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NAJLEPSZE OPONY.



Szanowni Paƒstwo…

…podstawà dobrego serwisu sà fachowcy. Ich wyszkolenie wymaga sporych nak∏adów i przede
wszystkim czasu. Ocenia si´, ˝e mechanik potrzebuje co najmniej roku nauki i praktyk warsztatowych,
by mo˝na by∏o go uznaç za pe∏nowartoÊciowego pracownika. 
W Polsce coraz bardziej staje si´ odczuwalny brak techników i in˝ynierów. KiedyÊ by∏o ich w nadmia-
rze, teraz firmy toczà boje o co zdolniejszych absolwentów, choç zdajà sobie spraw´, ˝e Êwie˝o upie-
czonym in˝ynierom i technikom najzwyczajniej w Êwiecie brakuje umiej´tnoÊci praktycznych. Trzeba
czasu, by nabrali odpowiedniego doÊwiadczenia. A potem? Niestety, potem zaczynajà stawiaç coraz
trudniejsze do zaakceptowania warunki finansowe i rozglàdajà si´ za nowym pracodawcà. Najcz´-
Êciej zagranicznym, który jest w stanie p∏aciç im o wiele wi´cej. 
Firmy dbajàce o poziom us∏ug posprzeda˝nych starajà si´ przekonywaç swych najlepszych pracow-
ników do pozostania w Polsce, ale jest to niezwykle trudne. Szczególnie trudno trafiç do ludzi m∏o-
dych, pewnych swych umiej´tnoÊci i ciekawych Êwiata… Tych, którzy wyjechali trudno zastàpiç.
Wszystko zaczyna si´ od poczàtku. Brakuje in˝ynierów i techników, a je˝eli ju˝ si´ znajdà, to nie majà
zawodowej praktyki. Trzeba zatem dbaç o ich rozwój liczàc si´ z tym, ˝e korzyÊci z tej inwestycji mo-
˝e czerpaç kto inny. Na Wyspach czekajà na m∏odych, zdolnych  i dobrze wyszkolonych Polaków…
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2. Operator maszyny budowlanej przebywa
znacznà cz´Êç dnia w jej kabinie.
Odpowiedni w niej klimat ma znaczàcy
wp∏yw na zdrowie pracownika przynoszàc
jednoczeÊnie oszcz´dnoÊci finansowe
pracodawcy

7. Sprawny serwis oraz terminowa dostawa cz´Êci
zamiennych stanowià priorytet dzia∏ania
warszawskiej spó∏ki Agrex Arcon

8. Atlas Copco jest potentatem w produkcji
Êrubowych spr´˝arek przewoênych. Przebojem
ostatnich miesi´cy sta∏a si´ stosowana 
w modelach Serii 7 obudowa Hard Hat

10. Volvo Maszyny Budowlane wprowadzi∏o 
w ˝ycie koncepcj´ ONE STOP SHOP
polegajàcà na mo˝liwoÊci dokonywania
zakupów komponentów, cz´Êci zamiennych
i us∏ug serwisowych w jednym miejscu

11. IOW Service, autoryzowane centrum
serwisowe  firmy DANA SPICER OFF-
HIGHWAY do napraw uk∏adów nap´dowych
u˝ywa wy∏àcznie oryginalnych cz´Êci
zamiennych

12. Stosowanie oryginalnych filtrów Komatsu
umo˝liwia u˝ytkownikom ∏atwiejsze
utrzymywanie maszyn w optymalnym 
stanie technicznym
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Systemy filtracyjne w maszynach budowlanych

Operator maszyny budowlanej przebywa
znacznà cz´Êç dnia w jej kabinie. Panu-
jàce tam warunki pracy majà znaczàcy

wp∏yw na zdrowie pracownika, jego zdolnoÊç
koncentracji, a co za tym idzie wydajnoÊç. Od-
powiedni klimat w kabinie pozwala na zwi´ksze-
nie produktywnoÊci, co przynosi oszcz´dnoÊci
finansowe pracodawcy.
Obszarami zastosowaƒ maszyn budowlanych
i pojazdów, w których wobec operatorów i kie-
rowców muszà zostaç przedsi´wzi´te szczegól-
ne Êrodki ochrony, sà przede wszystkim prace re-
kultywacyjne przeprowadzane w celu odzyskania
terenów budowlanych, roboty wyburzeniowe,
sortowanie surowców wtórnych oraz prace
w kompostowniach i na wysypiskach Êmieci.
Coraz cz´Êciej maszyny budowlane pracujà przy
oczyszczaniu i odka˝aniu terenów przeznaczo-
nych do ponownej zabudowy. Przy tego rodzaju
robotach mamy do czynienia z du˝ym zapyle-
niem i wydzielaniem si´ toksycznych substancji.
Tak˝e przy pracy na wysypiskach Êmieci opera-
torzy maszyn budowlanych nara˝eni sà na od-
dzia∏ywanie niekiedy trudnej do zdefiniowania
mieszanki substancji trujàcych. Maszyny budow-
lane s∏u˝àce g∏ównie do prze∏adunku oraz trans-
portu stosowane sà w sortowniach surowców
wtórnych i kompostowniach. Pracujàcy tam ope-
ratorzy muszà byç odpowiednio chronieni przed
py∏ami wszelkiego rodzaju, toksycznymi gazami,
nieprzyjemnymi zapachami i drobnoustrojami.
Tego rodzaju substancje – niebezpieczne lub
szkodliwe – wyst´pujàce w postaci py∏ów, dy-
mów, mgie∏, gazów lub par, wch∏aniane do orga-
nizmu cz∏owieka drogà inhalacyjnà stanowià
grup´ czynników wysokiego ryzyka, b´dàc przy-
czynà przewlek∏ych chorób zawodowych oraz
nag∏ych – nierzadko zbiorowych – zatruç. Dodat-
kowe niebezpieczeƒstwo dla uk∏adu oddecho-
wego stanowi wyst´powanie w atmosferze Êro-
dowiska pracy mieszanin ró˝nych zwiàzków che-
micznych, które reagujàc mi´dzy sobà mogà
stwarzaç zmienne warunki Êrodowiskowe, pro-
wadzàce nawet do wystàpienia niedoboru tlenu.
Generalnà zasadà post´powania dla pracodaw-
ców stosujàcych technologie wià˝àce si´ z emi-
sjà czynników niebezpiecznych lub szkodliwych
dla uk∏adu oddechowego, jest zapewnienie
w Êrodowisku pracy operatora maszyny bu-

dowlanej powietrza zdatnego do oddychania.
Je˝eli powietrze doprowadzane do wn´trza ka-
biny oczyszczane jest wy∏àcznie przez zwyk∏y
system filtrów, operator maszyny budowlanej
powinien podczas pracy w strefie ska˝enia ko-
rzystaç z indywidualnych Êrodków ochrony uk∏a-
du oddechowego. Jego stosowanie wià˝e si´
jednak zawsze z dodatkowym, bezpoÊrednim
obcià˝eniem organizmu operatora oraz pogor-
szeniem warunków pracy. W efekcie powoduje
szybsze zm´czenie, os∏abienie reakcji na bodê-

ce zewn´trzne majàce negatywny wp∏yw na po-
ziom bezpieczeƒstwa pracy. Je˝eli nie jest mo˝-
liwe oczyszczenie powietrza dochodzàcego do
kabiny ze wszelkich toksycznych gazów, nale˝y
dà˝yç do zminimalizowania obcià˝eƒ organizmu
operatora zwiàzanych ze stosowaniem Êrodków
ochrony indywidualnej. W tym celu ze zbioru
wszystkich Êrodków posiadajàcych wa˝ny certy-
fikat na znak B i oznaczonych tym znakiem, wy-
braç nale˝y Êrodek najbardziej odpowiedni ze
wzgl´du na: rodzaj czynnika niebezpiecznego
lub szkodliwego dla uk∏adu oddechowego, wa-
runki klimatyczne, organizacj´ stanowiska pra-
cy, zagro˝enia wybuchem lub po˝arem. Szcze-
gólnà uwag´ zwróciç nale˝y na bezkolizyjnoÊç
jednoczeÊnie stosowanych Êrodków indywidual-
nej ochrony uk∏adu oddechowego.
Przy pracach ziemnych, a nawet ju˝ podczas sa-
mego przemieszczania si´ maszyn budowla-
nych i pojazdów transportowych dochodzi do
du˝ego zapylenia. Je˝eli pracujemy na terenach

