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„Maszyny Budowlane  - Serwis i eksploatacja” jest kolportowany bezp∏atnie do osób i instytucji zwiàzanych z bran˝à budowlanà.

Materia∏ów nie zamówionych nie zwracamy. 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za treÊç zamieszczanych reklam i og∏oszeƒ oraz artyku∏ów reklamowych i informacji prasowych. 
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadsy∏anych tekstów oraz opatrywania ich tytu∏ami i Êródtytu∏ami.

Szanowni Paƒstwo…

…tabliczki nawo∏ujàce do przestrzegania zasad BHP od zawsze zdobià Êciany ka˝dego
biura budowy. O zagro˝eniach przypominajà równie˝ piktogramy umieszczane
na maszynach. Ka˝dy operator zobowiàzany jest odbyç stosowne szkolenie poznajàc
zasady bezpiecznej pracy w ró˝nych warunkach. Ale po zakoƒczeniu kursu bywa 
rozmaicie. Zasady bezpieczeƒstwa nie zawsze sà przestrzegane. A wówczas teren budowy
staje si´ automatycznie miejscem ekstremalnie niebezpiecznym. OczywiÊcie do wypadków
na placach budowy dochodzi nie zawsze z winy ludzi, choç prawie czterdzieÊci procent
powodujà w∏aÊnie oni. Ponad jedenaÊcie procent wypadków zdarza si´ z przyczyn
technicznych – chodzi tu mi´dzy innymi o brak odpowiednich zabezpieczeƒ lub ich
niew∏aÊciwe u˝ywanie, wady konstrukcyjne, niew∏aÊciwà statecznoÊç itp. Szczególnej
Paƒstwa uwadze polecamy zatem tekst pióra prezesa Stowarzyszenia Dystrybutorów
Maszyn Budowlanych Jacka Ma∏´czyƒskiego poÊwi´cony smutnym niestety losom 
Rozporzàdzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 paêdziernika 2003 roku w sprawie
minimalnych wymagaƒ dotyczàcych bezpieczeƒstwa i higieny pracy w zakresie
u˝ytkowania maszyn przez pracowników budowlanych.
Problemy z bezpieczeƒstwem pracy w budownictwie nie sà jednak specyficzne dla Polski.
To zagadnienie wa˝ne dla naszej bran˝y na ca∏ym Êwiecie. Tematyce bezpieczeƒstwa,
zw∏aszcza przy budowie tuneli i innych pracach podziemnych oraz wysokoÊciowych
poÊwi´cone b´dà liczne seminaria i spotkania podczas marcowych targów 
SAMOTER odbywajàcych si´ we w∏oskiej Weronie. Praktyczne informacje o tej imprezie
znajdziecie Paƒstwo w dalszej cz´Êci niniejszego wydania. W∏osi powa˝nie podchodzà
do problemu, ju˝ przed targami zorganizowali dwa kongresy pod wspólnym has∏em
„Bezpieczeƒstwo na placach budowy”, a w czasie SAMOTERU planowane jest trzecie
spotkanie z tego cyklu. Architekci kreujà Êmia∏e projekty, technologie pozwalajà
na wznoszenie niebotycznych budynków, mostów czy monstrualnych tuneli.
Urzeczywistanie tych wizji wymagaç b´dzie z pewnoÊcià unowoczeÊnienia zasad BHP.
Na poczàtek warto pomyÊleç jednak o ich rygorystycznym przestrzeganiu.
A póki co, pozostajemy z ˝yczeniami, aby w Nowym Roku ˝adna z u˝ytkowanych przez
Paƒstwa maszyn nie sprawia∏a zawodu, a wszystkie serwisy pracowa∏y na najwy˝szym
poziomie i takich samych obrotach…

Redakcja
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W numerze m. in.:

4. Nie regulowaç sprawnie dzia∏ajàcego
mechanizmu! – wywiad z Emmanuelem
Perrinem, szefem dzia∏u Backhoe Loader
Product Area Volvo CE

6. Pierwszymi symptomami problemów
z uszczelkà sà plamy oleju pojawiajàce 
si´ na elementach silnika i pod pojazdem 
lub maszynà. Do zainteresowania si´ stanem
uszczelki sk∏oniç nas powinny równie˝ Êlady
emulsji olejowej na wyciàgni´tym bagnecie
lub korku wlewu oleju, a tak˝e w zbiorniku
wyrównawczym p∏ynu ch∏odzàcego

8. Wieloletnia praktyka w serwisowaniu setek
urzàdzeƒ nowych i u˝ywanych pozwoli∏y
uruchomiç sprawny, dzia∏ajàcy przez ca∏à 
dob´ mobilny serwis WINDEX. Ekipa mecha-
ników przyje˝d˝a na miejsce w ciàgu 24 go-
dzin. Awari´ wystarczy zg∏osiç telefonicznie

12. Najwi´kszym wrogiem ka˝dego uk∏adu
hydraulicznego sà zanieczyszczenia. 
Oboj´tnie, czy sà to czàstki metali powsta∏e
w wyniku tarcia i zu˝ywania si´ elementów
uk∏adu, czy te˝ zabrudzenia, które dosta∏y
si´ z zewnàtrz

15. Nowoczesne podejÊcie do us∏ug serwiso-
wych cechujàce HKL Baumaschinen Polska
sprawia, ˝e firma priorytetowo traktuje dia-
gnostyk´. Nale˝ycie prowadzona stanowi
ona podstaw´ utrzymania maszyny
w odpowiedniej kondycji technicznej
w maksymalnie d∏ugim okresie eksploatacji

16. Pezal posiada jeden z najlepiej wyposa˝o-
nych zak∏adów serwisowych w bran˝y apa-
ratury paliwowej w Polsce. Firma ma
liczne autoryzacje tak renomowanych
producentów, jak: BOSCH, DELPHI, 
DENSO, LUCAS, i STANADYNE

18. Kwesti´ bezpieczeƒstwa na placach budowy
w Êwietle realizacji zapisów Rozporzàdzenia
Ministra Gospodarki z dnia 30
paêdziernika 2003 roku w sprawie
minimalnych wymagaƒ dotyczàcych
bezpieczeƒstwa i higieny pracy w zakresie
u˝ytkowania maszyn przez pracowników
podczas pracy analizuje Jacek Ma∏´czyƒski,
Prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów
Maszyn Budowlanych

21. Mi´dzynarodowy fina∏ konkursu przezna-
czonego dla pracowników serwisu sieci
Scania odbywa∏ si´ w tym roku w Pol-
sce. W podwarszawskim Nadarzynie spo-
tka∏o si´ dziesi´ç zespo∏ów z ca∏ego Êwia-
ta, a najlepszymi mechanikami okazali si´
Polacy! Co ciekawe – zespó∏ G-H Pó∏noc
z W∏oc∏awka/Bydgoszczy uzyska∏ rekordo-
wy wynik - 223,5 na 250 mo˝liwych do
zdobycia punktów

22. Warto wybraç si´ do W∏och, a konkretnie
do Werony, gdzie od Êrody 5 do niedzieli
9 marca 2008 odbywaç si´ b´dà Mi´dzy-
narodowe Targi SAMOTER. Poprzednia
edycja imprezy zgromadzi∏a 985 wystaw-
ców oraz ponad 95 tysi´cy zwiedzajàcych
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APrenumerata - zamówienie  
Aby bezp∏atnie otrzymywaç nasz kwartalnik wystarczy wype∏niç poni˝szy formularz i przes∏aç go

faksem na numer (022) 859-19-67  lub listownie pod adresem: 

PoÊrednik Budowlany, Dzia∏ Informacji, 02-784 Warszawa, Pasa˝ Ursynowski 1/45

Prosz´ o  regularne, bezp∏atne przesy∏anie czasopisma „Maszyny Budowlane - Serwis i Eksploatacja”

imi´ i nazwisko: ........................................................................................................................................

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

zakres dzia∏alnoÊci firmy: ........................................................................................................................................

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

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

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

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

Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych przez wydawc´ „Maszyny Budowlane - Serwis i Eksploatacja”- firm´ Poland Marketing Baraƒski
Sp. z o.o., Warszawa, ul. Pasa˝ Ursynowski 1/45. Dane te b´dà wykorzystywane wy∏àcznie do celów marketingowych. B´d´ mieç prawo do wglàdu
w dane oraz mo˝liwoÊç ich poprawiania. Dane nie b´dà udost´pniane innym osobom ani firmom. Podanie danych jest dobrowolne.

Data, czytelny podpis i (lub) piecz´ç osoby zamawiajàcej .................................................................................................

Prosz´ o przes∏anie mi dodatkowych informacji dotyczàcych zamieszczonych w tym wydaniu
tekstów oznaczonych nast´pujàcymi kodami:

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

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

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

Chcia∏bym, by w kolejnych wydaniach redakcja opublikowa∏a teksty na temat .................................................

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

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

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

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

budowlane
maszyny
s e r w i s  i  e k s p l o a t a c j a 42007

!
!
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Nie regulowaç sprawnie dzia∏ajàcego mechanizmu!
Maszyny Budowlane: – Wroc∏awska fabryka kopar-
ko-∏adowarek Volvo rozpocz´∏a produkcj´ pi´ç lat
temu. W listopadzie 2007 z taÊm produkcyjnych
zesz∏a dziesi´ciotysi´czna maszyna tego typu.
Prosz´ przyjàç nasze gratulacje!
Emmanuel Perrin: – Dzi´kuj´. Sàdz´, ˝e sà one za-
s∏u˝one. Od poczàtku zresztà byliÊmy pewni odnie-
sienia sukcesu we Wroc∏awiu, dynamicznie rozwi-
jajàcym si´ mieÊcie wykszta∏conych, zdolnych
i niezwykle ambitnych ludzi. Nie zawiedliÊmy si´. 

