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Szanowni Państwo…
…świeżutki październikowy raport Krajowego Rejestru Dłużników przynosi zatrważające informacje. W ciągu roku zadłużenie firm budowlanych urosło o sześćset milionów i sięga już 2,21
miliarda złotych. Skąd biorą się problemy tego właśnie sektora gospodarki? Problemy coraz
poważniejsze i – niestety – niemal nieustające. A przecież to branża budowlana silnie oddziałuje na inne gałęzie gospodarki. Dobrze, gdy stymuluje ich rozwój, gorzej, gdy pogrąża w marazmie. „Budowlanka” to sektor złożony z wykonawców i podwykonawców, którzy – wzajemnie zależni w sprawach finansowych – powinni grać w jednej drużynie. I chodzi tu nie tylko
o bezproblemową współpracę na placu budowy, ale przede wszystkim o terminowe regulowanie płatności. Nie płacąc w terminie, niektórzy liczą na bezpłatny kredyt kupiecki. No tak,
ale czyim kosztem? Brak zapłaty pociąga za sobą lawinę nieszczęść, potrafi nie tylko nadszarpnąć kondycję finansową wierzyciela, ale nawet doprowadzić go do upadku. Powoduje
to, że ten nie płaci swojemu podwykonawcy czy pracownikom, albo jest zmuszony się zadłużyć. Niestety firmom – zwłaszcza małym i nie posiadającym odpowiedniego zabezpieczenia – coraz ciężej uzyskać pożyczkę. Muszą więc finansować działalność z własnych funduszy, a kiedy ich nie mają – przestają płacić pracownikom i kontrahentom…
Nieszczęścia chadzają parami. Potwierdza to z historia jednego z naszych czytelników. Ukradziono mu maszynę, co całkowicie zatrzymało prace na budowie. Inwestor, który ociąga się
z terminowym regulowaniem należności, tym razem wykazał się szybkością działania i nałożył na pechowego podwykonawcę surową karę za niedotrzymanie terminu. Maszyna będąca
własnością naszego czytelnika nie była odpowiednio zabezpieczona, dlatego stała się łatwym
łupem złodziei. Smutna sytuacja stała się dla nas inspiracją do napisania opartych na poradach fachowców tekstów o sposobach na utrudnianie życia amatorom cudzej własności. Warto je przeczytać i być mądrym przed szkodą. Tym bardziej, że niektóre z zabezpieczeń są tańsze niż można by przypuszczać, a mogą nas uchronić przed całym pasmem kłopotów…
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SPIS TREÂCI

W numerze m.in.:
8. Sto lat temu w Scania produkowano rocznie dwieście
pojazdów, a każdy z nich był dopasowany do indywidualnych potrzeb nabywcy. Dziś produkcja odbywa się
na nieporównywalnie większą skalę. Jednak skrojone
na miarę, niezawodne, zaawansowane technicznie,
a zarazem intuicyjne rozwiązania w dalszym ciągu stanowią dumę i wizytówkę Scania

10. Staram się być człowiekiem czynu!
Rozmowa z Januszem Walczakiem, koordynatorem Działu Wynajmu w firmie Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.

12. Warunki zimowe utrudniają eksploatację maszyn budowlanych, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwiają normalne wykonywanie robót. Szczególnie, jeżeli prowadzone są za pomocą maszyn nie przygotowanych
do pracy w obniżonych temperaturach

16. Kradzieże sprzętu budowlanego to niestety coraz bardziej nasilający się proceder. Każdego roku z placów
budowy i terenów firm giną tysiące maszyn i urządzeń.
Właściciele starają się być mądrzy przed szkodą...

28. Postęp techniczny rewolucjonizuje branżę budowlaną.
Chodzi przede wszystkim o przełom, jaki może się dokonać za sprawą maszyn autonomicznych. Gwałtowny
postęp, jaki dokonał się w motoryzacji, przeciera szlaki
na placach budowy. Samochody autonomiczne nie są
dziś abstrakcją, niektóre z nich zaczęły pojawiać się
na placach budowy. Czy już wkrótce dołączą do nich
koparki, ładowarki, spycharki i równiarki?

31. ValCon stawia na najwyższą jakość produktów i komponentów hydraulicznych. Musi ona w pełni spełniać
oczekiwania producentów sprzętu. Precyzja, niezawodność i staranność wykonania to cechy wyróżniające
wyroby ValCon

32. Obecnie w Polsce działa pięć kopalń węgla brunatnego.
W największej z nich, czyli w KWB „Bełchatów”, od wielu lat eksploatowane są największe spycharki gąsienicowe wyprodukowane w Stalowej Woli, których moc silnika wynosi ponad 500 KM. „Maszyny Budowlane” przypominają, gdzie i kiedy narodziły się te kolosy

19. Warto zainwestować w urządzenia umożliwiające bły- 36. Peakwash ma wieloletnie doświadczenie w projektowaskawiczną lokalizację skradzionej maszyny. Skorzystać można z systemu radiowego LoJack, którego
działanie oparte jest na najskuteczniejszym sposobie
na odzyskiwanie skradzionego sprzętu

20. Skutecznym sposobem uchronienia się przed utratą
maszyny i nieuczciwymi praktykami jest skorzystanie
z możliwości zabezpieczenia i identyfikacji maszyny
w technologii DataDotDNA

22. Brytyjski koncern JCB prezentuje kolejne udogodnienie dla użytkowników maszyn tej marki – JCB
LiveLink. Taką nazwę nosi zaawansowany system telematyczny umożliwiający nie tylko szybszą realizację
inwestycji, ale także – dzięki możliwości śledzenia
na bieżąco parametrów roboczych – utrzymywanie
maszyny w należytym stanie technicznym i jej ochronę przed zakusami osób niepowołanych

24. Warto zawczasu pomyśleć o zainstalowaniu systemu,
który dałby szansę na jak najszybsze odzyskanie skradzionej maszyny. Jednym ze skutecznych sposobów
na odzyskanie skradzionego sprzętu jest wykorzystanie
modułu radiowego umożliwiającego dokładne – co
do centymetra! – ustalenie jej położenia

26. W roku 2013 podczas monachijskiej Baumy japońskie
Komatsu zaprezentowało całkowicie nowatorską technologię zastosowaną w spycharkach gąsienicowych
o średniej mocy silnika (D61 EXi/PXi-23) i nazwaną
przez ten koncern – intelligent Machine Control (iMC)
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niu, produkcji, instalacji oraz eksploatacji myjni do kół
i podwozi. Firma oferuje szeroki asortyment urządzeń
myjących od podstawowej gamy, aż po wersje specjalne

37. Volvo CE zaprezentowało w pełni funkcjonalny prototyp
koparki elektrycznej. Maszyna EX2 określana jest przez
swych konstruktorów jako pierwsza na świecie koparka
kompaktowa o pełnym napędzie elektrycznym

38. Cat 988K XE to pierwsza ładowarka kołowa z elektrycznym układem napędowym o wysokiej wydajności
w ofercie firmy Caterpillar. Jej długotrwałe testy praktyczne wykazały, że w porównywalnych warunkach maszyna osiąga o dwadzieścia pięć procent wyższą wydajność i nawet do dziesięciu procent większą produktywność niż konwencjonalna ładowarka Cat 988K

40. W końcu września LiuGong Dressta Machinery jednocześnie otworzyła w Polsce swą europejską siedzibę,
a także zainaugurowała działalność Regionalnego Centrum Dystrybucji Części Zamiennych. Jakby tego było
mało w tym samym czasie uruchomiono w Stalowej
Woli nową linię produkcyjną

42. Już od trzech lat Volvo Maszyny Budowlane Polska zaprasza osoby z terenu całej Polski do swojego Klubu
Operatorów. Na pomysł tworzenia takich klubów wpadli
w roku 1998 pracownicy Volvo CE w Niemczech, dość
szybko znaleźli oni naśladowców w całej Europie. Łączna liczba klubowiczów dawno przekroczyła dwadzieścia tysięcy i nie przestaje rosnąć
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Prenumerata - zamówienie
Aby bezp∏atnie otrzymywać nasz kwartalnik wystarczy wype∏nić poniższy formularz
i przes∏ać go faksem na numer 22 859-19-67 lub listownie pod adresem:
Maszyny Budowlane, Dział Informacji, 02-784 Warszawa, Pasaż Ursynowski 1 m. 45
Proszę o regularne, bezpłatne przesyłanie czasopisma „Maszyny Budowlane - Serwis i Eksploatacja”
imię i nazwisko: ..........................................................................................................................
nazwa firmy: ..........................................................................................................................
zakres dzia∏alności firmy: ..........................................................................................................................
ulica, numer domu: ..........................................................................................................................
kod pocztowy, miasto: ..........................................................................................................................
numer telefonu i faksu: ..........................................................................................................................

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

Data, czytelny podpis i (lub) pieczęć osoby zamawiającej

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

W niniejszym wydaniu najbardziej zainteresowa∏ mnie tekst dotyczący

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

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

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

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

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

Camso Polska ma dwadzieścia lat!
ierwszy weekend października był jeszcze dość ciepły
i suchy – pogoda idealna na obchody 20-lecia Camso
Polska, które odbyły się w pięknym Janowie Podlaskim. Kwestia pogody odgrywała tu ważną rolę, ponieważ
uroczystości zaplanowano aż na dwa dni, a istotną ich częścią były plenerowe testy ogumienia Camso. Zaproszono
wielu klientów, którzy mieli dzięki temu okazję zapoznania się
z nowymi produktami. Co najważniejsze – zarówno opony,
jak i gąsienice prezentowane były na kilku maszynach JCB,
którymi można było pojeździć w terenie słuchając przy okazji fachowych komentarzy pracowników Camso Polska. Wybór odpowiedniego miejsca na urodzinowe uroczystości był
zatem sprawą kluczową – oprócz eleganckich wnętrz zabytkowego Zamku Biskupiego, w których odbywała się konferencja oraz galowa kolacja, potrzebne były tereny na testy
maszyn, najlepiej w zasięgu niedługiego spaceru. Jak się
okazało, wszystko to gwarantował właśnie janowski hotel zlokalizowany w dawnej rezydencji biskupów otoczonej rozległym terenem rekreacyjnym (dawniej był tu ogród angielski).
Choć Camso Polska istnieje od dwudziestu lat, swą obecną
nazwę nosi od niedawna. Wiele osób z branży pamięta dobrze poprzednią nazwę – Solideal, potem Solideal Camoplast. Produkty z tym logo odznaczały się zawsze najwyższą
jakością, cecha ta pozostała wyróżnikiem wyrobów z logo
Camso. To właśnie sprawia, że firma nie tylko utrzymuje swą
pozycję na rynku, ale nadal się rozwija. Podczas uroczystego i obfitującego w atrakcje kulinarno-muzyczne wieczoru
mieliśmy okazję wysłuchać prezentacji o historii firmy, po-

P

Na scenie bohaterowie urodzinowego, galowego wieczoru – pracownicy Camso
Polska, którzy zostali uhonorowani okolicznościowymi nagrodami

cza siedem i pół tysiąca w dwudziestu sześciu krajach. Camso jest dostawcą na pierwsze wyposażenie (OEM) do wiodących producentów maszyn i urządzeń.
Dwudzieste urodziny to okazja do wspomnień i życzeń.
Pierwsza siedziba Camso Polska (wówczas był to oczywiście
Solideal) mieściła się w Lublinie, obecnie biura znajdują się
w Warszawie, a magazyny w pobliskim Sulejówku. Firma sukcesywnie się rozwija, co – jak podkreślił w ciepłych i serdecznych słowach prezes Camso Polska Krzysztof Polesiak – jest
zasługą wszystkich jej pracowników. Dlatego właśnie najważniejszym punktem urodzinowego wieczoru były podziękowania, dyplomy, okolicznościowe nagrody dla członków zespołu Camso. Na scenę zaproszono także współpracowników
i najlepszych klientów firmy – w tym dwóch przedsiębiorców
działających z Camso Polska od samego początku. Wszyscy
otrzymali pamiątkowe statuetki i podziękowania. Galowy wieczór upływał w niemal rodzinnej atmosferze, już teraz zastanawiano się, gdzie odbywać się będzie 25-lecie firmy. W planach jest wzmocnienie zespołu, wprowadzanie nowych produktów, rozwijanie sieci serwisowej. Dużo uwagi poświęca się
możliwościom internetu – już teraz na stronie Camso działa
kalkulator pozwalający samodzielnie dobrać sobie ogumienie
odpowiednie do swojej maszyny. Patrząc na rozwój i sukcesy
Casmo Polska, wierzymy, że będzie co świętować. I tego – z okazji urodzin – życzymy!

Oba dni były pełne atrakcji – po uroczystościach i zabawie do białego rana mieliśmy okazję testować ogumienie Camso zasiadając za sterami kilku maszyn

znać jej strukturę oraz pełne portfolio. Camso ma siedzibę
w Kanadzie, prowadzi działalność produkcyjną w dwudziestu trzech zakładach zlokalizowanych na całym świecie,
w ponad stu krajach sprzedaje opony i gąsienice do maszyn
budowlanych i drogowych, a także opony pneumatyczne,
superelastyczne i opaski amortyzujące do wózków widłowych oraz urządzeń transportu wewnętrznego. Jej produkty
są dobrze znane także w branży rolnej, a nawet – to akurat
w Polsce jest nisza – w pojazdach używanych na śniegu i lodzie, ale także w quadach (ten dział w Camso określa się
mianem Powersports). Jako ciekawostkę możemy tu podać
nowy produkt Camso, który ma umożliwić jeżdżenie po śniegu na motocyklach motocrossowych. Firma ma 11% udziału w rynku opon i gąsienic, a liczba jej pracowników przekra-
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W ciągu dwudziestu lat zmieniła się nazwa firmy, ale nie jakość produktów! Dzięki temu Camso Polska nie tylko utrzymuje pozycję na rynku, ale nadal się rozwija

PRZEGLÑD FIRMOWY

Galaxy Marathoner sprawdza się podczas prac budowlanych
lliance Tire Group od przeszło sześćdziesięciu lat specjalizuje się w projektowaniu, konstruowaniu, produkcji i wprowadzaniu na rynek opon przemysłowych.
Szczególne miejsce w ofercie firmy zajmują produkty przeznaczone dla branży budowlanej. Ogumienie oferowane
pod markami Alliance, Galaxy i Primex sprawdza się doskonale w maszynach przeznaczonych do robót ziemnych.
Firma ATG obsługuje klientów w stu dwudziestu krajach
na sześciu kontynentach, oferując pełen zakres produktów,
począwszy od opon podstawowych po szeroki asortyment
najwyższej jakości produktów sprawdzających w eksploatacji w trudnych warunkach placów budowy. Wszystkie opony produkowane przez ATG są konstruowane, wykonywane
i badane w zaawansowanych technologicznie ośrodkach
badawczo-rozwojowych na całym świecie.
Bieżnik „Mud Breakers”, wzmocnione ściany boczne i specjalne komponenty zapewniające optymalną przyczepność
oraz wyjątkową odporność na zużywanie sprawiają, że produkowana przez firmę ATG opona Galaxy Marathoner to
produkt stworzony do zastosowań w branży budowlanej.
Kiedy firmy budowlane szukają niezawodnych i wydajnych
opon do koparko-ładowarek, ciągników użytkowych i ładowarek ze sterowaniem burtowym pracujących w trudnych
i często błotnistych miejscach, decydują się zazwyczaj
na Galaxy Marathoner firmy ATG. Dzięki specjalnie opracowanemu bieżnikowi „Mud Breakers” błoto jest dosłownie
wyrzucane z bieżnika, co zapewnia doskonałą przyczepność w każdych warunkach oraz sprawia, że Galaxy Mara-

A

Opona Galaxy Marathoner wybrana została przez koncern John Deere na
pierwsze wyposażenie wielu modeli maszyn

thoner to jedna z najlepszych w swojej klasie opon do miniładowarek. Poza specjalnym wzorem bieżnika wzmocnione
ściany boczne dziesięciowarstwowej opony zapewniają doskonałą odporność na przebicie. Dzięki wysoce odpornym
na zużywanie komponentom Galaxy Marathoner w pełni zasługuje na swoją nazwę, zapewniając wiele godzin niezawodnej pracy. Galaxy Marathoner wybrana została przez
koncern John Deere na pierwsze wyposażenie wielu modeli
maszyn. Jednak ze względu na ogólną dostępność na rynku usług posprzedażowych opona Galaxy Marathoner znalazła wielu zwolenników już od momentu wprowadzenia
pierwszego rozmiaru tej opony. Dotyczy to również branż
nie związanych bezpośrednio z budownictwem.

„Teleskopy” JCB – czterdzieści lat minęło
ystępują w trzydziestu czterech odmianach, można je skonfigurować na ponad tysiąc sposobów. Mowa tu o ładowarkach teleskopowych JCB, które
dzięki swojej wszechstronności stały się niezwykle popularnymi maszynami zarówno w budownictwie, przemyśle jak i rolnictwie. Możliwość zastosowania różnego osprzętu roboczego sprawia, że „teleskopy” mogą służyć, do rozładunku materiałów przy użyciu wideł paletowych, przemieszczania materiałów za pomocą szufli czy pracy na wysokości dzięki teleskopowemu wysięgnikowi wyposażonemu w platformę robo-

W

Sprzedaż pierwszych stu tysięcy maszyn zajęła JCB trzydzieści lat, a następnych sto tysięcy – mniej niż dziesięć

czą. Światowy prekursor w produkcji tego typu maszyn, brytyjski koncern JCB świętował właśnie czterdziestą rocznicę
wyprodukowania pierwszej ładowarki teleskopowej. Skonstruowano ją z myślą o pracy na budowach, szybko odkryto
jednak, że ładowarka tego typu idealnie wprost sprawdza się
także w rolnictwie. Od tego czasu firma JCB sprzedała ponad dwieście dwadzieścia tysięcy „teleskopów”. Obecnie
co sześć minut linię produkcyjną ładowarek w brytyjskim Staffordshire opuszcza kolejna maszyna.
Świętując rocznicę, założyciel JCB Lord Bamford wspominał: – W roku 1977, kiedy wyprodukowaliśmy pierwszą ładowarkę teleskopową, sprzedaliśmy tylko sześćdziesiąt cztery
takie maszyny. Mimo to od samego początku byliśmy jednak
pewni, że popularność tej maszyny szybko wzrośnie, tak bardzo ułatwiała ona pracę na budowach i farmach.
Przez całe swoje zawodowe życie związany z ładowarkami teleskopowymi jest 59-letni Eddie Finney z Rocester, obecny
szef zespołu konstruktorów Loadall. Rozpoczął pracę w JCB
w roku 1976, już rok później trafił na linię produkcyjną „teleskopów”. – Trudno mi uwierzyć, że na początku produkowaliśmy zaledwie cztery sztuki dziennie. I równie trudno uwierzyć
w poziom produkcji, jaki osiągnęliśmy obecnie! Tamte czasy
wspominał także Kevin Holley, spawacz. – Praca na linii „teleskopów” uważana była za mniej prestiżową, niż przy koparko-ładowarkach. Doceniałem jednak potencjał maszyny, która potrafiła robić zadziwiające rzeczy, a przy tym była unikatowa.
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DAF otwiera nowoczesną lakiernię kabin w Westerlo
AF Trucks N. V. – część amerykańskiego koncernu
PACCAR Inc., jednego z największych na świecie producentów ciężkich pojazdów ciężarowych – jest czołowym producentem lekkich, średnich i ciężkich pojazdów
ciężarowych. Firma DAF produkuje kompleksową gamę ciągników i pojazdów ciężarowych, a w jej ofercie można znaleźć rozwiązania do wszystkich zastosowań transportowych.
DAF jest również wiodącym dostawcą usług obejmujących
kontrakty serwisowe DAF MultiSupport, usługi finansowe firmy PACCAR Financial oraz dostawy najwyższej klasy części
zapewniane przez firmę PACCAR Parts. Dodatkowo DAF
opracowuje i wytwarza podzespoły, takie jak osie i silniki, dla
producentów autobusów i autokarów na całym świecie. DAF
Trucks N.V. ma zakłady produkcyjne w Eindhoven w Holandii, Westerlo w Belgii, Leyland w Wielkiej Brytanii i Ponta
Grossa w Brazylii oraz ponad tysiąc punktów dealerskich
i serwisowych na całym świecie.
Wicepremier Belgii Kriss Peeters i prezes PACCAR Mark Pigott oficjalnie otworzyli nową lakiernię DAF Trucks w belgijskim Westerlo. Ta inwestycja o wartości stu milionów euro
ustanawia nowe standardy jakości, wydajności i ochrony śro-

D

Supernowoczesne roboty lakiernicze wyposażono w dysze wirujące z prędkością pięćdziesięciu tysięcy obrotów na minutę

dowiska. Firma DAF otworzyła fabrykę w Westerlo w roku1966. Oprócz wysokiej jakości kabin, zakład produkuje również bardzo wydajne osie. DAF Vlaanderen to jedna z największych spółek w Belgii. Fabryka zatrudnia około 2.600
pracowników, którzy wytwarzają kabiny i osie do ciężarówek
DAF przystosowanych do średnich i dużych obciążeń.
Nowa lakiernia kabin ma 144 metry długości, 58 szerokości
i wysokość 26 metrów. Umożliwia lakierowanie na każdy
z 3.000 kolorów. Możliwości produkcyjne nowego zakładu
sięgają 300 kabin dziennie, co daje 70.000 kabin rocznie.
Stanowi to wzrost o połowę w stosunku do dotychczasowej
lakierni. Wzrost zdolności produkcyjnych pozwoli na realizację przyszłego wzrostu DAF w Europie i na świecie.
Nowa lakiernia kabin DAF należy do najnowocześniejszych
na świecie. Zakład powstał we współpracy z dostawcami
Cordeel Company, Eisenmann i Dürr, którzy należą do czołowych konstruktorów lakierni samochodowych. Supernowoczesne roboty lakiernicze mają dysze wirujące z prędkością pięćdziesięciu tysięcy obrotów na minutę, co zapewnia
światowej klasy jakość i ogranicza zużycie lakieru.
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Zakłady produkcyjne DAF Trucks zlokalizowane w belgijskim Westerlo wzbogaciły się o imponującą nowoczesnością lakiernię

Oprócz doskonałej jakości i wysokiej wydajności jednym
z ważnych celów przy budowie nowej lakierni była ochrona środowiska. Dzięki zastosowaniu zaawansowanego systemu lakierniczego osiągnięto redukcję o połowę szkodliwych substancji. Zastosowano wiele innowacyjnych rozwiązań, w tym specjalną metodę ograniczenia i wychwytu mgły
lakierniczej podczas lakierowania kabin, najnowocześniejsze
technologie oczyszczania powietrza opuszczającego komorę lakierniczą oraz odzyskiwanie energii ze strumienia spalin
w celu poprawy wydajności zakładu.
– Ta ważna inwestycja stanowi kontynuację naszej tradycji
ustanawiania standardów branżowych w zakresie jakości produktu, obsługi klienta i ochrony środowiska. Na przestrzeni
ostatnich piętnastu lat firmy PACCAR i DAF zainwestowały ponad sześćset milionów euro w naszą fabrykę kabin i osi. Jestem głęboko przekonany, że w Belgii czeka nas świetlana
przyszłość – stwierdził prezes firmy Mark Pigott.
– Chciałbym pogratulować spółce DAF Trucks inwestycji w innowacyjną i przyjazną dla środowiska lakiernię kabin. To nowy
rozdział w historii, która obfitowała w ważne wydarzenia. Spółkom takim jak ta powinniśmy zapewniać jak najlepsze warunki
dla rozwijania przedsiębiorczości i uruchamiania innowacyjnych inwestycji. Kolejnym filarem tej polityki będzie reforma
opodatkowania przedsiębiorstw. Rządowi federalnemu bardzo
zależy na tym, aby wzrost gospodarczy przekładał się na nowe
miejsca pracy – podsumował wicepremier Belgii, Kriss Peeters.

Powstała kosztem stu milionów euro supernowoczesna lakiernia w Westerlo
umożliwi firmie DAF malowanie siedemdziesięciu tysięcy kabin rocznie
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HISTORIA

Sto lat z budowlanymi Scaniami
cania wytwarza pojazdy budowlane od przeszło stu
lat. W pierwszych latach działalności firmy jej inżynierowie mieli do dyspozycji doskonały tor testowy, znajdujący się tuż za bramą fabryki. W tym czasie szwedzkie drogi niewiele różniły się od bezdroży. Sto lat temu w Scania
produkowano rocznie dwieście pojazdów, a każdy z nich był
dopasowany do indywidualnych potrzeb nabywcy. Dziś produkcja odbywa się na nieporównywalnie większą skalę. Jednak skrojone na miarę, niezawodne, zaawansowane technicznie, a zarazem intuicyjne rozwiązania w dalszym ciągu
stanowią dumę i wizytówkę Scania.
Na tle innych sektorów budownictwo wyróżnia się wysoką
specjalizacją i dużym zróżnicowaniem wykonywanych prac.
W Scania dużą wagę przykłada się do wnikliwego zbadania
i zrozumienia wyzwań, jakie się za tym kryją. Sprostanie wyjątkowym wymaganiom różnych grup odbiorców jest podstawą kultury pracy w Scania. Obecnie w firmie produkuje
się pięćset razy więcej pojazdów niż na początku dwudziestego wieku, a spełnienie potrzeb odbiorców jest możliwe
dzięki pracom rozwojowym oraz znakomitemu systemowi
modułowemu firmy.

