mio tem ba dań in ży nie rów Vo lvo CE sta -
ły się tak że sys te my zdal ne go ste ro wa nia. Ope ra tor, któ ry nie
mu si prze by wać w ka bi nie, do kie ro wa nia funk cja mi ma szy -
ny mo że wy ko rzy sty wać ta blet lub smart fon. In ży nie ro wie
szwedz kie go kon cer nu za po wia da ją, że jest to wstęp do ko -
mer cja li za cji roz wią zań w za kre sie au to no micz nych ma szyn
bu dow la nych. – Aby urze czy wist nić kre ślo ne od lat przez Vo -
lvo CE wi zje za ję cia po zy cji świa to we go li de ra wśród do staw -
ców kom plek so wych roz wią zań dla sze ro ko po ję tej bran ży

bu dow la nej Vo lvo CE mu si zde cy do wa nie sta wiać na zrów no -
wa żo ny roz wój. Wła śnie dla te go w Vo lvo CE opra co wu je my
tech no lo gie przy ja zne zarówno dla użyt kow ni ków na sze go
sprzę tu, jak i śro do wi ska na tu ral ne go. Przy kła da mi finalizacji
rozwiązań przewidzianych w na szej stra te gii jest za awan so -
wa ny tech no lo gicz nie na pęd elek trycz ny, in te li gent ne sys te -
my ste ro wa nia pra cą ma szyn oraz kom plet ne roz wią za nia te -
le ma tycz ne ma ją ce na ce lu zwięk sze nie pro duk tyw no ści, bez -
pie czeń stwa i zrów no wa żo ne go roz wo ju. Je stem głę bo ko
prze ko na ny, że w pro ce sie bu do wy zrów no wa żo ne go spo łe -
czeń stwa na sze przy szłe pro duk ty i usłu gi bę dą od gry wać
waż ną ro lę – tłu ma czy Tho mas Bit ter, wi ce pre zy dent Vo lvo
CE do spraw mar ke tin gu i roz wo ju pro duk cji. 

Vo lvo EX2 – elek trycz ny pro to typ bez hydrauliki

In ży nie ro wie Vo lvo CE pra cu ją nad mak sy mal nym skró ce niem cza su ła do wa nia
ma szy ny, co ma nie ba ga tel ny wpływ na efek tyw ność jej wy ko rzy sta nia 

Kon cep cja in no wa cyj nej ma szy ny prze wi du je za sto so wa nie no wo cze snych ukła -
dów zdalnego ste ro wa nia, ope ra tor mo że posiłkować się w tym ce lu smart fo nem 

Ko par ka EX2 mo że być wy ko rzy sty wa na bez naj mniej szych prze szkód w naj bar dziej
za lud nio nych aglo me ra cjach i nie prze szka dza jąc lu dziom pracować na wet no cą
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LiuGong w Pol sce – in we sty cje z roz ma chem
W koń cu wrze śnia LiuGong Dres sta Ma chi ne ry jed no cze śnie
otwar ła w Pol sce eu ro pej ską sie dzi bę fir my, a tak że za in au -
gu ro wa ła dzia łal ność Re gio nal ne go Cen trum Dys try bu cji
Czę ści Za mien nych. Jak by te go by ło ma ło w tym sa mym
cza sie uru cho mio no w Sta lo wej Wo li no wą li nię pro duk cyj ną. 
Cykl uro czy sto ści roz po czę ło – 27 wrze śnia – otwar cie eu -
ro pej skiej sie dzi by LiuGong Ma chi ne ry, któ re od tąd mie ści
się w sto łecz nym biu row cu Eu ro cen trum. Do tych cza so we
eu ro pej skie biu ro LiuGong Eu ro pe mie ści ło się w Al me re,
ale wła dze fir my po sta no wi ły za mie nić Ho lan dię na Pol skę,
po nie waż to wła śnie tu taj – w Sta lo wej Wo li – znaj du je się
ba za pro duk cyj na chiń skie go pro du cen ta ma szyn bu dow la -
nych. Cen tra la w War sza wie bę dzie kon cen tro wać się
na sprze da ży oraz na mar ke tin gu we wszyst kich re gio nach
Eu ro py i bę dzie za ra zem waż nym cen trum glo bal ne go
wspar cia klien tów LiuGong. 

– Po nie waż nasz biz nes jest lo kal ny mu si my ro zu mieć po trze -
by na szych klien tów. Od po wia dać na nie i re ago wać od ra zu.
Chce my być tam, gdzie oni, żyć tym czym oni ży ją i pra co wać
w ich miej scu pra cy. Dzię ki na szej Re gio nal nej Cen tra li, bę -
dzie my bli żej do staw ców i klien tów, do star cza jąc im w krót -
kim cza sie wszyst ko, cze go po trze bu ją. No wa Re gio nal na
Cen tra la LiuGong w War sza wie przy czy ni się do wzro stu
LiuGong Eu ro pe po przez umiej sco wie nie klu czo we go per so -
ne lu w cen tral nym punk cie Eu ro py – mó wił Ho ward Da le,
Prze wod ni czą cy LiuGong Dres sta Ma chi ne ry.
Otwar cie sie dzi by w War sza wie by ło je dy nie przy staw ką
do da nia głów ne go, któ rym by ły in we sty cje zre ali zo wa ne
przez LiuGong w Sta lo wej Wo li. Na stęp ne go dnia na stą pi -
ło bo wiem uro czy ste otwar cie in we sty cji w tam tej szym
kom plek sie pro duk cyj nym LiuGong Dres sta Ma chi ne ry.
Po wsta ło tam no wo cze sne Eu ro pej skie Cen trum Ba daw -
czo – Roz wo jo we Ma szyn Bu dow la nych, a tak że li nia pro -
duk cyj na, z któ rej ma zjeż dżać do 1.000 sztuk ma szyn
rocz nie oraz Eu ro pej skie Cen trum Dys try bu cji Czę ści Za -
mien nych z ma ga zy nem na ty sią ce czę ści za mien nych dla
klien tów na ca łym świe cie. 
– To nie jest in we sty cja jed no ra zo wa. Od lat in we stu je my
w za kład w Sta lo wej Wo li i za mie rza my to kon ty nu ować.
Chcę pod kre ślić, że otwie ra jąc no we in we sty cje, ta kie jak Eu -