– Zwiedzajàc fabryk´ na ka˝dym niemal kroku s∏y-
szeliÊmy o ostrych rygorach kontroli jakoÊci. Volvo
ma fabryki na ca∏ym Êwiecie. Jak wypadajà na ich
tle wroc∏awskie zak∏ady? Czy kiedykolwiek
spotka∏ si´ Pan z uprzedzeniami, ˝e sprz´t wypro-
dukowany w Polsce mo˝e byç gorszej jakoÊci?
– Poruszy∏ Pan bardzo interesujàcà kwesti´. Zaob-
serwowaliÊmy na przyk∏ad, ˝e dla Brazylijczyka
kupujàcego maszyn´ Volvo bardzo wa˝ne jest, by
by∏a ona wyprodukowana w jego kraju. To taki
przejaw lokalnego patriotyzmu. Wi´kszoÊç klien-
tów nie przywiàzuje jednak wi´kszej wagi do miej-
sca wytwarzania wybranej przez nich maszyny.
Volvo znane jest z wyÊrubowanych norm jako-
Êciowych, które sà wià˝àce dla wszystkich na-
szych fabryk, tak˝e wroc∏awskiej. Maszyny Volvo
produkowane w Polsce odznaczajà si´ najwy˝-
szà jakoÊcià, dlatego te˝ nie mo˝e byç mowy
o jakichkolwiek uprzedzeniach. JesteÊmy zadowo-
leni ze swojej polskiej fabryki, co nie oznacza, ˝e
ustajemy w dà˝eniu do perfekcji. Czasem napoty-
kamy na problemy, ale w ˝adnym razie nie sà one
specyficzne dla Polski. Warto te˝ wspomnieç, ˝e li-
nia koparko-∏adowarki w zakresie konstrukcji i pro-
dukcji uzyska∏a certyfikat zgodnoÊci z normà Syste-
mu Zarzàdzania JakoÊcià ISO 9001: 2000. Posiada-
my tak˝e certyfikat zgodnoÊci z normà Systemu Zarzà-
dzania Ârodowiskiem ISO 14001: 2004. Volvo w ciàgu
ostatnich dwóch lat zainwestowa∏o we wroc∏awskà fa-
bryk´ ponad trzysta tysi´cy euro w celu zapewnienie
najlepszych pod wzgl´dem ochrony Êrodowiska warun-
ków produkcji, sk∏adowania p∏ynów i oczyszczania.
Moim zdaniem najwa˝niejszym czynnikiem za-
pewnienia jakoÊci produkcji jest wysoki poziom
personelu. Jestem pod ciàg∏ym wra˝eniem ludzi
z Wroc∏awia. Jedynym moim zmartwieniem mo˝e
byç to, ˝e tutejsi fachowcy opuszczajà kraj w po-
szukiwaniu wy˝szych zarobków.

– Czy fakt ten mo˝e zagroziç rytmicznoÊci produk-
cji fabryki Volvo we Wroc∏awiu?
– BezpoÊrednio przy produkcji zatrudniamy po-
nad sto osób i raczej nie mamy problemów z od-
p∏ywem pracowników. Volvo zatrudnia bowiem
robotników montujàcych maszyny, a nie fachow-
ców, takich jak na przyk∏ad wysoko wykwalifiko-
wani spawacze, o których wprost bijà si´ zagra-
niczni pracodawcy. Je˝eli chodzi natomiast o za-
trudnionych poza sferà produkcji, to ja sam cz´-
sto zach´cam ich, by przekonali si´ jak pracuje
si´ w innych zak∏adach Volvo, na przyk∏ad we
Francji lub w Niemczech. 
- Nasza rozmowa toczy si´ wokó∏ tematu jakoÊci. Jakà
rol´ w jej zapewnieniu odgrywa nale˝àcy do Volvo
oÊrodek badawczo-rozwojowy w Jaroszowie?
– Poczàtkowo testowaliÊmy w nim produkowane we
Wroc∏awiu koparko-∏adowarki. DziÊ przeprowadzamy
tu badania wszystkich maszyn kompaktowych oraz
koparek ko∏owych. Testy prowadzone sà przez 24 go-
dziny na dob´, siedem dni w tygodniu. OÊrodek
w Jaroszowie zyska∏ sobie olbrzymià renom´. 

- Volvo jest znane z dba∏oÊci o Êrodowisko natural-
ne. Od przysz∏ego roku wszystkie koparko-∏adowar-
ki Volvo otrzymajà silniki nowej generacji spe∏niajà-
ce norm´ Tier 3. Czy nadal stosowaç b´dziecie jed-
nostki nap´dowe marki Deutz?
– Zarówno my, jak i u˝ytkownicy maszyn, jeste-
Êmy zadowoleni z dotychczasowej wspó∏pracy
z Deutzem. Jestem zdania, ˝e dobrze funkcjonujà-
cego mechanizmu nie nale˝y regulowaç.

Rozmawia∏: Jacek Baraƒski

Rozmowa 
z Emmanuelem Perrinem, 
szefem dzia∏u 
Backhoe Loader 
Product Area Volvo CE

Wywiad nie autoryzowany
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6 SERWIS I EKSPLOATACJA  

Uszczelka g∏owicy stanowi newralgiczny ele-
ment ka˝dej jednostki nap´dowej. Jej zada-
niem jest zapewnienie szczelnoÊci mi´dzy

g∏owicà i kad∏ubem silnika przez ca∏y okres jego ˝y-
wotnoÊci. Poniewa˝ jednak uszczelka poddawa-
na jest ekstremalnym obcià˝eniom – przede wszyst-
kim dochodzàcemu do 150 bar ciÊnieniu i tempera-
turze przekraczajàcej nawet 350°C – w trakcie eks-
ploatacji silnika cz´sto dochodzi do jej uszkodzenia.
Pierwszymi symptomami problemów z uszczelkà
sà plamy oleju pojawiajàce si´ na elementach silni-
ka i pod pojazdem lub maszynà. Do zainteresowa-
nia si´ stanem uszczelki sk∏oniç nas powinny rów-
nie˝ Êlady emulsji olejowej na wyciàgni´tym bagne-
cie lub korku wlewu oleju, a tak˝e w zbiorniku wy-
równawczym p∏ynu ch∏odzàcego. Na uszkodzenie
uszczelki wskazywaç mogà tak˝e trudnoÊci z rozru-
chem zimnego silnika, permanentne ubytki niewiel-
kich iloÊci p∏ynu ch∏odzàcego oraz niepokojàce od-
g∏osy dobiegajàce z uk∏adu ch∏odzenia... 
G∏owica cylindra jest pokrywà zamykajàcà cylin-
der od góry. Zintegrowano w niej koƒcówki kana-
∏ów dolotowego i wydechowego oraz gniazda za-
worowe i same zawory. G∏owica zwykle kryje
w sobie równie˝ wszystkie elementy bezpoÊred-
niego sterowania ruchami zaworów, takie jak: wa-
∏ek rozrzàdu, popychacze i dêwigienki. Podczas
jej przykr´cania do bloku silnika wyst´pujà wyso-
kie napr´˝enia. W nowoczesnych silnikach docià-
ganie Êrub nast´puje odpowiednim momentem
obrotowym. Âruby sà przy tym dokr´cane do war-
toÊci granicznych ich plastycznoÊci. 
Niektórzy z u˝ytkowników pojazdów i maszyn sà
Êwi´cie przekonani, ˝e podczas pracy jednostki
nap´dowej przyÊrubowana do bloku g∏owica cylin-
dra ani odrobin´ nie zmienia swego po∏o˝enia. Nic
bardziej mylnego, g∏owica przez ca∏y czas „p∏ywa”
bowiem na uszczelce, a tym samym – nieznacznie,
ale jednak! – przesuwa si´ po bloku silnika.
W przypadku mniejszych silników Diesla szczeli-
na powsta∏a w skutek drgaƒ wynosiç mo˝e do
5 μm. W silnikach pojazdów ci´˝arowych i wi´k-
szych maszyn roboczych wartoÊç ta nierzadko do-
chodzi nawet do 15 μm. Z tego w∏aÊnie powodu
powierzchnie przylgowe g∏owicy i bloku cylindra
muszà posiadaç wg∏´bienie od 10 do 20 μm. Tylko
w ten sposób dopasowaç mo˝na wzajemne u∏o˝e-
nie obu elementów zapobiegajàc w ten sposób
wysuni´ciu uszczelki podczas pracy silnika. 

Jeszcze do po∏owy lat osiemdziesiàtych ubieg∏ego
stulecia wi´kszoÊç producentów uszczelek wyko-
nywa∏a je z materia∏u zawierajàcego zwiàzki azbe-
stu. Po dowiedzeniu jego szkodliwoÊci, azbest zo-
sta∏ zastàpiony innymi materia∏ami. Obecnie
uszczelki najcz´Êciej wytwarzane sà z cechujàcych
si´ du˝à odpornoÊcià mechanicznà nowocze-
snych w∏ókien aramidowych. Cz´sto spotykane sà
równie˝ wielowarstwowe uszczelnienia metalowe.
Po∏àczenie bloku i g∏owicy silnika musi cechowaç
si´ absolutnà szczelnoÊcià. Nie wystarczy do tego
zastosowanie dobrej jakoÊci uszczelki. Przed jej
wymianà zadbaç nale˝y równie˝ o nale˝yty stan
i czystoÊç bloku cylindra oraz g∏owicy. Do monta˝u
wykorzystaç nale˝y odpowiednie Êruby mocujàce.

S
E

R
W

IS
 

Uszczelka g∏owicy - stale pod ciÊnieniem…

Chocia˝ teoretycznie ˝ywotnoÊç uszczelki g∏owicy odpowiada ca∏ko-
witemu okresowi eksploatacji silnika, w praktyce koniecznoÊç jej wy-
miany zachodzi bardzo cz´sto…
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Podczas wymiany uszczelki g∏owicy nale˝y prze-
strzegaç zaleceƒ producenta konkretnego silnika.
Je˝eli mechanik nie ma go pod r´kà, winien skorzy-
staç z instrukcji do∏àczonej do uszczelki. Bardzo
wa˝ne jest bowiem przestrzeganie kolejnoÊci docià-
gania poszczególnych Êrub g∏owicy cylindra i warto-
Êci momentu. Dokr´canie g∏owicy rozpoczàç nale˝y
od Êrub Êrodkowych, a nast´pnie dociàgajàc Êruby
„na krzy˝” przechodziç do kraƒców g∏owicy. Nale˝y
pami´taç te˝, ˝e ze wzgl´du na ró˝nice rozszerzal-
noÊci stali, ˝eliwa i stopu lekkiego, g∏owice wykona-
ne ze stopów aluminiowych nale˝y dokr´caç
na zimno. CzynnoÊç t´ mo˝na wykonywaç tylko
wtedy, gdy silnik jest zimny. Natomiast dokr´canie
g∏owic ˝eliwnych nale˝y skorygowaç po osiàgni´ciu
przez silnik temperatury normalnej pracy. Przed za-
montowaniem nowej uszczelki nale˝y ostro˝nie
usunàç resztki starego uszczelnienia z powierzchni
g∏owicy i bloku silnika. Najlepiej wykorzystaç w tym
celu szpachelk´ z metalu lub tworzywa sztucznego.
W celu usuni´cia opornych zanieczyszczeƒ posi∏ko-
waç si´ mo˝na rozpuszczalnikiem. Zdj´tà g∏owic´
nale˝y dobrze oczyÊciç uwa˝ajàc aby nie porysowaç
jej powierzchni, dlatego nie powinno u˝ywaç si´
do tego celu Êrubokr´tów, kluczy, czy papieru Êcier-
nego. JeÊli na powierzchni przylegajàcej do uszczel-
ki sà w˝ery bàdê inne nierównoÊci, konieczne b´dzie
jej splanowanie. Warto zwróciç uwag´ na to, ˝e g∏o-
wice dwuzaworowe sà bardziej podatne na odkszta∏-
cenia w porównaniu z czterozaworowymi, które ce-
chujà si´ masywniejszà budowà.
Przed za∏o˝eniem nowej uszczelki powinno si´
sprawdziç za pomocà szczelinomierza i linia∏u kra-
w´dziowego stopieƒ odkszta∏cenia p∏aszczyzny
przylgowej g∏owicy. Zwis pomi´dzy dwiema Êruba-
mi w kierunku wzd∏u˝nym i poprzecznym – mierzo-
ny na obwodzie – nie powinien przekra-
czaç 0,03 mm. Uszczelka montowana jest w zasa-
dzie bez masy uszczelniajàcej. Pami´taç nale˝y jed-
nak, by p∏askie powierzchnie by∏y czyste i odt∏usz-
czone. Wa˝ne jest, by wyczyszczona powierzchnia
kad∏uba i cylindrów nie mia∏a w˝erów. Splanowanie
powierzchni kad∏uba jest trudne, wymaga bowiem
demonta˝u silnika. Mo˝e okazaç si´ to jednak ko-
nieczne, w˝ery lub zarysowania pozostawione
na bloku silnika spowodujà przeciekanie uszczelki.
Nale˝y zadbaç o to, by uszczelka zosta∏a w∏aÊciwie
u∏o˝ona. Dopiero wówczas po∏o˝yç mo˝na na niej
zmontowanà g∏owic´ i wsunàç Êruby. Dobrze jest
pokryç gwint Êrub przed ich wkr´ceniem warstewkà
oleju, by zredukowaç stosunkowo du˝e tarcie wy-