S

Pojazdy budowlane Scania-Vabis – takie, jak słynny DLT75 6x4 z 1958 roku – brały czynny udział w przekształcaniu Szwecji w nowoczesne państwo

Większość szwedzkich dróg nie miała utwardzonej nawierzchni aż do połowy lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Dlatego sprzedawane wówczas pojazdy Scania-Vabis
były przystosowane do jazdy, która często przypominała poruszanie się w trudnym terenie. Niekończące się, wąskie
szlaki wysypane żwirem ciągnące się przez 1.600 kilometrów, dzielące północ od południa sprawiały, że Szwecja była prawdziwym „rajem” dla przedsiębiorstw zajmujących się
utrzymaniem dróg. Wiosenne roztopy powodowały, że drogi
były nieprzejezdne. W lecie po deszczu było grząsko i ślisko,
a przy suchej, ładnej pogodzie podróżnych omiatały tumany
kurzu. Zimą należało udrażniać przejazd pługami.
W ciągu półwiecza Szwecja przeobraziła się z biednego, rolniczego kraju w nowoczesne, uprzemysłowione państwo dobrobytu, jakim stała się w latach sześćdziesiątych. Uruchomiono
wówczas liczne inwestycje w infrastrukturę i budowę mieszkań. Istotny udział w tym procesie miały pojazdy ciężarowe
Scania dowożąc piach, żwir, beton i mnóstwo innych materia-
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Scania-Vabis Drabant L51 jest typowym pojazdem z gamy lat pięćdziesiątych
przystosowanym do jazdy w trudnym terenie

łów na place budów, a także zabierając z nich ziemię i gruz.
Aż do późnych lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia
po szwedzkich drogach mogły poruszać się pojazdy o praktycznie dowolnych wymiarach i masie. Jedynym ograniczeniem był nacisk na oś, który powinien wynosić nie więcej
niż osiem ton. Dlatego szwedzcy kierowcy musieli dzielić drogi z licznymi uciążliwymi „sąsiadami”, na przykład pociągami
drogowymi, holującymi po kilka przyczep.
Scania rozwijała się wraz ze Szwecją. Już w latach dwudziestych i trzydziestych ubiegłego stulecia zyskała
sobie znakomitą reputację jako producent wytrzymałych,
niezawodnych pojazdów. Jej przedstawiciele zbudowali
w tym czasie trwałe więzi z przedsiębiorstwami i instytucjami
państwowymi: koleją, pocztą, lokalnymi i krajowymi zarządcami dróg oraz publicznymi firmami przewozowymi. Wraz
z nimi tworzyli rozwiązania najlepiej dopasowane do różnego rodzaju zadań transportowych. Jednym z przykładów takich rozwiązań są stosowane przy budowie dróg trójstronne
wywrotki z posypywarkami, które zaprojektowano w kooperacji z Vägstyrelsen, zajmującym się w przeszłości administrowaniem drogami krajowymi. W efekcie Scania-Vabis niemal
zmonopolizowała szwedzkie drogownictwo. Rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb użytkownika stały się
znakiem rozpoznawczym Scania. Inżynierowie firmy umiejętnie zestawiali gotowe komponenty tak, aby spełnić wszystkie
oczekiwania klienta. Sztukę tę kształtowano stopniowo
od końca lat trzydziestych, a jej zwieńczeniem jest dzisiejszy
system modułowy Scania. Pierwsze modułowe silniki pojawiły
się w roku 1939 a pierwszy w pełni zmodularyzowany pojazd
ciężarowy wprowadzono w roku 1980.
Doświadczenie, jakie konstruktorzy pojazdów Scania-Vabis
zdobyli analizując ich pracę na rozlicznych placach budowy
okazało się bezcenne, gdy pod koniec lat czterdziestych
minionego stulecia firma rozpoczęła ekspansję zagraniczną.
Jej pojazdy miały przewagę nad samochodami z innych krajów, gdzie obowiązywały ograniczenia gabarytów i masy.
W konsekwencji szybko przetarły sobie ścieżkę do rynków
Ameryki Południowej, gdzie były sprzedawane z powodzeniem od początku lat pięćdziesiątych.
W latach sześćdziesiątych Scania dodała kolejny atut: wytrzymałe kabiny, spełniające wprowadzone wówczas w Szwecji,
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bardzo surowe normy bezpieczeństwa. Zbliżone do nich
przepisy zaczęły obowiązywać w skali ogólnoeuropejskiej dopiero w latach dziewięćdziesiątych.
Podczas II Wojny Światowej inżynierowie Scania rozwijali
produkty wzmacniające szwedzką obronność. Równocześnie, pod nowym zarządem w ofercie firmy znalazła się też
odnowiona gama produktów. Dzięki temu firma weszła
w okres powojenny z nowoczesnymi pojazdami wytwarzanymi w zmodernizowanych fabrykach. Kluczowe modele
lat pięćdziesiątych, jakimi były Drabant i Regent, wyróżniały
się zarówno doskonałymi osiągami, jak i wytrzymałością.
Ich następcą był legendarny L75 wprowadzony w roku 1958.
Jego charakterystyczne kształty stworzone przez Björna
Karlströma, projektanta form przemysłowych, rysownika
i dziennikarza w jednym oraz kolejne wcielenia
(L/LS/LT75/LT76/110/111) wprowadziły firmę Scania-Vabis
do grona producentów rozpoznawanych na całym świecie.
Lecz nie tylko wygląd wszystkich oczarował. Kierowcy doceniali precyzyjny układ kierowniczy ze wspomaganiem i wysoką pozycję w fotelu, zapewniającą doskonałą widoczność

Szwecja, lata osiemdziesiąte ubiegłego stulecia. Dwie, wojskowe ciężarówki
SBAT 111 6x6 z łatwością radzą sobie na bezdrożach wiodących przez puszczę

rzał pierwszy, mocny silnik Scania-Vabis. Pierwszy Diesel pojawił się w 1936, a wkrótce po nim wprowadzono modułowe
silniki 4-, 6- i 8-cylindrowe w odmianach na benzynę i olej napędowy. Legendarny silnik 10/11 l wprowadzony do serii L75
w roku 1958 stanowił wydajne źródło napędu pojazdów Scania do końca stulecia. W roku 1969 przyćmił go nowy, 14-litrowy V8 o mocy 350 KM, o którym bez cienia przesady można powiedzieć, że podbił świat. Wyznaczał standard
pod względem mocy i wydajności do chwili pojawienia się jego następcy o pojemności 16 litrów w roku 2000.
W latach 1965-75 eksperci Scania zaprojektowali też gamę
zaawansowanych technicznie pojazdów terenowych, opracowanych na potrzeby dużych zamówień z sektora obronnego. Rozwinęli konstrukcję ram i zawieszenia, układu przeniesienia napędu na wszystkie osie, zwolnic w piastach kół
oraz automatycznych skrzyń biegów – co zaprocentowało
w kolejnych dekadach.

Transport ponadnormatywny w latach siedemedziesiątych. Pole manewru było
niewielkie, kierowca miał jednak do dyspozycji silnik o wystarczającej mocy

ponad pokrywą silnika, otwierającą się jak paszcza aligatora.
Ważną pozycję w eksporcie firmy zajmowały odległe rejony
Afryki, Bliskiego Wschodu i południowo-wschodniej Azji.
Obecność firmy wzmacniał zakład montujący pojazdy ciężarowe i autobusy w Iraku oraz liczne przedsięwzięcia w Chinach. Model L stał się również podstawą dla pierwszych
po wojnie kompletnych pojazdów ciężarowych oferowanych
wraz z zabudową. Były to 4x2 DL75 oraz DLT75 z wywrotkami produkcji zachodnioniemieckiej firmy Meiller.
W ofercie Scanii od roku 1968 znalazła się gama pojazdów
z kabiną nad silnikiem, które dzieliły konstrukcję podwozia
i układu napędowego z pojazdami „z nosem”. Były oferowane przede wszystkim w krajach z przepisami ograniczającymi
długość pojazdów oraz tam, gdzie klienci preferowali kabiny
wagonowe. W roku 1980 dotychczasowa gama została zastąpiona w całości przez pojazdy modułowe GPRT (serii 2),
dzięki czemu firma kontynuowała podbój globalnego rynku.
Pojazdy mogły zostać przystosowane do jeszcze większej
liczby zadań dzięki w pełni rozwiniętej, modułowej budowie
obejmującej podwozia dostępne w trzech klasach wytrzymałości. Nie było takiej pracy, której nie sprostałaby Scania.
Prestiż firmy w środowisku kierowców i przewoźników znacząco wzrósł, gdy w latach dwudziestych światło dzienne uj-

Jesienią tego roku światło dzienne ujrzała kolejna generacja pojazdów Scania
przeznaczonych specjalnie do zastosowań w segmencie budowlanym

Jeśli miliony dostępnych kombinacji, które oferuje system modułowy Scania nie wystarczą, wówczas dużym wsparciem jest
pomoc należącego do Scania przedsiębiorstwa Lax Special
Vehicles budującego jednostkowe, skrajnie wyspecjalizowane
pojazdy na podwoziach Scania. Podejmuje się każdego zlecenia: od dowolnych modyfikacji ramy, poprzez nietypową zabudowę do stworzenia ciężkiego ciągnika. W ramach swojej
działalności produkuje wieloosiowe pompy do betonu czy
ciężkie wywrotki dla przemysłu wydobywczego.
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ROZMOWA O MASZYNACH…

Staram si´ byç człowiekiem czynu!
Maszyny Budowlane: – To jak jest w końcu z tymi maszynami? Sprzedają się czy nie?
Janusz Walczak: – Po odczuwalnym okresie zastoju
teraz obserwujemy wzrost zamówień i sprzedaży. Bergerat Monnoyeur dodatkowo ją stymuluje oferując różne
formy pozyskania maszyn. Można je kupić, wziąć w leasing korzystając z usług Caterpillar Finance Polska oraz
wynająć, także w formule „Wynajmij i kup”.
MB: – Chodzi o to, że jeżeli wynajmowana maszyna się
sprawdzi, to nabywam ją na własność?
JW: – Dokładnie tak. Formuła ta jest także chętnie stosowana w sytuacji, kiedy klienci potrzebują maszyny do realizacji krótkoterminowej inwestycji, na przykład będą korzystać z maszyny przez pół roku. Na tak krótki okres bardziej
opłacalny jest wynajem maszyny, niż jej zakup. Klient może przedłużyć okres najmu, ma także zagwarantowane
prawo pierwokupu użytkowanej maszyny. Na dobrych
warunkach, cena końcowa jest bowiem co miesiąc obniżana średnio o siedemdziesiąt procent stawki wynajmu.
MB: – Opcja „Wynajmij i kup” w większości przypadków sprawia, że klient eksploatuje maszynę należycie,
po prostu o nią dba. Może jednak zdarzyć się, że będzie
ją „katował”, a na koniec umowy odstąpi od zakupu…
JW: – Zasada jest prosta, im bardziej użytkownik zadba o maszynę, w tym lepszym stanie technicznym ją
zakupi. Ponieważ Bergerat Monnoyeur pozostaje właścicielem maszyny przez cały czas trwania umowy, to
ma prawo kontrolowania tego, co się z maszyną dzieje. Takie wyrywkowe kontrole mają miejsce, kiedy nasi
pracownicy odwiedzają place budowy. Większość maszyn wyposażona jest w system telematyczny Vision
Link. Maszyna sama informuje nas o swym stanie technicznym. Możemy zdalnie monitorować jej parametry
robocze, takie jak obciążenie, średnie zużycie paliwa
czy czas wykorzystania. Dział serwisu otrzymuje na bieżąco wszystkie sygnały o jakichkolwiek odstępstwach
od normy w pracy maszyny.
MB: – Jak reagujecie jeżeli wynajmujący nie dba o maszynę? Są rozmowy dyscyplinujące?
JW: – Jesteśmy zobligowani do tego, by dbać o swoją własność. Nie wolno dopuszczać do tego, by wynajmujący niszczył maszynę.
MB: – Umowy najmu podpisywane są na określony
czas, na przykład na pół roku. Czy klienta obowiązuje
także limit godzinowy? Czy też może pracować na okrągło nie wyłączając silnika?
JW: – Określamy miesięczny limit godzin. Jego wysokość podlega negocjacjom, podobnie zresztą jak stawki
wynajmu. Biorąc pod uwagę fakt, że przeciętnie operator
przepracowuje w miesiącu 176 godzin, standardowy limit wynoszący 200 godzin powinien wystarczyć.
W szczególnych przypadkach limit może być oczywiście
zwiększony. Jeżeli umowa wynajmu trwa ponad miesiąc,
to w jednym okresie rozliczeniowym limit może być
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niewykorzystany, a w drugim przekroczony. Możemy dopasować rozliczanie godzin do potrzeb wynajmującego,
raz na trzy miesiące, pół roku czy na koniec umowy.
MB: – Wspomniał Pan o przyspieszeniu inwestycji
i rosnącym popycie na sprzęt. Jak długo klienci Bergerat Monnoyeur czekają na realizację swych zamówień?
JW: – Wszystko zależy od typu i wielkości maszyny.
Większość maszyn w standardowej konfiguracji jest
dostępna od ręki. Na koparko-ładowarkę z ponadstandardowym wyposażeniem, na przykład z przesuwem
bocznym ramienia, trzeba czekać sześć-dziewięć
tygodni. Duża ładowarka kołowa trafi do zamawiającego
po trzech-czterech miesiącach. Tacy klienci, jak na przykład huty szkła czy stali, potrzebujący specjalnego wyposażenia w postaci osłon termicznych, dodatkowych
chłodnic czy wydajniejszej klimatyzacji – muszą czekać
na realizację zamówienia około pięciu miesięcy.
MB: – Czy klienci mogą liczyć na wsparcie w finansowaniu zakupów?
JW: – Tak. Caterpillar przeznacza pokaźne środki na aktywowanie sprzedaży własnego sprzętu. Działająca z ramienia finansowego producenta maszyn firma Caterpillar
Financial Services wyspecjalizowała się – z małymi wyjątkami – w obsłudze własnej marki. Wyjątek polega na tym,
że klientowi należy kompleksowo dostarczyć pewien ciąg
technologiczny, w skład którego wchodzi sprzęt nieprodukowany przez Caterpillara, na przykład stacjonarna kruszarka. Trudno odsyłać klienta do konkurencji.
Działamy szybko, jeżeli w grę wchodzi wyższa opłata
wstępna, to decyzja podejmowana jest błyskawicznie.
MB: – Jak długo trwają Pańskie związki z marką Caterpillar? Maszyny Cat nie mają przed Panem tajemnic?
JW: – Od dwudziestu lat, nie oznacza to jednak, że wiem
o nich wszystko. Podobnie jak inni pracownicy Bergerat
Monnoyeur mam obowiązek poszerzania swojej wiedzy.
Szkolenia odbywają się permanentnie. W Polsce i za granicą. Bierzemy też udział w kursach typu e-learning z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu. To wszystko sprawia, że jesteśmy w stanie zaproponować klientowi optymalną maszynę i usługi.
MB: – Gdyby tak jeszcze rynek był stabilniejszy. Obserwujemy odwrotną sytuację, firmy zamiast krzepnąć borykają się z coraz większymi kłopotami…
JW: – Mimo wszystko tych kłopotów jest mniej.
Przed dwudziestu laty koszt kredytu był na poziomie
trzydziestu, a leasingu sześćdziesięciu procent rocznie.
Kosmiczne pieniądze! A przyrzeczenie ustne wykupu?
Firma finansująca nie miała prawa podawać wartości
wykupu, wszystko ustalano „na gębę”. Jak na przykład
to, że maszynę będzie można wykupić za piętnaście
procent wartości. Prawo natomiast mówiło, że w momencie zakończenia umowy przedmiot leasingu powinien być wykupiony za cenę rynkową. Wartości mocno
się rozjeżdżały, leasingobiorcy, którym kończyła się
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umowa mieli nieprzespane noce. Zastanawiali się, czy
finansujący dotrzyma danego słowa… Wszystko mogło
się zdarzyć, umowa leasingowa była często traktowana tak, jak typowy wynajem. Leasingobiorca dbał o maszynę, był przekonany, że stanie się jego własnością,
a na koniec czekała go przykra niespodzianka.
MB: – Od dwóch dekad ma Pan do czynienia z marką
Cat. Jak ocenia Pan zmiany, jakie zaszły w tym okresie
zarówno w konstrukcji samych maszyn, jak w kulturze
technicznej obsługujących je pracowników?
JW: – W obu przypadkach widzę bardzo duży postęp.
Zdecydowana większość operatorów bardzo dba o swój
warsztat pracy. A co do zmian w konstrukcji maszyn… Kiedyś były one bardzo ubogie konstrukcyjnie, ich związki
z prądem elektrycznym ograniczały się do reflektorów i rozrusznika. Dziś króluje wszechobecna elektronika pozwalająca sterować coraz bardziej skomplikowanymi podzespołami. Chciałbym zwrócić uwagę, że kiedyś maszyny Cat
traktowane były jako niemal niezniszczalne, nadzwyczaj
wydajne, ale zużywające dużo paliwa. Wynikało to z amerykańskiej filozofii produkcji maszyn budowlanych. Musiały
być one przede wszystkim mocne i nieważne, ile paliły. Teraz wszystko się zmieniło. Także w USA kwestie ekologiczne i koszty eksploatacji odgrywają kluczową rolę. Jeżeli
spojrzeć na wyniki spalania sprzed dwudziestu lat, kiedy to
rozpoczynałem swoją przygodę z marką Caterpillar,
a dniem dzisiejszym, to przy takim samym zakresie robót
maszyna zużywa o trzydzieści procent mniej paliwa. To niemało! Dzisiaj można więc powiedzieć, że Caterpillar to bardzo wysoka jakość, trwałość i wydajność, a wszystko to
osiągane przy mocno ograniczonej konsumpcji paliwa.
MB: – Legendarna już bezawaryjność maszyn Cat odchodzi do przeszłości. Może dlatego, że dwadzieścia czy
trzydzieści lat temu, operator usuwał awarię w polu i nawet nie zgłaszał jej wystąpienia. Dziś w kabinie zapala się
kontrolka, maszyna przechodzi w tryb awaryjny i bez interwencji mechanika się nie obejdzie…
JW: – Można tak na to spojrzeć, ale czy dzisiejsze maszyny są bardziej awaryjne? Ktoś mówi, że jest właścicielem dziesięcioletniej koparko-ładowarki i nie wymieniał
w niej sworzni. W dzisiejszych modelach to niemożliwe.
Z pozoru wszystko się zgadza, tyle tylko że kiedyś maszyna napędzana była silnikiem o mocy 76 KM, dziś ma
ich 103. W rezultacie sworznie wytrzymują dzisiaj siedem
tysięcy godzin, a kiedyś dwanaście. Porównajmy ten wynik z obciążeniami, jakim podlegały i ilością przerobionego materiału. Taką samą pracę dzisiejsza maszyna wykonuje w trzy lata, a kiedyś potrzebowała pięciu. Wykonuje
zatem tę samą robotę, tylko dużo szybciej. Czy oznacza
to, że częściej się psuje? Odpowiedź brzmi – nie!
MB: – Czy od zawsze traktował Pan maszyny budowlane jako swą główną zawodową domenę?
JW: – Ukończyłem Politechnikę Śląską, Wydział Transportu i Komunikacji w Katowicach. Moja specjalność to
eksploatacja i utrzymanie pojazdów samochodowych.

Tak się złożyło, że zaraz po studiach trafiłem do sosnowieckiej Przemysłówki, gdzie zajmowałem się nie transportem samochodowym, lecz sprzętem budowlanym.
Na początku były to maszyny polskie i rosyjskie. Potem
na pewien czas wziąłem z nimi rozbrat, bo prowadziłem
własny warsztat samochodowy. Wróciłem jednak do maszyn i od dwóch dekad zajmuję się marką Cat.

MB: – Słyszałem, że w wolnych chwilach zajmuje się Pan
projektowaniem ciekawych konstrukcyjnie pojazdów…
JW: – Nie ukrywam swych zainteresowań. Skonstruowałem samochód napędzany silnikiem spalinowym i elektryczny rower. Pierwsza z konstrukcji prezentowana była nawet
na targach motoryzacyjnych. Miałem dużą satysfakcję, bo
mój samochód stojący wśród pięknych nowoczesnych aut
wzbudzał duże zainteresowanie publiczności. Staram się
być człowiekiem czynu, więc teraz bawię się rowerem elektrycznym własnej konstrukcji. Tak się teraz zastanawiam, że
może nie jest to nawet rower, bo bliżej mu raczej do miana motocykla. Przy pełnej mocy ośmiu kilowatów pojazd
może rozwinąć bowiem prędkość nawet 120 km/h. Spróbowałem i tyle właśnie pojechał. Ze względów bezpieczeństwa w normalnym ruchu nie jeżdżę oczywiście tak szybko.
MB: – Czy ma Pan w zanadrzu jakąś niespodziankę? Czy
w najbliższym czasie światło dzienne ujrzy kolejna niekonwencjonalna konstrukcja Pańskiego autorstwa?
JW: – Staram się ciągle robić coś nowego, bo nie lubię
się nudzić. Coraz intensywniej rozmyślam o zbudowaniu helikoptera. Uważam, że są realne szanse na powstanie takiej konstrukcji. Obliczyłem nawet, ile pieniędzy musiałbym zainwestować na początek. Kiedyś, gdy zabierałem się za konstruowanie samochodu i roweru elektrycznego, wyczuwałem, że znajomi traktowali moje plany
z pewnym pobłażaniem. Dziś, gdy wspominam o helikopterze, pytają, kiedy będą się mogli ze mną przelecieć.
Rozmawiał Jacek Barański
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Nasza zima nie musi być wcale taka zła!
arunki zimowe często utrudniają eksploatację maszyn budowlanych, a w niektórych przypadkach
wręcz uniemożliwiają normalne wykonywanie robót.
Szczególnie, jeżeli prowadzone są za pomocą maszyn nie
przygotowanych do pracy w obniżonych temperaturach. Kluczowy wpływ na pogorszenie warunków eksploatacji maszyny
w okresie zimowym mają duże wahania temperatury pociągające za sobą niedogodności w postaci przymarzania hamulców i sprzęgieł, zawodnienia paliwa i środków smarnych oraz
tworzenia się ognisk korozji. W niskich temperaturach zwiększają się opory mechaniczne. Na skutek wzrostu lepkości olejów smarowych utrudniony jest zapłon, a metalowe części maszyn stają się kruche. Przy przeciążeniach często dochodzi
do pęknięć śrub mocujących, elementów osprzętu robocze-