ro pej skie Cen trum Badawczo-rozwojowe po twier dza my na -
sze za an ga żo wa nie i po ka zu je my, że kon cern LiuGong bar -
dzo po waż nie trak tu je Pol skę – za pew niał Hou Yubo, Wi ce -
pre zes LiuGong Dres sta Ma chi ne ry.
Przed sta wi cie le chiń skie go in we sto ra pla nu ją wy pro du ko wać
w tym ro ku w Sta lo wej Wo li oko ło dwustu pięćdziesięciu ma -
szyn bu dow la nych, z cze go oko ło osiemdziesięciu na no wo
otwar tej li nii pro duk cyj nej. Obiekt ma po wierzch nię cał ko wi -
tą 43.724 me trów kwa dra to wych, z cze go na no wą li nię
pro duk cyj ną prze zna czo no 1.904 me try kwa dra to we.
Przy zdol no ści pro duk cyj nej do tysiąca sztuk rocz nie, pra -
ce bę dą obej mo wać mon taż głów nych ze spo łów, ma lo wa -
nie, fi nal ny mon taż oraz pró by ma szyn. 
Na to miast Eu ro pej skie Cen trum Dys try bu cji Czę ści w Sta lo wej
Wo li to no wo cze sny ma ga zyn o po wierzch ni 3.500 m2. Obiekt ten
bę dzie do star czał ty sią ce czę ści ko niecz nych dla wspar cia tech -
nicz ne go klien tów – wszyst ko co nie zbęd ne po cząw szy od fil -
trów i ole jów do ele men tów osprzę tu ro bo cze go, czę ści ukła -
dów na pę do wych i hy drau li ki ro bo czej. W ten świe żo zmo der ni -
zo wa ny obiekt za in we sto wa no pra wie osiem mi lio nów eu ro.

W Sta lo wej Wo li po za li nią pro duk cyj ną mieści się tak że Re gio nal ne Cen trum Dys -
try bu cji Czę ści Za mien nych oraz Eu ro pej skie Cen trum Ba daw czo -Roz wo jo we 

Otwar te w Sta lo wej Wo li Cen trum Dys try bu cji Czę ści Za mien nych jest jed nym
z dziesięciu ta kich cen trów LiuGong na ca łym świe cie

W no wym cen trum ma ga zy no wa nie czę ści za mien nych od by wa się do wy so ko -
ści 7 me trów, a na pół kach znaj du je się 30.000 po zy cji ma ga zy no wych
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Cen trum w Sta lo wej Wo li do łą czy do dzie wię ciu in nych ta -
kich cen trów LiuGong na ca łym świe cie. Dzię ki nie mu klien -
ci mo gą li czyć na szyb sze do sta wy czę ści po przez za sto so -
wa nie bar dziej efek tyw nych i spraw nych me tod oraz zwięk -
szo ną zdol ność ma ga zy no wa nia ory gi nal nych czę ści
LiuGong i Dres sta. Cen trum ofe ru je do dat ko wą po wierzch -
nię do ob słu gi czę ści przy cho dzą cych, jak rów nież sor to wa -
nia, pa ko wa nia i kon tro li za mó wień. In we sty cja w Sta lo wej

Wo li, po twier dza też dłu go ter mi no we za an ga żo wa nie się
kon cer nu LiuGong w ry nek eu ro pej ski. 
W no wym cen trum, aby speł nić po trze by roz ra sta ją cej się
ba zy klien tów, wdro żo no in no wa cyj ne me to dy go spo dar ki
ma ga zy no wej. I tak ma ga zy no wa nie od by wa się do wy so ko -
ści 7 me trów, a mak sy mal ne wy ko rzy sta nie ku ba tu ry uzy -
ska no po przez za sto so wa nie ma syw nych re ga łów w na -

wach bocz nych oraz dwu po zio mo wych an tre sol na skła do -
wa nie ma ło wy mia rowch czę ści. Na pół kach znaj du je
się 30 000 po zy cji ma ga zy no wych, a do uzy ska nia efek tyw -
ne go za rzą dza nia za pa sa mi wpro wa dzo no za awan so wa ny
sys tem go spo dar ki ma ga zy no wej (SAP).
– Szyb ka i efek tyw na do sta wa czę ści dla na szych klien tów
i dealerów jest nor mą. Gdy klient jest w po trze bie, na miej scu

pra cy ma szy ny, nie ma cza su do stra ce nia. Mu si my spraw nie
zre ali zo wać do sta wę – in for mu je Na ta scha van Le eu wen, Dy -
rek tor Han dlo wy ds. Czę ści Za mien nych.
No we Cen trum Dys try bu cji Czę ści do łą czy do dzie wię ciu
cen trów LiuGong na ca łym świe cie za pew nia jąc szyb sze
do sta wy czę ści przez za sto so wa nie bar dziej efek tyw nych
i spraw nych me tod oraz zwięk szo ną zdol ność ma ga zy no -
wa nia ory gi nal nych czę ści LiuGong i Dres sta. Cen trum ofe -
ru je do dat ko wą po wierzch nię do ob słu gi czę ści przy cho -
dzą cych jak rów nież sor to wa nia, pa ko wa nia i kon tro li za mó -

wień. Efek tyw ną pra cę Cen trum za pew nia 30 pra cow ni ków.
Każ dy zo stał prze szko lo ny z za kre su z no wych me tod go -
spo dar ki ma ga zy no wej tak, aby za pew nić pre cy zję, wy daj -
ność, efek tyw ność i ja kość świad czo nych usług. Re gio nal -
ne Cen trum Dys try bu cji Czę ści przy ję ło po li ty kę do staw te -
go sa me go dnia do dealerów w Pol sce oraz do sta wy z dnia
na dzień do dealerów w Eu ro pie.
– Wdro ży li śmy pro ce sy szyb kie go za ła twia nia za mó wień
awa ryj nych, jak rów nież za mó wień na skład. Za war li śmy
umo wy z fir ma mi trans por to wy mi dla za pew nie nia co -
dzien nej spe dy cji prze sy łek lot ni czych i okre so wych prze -
sy łek mor skich – za pew nia to ter mi no we do sta wy dla
dealerów i klien tów – pod kre śla Piotr Fi szer, Dy rek tor ds.
Dys try bu cji Czę ści Za mien nych.