st´pujàce na gwincie. Pami´tajmy, ˝e wielokrotne
wykorzystywanie tych samych Êrub na skutek po-
st´pujàcej deformacji gwintu powoduje skokowe
zwi´kszenie tarcia przy wkr´caniu i wykr´caniu. Dla-
tego te˝ zasadne jest wykorzystywanie przy ka˝dej
wymianie uszczelki g∏owicy kompletu nowych Êrub
mocujàcych g∏owic´ cylindra. Podczas ich wkr´ca-
nia nale˝y bezwgl´dnie przestrzegaç dopuszczal-
nych wartoÊci momentu. W przeciwnym razie g∏owi-
ca w czasie monta˝u ulec mo˝e trwa∏emu odkszta∏-
ceniu. Do tego rodzaju uszkodzenia doprowadziç
mo˝e równie˝ nieprzestrzeganie kolejnoÊci wkr´ca-
nia Êrub mocujàcych. Nie wolno zapominaç te˝
– w przypadkach, gdy zalecana jest korekta docià-
gni´cia – aby najpierw Êruby pojedynczo poluzowaç
o çwierç obrotu i dopiero wówczas dociàgnàç
do zalecanego momentu.
Stosowanie Êrub taƒszych, ale gorszej jakoÊci jest
naprawd´ pozornà oszcz´dnoÊcià. Nawet w przy-
padku ich w∏aÊciwego dociàgni´cia, moc po∏àczenia
w poszczególnych miejscach pokrywy nie jest iden-
tyczna. Jej wartoÊci mogà ró˝niç si´ nawet o dwa-
dzieÊcia pi´ç procent. Bezwzgl´dnie stosowaç nale-
˝y równie˝ Êruby o d∏ugoÊci zgodnej z zaleceniami
producenta silnika. W przeciwnym razie niemo˝liwe
jest osiàgni´cie optymalnego stopnia docisku g∏owicy
do bloku silnika. Niew∏aÊciwe lub niedostateczne do-
kr´cenie g∏owicy powoduje nieszczelnoÊç po∏àczenia.
U˝ytkowanie silnika w takim stanie pociàga zaÊ za so-
bà uszkodzenia p∏aszczyzny przylgowej g∏owicy. D∏u-
gotrwale wydostajàce si´ przez szczelin´ gazy spali-
nowe mogà doprowadziç tak˝e do odkszta∏cenia,
a nawet wypalenia tej cz´Êci p∏aszczyzny przylgowej.
Chocia˝ teoretycznie uszczelka g∏owicy powin-
na pozostawaç w pe∏nej sprawnoÊci przez ca∏y
okres eksploatacji silnika, uszkodzenia tego ele-
mentu i koniecznoÊç jego wymiany wyst´pujà bar-
dzo cz´sto. W takich przypadkach u˝ytkownik po-
jazdu czy maszyny nie powinien ograniczaç si´ wy-
∏àcznie do wymiany samej uszczelki. Niezwykle
wa˝ne z punktu widzenia dalszej bezawaryjnej eks-
ploatacji sprz´tu jest ustalenie przyczyny jej uszko-
dzenia. Najcz´Êciej do rozszczelnienia dochodzi
na skutek zbyt wysokiej temperatury oraz ciÊnienia
panujàcych w komorze spalania silnika. Nowa
uszczelka jest stosunkowo tania i ∏atwa w monta˝u.
Pami´tajmy, ˝e nieszczelnoÊç wywo∏ana uszkodze-
niem uszczelki jest zwiastunem zbli˝ajàcej si´ awa-
rii. Szybkie ustalenie, jaki element niedomaga i po-
woduje uszkodzenie uszczelki, mo˝e przynieÊç
ograniczenie kosztów i zakresu napraw. 
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Steinweg-Böcker Baumaschinen to jedna z firm
wchodzàcych w sk∏ad Böcker Group. Rozpo-
cz´∏a ona dzia∏alnoÊç w roku 2005 kontynu-

ujàc pi´çdziesi´cioletnie doÊwiadczenia firmy Stein-
weg GmbH. Urzàdzenia produkowane przez Stein-
weg-Böcker Baumaschinen znalaz∏y si´ w ofercie fir-
my Windex. Oprócz ma∏ych wciàgarek Steinweg-
Böcker – Baby, Boy i Minilift oferuje ona tak˝e ca∏y
szereg wyciàgów do transportu pionowego osób
i materia∏ów. Wieloletnia praktyka w serwisowaniu
setek urzàdzeƒ nowych i u˝ywanych pozwoli∏a uru-
chomiç sprawny, dzia∏ajàcy przez ca∏à dob´ mobilny
serwis WINDEX. Ekipa mechaników przyje˝d˝a
na miejsce w ciàgu 24 godzin, wystarczy zg∏oszenie
przez telefon. Z doÊwiadczenia firmy korzystajà te˝

klienci, którzy mogà liczyç na fachowà pomoc i do-
radztwo w doborze odpowiednich urzàdzeƒ, a tak˝e
skorzystaç ze szkoleƒ dotyczàcych obs∏ugi kupowa-
nych lub wypo˝yczanych maszyn.
Superlift S 225 jest praktycznym, lekkim wycià-
giem masztowym do ekonomicznego i bezpiecz-
nego transportu materia∏ów budowlanych o masie
nie przekraczajàcej 200 kg. Bazuje na sprawdzo-
nych jednostkach nap´dowych Toplift i Superlift
S 200. Cz´sto wykorzystywany jest przy renowacji
budynków. Maksymalna wysokoÊç podnoszenia
wynosi 50 m, przy szybkoÊci 25 m/min. 
Ci´˝sze ∏adunki mogà byç podnoszone przez wycià-
gi masztowe typu Superlift Z 330, Z 320
– udêwig 300 kg, wysokoÊç podnoszenia 100 m i Su-
perlift Z 500 – o tej samej maksymalnej wysokoÊci

podnoszenia i udêwigu 500 kg. Zwi´kszony jest nie
tylko udêwig, ale równie˝ wielkoÊç platform i szyb-
koÊç podnoszenia. Wszystkie z opisanych powy˝ej
wyciàgów posiadajà obrotowà platform´ transporto-
wà (90°), co zdecydowanie zwi´ksza komfort pracy.
Aluminiowy maszt jezdny kotwiony mo˝e byç zarów-
no do rusztowaƒ, jak i do Êciany. 
Superlift 7/600 PM jest wyciàgiem g∏ównie przy-
stosowanym do transportu ekip budowlanych. Po-
siada ca∏kowicie zamkni´tà kabin´ o wymia-
rach 1,60x1,00x2,15 m wyposa˝onà tak˝e w du˝à
klap´ dachowà przydatnà do transportu niewy-
godnych materia∏ów. Maksymalny udêwig urzà-
dzenia wynosi 600 kg/7 osób, wysokoÊç podno-
szenia 100 m, a pr´dkoÊç podnoszenia 27 m/min. 
Kolejnymi urzàdzeniami transportowymi sà wyciàgi
z serii Superlift MX. Najmniejszy z nich to bardzo
lekki Superlift MX 320, z platformà o wymia-
rach 1,40x0,85x1,90 metra. Jego udêwig wyno-
si 300 kg/3 osoby, a maksymalna wysokoÊç podno-
szenia 100 metrów. Element aluminiowy masztu wa-
˝y zaledwie 29 kg. Znakomicie sprawdza si´ na pla-
cach budowy Êredniej wielkoÊci.
Superlift MX 624 i MX 924 to urzàdzenia wciàgane
na pojedynczym maszcie o zwi´kszonym w sto-

sunku do MX 320 udêwigu, wynoszàcym odpo-
wiednio 650 kg/4 osoby i 900 kg/6 osób. Transport
odbywa si´ ze sta∏à, wysokà pr´dkoÊcià. Wyciàg
mo˝e byç przywo∏any w dowolnej chwili z ka˝de-
go punktu roz∏adunkowego.
Superlift MX 1524 i MX 2024 posiada znakomità
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Windex sprzedaje i serwisuje urzàdzenia budowlane
firmy Böcker Group

Superlift S 225 s∏u˝y do ekonomicznego i bezpiecznego transportu
materia∏ów budowlanych o masie nie przekraczajàcej 200 kg

Superlift MX 924 to urzàdzenia wciàgane na pojedynczym maszcie
znakomicie sprawdzajàce si´ na placach budowy Êredniej wielkoÊci.