Praca w kopalniach odkrywkowych wià˝e si´ z koniecznoÊcià
przebywania w Êrodowisku o du˝ym zapyleniu…
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odzyskanych po zak∏adach przemys∏owych, to
oprócz py∏u dojÊç mo˝e do uwalniania si´ wyso-
ce toksycznych substancji chemicznych w ro-
dzaju zwiàzków metali ci´˝kich, a w przypadku
prac wyburzeniowych mo˝emy mieç do czynie-
nia z aerozolami ze sta∏à fazà rozproszonà, np.
py∏ami gipsu, cementu, czy szczególnie groêne-
go azbestu. Tak wi´c powietrze w obszarze pra-
cy operatora maszyny ska˝one jest nie tylko
przez py∏y, ale tak˝e substancje trujàce.
Na wielu ska˝onych placach przemys∏owych
i wysypiskach tworzàce si´ ob∏oki py∏u przepo-
jone sà tak˝e gazami aromatycznymi. Przyczynà
ich powstawania mogà byç p∏ynne chemikalia,
które wyciek∏y podczas procesów produkcyj-
nych w rozbieranych budynkach fabryki. Na wy-
sypiskach gazy powstajà w wyniku reakcji che-
micznych pomi´dzy ró˝nymi odpadkami, jak
równie˝ podczas procesów gnilnych odpadów
organicznych. Stosowane dziÊ powszechnie
rozdrabnianie i zag´szczanie Êmieci redukuje
w znacznym stopniu powstawanie gazów, nie
mo˝e jednak ca∏kowicie go wyeliminowaç.
Oprócz toksycznoÊci, tak˝e nieprzyjemny za-
pach gazów wp∏ywa niekorzystnie na operatora.
Z problemami tymi poradziç sobie mo˝na stosu-
jàc odpowiedni system filtrów.
Wraz z py∏em podrywane sà mikroorganizmy.
D∏u˝szy kontakt z nimi prowadziç mo˝e do re-
akcji alergicznych i przewlek∏ych chorób.
Wi´kszoÊç maszyn stosowanych na terenach
ska˝onych wyposa˝ona jest w hermetyczne,
odpowiednio wentylowane i ogrzewane kabiny.
Doprowadzane do nich powietrze musi zostaç
oczyszczone w sposób mechaniczny i chemicz-
ny. Jest to z∏o˝ony problem. Poni˝ej prezentuje-
my kilka przyk∏adów, które przysparzajà praco-
dawcom najwi´kszych problemów:
• doprowadzenie i odprowadzenie powietrza mu-

si nast´powaç ca∏kowicie bez przeciàgów i tak,
by rozchodzi∏o si´ ono po ca∏ym wn´trzu. Ope-
rator nie mo˝e byç nara˝ony na dzia∏anie nie-
przyjemnego p´du powietrza,

• w celu zapewnienia nale˝ytej ochrony operato-
ra, drzwi i okna odpowiednio uszczelnionych
kabin muszà byç zamkni´te. Dlatego te˝ zasto-
sowane nagrzewnice i uk∏ady klimatyzacji po-
winny byç tak dobrane, by w jak najkrótszym
czasie zapewniç operatorowi optymalnà tem-
peratur´ wewnàtrz kabiny. Cz´sto zdarza si´,
˝e podczas upalnej pogody nie zwa˝ajàc na

zagro˝enia, operatorzy pracujà w ska˝onym
terenie przy otwartych drzwiach i oknach,

• cz´sto operatorzy nie sà nale˝ycie przeszkoleni
w zakresie obs∏ugi zainstalowanego w kabinie
systemu filtracyjnego. Poprzez niew∏aÊciwe u˝y-
wanie do minimum spada skutecznoÊç systemu,

• gdy w kabinie zainstalowano klimatyzacj´,
cz´sto zaobserwowaç mo˝na, ˝e operatorzy
nastawiajà zbyt niskà temperatur´. Niebezpie-
czeƒstwo wyzi´bienia organizmu wyst´puje
ju˝ wówczas, gdy temperatura w kabinie jest
ni˝sza o 6°C od panujàcej na zewnàtrz,

• uszczelnienie kabiny musi byç zawsze sprawne,
co jest trudne do osiàgni´cia w przypadku nara-
˝onych na du˝e obcià˝enia maszyn i pracujàcych
w trudnych warunkach terenowych pojazdów.

Ju˝ od lat producenci oferujà wyposa˝one
w py∏oszczelne kabiny ∏adowarki i koparki. Po-
wietrze docierajàce do takiej kabiny zasysane
jest z miejsca o najmniejszym zapyleniu. Dopro-
wadzane jest do wn´trza kabiny 15 ró˝nymi dy-
szami. Te dajàce si´ przestawiaç i regulowaç
dysze sà tak umieszczone, by zapewniç wn´-
trzu pe∏ne, lecz bezprzeciàgowe przewietrzanie.
Pracuje si´ przy tym z pewnym nadmiarem
wpadajàcego powietrza, tak aby we wn´trzu
powsta∏o nadciÊnienie. Sprawia ono, ˝e przez
ewentualne nieszczelnoÊci mo˝e wydostaç si´
wy∏àcznie powietrze z kabiny, w odwrotnà stro-
n´ zaÊ niemo˝liwe jest przedostanie si´ do wn´-
trza nieoczyszczonego powietrza.
Nagrzewnica jest tak ustawiona, ˝eby temperatu-
ra wewnàtrz kabiny mog∏a osiàgnàç do 45°C po-
wy˝ej aktualnej temperatury panujàcej na ze-
wnàtrz. Natomiast klimatyzacja osiàga maksymal-
nà ró˝nic´ temperatur wynoszàcà 10°C poni˝ej
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Wobec operatorów maszyn wykorzystywanych do prac
w sortowniach surowców wtórnych i na wysypiskach Êmieci
nale˝y stosowaç szczególne Êrodki ochrony
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temperatury otoczenia. Do zastosowaƒ w warun-
kach ekstremalnych maszyna mo˝e zostaç wypo-
sa˝ona opcjonalnie w automatycznà klimatyzacj´.
Z regu∏y tego rodzaju system ogrzewania i klima-
tyzacji nap´dzany jest silnikiem maszyny, co wy-
musza dzia∏anie przez ca∏y czas jej pracy. Nasta-
wiona na 1 lub 2 mbar wartoÊç ciÊnienia panujà-
cego wewnàtrz kabiny podlega sta∏ym pomiarom
w stosunku do ciÊnienia otoczenia. Je˝eli z jakie-
gokolwiek powodu dojdzie do spadku za∏o˝onych
wartoÊci, usterka jest natychmiast sygnalizowana
akustycznie i optycznie.