Zgro ma dzo ne w Pol sce czę ści za mien ne i podzespoły po zwo lą skró cić czas ich
do sta wy do klien tów ze wszystkich regionów kraju

W no wym cen trum pra cu je trzydziestu, prze szko lo nych z za kre su no wych me tod
go spo dar ki ma ga zy no wej, pra cow ni ków

Do koń ca ro ku z no wej li nii pro duk cyj nej w Sta lo wej Wo li zje dzie oko ło osiem -
dzie się ciu ma szyn bu dow la nych

Cen trum w Sta lo wej Wo li umoż li wia nie tyl ko ma ga zy no wa nie, ale tak że sor to wa -
nie, pa ko wa nie oraz precyzyjną kon tro lę za mó wień
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Już od trzech lat Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska za pra sza
oso by z te re nu ca łej Pol ski do swo je go Klu bu Ope ra to rów.
Na po mysł two rze nia ta kich klu bów wpa dli w ro ku 1998 pra -

cow ni cy Vo lvo CE w Niem czech, dość szyb ko zna leź li oni na śla -
dow ców w ca łej Eu ro pie. Łącz na licz ba klu bo wi czów daw no
prze kro czy ła dwa dzie ścia ty się cy i nie prze sta je ro snąć. Dość po -
wie dzieć, że tyl ko pod czas mi nio nych tar gów Bau ma w Mo na -
chium do Klu bu Ope ra to rów Vo lvo do łą czy ło po nad ty siąc osób. 
Aby zna leźć się w doborowym gro nie, nie trze ba w ża den
spo sób udo wad niać swych związ ków z ma szy na mi
szwedzkiej marki, wy ka zać się wie dzą lub pi sać lau rek
na ich te mat. Wy star czy mieć upraw nie nia ope ra to ra. Pol ski
Klub Ope ra to rów Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne chętnie widzi
w swym gronie wszyst kich, tak że tych, któ rzy pra cu ją
na ma szy nach in nych pro du cen tów. Nie ma wpi so we go ani
eg za mi nu. I żad nych opłat człon kow skich. Są za to pro fi -
ty – klu bo we ga dże ty, spo tka nia, im pre zy i zawody.  Wi do -
wi sko we kon kur sy spraw no ścio we od by wa ją ce się przy sto -
isku Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne pod czas bran żo wych im -
prez tar go wych są naj lep szą re kla mą skła nia jącą ko lej nych
ope ra to rów do zasilenia grona klubowiczów. 

W śro do wi sku jest o klu bie gło śno i jak się oka zu je, za chę tą
dla po ten cjal nych człon ków nie jest oka zja do zdo by cia na -
gród w kon kur sach spraw no ścio wych. Mo że tyl ko na sa mym
po cząt ku wal czy się o na gro dę rzeczową, szyb ko sta je się
nią jed nak sa ma moż li wość za pre zen to wa nia swych umie jęt -
no ści  – i to jesz cze w tak zna mie ni tym gro nie kolegów po
fachu, najtęższych fachowców! Uko ro no wa niem co rocz nych
zma gań, or ga ni zo wa nych na te re nie ca łe go kra ju, jest je sien -
ny wy jazd na mi strzo stwa Europy ope ra to rów Vo lvo – or ga ni -
zo wa ny w atrak cyj nym tu ry stycz nie miej scu, jak Hisz pa nia
czy Wło chy. Re pre zen tan ci naszego kraju mo gą za brać ze
so bą oso bę to wa rzy szą cą, co jest z pewnością do dat ko wą
atrak cją i na gro dą. Do tej po ry rywalizując na arenie
międzynarodowej Po lak nie sta nął jesz cze na po dium, ale
przy znać trze ba, że fi na ły sta wia ją przed ni mi nie la da wy -
zwa nia – wy ka za nia się opa no wa niem ma szyn, na któ rych
nie mie li oka zji pra co wać lub po pro stu ry wa li za cji z praw dzi -
wy mi za wo dow ca mi, któ rzy przed fi na ła mi zamiast normalnie
pracować ciężko  tre nują ni czym spor tow cy przed olim pia dą.