MB 4_2007.okay.prawie_14.qxd  12/17/07  12:20 PM  Page 8



WINDEX
ul. Towarowa 8, 89-620 Chojnice
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10 SERWIS I EKSPLOATACJA  

wydajnoÊç transportowà i wykorzystywany jest
przy du˝ych inwestycjach budowlanych. Komforto-
wy transport ludzi i materia∏ów jest mo˝liwy dzi´ki
specjalnie zaprojektowanym platformom i wysokiej
pr´dkoÊci podnoszenia. Konfiguracje modu∏owe
pozwalajà na indywidualne rozwiàzania, np. mon-
ta˝ dwóch platform równolegle lub prostopadle
do fasady budynku. Superlift MX 1524 i MX 2024
wciàgane sà na systemie dwumasztowym. 
Udêwig urzàdzeƒ wynosi odpowiednio 1.500
i 2.000 kg. Standardowa pr´dkoÊç podnoszenia
wynosi 24 m/min. Dost´pna jest tak˝e wersja urzà-
dzenia z pr´dkoÊcià 40 m/min zalecana przy bar-
dzo wysokich budynkach. 
W szerokiej ofercie firmy Windex znalaz∏y si´ tak˝e
wyciàgi serwisowe montowane mi´dzy innymi
na portowych dêwigach kontenerowych, mini˝ura-
wie o wielostronnym zastosowaniu do mechanicz-
nego przemieszczania wielkogabarytowych cegie∏
sylikatowych i bloków z betonu komórkowego
– obs∏uga jednoosobowa, chwytaki hydrauliczne
do monta˝u na wózkach wid∏owych i dêwigach za-
kabinowych, a tak˝e szereg wysokiej jakoÊci akce-
soriów budowlanych.
Urzàdzenia produkowane przez Böcker Group b´-
dzie mo˝na obejrzeç i przetestowaç w stoiskach fir-

my WINDEX w czasie trwania Mi´dzynarodowych
Targów Maszyn, Pojazdów i Sprz´tu Budowlanego
BUMASZ 2008, które odb´dà si´ w dniach 22-25
stycznia 2008 roku w Poznaniu.
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Ci´˝sze ∏adunki mogà byç podnoszone wyciàgiem Superlift Z 500
o wysokoÊci podnoszenia 100 metrów i udêwigu 500 kg

MB 4_2007.okay.prawie_14.qxd  12/17/07  12:21 PM  Page 10



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
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Przeniesienie nap´du odbywajàce si´ za po-
mocà cieczy w uk∏adach pracujàcych
pod wysokim ciÊnieniem dochodzàcym

do 35 MPa, wymaga szczególnej uwagi podczas
eksploatacji i przeprowadzania napraw oraz kon-
serwacji. Niezb´dna jest codzienna kontrola stanu
instalacji, po∏àczeƒ roz∏àcznych oraz wysokociÊnie-
niowych przewodów elastycznych w uk∏adach hy-
draulicznych. Najwi´kszym wrogiem ka˝dego uk∏a-
du hydraulicznego pozostajà zanieczyszczenia.
Oboj´tnie, czy sà to czàstki metali powsta∏e w wy-
niku tarcia i zu˝ywania si´ elementów samego uk∏a-
du, czy te˝ zabrudzenia, które dosta∏y si´ do niego
z zewnàtrz. ObecnoÊç cia∏ obcych w uk∏adzie hy-
draulicznym maszyny budowlanej stanowi nie tylko
zwiastun zbli˝ajàcej si´ awarii, ale przede wszyst-
kim jest czynnikiem jà wywo∏ujàcym. Cia∏a obce za-
Êlepiajà bowiem cz´Êciowo lub ca∏kowicie kana∏y.
Mogà równie˝ uniemo˝liwiaç szczelne domykanie
zaworów. Pozostawione w uk∏adzie muszà nie-
uchronnie doprowadziç do jego awarii. Jej usuni´-
cie wià˝e si´ z d∏ugimi przestojami oraz kosztowny-
mi naprawami i regulacjami.
Nie bez racji wi´c producenci uk∏adów hydraulicz-
nych stosowanych w nowoczesnych maszynach
budowlanych troszczà si´ o to, by za pomocà co-
raz bardziej skomplikowanych systemów filtracyj-
nych zapewniç jak najwi´kszà czystoÊç cieczy hy-
draulicznej. Tylko do∏o˝enie w∏aÊciwej dba∏oÊci
w tym wzgl´dzie zapewniç mo˝e bowiem optymal-
ne warunki eksploatacyjne uk∏adów hydraulicz-
nych. Regularna wymiana filtrów, dba∏oÊç o za-
chowanie szczelnoÊci i staranny dobór cieczy hy-
draulicznej majà kluczowe znaczenie dla wydajnej
i bezawaryjnej pracy uk∏adu hydraulicznego eks-
ploatowanej przez nas maszyny.
PoprawnoÊç funkcjonowania uk∏adu hydrauliczne-
go nale˝y rutynowo monitorowaç, tak by nie dopu-
Êciç do jego zanieczyszczenia i degradacji. Pami´-
taç nale˝y przy tym, ˝e zabrudzenia nie zawsze
przedostajà si´ do uk∏adu hydraulicznego dopiero
po okresie d∏u˝szej eksploatacji. Cz´sto dochodzi
do tego nawet w fabrycznie nowych maszynach,
które nie przepracowa∏y choçby godziny na placu
budowy. Cia∏a obce mogà dostaç si´ do uk∏adu
nawet w fazie monta˝u w warunkach fabrycznych.
Dzieje si´ tak, gdy producentowi nie udaje si´
w stu procentach zagwarantowaç, ˝e uk∏ad zala-
ny zostanie absolutnie czystà cieczà hydraulicznà.

ObecnoÊç nieczystoÊci stwierdzano niekiedy na-
wet w cysternach transportujàcych olej hydraulicz-
ny z rafinerii do fabryki maszyn budowlanych. 
Zanieczyszczenia w pompach i elementach uk∏adu
sà niezwykle ma∏e i trudne do wykrycia. Nawet ma-
∏e iloÊci ˝ywic i osadów powsta∏ych w wyniku utle-
niania oleju lub zanieczyszczenia, takie jak rdza,
brud lub woda, mogà byç przyczynà powa˝nej awa-
rii. JeÊli stopieƒ czystoÊci uk∏adu nie jest na bie˝àco
kontrolowany, w miar´ up∏ywu czasu gromadzà si´
w nim coraz wi´ksze iloÊci zanieczyszczeƒ. W celu
ich usuni´cia zastosowaç mo˝na p∏ukanie. Jest ono
skuteczne przy usuwaniu niewielkich zanieczysz-
czeƒ, natomiast mniej efektywne w usuwaniu sta-
∏ych i pó∏sta∏ych osadów z mocno zamulonych uk∏a-
dów hydraulicznych. Wymagajà one demonta˝u
i czyszczenia mechanicznego, co wià˝e si´ z dodat-
kowymi kosztami eksploatacyjnymi.
Stopieƒ czystoÊci cieczy hydraulicznej w uk∏adzie
maszyny budowlanej okreÊliç mo˝na nawet w wa-
runkach polowych bez koniecznoÊci jej ca∏kowite-
go spuszczania. S∏u˝à do tego przenoÊne mierni-
ki. Jednym z nich jest zasilane z akumulatora 12V
urzàdzenie PLC-2000 produkowane przez firm´
Parker Hannifin. Jego obs∏uga jest niezwykle pro-
sta. Miernik pod∏àcza si´ po prostu do uk∏adu hy-
draulicznego maszyny. Potem wystarczy urucho-

Uk∏ady hydrauliczne - czystoÊç wyd∏u˝a ˝ywotnoÊç

Analizator zanieczyszczeƒ cieczy hydraulicznych PLC-200 firmy Parker
Hannifin oparty jest na technologii laserowej, co gwarantuje precyzj´
i powtarzalnoÊç wyników pomiarów 
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miç jà na dwie minuty. W tym czasie przeanalizo-
wana zostaje wystarczajàca liczba próbek, by
po kolejnych dwóch minutach otrzymaç wyniki
analizy. Pojawiajà si´ one na wyÊwietlaczu urzà-
dzenia, mogà byç tak˝e przedstawione w formie
papierowego wydruku. Analizator zanieczyszczeƒ
PLC-200 stanowi kombinacj´ próbnika, sensora
i licznika bazujàcego na nowoczesnej technologii
laboratoryjnej. Zdaniem producenta urzàdzenia
zastosowana w urzàdzeniu technologia laserowa
gwarantuje wymaganà precyzj´ i przede wszyst-
kim mo˝liwoÊç dalszego wykorzystania wyników
pomiarowych do wnikliwych analiz i kontroli dzia-
∏ania uk∏adów hydraulicznych.
Zasada dzia∏ania miernika PLC-2000 polega
na tym, ˝e próbka badanej cieczy hydraulicznej
zostaje przepuszczona przez wiàzk´ Êwiat∏a lase-
ra, która jest odchylana nawet przez najmniejsze
drobinki zanieczyszczeƒ znajdujàcych si´ w cie-
czy. Krótkotrwa∏e ró˝nice w jasnoÊci promienia re-
jestrowane sà przez diod´ pó∏przewodnikowà
i przekszta∏cane w impulsy elektryczne. Proces
ten, jak twierdzà in˝ynierowie Parkera, pozwala na
uzyskanie precyzyjnych wyników pomiarów nawet
w przypadku drobinek o Êrednicy wynoszàcej za-
ledwie 2 μ. Nie jest to mo˝liwe przy wykorzystaniu
mierników bazujàcych na innych metodach,
na przyk∏ad z wykorzystaniem Êwiat∏a bia∏ego.
ObecnoÊç wody i zanieczyszczeƒ w uk∏adzie
hydraulicznym utrudnia filtracj´ prowadzàc
do jego niedro˝noÊci. Nale˝y zatem wybieraç
ciecz hydraulicznà, która jest dobrze filtrowana
i nie podlega gwa∏townej degradacji w trudnych
warunkach eksploatacyjnych. 
Najwa˝niejsze dla zapewnienia w∏aÊciwej eksplo-
atacji uk∏adu hydraulicznego jest utrzymanie czy-
stoÊci cieczy. Stosowanie olejów wysokiej jakoÊci
gwarantuje lepszà ochron´ przed zu˝yciem w nie-
korzystnych warunkach pracy. Przy doborze oleju
hydraulicznego nale˝y równie˝ zwróciç uwag´
na podstawowe parametry: lepkoÊç, wskaênik lep-
koÊci i temperatur´ p∏yni´cia. LepkoÊç jest najwa˝-
niejszà cechà oleju hydraulicznego odzwierciedla-
jàcà jego odpornoÊç na p∏yni´cie. Stosowanie ole-
ju o odpowiedniej lepkoÊci ma zasadniczy wp∏yw
na ograniczenie bezpoÊredniego kontaktu metal-
-metal w uk∏adzie hydraulicznym. Kontakty takie
prowadzà do przedwczesnego zu˝ycia, a w efek-
cie do awarii zespo∏u. Na lepkoÊç cieczy ma wp∏yw
temperatura. Dwie ciecze o tej samej lepkoÊci
w 100°C mogà mieç zupe∏nie odmiennà lepkoÊç

przy minus 17,8°C. Wskaênik lepkoÊci odzwiercie-
dla zmiany lepkoÊci cieczy w funkcji temperatury.
Wy˝szy wskaênik oznacza mniejsze zmiany lepko-
Êci w funkcji temperatury. Typowe oleje hydraulicz-
ne majà zazwyczaj wskaênik lepkoÊci mi´dzy 90
a 110. Gdy zakres temperatur jest szeroki, co ma
miejsce w maszynach budowlanych pracujàcych
w ró˝nych warunkach pogodowych, u˝ywanie cie-
czy hydraulicznej o wysokim wskaêniku lepkoÊci
ma znaczenie podstawowe dla prawid∏owego
funkcjonowania uk∏adu hydraulicznego.
Ni˝sze temperatury pracy maszyny wymagajà sto-
sowania cieczy hydraulicznej o ni˝szej temperatu-
rze p∏yni´cia (najni˝szej temperaturze, w jakiej olej
p∏ynie). JeÊli ciecz nie p∏ynie w momencie urucho-
mienia uk∏adu hydraulicznego maszyny, doprowa-
dziç to mo˝e do znacznego skrócenia okresu bez-
awaryjnej eksploatacji pomp, a nawet natychmia-
stowego wystàpienia awarii. W praktyce optymal-
na temperatura p∏yni´cia cieczy hydraulicznej po-
winna byç o co najmniej 10°C ni˝sza od spodzie-
wanej temperatury pracy maszyny. 
Warunki pracy uk∏adu hydraulicznego mogà tak˝e
decydowaç o wyborze cieczy. JeÊli uk∏ad jest nie-