W

Konieczność dotrzymania coraz bardziej napiętych terminów powoduje, że maszyny i pojazdy budowlane są wykorzystywane niemal na okrągło

go, co całkowicie uniemożliwia dalszą eksploatację sprzętu.
Co ciekawe, do tego rodzaju usterek dochodzi najczęściej
podczas wykonywanych w warunkach polowych regulacji mechanizmów maszyny. Dlatego też warto zadbać, by wszelkie
regulacje przeprowadzać z odpowiednim wyprzedzeniem,
w bardziej sprzyjających warunkach atmosferycznych lub
w ogrzewanych pomieszczeniach. Jeżeli jednak zaistnieje konieczność dokonania korekty ustawień na placu budowy, pamiętać należy, by prowadzić je z wielkim wyczuciem.
Konieczność dotrzymania coraz bardziej napiętych terminów
powoduje, że maszyny budowlane są wykorzystywane niemal na okrągło. Zastanówmy się jednak, czy wszystkie podołają diametralnie wzrastającym obciążeniom wywołanym warunkami zimowymi? Przed podjęciem ostatecznej decyzji
właściciel maszyny powinien wziąć pod uwagę jej stan techniczny i przepracowaną liczbę godzin, a także trudności
w przeprowadzaniu ewentualnych napraw. Nakłady na nie
mogą bowiem znacznie przewyższyć zyski wypracowane
przez maszynę do momentu trudnej do usunięcia awarii.
Niestarannie albo co gorsza wcale nie wykonane prace konserwacyjne, dają o sobie znać z pewnym opóźnieniem. Ich
efekty przejawiają się w nadmiernym zużyciu podzespołów
maszyny oraz występowaniu częstych awarii. Te z kolei związane są z przestojami oraz koniecznością ponoszenia niespodziewanych wydatków na przywrócenie maszyny do pełnej sprawności technicznej. W takim przypadku z reguły chodzi o spore kwoty, najczęściej bowiem uszkodzeniu ulegają
nie pojedyncze części, lecz całe podzespoły.
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Niektórzy z użytkowników maszyn licząc na to, że w tym roku
niskie temperatury w cudowny sposób ominą ich plac budowy
nie decydują się na tankowanie zimowego oleju napędowego.
Stosowane przez nich letnie paliwo wytrąca kryształy parafiny,
które bardzo szybko zapychają filtr paliwa, co po przejściowym spadku mocy, doprowadza do całkowitego unieruchomienia silnika. W niskich temperaturach zwiększa się również
lepkość paliwa, co ma negatywny wpływ na jakość mieszanki
w silniku wysokoprężnym. Pociąga to za sobą również spadek
mocy jednostki napędowej. Dlatego też od końca października do kwietnia zaleca się stosowanie zimowego oleju napędowego, nie wytrącającego kryształów parafiny do minus 22°C.
Jeżeli jednak użytkownik maszyny chciałby skorzystać
na przykład z zapasów paliwa zgromadzonych latem, to bezwzględnie zastosować musi do nich odpowiednie domieszki.
Z reguły w celu zapobieżenia tworzeniu się osadu parafinowego wystarczy dwudziesto- lub maksymalnie trzydziestoprocentowa dolewka normalnej benzyny. Pamiętać jednak należy, że sposób ten pociąga za sobą odczuwalne straty mocy
silnika oraz jego nadmierne obciążenie. Najlepszym wyjściem
z sytuacji okazać może się zrezygnowanie ze stosowania letniego paliwa i jego dalsze przechowywanie. W przeciwnym
razie użytkownicy maszyn stosować powinni bezwzględnie
specjalne dodatki uszlachetniające oferowane przez większość firm rafineryjnych. Silniki chłodzone cieczą już
przed wystąpieniem pierwszych mrozów wymagają dodania
do stosowanego środka chłodzącego odpowiednio dobranej
domieszki środków niezamarzających.
W niskich temperaturach środki smarne stosowane powszechnie w maszynach zwiększają swą lepkość. Pociąga to
za sobą zwiększenie oporów i tarcia. To z kolei powoduje niekorzystne zjawiska w postaci: utrudnionego rozruchu silników spalinowych, występowania dużych oporów ruchu cieczy w układach hydraulicznych, wyraźnego spowolnienia cykli pracy osprzętu o napędzie hydraulicznym, zwiększonego
obciążenia układów napędowych, gorszej płynności środków smarnych w układach centralnego smarowania, niedostatecznego dostępu oleju lub smaru do punktów smarnych.
W agregatach napędowych (silniki spalinowe i przekładnie)
należy zatem odpowiednio wcześniej zastosować środki
smarne i olej hydrauliczny o niższych temperaturach krzep-

Gąsienice maszyn pozostawionych na miękkim podłożu mogą doń przymarznąć.
Przy próbie wyrwania z okowów może dojść do uszkodzenia układu jezdnego

Ujemne temperatury mają bardzo duży wpływ na zdolność rozruchową akumulatora, dlatego wielu maszyn nie udaje się uruchomić

mogą doń przymarznąć. Przy próbie wyrwania maszyny z okowów dochodzi najczęściej do uszkodzenia gąsienic, a podczas
większych mrozów nawet całego układu jezdnego. Całkiem
niedawno otrzymaliśmy informację o zniszczeniu przymarzniętego do podłoża walca przegubowego. Próby wyswobodzenia
go z okowów lodu za pomocą ładowarki skończyły się fatalnie.
Walec został rozerwany na dwie części, a jego naprawa – a raczej odbudowa – okazała się niezwykle kosztowna. Maszyny,
których wyposażenie stanowią zbiorniki z wodą (na przykład
walce) najlepiej garażować w ogrzewanych pomieszczeniach.
Jeżeli nie jest to możliwe, wodę należy spuścić na noc lub domieszać do niej środki przeciwdziałające zamarzaniu.
W niektórych dużych ładowarkach stosowana jest przeciwwaga w oponach tylnych kół. Balast często stanowi woda lub
inna ciecz. Jeżeli takie maszyny pracują na mrozie, to pomyśleć należy o wypełnieniu balastu wodą z domieszką sub-

stancji o niższej temperaturze zamarzania, na przykład odpowiednio skomponowanego roztworu soli.
Operator, który rozpoczynając pracę nie chce być nieprzyjemnie zaskoczony, musi pamiętać, że w niskich temperaturach następuje spadek pojemności akumulatora. Nawet gdy
jest on w pełni naładowany, w temperaturze minus 26°C jego
sprawność sięga zaledwie dwudziestu procent wartości nominalnej. Z pewnością nie wystarczy to do uruchomienia wy-

Nieodpowiednio przechowywane zimą maszyny są nie tylko awaryjne. Pamiętajmy także, że drastycznie obniży się ich wartość w przypadku odsprzedaży

chłodzonej maszyny, dlatego też w przypadku utrzymywania
się przez dłuższy czas siarczystych mrozów zaleca się wymontowywanie akumulatora po skończonej pracy i przechowywanie go w ogrzewanym pomieszczeniu. Choć czynność
ta z pewnością nie należy do najprzyjemniejszych, to z całą
pewnością się opłaci. Ujemne temperatury mają bardzo duży wpływ na zdolność rozruchową akumulatora. Akumulator
całkowicie naładowany pod obciążeniem przy 0°C posiada 65 procent zdolności rozruchowej, natomiast w temperaturze minus 18°C jego zdolność rozruchowa wynosi tylko
około 40 procent. Dzieje się tak ze względu na rosnący opór
i wolniej przebiegające reakcje chemiczne. Równocześnie ze
spadkiem wydajności akumulatora wzrastają wymagania silnika w porze zimowej, ponieważ olej silnikowy w niższych
temperaturach jest bardziej zagęszczony.
Należy bezwzględnie pilnować, by akumulator był zawsze całkowicie naładowany. Stanowi on magazyn energii elektrycznej, która jest niezbędna do uruchomienia silnika. Po uzyskaniu przez silnik odpowiednich obrotów dostarczycielem energii elektrycznej do instalacji jest alternator lub prądnica. Równocześnie ładowany jest również akumulator. Dlatego szczególnie w okresie zimowym bardzo ważne jest sprawdzenie napięcia ładowania akumulatora.
Zwiększona lepkość środków smarnych i gorsza jakość mieszanki paliwa w silniku prowadzi zimą do konieczności wielokrotnych prób jego uruchamiania. Powoduje to obciążenia dla
akumulatora, spadek jego sprawności, a w konsekwencji niemożność uruchomienia maszyny. Dlatego też zaleca się przeprowadzanie częstych kontroli stopnia naładowania akumulatora. Uzyskane w ten sposób dane informują nas nie tylko o jego
sprawności, ale również całego układu elektrycznego maszyny.
Coraz częściej firmy prowadzące roboty na dużych placach
budowy stosują podgrzewacze akumulatorów. Urządzenia te
zapewniają pracę akumulatora w optymalnej temperaturze
i chronią go przed zniszczeniem na dużym mrozie. Podgrze-
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nięcia, które sprostać mogą trudnym warunkom klimatycznym. Jeśli temperatura spadnie poniżej minus 20°C, nawet
z zimowego oleju napędowego (tak zwane zimowe paliwo
powinno być dostępne pomiędzy 16 listopada a 15 marca)
może wytrącić się parafina zatykająca filtr paliwa i uniemożliwiająca uruchomienie silnika. Jeżeli w zbiorniku mamy letni
olej napędowy, stanie się to już przy niewielkim mrozie.
Zimą brud zbierający się na pracujących maszynach jest
szczególnie trudny do usunięcia. Błoto osiadające na gąsienicach czy kołach lub podwoziu pozostawione na noc zamienia
się w twarde grudy. W czasie zimowych miesięcy należy zaplanować odpowiednio dłuższy – w porównaniu z okresem wiosennym i letnim – czas przeznaczony na czyszczenie maszyn.
Na początek za pomocą szufli lub łopaty powinno się przede
wszystkim gruntownie oczyścić koła i pozostałe elementy układu jezdnego maszyny. W przeciwnym razie dojść może nawet
do jego zablokowania i poważnej, trudnej do usunięcia w warunkach polowych awarii. Maszyny parkowane „pod chmurką”
nie powinny być czyszczone na mokro. Woda wnikająca
do układów jezdnych może je zablokować, często dochodzi
do poważnych uszkodzeń wynikłych z przymarznięcia gąsienicy do rolek napędowych. Maszyny do prac ziemnych po zakończeniu pracy powinny być odstawiane na utwardzone i czyste place. Ustawiać należy je zawsze na płaskiej, równej powierzchni. W ten sposób unikniemy na przykład konieczności
czasochłonnego zwalniania przymarzniętego hamulca ręcznego. Gąsienice maszyn pozostawionych na miękkim podłożu
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wacz zamontowany na stałe pod akumulatorem jest w stanie
podnieść w ciągu trzech godzin temperaturę jego otoczenia
z minus 30°C nawet do 0°C. Urządzenie może być włączane
za pomocą zegara sterującego lub też działać stale. W tym
drugim przypadku dzięki zastosowaniu termostatu nie istnieje zagrożenie przegrzania akumulatora.
Niektórzy z użytkowników maszyn budowlanych korzystają zimą z coraz bardziej ostatnio popularnego urządzenia, jakim
jest minigenerator solarny. Umieszczony na dachu kabiny jest
praktycznie niewidoczny, a co za tym idzie nie stanie się raczej
łupem złodzieja. Połączony z akumulatorem maszyny może
kompensować spadki napięcia, a tym samym skutecznie przedłużać jego żywotność. Bezwzględnie pamiętać jednak należy
o prawidłowym montażu generatora i odpowiednim ustawieniu
maszyny po zakończonej pracy. Generator powinien być lekko
pochylony i nakierowany na południe. Taki sposób montażu
pozwoli na szybsze stopnienie śniegu. Pokryty jego warstwą
lub pozostający w zacienieniu generator solarny nie tylko nie
spełni swego zadania, ale stanie się całkowicie bezużyteczny.
Zimą szczególnie zadbać należy o sprawność oświetlenia
maszyny. Wcześnie zapadający zmrok sprawia, że konieczne
jest doświetlenie pola pracy. Sprawne światła pozycyjne oraz
zainstalowanie dodatkowych reflektorów roboczych podnoszą nie tylko efektywność pracy, ale także jej bezpieczeństwo.
W warunkach zimowych dla prawidłowej eksploatacji maszyn budowlanych olbrzymie znaczenie ma sposób pracy
operatora. Wśród części osób obsługujących maszyny budowlane panuje przekonanie, że nawet przy siarczystym
mrozie pracę można rozpoczynać natychmiast po zajęciu

Przymarznięciu i zniszczeniu piórek wycieraczek zapobiec można podkładając
pod nie po zakończeniu pracy paski tektury lub styropianu

na wolnym powietrzu chronimy nakładając na nie folię. Nie
tylko na noc, ale w czasie każdej przerwy w pracy. Przymarzniętych okien, klap i drzwi nie wolno otwierać na siłę. W celu zapobieżenia wystąpieniu uszkodzeń wywołanych przymarzaniem, należy starannie posmarować uszczelki specjalnymi, powszechnie dostępnymi preparatami silikonowymi.
Zimą niektóre z maszyn są wycofywane z eksploatacji. Należy
pamiętać o przestrzeganiu żelaznych reguł przechowywania takiego sprzętu. Duże znaczenie ma wybór miejsca, w którym będą zimowały maszyny. Najlepsze są pomieszczenia zamknięte,
a przynajmniej zadaszone. Tak czy inaczej, w celu ograniczenia
tworzenia się kondensatów oraz zapobiegania korozji, zbiorniki
paliwa i układów hydraulicznych powinny zostać napełnione
do maksimum, natomiast zbiornik płynu chłodzącego do normalnego poziomu. Mieszanka musi zostać tak skomponowana, by nie zamarzała w niskich temperaturach. Niemalowane
części metalowe winny zostać starannie oczyszczone i zabezpieczone specjalistycznymi środkami antykorozyjnymi.
Często jeszcze praktykowane przykrywanie nieużywanych zimą maszyn plandekami, odwrotnie do zamierzeń, wpływa
negatywnie na ich stan. Tworzący się pod powłokami kondensat pary wodnej przyspiesza bowiem korodowanie części maszyny. Pamiętajmy, że przykrywanie maszyn plandekami jest bardziej szkodliwe niż przechowywanie ich bez
żadnych zabezpieczeń pod gołym niebem.

Na mrozie środki smarne stosowane w maszynach zwiększają swą lepkość. Pociąga to za sobą zwiększenie oporów i tarcia, co może doprowadzić do awarii

miejsca w kabinie, a podgrzewanie podzespołów, pozostawienie silnika przez pewien czas na wolnych obrotach, może
być dla nowoczesnej maszyny wręcz szkodliwe. W zimie
podczas konserwacji maszyn budowlanych zastosowanie
znajduje wiele reguł, jakie znamy z eksploatacji samochodów osobowych. I tak: zamki traktować należy środkami
chroniącymi je przed zamarzaniem lub odmrażaczami. Przymarzaniu piórek wycieraczek zapobiec można podkładając
pod nie po zakończeniu pracy paski tektury lub styropianu.
W ten sposób, niejako przy okazji, chronimy przed uszkodzeniem również silniczki wycieraczek. Otwarte pulpity sterownicze maszyn nie posiadających kabin, a pozostających
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Śnieg i lód zalegające na stopniach stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa
operatora wchodzącego i opuszczającego kabinę maszyny
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Jak skutecznie ochronić maszynę przed kradzieżą?
radzieże sprzętu budowlanego to niestety coraz bardziej nasilający się proceder. Każdego roku z placów
budowy i terenów firm giną tysiące maszyn i urządzeń.
Właściciele starają się być mądrzy przed szkodą, w zamiarze
pokrzyżowania szyków amatorom cudzej własności, grodzą
place budowy i miejsca postoju maszyn, montują kamery
przemysłowe i silne latarnie oświetlające place budowy, znakują maszyny, a także wyposażają je w elektronicznego stróża w postaci modułów monitoringu. Wiadomo bowiem, że
utrata sprzętu skutkuje całym szeregiem problemów dla jego
właściciela czy użytkownika. Nawet jeśli maszyna była ubezpieczona, gdy dojdzie do kradzieży maszyny z placu budowy, właściciela czeka skomplikowany i czasochłonny proces
odszkodowawczy. Warto zatem zainwestować w działania,
które ochronią nawet mniejsze maszyny budowlane. W
przypadku kradzieży trzeba się bowiem liczyć nie tylko z długim okresem oczekiwania na wypłatę odszkodowania, ale
także zakłóceniem harmonogramu prac. Brak maszyny powoduje przestoje, co skutkować może niedotrzymaniem terminów i związanymi z tym karami finansowymi. To wszystko,
wraz z koniecznością wyłożenia pokaźnych kwot na pozyskanie w maksymalnie krótkim czasie maszyny zastępczej,
doprowadzić może firmę wykonawczą do ruiny. Dzieje się

K

Przechowywanie mobilnych maszyn na strzeżonym parkingu traktować należy oczywiście w kategorii dobrego żartu

tak, mimo, że w niczym ona nie zawiniła. By ustrzec się problemów, warto zawczasu pomyśleć nad wdrożeniem środków, które ograniczałyby ryzyko kradzieży maszyny. Warto
utrudnić życie złodziejom. Jak to uczynić?
Ważne jest przeszkolenie pracowników, tak aby nie dawali złodziejom możliwości kradzieży. Warto, by każdy ze znajdujących się na placu budowy miał oczy i uszy otwarte. W ten sposób dostrzec można niedociągnięcia w zabezpieczeniu sprzętu. Niekiedy to drobiazgi, ale znaczące dla bezpieczeństwa
sprzętu. Nawet drobne korekty zabezpieczeń mogą przynieść
doskonałe efekty, zdusić próbę kradzieży w zarodku.
Choć oczywiście do kradzieży nie dochodzi wyłącznie w nocy, warto zawczasu zadbać o właściwe oświetlenie placu budowy i terenu, na którym gromadzony jest sprzęt i maszyny.
Obowiązująca tu zasada jest prosta – im jaśniej, tym bezpieczniej. Rzęsiste światło bardzo często skutecznie odwodzi
amatorów cudzej własności od niecnych działań.
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Choć do kradzieży maszyn dochodzi nie tylko nocą, warto być mądrym przed szkodą i zadbać o właściwe oświetlenie miejsc ich postoju

Rozwiązaniem może być także instalacja wideomonitoringu.
System kamer na placu budowy może skutecznie odstraszyć złodzieja. W przypadku kradzieży nagrania z monitoringu mogą też pomóc w identyfikacji sprawców. Dodajmy też,
że nowoczesne kamery mogą dziś pracować bez korzystania z zewnętrznych źródeł zasilania.
Banalnym, ale często niewystarczającym sposobem, jest grodzenie placów budowy. Zwykłe ogrodzenie czy płot są bowiem łatwe do sforsowania. W takiej sytuacji złodzieje mogą
szybko wywieźć kosztowny sprzęt. Rozwiązanie problemu
przynieść może zastosowanie systemów kontroli dostępu.
Duże place budowy, przez które przelewają się duże rzesze
pracowników, chronione są bramkami. Wstęp bez konieczności wcześniejszego meldowania się i kontroli mają jedynie
pracownicy posiadający identyfikatory weryfikowane w specjalnych czytnikach. W ten sposób ogranicza się nie tylko dostęp do placu budowy osób niepowołanych, ale także podnosi bezpieczeństwo na nim. Bardzo dobrym środkiem zaradczym jest powierzenie pieczy nad maszynami specjalistycznej firmie ochroniarskiej. Całodobowa ochrona możliwa jest
jednak tylko w przypadku, gdy zarządzający flotą jest w stanie
po skończonej pracy zgromadzić użytkowany sprzęt w jednym miejscu. Na budowie dróg, gdzie maszyny nie zjeżdżają

W Polsce rośnie odsetek kradzieży sprzętu z placów budowy. Coraz częściej kradzione maszyny zyskują nową tożsamość i znajdują nabywców za granicą

Kosztowny sprzęt warto ubezpieczyć, jednak nie rozwiązuje
to całkowicie problemu kradzieży. Najprostszym sposobem
jest stosowanie zabezpieczeń mechanicznych. Do najpopularniejszych zabezpieczeń należą dodatkowe zamki do drzwi
kabiny i klap serwisowych. Ich instalacja wiąże się oczywiście
z dodatkowymi kosztami, ale może stanowić uzupełnienie
centralnego zamka, w który wyposażanych fabrycznie jest
większość nowych maszyn. Funkcjonuje on na zasadzie bezprzewodowej transmisji danych za pomocą fal radiowych,
wysyłanych z elektronicznego kluczyka do odbiornika zamontowanego w maszynie. Odbiornik po rozpoznaniu kluczyka wysyła sygnał do przekaźnika sterującego mechanizmem odryglowującym zamki w drzwiach. W celu dalszego
ograniczenia ryzyka kradzieży czy nieuprawnionego użycia
maszyny w kabinie zamontować można klawiaturę numeryczną emitującą sygnał ryglujący i odryglowujący zamki
w drzwiach. W innych stosuje się pasywne systemy RF powodujące automatyczne odryglowanie zamka po znalezieniu
się nadajnika w określonej odległości od odbiornika. Ostatnio
konstruktorzy wykorzystali standard bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu Bluetooth umożliwiający odryglowanie zamków w drzwiach sygnałem z dowolnego urządzenia, na przykład smartfona. System elektronicznego dostępu
może posiadać funkcje dodatkowe, takie jak sterowanie
oświetleniem kabiny czy też rejestracji prób wejścia do jej
wnętrza i uruchomienia maszyny. Za jego pomocą można też
dodawać, odbierać oraz zdalnie nadzorować uprawnienia
operatorów, co niewątpliwie istotną zaletą w porównaniu
do tradycyjnych, mechanicznych zabezpieczeń.
Kres kradzieżom położyć może stosowanie nietypowych kłódek, niepowtarzalnych kluczy, łańcuchów. Dobrym rozwiązaniem jest również ustawianie maszyn w pozycji utrudniającej,
a wręcz uniemożliwiającej odjechanie. Skuteczne jest także

Wklejane w różne miejsca mikronadajniki GPS mogą okazać się wielce pomocne
w odzyskaniu skradzionej maszyny

malowanie maszyn na nietypowy kolor wyróżniający firmę właściciela oraz oznakowanie najważniejszych komponentów
i podzespołów. Zainstalowanie w trudnodostępnych miejscach
chipów identyfikacyjnych także utrudnia życie amatorom cudzej własności. Podobnie jak dublowanie systemów zabezpieczających. W drzwiach kabiny zainstalować można podwójne zamki, maszyny wyposażyć można także w dodatko-

wy niefabryczny immobilizer. To popularne zabezpieczenie
elektroniczne, które blokując zapłon nie pozwala na uruchomienie silnika maszyny przez osoby niepowołane. Właściciel
maszyny może również zamontować dodatkowe urządzenia
odcinające zasilanie pomp wytryskowych czy odłączające
moduły sterujące układem hydraulicznym. Często praktykowane jest także stosowanie blokady na cewkach ciśnienia sterowania. Tego rodzaju zabezpieczenia zdecydowanie ograniczają ryzyko kradzieży, ale oczywiście nie mogą go całkowi-

Preferujący tradycyjne metody ochrony muszą wziąć pod uwagę, że niekiedy
czworonożny stróż schodzi z posterunku, by załatwić swoje sprawy…

cie wyeliminować. Dobieranie elementów systemu zabezpieczeń z oferty różnych dostawców ma tyluż zwolenników, co
przeciwników. Ci pierwsi wskazują na zalety takiego rozwiązania wynikające z konieczności rozpracowywania przez
złodzieja kilku zabezpieczeń zamiast jednego. Przeciwnicy
wskazują natomiast na problemy ze zintegrowaniem poszczególnych elementów, uruchomieniem systemu i jego
funkcjonowaniem. Może to pociągać za sobą wzrost kosztów utrzymania w dłuższym okresie eksploatacji.
Technologie zabezpieczeń oczywiście stale się rozwijają.
W USA użytkownikom drogich maszyn budowlanych, pracujących na rozległych obszarach i z tego powodu pozostających często przez długi czas bez bezpośredniego dozoru,
proponowane są innowacyjne sposoby ochrony przed kradzieżą. Należą do nich na przykład systemy pozwalające
otworzyć i uruchomić operatorowi maszynę wyłącznie
po poddaniu się przez niego weryfikacji polegającej na…
skanowaniu wzoru siatkówki oka.
W Polsce tak futurystyczne systemy stanowią jeszcze ciągle melodię przyszłości. Użytkownicy maszyn nie ograniczają się oczywiście do stosowania prostych zabezpieczeń mechanicznych. Choć z oczywistych względów mają one zagorzałych zwolenników. Zabezpieczenie mechaniczne proste w instalacji i stosunkowo niedrogie potrafi
utrudnić życie złodziejowi, który potrzebuje czasu i narzędzi na uporanie się z nieprzewidzianą przeszkodą.
Coraz większym zainteresowaniem cieszą się również systemy telematyczne oparte na technologii GPS. Dzieje się
tak być może dlatego, że w większości fabrycznie nowych
maszyn, nawet tych mniejszych, stanowią one dziś standardowe rozwiązanie umożliwiające nie tylko kontrolę pracy
sprzętu, ale także definiowanie obszaru jego działania. Monitoring GPS pozwala na dokładną lokalizację sprzętu. Maszy-
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do bazy i pozostają na noc na niekiedy bardzo rozległym terenie, ich fizyczna ochrona jest po prostu niemożliwa.
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to można je w dość łatwy sposób zneutralizować. Złodzieje
stosują w tym celu zagłuszarki zakłócające pasmo nadajnika. Bardzo często skradziona maszyna chowana jest w przygotowanym zawczasu ekranowanym kontenerze.