Co wła ści wie spo wo do wa ło, że od kil ku lat pro du cen ci ma -
szyn tak bar dzo wy róż nia ją ope ra to rów i pro jek tu jąc ma szy -
ny ty le cza su i sta rań po świę ca ją wła śnie ich wy go dzie?
Chwi la mi ma my nawet wra że nie, że ich roz piesz cza ją. Ka bi -
ny ma szyn naj now szej ge ne ra cji sta ją się bo wiem wręcz luk -
su so we, a po ja wia ją się też co raz to no we udo god nie nia dla
za mknię te go w nich czło wie ka. Na po cząt ku de cy du ją cym
czyn ni kiem był fakt, że opi nia ope ra to ra o ma szy nie, na któ -
rej co dzien nie pra cu je, jest waż na dla wła ści cie la fir my. Któ -
ry – wia do mo – bę dzie po dej mo wał de cy zję o za ku pie ko lej -
nych. Jed nak jesz cze nie tak daw no ma szy na bu dow la na
mia ła przede wszyst kim pra co wać i się nie psuć, a jej wy po -
sa że nie nie mia ło naj mniej sze go zna cze nia. By ły w koń cu
mo de le bez ka bin, wy po sa żo ne za le d wie w symboliczny da -
szek! Po tem oka za ło się, że war to po my śleć o wy god nym fo -
te lu, kli ma ty za cji, mul ti me diach i to wca le nie dla do piesz cze -
nia pra cow ni ka, lecz z pro stej przy czy ny – dla uzy ska nia
więk szej wy daj no ści ma szy ny. Trud no bo wiem nie za uwa -
żyć, że naj now sze mo de le ma szyn nie róż nią się mię dzy so -
bą aż tak bar dzo. Wciąż udo sko na la ne, uzu peł nia ne o roz -
ma ite elek tro nicz ne ukła dy wspo ma ga nia wszel kich moż li -
wych funk cji, osią ga ją mniej wię cej ta ką sa mą pro duk tyw -
ność, zu ży wa ją po dob ną ilość pa li wa, ma ją po rów ny wal ną
czę sto tli wość kon tak tów z ser wi sem. Tyl ko tak zwany czyn -
nik ludz ki jest zmien ną, któ rej tak ła two nie da się okre ślić.
Oczy wi ście za czę ły się już po ja wiać kon cep cje ma szyn au to -
ma tycz nych, au to no micz nych, zdal nie ste ro wa nych. Co raz
wię cej mó wi się o sys te mach, któ re niemal zwal nia ją ope ra -
to ra z od po wie dzial no ści za efekty pra cy – zmyślne układy
mie rzą, li czą i de cy du ją o ką cie usta wie nia le mie sza czy stop -
niu za głę bie nia łyż ki. Czy ta ka jest przy szłość ma szyn bu -
dow la nych? Na ra zie trud no w to uwie rzyć, sko ro ty le uwa gi
po świę ca się ope ra to rom, sta ra jąc się o jak naj bar dziej er go -
no micz ne dźwi gnie i prze łącz ni ki, o naj wy god niej sze fo te le,
jak naj więk sze oszkle nie ka bin, co raz lep sze usta wie nie ka -
mer da ją cych ide al ny pod gląd na miej sce pra cy. My na to -
miast ob ser wu jąc wie lo krot nie spraw no ścio we kon kur sy or -
ga ni zo wa ne przez Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska mie li -
śmy oka zję prze ko nać się, jak przy na leż ność do klu bu bu du -
je w je go człon kach po czu cie war to ści i waż no ści. 

Klub Ope ra to rów Vo lvo – bar dzo faj na spra wa!

Już od trzech lat zrze sze ni w Klu bie Ope ra to rów Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol -
ska bio rą udział w in te re su ją cej ry wa li za cji w sze re gu kon kur sów w ca łym kra ju 

Krzysz tof Ko niecz ny i Adam Kaczor to nasi tegoroczni reprezentanci na finałach
w Alicante. Przynależność do Klubu Operatorów to rywalizacja, ale i przyjaźń



https://www.volvoce.com/polska/pl-pl/


44 SERWIS I EKSPLOATACJA  

Zme cha ni zo wa ny plac bu do wy – nie za leż nie od wiel ko -
ści – to bez sprzecz nie jed no z naj nie bez piecz niej szych
miejsc pra cy. Każ de go ro ku na ca łym świe cie ty sią ce

pra cow ni ków bu dow la nych do zna je uszczerb ku na zdro wiu
lub na wet tra ci ży cie pod czas pra cy na ma szy nach lub w ich
są siedz twie. Praw dą jest, że czte ry na pięć przy pad ków
śmier tel nych na pla cach bu do wy ma miej sce w kra jach roz -
wi ja ją cych się. Jed nak kra je roz wi nię te, w któ rych fir my sto -
su ją się do su ro wych prze pi sów do ty czą cych za bez pie cze -
nia te re nu bu do wy, prze strze ga ją za pi sów ko dek sów pra cy
i sto su ją za awan so wa ne tech no lo gicz nie bez piecz niej -
sze ma szy ny, ma ją jesz cze wie le do zro bie nia w sfe rze za po -
bie ga nia wy pad kom. Dla przy kła du, w Wiel kiej Bry ta -
nii na prze strze ni dwu na stu mie się cy aż 99 wy pad ków śmier -
tel nych spo wo do wa nych zo sta ło nie wła ści wym uży ciem ma -
szyn. W tym sa mym okre sie od no to wa no rów nież 2.490 po -
waż nych ura zów pra cow ni ków bu dow la nych. Eks per ci przyj -
mu ją, że licz ba rze czy wi sta jest kil ka krot nie wyż sza. W oba -
wie przed kon se kwen cja mi nie wszyst kie in cy den ty są bo -
wiem zgła sza ne. Bio rąc pod uwa gę po wyż sze da ne, prze sta -
je dzi wić fakt, iż dzie więć dzie siąt pro cent pra cow ni ków bu -
dow la nych od cho dzi z za wo du na dłu go przed osią gnię ciem
wie ku eme ry tal ne go. Da ne ob ra zu ją ce sto pień bez pie czeń -
stwa – a mo że ra czej je go brak – na te re nie bu do wy są za -
trwa ża ją ce nie tyl ko dla tych, któ rych bez po śred nio do ty czą,
spra wia ją tak że, że mło dzi lu dzie tra cą za in te re so wa nie pra -
cą w bran ży bu dow la nej.