Do utrzymania niezawodnoÊci dzia∏ania uk∏adu hydraulicznego ko-
nieczna jest kontrola stanu instalacji, po∏àczeƒ roz∏àcznych oraz wy-
sokociÊnieniowych przewodów elastycznych 
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szczelny, w praktyce olej musi byç uzupe∏niany
cz´Êciej ni˝ zwykle. W takiej sytuacji u˝ytkownicy
maszyn cz´sto kupujà ciecz hydraulicznà gorszej
jakoÊci. Uzupe∏nianie uk∏adu taƒszà cieczà hy-
draulicznà, zamiast przeprowadzenia naprawy
przywracajàcej szczelnoÊç pozwoli na krótkà me-
t´ utrzymaç jego dzia∏anie. W d∏u˝szej perspekty-
wie takie dzia∏anie nie jest jednak efektywne. Cz´-
sta wymiana oleju i dolewki ograniczajà bowiem
mo˝liwoÊç osiàgni´cia jego stabilnoÊci oksydacyj-
nej. Dzieje si´ tak dlatego, ˝e olej pracuje w uk∏a-
dzie przez zbyt krótki czas. 
Przedostawanie si´ powietrza do uk∏adów hydrau-
licznych stanowi zagro˝enie dla ich funkcjonowa-
nia, prowadziç mo˝e bowiem do szybkiego utlenia-
niania si´ oleju. Powietrze zwykle przedostaje si´
do oleju przewodami ssàcymi lub wskutek niskie-
go poziomu oleju w zbiorniku. W drugim przypad-
ku otwór ssàcy pompy nie jest zanurzony w oleju.
Utlenianie si´ cieczy hydraulicznych jest jednym
z podstawowych problemów, poniewa˝ prowadzi
do znacznego skrócenia czasu ich pracy.
SzybkoÊç utleniania cieczy hydraulicznej roÊnie

wraz ze wzrostem zawartoÊci zanieczyszczeƒ, ta-
kich jak smary, brud, wilgoç, zwiàzki chemiczne
i nierozpuszczalne produkty utleniania. Metale,
w szczególnoÊci miedê, dzia∏ajà katalitycznie
na proces utleniania oleju, a obecnoÊç wody
dodatkowo znacznie stymuluje ten proces. W re-
zultacie utlenianie prowadzi do wzrostu lepkoÊci
oleju oraz korozji metali wyst´pujàcych w uk∏adzie
hydraulicznym. Powstajàce w wyniku tego osady
i post´pujàca degradacja cieczy mogà powodo-
waç zamulenie uk∏adu, zu˝ycie oraz utrat´ dro˝no-
Êci kana∏ów hydraulicznych.
Wilgoç, która przedostanie si´ do uk∏adu hydrau-
licznego, czy to poprzez zanieczyszczenie, czy
na skutek kondensacji, mo˝e emulgowaç ciecz.
Szczególnie w warunkach gwa∏townych wstrzà-
sów, na jakie nara˝ony jest uk∏ad podczas
normalnej pracy maszyny. Wytworzona emulsja
sprzyja gromadzeniu si´ Êcieru i brudu, wp∏ywa
negatywnie na prawid∏owe funkcjonowanie zawo-
rów, zwi´ksza zu˝ycie i korozj´, stymuluje utlenia-
nie oleju, usuwa dodatki i zatyka filtry. Wi´kszoÊç
producentów sprz´tu hydraulicznego preferuje lub
specyfikuje stosowanie olejów hydraulicznych,
które wydzielajà szybko wod´, co pozwala zapo-
biegaç k∏opotom wynikajàcym z powszechnie
spotykanego problemu zanieczyszczenia wodà.
W celu poprawienia odpornoÊci na utlenianie cie-
czy hydraulicznej u˝ywaç mo˝na ró˝nego rodzaju
dodatków. Test odpornoÊci na utlenianie jest cen-
nym narz´dziem do eliminacji najs∏abszych z nich,
ale na podstawie tylko jego wyników nie mo˝-
na przewidzieç czasu eksploatacji cieczy w uk∏a-
dzie. Ciecz osiàgajàca w tym teÊcie czas 2.000 h
niekoniecznie b´dzie mia∏a dwukrotnie d∏u˝szy
czas pracy wzgl´dem oleju osiàgajàcego 1.000 h.
Jedynie stosowanie wiarygodnego programu mo-
nitorowania oleju pozwala wià˝àco okreÊliç, która
ciecz b´dzie mia∏a najd∏u˝szy czas pracy w kon-
kretnym uk∏adzie hydraulicznym.
Nawet w przypadku maszyn budowlanych pracujà-
cych przy niskich obcià˝eniach, zalecane jest sto-
sowanie cieczy hydraulicznych wysokiej jakoÊci.
Ochrona elementów uk∏adu przed zu˝yciem w wa-
runkach niskich nacisków jednostkowych mo˝e
byç równie trudna, jak i w wysokich. Dzieje si´ tak
dlatego, ˝e wiele dodatków przeciwzu˝yciowych
nie jest aktywnych w ∏agodnych warunkach opera-
cyjnych. Zachowanie optymalnych w∏aÊciwoÊci
operacyjnych uk∏adu hydraulicznego wymaga
przede wszystkim utrzymania go w czystoÊci.

PoprawnoÊç funkcjonowania uk∏adu hydraulicznego nale˝y rutynowo
monitorowaç, tak by nie dopuÊciç do jego zanieczyszczenia i degradacji
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Nowoczesne podejÊcie do us∏ug serwiso-
wych cechujàce HKL Baumaschinen Pol-
ska sprawia, ˝e firma priorytetowo traktu-

je diagnostyk´. Stanowi ona podstaw´ utrzymania
maszyny w nale˝ytej kondycji technicznej w mak-
symalnie d∏ugim okresie eksploatacji. SprawnoÊç
maszyn w zdecydowanym stopniu zale˝y od spo-
sobu dba∏oÊci o nie poczàwszy od przeszkolenia
przysz∏ego operatora danej maszyny, poprzez pro-
fesjonalnie wykonywane przeglàdy, a na napra-
wach g∏ównych koƒczàc. Serwis HKL dzia∏a z wy-
korzystaniem najnowszej wiedzy technicznej
o wszystkich typach oferowanych maszyn i urzà-
dzeƒ budowlanych. Prowadzenie przeglàdów
z wykorzystaniem najnowoczeÊniejszej aparatury
diagnostycznej pozwala na wczeÊniejsze wykrycie
odchyleƒ w parametrach pracy maszyny, a tym sa-
mym ograniczenie do minimum ryzyka wystàpie-
nia powa˝niejszej awarii.
Poprzez rozbudowanà sieç oddzia∏ów serwisowych
dzia∏ajàcych na terenie ca∏ego kraju, HKL Bauma-
schinen Polska prowadzi pe∏nozakresowy serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny maszyn New Holland,
Kramer, Neuson oraz Ammann. W ka˝dym punkcie
serwisowym zatrudnieni sà kompetentni in˝yniero-
wie i mechanicy majàcy do dyspozycji centralny re-
jestr dokumentacji serwisowej. System szkoleƒ obo-
wiàzujàcy w firmie odpowiada najnowszym tenden-
cjom rozwojowym konstrukcji maszyn budowlanych.
Kursy i szkolenia praktyczne odbywajà si´ w do-
skonale przygotowanych i wyposa˝onych centrach
szkoleniowych producentów maszyn oferowanych
w Polsce przez HKL. Do dyspozycji ka˝dego kie-
rownika serwisu pozostaje „goràca linia” umo˝liwia-
jàca b∏yskawiczny kontakt z biurem konstrukcyjnym
producenta danej maszyny w celu rozwiàzania
ewentualnych problemów eksploatacyjnych.
HKL Baumaschinen Polska stworzy∏o tak˝e spraw-
nie dzia∏ajàcy system warsztatów mobilnych. No-
woczesne samochody serwisowe wyposa˝one sà
w narz´dzia, które umo˝liwiajà dokonanie wi´k-
szoÊci, nawet skomplikowanych, napraw w warun-
kach polowych. Mobilne warsztaty wyposa˝one sà
równie˝ w specjalistyczny sprz´t diagnostyczny
uk∏adów hydraulicznych. Ka˝da z ekip serwiso-
wych wyposa˝ona jest w komputer przenoÊny s∏u-
˝àcy zarówno do diagnostyki, jak i do przeglàda-
nia katalogu cz´Êci zamiennych. Dane zarejestro-
wane podczas pomiarów i czynnoÊci diagnostycz-

nych trafiajà do specjalnego systemu. Na bie˝àco
gromadzona jest w nim ca∏oÊç danych o maszy-
nie, planowanych przeglàdach, wykonanych na-
prawach, przebiegu gwarancji, zg∏oszonych pro-
blemach i z∏o˝onych zleceniach.
Wspó∏czesne maszyny budowlane wymagajà sto-
sowania najwy˝szej jakoÊci komponentów, mate-
ria∏ów eksploatacyjnych oraz odpowiednio dobra-
nych cz´Êci zamiennych. Serwis HKL Baumaschi-
nen Polska stosuje wy∏àcznie oryginalne materia∏y
eksploatacyjne i cz´Êci zamienne. Prawid∏owa lo-
gistyka oparta na sta∏ym monitoringu jakoÊci ma-
szyn pozwala na optymalnà organizacj´ zaopa-
trzenia w cz´Êci zamienne.
SpecjaliÊci HKL pracujàcy w dzia∏ach cz´Êci za-
miennych korzystajà z najnowszej technologii
w zakresie ich zamawiania. W tym celu pos∏ugujà
si´ elektronicznymi katalogami cz´Êci zamiennych.
Internetowy dost´p do zapasów magazynowych
producentów maszyn pozwala na podj´cie b∏yska-
wicznej decyzji o z∏o˝eniu zamówienia ju˝ w trakcie
rozmowy telefonicznej z klientem.
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HKL Baumaschinen Polska - serwis na medal

Pracownicy serwisu HKL Baumaschinen Polska prowadzà przeglàdy
z wykorzystaniem najnowoczeÊniejszej aparatury i oprogramowania.
Komputer s∏u˝y nie tylko do diagnostyki, ale równie˝ b∏yskawicznego
dobrania odpowiedniej cz´Êci zamiennej…
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Firma Pezal oferujàca urzàdzenia i ma∏e ma-
szyny budowlane, Êwiadczy tak˝e wysokiej
jakoÊci us∏ugi serwisowe dla pojazdów oso-

bowych i ci´˝arowych, maszyn i urzàdzeƒ budow-
lanych oraz ma∏ych jednostek p∏ywajàcych. Firma
jest jednym z najlepiej wyposa˝onych zak∏adów ser-
wisowych w bran˝y aparatury paliwowej w Polsce.
Posiada tak˝e liczne autoryzacje tak renomowa-
nych producentów, jak: BOSCH, DELPHI, DENSO,
LUCAS i STANADYNE.
Wyszkoleni serwisanci wykorzystujà w swej pra-
cy najnowszej generacji urzàdzenia. Regularnie bio-
rà udzia∏ w szkoleniach, które zapewniajà im dost´p
do najnowszych technologii. Dzi´ki temu mogà
przeprowadzaç skuteczne naprawy zaawansowa-
nych technologicznie uk∏adów zarówno elektronicz-
nych, jak i mechanicznych.