W pojazdach ci´˝arowych wykorzystywanych
w warunkach ekstremalnego zapylenia stosuje
si´ systemy filtrujàce powietrze dochodzàce do
kabin. Jest to jednoczeÊnie najekonomiczniej-
szy sposób. Na rynku oferowane sà np. do b∏y-
skawicznego i prostego zamontowania we
wszystkich typach pojazdów u˝ytkowych odpo-
wiednie filtry w∏ókninowe. Filtr taki wype∏niony
jest cieniutkimi w∏óknami poliestrowymi i jest
w stanie zatrzymaç do 98 procent drobin znaj-
dujàcych si´ w zasysanym do kabiny powietrzu.
Odporny na wod´ materia∏ filtrujàcy w przypad-
ku zawilgocenia w czasie opadów jest natych-
miast osuszany przez przechodzàcy przez filtr
strumieƒ Êwie˝ego powietrza. Poniewa˝ wk∏ad
filtra ma ograniczonà pojemnoÊç uk∏ad stoso-
waç nale˝y tylko wówczas, gdy jest to niezb´d-
ne. Dla pojazdów u˝ytkowych nie pracujàcych
w ekstremalnych warunkach przyjmuje si´ ˝y-
wotnoÊç wk∏adu filtra na oko∏o 30.000 km. Dla
wyposa˝onej w tego rodzaju filtr przeciwpy∏owy

maszyny budowlanej ˝ywotnoÊç t´ okreÊla si´
na oko∏o 500 mth.
W wielu przypadkach oprócz filtrów mechanicz-
nych staje si´ konieczne chemiczne oczyszcza-
nie powietrza potrzebnego do oddychania. Z re-
gu∏y nast´puje to przez zastosowanie sprz´tu po-
ch∏aniajàcego. Ze wzgl´du na rodzaj par lub ga-
zów stanowiàcych zagro˝enie dla uk∏adu odde-
chowego wyró˝niamy jego nast´pujàce rodzaje:
• typ A przeznaczony do ochrony przed okreÊlony-

mi przez producenta organicznymi gazami i pa-
rami o temperaturze wrzenia wy˝szej ni˝ 65°C,

• typ B przeznaczony do ochrony przed okreÊlo-
nymi przez producenta nieorganicznymi gaza-
mi i parami (z wyjàtkiem tlenku w´gla),

• typ E przeznaczony do ochrony przed dwu-
tlenkiem siarki i innymi parami oraz gazami
kwaÊnymi okreÊlonymi przez producenta,

• typ K przeznaczony do ochrony przed amo-
niakiem i organicznymi pochodnymi amonia-
ku okreÊlonymi przez producenta.

Czas skutecznego dzia∏ania poch∏aniaczy zale˝y
od ich typu, pojemnoÊci sorpcyjnej, wilgotnoÊci
i temperatury otaczajàcego powietrza, stopnia
ucià˝liwoÊci pracy, st´˝enia pary lub gazu w po-
wietrzu oraz rodzaju gazu lub pary. Przed rozpo-
cz´ciem pracy w terenie zagro˝onym bezwgl´d-
nie nale˝y starannie przeprowadziç pomiary do-
tyczàce rodzaju gazu lub pary oraz stopnia ich
st´˝enia. Dane przekazane producentowi pozwo-
là mu na dobranie odpowiedniego sprz´tu filtru-
jàco-poch∏aniajàcego dla danego zastosowania.
Przy wywa˝onym rozdziale powietrza doprowa-
dzanego do kabiny i 12-15-krotnej wymianie po-
wietrza na godzin´ powstaje zapotrzebowanie
brutto na maksymalnie 60 m3 powietrza. Chocia˝
potrzeby operatora nie przekraczajà 40 m3 Êwie-
˝ego powietrza, to w praktyce dostarcza si´ go
od 50 do 60 m3. W ten sposób niweluje si´ kon-
strukcyjne lub powsta∏e w trakcie eksploatacji nie-
szczelnoÊci powodujàce straty dostarczanego po-
wietrza oraz wytwarza nadciÊnienie we wn´trzu ka-
biny. W maszynach starszego typu nieszczelnoÊci
muszà byç niwelowane wy˝szym nadmiarem do-
prowadzanego powietrza. Tylko przepustowoÊç fil-
tra wi´ksza ni˝ 80 m3/h zapewniç mo˝e osiàgni´-
cie w kabinie ˝àdanego nadciÊnienia wynoszàce-
go przynajmniej 1 milibar.
Z powodu koniecznoÊci zastosowania wydajniej-
szego systemu i wy˝szych kosztów eksploatacji
(wi´ksza cz´stotliwoÊç wymiany filtrów) wyposa-
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Podczas prac wyburzeniowych operator pracowaç musi
w py∏oszczelnej kabinie, do której powietrze zasysane jest
z miejsca o mniejszym zapyleniu
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˝anie starszych maszyn w system filtrów ochron-
nych nie jest ekonomiczne. Zalecane jest raczej
staranne uszczelnienie kabiny lub wr´cz rozwa-
˝enie zakupu maszyny nowszej generacji.
Wymiary filtrów z aktywnym w´glem do sprz´tu
poch∏aniajàcego zosta∏y zunifikowane. Prak-
tycznie rzecz bioràc w obszarze zastosowaƒ
maszyn budowlanych wystarczy zastosowanie
filtrów typu A oraz typu B. Wyjàtek stanowi ko-
niecznoÊç usuwania odpadów specjalnych: rt´-
ci, materia∏ów radioaktywnych lub pracy w stre-
fie ska˝enia tlenkiem w´gla.
Dostarczane przez producenta w stanie zafolio-
wanym filtry nie mogà zostaç uszkodzone ani
podczas sk∏adowania, ani podczas wymiany. Nie
mo˝na ich stosowaç równie˝ po up∏ywie terminu
wa˝noÊci (z regu∏y wynosi on dwa lata). W przy-
padku pracy w zapylonym Êrodowisku wi´k-
szoÊç wk∏adów z aktywnym w´glem wymaga
montowania przed nimi wst´pnych filtrów me-
chanicznych wy∏apujàcych zanieczyszczenia.
Wk∏ady w´glowe sà bardzo wra˝liwe na par´
wodnà, dlatego te˝ w czasie zimnych i pe∏nych
opadów pór roku powinny byç chronione przez
automatyczny, regulowany termostatem system
osuszania powietrza.
Wymagana ochrona zdrowia operatora ma miej-
sce tylko wówczas, gdy pracuje silnik maszyny,
drzwi i okna kabiny pozostajà szczelnie zam-
kni´te, filtr w´glowy zosta∏ starannie zamonto-
wany, a w kabinie osiàgni´to ciÊnienie wy˝sze
od panujàcego na zewnàtrz. Dlatego te˝ maszy-
ny wyposa˝one sà w systemy monitorujàce pra-
wid∏owe dzia∏anie systemu filtrujàcego.
W przypadku koniecznoÊci przystosowania „zwy-
k∏ej” maszyny do pracy w Êrodowisku ska˝onym,
zaleca si´ korzystanie wy∏àcznie z systemów
ochronnych uznanych firm. Tak˝e monta˝ i prace
serwisowe powinny byç przeprowadzane wy∏àcz-
nie przez fachowców. SprawnoÊç uk∏adu oczysz-
czania powietrza musi byç badana przed ka˝dym
u˝yciem maszyny. Oprócz tego uk∏ad podlega co-
rocznemu gruntownemu przeglàdowi. Operator
sprz´tu wyposa˝onego w uk∏ad filtracyjny musi
przejÊç przeszkolenie. Szczególnà wag´ powi-
nien przywiàzywaç do starannego wype∏niania
tzw. dziennika filtrów, co daje mo˝liwoÊç dok∏ad-
nego okreÊlenia stopnia ich zu˝ycia. Dla zapew-
nienia bezpieczeƒstwa wielu producentów filtrów
w´glowych stosuje dwa oddzielne liczniki ich zu-
˝ycia. Pierwszy z nich okreÊla czas kalendarzowy,