Każ da ma szy na sta no wi tak że po ten cjal ne za gro że nie za rów no
dla ope ra to ra, jak i oto cze nia, w któ rym dzia ła. Po ru sza jąc kwe -
stię bez piecz ne go użyt ko wa nia ma szyn bu dow la nych pod
uwagę należy brać takie kwestie, jak kon struk cja ka bi ny, ukła -
du jezd ne go i hy drau licz ne go ma szy ny, wi docz ność z miej sca
ope ra to ra, od po wied nie oświe tle nie po la pra cy. Istotną rolę
odgrywa rów nież spraw ność tech nicz na ma szy ny. Kon struk to -
rzy Ko mat su do kła da ją wszel kich sta rań, by za pew nić bez pie -
czeń stwo i ochro nę użyt kow ni kom swych ma szyn. Pod czas
co dzien nej pra cy są oni za gro że ni po tknię ciem, upad kiem, po -
śli zgnię ciem się, a tak że ha ła sem i szko dli wy mi dla zdro wia wi -
bra cja mi. Ja poń ski kon cern zde cy do wał się na kom plek so we

roz wią za nie pro ble mu opra co wu jąc specjalne pa kie ty bez pie -
czeń stwa dla pię ciu grup pro duk to wych. Obej mu ją one wo zi -
dła prze gu bo we i sztyw no ra mo we, ła do war ki ko ło we, ko par ki
ko ło we oraz gą sie ni co we. Wszyst kie te ma szy ny znaj du ją sze -
ro kie za sto so wa nie w ro bo tach ziem nych oraz gór nic twie skal -
nym. Po nie waż w więk szo ści od zna cza ją się du ży mi ga ba ry ta -
mi, już za ję cie miej sca w ich ka bi nie nie sie ze so bą za gro że nia.
Szcze gól nie przy pa da ją cym desz czu lub śnie gu oraz ob lo dze -
niu. Aby uła twić pra cę ope ra to rów i per so ne lu tech nicz ne go
ob słu gu ją ce go ma szy ny, wy po sa żo no je w wio dą ce do ka bi ny
dra bin ki o spe cjal nej kon struk cji stop ni. Okła dzi ny i ma ty an ty -
po śli zgo we oraz sta bil ne po rę cze za bez pie cza ją ope ra to ra
przed po śli zgnię ciem się i upad kiem z wy so ko ści. Uchwyt
w da chu oraz do dat ko wy re flek tor oświe tla ją cy stop nie uła twia -
ją za ję cie miej sca w ka bi nie tak że po zmro ku i w wa run kach

ogra ni czo nej wi docz no ści, na przy kład przy złej po go dzie.
Sze ro kie błot ni ki ła do wa rek Ko mat su wy ło żo ne ma ta mi an ty -
po śli zgo wy mi two rzą swo iste plat for my, na któ rych mo gą bez -
piecz nie pra co wać me cha ni cy. Na wet w przy pad ku desz czu,
ob lo dze nia lub sil ne go za bło ce nia ma szy ny. W ce lu uła twie nia
pro wa dze nia prac ser wi so wych i za pew nie nia bez pie czeń stwa
per so ne lo wi tech nicz ne mu, prze wi dzia na co dzien nie kon tro la
pły nów eks plo ata cyj nych w sil ni ku, skrzy ni bie gów i ukła dzie
hy drau licz nym ma szyn Ko mat su od by wa się z po zio mu pod ło -
ża. Me cha nik nie mu si ko rzy stać z dra bin ki, co znacz nie pod -
no si bez pie czeń stwo pra cy ogra ni cza jąc ry zy ko upad ku. 
Pod sta wą stwo rze nia bez piecz ne go te re nu bu do wy jest od -
po wied nie sko or dy no wa nie ru chu lu dzi, ma te ria łów oraz ma -
szyn. Opra co wa nie pla nu za rzą dza nia ru chem sta no wi istot -
ną część te go przed się wzię cia. Po wi nien on obej mo wać wy -
ty cze nie ście żek dla pie szych i dróg tech no lo gicz nych dla
ma szyn i po jaz dów, któ re za pew nią bez piecz ne prze miesz -
cza nie się lu dzi i sprzę tu. 
Na le ży dbać o stan ich na wierzch ni dróg tech no lo gicz nych.
Po win ny one być na ty le sze ro kie, by w ich skraj ni mie ści ły się
wiel ko ga ba ry to we ma szy ny i po jaz dy. Ty cze nie dróg po win -
no od by wać się tak, by ogra ni czyć ich prze bieg przez po ten -
cjal ne prze szko dy po tę gu ją ce za gro że nia w ru chu. O ile to
moż li we, war to wy ty czać dro gi jed no kie run ko we, gdyż ła twiej
je ozna ko wać i z nich ko rzy stać. W mia rę ist nie ją cych wa run -
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Bez pie czne maszyny? Bezpieczna budowa!

Każ da ma szy na sta no wi po ten cjal ne za gro że nie za rów no dla samego ope ra to ra,
jak i osób przebywających w oto cze niu, w któ rym pracuje

Aby uła twić pra cę ope ra to rów i per so ne lu tech nicz ne go ob słu gu ją ce go ma szy ny,
wy po sa żo no je w wio dą ce do ka bi ny dra bin ki o spe cjal nej kon struk cji stop ni
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ków na le ży uni kać pro wa dze nia cią gów ko mu ni ka cyj nych
w po bli żu punk tów new ral gicz nych, ta kich jak na przy kład
zbior ni ki pa li wa czy ru ro cią gi mo gą ce ulec uszko dze niu
pod wpły wem ude rze nia. Na nie któ rych dro gach – na przy -
kład wio dą cych na wy ro bi ska – za ist nieć mo że po trze ba za in -
sta lo wa nia ba rie rek bez pie czeń stwa, któ re po win ny być na ty -
le wy trzy ma łe, by móc utrzy mać po jazd. Wska za ne jest tak że,
aby uni kać ostrych za krę tów z ogra ni czo ną wi docz no ścią
oraz usta lić od po wied nie li mi ty pręd ko ści sy gna li zo wa ne
na zna kach dro go wych. Na le ży też usta wić w wi docz nym
miej scu ostrze że nia o wszel kich ogra ni cze niach wy so ko ści.