Specjalizacj´ serwisu Pezal stanowià naprawy
uk∏adów paliwowo-wtryskowych sterowanych
elektronicznie EDC, pomp wtryskowych wysoko-
ciÊnieniowych VP, VR, systemów wtrysku paliwa
Common Rail, pompowtryskiwaczy EUI, syste-
mów wtryskowych PDE i innych.
Gwarantem pozycji firmy jest nieustanne inwesto-
wanie i innowacyjnoÊç, dlatego te˝ w Pezalu przy-
k∏ada si´ olbrzymià wag´ do rozwoju dzia∏u tech-
nologiczno-konstruktorskiego, który zajmuje si´
testowaniem i ulepszaniem urzàdzeƒ, tak aby ich
praca by∏a bezawaryjna. Prezes Pezalu, Piotr Za-
leski podkreÊla znaczenie b∏yskawicznej reakcji

na potrzeby klientów: – Pozostajemy w sta∏ym
kontakcie z naszymi partnerami, doradzamy im
najefektywniejsze rozwiàzania, s∏u˝ymy im rów-
nie˝ serwisem i wsparciem technologiczno-kon-
struktorskim. Dla Pezalu nie ma rzeczy niemo˝li-
wych. Podobnie jak nasi klienci, dzia∏amy cz´sto
w warunkach ekstremalnych, wyzwania sà dla
nas motorem do jeszcze lepszego dzia∏ania.
Celem dzia∏ania firmy nadal pozostanie systema-
tyczny rozwój. Pezal b´dzie konsekwentnie posze-
rza∏ ofert´ handlowà. Kolejnym priorytetem sà
dzia∏ania na rzecz maksymalnego u∏atwienia do-
st´pnoÊci oferowanych produktów i cz´Êci zamien-
nych oraz zapewnianie profesjonalnego serwisu. 
Sztandarowym produktem w ofercie handlowej
Pezalu sà bardzo wysokiej jakoÊci silniki spalino-
we marki Kipor. Wytwarzane sà one w najwi´k-

szej i najlepszej w tej bran˝y chiƒskiej fabryce,
która z powodzeniem prowadzi produkcj´ ju˝ od
siedemnastu lat. Silniki spalinowe Kipor znajdujà
zastosowanie w niemal wszystkich urzàdzeniach
przeznaczonych dla przemys∏u budowlanego
oraz innych bran˝.
W aktualnej ofercie firmy Pezal znaleêç mo˝na ca∏à
gam´ urzàdzeƒ nap´dzanych silnikami Kipor. WÊród
nich na szczególnà uwag´ zas∏ugujà zag´szczarki,
zacieraczki, listwy wibrujàce, pi∏y do ci´cia betonu
i asfaltu, motopompy, agregaty pràdotwórcze, spa-
warki, skoczki, bu∏awy spalinowe, taczki spalinowe,
zamiatarki, odÊnie˝arki i traktorki ogrodnicze.

Pezal - najwy˝sza jakoÊç sprzeda˝y i serwisu

NowoÊci w ofercie Pezal: bu∏awy spalinowe, agregaty pràdotwórcze z mo˝liwoÊcià pracy zespolonej, taczki spalinowe, motopompa szlamowa
KGP30T oraz cieszàcy si´ olbrzymim zainteresowaniem Quad
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Budownictwo jako dzia∏ gospodarki narodowej
od lat charakteryzuje si´ wysokà wypadko-
woÊcià. Robotnicy budowlani stanowià nadal

najcz´Êciej poszkodowanà grup´ zawodowà (oko∏o
dwanaÊcie procent ogó∏u zatrudnionych). Choç ge-
neralnie z roku na rok liczba wypadków maleje, fakt
ten nie dotyczy budownictwa. W bran˝y tej wypad-
kowoÊç stanowi ciàgle powa˝ny problem. 
Jakie sà g∏ówne przyczyny wypadków, do których
dochodzi na placach budowy? W blisko po∏owie
przypadków (49 procent) mamy do czynienia
z czynnikami organizacyjnymi. W dalszej kolejnoÊci
do wypadków dochodzi z przyczyn ludzkich (39,5
procent) oraz przyczyn technicznych (11,5 procent).
Tak wynika z danych Paƒstwowej Inspekcji Pracy
za rok 2005 dotyczàcych wypadków ci´˝kich
i Êmiertelnych. Nas interesujà przede wszystkim
przyczyny techniczne, na które sk∏adajà si´ g∏ów-
nie: nieodpowiednie urzàdzenia zabezpieczajàce
lub ich brak, niew∏aÊciwa statecznoÊç, wady kon-
strukcyjne i nieodpowiednia wytrzyma∏oÊç oraz
ukryte wady materia∏owe.
Mimo, ˝e przyczyn´ niemal˝e czterdziestu procent
wypadków stanowi czynnik ludzki, to w praktyce
cz´sto okazuje si´, ˝e maszyny i urzàdzenia u˝ytko-
wane w momencie dojÊcia do wypadku mia∏y po-
wa˝ne braki majàce wp∏yw na bezpieczeƒstwo u˝yt-
kownika. B´dzie o tym mowa w dalszej cz´Êci opra-
cowania, przy opisywaniu konkretnych zdarzeƒ.
Paƒstwowa Inspekcja Pracy prowadzi statystyki
wypadków na placach budowy, w zasadzie jednak
dotyczà one przypadków Êmiertelnych oraz ci´˝-
kiego uszkodzenia cia∏a. Dzieje si´ tak z prostej
przyczyny, zdarzenia tego typu sà trudne do ukry-
cia przez pracodawc´. Nie prowadzi si´ natomiast
statystyk wypadków lekkich oraz takich, przy któ-
rych na szcz´Êcie nikomu nic si´ nie sta∏o. Wiemy
jednak, ˝e takie wypadki majà równie˝ miejsce.
Wed∏ug oceny autoryzowanych serwisów dystry-
butorów maszyn na temat braków, z jakimi najcz´-
Êciej spotykajà si´ na co dzieƒ prowadzàc obs∏ug´
serwisowà maszyn, sà nimi przede wszystkim:
nadmierne luzy eksploatacyjne w sworzniach i tu-
lejach ∏àczàcych poszczególne cz´Êci maszyny,
brak os∏ony silnika, niekompletne lub silnie skoro-
dowane os∏ony elementów wirujàcych, niedzia∏ajà-
ce sygna∏y ostrzegawcze np. sygna∏ dêwi´kowy

przy cofaniu maszyny, p´kni´te szyby i niekom-
pletne lusterka, niesprawne oÊwietlenie, poluzowa-
nie po∏àczeƒ Êrubowych w silniku, zast´powanie
zu˝ytych elementów nieodpowiednimi materia∏ami
na przyk∏ad u˝ycie kabelków telefonicznych do po-
∏àczeƒ wysokonapi´ciowych, prowizoryczne ∏àcze-
nie elementów maszyny na przyk∏ad przy u˝yciu
drutu, brak oznakowania stopnia ochrony pora˝e-
niowej, przetarta izolacja przewodów elektrycz-
nych, brak lub skorodowanie os∏on termicznych
zabezpieczajàcych instalacje elektryczne i paliwo-
we przed przegrzaniem, brak odpowiedniego
oznakowania elementów sterowniczych, nieszczel-
ne instalacje hydrauliczne powodujàce wycieki p∏y-
nów, nadmierne dymienie z rury wydechowej, emi-
sja dêwi´ków nieprzyjemnych dla ucha.
Niestety, nie sà prowadzone statystyki, mówiàce
o tym, czy konkretny wypadek spowodowany przy-
czynami technicznymi dotyczy∏ maszyny nowej czy
u˝ywanej. Na podstawie informacji docierajàcych
od autoryzowanych dystrybutorów maszyn oraz
analizujàc wypadki na placach budowy mo˝emy
jednak Êmia∏o powiedzieç, ˝e problem wypadków
nie dotyczy maszyn nowych. Do wypadków do-
chodzi przede wszystkim na skutek u˝ytkowania
maszyn przestarza∏ych oraz wyeksploatowanych.
Wraz z wejÊciem Polski do Unii Europejskiej przyj´-
liÊmy prawodawstwo unijne równie˝ w zakresie do-
tyczàcym bezpieczeƒstwa maszyn, które zosta∏o
transponowane do prawa polskiego w postaci Roz-
porzàdzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 paê-
dziernika 2003 roku w sprawie minimalnych wyma-
gaƒ dotyczàcych bezpieczeƒstwa i higieny pracy
w zakresie u˝ytkowania maszyn przez pracowników
podczas pracy. Najistotniejszy artyku∏ tego rozpo-
rzàdzenia, czyli art. 27 mówi, ˝e: „Pracodawca po-
winien zapewniç, aby maszyny nara˝one na dzia∏a-
nia warunków powodujàcych pogorszenie ich stanu
technicznego, co mo˝e spowodowaç powstawanie
sytuacji niebezpiecznych, poddane by∏y:
• okresowej kontroli, a tak˝e badaniom przez jed-

nostki dzia∏ajàce na podstawie odr´bnych prze-
pisów albo osoby upowa˝nione przez praco-
dawc´ i posiadajàce odpowiednie kwalifikacje”.