jaki up∏ynà∏ od monta˝u, a drugi rejestruje efek-
tywny czas u˝ytkowania filtra. DoÊwiadczenie
uczy, ˝e wk∏ady filtrów w´glowych nale˝y wymie-
niaç lub regenerowaç po 24 mth lub najpóêniej po
up∏ywie 10 dni kalendarzowych od monta˝u.
Stopieƒ zabrudzenia filtra wst´pnego chroniàce-
go w∏ad w´glowy przed zapyleniem zale˝y od
warunków  na placu budowy. Przeci´tnie ich wy-
miana nast´puje co sto mth, w przypadkach
szczególnego zapylenia czas ten si´ skraca.
Przy d∏u˝szych zleceniach ekonomicznym wyda-
je si´ zbadanie stopnia zu˝ycia filtrów przez fa-
chowca, który  okreÊli czas ich wymiany w kon-
kretnych warunkach. Poniewa˝ tradycyjnie sto-
sowane wk∏ady papierowe wraz z py∏em zbierajà
olbrzymià iloÊç substancji szkodliwych  i s∏u˝à ja-
ko po˝ywka dla bakterii i drobnoustrojów, nie na-
le˝y nigdy próbowaç oczyÊciç wk∏adu np. po-
przez wystukiwanie lub przedmuchiwanie.
Korzystanie z systemu filtrów powietrza wyma-
ga odpowiedniego przeszkolenia operatora.
Musi on zapoznaç si´ z elementami ró˝niàcymi
si´ od tych, które zna z normalnej wersji maszy-
ny, a tak˝e z obs∏ugà i sposobem serwisowania
uk∏adu. Operator musi zostaç uÊwiadomiony, ˝e
nienale˝yta obs∏uga stanowi zagro˝enie dla je-
go w∏asnego zdrowia. Przy spadku ciÊnienia
w kabinie lub ca∏kowitej awarii systemu, opera-
tor powinien natychmiast opuÊciç stref´ ska˝e-
nia i na∏o˝yç mask´, która powinna zawsze
znajdowaç si´ w kabinie. Odruchem operatora
musi byç to, ˝e podczas pracy w Êrodowisku
ska˝onym lub zapylonym drzwi i okna kabiny
muszà pozostawaç zawsze zamkni´te.
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Podczas pracy w Êrodowisku o du˝ym zapyleniu lub
ska˝onym drzwi i okna kabin muszà pozostawaç szczelnie
zamkni´te
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Najnowszy lekki akumulator klasy Compact
do systemu elektronarz´dzi bezprzewodo-
wych 36 V-LI wa˝y 750 gram i jest o 450

gramów l˝ejszy od standardowego. 
Wyposa˝one w ten typ akumulatora wiertarko-wkr´-
tarki i wiertarki udarowe wa˝à tyle, co standardowe
urzàdzenia akumulatorowe 14,4 V, posiadajàc moc
innowacyjnego systemu. Akumulatorowa wiertarko-
-wkr´tarka udarowa GSB 36 V-LI Compact wraz
z akumulatorem wa˝y 2,7 kg. Model bez udaru GSR
36 V-LI Compact nawet o 200 gramów mniej. Moc
obu urzàdzeƒ odpowiada mocy wprowadzonych
ubieg∏ej jesieni modeli ze standardowymi akumula-
torami 36 V-LI. Maksymalny moment obrotowy wy-
nosi 80 (GSR 36 V-LI) lub 78 Nm (GSB 36 V-LI)
w przypadku wkr´cania twardego i 35 (GSR 36 V-LI)
lub 32 Nm (GSB 36 V-LI) w przypadku wkr´cania
mi´kkiego. Maksymalna Êrednica wiercenia docho-
dzi do 50 mm w drewnie i 16 mm w stali. 
Przy w∏àczonym mechanizmie udarowym akumulato-
rowa wiertarko-wkr´tarka udarowa GSB 36 V-LI wier-
ci w murze otwory do Êrednicy 17 mm. Wysokie na-
pi´cie akumulatora oraz sta∏a pr´dkoÊç obrotowa
podczas wkr´cania i wiercenia sprawiajà, ˝e urzàdze-
nia te zapewniajà ok. 30 procent szybsze tempo pra-
cy ni˝ urzàdzenia 18 lub 24 V z akumulatorami kon-
wencjonalnymi. Na jednym cyklu ∏adowania mo˝na
wkr´ciç 225 Êrub o wymiarach 6x80 mm. W przypad-
ku wi´kszych Êrub 8x200 mm liczba wkr´ceƒ wynosi
45. Oba nowe urzàdzenia bezprzewodowe Boscha
sà seryjnie wyposa˝one w dwa akumulatory.
Akumulatory litowo-jonowe sà nie tylko wydajne
i lekkie. Nie wyst´puje w nich efekt pami´ci, co
oznacza, ˝e mo˝na je do∏adowywaç w dowolnej
chwili bez ryzyka utraty pojemnoÊci u˝ytkowej.
Akumulatory litowo-jonowe odznaczajà si´ tak˝e
niskim stopniem samoroz∏adowania. Nawet po ro-
ku nieu˝ywania zachowujà one wi´kszoÊç energii
zgromadzonej w trakcie ostatniego ∏adowania. Po-
nadto, inaczej ni˝ w przypadku konwencjonalnych
akumulatorów niklowych, akumulatory te dyspo-
nujà pe∏nà mocà w trakcie ca∏ego cyklu roz∏ado-
wania, a to oznacza, ˝e ostatni otwór jest wiercony
z takà samà mocà, jak pierwszy. 
Tylko akumulatory litowo-jonowe Bosch sà wypo-
sa˝one w unikatowy system ECP (Electronic Cell
Protection), który chroni ogniwa akumulatora
przed przecià˝eniem, ca∏kowitym roz∏adowaniem
i przegrzaniem, zapewniajàc im nawet czterokrot-

nie d∏u˝szà ˝ywotnoÊç w porównaniu z akumulato-
rami litowo-jonowymi innych producentów. 
Akumulator konwencjonalny nagrzewa si´ przy in-
tensywnej eksploatacji narz´dzia do tego stopnia,
˝e przed umieszczeniem go w ∏adowarce nale˝y
odczekaç oko∏o godziny, a˝ akumulator si´ sch∏o-
dzi. Obudowa akumulatorów w systemie 36 V-LI
wykonana jest z materia∏u bardzo dobrze przewo-
dzàcego ciep∏o. Dodatkowo, akumulator posiada
specjalne o˝ebrowanie u∏atwiajàce odprowadza-
nie energii cieplnej na zewnàtrz. Dzi´ki temu aku-
mulatory Bosch sch∏adzajà si´ nawet do 40 pro-
cent szybciej. ¸adowarka jest wyposa˝ona w dmu-
chaw´, która automatycznie sch∏adza nagrzany
akumulator, skracajàc proces ∏adowania. 
Akumulatory LI-Compact firmy Bosch ∏adowane
sà do pe∏na w ciàgu 45 minut. Dzi´ki technologii
TurboCharge ju˝ po po∏owie czasu ∏adowania
akumulatory osiàgajà 80 procent pojemnoÊci,
co zazwyczaj wystarcza do dokoƒczenia pracy.
Wskaênik stanu na∏adowania wskazuje iloÊç
energii pozosta∏ej do wykorzystania. System kon-
troli temperatury ostrzega, ˝e akumulator jest za
goràcy lub zbyt zimny.
Podobnie jak narz´dzia z akumulatorem standar-
dowym, tak˝e modele wyposa˝one w akumulator
Compact posiadajà elastycznà obudow´, dzi´ki
której urzàdzenie zachowuje pe∏nà sprawnoÊç na-
wet po upadku na beton z wysokoÊci dwóch me-
trów. Ergonomicznà prac´ gwarantuje ponadto r´-
kojeÊç Êrodkowa z mi´kkà ok∏adzinà Softgrip.
Oprócz niej urzàdzenia wyposa˝one sà w r´kojeÊç
dodatkowà obracanà o 360°.