Ide al nie, je śli znaj dą się one od po wied nio wcze śniej, niż sa -
ma prze szko da. War to ogra ni czyć co fa nie ma szyn do mi ni -
mum, a je śli za cho dzi już ta ka ko niecz ność, ma newr ten po -
wi nien być do kład nie nad zo ro wa ny za po mo cą sy gna li za cji
lub alar mu ma new ru co fa nia, czuj ni ków, lu ste rek lub ka mer
wstecz nych. Pod czas prze miesz cza nia się do ty łu ope ra tor du -
żej ma szy ny ma bo wiem ogra ni czo ną wi docz ność stre fy po -
za nią. Stwa rza to za gro że nie dla ro bot ni ków pra cu ją cych w po -
bli żu oraz przy czy nia się do zwięk sze nia ry zy ka ko li zji z in ny mi
ma szy na mi czy po jaz da mi pla cu bu do wy. W no wo cze snych
ma szy nach o du żych ga ba ry tach za sto so wa no sze reg roz wią -
zań ma ją cych na ce lu ogra ni cze nie za gro żeń po wo do wa nych
ogra ni czo ną wi dzial no ścią. Pod czas jaz dy do ty łu gło śny sy -
gnał aku stycz ny ostrze ga pra cu ją cych w po lu jej dzia ła nia. Pod -

grze wa na tyl na szy ba ka bi ny zde cy do wa nie po pra wia wi docz ność. 
W chwi li obec nej opty mal nym roz wią za niem umoż li wia ją -
cym bez piecz ne ma new ro wa nie ma szy na mi jest sys tem
Gre en si ght fir my Gro ene veld. Mo że być on mon to wa ny fa -
brycz nie, jak i u sa me go użyt kow ni ka. Czę sto ma szy ny i po -
jaz dy star sze go ty pu są rów nież do po sa ża ne przez wła ści -
cie li w mo du ło we ze sta wy Gre en si ght, na któ re skła da się
ko lo ro wy mo ni tor, ka me ry oraz czuj ni ki ul tra dź wię ko we.
Gro ene veld ja ko pierw szy wy ko rzy stał przy pro duk cji ka mer
tech no lo gię CMOS obej mu ją cą pro ces wy twa rza nia ukła -
dów sca lo nych za pew nia ją cą do sko na łą ja kość ob ra zu. No -
wej ge ne ra cji ka me ry po sia da ją cer ty fi ka ty (CE, DIN) i speł -
nia ją nor my EMC. Po nad to przy zna ny im cer ty fi kat ADR
ozna cza, iż mo gą być one rów nież uży wa ne przy trans por cie
sub stan cji nie bez piecz nych.
Gre en si ght jest sys te mem mo du ło wym, dla te go mo że być
opty mal nie do sto so wa ny do in dy wi du al nych po trzeb użyt -
kow ni ka. Sys tem jest nie zwy kle sku tecz ny w dzia ła niu. Je go
in sta la cja na tych miast pod no si bez pie czeń stwo eks plo ata cji
wiel ko ga ba ry to wych ma szyn i po jaz dów mi ni ma li zu jąc licz bę
szkód ma te rial nych i ob ra żeń pra cow ni ków. Sys tem Gre en si -
ght wy kry wa bo wiem wszyst kie prze szko dy znaj du ją ce się
na dro dze po jaz du bądź ma szy ny. Mo że rów nież za po mo cą
sy gna łu dźwię ko we go in for mo wać ope ra to ra o prze szko -
dach znaj du ją cych się w po bli żu po jaz du lub ma szy ny. Ko lo -
ro wy mo ni tor umoż li wia spra wo wa nie wzro ko wej kon tro li
w okre ślo nym ob sza rze de tek cji, zaś funk cja dzie le nia ob ra -
zu mo ni to ra – ak tyw na w przy pad ku pod łą cze nia kil ku ka -
mer – spra wia, że ope ra tor otrzy mu je w cza sie rze czy wi stym
pre cy zyj ne in for ma cje o ob sza rze, w któ rym pra cu je. Po ma -
ga to zmi ni ma li zo wać ry zy ko po wsta nia szkód ma te rial nych,
do któ rych mo że dojść w trak cie ma new ro wa nia po jaz dem

E
K

S
P

L
O

A
T

A
C

J
A

W przy pad ku du żych ma szyn już sa mo za ję cie miej sca w ich ka bi nie nie sie ze so bą
za gro że nia. Szcze gól nie przy pa da ją cym desz czu lub śnie gu oraz ob lo dze niu

Odpowiednie wy ty cze nie scie żek dla pie szych i dróg tech no lo gicz nych dla ma -
szyn i po jaz dów podnosi bezpieczeństwo placu budowy

Gre en si ght sta no wić mo że wy po sa że nie fa brycz ne. Sys tem za in sta lo wać moż na
rów nież na ma szy nach star szych bę dą cych już w eks plo ata cji
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czy ma szy ną. Da je tak że więk sze po czu cie bez pie czeń stwa
za rów no sa me mu ope ra to ro wi, jak też oso bom trze cim znaj -
du ją cym się w po bli żu pra cu ją cej ma szy ny. Dzię ki czuj ni kom
wy kry wa ne są wszyst kie prze szko dy znaj du ją ce się w oto -
cze niu po jaz du bądź ma szy ny. Czuj ni ki pra cu ją we wszyst -
kich wa run kach po go do wych. Są od por ne na dzia ła nie żwi -
ru, pia sku, a tak że czyn ni ków at mos fe rycz nych, na przy kład
mro zu czy wil go ci. Opty mal ne bez pie czeń stwo za pew nia po -
łą cze nie ka mer Gre en si ght i czuj ni ków ul tra dź wię ko wych.
Kon fi gu ra cja ta zwa na jest „ak tyw nym sys te mem ka mer”, po -
nie waż ope ra tor otrzy mu je za rów no optycz ne, jak i aku stycz -
ne ostrze że nia o za gro że niu. Ob raz z ka me ry, któ ry od po wia -
da ak tu al ne mu ma new ro wi ma szy ny, po ka zy wa ny jest au to -
ma tycz nie na mo ni to rze: co fa nie (tyl na ka me ra), jaz da