Wy˝ej wspomniane rozporzàdzenie jest dla nas
szczególnie wa˝ne. G∏ównie dlatego, ˝e Polska
w dalszym ciàgu (w przeciwieƒstwie do starych
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Minimalne wymagania dotyczàce bezpieczeƒstwa
i higieny pracy w zakresie u˝ytkowania maszyn 
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cz∏onków Unii) pozostaje krajem maszyn u˝ywa-
nych, cechujàcych si´ wyd∏u˝onym ponad miar´
okresem eksploatacji. 
Omawiane rozporzàdzenie na∏o˝y∏o na wszystkich
przedsi´biorców obowiàzek dostosowania do mi-
nimalnych wymagaƒ bezpieczeƒstwa w terminie
do 1 stycznia 2006 roku wszystkich maszyn zaku-
pionych przed 1 stycznia 2003 roku. W celu u∏a-
twienia wszystkim ch´tnym mo˝liwoÊci sprawdze-
nia swoich maszyn pod wzgl´dem bezpieczeƒstwa
i otrzymania potwierdzajàcego je certyfikatu, Sto-
warzyszenie Dystrybutorów Maszyn Budowlanych
wspólnie z Instytutem Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego opracowa∏o i wdro˝y∏o Sys-
tem Oceny Maszyn U˝ywanych na zgodnoÊç z wy-
maganiami Rozporzàdzenia. System zosta∏ oparty
o sieç autoryzowanych serwisów maszyn budowla-
nych pokrywajàcych swojà dzia∏alnoÊcià obszar
ca∏ej Polski. Po roku funkcjonowania systemu oka-
za∏o si´, ˝e serwisy dokona∏y zaledwie stu trzydzie-
stu ocen maszyn, przy czym dziewi´çdziesiàt pro-
cent z nich dotyczy∏o nie maszyn pracujàcych
na placach budowy, ale  w kopalniach. Przyczyna
takiego stanu rzeczy jest oczywista i wynika ze
zdecydowanych dzia∏aƒ Nadzoru Górniczego dba-
jàcego o to, ˝eby w kopalniach by∏o bezpiecznie.
Wszystkie serwisy wyrazi∏y zbie˝nà opini´ na te-
mat barier, na jakie natrafi∏y dzia∏ajàc w ramach
systemu. W szczególnoÊci uczestnicy systemu
zwracali w swych ocenach uwag´ na:
• bardzo niski poziom wiedzy na temat obowiàzku

dostosowania maszyn do minimalnych wymagaƒ
bezpieczeƒstwa wÊród u˝ytkowników maszyn,

• powszechnà niech´ç do przeprowadzenia oceny
w∏asnych maszyn, gdy˝ wià˝e si´ to z nak∏adami
pracy, czasu i pieni´dzy,

• brak kontroli spe∏nienia zapisów rozporzàdzenia
ze strony uprawnionych organów.

Na to wszystko dodatkowo nak∏ada si´ jeszcze brak
w rozporzàdzeniu jakichkolwiek sankcji za niedope∏-
nienie obowiàzku dostosowania maszyn do minimal-
nych wymagaƒ. Uprawnienia do nak∏adania sankcji
posiada zapewne Paƒstwowa Inspekcja Pracy, ale
po pierwsze, musia∏aby prowadziç pod tym kàtem
kontrole na placach budowy, po drugie ˝eby sank-
cje by∏y skuteczne, muszà byç dotkliwe. Takà sank-
cjà jest na pewno natychmiastowe wycofanie maszy-
ny z eksploatacji do czasu uzupe∏nienia braków. I tu
dochodzimy do sedna sprawy. Choç podany w roz-
porzàdzeniu termin dostosowania maszyn do mini-
malnych wymagaƒ up∏ynà∏ ju˝ dawno, mo˝emy

stwierdziç ponad wszelkà wàtpliwoÊç, ˝e takie kon-
trole maszyn budowlanych nie by∏y prowadzone.
Brak dostosowania maszyn budowlanych do mini-
malnych wymagaƒ bezpieczeƒstwa ujawnia si´ do-
piero w momencie, kiedy dochodzi do wypadku i to
niezale˝nie od jego przyczyny. Badane przez Paƒ-
stwowà Inspekcj´ Pracy Êmiertelne wypadki w bu-
downictwie nie pozostawiajà ˝adnych wàtpliwoÊci.
Niemal we wszystkich opisanych ostatnio przypad-
kach bra∏y udzia∏ maszyny lub urzàdzenia nie spe∏-
niajàce minimalnych wymagaƒ bezpieczeƒstwa.
A oto kilka wypadków opisanych przez Paƒstwo-
wà Inspekcj´ Pracy, do których dosz∏o przy u˝yciu
niebezpiecznych maszyn: 
• wypadek Êmiertelny podczas eksploatacji kru-

szarki. Pomocnik operatora sam uruchomi∏ kru-
szark´ i zosta∏ wciàgni´ty przez rolk´ napinajàcà.
Przyczynami wypadku by∏y: brak os∏ony taÊmo-
ciàgu i b´bna napinajàcego, niew∏aÊciwe zabez-
pieczenie kruszarki przed mo˝liwoÊcià urucho-
mienia przez osoby nieupowa˝nione, brak in-
strukcji bezpieczeƒstwa pracy przy kruszarce.
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Stowarzyszenie Dystrybutorów Maszyn Budowlanych wspólnie z In-
stytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego opraco-
wa∏o i wdro˝y∏o System Oceny Maszyn U˝ywanych na zgodnoÊç
z wymaganiami Rozporzàdzenia. Ka˝da maszyna spe∏niajàca wyma-
gania rozporzàdzenia otrzymuje Âwiadectwo ZgodnoÊci
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Ponadto stwierdzono szereg innych niedocià-
gni´ç takich, jak brak barier ochronnych na po-
deÊcie roboczym, powiàzane drutem bariery
ochronne na podeÊcie operatora, brak opisów
przy elementach sterowania, prowizoryczne wy-
∏àczniki sterowania bez opisów i szereg innych,

• wypadek Êmiertelny przy pracy na wysokoÊci
z u˝yciem wyciàgu budowlanego towarowego.
Maszyna zosta∏a wyprodukowana w roku 1988,
czas jej eksploatacji wynosi∏ wi´c siedemnaÊcie
lat. Podczas ogl´dzin stwierdzono nast´pujàce
uszkodzenia majàce bezpoÊredni, negatywny
wp∏yw na bezpieczeƒstwo pracy. Przede
wszystkim stwierdzono przetarte i po∏àczone
prowizorycznie nieodpowiednimi Êrubami i dru-
tem elementy utrzymujàce w pozycji pionowej
maszt dêwigu, uszkodzone ∏o˝yskowanie blocz-
ka utrzymujàcego platform´ ∏adunkowà dêwigu,
uszkodzone ∏o˝yskowanie dêwigni blokujàcej
wychy∏ platformy ∏adunkowej, a tak˝e uszkodze-
nia izolacji instalacji elektrycznych dêwigu,

• wypadek Êmiertelny przy pracy na wysokoÊci
z u˝yciem rusztowania stojakowego. Jed-
nà z przyczyn tego wypadku by∏ brak zabezpie-
czenia górnego pomostu roboczego za pomocà
barierek ochronnych,

• wypadek Êmiertelny przy pracy na wysokoÊci
z u˝yciem rusztowania ramowego. G∏ównymi
przyczynami tego wypadku by∏y: brak zabezpie-
czenia przed mo˝liwoÊcià upadku z wysokoÊci
r´cznie przemieszczanego ∏adunku, brak proto-
kolarnego dopuszczenia do u˝ytkowania ruszto-
wania ramowego.

Przy okazji wspomnieç wypada jeszcze jeden
wypadek Êmiertelny opisany w materia∏ach Paƒ-
stwowej Inspekcji Pracy. Dotyczy∏ on eksploatacji
betoniarki. BezpoÊrednià przyczynà tego tragicz-
nego w skutkach wypadku by∏a przetarta izolacja

przewodów elektrycznych. Zetkni´cie si´ z nimi
doprowadzi∏o do Êmiertelnego pora˝enia pra-
cownika obs∏ugujàcego betoniark´. Przyczyny
wszystkich wymienionych wypadków stojà w ra-
˝àcej sprzecznoÊci z wymogami rozporzàdzenia.
Nie ulega zatem najmniejszej wàtpliwoÊci, ˝e
w omawianej sprawie mamy do czynienia z „mar-
twà literà prawa”. Rozporzàdzenie zosta∏o wyda-
ne  – bo przecie˝ musia∏o zostaç – natomiast nikt
nie kontroluje przebiegu jego realizacji mimo fak-
tu, ˝e z tego powodu ludzie tracà ˝ycie.
I na koniec jeszcze ma∏a dygresja. Kiedy w ubie-
g∏ym roku podczas zabawy zginà∏ ch∏opiec przy-
gnieciony przez huÊtawk´, wojewoda nakaza∏
kontrol´ wszystkich huÊtawek w województwie.
Okaza∏o si´ zresztà, ˝e ponad po∏owa z nich za-
gra˝a ˝yciu i zdrowiu bawiàcych si´ dzieci.
Po wspomnianej Êmierci pracownika przy kru-
szarce nikt nie nakaza∏ kontroli kruszarek pod kà-
tem bezpieczeƒstwa. Dlaczego? Pewnie dlatego,
˝e Êmierç dziecka na huÊtawce nie zdarza si´
na co dzieƒ, natomiast Êmiertelne wypadki na pla-
cach budowy to – kolokwialnie rzecz ujmujàc
– niemal chleb powszedni. 
Znajàc polskie realia, mo˝na stwierdziç, ˝e bez-
pieczeƒstwo pracowników zesz∏o na dalszy plan,
a place budowy sà pe∏ne maszyn i urzàdzeƒ za-
gra˝ajàcych ˝yciu i zdrowiu u˝ytkowników. Bez
porzàdnego impulsu z zewnàtrz nie zmusi si´
pracodawców do zmiany tego stanu rzeczy. 
Stowarzyszenie Dystrybutorów Maszyn Budowla-
nych oraz Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego zach´cajà do korzystania
z systemu oceny maszyn. Naprawd´ nie wià˝e si´
to z wielkimi kosztami, a z ca∏à pewnoÊcià wp∏ywa
na popraw´ bezpieczeƒstwa na placach budowy.
Szczegó∏y mo˝na znaleêç na stronach interneto-
wych www.sdmb.pl oraz www.imbigs.org.pl
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Mi´dzynarodowy fina∏ konkursu przezna-
czonego dla pracowników serwisu sieci
Scania odbywa∏ si´ w tym roku w Pol-

sce. 10 listopada w podwarszawskim Nadarzynie
spotka∏o si´ dziesi´ç najlepszych zespo∏ów z ca-
∏ego Êwiata (jeden przylecia∏ a˝ z Nowej Zelandii!).
Najlepszymi mechanikami okazali si´ Polacy! Co
ciekawe – zespó∏ G-H Pó∏noc z W∏oc∏awka/Byd-
goszczy uzyska∏ rekordowy wynik - 223,5 na 250
mo˝liwych do zdobycia punktów. 