Bosch - nowe akumulatory klasy Compact

Dzi´ki zastosowaniu nowych akumulatorów klasy Compact
uda∏o si´ ograniczyç wag´ bezprzewodowych narz´dzi
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Spó∏ka AGREX powsta∏a w grudniu 1991 roku
w celu zorganizowania na rynku polskim sprzeda-
˝y i serwisu maszyn budowlanych amerykaƒskie-
go koncernu CASE. Przed czterema laty firma
zmieni∏a nazw´ na AGREX ARCON i przenios∏a do
nowoczesnej siedziby przy ul. Baletowej w Warsza-
wie. AGREX ARCON dysponuje nowoczesnà halà
serwisowà oraz bogato zaopatrzonym magazynem
cz´Êci zamiennych. WejÊcie Polski do Unii Europej-
skiej zmobilizowa∏o zarzàd i pracowników spó∏ki do
wdro˝enia systemu zarzàdzania jakoÊcià czego po-
twierdzeniem sta∏o si´ uzyskanie certyfikatu ISO
9001: 2000 wed∏ug TÜV dla dystrybucji i obs∏ugi
technicznej maszyn budowlanych. AGREX ARCON
dysponuje w∏asnymi oddzia∏ami serwisowymi
w Warszawie, Gdyni i w Katowicach oraz siecià au-
toryzowanych agentów w ca∏ym kraju. Firma utrzy-
muje flot´ wyposa˝onych w specjalistyczne narz´-
dzia samochodów serwisowych, co daje mo˝liwoÊç

prowadzenia napraw w warunkach polowych. 
Oddzia∏y serwisowe posiadajà specjalizacje wyni-
kajàce z rodzaju i liczby maszyn pracujàcych na
danym terenie. I tak na przyk∏ad oddzia∏ w Katowi-
cach sprawuje opiek´ nad wszystkimi wozid∏ami
przegubowymi Bell. Lokalizacja serwisu jest opty-
malna, wozid∏a pracujà g∏ównie w po∏udniowej Pol-
sce, odpadajà wi´c problemy z d∏ugimi czasami
dojazdu mechaników do uszkodzonego, czy wy-
magajàcego przeglàdu wozid∏a. 
Je˝eli chodzi o maszyny CASE obowiàzuje podzia∏
geograficzny. U˝ytkownicy z pó∏nocnej Polski mogà
liczyç na pomoc oddzia∏u firmy z Gdyni, centralna

cz´Êç kraju podlega Warszawie, pozosta∏à cz´Êcià
opiekujà si´ lokalni dealerzy. AGREX ARCON nie za-
pomina o ˝adnym z u˝ytkowników oferowanego
przez siebie sprz´tu, nawet gdy eksploatujà oni poje-
dyncze jednostki w najodleglejszych zakàtkach kraju. 
Oddzia∏y serwisowe firmy posiadajà dokumentacj´
technicznà, specjalistyczne narz´dzia, mogà tak˝e
korzystaç z zapasów cz´Êci zamiennych centralne-
go magazynu w Warszawie. Zgromadzono w nim
9 tysi´cy pozycji o wartoÊci blisko 600 tysi´cy eu-
ro. WejÊcie Polski do UE tak˝e u∏atwi∏o prac´ ser-
wisu ze wzgl´du na ∏atwiejszy dost´p do cz´Êci.
Je˝eli cz´Êci potrzebnej do przeprowadzenia sku-
tecznej naprawy nie ma w warszawskim magazy-
nie, mo˝na jà sprowadziç w ciàgu doby. AGREX
ARCON wykorzystuje specjalny program optymali-
zujàcy stan zasobów magazynowych. ObecnoÊç
w sieci CASE daje mo˝liwoÊci wspó∏pracy z inny-
mi dealerami tej marki, nie tylko z Polski. 

G∏ównà bolàczkà serwisu, podobnie, jak ma to
miejsce w coraz wi´kszej liczbie polskich firm, jest
brak wyszkolonych mechaników. Pe∏nowartoÊcio-
wy mechanik musi przez co najmniej rok przecho-
dziç szkolenia nie tylko w macierzystej firmie, ale
tak˝e u producentów sprz´tu. Po tym okresie co-
raz cz´Êciej decyduje si´ on na zmian´ pracodaw-
cy, na przyk∏ad na Wyspach Brytyjskich. AGREX
ARCON czyni jednak wiele, by zatrzymaç w kraju
fachowców. Jest to jednak niezwykle trudne, za-
graniczni pracodawcy poszukujà bowiem mecha-
ników z Polski, kompetentnych i zadowalajàcych
si´ ni˝szymi zarobkami. 
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AGREX ARCON dba o poziom serwisu

Choç dziÊ mo˝na sprowadziç praktycznie ka˝dà cz´Êç w cià-
gu doby, magazyn Agrex Arcon jest dobrze zaopatrzony

W hali warsztatowej maszyny przechodzà przeglàdy i przy-
wracane sà do pe∏nej sprawnoÊci technicznej
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Atlas Copco jest potentatem wÊród producentów
Êrubowych spr´˝arek przewoênych. Od wprowa-
dzenia w roku 1958 pierwszej przenoÊnej spr´-
˝arki Êrubowej z wtryskiem oleju szwedzki kon-
cern sprzeda∏ setki tysi´cy tego typu sprz´tu
u˝ytkownikom na ca∏ym Êwiecie. 
Filozofia dzia∏ania Atlas Copco opiera si´ na ol-
brzymim doÊwiadczeniu po∏àczonym z wdra˝a-
niem innowacyjnych rozwiàzaƒ. Jednym z nich
sta∏o si´ wprowadzenie do sprzeda˝y trzech
modeli spr´˝arek z serii 7 w obudowie z poliety-
lenu (LMDPE). Nowe obudowy, które otrzyma∏y
nazw´ Hard Hat sta∏y si´ rynkowym przebojem
na wszystkich rynkach, równie˝ w Polsce cieszà
si´ nies∏abnàcym zainteresowaniem. DoÊç po-
wiedzieç, ˝e dziÊ blisko 76 procent urzàdzeƒ se-
rii 7 (czyli o wydajnoÊci od 2 do 5,3 m3/min)
sprzedawanych jest w∏aÊnie w wersji w polietyle-
nowej zabudowie. 
Reakcjà producenta na olbrzymie zainteresowa-
nie u˝ytkowników by∏a decyzja o opcjonalnym za-
stosowaniu obudowy Hard Hat we wszystkich
maszynach serii 7. Zastosowanie specjalnego
tworzywa LMDPE przynosi u˝ytkownikom spr´˝a-
rek wiele korzyÊci. Najwa˝niejszymi z nich sà wy-
jàtkowa odpornoÊç maszyn na uszkodzenia me-
chaniczne oraz ca∏kowita odpornoÊç na korozj´.
W ten sposób, dzi´ki mo˝liwoÊci zachowania es-
tetycznego wyglàdu, wzrasta wartoÊç spr´˝arek
w chwili podj´cia decyzji o ich odsprzeda˝y. 
U˝ytkownicy, którzy zdecydowali si´ na zakup
spr´˝arki z obudowà Hard Hat nie muszà poÊwi´-
caç czasu i pieni´dzy na usuwanie wgnieceƒ, za-
rysowaƒ, malowanie oraz wymian´ skorodowa-
nych elementów obudowy. Nie muszà te˝ mar-
twiç si´ o zniszczenie wra˝liwych elementów
spr´˝arki, takich jak zawory wylotowe, panel ste-
rowania oraz Êwiat∏a drogowe. Sà one bowiem
doskonale chronione przez obudow´ Hard Hat.
Hard Hat stanowi dobry przyk∏ad na to, jak nowo-
czesne wzornictwo i filozofia projektowania
polegajàca na ws∏uchiwaniu si´ w potrzeby
klientów, pozwalajà obni˝aç koszty zwiàzane
z eksploatacjà spr´˝arek. Niezawodny nap´d ma-
szyn serii 7 stanowià nowoczesne jednostki nap´-
dowe firmy Deutz (z trzyletnim okresem gwarancji)
oraz - w najmniejszym modelu XAS 37 - silnik fir-
my Kubota. Wysokowydajny, asymetryczny Êrubo-