Z placów budowy giną nawet olbrzymie maszyny, złodzieje legitymujący się niekiedy fałszywymi dokumentami korzystają ze specjalistycznego transportu

na, która wyjedzie poza wirtualne ogrodzenie i znajdzie się
poza dozwolonym obszarem pracy, sama – w formie wiadomości SMS lub e‑mail – zakomunikuje o tym swemu właścicielowi. Podobnie zresztą jak o każdej próbie nieuprawnionego użycia. Umożliwia to szybką reakcję zarządzającego flotą
maszyn, co daje szansę na podjęcie odpowiednio wcześnie
działań mogących skutecznie zapobiec próbie kradzieży.
Zaletą monitoringu opartego na technologii GPS jest możliwość zastosowania w maszynach i pojazdach każdego rodzaju. Transmisja danych odbywa się za pośrednictwem sieci internetowej. Właściciel maszyny otrzymuje informacje
o jej położeniu. Co istotne mogą być one przekazywane jednocześnie na kilka urządzeń, na przykład smartfonów będących w posiadaniu operatorów, kierowników odcinków czy
zawiadujących utrzymaniem ruchu w danej firmie. dzięki te-

Mimo zastosowania różnego rodzaju zabezpieczeń i środków zapobiegawczych nasza maszyna może paść łupem
złodziei. Żaden z systemów nie jest bowiem w stanie oprzeć
się zakusom amatorów cudzej własności. Warto zatem zawczasu pomyśleć nad zainstalowaniem w maszynie modułu-nadajnika umożliwiającego błyskawiczne namierzenie
i odzyskanie skradzionej maszyny. Podstawą przy wyborze
systemu jest jego skuteczność, która wynika z odporności
na zagłuszanie wykorzystywanymi przez złodziei profesjonalnymi jammerami GPS/GSM działającymi na wszystkich
pasmach. Aby to osiągnąć stosowane są specjalne moduły, które komunikują się z odbiornikami firmy monitorującej
drogą radiową. Montowane są w zabezpieczanym sprzęcie
w trudnodostępnym miejscu, nieznanym nawet właścicielowi. Moduły mają własne zasilanie, nie są wpinane w instalację elektryczną maszyny, nie da się zatem ich zneutralizować odłączając akumulator.
Choć moduły najnowszej generacji komunikują się drogą
radiową, to wykorzystują także dodatkowo technologię
GSM. Dzięki temu w początkowej fazie kradzieży właściciel
może zostać poinformowany przez SMS o próbie nie-

Umieszczona na szybie nalepka informuje o tym, że w razie kradzieży zacznie działać nadajnik LoJack, którego sygnał umożliwi szybkie odzyskanie maszyny

Solidne ogrodzenie utrudnia życie amatorom cudzej własności. Niestety zarządzający placami budowy zdają się niekiedy o tym zapominać

mu mogą oni bardzo szybko reagować na wszelkie próby
kradzieży czy nieuprawnionego użycia sprzętu.
System można również w łatwy sposób zamontować w maszynach starszego typu. Skorzystać przy tym można z oferty
niezależnych dostawców; chcący zabezpieczyć swe maszyny nie są zobligowani do instalowania fabrycznego systemu
monitorowania pracy maszyn.
Kłopot jednak w tym, że choć stosowane w systemach opartych na technologii GSM nadajniki są w stanie sprostać ciężkim warunkom panujących na większości placów budowy,
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uprawnionego uruchomienia maszyny. Najważniejszy jest
jednak oczywiście moduł radiowy. Do momentu zgłoszenia kradzieży pozostaje on w uśpieniu, po weryfikacji zgłoszenia firma zabezpieczająca maszynę wybudza go i ustala jego położenie wykorzystując aparaturę namierzającą
na samochodach, dronach i samolotach. W końcowej fazie poszukiwań wykorzystywane są zestawy noszone. Pozwala to na bardzo dokładne – nawet do kilku centymetrów – ustalenie miejsca postoju skradzionej maszyny.
Dzięki temu policji wskazać można na przykład konkretny
kontener czy garaż, w którym złodzieje ukryli swój łup.
System namierzania skradzionych maszyn opiera się
na sieciach stacji nadawczo-odbiorczych, działających całodobowo centrach rejestrujących zgłoszenia kradzieży
i przetwarzających sygnały z modułów radiowych. W początkowej fazie poszukiwań skradzioną maszynę starają
się namierzyć załogi samochodów patrolowych. Jeżeli mają z tym problemy, do akcji wkraczają drony i samolot.

aszyny budowlane, mimo swoich gabarytów, są
kuszącym łupem dla złodziei. Niestety, nawet zastosowanie najbardziej wyrafinowanych środków
antykradzieżowych może okazać się niewystarczające.
A jeśli sprzęt niespodziewanie zniknie z placu budowy, jego właściciela czekają dodatkowe komplikacje, bowiem
oprócz czasochłonnego procesu odszkodowawczego brak
maszyny powoduje bardzo trudne, a czasem wręcz niemożliwe do powetowania zakłócenia w procesach zachodzących na placu budowy. Oznacza konieczność wstrzymania określonych prac na budowie do czasu odzyskania
sprzętu lub, co niestety bywa niekiedy nieuniknione, pokrycia kosztów maszyny zastępczej.
Właśnie dlatego warto zainwestować w urządzenia umożliwiające błyskawiczną lokalizację i odzyskanie skradzionej
maszyny. Skorzystać można z systemu radiowego LoJack,
którego działanie oparte jest na najskuteczniejszym sposobie na odzyskiwanie skradzionego sprzętu. W zabezpieczonej maszynie – w trudnodostępnym i za każdym razem innym, nieznanym nawet właścicielowi miejscu – umieszczany jest moduł radiowy. Posiada on formę pudełka o niewielkich gabarytach, ma własne zasilanie i dzięki temu nie musi być wpinany w instalację elektryczną maszyny. To, w połączeniu z faktem, że moduł, aż do momentu zgłoszenia
kradzieży znajduje się w stanie uśpienia, nie emitując żadnych sygnałów lokalizacyjnych, sprawia, że złodziejowi niezwykle trudno go zlokalizować. Nie jest on w stanie szybko
go zneutralizować. Warto również podkreślić, że lokalizator
jest całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju zagłuszarek, którymi posługują się amatorzy cudzej własności. Sygnału z modułu nie tłumią też podziemne garaże czy
kontenery, w których często – na przykład na czas transportu – ukrywane są kradzione pojazdy i maszyny. Wprost przeciwnie, w takich sytuacjach własne rozmieszczone na terenie całego kraju stacje nadawczo-odbiorcze LoJack sygnał
ze skradzionego sprzętu odbierają jeszcze wyraźniej!
Moduł LoJack nadaje drogą radiową niezagłuszalny sygnał,
który umożliwia załogom poszukiwawczym zlokalizowanie
skradzionej maszyny lub pojazdu. W chwili, gdy właściciel
zauważa kradzież swojego sprzętu, wszystko co musi zrobić, to jak najszybciej zgłosić kradzież na policję oraz powiadomić telefonicznie Centrum Operacyjne LoJack. Dzia-
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ła ono bez wyjątków przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, w święta i w długie weekendy. Osobą zgłaszającą
musi być właściciel maszyny lub osoba przez niego upoważniona, na przykład kierownik budowy czy zarządzający
flotą w danej firmie. Po zweryfikowaniu zgłoszenia ekipy
poszukiwawcze LoJack błyskawicznie przystępują do działania aktywując umieszczony w skradzionym sprzęcie moduł, który zaczyna wysyłać sygnał lokalizujący.
Decydujący się na zamontowanie w swej maszynie czy pojeździe modułu LoJack nie muszą obawiać się utraty prywatności czy danych o sposobie i intensywności eksploatowania
zabezpieczonego sprzętu. Jak już wspomniano, podczas codziennego użytkowania maszyny moduł nie wysyła żadnych
sygnałów lokalizacyjnych, nie rejestruje tras jej przemieszczania i nie ma podglądu jej pozycji. Oczywiście w razie potrzeby
po wykupieniu usługi LoJack Sky System istnieje możliwość
monitorowania maszyny dzięki technologii GPS/GSM. Funkcją tą zainteresowani są przede wszystkim klienci, którzy chcą
nie tylko zwiększyć prawdopodobieństwo odzyskania skradzionej maszyny, ale także kontrolować jej aktualne położenie. Jest to istotne, szczególnie w przypadku maszyn drogowych eksploatowanych na rozległych placach budowy.
Statystyki przemawiają na korzyść systemu LoJack. Zdecydowana większość poszukiwań kończy się bowiem sukcesem w postaci odnalezienia skradzionego sprzętu w ciągu
niecałych dwudziestu czterech godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia. Szybkość odzyskania zależy przede wszystkim od czasu, jaki upłynął od kradzieży do momentu zgłoszenia tego faktu w Centrum Operacyjnym LoJack. Policja
wraz z załogami poszukiwawczymi LoJack lokalizują skradziony sprzęt dzięki naziemnej infrastrukturze oraz komputerom śledzącym umieszczonych w pojazdach poszukiwawczych i radiowozach. LoJack działa na terenie całej Polski oraz w trzydziestu dziewięciu krajach na świecie. Odzyskania w finalnym etapie (już po wyśledzeniu dokładnej lokalizacji sprzętu) są przeprowadzane we współpracy z policją. Gdy tylko policja zabezpieczy ewentualne ślady przydatne podczas dalszego śledztwa, odzyskany pojazd czy
maszyna są zwracane prawowitemu właścicielowi. Po odzyskaniu sprzętu po kradzieży autoryzowani instalatorzy
LoJack przeprowadzają przegląd techniczny modułu w celu upewnienia się o poprawności jego działania.

SERWIS I EKSPLOATACJA

19

EKSPLOATACJA

Niezwykle skuteczny LoJack pomoże odzyskać maszynę!

EKSPLOATACJA

DNA Program – skuteczna forma zabezpieczenia i identyfikacji
aszyny budowlane to sprzęt cieszący się zainteresowaniem amatorów cudzej własności. Nic zatem
dziwnego, że ich właściciele chcą w optymalny sposób zabezpieczyć swe narzędzia codziennej pracy zarówno
przed kradzieżą, jak i nieuczciwymi praktykami nieautoryzowanych serwisów i warsztatów. Słyszymy nieraz, że w trakcie
rutynowego przeglądu bądź naprawy dochodzi niekiedy
do podmiany podzespołów i komponentów. W efekcie maszyna opuszcza warsztat w gorszym stanie technicznym,
a żywotność jej podzespołów zostaje znacznie ograniczona.
Skutecznym sposobem uchronienia się przed utratą maszyny i nieuczciwymi praktykami jest skorzystanie z możliwości
zabezpieczenia i identyfikacji maszyny w technologii
DataDotDNA. Zabezpieczenie polega na naniesieniu na newralgiczne jej elementy i podzespoły poliestrowych mikrocząsteczek o średnicy od 0,5 do 1 milimetra. Mikrocząsteczki zabezpieczające mienie czyli DNA Program mogą być nanoszone na maszyny. Zastrzeżona dla DataDotDNA międzynarodowym patentem technika natryskowa przy użyciu sprężonego powietrza pozwala na szybkie i równomierne zabezpieczenie dużych powierzchni zarówno otwartych, jak i w profilach zamkniętych. W ten sposób mikrocząsteczki tworzą
na zabezpieczanym sprzęcie swoisty „kod genetyczny”, który
skutecznie zniechęca do kradzieży i podmiany komponentów
i podzespołów. Zabezpieczenia DNA Program mają bowiem wartość dowodową, co powoduje prawne konsekwencje dla amatorów cudzej własności. Właściciel maszyny zabezpieczonej w systemie DNA Program otrzymuje specjalny
certyfikat. Zabezpieczona maszyna opatrywana jest w widocznych miejscach rzucającymi się z daleka w oczy naklejkami informacyjno-prewencyjnymi informującymi o dokonaniu zabezpieczenia. Odstrasza to skutecznie profesjonalnych
złodziei. Wiedzą bowiem, że zarówno kompletną maszynę,
jak i jej poszczególne elementy, można łatwo zidentyfikować.
Oznacza to, że w praktyce ani ona sama, ani jej elementy nie
nadają się do dalszej odsprzedaży. Skuteczną barierę dla
handlu kradzionym mieniem tworzą poliestrowe mikrocząsteczki natryskiwane na niewidoczne z zewnątrz obszary. Zawierają one nakładany metodą laserową niepowtarzalny kod
jednoznacznie identyfikujący właściciela maszyny. Wspomniany kod zawierać może na przykład dane z tabliczki znamionowej maszyny, jej numer seryjny, PESEL właściciela czy
też NIP, albo nazwę firmy. Ponieważ w pojedynczej cząsteczce zawrzeć można aż dwadzieścia jeden znaków alfanumerycznych o dowolnej treści, daje to możliwość precyzyjnego
i jednoznacznego opisania właściciela zabezpieczanego
sprzętu. Do odczytania danych zawartych w mikrokapsułkach
wystarczy dysponować lampką emitującą światło UV,
na przykład czytnikiem banknotów. Następnie trzeba zdrapać
jedną mikrocząsteczkę z pola świecącego w ultrafiolecie i odczytać kod identyfikacyjny przy pomocy szkła powiększającego lub mikroskopu.
Głównymi zaletami zabezpieczeń wykonanych w technologii
DataDotDNA są:
• przystępna cena,
• czytelność oznaczenia jednoznacznie identyfikującego
właściciela maszyny,
• szybkość wykonania zabezpieczenia,
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• prosty odczyt,
• trwałość określana na co najmniej dwadzieścia lat,
• duża skuteczność ograniczająca ryzyko kradzieży,
• długi okres trwałości zabezpieczenia.
Technologia DNA dzięki swojej cenie, prostocie i jednoczesnej wysokiej skuteczności szybko zaczęła być postrzegana jako nowa, skuteczniejsza alternatywa w walce z wieloma
patologiami. Wiele tysięcy mikrocząsteczek DNA naniesionych na powierzchnie zabezpieczanej maszyny sprawia, że
ich usunięcie staje się praktycznie niemożliwe i nieopłacalne.
Zauważmy, że mikrocząsteczki są mikroskopijne, a ich liczba
bardzo duża. Sprawia to, że złodziej czy nieuczciwa osoba
serwisująca maszynę nigdy nie będzie w stanie uzyskać absolutnej pewności, czy zdołała odnaleźć i usunąć wszystkie.
Wystarczy bowiem przeoczenie jednej takiej mikrocząsteczki, aby w sposób jednoznaczny ustalić pochodzenie maszyny i stwierdzić, czy pochodzi ona z kradzieży.
Okres trwałości potwierdzony został na podstawie oświadczenia producenta odnośnie trwałości poszczególnych komponentów systemu oraz testów przeprowadzonych przez Instytut Transportu Samochodowego. Dowiodły one, że mikrokapsułki nie ulegają degradacji, nie mają negatywnego wpływu na odporność na korozję materiałów, na których zostały
naniesione. Pozostają ponadto odporne na działanie olejów,
soli, słabych kwasów, zasad, benzyny oraz oleju napędowego, wody i rozpuszczalników. Substancja nanosząca mikrocząsteczki jest odporna na działanie środków chemicznych.
Wiele tysięcy cząsteczek znajduje się w trudnodostępnych
otworach technologicznych, dlatego nawet próby mechanicznego ich usuwania czy zamalowania nie przynoszą skutku. Oznacza to, że mikrocząsteczek DNA Program nie można usunąć bez pozostawienia śladów. Co ciekawe, pozostają one także w pomieszczeniu, w którym dokonywano próby
„oczyszczenia” maszyny.
Cząsteczki DNA Program nanosić można zarówno na maszyny
nowe, jak i używane. W drugim z przypadków przed dokonaniem zabezpieczenia weryfikuje się zgodność danych na podstawie przedstawionych dokumentów z widniejącymi na tabliczce znamionowej. W przypadku konieczności wymiany
części w wyniku dużej naprawy można zamówić dodatkowy
zestaw tysiąca lub dwóch tysięcy mikrocząsteczek zawierających obowiązujący kod identyfikacyjny i uzupełnić nimi zabezpieczenia nowych elementów i podzespołów maszyny.
Wieloletnie doświadczenia udowadniają, że program tworzy przełomowe narzędzie pozwalające przeciwdziałać procederowi kradzieży, paserstwa czy podmian części lub podzespołów pojazdów i maszyn. Stanowi korzystną ekonomicznie metodę zabezpieczania i identyfikacji mienia. Korzystający z DNA Program wraz z oznakowaniem sprzętu nabywają
gwarancję, która obowiązuje przez trzy lata od momentu dokonania zabezpieczania. Jeżeli oznakowany sprzęt zostanie
w tym czasie skradziony, dostawca systemu nie tylko zwróci
poszkodowanemu kwotę którą ten wydał na zabezpieczenie,
ale także wykona nowe zabezpieczenie gratis na nowym
sprzęcie. Ponadto w niektórych przypadkach (jeżeli właściciel sprzętu jest osobą fizyczną) dostawca systemu zrekompensuje mu koszty wynajmu zastępczej maszyny czy auta
do kwoty trzech tysięcy złotych.

SERWIS

LiveLink JCB – większa wydajność, mniejsze ryzyko kradzieży
rytyjski koncern JCB prezentuje kolejne udogodnienie dla użytkowników maszyn tej marki – JCB
LiveLink. Taką nazwę nosi zaawansowany system telematyczny umożliwiający nie tylko szybszą realizację inwestycji, ale także – dzięki możliwości śledzenia na bieżąco
parametrów roboczych – utrzymywanie maszyny w należytym stanie technicznym i jej ochronę przed zakusami osób
niepowołanych. Jeszcze do niedawna wśród użytkowników
maszyn panowało przeświadczenie, że systemy telematyczne są drogie i skomplikowane w obsłudze, ich instalacja
opłaca się więc wyłącznie w dużych maszynach. – Konstruktorzy JCB tworząc oparty na technologii GPS system LiveLink
starali się zadać kłam tego rodzaju opiniom. Opracowali nowoczesny system monitorowania instalowany w każdej maszynie marki JCB. System działa całą dobę wysyłając powiadomienia o odstępstwach od normy w pracy maszyny sygnalizując konieczność interwencji serwisu. Ważną zaletą systemu Live Link jest także ochrona maszyny przed nieuprawnionym użyciem lub kradzieżą. Uruchomienie JCB LiveLink nie
nastręcza większych trudności. Wszystko, czego potrzebuje
użytkownik, to komputer podłączony do Internetu. Terminal
LiveLink jest zintegrowany z maszyną. Jego podstawową
funkcją jest permanentne monitorowanie za pomocą licznych
czujników parametrów pracy maszyny, ich gromadzenie
i przesyłanie do specjalnego serwera utrzymywanego przez
koncern JCB. Stąd dane na temat pracy maszyny w formie
przejrzystych zestawień przesyłane są do właściciela urządzenia za pomocą technologii mobilnej łączności – tłumaczy
Marlena Gasek z firmy Interhandler, wyłącznego autoryzowanego dystrybutora maszyn JCB w Polsce.
Dzięki systemowi LiveLink użytkownik otrzymuje zdalnie następujące dane na temat maszyny:
• lokalizacja miejsca pracy lub postoju,
• ostrzeżenie o nieuprawnionym użyciu lub ruchu,
• alarmy diagnostyczne,
• czas pracy i obciążenia silnika,
• rutynowe usługi powiadamiania,
• czasu efektywnego użytkowania,
• zużycie paliwa,
• czas przestoju.
LiveLink może zostać również skonfigurowany w ten sposób,
by przesyłać wszystkie kluczowe informacje dotyczące parametrów pracy maszyny pocztą elektroniczną w postaci cyklicznych raportów. Trafiają one bezpośrednio do skrzynki pocztowej użytkownika w komputerze lub telefonie komórkowym.
LiveLink stanowi doskonałą pomoc w codziennej pracy użytkownika maszyny. Zwiększa bowiem stopień jej efektywnego wykorzystania, poprawia bezpieczeństwo i wydłuża bezawaryjny czas
pracy. Poprawa kontroli zarządzania maszyną poprzez wykorzystanie systemu LiveLink przynosi także korzyści w postaci ograniczenia zużycia paliwa, zmniejszenie czasu bezproduktywnych
przestojów i poprawy efektywności wykonywanych prac. Funkcje diagnostyczne z odpowiednim wyprzedzeniem dają informacje o rzeczywistym stanie technicznym maszyny, co pozwala
na odpowiednio wczesną reakcję serwisu i ograniczenie ryzyka
wystąpienia poważniejszej awarii wyłączającej maszynę z normalnego użytkowania na dłuższy okres. Dzięki temu użytkownik
maszyny poczynić może odczuwalne dla niego oszczędności.

B

22 SERWIS I EKSPLOATACJA

Funkcje LiveLink stanowią klucz do maksymalizacji wydajności maszyny. System raportowania zużycia paliwa dzięki
przekazywaniu na bieżąco precyzyjnych danych usprawnia
kontrolę nad jego zapasami i składanie z odpowiednim wyprzedzeniem zamówień na nowe dostawy. Dokładne monitorowanie czasu pracy i odstępstw od normy prowadzi z kolei
do lepszego planowania obsługi serwisowej maszyn. Wizyta
mechaników może nastąpić w najbardziej dogodnym momencie, na przykład kiedy wyłączenie maszyny z ruchu nie
zakłóci procesu technologicznego. Monitoring czasu bezczynności pozwala określić faktyczną wydajność maszyny,
pomaga zarządzać zasobami i zmniejszyć marnotrawstwo.
JCB LiveLink umożliwia właścicielowi dokładne zdefiniowanie
obszaru roboczego, w jakim pracuje maszyna. Dzięki „wirtualnemu ogrodzeniu” może on być pewien, że maszyna pracuje
na jego placu budowy i nie została przemieszczona poza jego
teren. Użytkownicy LiveLink mogą liczyć na obniżenie – nawet

System działa całą dobę wysyłając powiadomienia o odstępstwach od normy
w pracy maszyny sygnalizując konieczność interwencji serwisu