Scania Academy uwa˝a konkurs Top Team
za bardzo istotny. Dzi´ki braniu udzia∏u choçby
w jego wst´pnym etapie, mechanicy niejako
zmuszeni sà do pog∏´bienia czy choçby odÊwie-
˝enia swojej wiedzy, przeçwiczenia pewnych
procedur, zapoznania si´ ze sposobami rozwià-
zania problemów, z którymi nie mieli jeszcze
do czynienia. Idea konkursu narodzi∏a si´
w Szwecji i poczàtkowo odbywa∏ si´ on tylko
na jej terenie, by nast´pnie objàç zasi´giem ca∏à
Skandynawi´, a obecnie ju˝ ca∏y Êwiat.
Do Nadarzyna zaproszono grup´ dziennikarzy
prasy bran˝owej, aby na w∏asne oczy przekonali
si´, jak pracujà najlepsi mechanicy Scanii.
SpecjaliÊci ze Scania Academy przygotowali sze-
reg podchwytliwych zadaƒ, których wykonanie
w wyznaczonym czasie wymaga∏o nie tylko wie-
dzy teoretycznej, znajomoÊci procedur serwiso-
wych, narz´dzi i aplikacji komputerowych, ale
przede wszystkim znakomitej organizacji.
Koordynacja pracy w grupie, wspó∏praca, zgranie
- to elementy cz´sto decydujàce o powodzeniu.
Polski zespó∏ odniós∏ sukces ju˝ w maju, podczas

mi´dzynarodowego pó∏fina∏u w Södertälje. Dwa-
dzieÊcia szeÊç startujàcych ekip z ca∏ego Êwiata
podzielono na dwie grupy. Zespó∏ G-H Pó∏noc za-
jà∏ czwarte miejsce w jednej z nich.
Cofajàc si´ do samego poczàtku zmagaƒ – pierw-
szy ich etap odbywa∏ si´ w ka˝dym kraju poprzez
unikatowy internetowy system zarzàdzania szkole-
niami Scania Training Management System.
W Polsce wzi´∏o w nim udzia∏ 120 mechaników
z 27 serwisów. Zespó∏ G-H Pó∏noc reprezentujàcy
serwisy Granosik-Ho∏owiƒski z W∏oc∏awka i Byd-
goszczy okaza∏ si´ najlepszy nie tylko w diagno-
styce, znajomoÊci budowy pojazdu, prowadzenia

dokumentacji czy napraw, ale i obs∏udze klienta. 
Triumfatorzy pracowali w sk∏adzie: Piotr Janas,
opiekun zespo∏u, Bydgoszcz, Zbigniew Taglewski,
W∏oc∏awek, Janusz Paziewski, Bydgoszcz, Krzysz-
tof Marachowski, Bydgoszcz, Grzegorz Taglewski,
W∏oc∏awek, Wojciech Sawoni, W∏oc∏awek. 
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Polacy triumfowali w Scania Top Team!

Wyniki fina∏u Top Team 2007

1. G-H Pó∏noc - Polska 223,5 pkt
2. Holandia 198,0 pkt
3. W∏ochy 188,5 pkt
4. Finlandia 183,0 pkt
5. Niemcy 179,0 pkt
6. Austria 176,5 pkt
7. Nowa Zelandia 166,5 pkt
8. S∏owacja 142,5 pkt
9. W´gry 128,0 pkt

10. Belgia 93,5 pkt
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Od Êrody 5 do niedzieli 9 marca 2008 w Wero-
nie odbywaç si´ b´dà Mi´dzynarodowe Tar-
gi SAMOTER. Impreza organizowana jest

w cyklu trzyletnim. Ju˝ podczas poprzedniej edycji
jej organizatorzy – VeronaFiere – zwrócili uwag´
na Polsk´, zapraszajàc przedstawciela naszej redak-
cji, a za jego poÊrednictwem naszych czytelników,
do zapoznania si´ z wystawcami i ich ofertà.
Nadchodzàca edycja to powa˝niejsza próba przy-
ciàgni´cia uwagi polskich przedsi´biorców. Akcj´
promocyjnà rozpocz´∏a objazdowa impreza „Sa-
moter-Tour”, która w Polsce odbywa∏a si´ w cza-
sie targów Autostrada-Polska 2007 w Kielcach. Za-
praszano polskie firmy do udzia∏u w targach, pol-
skich biznesmenów do odwiedzenia Werony pod-
czas Samoteru, ale stworzono tak˝e znakomità
okazj´ do nawiàzania si´ kontaktów mi´dzy pol-
skimi i w∏oskimi przedsi´biorcami. 

W∏osi, którzy przyjechali do Polski w ramach Samo-
ter Tour, odbyli w Kielcach wiele spotkaƒ. Organiza-
torzy maksymalnie u∏atwili polsko-w∏oskie kontakty
oddajàc do dyspozycji ch´tnych us∏ugi t∏umaczy.
Czas na kolejne kroki. W magazynach bran˝o-
wych wielu paƒstw zamieszczone zostanà kupony
upowa˝niajàce do wymiany na bezp∏atny bilet
wst´pu na Samoter. Kupon taki zamieszczony zo-
stanie w pierwszym przysz∏orocznym wydaniu
„PoÊrednika Budowlanego”. Mo˝na b´dzie wy-
mieniç go w kasie przed wejÊciem na targi na bez-
p∏atnà wejÊciówk´. Warto to zrobiç, bowiem nor-
malnie cena biletu jednorazowego wynosi 15 euro
oraz 35 euro za wejÊciówk´ na pi´ç dni.
Ponadto wystawcy Samoteru otrzymajà do dyspo-
zycji ponad dziesi´ç tysi´cy zaproszeƒ, które mo-

gà przekazaç swoim klientom. Wykorzystujàc kod
dost´pu ka˝dy mo˝e wydrukowaç sobie bezp∏atny
bilet unikajàc tym samym koniecznoÊci stania
w d∏ugich kolejkach przed wejÊciem na targi. Wy-
stawcy mogà równie˝ przekazaç swoim dealerom,
przedstawicielom i pracownikom pi´ciodniowe, ra-
batowe wejÊciówki w cenie 7 euro.
Dlaczego w marcu warto odwiedziç Weron´?
Na pewno w∏oski przemys∏ maszyn budowlanych
ma si´ czym pochwaliç, do Werony przyjedzie tak-
˝e wiele firm z ca∏ego Êwiata. Poprzednia edycja
Samoteru przyciàgn´∏a 985 wystawców oraz po-
nad 95 tysi´cy zwiedzajàcych. Obecna ekspozycja
zajmie 350.000 m2, z czego 122.000 w dwunastu
halach. Dla u∏atwienia i niejako uporzàdkowania
tak wielkiej liczby firm i maszyn, zorganizowane zo-
stanà dni poÊwi´cone konkretnym zagadnieniom
na przyk∏ad bran˝y dêwigów i podnoÊników, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem kwestii bezpieczeƒ-
stwa, ryzyka oraz treningu operatorów. Innà grupa
firm i urzàdzeƒ wyodr´bnionych wÊród wystawców
to sprz´t do produkcji i stosowania betonu.
Tematyce bezpieczeƒstwa, zw∏aszcza przy budowie
tuneli i pracach podziemnych poÊwi´cone b´dà licz-
ne seminaria i spotkania. Dwa „okràg∏e sto∏y” anali-
zujàce problem „Bezpieczeƒstwo na placach budo-
wy” odby∏y si´ ju˝ w maju 2007 w Bari oraz w listo-
padzie 2007 w Rzymie. W czasie targów Samoter
planowane jest trzecie spotkanie z tego cyklu.
W czasie Dni Prasy dziennikarze w∏oscy i zagra-
niczni (ostatnio akredytowa∏o si´ ich po-
nad trzystu) b´dà mieli okazj´ zapoznaç si´ z no-
winkami z bran˝y. Centrum Targowe w Weronie
dysponuje tak˝e terenem, na którym demonstro-
wane sà praktyczne mo˝liwoÊci maszyn i sprz´tu.
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Samoter 2008 – przydatne informacje
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Atlas Copco Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 61A, S´kocin Nowy, 05-090 Raszyn

tel. (022) 572 68 00, fax  (022) 572 68 09
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 eksploatacyj-

ne 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

tel.: (022) 783 17 87, 783 35 89, 783 35 90, fax (022) 783 35 82
OPONY I FELGI DO MASZYN BUDOWLANYCH I DROGOWYCH,

WÓZKÓW WID¸OWYCH, GÑSIENICE DO MINIKOPAREK

SOLIDEAL POLSKA S.A.
05-070 Sulejówek, Trakt Brzeski 134

www.solideal.pl
biuro@solideal.pl

Komatsu Poland Sp. z o.o.

Trakt Brzeski 72, 
05-070 Sulejówek k/Warszawy

tel. 022 783 00 62; fax 022 760 12 97

ORYGINALNE CZ¢ÂCI ZAMIENNE

KONTAKT W J¢ZYKU NIEMIECKIM LUB ANGIELSKIM:

www.poc-machines.com
tel. +49-6152-1878-0 • fax +49-6152-1878-16

NOWOÂå

PEZAL Sp. z o.o., 80-635 Gdaƒsk, ul. K´pna 30 B, 
tel. (058) 303 80 80, e-mail: pezal@pezal.com.pl

Oddzia∏ Kama Kipor Polska, Gdaƒsk, ul. Litewska 12
tel. (058) 300 03 67, fax (058) 305 87 02

www.pezal.com, www.kiporpolska.pl

SERWIS: 
POMPY WTRYSKOWE: MECH. i ELEKTRONICZNE: EDC,VP,VR

CR-COMMON RAIL, POMPOWTRYSKIWACZE EUI, SYSTEMY
WTRYSKOWE PDE, TURBOSPR¢˚ARKI, SILNIKI

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
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HKL BAUMASCHINEN POLSKA Sp. z o.o.
60-462 Poznaƒ, ul. Szarych Szeregów 23, tel. 061 665 79 00, fax 061 842 57 01

RZESZÓW: 
37-124 Kraczkowa 1611 k/¸aƒcuta, tel. 017 863 64 27, fax 017 863 72 05
ÂLÑSK: 
ul. Zabrzaƒska 17, 41-708 Ruda Âlàska, tel. 601 47 07 77,  fax 032 771 61 75
TORU¡: 
ul. Wapienna 6/8, 87-100 Toruƒ, tel. 056 657 22 08, tel./fax 056 657 22 07
WROC¸AW:
al. Karkonoska 45, 53-015 Wroc∏aw, tel. 071 334 32 85, fax 071 334 33 22 
GDA¡SK: 
ul. Galaktyczna 37, 80-299 Gdaƒsk, tel. 601 40 20 48 tel./fax 058 672 12 74

WARSZAWA:
ul. Kolejowa 297, 50-092 ¸omianki k/Warszawy, Dziekanów Polski,
tel. 022 721 14 34, fax 022 721 14 36
¸ÓDè: 
ul Tysiàclecia 17, 95-080 Tuszyn k./¸odzi, tel. kom. 609 686 916
OLSZTYN: 
ul. Warszawska 100a, 10-702 Olsztyn, tel. kom. 601 488 300
SZCZECIN: 
ul. Szosa Stargardzka 20/22, 70-893 Szczecin, tel. kom. 667 600 042
ZIELONA GÓRA 
ul. Zimna 3, 65-707 Zielona Góra, tel. 068 453 91 81, fax 068 453 91 80

Oddzia∏y:
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