wy element spr´˝ajàcy niezawodnie dostarcza
spr´˝one powietrze do nap´du m∏otów wyburze-
niowych, wiertarek, kluczy pneumatycznych, szli-
fierek, ubijaków, „kretów” lub do prac antykorozyj-
nych. W wyposa˝eniu standardowym przewoêne
spr´˝arki Atlas Copco serii 7 wyposa˝one sà w na-
stawny dyszel z zaczepem kulowym, hamulce na-
jazdowe oraz postojowe, kliny pod ko∏a oraz
oÊwietlenie drogowe. Maszyny posiadajà homolo-
gacj´ drogowà oraz certyfikat UDT. 
Szeroki zestaw opcji dodatkowych umo˝liwia
„z∏o˝enie” spr´˝arki zgodnie z indywidualnymi
potrzebami konkretnego u˝ytkownika. W spr´-
˝arkach Hard Hat opcjonalnie dost´pne sà mi´-
dzy innymi ch∏odnica koƒcowa powietrza wraz
z filtrami, pojedyncza lub podwójna skrzynka na
m∏ot pneumatyczny oraz ró˝ne kolory obudowy
Hard Hat. Wszystkie spr´˝arki spe∏niajà aktualnie
obowiàzujàce w Unii Europejskiej ustawowe wy-
mogi w zakresie ochrony Êrodowiska i bezpie-
czeƒstwa pracy, emisji spalin oraz ha∏asu.

Hard Hat przynosi oszcz´dnoÊci!

Blisko 76 procent spr´˝arek serii 7 (mieszczà si´ w niej urzàdzenia
o wydajnoÊci w zakresie od 2 do 5,3 m3/min) sprzedawanych jest
w wersji Hard Hat, czyli w obudowie z polietylenu (LMDPE)



Twój czas
Nasze zaanga˝owanie

Atlas Copco Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 61A, S´kocin Nowy, 05-090 Raszyn
tel. 0-22 572 68 00, fax  0-22 572 68 09
www.hydraulic-attachments.com
www.atlascopco.pl

Bezawaryjna praca urzàdzenia nie jest kwestià przypadku.
To zas∏uga regularnych przeglàdów i profesjonalnej obs∏ugi serwisowej.

Serwis Atlas Copco Polska jest zawsze blisko swoich klientów, którym oferuje:

• przeglàdy okresowe urzàdzeƒ wyburzeniowych
• naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
• oryginalne cz´Êci zamienne, materia∏y eksploatacyjne oraz groty do m∏otów hydraulicznych, 

pneumatycznych i spalinowych
• monta˝ kompletnych instalacji hydraulicznych na wszystkich modelach koparek 

do zasilania m∏otów, no˝yc i innego osprz´tu
• p∏yty adaptacyjne do m∏otów i no˝yc pod szybkoz∏àcza koparkowe
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Konstrukcja maszyn budowlanych Volvo stano-
wi szczytowe osiàgni´cie wspó∏czesnej techni-
ki. Decydujàcy si´ na wybór sprz´tu tej marki

oczekujà nie tylko niezawodnych produktów najwy˝-
szej jakoÊci, ale tak˝e najlepszego serwisu. Volvo wy-
chodzàc naprzeciw oczekiwaniom u˝ytkowników
swoich maszyn posz∏o jeszcze krok dalej realizujàc
koncepcj´ ONE STOP SHOP polegajàcà na dokony-
waniu wszystkich zakupów w jednym miejscu.
G∏ównym celem, jaki przyÊwieca∏ Volvo by∏o umo˝li-
wienie klientom zakupu wszystkich potrzebnych pro-
duktów i us∏ug w jednym miejscu. Dzi´ki temu
w∏aÊciciele maszyn Volvo majà wi´cej czasu na pro-
wadzenie prac, zyskujàc jednoczeÊnie pewnoÊç, ˝e
ich maszyna i wszystko co jest zwiàzane z zapewnie-
niem jej maksymalnej wydajnoÊci i najwy˝szej goto-
woÊci technicznej jest w r´kach specjalistów. Stoso-
wane w maszynach Volvo najnowsze rozwiàzania
techniczne wymagajà kompetentnego serwisu.
Klienci firmy Volvo Maszyny Budowlane majà mo˝li-
woÊç zakupu wszystkich materia∏ów eksploatacyj-
nych, oleju, Êrodków smarnych, osprz´tu, a nawet
opon przemys∏owych w ka˝dym z jej oddzia∏ów. 
Oryginalne cz´Êci zamienne. Struktura zapasu
cz´Êci w ka˝dym z oddzia∏ów firmy odpowiada licz-
bie i rodzajowi maszyn pracujàcych na danym tere-
nie. Systemy magazynowe w po∏àczeniu ze sprawnà
logistykà zapewniajà bardzo wysokà dost´pnoÊç
cz´Êci zamiennych. Volvo oferuje wy∏àcznie najwy˝-
szej jakoÊci oryginalne cz´Êci, które zwi´kszajà trwa-
∏oÊç eksploatacyjnà i op∏acalnoÊç roboczà. Wielu
klientów przekona∏o si´ ju˝, ˝e koszt korzystania
z oryginalnych cz´Êci zamiennych jest du˝o ni˝szy
ni˝ koszty usuwania awarii i przestojów maszyny
spowodowanych przez taƒsze zamienniki, które do-
datkowo obni˝ajà wartoÊç maszyny w przypadku jej
odsprzeda˝y. Klienci firmy, chcàcy obni˝yç koszt za-
kupu i wymiany komponentów mogà skorzystaç
z szerokiej oferty komponentów regenerowanych
Reman. Volvo oferuje cz´Êci Reman ju˝ od 60% war-
toÊci nowego komponentu nie pobierajàc przy tym
kaucji gwarancyjnych.
Ârodki smarne. Wybierajàc Êrodki smarne do swo-
ich maszyn klienci powinni byç tak samo wymagajà-
cy jak wobec maszyn w momencie ich zakupu. Tyl-
ko oryginalne Êrodki smarne Volvo gwarantujà utrzy-
manie maszyny w najwy˝szej gotowoÊci. Serwis Vo-

lvo przygotowany jest do dostarczania i profesjonal-
nej wymiany wszystkich olejów i smarów, a tak˝e od-
bioru olejów przepracowanych. Wszystko to odbywa
si´ w sposób gwarantujàcy maksymalnà trosk´
o Êrodowisko naturalne.
Z´by i narz´dzia robocze. Nikt nie potrafi lepiej za-
projektowaç ∏y˝ek Volvo ni˝ in˝ynierowie, którzy
stworzyli ca∏à maszyn´. Oryginalny system z´bów
Volvo charakteryzuje si´ wysokà jakoÊcià i wytrzy-
ma∏oÊcià zapewniajàc tym samym maszynie dosko-
na∏à wydajnoÊç. 
Opony. Jako jedyna firma na rynku Volvo Maszyny
Budowlane rozpocz´∏a proces ciàg∏ego monitorowa-
nia ogumienia na maszynach. Dzi´ki doÊwiadczeniu
firmy Goodyear, która od roku 2005 pozostaje partne-
rem Volvo w Polsce, mechanicy serwisu na bie˝àco
kontrolujà i korygujà ciÊnienie w oponach, oceniajà
stan zu˝ywajàcych si´ bie˝ników, doradzajà u˝yt-
kownikom. W razie koniecznoÊci wymiany ogumienia
klienci Volvo Maszyny Budowlane otrzymujà opony
dostosowane do warunków pracy maszyny, majà za-
pewniony monta˝ i gwarancj´ najni˝szej ceny.
Osprz´t do maszyn. Maszyny wyposa˝ane sà
w osprz´t dodatkowy. Zadaniem serwisu Volvo jest
sprawdzenie, czy b´dzie on nale˝ycie wspó∏praco-
waç z danà maszynà i nie obni˝y jej cech u˝ytko-
wych. Volvo wspó∏pracuje z dostawcami oferujàcymi
osprz´t roboczy, ustala warunki techniczne, gwaran-
cji oraz u∏atwia monta˝ oferujàc swojà pomoc przez
ca∏y okres eksploatacji.