o dziesięć procent – składek ubezpieczeniowych. System stanowi bowiem dodatkowe zabezpieczenie przed nieuprawnionym użyciem i kradzieżą maszyny. Umożliwia również zlokalizowanie skradzionego sprzętu. Tak było, kiedy jeden z mieszkańców gminy Bralin (wielkopolskie) zawiadomił policję, że
w nocy z jego posesji skradziono koparko-ładowarkę JCB. Jej
wartość oszacowano na 270 tysięcy złotych. Policja przystąpiła do badania miejsca kradzieży, zbierania informacji i już godzinę po przyjęciu zgłoszenia dokładnie wiedziała, gdzie złodzieje ukryli swój niemały łup. Miała ułatwione zadanie. Maszyna JCB 3CX została bowiem wyposażona w system monitorowania JCB Live Link. Dzięki temu od razu było wiadomo, w jakim kierunku przemieszczała się po kradzieży. Miejsce jej
ukrycia było również łatwo zlokalizować. Koparko-ładowarkę
ukrytą na terenie opuszczonego PGR w podwrocławskiej Żórawinie odzyskano i oddano właścicielowi.
Podobna sytuacja miała miejsce latem tego roku, gdy łupem
złodziei stała się ładowarka teleskopowa JCB 536-60. Na szczęście na krótko. Dzięki systemowi LiveLink i pomocy firmy Interhandler policji błyskawicznie – bo już po upływie niespełna godziny od zgłoszenia kradzieży – udało się ustalić miejsce ukrycia maszyny. Następnego dnia, po zakończeniu czynności
śledczych, ładowarka wróciła do prawowitego właściciela.
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Gannet Guard Systems – namierzy i odzyska skradziony sprzęt!
owszechnie wiadomo, że nie ma takiego zabezpieczenia, które w stu procentach chroniłoby maszynę
przed kradzieżą. Blokady można obejść i złamać. Nie
ma więc maszyny, która oprze się zakusom złodziei. Z placów budowy znika więc zarówno drobny sprzęt, jak i prawdziwe giganty. W przemyślny sposób zabezpieczone, niełatwe do uruchomienia przez osoby nieuprawnione i kłopotliwe
w transporcie… A jednak maszyny budowlane giną, co przysparza kłopotów ich właścicielom! Jeśli dojdzie do kradzieży,
właściciela czekają komplikacje związane z brakiem sprzętu
i związanymi z tym przestojami. A wiadomo przecież, że zasada „czas to pieniądz, a czas tracony to brak pieniędzy”
sprawdza się najlepiej na placu budowy.
Warto zatem zawczasu pomyśleć o zainstalowaniu systemu, który da szansę na jak najszybsze odzyskanie skradzionej maszyny. Jej powrót na plac budowy i kontynuowanie przerwanych robót. Jednym ze skutecznych sposobów na odzyskanie skradzionego sprzętu jest wykorzystanie modułu radiowego umożliwiającego dokładne – co do kilku centymetrów! – ustalenie jej położenia. Taki właśnie system działający w oparciu o dedykowane
pasma radiowe oferuje firma Gannet Guard Systems. Wybór
technologii radiowej sprawia, że moduł jest niezawodny, w pełni
odporny na stosowane przez złodziei zagłuszarki GPS/GSM
oraz niewykrywalny przez urządzenia elektroniczne. Instalacja
systemu jest bardzo prosta i szybka. Moduł pełniący rolę nadajnika montowany w zabezpieczanej maszynie posiada własne
zasilanie, dlatego też nie musi być wpięty w instalację elektryczną. Przez cały czas pozostaje w uśpieniu. Uruchamia się go
zdalnie dopiero po zgłoszeniu i zweryfikowaniu kradzieży
przez centralę alarmową firmy Gannet Guard Systems. Po aktywacji modułu wysyłane przez niego sygnały śledzą dwie jednostki Gannet Guard Systems zaangażowane do poszukiwań – powietrzna i naziemna. Wyposażony w specjalną aparaturę samolot może przechwycić sygnał emitowany przez moduł nawet z odległości trzystu kilometrów! Nie ma przy tym
znaczenia, czy skradziona maszyna znajduje się na otwartym
terenie, w podziemnym garażu czy stalowym kontenerze.
W każdym przypadku system działa niezawodnie, a skradziony
sprzęt udaje się namierzyć z centymetrową dokładnością.
Natychmiast po zlokalizowaniu miejsca położenia modułu
do akcji wkracza jednostka naziemna, która we współpracy
z policją dokonuje przejęcia skradzionej maszyny. – Dzięki dużej skuteczności w odnajdowaniu skradzionych maszyn w zdecydowanej większości wracają one do prawowitych właścicieli
jeszcze w tym samym dniu. Maszyny budowlane nie są rozbierane na części. Po kradzieży z reguły odstawiane zostają
w ustronne miejsce, gdzie czekają na nowe papiery i tabliczki
znamionowe. Dzięki temu z reguły udaje się je odzyskać w całości. Udanie współpracujemy z największymi na polskim rynku
dystrybutorami maszyn budowlanych. W ramach prowadzonych
działań jednorazowo odzyskiwaliśmy sprzęt wart nawet cztery
miliony złotych – tłumaczy Dariusz Kwakszys, Manager IT w firmie Gannet Guard Systems.
O wysokiej skuteczności firmy świadczą sukcesy z ostatnich
miesięcy. W grudniu ubiegłego roku załoga Gannet Guard
Systems namierzyła skradzioną koparko-ładowarkę JCB 3CX.
Poszukiwania uwieńczono sukcesem już po czterdziestu pięciu minutach od momentu zgłoszenia, a po kolejnych trzech
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kwadransach udało się ustalić z dokładnością do kilku centymetrów miejsce przechowywania maszyny. W sumie zlokalizowanie i odnalezienie przedmiotu kradzieży trwało zaledwie półtorej godziny.
W połowie czerwca tego roku klientowi Gannet Guard Systems skradziono minikoparkę. Już dwie godziny po zgłoszeniu kradzieży załoga GGS znała miejsce jej postoju, a następnego dnia właściciel mógł kontynuować rozpoczęte
prace budowlane. Zdarzenie miało miejsce na terenie województwa mazowieckiego.
W lipcu dyżurny Gannet Guard Systems otrzymał informację
o kradzieży maszyny Caterpillar 428F. Zdarzenie miało miejsce
w Nowym Dworze Mazowieckim. Dzięki systemowi GanTrack
koparko-ładowarka została namierzona i zlokalizowana już
po kilku godzinach od momentu zgłoszenia. Maszyna odnalazła się na terenie województwa łódzkiego. Przy udziale policji
została zabezpieczona i przekazana pracownikowi autoryzowanego dystrybutora maszyn Caterpillar w Polsce.
System oferowany przez Gannet Guard Systems wykorzystuje się często do zabezpieczania maszyn budowlanych, które
muszą być często transportowane pomiędzy placami budowy. Na terenie województwa mazowieckiego firmie udało się
zlokalizować skradzioną minikoparkę JCB 8018. Centrala
Gannet Guard Systems otrzymała zgłoszenie o kradzieży zestawu – samochodu dostawczego z lawetą, na której była
przewożona maszyna. W tej sytuacji podjęto decyzję o poderwaniu samolotu wyposażonego w aparaturę radionamierniczą. Po określeniu z powietrza miejsca, w którym znajdowała się skradziona maszyna, we wskazane miejsce udały się
jednostki terenowe Gannet Guard Systems. Na jednej z posesji odnaleziono koparkę, a kilka zabudowań dalej lawetę.
Nie udało się natomiast ustalić, co stało się ze skradzionym
samochodem dostawczym. Niestety, nie był on wyposażony
w moduł umożliwiający jego lokalizację.
Kolejny sukces w odzyskiwaniu maszyn budowlanych Gannet Guard Systems odnotował w połowie października.
Do centrali alarmowej w godzinach porannych zadzwonił
właściciel informujący o kradzieży maszyny marki JCB.
Po kilku godzinach w asyście policji załoga Gannet Guard
Systems odnalazła maszynę w zamkniętym pomieszczeniu
na terenie podwarszawskiej posesji. Tym samym raz jeszcze
udowodniono, że radiowy system lokalizacji GanTrack jest
wprost niezastąpiony w walce ze złodziejami.
Czasem łupem złodziei pada jednocześnie większa liczba
maszyn. Jedna z firm budowlanych działająca na terenie województwa śląskiego straciła w ten sposób dwie koparko-ładowarki JCB 3CX. Na szczęście prawowity właściciel maszyn
bardzo szybko to odkrył i zgłosił dyżurnemu Centrali Alarmowej Gannet Guard Systems. Po weryfikacji zgłoszenia do akcji błyskawicznie wkroczył samolot i jednostki naziemne firmy.
Po kilkugodzinnych poszukiwaniach można było ogłosić sukces. Obie „zguby” odnaleziono, ale miały już przebite numery na tabliczkach znamionowych. Policjanci mieli więc problem z ustaleniem właściciela maszyn. W tej sytuacji mógł się
on cieszyć podwójnie z decyzji o zainstalowaniu modułów
GanTrack. Tylko dzięki odbiorowi emitowanych przez nie sygnałów firmie Gannet Guard Systems udało się szybko i jednoznacznie potwierdzić pochodzenie maszyn.

at 988K XE to pierwsza ładowarka kołowa z elektrycznym układem napędowym o wysokiej wydajności
w ofercie firmy Caterpillar. Zastosowany w ładowarce
Cat 988K XE elektryczny układ napędowy przynosi efekty.
Długotrwałe testy praktyczne wykazały, że w porównywalnych warunkach innowacyjna maszyna podczas prac przeładunkowo-transportowych osiąga o dwadzieścia pięć procent
wyższą wydajność i nawet do dziesięciu procent większą
produktywność niż konwencjonalna ładowarka Cat 988K.
Nowa, duża maszyna staje się częścią gamy produktów
obejmujących wiodącą w branży ładowarkę kołową 988K
i niedawno wprowadzoną do oferty ładowarkę kołową 986K.
Ładowarka 988K XE umożliwia osiągnięcie wysokiej wydajności we wszystkich pracach załadunkowych i jest zalecana do stosowania w miejscach pracy, w których panują trudne warunki, a zużycie paliwa jest znaczącym czynnikiem
wpływającym na łączne koszty eksploatacji maszyny.
W nowej ładowarce wykorzystano technologię przełączanej reluktancji (SR) oraz ponad piętnastoletnie doświadczenie firmy Caterpillar w konstruowaniu napędów elektrycznych. Sprawdzony
w praktyce silnik C18 ACERT, mechaniczna przekładnia układu
hydraulicznego, układ napędowy i osie z modelu 988K to elementy, które pozostają takie same w maszynie z napędem elektrycznym w celu zapewnienia ciągłego, bezproblemowego działania.
Innowacyjna maszyna – w porównaniu z konwencjonalną ładowarką 988K – umożliwia osiągnięcie wyższej o dwadzieścia pięć
procent wydajności podczas załadunku samochodów ciężarowych oraz nawet do czterdziestu dziewięciu procent w zastosowaniach załadunku czołowego. Pozwala to zmniejszyć koszty i pomaga w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i dwutlenku
węgla. Jednocześnie badania produkcyjne firmy Caterpillar wykazały, że nowa ładowarka zapewnia do dziesięciu procent wyższą
wydajność w pracach przeładunkowo-transportowych.
Nowa ładowarka Cat 988K XE umożliwia zastosowanie różnych pojemności łyżki – od 4,7 do 13 m3. Znamionowa standardowa ładowność i ładowność przy zwiększonej wysokości podnoszenia wynosi 11,3 tony podczas pracy z materiałem od czoła i 14,5 tony dla materiałów sypkich. Osprzęt
do prac ziemnych (GET) typu Advansys chroni łyżki i umożliwia zmniejszenie kosztów operacyjnych, dzięki czemu można wykorzystać sprawność maszyny w jak najlepszy sposób.
Standardowa ładowarka kołowa 988K XE pod względem wydajności odpowiada osiągom modelu Cat 770G podczas trzycyklowego załadunku 38,6 tony i osiągom ładowarki Cat 772
podczas czterocyklowego załadunku 46,3 tony. Jej konfiguracja wysokiego podnoszenia pod względem wydajności odpowiada osiągom modelu Cat 773G podczas pięciocyklowej operacji załadunku 55,3 tony i osiągom modelu Cat775G podczas
sześciocyklowej operacji załadunku 64 tony.
Zastosowana w nowej ładowarce 988K XE technologia napędu
elektrycznego Caterpillar umożliwia obniżenie całkowitych
kosztów konserwacji przy jednoczesnym zwiększeniu żywotności silnika. Dzięki dłuższym okresom pomiędzy wymianami
oleju wynoszącym 2.000 godzin ładowarka kołowa z napędem
elektrycznym wykorzystuje o czterdzieści procent mniej oleju
w układzie napędowym. Wytrzymały silnik napędowy SR, generator i falownik są zbudowane w sposób pozwalający na korzystanie podczas drugiego cyklu użytkowania przy minimalnej
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konserwacji. Ponadto wydajny napęd elektryczny zwiększa żywotność silnika maksymalnie o 3.500 godzin, wydłużając czas
między regeneracjami układu napędowego. Jako pomoc
przy regeneracji napędu elektrycznego firma Caterpillar oferuje przejrzyste materiały szkoleniowe dotyczące serwisowania
oraz wiodącą w branży pomoc techniczną dla klienta, świadczoną przez rozległą sieć dealerów firmy Cat. Regenerowane
silniki napędowe, generatory i falowniki również będą dostępne w celu zmniejszenia kosztów regeneracji.
Nieznaczne zmiany wewnątrz kabiny nowej ładowarki 988K
XE zapewniają operatorom znane funkcje i podobne odczucia, jak podczas korzystania z ładowarki 988K. Jednocześnie
operatorzy odczuwają lepszą płynność obsługi i łatwość działania. Nowa ładowarka zapewnia jeden zakres prędkości,
więc maszyna pracuje efektywnie bez potrzeby zmiany biegów. Nowe wirtualne biegi pomagają kontrolować prędkość
jazdy maszyny i zapewnić płynne zmiany kierunku.
Standardowe łącze Cat Product Link umożliwia zdalne monitorowanie danych za pomocą interfejsu VisionLink, więc zarządzający flotą mogą w ten sposób czerpać informacje o kry-

Innowacyjna maszyna umożliwia osiągnięcie niezwykle wysokiej wydajności podczas prac polegających na załadunku samochodów ciężarowych

tycznych danych związanych z działaniem maszyny. W celu
poprawy zarządzania maszyną dostępne są dane dotyczące
zużycia paliwa i przemieszczonych ładunków, przypomnienia
o planowym serwisowaniu, alerty kodów usterek oraz różne
raporty dotyczące produktywności. Ponadto wbudowany system zarządzania informacjami o zasadniczym znaczeniu (Vital
Information Management System – VIMS) zapewnia operatorowi wgląd do różnych danych operacyjnych, takich jak zużycie paliwa w czasie rzeczywistym i efektywność zużycia paliwa, za pośrednictwem interaktywnego ekranu dotykowego.
Nowa ładowarka Cat 988K XE wyposażona jest w szereg
rozwiązań technologicznych w celu zwiększenia efektywności pracy i skrócenia przestojów. System Cat Production Measurement (CPM) umożliwia wyświetlanie informacji o masie
ładunku w kabinie maszyny, co pozwala operatorom zwiększyć produktywność i precyzyjniej załadować materiał. System CPM umożliwia korzystanie z zaawansowanych trybów
ważenia, które wspomagają precyzję ładowania oraz istotnie
zwiększają szybkość cyklu ładowania.
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Maszyny inteligentne czy wysoce zautomatyzowane?
iewątpliwie największą atrakcji tegorocznych targów
Maszbud były pokazy innowacyjnej spycharki Komatsu
D61 EXi/PXi-24. Innowacyjna maszyna – zdaniem naszej redakcji ze wszech miar słusznie – zdobyła targowy medal
przyznany przez komisję konkursową pod przewodnictwem
prof. dr hab. inż. Wiesława Trąmpczyńskiego z Politechniki
Świętokrzyskiej. Wyróżniona maszyna wyposażona jest w
zainstalowany fabrycznie system sterowania pracą 3D GNSS
(Global Navigation Satellite System) opracowany specjalnie dla
Komatsu przez firmę Topcon Positioning Systems Inc. Japońscy
konstruktorzy dodali do niego ulepszoną jednostkę pomiaru inercyjnego (IMU+) wraz z modułem logicznym zapewniającym aktualizację pozycji wykonywaną sto razy na sekundę oraz w wyposażone w zintegrowany zestaw sensorów siłowniki hydrauliczne.
Czujniki pozwalają uzyskać informacje o wysokości, skręcie oraz
nachyleniu lemiesza nastawnego PAT. Zniknęły z niego maszty
z głowicami GPS i kable łączące, ponieważ zastąpiła je specjalna antena GNSS zamontowana na dachu kabiny. Dzięki temu
ograniczono ryzyko uszkodzenia lub kradzieży drogich komponentów systemu oraz poprawiono widoczność pola pracy.
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siada funkcję niwelacji zarówno do przodu, jak i do tyłu, co eliminuje ślady gąsienic. Wówczas powierzchnia gruntu jest
równa niczym stołowy blat.
Dynamiczny pokaz zakończyło profilowanie terenu w formie
dwuspadowego daszka, w którym lemiesz automatycznie przechylał się w lewo lub w prawo, zachowując jednocześnie zadane przez operatora parametry spadku po danej stronie osi.
Potem maszynę zatrzymano i wyłączono silnik. Nadszedł
czas dla ciekawskich wraz z możliwością zajęcia miejsca w fotelu operatora. Pytań oraz zachwytów nie brakowało. Jednych ciekawił dotykowy wyświetlacz systemu GNSS zamontowany nad pulpitem, który można regulować ustawiając go

Chociaż pogoda pogoda podczas pokazów nie rozpieszczała, to chętnych
do oglądania wyczynów inteligentnej spycharki nie brakowało

Elementy systemu iMC są fabrycznie zintegrowane z maszyną, dzięki czemu nie trzeba doposażać jej w anteny, dodatkowe jednostki sterujące czy kable elektryczne

Przedstawiciele „Maszyn Budowalnych” byli bardzo ciekawi,
jaki program demo dla „inteligentnej maszyny” przygotowała
ekipa Komatsu Poland. Chociaż pogoda nie była typowo majowa – niska temperatura powietrza, zimny wiatr, zachmurzone niebo, przelotne opady deszczu ze śniegiem – to jednak
chętnych do oglądania odbywających się trzy razy dziennie
pokazów nie brakowało. Ten, który dane było nam obserwować, prowadził Maciej Gremblewski, inżynier produktu do
spraw maszyn inteligentnych w Komatsu Poland.
Na początku było spychanie w trybie zgrubnym. Kiedy na lemieszu zgromadziło się zbyt wiele urobku, to jego położenie
było automatycznie korygowane w celu zapobieżenia ślizgania się gąsienic na podłożu. Dzięki temu rozwiązaniu wydajność maszyny wzrasta nawet o trzydzieści procent (mniejsza
liczba przejazdów), co wielokrotnie potwierdzono podczas
eksploatacji spycharek klasy iMC w krajach Europy Zachodniej. Ten tryb jest całkowicie zautomatyzowany. Udowadniał to
widzom operator, trzymając ręce na przedniej szybie kabiny.
W kolejnej części pokazu obejrzeliśmy precyzyjne urabianie
powierzchni w trybie końcowej niwelacji terenu. Maszyna po-
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w dogodnej dla siebie pozycji, zaś drugich fascynował duży,
wielofunkcyjny i kolorowy ekran ciekłokrystaliczny TFT.
Zaczęliśmy zastanawiać się, czy maszynę zbudowaną przez
człowieka można nazwać inteligentną i przypisywać jej cechy
związane z inteligencją. Zgodnie z definicją zawartą w „Słowniku języka polskiego” wyraz „inteligentny” oznacza kogoś obdarzonego inteligencją, rozumnego, myślącego, niegłupiego, mądrego, bystrego, pojętnego, zdolnego. Jednym słowem ludzką
istotę! A przecież maszyna nie myśli i nie przewiduje, lecz bezwolnie i automatycznie wykonuje zadane czynności zgodnie
z napisanymi przez człowieka algorytmami oraz błyskawicznie
przelicza dane. Zatem – w naszym przekonaniu – maszyna nie
może być inteligentna tak, jak człowiek. Przecież wszystkie dane do systemu GNSS musi wprowadzić operator poprzez interfejs. Również to on decyduje kiedy przerwać daną operację
w zależności od czynników zewnętrznych lub zatrzymać maszynę. Automatyka tylko go wspomaga i wyręcza w powtarzalnych
czynnościach związanych ze spychaniem urobku. Dlatego spycharka klasy iMC jest wyłącznie wysoce zautomatyzowaną konstrukcją zawierającą nowoczesne rozwiązania oraz zintegrowane systemy i dzięki temu rewelacyjną. Chwała japońskim inżynierom za innowacyjność, zaś producentowi – za determinację
w upowszechnianiu nowatorskiej technologii.
Spycharka Komatsu klasy iCM wywarła na nas wielkie wrażenie. Jesteśmy pełni podziwu dla zastosowanych w niej technologii informatycznej i komunikacyjnej oraz wysokiego stopnia
automatyzacji i zintegrowania różnych systemów. Dzięki temu
zyskuje nie tylko człowiek, ale także środowisko naturalne.
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Operator? Czy w przyszłości okaże się zbędny?
ostęp techniczny dokonujący się w branży budowlanej
na trwałe ją rewolucjonizuje. Prawdziwego przełomu doświadczyć możemy za sprawą maszyn autonomicznych
przecierających sobie coraz śmielej szlaki na placach budowy.
Samochody autonomiczne przestały być dziś abstrakcją, niektóre z nich z powodzeniem realizują zadania na rozległych
placach budowy i kopalniach surowców skalnych. Czy już
wkrótce dołączą do nich pracujące samodzielnie koparki, ładowarki, spycharki czy równiarki? Coraz więcej na to wskazuje…
Aby zrozumieć, jakie zadania przejąć mogą autonomiczne
maszyny budowlane i w jaki sposób usprawnić przebieg procesów budowlanych, na początek należałoby zdefiniować
moment, w którym maszynę określić można mianem autonomicznej. Słowo „autonomiczny” pochodzi z języka greckiego
i oznacza w dosłownym tłumaczeniu tyle co „samodzielny”.
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Autonomiczne wozidła zostały zaprogramowane, by w pełni samodzielnie zajmowały pozycję do załadunku i pokonywały trasy do miejsc zrzutu urobku

Jeżeli chodzi o maszyny robocze pojęcie autonomii jest
nad wyraz pojemne. Przyglądając się działaniu maszyn pracujących samodzielnie określić możemy różne poziomy autonomiczności. W przypadku samochodów mówić możemy aż
o pięciu poziomach autonomii. Na najniższym (pierwszym
stopniu) znajdują się łatwe w integracji systemy wspomagające kierowcę – na przykład stosowany coraz częściej przez
producentów układ utrzymujący pojazd w pasie ruchu. Na kolejnych poziomach autonomiczności (stopnie 2-4) mamy
do czynienia z systemami prowadzącymi do lekkiej automatyzacji działania pojazdu. Następnie przechodzimy do automatyzacji całkowitej, gdzie rola kierowcy ogranicza się jedynie
do aktywacji poszczególnych systemów i nadzorowania poprawności ich działania. W ostatnim, piątym stopniu autonomiczności kierowca określa jedynie cele działania, a pojazd
przemieszcza się w pełni samodzielnie bez jego ingerencji.
Specjaliści tworzący oprogramowanie do sterowania pracą
maszyn autonomicznych korzystają z doświadczeń zebranych w trakcie realizacji zadań budowlanych. Mogą dokonywać kombinacji zaprogramowanych uprzednio zachowań
maszyn na poszczególnych etapach pracy i – o ile pozwoli
na to technika zastosowana w innej maszynie autonomicznej
(musiałaby korzystać z kompatybilnego, równie zaawanso-
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wanego oprogramowania) – doprowadzić do wzajemnego
komunikowania się maszyn na placu budowy. Sprzęt uczestniczący w realizacji procesu budowlanego może w ten sposób grupować się w zespoły wykonujące określone zadanie.
Konkretnie oznacza to, że autonomiczne maszyny budowlane – już w niedalekiej przyszłości – mogą pracując w grupach
realizować procesy technologiczne w sposób bezbłędny i niczym niezakłócony. W pracach budowlanych wykonywanych w warunkach mających negatywny wpływ na zdrowie
pracowników, mogą być oni skutecznie wyręczani przez maszyny. Co istotne, obecność operatora w kabinie nie jest już
warunkiem niezbędnym do działania.

Ośrodki badawczo-rozwojowe pracują pełną parą, a opracowywane przez nie autonomiczne maszyny budowlane
dawno już przestały być jedynie zdobiącymi targowe ekspozycje eksponatami. Inżynierowie czynią kolejne kroki
na drodze rozwoju nowatorskich konstrukcji, należy spodziewać się zatem, że już niebawem autonomiczne maszyny trafią do produkcji na znacznie szerszą niż dotychczas skalę i na stałe zagoszczą w miejscach, gdzie praca
operatora jest nie tylko niebezpieczna, ale także trudna,
męcząca i uciążliwa. A jak wygląda dziś zastosowanie autonomicznych maszyn w praktyce? Amerykański Caterpillar wprowadzając system „Cat MineStar Automation” postawił sobie za cel zrewolucjonizowanie procesów wydobywczych w kopalniach odkrywkowych. Pojedyncze wozidła technologiczne lub całe ich floty zostały w ten sposób zaprogramowane, żeby w pełni samodzielnie zajmować optymalną pozycję do załadunku i pokonywać optymalnie wytyczone trasy do miejsc zrzutu urobku. Wszystko to odbywa się w pełni automatycznie, bez udziału operatorów. Kabiny pojazdów pozostają przez cały czas puste. Wyznaczony pracownik zarządzający flotą zajmuje się
jedynie aktywacją poszczególnych pojazdów i śledzeniem przebiegu załadunku i rozładunku transportowanego przez nie materiału. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu inteligentnych systemów sterowania, które określają
zadania do wykonania przez wozidła i kierunki, w jakich
mają się przemieszczać. Dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu każde z wozideł podąża zawsze drogą, która

Wozidło wyprodukowane i zaprogamowane przez konstruktorów koncernu Caterpillar bez najmniejszych problemów radzi sobie z załadunkiem i przewozem urobku

Dokonania w automatyzacji transportu w kopalniach surowców skalnych ma również Komatsu. Japoński koncern konsekwentnie wdraża kolejne etapy własnego systemu transportu „Autonome Haulage System” (AHS) funkcjonującego
bez udziału kierowców-operatorów. Komatsu dostarczyło
do należącej do holdingu Rio Tinto kopalni odkrywkowej rudy żelaza Pilbara w zachodniej Australii sto pięćdziesiąt wozideł sztywnoramowych wyposażonych w system AHS.

Innowacje techniczne prowadzą do coraz dynamiczniejszego rozwoju konstrukcji maszyn autonomicznych, które mogą być łączone w coraz liczniejsze zespoły

Rozwiązanie to nie stanowi dla australijskiej firmy przysłowiowej czarnej magii. Rio Tinto w kopalni Pilbara prowadzi bowiem już od grudnia 2008 roku testy ciężkich bezzałogowych
pojazdów Komatsu. Wozidła dostarczane przez japoński
koncern różnią się od standardowej wersji. Wyposażone są
w autonomiczny system jazdy, precyzyjny moduł GPS, sensory pozwalające na wykrywanie przeszkód drogowych oraz
bezprzewodowy system transmisji danych. Dane dotyczące
kursu i prędkości przekazywane są do pojazdu z centralnego komputera za pomocą sieci bezprzewodowej, podczas
gdy moduł GPS ustala jego rzeczywistą pozycję. Pozwala to
na poruszanie się wozidła bez kierowcy. Automatycznie zajmuje ono też optymalną pozycję w miejscu załadunku.
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jest najkrótsza i najbardziej bezpieczna. Przeszkody
na zalecanej trasie są wykrywane i ominięte. Korzystający
z systemu „Cat MineStar Automation” mogą sami decydować, jaki poziom automatyzacji ich projektu jest najsensowniejszy. W zależności od potrzeb aktywowany może
być jedynie system wspomagający pracę kierowcy lub
pełna automatyzacja procesu transportowego. Caterpillar
za pomocą tej autonomicznej technologii mierzy się z całym szeregiem zagrożeń występujących w kopalniach odkrywkowych. Wiadomo przecież, że zmęczenie operatorów spowodowane dużymi obciążeniami może prowadzić
do błędów ludzkich i zwiększonego ryzyka wypadków.
Rosnący niedobór wykwalifikowanych pracowników również jest poważnym problemem. Autonomiczne maszyny
i pojazdy stanowić mogą być nań znakomitą odpowiedzią. Ograniczenie liczby personelu na budowie pozwala
podnieść bezpieczeństwo pracy. Zredukowane zostaje
bowiem ryzyko wypadków, a produktywność zwiększa się
w istotny sposób i to bez zwiększania zatrudnienia czy
wprowadzania pracy na więcej zmian.