do przo du (przed nia ka me ra) lub po ko ny wa nie za krę tów
(bocz ne ka me ry). Ja sność ob ra zu mo ni to ra jest do sto so wy -
wa na au to ma tycz nie do wa run ków oto cze nia. Za miast mo ni -
to ra sys tem Gre en si ght mo że być wy po sa żo ny w wy świe -
tlacz. Jest to ma łe urzą dze nie alar mo we, któ re znaj du je się
w ka bi nie i ostrze ga ope ra to ra o tym, co dzie je się w stre fie
wy kry wa nia za po mo cą sy gna łów dźwię ko wych i świetl nych.
Wy świe tlacz czę sto mon to wa ny jest w ko par kach, ła do war -
kach oraz in nych ro dza jach ma szyn ma ją cych re la tyw nie ma -
łą ka bi nę. W nie któ rych sy tu acjach sa me ostrze że nie świetl ne
by wa nie wy star cza ją ce, stąd do dat ko wy, do brze sły szal ny sy -
gnał dźwię ko wy wy do by wa ją cy się z brzę czy ka z pew no ścią
wzmoc ni po czu cie bez pie czeń stwa osób znaj du ją cych się bar -
dzo bli sko po jaz du czy ma szy ny.
Te ren każ dej bu do wy jest miej scem spe cy ficz nym. Licz ni
pra cow ni cy różnych specjalności spo ty ka ją się tu, by w wy -
zna czo nych miej scach przez ści śle okre ślo ny czas wy ko ny -
wać po wie rzo ne im za da nia. Po ich zre ali zo wa niu niemal
natychmiast przystępują do realizacji ko lej nych. Naj czę ściej
w in nym miej scu, na ko lej nym pla cu bu do wy. Być mo że tak -

że z te go po wo du pra co daw com bra ku je nie kie dy od po wied -
niej de ter mi na cji, by do głęb nie, a nie po bież nie za jąć się
kwe stia mi bez pie czeń stwa i na kre ślić naj lep szy spo sób iden -
ty fi ka cji i mi ni ma li za cji po ten cjal nych za gro żeń.
Przed przystąpieniem do realizacji ja kich kol wiek prac na te re -
nie bu do wy na le ży najpierw prze ana li zo wać za leż ność mię -
dzy wy ko rzy sty wa ny mi ma te ria ła mi, sprzę tem oraz sto so wa -
ny mi pro ce sa mi pra cy. Sza cu je się, że przy czyn sześć dzie się -
ciu pro cent wy pad ków śmier tel nych na te re nie bu do wy upa -
try wać na le ży w błęd nych de cy zjach pod ję tych przed roz po -
czę ciem pra cy. Ta kie czyn ni ki, jak nie wła ści we pla no wa nie,
ma te ria ły bu dow la ne ni skiej ja ko ści, a w szcze gól no ści póź -
niej sze zmia ny w pro jek cie, po wo du ją za mie sza nie i więk sze
praw do po do bień stwo za ist nie nia sy tu acji nio są cej w so bie
za gro że nie dla pra cow ni ków. 
Trzy naj częst sze przy czy ny wy pad ków śmier tel nych na te re -
nie placu bu do wy to: upad ki pod czas pra cy na wy so ko -
ściach, po trą ce nia przez ma szy ny bu dow la ne oraz wy pad ki
przy uno sze niu ma te ria łów za po mo cą dźwi gów, no śni ków
te le sko po wych itd. Nie koń czy się jed nak na wy pad kach
śmier tel nych, ilość zgło szo nych ob ra żeń jest wie lo krot nie
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Na drogach technologicznych kopalni surowców skalnych panuje niekiedy ruch
niczym w Warszawie na Marszałkowskiej…

Niekiedy warunki pracy operatorów maszyn nawet na miejskich placach budowy
bywają ekstremalnie trudne i niebezpieczne

Waż ne jest, by pra co wać w spo sób prze my śla ny. Każ da, na wet naj prost sza czyn -
ność wy ko ny wa na bez myśl nie mo że stać się nie bez piecz na
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wyż sza, a te z ko lei są je dy nie wierz choł kiem gó ry lo do wej
drob nych wy pad ków, nie do szłych wy pad ków oraz szczę śli -
wie za koń czo nych nie bez piecz nych zda rzeń.
Praca na budowie za wsze związana jest z pewną dozą
ryzyka. Ważne jest  jed nak, by pracować w sposób
przemyślany. Każda, nawet najprostsza czynność  wy ko ny -
wa na bez myśl nie mo że stać się nie bez piecz na. Na poczucie
bez pie czeń stwa wpływ ma wiele czynników, na przykład od -
po wied nia odzież ochron na. Ka ski, obu wie z me ta lo wy mi
wzmoc nie nia mi oraz ka mi zel ki ochron ne są pod sta wą,
pracownicy placu budowy niejednokrotnie korzystają także z
oku la rów ochron nych, rę ka wi c czy na usz ni ków.
Specjalistyczna odzież ochron na spra wia, że przebywający
na pla cu bu do wy stają się bar dziej wi docz ni  i pod kre śla
istotę kwe stii bez pie czeń stwa. W koń cu to na pra cow ni kach
bu do wy, a więc lu dziach naj bar dziej za gro żo nych spo czy wa
du ża część od po wie dzial no ści za jego utrzy ma nie. Choć
wydaje się być to oczywiste, to jed nak lu dzie nie za wsze
czynią to, co jest dla nich naj lep sze.
Ży je my w świe cie, któ ry wprost „bom bar du je” nas ostrze że -
nia mi. Oba wa przed od da niem przez po szko do wa ne go w wy -
pad ku spra wy do są du spra wi ła, że fir my umiesz cza ją ostrze -
że nia do słow nie wszę dzie. Na wet na kub kach do ka wy spo ty -
ka się ha sło „uwa żaj, mo że być go rą ce!”. Na tłok ostrze żeń
ma swo je złe stro ny. Znie czu la bo wiem na mniej oczy wi ste,
ale rze czy wi ste za gro że nia. Dla te go prze by wa ją cy w po bli żu
ma szyn bu dow la nych mu szą być świa do mi, że kon se kwen cją
nie zwra ca nia uwa gi na kwe stie bez pie czeń stwa na pla cu bu -
do wy mo że być za gro że nie ich zdro wia, a na wet ży cia. 
Naj bar dziej na ra że ni na nie bez pie czeń stwa są mło dzi pra -
cow ni cy nie le gi ty mu ją cy się dłu gim sta żem w za wo dzie. Z re -