Volvo Maszyny Budowlane 
- wszystkie zakupy w jednym miejscu

Maszyny Volvo spe∏niajà kluczowà rol´ przy realizacji wielu pre-
sti˝owych inwestycji, nic zatem dziwnego, ˝e ich u˝ytkownicy
oczekujà, ˝e b´dà one niezawodne i ∏atwe w serwisowaniu
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U˝ytkownicy maszyn budowlanych cz´sto za-
dajà sobie pytanie, jak najtaniej wyremonto-
waç podzespo∏y nap´dowe. Pierwsze co

przychodzi im na myÊl to wykorzystanie u˝ywanych
cz´Êci z demonta˝u lub „regeneracja” uszkodzo-
nych. Drugie rozwiàzanie polega na zastosowaniu
tak zwanych „zamienników” oryginalnych cz´Êci.
Pierwszy pomys∏ pozwala osiàgnàç oszcz´dnoÊci
tylko w momencie zakupu. Podzespó∏ nap´dowy
z u˝ywanymi lub „regenerowanymi” cz´Êciami za-
miennymi funkcjonuje bowiem poprawnie tylko
przez bardzo krótki czas. Z kolei szkody powsta∏e
w wyniku u˝ycia do remontu „regenerowanych” lub
u˝ywanych cz´Êci podniosà jego koszt znacznie
przewy˝szajàc poczynione wczeÊniej oszcz´dnoÊci.
Drugie rozwiàzanie równie˝ nie pozwala na rzeczy-
wiste oszcz´dnoÊci, poniewa˝ okres ˝ywotnoÊci
nieoryginalnych cz´Êci zamiennych jest wielokrot-
nie krótszy ni˝ cz´Êci oryginalnych. 
IOW SERVICE, jako autoryzowane centrum serwi-
sowe firmy DANA SPICER® OFF-HIGHWAY u˝ywa
do napraw uk∏adów nap´dowych oraz oferuje
sprzeda˝ wy∏àcznie oryginalnych cz´Êci zamien-
nych, pochodzàcych bezpoÊrednio od producenta
tych podzespo∏ów. Podzespo∏y nap´dowe SPICER®

OFF-HIGHWAY to skrzynie biegów, zmieniki momen-
tu oraz mosty nap´dowe produkowane pod markà

CLARK-HURTHTM, SIEGETM, COMAXLETM, CLARKTM,
oraz KIRKSTALLTM. Podzespo∏y te stosowane sà przez
wszystkich producentów ko∏owych maszyn budowla-
nych na Êwiecie. Wyst´pujà mi´dzy innymi w kopar-
kach, ∏adowarkach, koparko-∏adowarkach, walcach,
uk∏adarkach mas bitumicznych, równiarkach, zgar-
niarkach, dêwigach, podnoÊnikach teleskopowych,
wózkach wid∏owych, wozid∏ach budowlanych oraz
ci´˝kich samochodach ci´˝arowych. 
Koszt oryginalnych cz´Êci zamiennych oferowanych
przez IOW SERVICE jest co prawda nieznacznie
wi´kszy od tzw. „zamienników”, bioràc jednak pod
uwag´ bardzo d∏ugi czas ˝ywotnoÊci oryginalnych
cz´Êci ich stosowanie pozwala zaoszcz´dziç nie tyl-

Oszcz´dzaj i wybierz IOW SERVICE 
- „jakoÊç, która si´ nie zu˝ywa” 

Oryginalne cz´Êci zamienne oferowane przez IOW SERVICE
imponujà d∏ugà ˝ywotnoÊcià
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ko pieniàdze, ale równie˝ eliminuje cz´ste przestoje
maszyny zwiàzane z koniecznoÊcià wymiany
bardzo szybko zu˝ywajàcych si´ „zamienników”. 
Nieoryginalne cz´Êci zamienne nie sà produkowane
wed∏ug standardów obowiàzujàcych przy produkcji
oryginalnych cz´Êci zamiennych SPICER®. Elemen-
ty uk∏adów nap´dowych SPICER® sà produkowane
ze specjalnego stopu stali, który jest poddawany ob-
róbce mechanicznej i cieplnej, co pozwala uzyskaç
bardzo wysokà jakoÊç oraz du˝à precyzj´ wykona-
nia poszczególnych cz´Êci. Bardzo du˝a dok∏ad-
noÊç wykonania oraz dopasowanie poszczególnych
cz´Êci gwarantuje bardzo d∏ugi okres ˝ywotnoÊci ca-
∏ego podzespo∏u nap´dowego oraz jego wyjàtkowà
trwa∏oÊç. Pozwala to zmniejszyç koszty utrzymania
maszyny oraz ograniczyç czas przestoju zwiàzany
z naprawami podzespo∏ów nap´dowych.
Umieszczony na sàsiedniej stronie wykres obrazuje
ró˝nice pomi´dzy oryginalnymi cz´Êciami SPICER®

a tzw. „zamiennikami”, w sferze ˝ywotnoÊci przyk∏a-
dowych cz´Êci sk∏adowych uk∏adów nap´dowych.
Wynoszà one odpowiednio 50% i 75% dla kó∏ z´ba-
tych, 60 % dla koszy sprz´g∏owych w przek∏adniach
oraz a˝ 90% dla kó∏ satelit w mostach.
Ka˝dy klient otrzyma w IOW SERVICE fachowà po-
moc w doborze oryginalnych cz´Êci zamiennych
oraz doradztwo techniczne w zakresie serwisu uk∏a-
dów nap´dowych. Motto firmy brzmi „JAKOÂå SI¢

NIE ZU˚YWA”. Mo˝e byç ono prawdziwe jedynie
wówczas, gdy zdecydujemy si´ na stosowanie ory-
ginalnych cz´Êci zamiennych SPICER®.

Dzi´ki zastosowaniu oryginalnych cz´Êci zamiennych podzespo-
∏y nap´dowe SPICER® OFF-HIGHWAY otrzymujà „drugie ˝ycie”
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Taƒsze, nieoryginalne zamienniki filtrów za-
wsze istnia∏y i zawsze b´dà istnieç. Ich stoso-
wanie na krótki okres pozwala zredukowaç

koszty eksploatacji, poniewa˝ jednak nie sà zapro-
jektowane do pracy w trudnych warunkach - na
d∏u˝szà met´ mogà powodowaç koniecznoÊç po-
noszenia znacznie wy˝szych kosztów. Stosowanie
w maszynach KOMATSU oryginalnych filtrów jest
najlepszà decyzjà, poniewa˝ zaprojektowano je
specjalnie do wysokoobcià˝onych silników.
Filtry paliwa. Nowa generacja silników Tier III,
wprowadzana zgodnie z mi´dzynarodowymi
standardami, wymaga stosowania nowych rodza-
jów filtrów. Filtracja rz´du 5 mikronów nie jest ju˝
wystarczajàca, najnowsze silniki wymagajà filtrów
o filtracji 2 mikronów. W tej sytuacji odpowiedniej
jakoÊci filtr paliwa ma podstawowe znaczenie dla
funkcjonowania ca∏ego uk∏adu.
Filtry oleju. Dwusekcyjne filtry oleju stosowane
w maszynach KOMATSU zapewniajà najwy˝sze
parametry filtracji zabezpieczajàc jednoczeÊnie
przed zatkaniem filtra na skutek zanieczyszczeƒ.
Doskona∏ej jakoÊci filtry oleju i paliwa pozwalajà
wyd∏u˝yç bezawaryjnà prac´ silnika nawet o pi´ç-
dziesiàt procent tym samym redukujàc znacznie
koszty produkcji i utrzymania floty maszyn. 