Autonomiczne wozidła Komatsu przesyłają informacje pochodzące z własnych czujników do centrum sterowania, które przetwarza określając kurs i prędkość jazdy

Skrzynia ładunkowa opróżniana jest również automatycznie
z chwilą osiągnięcia przez wozidło docelowej pozycji.
Ładowarki i koparki służące do załadunku pojazdów są zintegrowane z komputerem znajdującym się w Centrum Sterowania i wyposażone w system GPS. Komatsu twierdzi, że
AHS jest pierwszym na świecie kommercyjnie stosowanym
autonomicznym systemem jazdy, który teraz na szerszą skalę wprowadzany jest w australijskiej odkrywce Rio Tinto.
Drugi co do wielkości producent maszyn budowlanych
na świecie Komatsu wytycza drogę w kwestii maszyn autonomicznych. W roku 2015 japoński koncern inteligentne maszyny – spycharkę D61i-23 oraz koparkę PC210LCi-10. Zastosowano w nich technologię Intelligent Machine Control
Technology (iMC), która konsekwentnie rozwijana może
sprawić, że maszyny będą mogły w pełni autonomicznie
przemieszczać się i pracować. W USA przeprowadzono już
pierwsze próby funkcjonowania maszyn iMC bez operatorów. Maszyny wyposażono w specjalne czujniki, laserowe
skanery 3D i kamery stereo. Zaawansowane oprogramowanie umożliwia sterowanie maszynami z monitora. Do koordynacji pracy maszyn wykorzystano drony amerykańskiego
koncernu Skycatch. Krążą one nad maszynami pracującymi
bez udziału operatorów i tym samym przejmują kontrolę
nad całym procesem roboczym.
Dzięki systemowi iMC nawet niedoświadczeni operatorzy mogą uzyskiwać nadzwyczaj dobre efekty pracy. Stanowi to istotne udogodnienie w dzisiejszych czasach, kiedy to większość
przedsiębiorców budowlanych narzeka na brak wykwalifikowanych operatorów. To manko można będzie już niebawem
na szeroką skalę niwelować poprzez zastosowanie maszyn autonomicznych. Także monotonne, nużące czynności, które
musiał wykonywać operator, teraz przejąć mogą komputery
zarządzające systemami sterowania pracą maszyn. Testy praktyczne
prowadzone
przez
inżynierów
wydziału
„SmartConstruction” Komatsu wykazały, że roboty ziemne,
które za pomocą konwencjonalnych spycharek i koparek musiały trwać tydzień, teraz przy udziale inteligentnych maszyn
iMC mogą być zrealizowane w ciągu dwóch godzin. Przykład
ten dowodzi, że rozwój konstrukcji samych maszyn i konsekwentne ulepszanie oprogramowania mają niebagatelny
wpływ na przyspieszenie prac, ograniczenie liczby poprawek
oraz ochronę zasobów i środowiska naturalnego. Możliwości
maszyn iMC stanowić więc będą już w niedalekiej przyszłości
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Okazało się, że bezzałogowy tandem Volvo CE jest w stanie uzyskać siedemdziesiąt procent wydajności takich właśnie maszyn obsługiwanych przez ludzi

podstawę pracy na wszelkiego rodzaju placach budowlanych.
Volvo Construction Equipment także stawia na rozwój autonomicznych maszyn budowlanych. Szwedzi zaprezentowali
na przykład „autonomiczny tandem” w postaci efektywnie
współpracujących bezzałogowych: ładowarki kołowej i wozidła. Ładowarka L120 napełniała muldę wozidła A25F masą
asfaltową. Pojazd pozostawał w wyznaczonej pozycji do czasu załadowania ściśle określonej masy ładunku, by następnie pokonać wytyczoną trasę do miejsca zrzutu. Zadanie było wielokrotnie powtarzane bez udziału operatorów i innych
osób nadzorujących czynności. Do prawidłowego wykonania czynności wystarczyło szczegółowe oprogramowanie.
Testy praktyczne wykazały, że pracujące w tandemie autonomiczne maszyny Volvo CE wykazują się produktywnością
na poziomie siedemdziesięciu procent tego, czego są w stanie dokonać doświadczeni operatorzy przy użyciu sprzętu
o identycznych parametrach roboczych.
Szwedzki koncern bardzo poważnie przymierza się do komercjalizacji autonomicznych maszyn realizując tak zwany
plan „Trzech Zer”. Przewiduje on zero przestojów, zero emisji
i zero wypadków. Kluczową rolę w projekcie odgrywa autonomiczne wozidło o napędzie elektrycznym HX. Specjaliści Volvo CE zwrócili uwagę na fakt, że podczas prac w kamieniołomach awaria dużego wozidła prowadzi do całkowitego

Bezzałogowe, małe wozidło produkowane Volvo CE sprawdziło się doskonale
w czasie testów pracując nieprzerwanie nawet dwadzieścia godzin na dobę
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wstrzymania prac transportowych. Rozwiązaniem problemu
jest zastosowanie kilku elektrycznych bezzałogowych wozideł
HX1. Awaria któregoś z nich nie zakłóci całego ciągu technologicznego. Prototyp najwyraźniej ma spory potencjał komercjalizacji, bowiem w marcu tego roku Volvo CE poinformowało o opracowaniu nowej wersji HX2, wyposażonej w podzespoły z aut elektrycznych Volvo Group (silniki, falowniki, pakiety akumulatorów). Wkrótce pojazdy tego typu będą testowane przez strategicznych klientów Volvo, aby pewnie w niedalekiej przyszłości elektryczne, autonomiczne wywrotki zaczęły stopniowo wypierać rozwiązania konwencjonalne.
Zautomatyzowany duet nie jest jeszcze gotowy do wejścia
na rynek, ale testy są w zaawansowanym stadium. Główny nacisk jest położony na bezpieczeństwo pracy. Prototyp najwyraźniej ma spory potencjał komercjalizacji, bowiem w marcu
tego roku Volvo CE poinformowało o opracowaniu nowej wersji HX2, wyposażonej w podzespoły z aut elektrycznych Volvo

Prototypowe autonomiczne pojazdy Liebherr ujrzały światło dzienne w ubiegłym roku, teraz z powodzeniem testowane są w kopalniach surowców skalnych

Group (silniki, falowniki, pakiety akumulatorów). Wkrótce pojazdy tego typu będą testowane przez strategicznych klientów
Volvo, aby pewnie w niedalekiej przyszłości elektryczne, autonomiczne wywrotki zaczęły stopniowo wypierać rozwiązania
konwencjonalne. Volvo Construction Equipment poważnie
przymierza się do komercjalizacji autonomicznych maszyn budowlanych/górniczych, w tym elektrycznych wozideł.

Także Liebherr zaangażował się w prace nad stworzeniem
autonomicznych wozideł. Prototypowe pojazdy ujrzały
światło dzienne w ubiegłym roku, w tej chwili planowana
jest seria praktycznych testów w warunkach rzeczywistych.
Prace badawczo-rozwojowe przewidują trzy opcje wspierania zróżnicowanego podejścia użytkowników maszyn
do ich autonomii. Co oznacza to w praktyce? Otóż niektórzy z eksploatujących wozidła w warunkach kopalnianych
chcieliby, aby jeden dostawca przygotował kompletny system transportowy, inni preferują możliwość zintegrowania
jego elementów z posiadanym już sprzętem. Liebherr rozumiejąc te potrzeby chce zaoferować już niebawem najbardziej elastyczny i opłacalny sposób realizacji zadań transportowych w rozległych kopalniach surowców skalnych.
Zamierza bowiem umożliwić klientom uzupełnienie ich systemów transportowych nie tylko w autonomiczne wozidła,
ale także w systemy telematyczne umożliwiające sprawne
zarządzanie flotą maszyn i pojazdów.

ValCon – jakość, jakość i jeszcze raz jakość!
alCon stawia na najwyższą jakość produktów i komponentów
hydraulicznych. Musi ona w pełni spełniać oczekiwania producentów
sprzętu. Precyzja, niezawodność i staranność wykonania to cechy wyróżniające wyroby ValCon.
Opracowanie każdego produktu marki
ValCon bierze swój początek w Niemczech. Zespół specjalistów pracuje
w Zagłębiu Ruhry w firmie Indunorm
Hydraulik GmbH. To właśnie tam planowane, projektowane a następnie wytwarzane są produkty i systemy
ValCon. Wyroby przeznaczone na rynki całego świata produkowane są we
współpracy ze starannie zweryfikowanymi partnerami, przestrzegającymi
ściśle wytycznych wynikających ze
specyfikacji produktowych ValCon. Inspiracje do rozwoju nowych produktów pochodzą w znacznej mierze
od samych użytkowników. Impulsy docierające z rynku od praktyków korzystających z tego typu wyrobów na co
dzień stanowią bowiem siłę napędową
firmy w zakresie innowacji.
Praktyczna funkcjonalność i jakość
produktów ValCon jest ich wyróżnikiem. Konstruktorzy firmy uwzględniają
nie tylko różnorakie wymagania użytkowników, ale zapewniają także, że
każdy produkt opuszczający linię produkcyjną spełnia wszelkie wymogi, by
mieć prawo do opatrzenia etykietą
ValCon. Niezależnie od tego czy produkt ValCon stanowić ma element oryginalnego wyposażenia, czy też stanowić ma część zamienną, konstruowany
i produkowany jest w oparciu o wyłącznie najlepsze pomysły w zakresie pro-

V

Współpraca z wyspecjalizowanymi partnerami z zakresu produkcji i rozwoju konstrukcji daje
gwarancję, że wszystkie produkty ValCon sprawdzą się w praktyce

duktów i konstrukcji. Zespół projektantów odpowiadających za rozwój produktów regularnie wizytuje zakłady produkcyjne na całym świecie. Wszystko
to ma na celu zagwarantowanie utrzymywania najwyższej jakości na wszystkich etapach procesu produkcyjnego,
aż po uzyskanie gotowego wyrobu sygnowanego jako ValCon.
Proces produkcyjny można uznać
za dobry dopiero wówczas, gdy jego
efektem jest wytwarzanie produktów
powtarzalnej wysokiej jakości, bez odchyleń i przy uwzględnieniu minimalnych tolerancji. Właśnie to jest cechą
charakterystyczną każdego produktu
ValCon. Producent gwarantuje jego
niezawodność. Każdy produkt ValCon,
który opuszcza jeden z rozlokowanych
na całym świecie zakładów produkcyjnych, jest wynikiem optymalnie opracowanego łańcucha wartości. Klienci
z całego świata zaufali doświadczeniu
w projektowaniu i produkcji praktycznych rozwiązań do zastosowań w technologii połączeń hydrauliki siłowej.
Niezależnie od tego, ile funkcji technicznych może się mieścić w jednym
komponencie hydraulicznym marki
ValCon, decydującym czynnikiem są
ludzie, którzy nadają jakość produktom ValCon w całym procesie projektowania i produkcji.
Dzięki globalnej współpracy z wyspecjalizowanymi partnerami z zakresu produkcji i rozwoju na najwyższym poziomie firma może zagwarantować, że wszystkie
produkty ValCon z powodzeniem sprawdzą się w praktyce – w każdej kategorii,
w każdej branży. Każdy pracownik biorący udział w procesie produkcji dba o to,
aby w efekcie otrzymać jakościowy produkt ValCon o deklarowanej wydajności.
Technicy i inżynierowie ValCon testują
wszystkie produkty tej marki w specjalnie przystosowanych do tego laboratoriach badawczych. Dopiero gdy określone normy jakości zostaną dokładnie
spełnione, produkt jest kierowany
do sprzedaży. Laboratoria badawcze
są całkowicie niezależnymi jednostkami kontrolnymi. Przestrzeganie założeń technologicznych we wszystkich
fazach procesów projektowania i produkcji gwarantuje jakość Premium każdego z wyrobów ValCon. Dlatego też
najwięksi cieszący się powszechną renomą producenci zaufali tej marce.
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„Czterdziestki” ze Stalowej Woli – historia w pigułce
lisko dziewięćdziesiąt procent energii elektrycznej
w Polsce powstaje dzięki dwóm głównym paliwom – węglowi kamiennemu i brunatnemu. Obecnie
w Polsce działa pięć kopalń węgla brunatnego. W największej
z nich, czyli w KWB „Bełchatów” od wielu lat eksploatowane
są największe spycharki gąsienicowe wyprodukowane w Stalowej Woli, których moc silnika wynosi ponad 500 KM. Jak,
gdzie i kiedy narodziły się te kolosy? Oto ich krótka historia…
Pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku pojawiło się
zapotrzebowanie światowego przemysłu wydobywczego
na wielkie maszyny do usuwania nadkładu. Stalowowolska
HSW oraz jej ówczesny amerykański partner – International Harvester (IH) podjęli to wyzwanie i powołali wspólny zespół konstruktorów do zaprojektowania spycharki gąsienicowej o mocy 400 KM. Po kilku latach wytężonej pracy w roku 1981 polscy
i amerykańscy inżynierowie z dumą zaprezentowali spycharkę
TD-40 o mocy silnika 460 KM i pojemności lemiesza 19 m³.
Chociaż niedługo po jego narodzinach IH ogłosiło upadłość, to
akcję reklamową w USA pod hasłem „The Best” i dalszą współpracę produkcyjną z HSW podjęła firma Dresser Industries. Tylko trzy firmy na świecie produkowały wówczas spycharki o mocy powyżej 450 KM – Caterpillar, Komatsu i Fiat-Allis. Czwartym
graczem na światowym rynku była HSW. Pierwsze, a potem kolejne egzemplarze pożeracza nadkładu w kopalniach odkrywkowych trafiły przede wszystkim do USA, a tylko jeden egzemplarz TD-40 wyeksportowano do byłej Czechosłowacji.
Popyt na tę maszynę wzrastał z roku na rok. Równolegle
z nim prowadzony był proces stałej modernizacji i unowocześniania tej konstrukcji. Parametry techniczne i poziom komfortu pracy operatora zadowalały nawet najwybredniejszych
klientów. Po sukcesach modelu TD-40, w roku 1988 pojawił
się model TD-40B o mocy silnika 520 KM. Ten z kolei zdobył
sobie uznanie użytkowników, nie tylko w Ameryce Płn., ale
także w Rosji oraz Iranie. Oprócz kopalni odkrywkowych, jego walory techniczne i odporność stali na ścieranie sprawdzone zostały w kamieniołomach.
Minęły kolejne lata, a Polska przeszła zmiany ustrojowe i gospodarcze. W roku 1995 hale montażowe w Stalowej Woli
opuściła kolejna, gruntownie zmodernizowana wersja spycharki, oznaczona symbolem TD-40C. Od swoich poprzedników różniła się nie tylko parametrami, ale i wyglądem. W nowym modelu zwiększono wydajność pracy maszyny, wzmoc-

B

Nie bez przyczyny spycharka TD-40 na światowych rynkach reklamowana była
przez producenta jako „The Best”
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niono konstrukcję, usprawniono układ sterowania jazdą
i osprzętem roboczym (lemieszem, zrywakiem), zmniejszono
stopień zanieczyszczenia środowiska naturalnego (ograniczono emisję spalin) oraz usprawniono obsługę codzienną
i serwisową. Jednak najważniejsze było istotne podniesienie
poziomu bezpieczeństwa i komfortu pracy operatora. Osiągnięto to poprzez zamianę dotychczasowej kabiny na sześciościenną, dodatkowo wzmocnioną dwupodporową osłoną
ROPS (z ang. Roll Over Protection System), która zabezpieczała operatora przed zmiażdżeniem w sytuacji, gdyby maszyna przewróciła się na dach. Moc silnika tego kolosa pozostała niezmienna (tj. 520 KM), ale za to wzrosła pojemność lemiesza z 19 m³ do 21 m³. Model ten stał się bardzo popularny zwłaszcza w Rosji. Polscy konstruktorzy z HSW opracowali
nawet jego wersję arktyczną, przeznaczoną do pracy na dalekiej Syberii. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań

Spycharka TD-40B swe walory udowadniała doskonale sprawdzając się w trudnych warunkach kopalni odkrywkowych i kamieniołomów

konstrukcyjnych spycharki w tej wersji do tej pory spisują się
bez zarzutu pracując w temperaturze od – 15°C do – 50°C.
Wraz z nadejściem nowego tysiąclecia i XXI wieku na podbój
światowych rynków z Stalowej Woli wyruszył model TD-40E.
Miało to miejsce w październiku 2004 roku. Była to maszyna
skutecznie konkurująca ze spycharkami innych producentów
w klasie mocy silnika ponad 500 KM. Wcale to nie dziwiło jej
użytkowników, ponieważ stanowiła rozwinięcie cenionego
przez nich poprzedniego modelu TD-40C, produkowanego
prawie całą dekadę. Najważniejszą zmianą był nowy niskoemisyjny silnik wysokoprężny o mocy 545 KM, bardziej wydajny układ chłodzenia, zastosowanie joysticków do sterowania jazdą maszyny i jej osprzętem roboczym (zamiast dotychczasowych dźwigni) oraz zwiększenie pojemności lemiesza
do 23 m³. Opracowano do tego modelu także specjalny lemiesz do węgla o pojemności prawie 40 m³.
Nieustannie prowadzone przez stalowowolskich inżynierów specjalne testy laboratoryjne zespołów oraz kompletnych układów
spycharki, a przede wszystkim wykorzystanie opinii użytkowników
umożliwiły skonstruowanie nowego modelu spycharki nazwanego TD-40E Extra. Łączył on wszystkie zalety swoich poprzedników i był znacznie ulepszoną wersją wyposażoną w najnowsze
rozwiązania techniczne. Oficjalnie został zaprezentowany w marcu 2008 roku, w USA, podczas targów CONEXPO w Las Vegas.
Spycharkę TD-40E Extra napędzał silnik o mocy 515 KM speł-

W TD-40C dokonano między innymi zamiany dotychczasowej kabiny na sześciościenną, dodatkowo wzmocnioną dwusłupową osłoną ROPS

do stalowowolskich maszyn – amerykański Cummins, nie posiadał w swojej ofercie silnika o mocy ponad 500 KM i pojemności 19 litrów. Wprawdzie dysponował on silnikiem o takiej mocy,
ale o pojemności 15 litrów (model QSX 15). Dlatego też wszczęto
poszukiwania, których efektem było nowe serce dla TD-40R Extra.
Obecnie model ten jest napędzany silnikiem o mocy 532 KM
i pojemności 18,1 litra, a produkowanym przez renomowaną
angielską firmę Perkins. Ten elektronicznie sterowany silnik
z wysokociśnieniowym układem common-rail zapewnia stalowowolskiemu kolosowi optymalne osiągi, a w szczególności
siłę uciągu wynoszącą 1.225 kN, to jest o 25%więcej w stosunku do konkurencji. Układ oczyszczania spalin z filtrem cząstek
stałych, selektywną katalityczną redukcją oraz wtryskiem
AdBlue (DEF) umożliwia spełnienie restrykcyjnych norm emisji spalin obowiązujących w Unii Europejskiej i Ameryce Płn.
Dokonano także gruntownej modernizacji w zakresie elektro-

nizacji systemów spycharki. Zastosowano trzy komputery
do sterowania: pracą silnika, wtryskiem płynu AdBlue i jazdą
maszyny. Analogową metodę transmisji danych zamieniono
na cyfrową stosując magistralę CAN (Controller Area Network). To dwuprzewodowa, półdupleksowa sieć z szybką komunikacją do 1 Mb/s, gdzie transmisja odbywa się w czasie
rzeczywistym. Magistrala CAN umożliwia wzajemną komunikację pomiędzy modułami elektronicznymi. Jest siecią multi-master, co oznacza, że każdy z podsystemów sieci jest równorzędny przy inicjowaniu transmisji. Szyna CAN jest bardzo

TD-40E bez najmniejszych przeszkód może być eksploatowana na wysokości dochodzącej nawet do 3.600 metrów nad poziomem morza

bezpieczna, odporna na błędy, zakłócenia i niezawodna dzięki zastosowaniu sprzętowej obsługi protokołu i kontroli błędów. Jej podstawowa zaleta to duża odporność na elektromagnetyczne zakłócenia zewnętrzne dzięki zastosowaniu
różnicowej techniki transmisji bitów.
W spycharkach TD-40R Extra zastosowano hydrauliczny sterowany elektronicznie układ chłodzenia ACS (Adaptive Cooling System), który zabezpiecza maszynę przed przegrzaniem oraz przyśpiesza nagrzanie układów do optymalnej temperatury w okresie zimowym.
Na pulpicie umieszczono wysokiej rozdzielczości siedmiocalowy (180 mm), kolorowy, z powłoką antyrefleksyjną wyświetlacz LCD podający w czasie rzeczywistym wartości temperatury, ciśnienia oraz zmiany kierunku i prędkości jazdy. Zawiera on wielojęzyczne menu ekranowe, 1 GB pamięci do wyświetlania danych i komunikatów obsługi technicznej oraz podwójne jednostki (w układzie metrycznym i imperialnym).
Pod wyświetlaczem umieszczono przełączniki zaawansowanego układu sterowania elektrohydraulicznego połączonego z programowaniem (preselekcją) zmiany biegów oraz automatyczną redukcją biegów. Tak jak w poprzednim modelu jest on szczególnie przydatny podczas cyklicznej pracy
maszyny w ciężkich warunkach, ponieważ eliminuje konieczność wielokrotnego przełączania biegów, skraca czas
cyklu pracy i zmniejsza zmęczenie operatora. Dzięki niemu
operator ma do wyboru dwa tryby preselekcji biegów: pierwszy – oznaczony jako 1F/2R i drugi – oznaczony jako 2F/2R.
W przypadku pierwszego trybu maszyna będzie spychać
materiał na pierwszym biegu, a powracać do pozycji wyjściowej na drugim biegu, co jest idealnym rozwiązaniem dla
przyspieszenia cyklu pracy w trudnych warunkach. Natomiast w drugim trybie przeznaczonym do lekkich warunków
pracy, maszyna będzie spychać materiał na drugim biegu
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niający europejskie normy emisji spalin EU STAGE IIIA.
W związku z tym dokonano także odpowiednich modyfikacji.
w systemie paliwowym, wydechowym i chłodzenia. Ten ostatni składał się z zespołu chłodnic oraz hydraulicznie napędzanego wentylatora o zmiennej prędkości, co zapewniało odpowiednią wydajność chłodzenia silnika. Zastosowano system
chłodzenia powietrza dolotowego (tzw. CAC, czyli Charge Air
Coolers) skutkujący ekonomicznym zużyciem paliwa, mniejszą emisją gazów wydechowych i jednocześnie wysoką wydajnością maszyny. Dopełnieniem tego systemu był elektronicznie sterowany system paliwowy (tzw. High-Pressure Common Rail). Poza tym dodano dwuskrzydłową, żaluzjową osłonę chłodnicy silnika na zawiasach oraz pochylono dach silnika poprawiając w ten sposób widoczność na lemiesz.
Ulokowany z lewej strony fotela operatora joystick sterował kierunkiem jazdy maszyny, zmianą biegów i zakresów prędkości.
Umieszczone na nim klawiszowe przełączniki ułatwiały płynny
wybór wysokiego lub niskiego zakresu jazdy. Nowością były
funkcje wyboru trybu zmiany biegów (tzw. preselekcji) oraz samoczynnej redukcji biegu. Zwiększały one przede wszystkim
wydajność spycharki i komfort pracy operatora. Funkcje te należało stosować w przypadku cyklicznej pracy maszyny w ciężkich i lżejszych warunkach oraz w przypadku, gdy obciążenia
przekraczały zakres efektywnej pracy spycharki.
W latach 2014-15 prowadzono prace projektowe nad modelem
TD-40R Extra, który zaplanowano wyposażyć w silnik spełniający
europejskie normy emisji spalin EU STAGE IV. Wówczas okazało
się, że dotychczasowy producent i wieloletni dostawca silników
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i powracać do pozycji wyjściowej również na drugim biegu.
Z kolei funkcja automatycznej redukcji biegu poprawia płynność spychania urobku i skraca czas cyklu roboczego.
Przy zwiększonym obciążeniu lemiesza lub zrywaka maszyna
automatycznie redukuje bieg dopasowując siłę uciągu do wymagań trakcji oraz optymalizuje zużycie paliwa.
Niekwestionowanym atutem każdej spycharki jest jej łatwa
i prosta obsługa techniczna oraz diagnostyka. Dressta TD-40R
Extra posiada obie te cechy. Elektroniczne systemy sterowania
pracą silnika kontroluje się poprzez podpięcie komputera
do modułu ECM. Elektroniczny system sterowania jazdą sprawdza się na wyświetlaczu LCD, zaś listwa pomiaru ciśnień z sześcioma końcówkami do pomiaru ciśnienia w układzie jazdy jest
usytuowana w wygodnym położeniu za lewymi drzwiami kabiny. Z kolei za prawymi drzwiami kabiny w komorze filtrów można sprawdzić ciśnienia płynów roboczych w układzie roboczym.
Ponadto lampki kontrolne na pulpicie oraz sygnały dźwiękowe
informują operatora o stanie pracy poszczególnych zespołów.
Nowością w stosunku do poprzednich modeli jest montowany
w wersji standardowej spycharki specjalny podest serwisowy.
Umieszczono go z tyłu kabiny, dzięki czemu operator może łatwo i bezpiecznie sprawdzić poziom paliwa, oleju hydraulicznego, płynu AdBlue, zawór odpowietrzający zbiornik paliwa
czy też wkład filtra klimatyzatora. Dokonano również zasadniczego liftingu wnętrza kabiny spycharki wprowadzając w niej
jednorodną stylistykę w szarej kolorystyce. Szary kolor jest
stonowany i neutralny, wprowadza równowagę, a tym samym