gu ły nie są bo wiem świa do mi czy ha ją cych za gro żeń. Dla te go
jak naj wcze śniej sze za po zna nie tej gru py pra cow ni ków z za -
gad nie nia mi za rzą dza nia ry zy kiem w miej scu pra cy sta je się
klu czo we dla unik nię cia nie bez pie czeństw. Jed nak pod -
czas pra cy ma my sta le do czy nie nia ze zmie nia ją cą się sy tu -
acją. Dla te go za wsze na le ży za dać so bie py ta nia: czy po ziom
ob sa dze nia sta no wisk jest od po wied ni do ilo ści wy ko ny wa nej
pra cy? Czy za ło ga nie jest zmę czo na z po wo du nad mia ru
obo wiąz ków pod czas zmia ny lub nad go dzin? Czy pra cow ni -
cy po sia da ją od po wied nie kom pe ten cje do wy ko ny wa nia da -
nej pra cy – za rów no w za kre sie po sia da nej wie dzy, jak i wa -

run ków fi zycz nych? Są to py ta nia, któ re mu si od po wie dzieć
każ dy or ga ni zu ją cy pra cę na pla cu bu do wy.
Pro wa dze nie ma szy ny pod wy pły wem nie któ rych le ków lub
al ko ho lu jest oczy wi ście su ro wo za bro nio ne, jed nak w prak ty -
ce ob ser wu je my czę sto przy zwo le nie na te go ro dza ju ne ga -
tyw ne za cho wa nia. A prze cież na wet po zor nie nie szko dli we
pre pa ra ty na ob ni że nie ci śnie nia krwi, aler gie czy zwy kłe
prze zię bie nie, po wo do wać mo gą ob ni że nie kon cen tra cji, za -
wro ty gło wy i sen ność. W ta kich przy pad kach obo wią zy wać
po win na za sa da „ze ro to le ran cji”, ope ra to rzy po win ni być
świa do mi sta nu, w ja kim się znaj du ją, po to, aby bez piecz nie
pra co wać ze sprzę tem bu dow la nym. Każ dy uczest nik pro ce -

su tech no lo gicz ne go pla cu bu do wy po wi nien w peł ni od po -
wia dać za bez pie czeń stwo, sto su jąc się do za sad i re gu la cji
oraz zwra cać uwa gę, aby by ły one efek tyw nie ko mu ni ko wa ne
wszyst kim za in te re so wa nym (na wet w róż nych ję zy kach, je śli
za ło ga pla cu bu do wy skła da się tak że z ob co kra jow ców). 
Wni kli we za po zna nie się z do ku men ta cją tech nicz no -ru cho -
wą jest nie zwy kle istot ne, gdyż kie row cy po jaz dów i ope ra to -
rzy ma szyn mu szą zda wać so bie spra wę z ogra ni czeń, tak
aby nie prze kra czać ła dow no ści, ką ta na chy le nia czy pręd ko -
ści mak sy mal nej. Z chwi lą wy stą pie nia pro ble mu, mu szą wie -
dzieć, jak się za cho wać. Na przy kład je śli ma szy na ma się
prze wró cić, ope ra tor po wi nien bez względ nie po zo stać w za -
pię tych pa sach bez pie czeń stwa i ni gdy nie pró bo wać
salwować się ucieczką wy ska kując z ka bi ny.
W cią gu ostat nie go pół wie cza w świa to wym bu dow nic twie
do ko na ły się dia me tral ne zmia ny. Uprzed nio na pla cu bu do -
wy wy ko rzy sty wa no głów nie pra cę fi zycz ną, te raz jest to sek -
tor zdo mi no wa ny przez ma szy ny. Cięż ką pra cę, któ rą kie dyś
z mo zo łem wy ko ny wa li ro bot ni cy, te raz zme cha ni zo wa no.
Do rąk pra cow ni ków pla ców bu do wy tra fił sprzęt bu dow la ny.
Nie tyl ko wy daj ny, ale tak że pod no szą cy bez pie czeń stwo
pra cy. Pro du cen ci na sta wia ją się na wy mia nę opi nii z użyt -
kow ni ka mi swych ma szyn. Chęt nie ko rzy sta ją z ich su ge stii.
Do świad cze nia ze bra ne w cza sie eks plo ata cji w róż no ra kich,
cza sem wręcz eks tre mal nych wa run kach po zwa la ją na dal sze
roz wi ja nie i tak nie zwy kle za awan so wa nych tech no lo gicz nie
kon struk cji. Pro du cen ci przy wią zu ją du że zna cze nie
do zwięk sze nia wy daj no ści ma szyn, ale nie mo że się to od by -
wać  kosz tem bez pie czeń stwa ich ope ra to rów i ro bot ni ków pla -
cu bu do wy znaj du ją cych się w po lu ich dzia ła nia.
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Pod sta wą stwo rze nia bez piecz ne go placu bu do wy jest od po wied nie sko or dy no -
wa nie przemieszczania się lu dzi, ma te ria łów oraz ma szyn

Przy takiej widoczności brak zachowania ostrożności ozna cza zwięk szo ne ryzy ko
ko li zji, wy pad ku lub spo wo do wa nia szkód materialnych
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http://www.amago.pl/


https://www.gannet.pl/