Filtry hydrauliki. Filtry hydrauliczne KOMATSU
zosta∏y zaprojektowane tak, aby wytrzymaç du˝e
skoki ciÊnienia, a jednoczeÊnie zapewniç opty-
malnà filtracj´ wymaganà w przypadku maszyn
nowoczesnej konstrukcji. Ich stosowanie pozwala
jednoczeÊnie wyd∏u˝yç okres pomi´dzy wymia-
nami oleju nawet o 1.000 mth. 
Firma KOMATSU POLAND oferuje oryginalne filtry
do wszystkich uk∏adów maszyn tej marki. Dost´p-
ne sà najwy˝szej jakoÊci filtry oleju silnikowego,
paliwa, hydrauliki, powietrza, klimatyzacji.

Oryginalne filtry KOMATSU gwarancjà
prawid∏owej pracy maszyny

Stosowanie doskona∏ej jakoÊci oleju, Êrodków smarnych
oraz filtrów KOMATSU pozwala wyd∏u˝yç nawet o po∏ow´
bezawaryjnà prac´ jednostki nap´dowej 

W celu u∏atwienia serwisowania filtry zosta∏y zgrupowane
w jednym miejscu. Wymieniajàc je nale˝y pami´taç, ˝e sto-
sowanie zamienników nieodpowiedniej jakoÊci to tylko po-
zorna oszcz´dnoÊç

Test zatykania osadami na czas pracy filtra oleju

Uwagi: 
1. Test przeprowadzono na silniku 6-cylindrowym, 11-litrowym
2. Liczba 100 reprezentuje odst´p pomi´dzy przeglàdami



KOMATSU Poland Sp. z o.o.
ul. Trakt Brzeski 72
05-070 Sulejówek
tel. 022/ 783 00 62
fax:  022/ 760 12 97
www.komatsupoland.pl
info@komatsupoland.pl

Inwestuj w trwa∏oÊç swojej maszyny, 
nie niszcz jej nieoryginalnymi cz´Êciami!

Zadzwoƒ i zapytaj o promocj´ filtrów i olejów.
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Maszyny i urzàdzenia budowlane pracujà
w warunkach du˝ych i zmiennych obcià-
˝eƒ, znacznego zapylenia, a cz´sto te˝

niedostatecznego smarowania. Sà to czynniki
niewàtpliwie niesprzyjajàce ich trwa∏oÊci. Oprócz
jednostek nap´dowych, na ekstremalne warunki
pracy w sprz´cie budowlanym nara˝one sà inne
jego mechanizmy. Trwa∏oÊç sprz´tu ci´˝kiego
i jego niezawodnoÊç uzyskana mo˝e byç przez
zastosowanie ca∏ej gamy Êrodków technologii
Auto-Repair firmy Vidar. Technologia Auto-Repair
opiera si´ na procesie ceramizacji polegajàcej
na tworzeniu struktur z metalu, najcz´Êciej na
osnowie ˝elaza (stal, ˝eliwo) i zwiàzków che-
micznych, cz´sto minera∏ów, nie b´dàcych me-
talami, ale zawierajàcych w swoim sk∏adzie me-
tal. Odpowiednie po∏àczenie tych skrajnie ró˝-
nych pod wzgl´dem fizycznym tworzyw, zmienia
diametralnie cechy materia∏ów rodzimych, kreu-
jàc  zupe∏nie nowy pod wzgl´dem fizycznym
twór. Po∏àczenia te majà charakter mi´dzyczà-
steczkowy i wyst´pujà na poziomie moleku∏. Wy-
starczà ju˝ ultracienkie warstwy takiego materia-
∏u na powierzchniach elementów konstrukcji, ˝e-
by ich odpornoÊç na zu˝ycie wzrasta∏a kilkadzie-
siàt a nawet kilkaset razy w stosunku do wartoÊci
pierwotnej. Niewiarygodnie wysoka twardoÊç
(ponad dziesi´ciokrotnie wy˝sza ni˝ stali!) takich
warstewek pozwala przenosiç znaczne obcià˝e-
nia jednostkowe, czyniàc je odpornymi na znisz-
czenie. Pomiary wspó∏czynników tarcia warstw
ceramiczno-metalowych wykazujà ich zmniej-
szenie kilkunasto-, a nawet kilkusetkrotne, w sto-
sunku do wspó∏czynnika tarcia na styku stal-stal.
Efektem tego jest wielokrotne zmniejszenie ener-
gii niszczàcych wywo∏anych tarciem, a co za tym
idzie – prawie bezzu˝yciowa wspó∏praca ele-
mentów konstrukcyjnych mechanizmów i to
w warunkach ograniczonego (lub ˝adnego)
smarowania, przeprowadzone testy pracy silni-
ków bez oleju! udowodni∏y wielokrotnie t´ tez´ –
przeje˝d˝ajàc  300, a nawet ponad 500 km bez
uszkodzenia silników. Warto zauwa˝yç, ˝e
zmniejszeniu energii tarcia towarzyszy nie mniej
wa˝ny efekt – ekonomiczny, bowiem urzàdzenie,
np. silnik lub przek∏adnia wykazuje mniejsze zu-
˝ycie energii (paliwa).
Ceramizery Auto-Repair, to grupa oryginalnych,
krajowych preparatów firmy Vidar, o szerokim

spektrum zastosowaƒ. Ceramizery s∏u˝à do na-
prawy, regeneracji i zabezpieczania przed zu˝y-
ciem silników spalinowych, skrzyƒ biegów,
przek∏adni g∏ównych (tylnych mostów), reduk-
torów i motoreduktorów.
Stosowanie Êrodków Auto-Repair nie wymaga
wy∏àczenia maszyny z normalnej eksploatacji,
przypomnieç nale˝y bowiem, ˝e tworzenie war-
stwy ceramiczno-metalowej odbywa si´ podczas
normalnej pracy mechanizmu. Po wstrzykni´ciu
do oleju preparatu wystarczy oko∏o 1.500 km
przebiegu, by uznaç proces za zakoƒczony. Gwa-
rantowana trwa∏oÊç wytworzonej warstwy cera-
miczno-metalowej to 70.000 km przebiegu silnika
i ponad 100.000 km dla skrzyƒ biegów. Tworzenie
warstwy ceramiczno-metalowej odbywa si´ pod-
czas normalnej eksploatacji mechanizmu - wy-
starczy wprowadziç do oleju preparat i u˝ytkowaç
pojazd. Efektem obróbki jest optymalizacja luzów

mi´dzy wspó∏pracujàcymi elementami, cichsza
praca zespo∏u, ∏atwiejszy rozruch silnika, zmniej-
szenie toksycznoÊci spalin, poprawa w∏asnoÊci
trakcyjnych (moc, sprawnoÊç), zmniejszenie zu-
˝ycia paliwa, znaczne zwi´kszenie trwa∏oÊci m.in.
przez eliminacj´ skutków suchych startów (u∏a-
twiony rozruch silnika), dodatkowo eliminowa-
nych przez tzw. magnetyzacj´ oleju, wywo∏anà
tak˝e jednym ze sk∏adników preparatu (czàstecz-
ki GP). Preparaty, zosta∏y przebadane w warun-
kach eksploatacyjnych - dowodzàc przekonywu-
jàco swojej skutecznoÊci. 

Ceramizery Auto-Repair

Ceramizery Auto-Repair wprowadza si´ do uk∏adu za pomo-
cà wygodnego dozownika w formie strzykawki



Maszyny robocze – Technika nap´dów – Systemy osi

ZF Passau GmbH • 94030 Passau • Niemcy
tel. +49 851 4 94-0
fax +49 851 4 94-2190
arbeitsmaschinen.marketing@zf.com
www.zf.com

Nie∏atwa praca.
Za to ∏atwa decyzja.

Driveline produkcji ZF.

Technika nap´dów i uk∏adów jezdnych