Maszyna TD-40R Extra to najnowszy model stalowowolskiego producenta charakteryzujący się potężną siłą uciągu

działa na operatora uspokajająco. Nie atakuje jego zmysłów
i nie przytłacza go, a jednocześnie stwarza wrażenie większej
przestrzeni. Potęguje to wrażenie operatora, że niepodzielnie
panuje nad polem pracy spycharki. Do tego szary, to kolor zawsze na czasie i kojarzący się z elegancją oraz klasyką.
Komfortowy, tapicerowany, amortyzowany fotel z podłokietnikami i pasem bezpieczeństwa, regulowany w stosunku
do wagi operatora, posiada możliwość obrotu w prawo o 14°
w celu lepszej obserwacji pola pracy zrywaka. Obecnie normą jest wyciszona kabina wyposażona w lusterka oraz oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne, klimatyzację i system odmrażający szyby, radio i odtwarzacz CD, wycieraczki i spryskiwacze czy też osłony przeciwsłoneczne. Te wszystkie udogodnienia posiada najnowszy model stalowowolskiej „czterdziestki”. Jeśli spojrzymy na archiwalne zdjęcia spycharek
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Nowościami wprowadzonymi do TD-40E Extra były między innymi funkcje wyboru trybu zmiany biegów oraz samoczynnej redukcji biegu

produkowanych w pierwszej połowie ubiegłego stulecia, to
zaskoczeniem będzie dla nas brak kabiny, sztywny i wytłaczany z blachy fotel operatora, linowe podnoszenie lemiesza
i długie dźwignie sterowania maszyną.
Pył węglowy lub wapienny stanowi zagrożenie zarówno dla
maszyny, jak i operatora. Dlatego spycharki TD-40R Extra
w wersji dla górnictwa zostały wyposażone w turbinowe filtry
wstępne powietrza w układzie dolotowym silnika, które usuwają pył i zanieczyszczenia poprzez odwirowanie zanieczyszczeń
z powietrza zanim przejdzie ono przez układ filtrów zasadniczych silnika. Tym samym wydłuża się ich żywotność, zmniejsza zużycie paliwa i elementów silnika. Natomiast w celu
ochrony zdrowia operatora kabinę wyposażono w specjalny
filtr powierza HEPA. W celu ochrony elementów podwozia oraz
ułatwienia regularnego oczyszczania przedziału silnikowego
z drobnych odłamków skalnych zastosowano system opuszczania ciężkiej osłony silnika zamontowanej na zawiasach.
Do jej opuszczania służy elektryczna wciągarka, którą umieszczono z przodu maszyny na belce poprzecznej ramy głównej.
Pulpit sterowania wciągarką znajduje się w przedziale silnikowym po lewej stronie maszyny.
W ramach programu „Wyposażenia na specjalne życzenie
(SFR)” producent oferuje system centralnego smarowania
dla maszyny ze zrywakiem lub bez zrywaka, a także w system fabrycznie zainstalowanej hydrauliki, wiązek przewodów
i wsporników pod komponenty Trimble Grade Control System (tzw. opcja Trimble Ready). Jest to system ułatwiający
pracę operatora sterowany z satelity. Ponadto TD-40R Extra
można wzbogacić o system awaryjnego odblokowania hamulców, ogrzewanie postojowe firmy Eberspacher typu Airtronic, wspomaganie rozruchu z automatycznym wtryskiem
eteru, dodatkową osłonę skraplacza klimatyzacji, dodatkowe oświetlenie i system monitoringu GPS firmy Tekom.
Ostatnią zmianą jest modyfikacja kolorystyki nowej spycharki.
Poprzedni model TD-40E Extra malowany był w dwóch kolorach: żółtym (prawie cała maszyna) i szarym (dach silnika oraz
dwusłupowy ROPS). Natomiast TD-40R Extra malowany jest
w trzech kolorach: żółtym (podwozie, osprzęt roboczy, zbiorniki paliwa i oleju hydraulicznego, osłona chłodnicy), szarym
(podest kabiny, kabina, dach i osłony boczne silnika) i srebrnym (dwusłupowy ROPS). Takie rozwiązanie kolorystyczne
pozwala bardzo łatwo odróżnić najnowszy model stalowego
kolosa ze Stalowej Woli od jego słynnych poprzedników.

irma Exportowo-importowa Serwis Kop, jako przedsiębiorstwo handlowe, specjalizujące się w sprzedaży części do maszyn budowlanych JCB, Cat, Komatsu, Case oraz Volvo – codziennie obsługuje setki polskich
i zagranicznych klientów. Dokłada przy tym wszelkich starań, by w jak największym stopniu sprostać ich wysokim
wymaganiom i wszelkim oczekiwaniom.
W ciągu blisko dziesięciu lat istnienia firmy najbardziej zauważalny jest wzrost świadomości klienta, jeśli chodzi o jakość kupowanych części zamiennych. Równie ważnym
czynnikiem w wyborze odpowiedniej opcji jest cena. Wiadomo, że jakość i niska cena nie zawsze idą ze sobą w parze,
zatem czym kierować się przy wyborze części zamiennych
do maszyn budowlanych – ceną czy jakością? Czy istnieją
części wysokiej jakości w dobrych cenach?
Rynek części zamiennych jest bardzo szeroki, podobnie
jak oferta firmy Serwis Kop. Części oryginalne, OEM
na pierwszy montaż oraz zamienniki różnych producentów, stanowią całą gamę produktów, których jakość i ceny rysują się bardzo różnorodnie. Zatem, jaką rolę w wyborze odpowiedniej opcji grają jakość i cena? Wielu
klientów bazuje tylko na częściach oryginalnych, mając
zaufanie do producenta, mimo że wówczas cena takiej
części jest znacznie wyższa niż zamiennika, choć niestety bywa tak, że jej jakość niewiele od jakości zamiennika odbiega. Często kończy się na tym, że kupując oryginał, w dużej mierze płacić się za pudełko, logo, oznaczenia. Aby sprostać wymaganiom klientów, a jednocześnie zmniejszyć ceny takich produktów, firma Serwis
Kop obok części oryginalnych, ma w swojej ofercie również szeroką gamę produktów OEM – pochodzących
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bezpośrednio od producentów części oryginalnych,
w znacznie niższych cenach. Jest to dobra alternatywa
dla droższych oryginałów. Największą grupą produktów
na rynku są zamienniki. Te tańsze produkty cieszą się
ogromną popularnością wśród klientów, głównie ze
względu na ich niską cenę zakupu. Niestety to wiąże się
z ryzykiem zakupu złych jakościowo części, które zalewają i psują rynek. Firma Serwis Kop przykłada ogromną wagę do tego, aby sprzedawane przez nią zamienniki – były częściami dobrej jakości, wcześniej sprawdzonymi – o dobrym poziomie cenowym. Tylko wtedy można połączyć te dwa cele: oszczędność jaką można osiągnąć oraz wymagania jakościowe, które muszą zostać
spełnione. Wybierając sprawdzone produkty, polecane
i sprzedawane przez firmę Serwis Kop – ma się pewność, że dobra cena idzie w parze z wysoką jakością.
Jest to zagwarantowane dzięki stałości sprawdzonych
dostawców oraz regularne sprawdzanie poszczególnych partii części, wprowadzanych do sprzedaży. Odrębną grupę produktów na rynku stanowią części używane, ale co do nich, choć tanie, nie ma się pewności
czy ich jakość jest dobra, a stan na tyle poprawny, aby
maszyna mogła pracować. Zakup części używanej zawsze wiąże się z ryzykiem trafienia na rzecz słabej jakości – dlatego ta grupa produktów nie znajduje się
w ofercie firmy Serwis Kop.
Podsumowując, duży rynek części zamiennych obfituje
w produkty o różnym poziomie cen, co znacznie odbija się
na ich jakości. Warto więc korzystać z asortymentu sprawdzonej firmy, tak by wybierać solidne części i produkty wysokiej jakości, jednocześnie za nie nie przepłacając.

SERWIS I EKSPLOATACJA

37

SERWIS

Jakość czy cena? Czym kierować się przy wyborze części zamiennych?

EKSPLOATACJA

Myjnie do kół i podwozi Peakwash
irma Peakwash ma wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, produkcji, instalacji oraz eksploatacji myjni
do kół i podwozi. Zdobyła zaufanie użytkowników w całej Europie, zwłaszcza w Holandii, Niemczech, Czechach
i Rosji. Peakwash oferuje szeroki asortyment urządzeń myjących od podstawowej gamy, aż do projektów specjalnych.
Urządzenia Peakwash zawsze konstruowane są po konsultacjach z przyszłym użytkownikiem, według miary zanieczyszczeń oraz liczby mytych pojazdów. Standardowa myjnia kół
i podwozi składa się z platformy przejazdowej, systemu dysz
zamontowanych na spodzie i ścianach platformy, zbiornika
szlamowego zbierającego zanieczyszczenia, układu pompowego zasilania dysz wodą oczyszczoną, układu pompowego
lub przenośnika do usuwania szlamu po sedymentacji
w zbiorniku, systemu sterowania, zbiornika flokulantu wraz
z pompą dozującą. Dodatkowo możliwe jest wyposażenie
myjni w rozwiązania umożliwiające eksploatację w temperaturach do -8°C tj.: izolację termiczną ścian zbiornika, grzałkę
elektryczną wewnątrz zbiornika, izolowany zbiornik flokulantu oraz ogrzewany kontener.

F

Firma Peakwash mająca wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, produkcji, instalacji oraz eksploatacji myjni do kół i podwozi cieszy się renomą w całej Europie

Urządzenia wykorzystują dużą ilość wody pod ciśnieniem
w obiegu zamkniętym. Zanieczyszczenia oraz osad z błota
ściekają z ogumienia mytego pojazdu do zbiornika osadczego, skąd błoto jest usuwane automatycznie za pomocą przenośnika. Woda cyrkuluje w instalacji do ponownego wyko-
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Cykl mycia odbywa się automatycznie i zostaje uruchamiany czujnikiem optycznym, a jego długość regulowana jest wyłącznikiem czasowym

rzystania, a poziom w zbiorniku jest automatycznie uzupełniany przez zawór pływakowy.
Myjnie Peakwash Easy realizują jeden obrót kół w trakcie mycia i mają maksymalną zdolność przepustową do 30 pojazdów
na godzinę. Montaż myjni tej serii jest bardzo prosty i szybki,
dlatego nadają się one do zastosowań krótkoterminowych.
W ofercie firmy Peakwash znajdują się stacjonarne myjnie
do kół i podwozi 400A/700A/1000A oraz 400B/700B/1000B
z możliwością 1–3 obrotów kół w trakcie cyklu (w zależności
od modelu) i maksymalną zdolnością przepustową do sześćdziesięciu pojazdów na godzinę.
Peakwash 2-Rollers/4-Rollers są rolkowymi systemami myjni,
które znajdują zastosowanie przy usuwaniu z ogumienia grubych zanieczyszczeń i błota. Myjnia z dwiema rolkami myje
osobno ogumienie każdej z osi i ma maksymalną przepustowość do piętnastu pojazdów na godzinę. Myjnia czterorolkowa myje jednocześnie ogumienie dwóch osi i dysponuje
przepustowością do trzydziestu pojazdów na godzinę.
Wszystkie myjnie do kół i podwozi Peakwash są automatyczne.
Obsługa tylko okresowo kontroluje dysze, przenośnik, układ
uzupełniania wody w zbiorniku i flokulantu. Cykl mycia odbywa
się automatycznie i zostaje uruchamiany czujnikiem optycznym,
a jego długość regulowana jest wyłącznikiem czasowym. Wyłącznym przedstawicielem producenta myjni do kół i podwozi
samochodowych Peakwash w Polsce jest firma Pumpexpert.

TECHNIKA NAP¢DOWA

Volvo EX2 – elektryczny prototyp bez hydrauliki
olvo CE zaprezentowało w pełni funkcjonalny prototyp
koparki elektrycznej. Maszyna o symbolu EX2 określana jest przez swych konstruktorów jako pierwsza na świecie koparka kompaktowa o pełnym napędzie elektrycznym.
Innowacyjną maszynę szwedzki koncern pokazał po raz
pierwszy podczas tegorocznego majowego szczytu Volvo
Group Innovation Summit w Londynie. – Elektryfikacja spowoduje, że powstawać zaczną czystsze, cichsze i bardziej wydajne maszyny budowlane. To przyszłość naszego przemysłu. Koparka EX2 to prawdziwie rewolucyjna konstrukcja. Może być
wykorzystywana bez najmniejszych przeszkód w najbardziej zaludnionych aglomeracjach nie przeszkadzając ludziom w żadnym stopniu, nawet nocą. EX 2 dysponuje taką samą mocą, jak
jej tradycyjny odpowiednik, choć przewyższa go w szybkości
wykonywania cykli roboczych. Zerowa emisja szkodliwych substancji i dziesięciokrotnie mniejsza hałaśliwość to wyznacznik
innowacyjnego sprzętu. Na dodatek koszty utrzymania i użytkowania takiej maszyny są znacząco niższe niż konwencjonalnej – tłumaczy Achene Nedjimi, lider projektu EX2.

V

Koparka EX2 może być wykorzystywana bez najmniejszych przeszkód w najbardziej
zaludnionych aglomeracjach i nie przeszkadzając ludziom pracować nawet nocą

ciążeniowych. Przedmiotem badań inżynierów Volvo CE stały się także systemy zdalnego sterowania. Operator, który nie
musi przebywać w kabinie, do kierowania funkcjami maszyny może wykorzystywać tablet lub smartfon. Inżynierowie
szwedzkiego koncernu zapowiadają, że jest to wstęp do komercjalizacji rozwiązań w zakresie autonomicznych maszyn
budowlanych. – Aby urzeczywistnić kreślone od lat przez Volvo CE wizje zajęcia pozycji światowego lidera wśród dostawców kompleksowych rozwiązań dla szeroko pojętej branży

Inżynierowie Volvo CE pracują nad maksymalnym skróceniem czasu ładowania
maszyny, co ma niebagatelny wpływ na efektywność jej wykorzystania

Komponenty hydrauliczne w maszynie zostały całkowicie
wyeliminowane. Konstruktorzy Volvo CE postanowili zastosować w ich miejsce elektromechaniczne układy napędowe
ze zintegrowanymi siłownikami elektrycznymi o zwiększonej
wytrzymałości. Producent maszyny podaje, że głównym powodem rezygnacji z układu hydraulicznego oraz silnika spalinowego była chęć istotnego zredukowania poziomu hałasu
emitowanego przez koparkę. W chwili obecnej zaawansowanie prac badawczo-rozwojowych nad projektem EX2 sprawia, że maszynę określić można mianem typowego prototypu badawczego. Volvo CE zamierza kontynuować prace
nad rozwojem nowatorskiej konstrukcji, ale w chwili obecnej
nie ma planów masowej produkcji tej koparki. Koncepcję
EX2 Volvo CE oparło na wcześniejszym własnym projekcie
badawczym ELEXC wspieranym przez państwo francuskie
i cały szereg pomniejszych sponsorów z tego kraju. Volvo CE
nad projektem wartym siedem milionów euro pracowało
wspólnie z zespołem sześciu firm partnerskich. Projekt
ELEXC rozpoczęto w roku 2012 i zamknięto przed dwoma laty. Od tego czasu Volvo CE prowadziło kolejne prace badawcze nad koparką EX2, jak na przykład cały szereg testów ob-

Koncepcja innowacyjnej maszyny przewiduje zastosowanie nowoczesnych układów zdalnego sterowania, operator może posiłkować się w tym celu smartfonem

budowlanej Volvo CE musi zdecydowanie stawiać na zrównoważony rozwój. Właśnie dlatego w Volvo CE opracowujemy
technologie przyjazne zarówno dla użytkowników naszego
sprzętu, jak i środowiska naturalnego. Przykładami finalizacji
rozwiązań przewidzianych w naszej strategii jest zaawansowany technologicznie napęd elektryczny, inteligentne systemy sterowania pracą maszyn oraz kompletne rozwiązania telematyczne mające na celu zwiększenie produktywności, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju. Jestem głęboko
przekonany, że w procesie budowy zrównoważonego społeczeństwa nasze przyszłe produkty i usługi będą odgrywać
ważną rolę – tłumaczy Thomas Bitter, wiceprezydent Volvo
CE do spraw marketingu i rozwoju produkcji.

TECHNIKA NAPĘDOWA
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LiuGong w Polsce – inwestycje z rozmachem
W końcu września LiuGong Dressta Machinery jednocześnie
otwarła w Polsce europejską siedzibę firmy, a także zainaugurowała działalność Regionalnego Centrum Dystrybucji
Części Zamiennych. Jakby tego było mało w tym samym
czasie uruchomiono w Stalowej Woli nową linię produkcyjną.
Cykl uroczystości rozpoczęło – 27 września – otwarcie europejskiej siedziby LiuGong Machinery, które odtąd mieści
się w stołecznym biurowcu Eurocentrum. Dotychczasowe
europejskie biuro LiuGong Europe mieściło się w Almere,
ale władze firmy postanowiły zamienić Holandię na Polskę,
ponieważ to właśnie tutaj – w Stalowej Woli – znajduje się
baza produkcyjna chińskiego producenta maszyn budowlanych. Centrala w Warszawie będzie koncentrować się
na sprzedaży oraz na marketingu we wszystkich regionach
Europy i będzie zarazem ważnym centrum globalnego
wsparcia klientów LiuGong.

Otwarte w Stalowej Woli Centrum Dystrybucji Części Zamiennych jest jednym
z dziesięciu takich centrów LiuGong na całym świecie

– Ponieważ nasz biznes jest lokalny musimy rozumieć potrzeby naszych klientów. Odpowiadać na nie i reagować od razu.
Chcemy być tam, gdzie oni, żyć tym czym oni żyją i pracować
w ich miejscu pracy. Dzięki naszej Regionalnej Centrali, będziemy bliżej dostawców i klientów, dostarczając im w krótkim czasie wszystko, czego potrzebują. Nowa Regionalna
Centrala LiuGong w Warszawie przyczyni się do wzrostu
LiuGong Europe poprzez umiejscowienie kluczowego personelu w centralnym punkcie Europy – mówił Howard Dale,
Przewodniczący LiuGong Dressta Machinery.
Otwarcie siedziby w Warszawie było jedynie przystawką
do dania głównego, którym były inwestycje zrealizowane
przez LiuGong w Stalowej Woli. Następnego dnia nastąpiło bowiem uroczyste otwarcie inwestycji w tamtejszym
kompleksie produkcyjnym LiuGong Dressta Machinery.
Powstało tam nowoczesne Europejskie Centrum Badawczo – Rozwojowe Maszyn Budowlanych, a także linia produkcyjna, z której ma zjeżdżać do 1.000 sztuk maszyn
rocznie oraz Europejskie Centrum Dystrybucji Części Zamiennych z magazynem na tysiące części zamiennych dla
klientów na całym świecie.
– To nie jest inwestycja jednorazowa. Od lat inwestujemy
w zakład w Stalowej Woli i zamierzamy to kontynuować.
Chcę podkreślić, że otwierając nowe inwestycje, takie jak Eu-
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W Stalowej Woli poza linią produkcyjną mieści się także Regionalne Centrum Dystrybucji Części Zamiennych oraz Europejskie Centrum Badawczo-Rozwojowe

ropejskie Centrum Badawczo-rozwojowe potwierdzamy nasze zaangażowanie i pokazujemy, że koncern LiuGong bardzo poważnie traktuje Polskę – zapewniał Hou Yubo, Wiceprezes LiuGong Dressta Machinery.
Przedstawiciele chińskiego inwestora planują wyprodukować
w tym roku w Stalowej Woli około dwustu pięćdziesięciu maszyn budowlanych, z czego około osiemdziesięciu na nowo
otwartej linii produkcyjnej. Obiekt ma powierzchnię całkowitą 43.724 metrów kwadratowych, z czego na nową linię
produkcyjną przeznaczono 1.904 metry kwadratowe.
Przy zdolności produkcyjnej do tysiąca sztuk rocznie, prace będą obejmować montaż głównych zespołów, malowanie, finalny montaż oraz próby maszyn.
Natomiast Europejskie Centrum Dystrybucji Części w Stalowej
Woli to nowoczesny magazyn o powierzchni 3.500 m2. Obiekt ten
będzie dostarczał tysiące części koniecznych dla wsparcia technicznego klientów – wszystko co niezbędne począwszy od filtrów i olejów do elementów osprzętu roboczego, części układów napędowych i hydrauliki roboczej. W ten świeżo zmodernizowany obiekt zainwestowano prawie osiem milionów euro.

W nowym centrum magazynowanie części zamiennych odbywa się do wysokości 7 metrów, a na półkach znajduje się 30.000 pozycji magazynowych
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Centrum w Stalowej Woli dołączy do dziewięciu innych takich centrów LiuGong na całym świecie. Dzięki niemu klienci mogą liczyć na szybsze dostawy części poprzez zastosowanie bardziej efektywnych i sprawnych metod oraz zwiększoną zdolność magazynowania oryginalnych części
LiuGong i Dressta. Centrum oferuje dodatkową powierzchnię do obsługi części przychodzących, jak również sortowania, pakowania i kontroli zamówień. Inwestycja w Stalowej

Centrum w Stalowej Woli umożliwia nie tylko magazynowanie, ale także sortowanie, pakowanie oraz precyzyjną kontrolę zamówień

Zgromadzone w Polsce części zamienne i podzespoły pozwolą skrócić czas ich
dostawy do klientów ze wszystkich regionów kraju

Woli, potwierdza też długoterminowe zaangażowanie się
koncernu LiuGong w rynek europejski.
W nowym centrum, aby spełnić potrzeby rozrastającej się
bazy klientów, wdrożono innowacyjne metody gospodarki
magazynowej. I tak magazynowanie odbywa się do wysokości 7 metrów, a maksymalne wykorzystanie kubatury uzyskano poprzez zastosowanie masywnych regałów w na-

pracy maszyny, nie ma czasu do stracenia. Musimy sprawnie
zrealizować dostawę – informuje Natascha van Leeuwen, Dyrektor Handlowy ds. Części Zamiennych.
Nowe Centrum Dystrybucji Części dołączy do dziewięciu
centrów LiuGong na całym świecie zapewniając szybsze
dostawy części przez zastosowanie bardziej efektywnych
i sprawnych metod oraz zwiększoną zdolność magazynowania oryginalnych części LiuGong i Dressta. Centrum oferuje dodatkową powierzchnię do obsługi części przychodzących jak również sortowania, pakowania i kontroli zamó-

Do końca roku z nowej linii produkcyjnej w Stalowej Woli zjedzie około osiemdziesięciu maszyn budowlanych

W nowym centrum pracuje trzydziestu, przeszkolonych z zakresu nowych metod
gospodarki magazynowej, pracowników

wach bocznych oraz dwupoziomowych antresol na składowanie małowymiarowch części. Na półkach znajduje
się 30 000 pozycji magazynowych, a do uzyskania efektywnego zarządzania zapasami wprowadzono zaawansowany
system gospodarki magazynowej (SAP).
– Szybka i efektywna dostawa części dla naszych klientów
i dealerów jest normą. Gdy klient jest w potrzebie, na miejscu

wień. Efektywną pracę Centrum zapewnia 30 pracowników.
Każdy został przeszkolony z zakresu z nowych metod gospodarki magazynowej tak, aby zapewnić precyzję, wydajność, efektywność i jakość świadczonych usług. Regionalne Centrum Dystrybucji Części przyjęło politykę dostaw tego samego dnia do dealerów w Polsce oraz dostawy z dnia
na dzień do dealerów w Europie.
– Wdrożyliśmy procesy szybkiego załatwiania zamówień
awaryjnych, jak również zamówień na skład. Zawarliśmy
umowy z firmami transportowymi dla zapewnienia codziennej spedycji przesyłek lotniczych i okresowych przesyłek morskich – zapewnia to terminowe dostawy dla
dealerów i klientów – podkreśla Piotr Fiszer, Dyrektor ds.
Dystrybucji Części Zamiennych.
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Klub Operatorów Volvo – bardzo fajna sprawa!
uż od trzech lat Volvo Maszyny Budowlane Polska zaprasza
osoby z terenu całej Polski do swojego Klubu Operatorów.
Na pomysł tworzenia takich klubów wpadli w roku 1998 pracownicy Volvo CE w Niemczech, dość szybko znaleźli oni naśladowców w całej Europie. Łączna liczba klubowiczów dawno
przekroczyła dwadzieścia tysięcy i nie przestaje rosnąć. Dość powiedzieć, że tylko podczas minionych targów Bauma w Monachium do Klubu Operatorów Volvo dołączyło ponad tysiąc osób.
Aby znaleźć się w doborowym gronie, nie trzeba w żaden
sposób udowadniać swych związków z maszynami
szwedzkiej marki, wykazać się wiedzą lub pisać laurek
na ich temat. Wystarczy mieć uprawnienia operatora. Polski
Klub Operatorów Volvo Maszyny Budowlane chętnie widzi
w swym gronie wszystkich, także tych, którzy pracują
na maszynach innych producentów. Nie ma wpisowego ani
egzaminu. I żadnych opłat członkowskich. Są za to profity – klubowe gadżety, spotkania, imprezy i zawody. Widowiskowe konkursy sprawnościowe odbywające się przy stoisku Volvo Maszyny Budowlane podczas branżowych imprez targowych są najlepszą reklamą skłaniającą kolejnych
operatorów do zasilenia grona klubowiczów.

J

Krzysztof Konieczny i Adam Kaczor to nasi tegoroczni reprezentanci na finałach
w Alicante. Przynależność do Klubu Operatorów to rywalizacja, ale i przyjaźń

W środowisku jest o klubie głośno i jak się okazuje, zachętą
dla potencjalnych członków nie jest okazja do zdobycia nagród w konkursach sprawnościowych. Może tylko na samym
początku walczy się o nagrodę rzeczową, szybko staje się
nią jednak sama możliwość zaprezentowania swych umiejętności – i to jeszcze w tak znamienitym gronie kolegów po
fachu, najtęższych fachowców! Ukoronowaniem corocznych
zmagań, organizowanych na terenie całego kraju, jest jesienny wyjazd na mistrzostwa Europy operatorów Volvo – organizowany w atrakcyjnym turystycznie miejscu, jak Hiszpania
czy Włochy. Reprezentanci naszego kraju mogą zabrać ze
sobą osobę towarzyszącą, co jest z pewnością dodatkową
atrakcją i nagrodą. Do tej pory rywalizując na arenie
międzynarodowej Polak nie stanął jeszcze na podium, ale
przyznać trzeba, że finały stawiają przed nimi nie lada wyzwania – wykazania się opanowaniem maszyn, na których
nie mieli okazji pracować lub po prostu rywalizacji z prawdziwymi zawodowcami, którzy przed finałami zamiast normalnie
pracować ciężko trenują niczym sportowcy przed olimpiadą.
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Już od trzech lat zrzeszeni w Klubie Operatorów Volvo Maszyny Budowlane Polska biorą udział w interesującej rywalizacji w szeregu konkursów w całym kraju

Co właściwie spowodowało, że od kilku lat producenci maszyn tak bardzo wyróżniają operatorów i projektując maszyny tyle czasu i starań poświęcają właśnie ich wygodzie?
Chwilami mamy nawet wrażenie, że ich rozpieszczają. Kabiny maszyn najnowszej generacji stają się bowiem wręcz luksusowe, a pojawiają się też coraz to nowe udogodnienia dla
zamkniętego w nich człowieka. Na początku decydującym
czynnikiem był fakt, że opinia operatora o maszynie, na której codziennie pracuje, jest ważna dla właściciela firmy. Który – wiadomo – będzie podejmował decyzję o zakupie kolejnych. Jednak jeszcze nie tak dawno maszyna budowlana
miała przede wszystkim pracować i się nie psuć, a jej wyposażenie nie miało najmniejszego znaczenia. Były w końcu
modele bez kabin, wyposażone zaledwie w symboliczny daszek! Potem okazało się, że warto pomyśleć o wygodnym fotelu, klimatyzacji, multimediach i to wcale nie dla dopieszczenia pracownika, lecz z prostej przyczyny – dla uzyskania
większej wydajności maszyny. Trudno bowiem nie zauważyć, że najnowsze modele maszyn nie różnią się między sobą aż tak bardzo. Wciąż udoskonalane, uzupełniane o rozmaite elektroniczne układy wspomagania wszelkich możliwych funkcji, osiągają mniej więcej taką samą produktywność, zużywają podobną ilość paliwa, mają porównywalną
częstotliwość kontaktów z serwisem. Tylko tak zwany czynnik ludzki jest zmienną, której tak łatwo nie da się określić.
Oczywiście zaczęły się już pojawiać koncepcje maszyn automatycznych, autonomicznych, zdalnie sterowanych. Coraz
więcej mówi się o systemach, które niemal zwalniają operatora z odpowiedzialności za efekty pracy – zmyślne układy
mierzą, liczą i decydują o kącie ustawienia lemiesza czy stopniu zagłębienia łyżki. Czy taka jest przyszłość maszyn budowlanych? Na razie trudno w to uwierzyć, skoro tyle uwagi
poświęca się operatorom, starając się o jak najbardziej ergonomiczne dźwignie i przełączniki, o najwygodniejsze fotele,
jak największe oszklenie kabin, coraz lepsze ustawienie kamer dających idealny podgląd na miejsce pracy. My natomiast obserwując wielokrotnie sprawnościowe konkursy organizowane przez Volvo Maszyny Budowlane Polska mieliśmy okazję przekonać się, jak przynależność do klubu buduje w jego członkach poczucie wartości i ważności.
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Bezpieczne maszyny? Bezpieczna budowa!
mechanizowany plac budowy – niezależnie od wielkości – to bezsprzecznie jedno z najniebezpieczniejszych
miejsc pracy. Każdego roku na całym świecie tysiące
pracowników budowlanych doznaje uszczerbku na zdrowiu
lub nawet traci życie podczas pracy na maszynach lub w ich
sąsiedztwie. Prawdą jest, że cztery na pięć przypadków
śmiertelnych na placach budowy ma miejsce w krajach rozwijających się. Jednak kraje rozwinięte, w których firmy stosują się do surowych przepisów dotyczących zabezpieczenia terenu budowy, przestrzegają zapisów kodeksów pracy
i stosują zaawansowane technologicznie bezpieczniejsze maszyny, mają jeszcze wiele do zrobienia w sferze zapobiegania wypadkom. Dla przykładu, w Wielkiej Brytanii na przestrzeni dwunastu miesięcy aż 99 wypadków śmiertelnych spowodowanych zostało niewłaściwym użyciem maszyn. W tym samym okresie odnotowano również 2.490 poważnych urazów pracowników budowlanych. Eksperci przyjmują, że liczba rzeczywista jest kilkakrotnie wyższa. W obawie przed konsekwencjami nie wszystkie incydenty są bowiem zgłaszane. Biorąc pod uwagę powyższe dane, przestaje dziwić fakt, iż dziewięćdziesiąt procent pracowników budowlanych odchodzi z zawodu na długo przed osiągnięciem
wieku emerytalnego. Dane obrazujące stopień bezpieczeństwa – a może raczej jego brak – na terenie budowy są zatrważające nie tylko dla tych, których bezpośrednio dotyczą,
sprawiają także, że młodzi ludzie tracą zainteresowanie pracą w branży budowlanej.

Z

rozwiązanie problemu opracowując specjalne pakiety bezpieczeństwa dla pięciu grup produktowych. Obejmują one wozidła przegubowe i sztywnoramowe, ładowarki kołowe, koparki
kołowe oraz gąsienicowe. Wszystkie te maszyny znajdują szerokie zastosowanie w robotach ziemnych oraz górnictwie skalnym. Ponieważ w większości odznaczają się dużymi gabarytami, już zajęcie miejsca w ich kabinie niesie ze sobą zagrożenia.
Szczególnie przy padającym deszczu lub śniegu oraz oblodzeniu. Aby ułatwić pracę operatorów i personelu technicznego
obsługującego maszyny, wyposażono je w wiodące do kabiny
drabinki o specjalnej konstrukcji stopni. Okładziny i maty antypoślizgowe oraz stabilne poręcze zabezpieczają operatora
przed poślizgnięciem się i upadkiem z wysokości. Uchwyt
w dachu oraz dodatkowy reflektor oświetlający stopnie ułatwiają zajęcie miejsca w kabinie także po zmroku i w warunkach

Każda maszyna stanowi potencjalne zagrożenie zarówno dla samego operatora,
jak i osób przebywających w otoczeniu, w którym pracuje

Aby ułatwić pracę operatorów i personelu technicznego obsługującego maszyny,
wyposażono je w wiodące do kabiny drabinki o specjalnej konstrukcji stopni

Każda maszyna stanowi także potencjalne zagrożenie zarówno
dla operatora, jak i otoczenia, w którym działa. Poruszając kwestię bezpiecznego użytkowania maszyn budowlanych pod
uwagę należy brać takie kwestie, jak konstrukcja kabiny, układu jezdnego i hydraulicznego maszyny, widoczność z miejsca
operatora, odpowiednie oświetlenie pola pracy. Istotną rolę
odgrywa również sprawność techniczna maszyny. Konstruktorzy Komatsu dokładają wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo i ochronę użytkownikom swych maszyn. Podczas
codziennej pracy są oni zagrożeni potknięciem, upadkiem, poślizgnięciem się, a także hałasem i szkodliwymi dla zdrowia wibracjami. Japoński koncern zdecydował się na kompleksowe
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ograniczonej widoczności, na przykład przy złej pogodzie.
Szerokie błotniki ładowarek Komatsu wyłożone matami antypoślizgowymi tworzą swoiste platformy, na których mogą bezpiecznie pracować mechanicy. Nawet w przypadku deszczu,
oblodzenia lub silnego zabłocenia maszyny. W celu ułatwienia
prowadzenia prac serwisowych i zapewnienia bezpieczeństwa
personelowi technicznemu, przewidziana codziennie kontrola
płynów eksploatacyjnych w silniku, skrzyni biegów i układzie
hydraulicznym maszyn Komatsu odbywa się z poziomu podłoża. Mechanik nie musi korzystać z drabinki, co znacznie podnosi bezpieczeństwo pracy ograniczając ryzyko upadku.
Podstawą stworzenia bezpiecznego terenu budowy jest odpowiednie skoordynowanie ruchu ludzi, materiałów oraz maszyn. Opracowanie planu zarządzania ruchem stanowi istotną część tego przedsięwzięcia. Powinien on obejmować wytyczenie ścieżek dla pieszych i dróg technologicznych dla
maszyn i pojazdów, które zapewnią bezpieczne przemieszczanie się ludzi i sprzętu.
Należy dbać o stan ich nawierzchni dróg technologicznych.
Powinny one być na tyle szerokie, by w ich skrajni mieściły się
wielkogabarytowe maszyny i pojazdy. Tyczenie dróg powinno odbywać się tak, by ograniczyć ich przebieg przez potencjalne przeszkody potęgujące zagrożenia w ruchu. O ile to
możliwe, warto wytyczać drogi jednokierunkowe, gdyż łatwiej
je oznakować i z nich korzystać. W miarę istniejących warun-
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ków należy unikać prowadzenia ciągów komunikacyjnych
w pobliżu punktów newralgicznych, takich jak na przykład
zbiorniki paliwa czy rurociągi mogące ulec uszkodzeniu
pod wpływem uderzenia. Na niektórych drogach – na przykład wiodących na wyrobiska – zaistnieć może potrzeba zainstalowania barierek bezpieczeństwa, które powinny być na tyle wytrzymałe, by móc utrzymać pojazd. Wskazane jest także,
aby unikać ostrych zakrętów z ograniczoną widocznością
oraz ustalić odpowiednie limity prędkości sygnalizowane
na znakach drogowych. Należy też ustawić w widocznym
miejscu ostrzeżenia o wszelkich ograniczeniach wysokości.

Odpowiednie wytyczenie scieżek dla pieszych i dróg technologicznych dla maszyn i pojazdów podnosi bezpieczeństwo placu budowy

W przypadku dużych maszyn już samo zajęcie miejsca w ich kabinie niesie ze sobą
zagrożenia. Szczególnie przy padającym deszczu lub śniegu oraz oblodzeniu

Idealnie, jeśli znajdą się one odpowiednio wcześniej, niż sama przeszkoda. Warto ograniczyć cofanie maszyn do minimum, a jeśli zachodzi już taka konieczność, manewr ten powinien być dokładnie nadzorowany za pomocą sygnalizacji
lub alarmu manewru cofania, czujników, lusterek lub kamer
wstecznych. Podczas przemieszczania się do tyłu operator dużej maszyny ma bowiem ograniczoną widoczność strefy poza nią. Stwarza to zagrożenie dla robotników pracujących w pobliżu oraz przyczynia się do zwiększenia ryzyka kolizji z innymi
maszynami czy pojazdami placu budowy. W nowoczesnych
maszynach o dużych gabarytach zastosowano szereg rozwiązań mających na celu ograniczenie zagrożeń powodowanych
ograniczoną widzialnością. Podczas jazdy do tyłu głośny sygnał akustyczny ostrzega pracujących w polu jej działania. Pod-

grzewana tylna szyba kabiny zdecydowanie poprawia widoczność.
W chwili obecnej optymalnym rozwiązaniem umożliwiającym bezpieczne manewrowanie maszynami jest system
Greensight firmy Groeneveld. Może być on montowany fabrycznie, jak i u samego użytkownika. Często maszyny i pojazdy starszego typu są również doposażane przez właścicieli w modułowe zestawy Greensight, na które składa się
kolorowy monitor, kamery oraz czujniki ultradźwiękowe.
Groeneveld jako pierwszy wykorzystał przy produkcji kamer
technologię CMOS obejmującą proces wytwarzania układów scalonych zapewniającą doskonałą jakość obrazu. Nowej generacji kamery posiadają certyfikaty (CE, DIN) i spełniają normy EMC. Ponadto przyznany im certyfikat ADR
oznacza, iż mogą być one również używane przy transporcie
substancji niebezpiecznych.
Greensight jest systemem modułowym, dlatego może być
optymalnie dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika. System jest niezwykle skuteczny w działaniu. Jego
instalacja natychmiast podnosi bezpieczeństwo eksploatacji
wielkogabarytowych maszyn i pojazdów minimalizując liczbę
szkód materialnych i obrażeń pracowników. System Greensight wykrywa bowiem wszystkie przeszkody znajdujące się
na drodze pojazdu bądź maszyny. Może również za pomocą
sygnału dźwiękowego informować operatora o przeszkodach znajdujących się w pobliżu pojazdu lub maszyny. Kolorowy monitor umożliwia sprawowanie wzrokowej kontroli
w określonym obszarze detekcji, zaś funkcja dzielenia obrazu monitora – aktywna w przypadku podłączenia kilku kamer – sprawia, że operator otrzymuje w czasie rzeczywistym
precyzyjne informacje o obszarze, w którym pracuje. Pomaga to zminimalizować ryzyko powstania szkód materialnych,
do których może dojść w trakcie manewrowania pojazdem

Greensight stanowić może wyposażenie fabryczne. System zainstalować można
również na maszynach starszych będących już w eksploatacji
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Ważne jest, by pracować w sposób przemyślany. Każda, nawet najprostsza czynność wykonywana bezmyślnie może stać się niebezpieczna

czy maszyną. Daje także większe poczucie bezpieczeństwa
zarówno samemu operatorowi, jak też osobom trzecim znajdującym się w pobliżu pracującej maszyny. Dzięki czujnikom
wykrywane są wszystkie przeszkody znajdujące się w otoczeniu pojazdu bądź maszyny. Czujniki pracują we wszystkich warunkach pogodowych. Są odporne na działanie żwiru, piasku, a także czynników atmosferycznych, na przykład
mrozu czy wilgoci. Optymalne bezpieczeństwo zapewnia połączenie kamer Greensight i czujników ultradźwiękowych.
Konfiguracja ta zwana jest „aktywnym systemem kamer”, ponieważ operator otrzymuje zarówno optyczne, jak i akustyczne ostrzeżenia o zagrożeniu. Obraz z kamery, który odpowiada aktualnemu manewrowi maszyny, pokazywany jest automatycznie na monitorze: cofanie (tylna kamera), jazda

do przodu (przednia kamera) lub pokonywanie zakrętów
(boczne kamery). Jasność obrazu monitora jest dostosowywana automatycznie do warunków otoczenia. Zamiast monitora system Greensight może być wyposażony w wyświetlacz. Jest to małe urządzenie alarmowe, które znajduje się
w kabinie i ostrzega operatora o tym, co dzieje się w strefie
wykrywania za pomocą sygnałów dźwiękowych i świetlnych.
Wyświetlacz często montowany jest w koparkach, ładowarkach oraz innych rodzajach maszyn mających relatywnie małą kabinę. W niektórych sytuacjach same ostrzeżenie świetlne
bywa niewystarczające, stąd dodatkowy, dobrze słyszalny sygnał dźwiękowy wydobywający się z brzęczyka z pewnością
wzmocni poczucie bezpieczeństwa osób znajdujących się bardzo blisko pojazdu czy maszyny.
Teren każdej budowy jest miejscem specyficznym. Liczni
pracownicy różnych specjalności spotykają się tu, by w wyznaczonych miejscach przez ściśle określony czas wykonywać powierzone im zadania. Po ich zrealizowaniu niemal
natychmiast przystępują do realizacji kolejnych. Najczęściej
w innym miejscu, na kolejnym placu budowy. Być może tak-

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
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że z tego powodu pracodawcom brakuje niekiedy odpowiedniej determinacji, by dogłębnie, a nie pobieżnie zająć się
kwestiami bezpieczeństwa i nakreślić najlepszy sposób identyfikacji i minimalizacji potencjalnych zagrożeń.
Przed przystąpieniem do realizacji jakichkolwiek prac na terenie budowy należy najpierw przeanalizować zależność między wykorzystywanymi materiałami, sprzętem oraz stosowanymi procesami pracy. Szacuje się, że przyczyn sześćdziesięciu procent wypadków śmiertelnych na terenie budowy upatrywać należy w błędnych decyzjach podjętych przed rozpoczęciem pracy. Takie czynniki, jak niewłaściwe planowanie,
materiały budowlane niskiej jakości, a w szczególności późniejsze zmiany w projekcie, powodują zamieszanie i większe
prawdopodobieństwo zaistnienia sytuacji niosącej w sobie
zagrożenie dla pracowników.
Trzy najczęstsze przyczyny wypadków śmiertelnych na terenie placu budowy to: upadki podczas pracy na wysokościach, potrącenia przez maszyny budowlane oraz wypadki
przy unoszeniu materiałów za pomocą dźwigów, nośników
teleskopowych itd. Nie kończy się jednak na wypadkach
śmiertelnych, ilość zgłoszonych obrażeń jest wielokrotnie

Podstawą stworzenia bezpiecznego placu budowy jest odpowiednie skoordynowanie przemieszczania się ludzi, materiałów oraz maszyn

guły nie są bowiem świadomi czyhających zagrożeń. Dlatego
jak najwcześniejsze zapoznanie tej grupy pracowników z zagadnieniami zarządzania ryzykiem w miejscu pracy staje się
kluczowe dla uniknięcia niebezpieczeństw. Jednak podczas pracy mamy stale do czynienia ze zmieniającą się sytuacją. Dlatego zawsze należy zadać sobie pytania: czy poziom
obsadzenia stanowisk jest odpowiedni do ilości wykonywanej
pracy? Czy załoga nie jest zmęczona z powodu nadmiaru
obowiązków podczas zmiany lub nadgodzin? Czy pracownicy posiadają odpowiednie kompetencje do wykonywania danej pracy – zarówno w zakresie posiadanej wiedzy, jak i wa-

runków fizycznych? Są to pytania, które musi odpowiedzieć
każdy organizujący pracę na placu budowy.
Prowadzenie maszyny pod wypływem niektórych leków lub
alkoholu jest oczywiście surowo zabronione, jednak w praktyce obserwujemy często przyzwolenie na tego rodzaju negatywne zachowania. A przecież nawet pozornie nieszkodliwe
preparaty na obniżenie ciśnienia krwi, alergie czy zwykłe
przeziębienie, powodować mogą obniżenie koncentracji, zawroty głowy i senność. W takich przypadkach obowiązywać
powinna zasada „zero tolerancji”, operatorzy powinni być
świadomi stanu, w jakim się znajdują, po to, aby bezpiecznie
pracować ze sprzętem budowlanym. Każdy uczestnik proce-

Przy takiej widoczności brak zachowania ostrożności oznacza zwiększone ryzyko
kolizji, wypadku lub spowodowania szkód materialnych

su technologicznego placu budowy powinien w pełni odpowiadać za bezpieczeństwo, stosując się do zasad i regulacji
oraz zwracać uwagę, aby były one efektywnie komunikowane
wszystkim zainteresowanym (nawet w różnych językach, jeśli
załoga placu budowy składa się także z obcokrajowców).
Wnikliwe zapoznanie się z dokumentacją techniczno-ruchową jest niezwykle istotne, gdyż kierowcy pojazdów i operatorzy maszyn muszą zdawać sobie sprawę z ograniczeń, tak
aby nie przekraczać ładowności, kąta nachylenia czy prędkości maksymalnej. Z chwilą wystąpienia problemu, muszą wiedzieć, jak się zachować. Na przykład jeśli maszyna ma się
przewrócić, operator powinien bezwzględnie pozostać w zapiętych pasach bezpieczeństwa i nigdy nie próbować
salwować się ucieczką wyskakując z kabiny.
W ciągu ostatniego półwiecza w światowym budownictwie
dokonały się diametralne zmiany. Uprzednio na placu budowy wykorzystywano głównie pracę fizyczną, teraz jest to sektor zdominowany przez maszyny. Ciężką pracę, którą kiedyś
z mozołem wykonywali robotnicy, teraz zmechanizowano.
Do rąk pracowników placów budowy trafił sprzęt budowlany.
Nie tylko wydajny, ale także podnoszący bezpieczeństwo
pracy. Producenci nastawiają się na wymianę opinii z użytkownikami swych maszyn. Chętnie korzystają z ich sugestii.
Doświadczenia zebrane w czasie eksploatacji w różnorakich,
czasem wręcz ekstremalnych warunkach pozwalają na dalsze
rozwijanie i tak niezwykle zaawansowanych technologicznie
konstrukcji. Producenci przywiązują duże znaczenie
do zwiększenia wydajności maszyn, ale nie może się to odbywać kosztem bezpieczeństwa ich operatorów i robotników placu budowy znajdujących się w polu ich działania.
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wyższa, a te z kolei są jedynie wierzchołkiem góry lodowej
drobnych wypadków, niedoszłych wypadków oraz szczęśliwie zakończonych niebezpiecznych zdarzeń.
Praca na budowie zawsze związana jest z pewną dozą
ryzyka. Ważne jest jednak, by pracować w sposób
przemyślany. Każda, nawet najprostsza czynność wykonywana bezmyślnie może stać się niebezpieczna. Na poczucie
bezpieczeństwa wpływ ma wiele czynników, na przykład odpowiednia odzież ochronna. Kaski, obuwie z metalowymi
wzmocnieniami oraz kamizelki ochronne są podstawą,
pracownicy placu budowy niejednokrotnie korzystają także z
okularów ochronnych, rękawic czy nauszników.
Specjalistyczna odzież ochronna sprawia, że przebywający
na placu budowy stają się bardziej widoczni i podkreśla
istotę kwestii bezpieczeństwa. W końcu to na pracownikach
budowy, a więc ludziach najbardziej zagrożonych spoczywa
duża część odpowiedzialności za jego utrzymanie. Choć
wydaje się być to oczywiste, to jednak ludzie nie zawsze
czynią to, co jest dla nich najlepsze.
Żyjemy w świecie, który wprost „bombarduje” nas ostrzeżeniami. Obawa przed oddaniem przez poszkodowanego w wypadku sprawy do sądu sprawiła, że firmy umieszczają ostrzeżenia dosłownie wszędzie. Nawet na kubkach do kawy spotyka się hasło „uważaj, może być gorące!”. Natłok ostrzeżeń
ma swoje złe strony. Znieczula bowiem na mniej oczywiste,
ale rzeczywiste zagrożenia. Dlatego przebywający w pobliżu
maszyn budowlanych muszą być świadomi, że konsekwencją
nie zwracania uwagi na kwestie bezpieczeństwa na placu budowy może być zagrożenie ich zdrowia, a nawet życia.
Najbardziej narażeni na niebezpieczeństwa są młodzi pracownicy nie legitymujący się długim stażem w zawodzie. Z re-
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