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Szanowni Paƒstwo…

…nikt nie wie, jaka czeka nas zima. WczeÊniejsze obserwacje przyrody i przepowiednie górali sk∏ania-

∏y raczej do przypuszczeƒ, ˝e b´dzie ci´˝ka i przyjdzie wczeÊnie, a jednak w chwili oddawania tego wy-

dania do druku warunki atmosferyczne sà zupe∏nie niez∏e. Globalne ocieplenie czy po prostu kolejny

kaprys przyrody? Wiadomo jednak, ˝e mimo wszystko klimat naszego kraju nie pozwala nam liczyç

na kolejnà „ulgowà” zim´. W pogotowiu sà piaskarki, solarki i... warsztaty serwisowe. A przewidujàcy

u˝ytkownicy maszyn i pojazdów budowlanych nie poprzestajà na wymianie opon w swoich prywatnych

samochodach. Wiedzà, ˝e przygotowanie maszyny do trudnych warunków pozwala na unikni´cie k∏o-

potów, cz´sto dalece powa˝niejszych ni˝ tylko krótki przestój.

Kilka lat temu rozmawiajàc z szefem bazy transportowej powa˝nej firmy s∏uchaliÊmy jak bajki opowie-

Êci o kierowcach le˝àcych ekstremalnie mroênà nocà pod silnikami wozide∏ i ∏adowarek z zapalonymi

pochodniami. Mo˝e takie widowiskowe próby ratowania maszyn przed unieruchomieniem nie by∏yby

potrzebne, gdyby pomyÊleç na przyk∏ad o zatankowaniu zimowego paliwa, oleju hydraulicznego i za-

braniu akumulatora na noc do ogrzewanego pomieszczenia? W tym numerze radzimy zatem, jak unik-

nàç tego rodzaju probelmów i na co szczególnie zwróciç uwag´, póki jeszcze nie jest za póêno. Cie-

szy nas równie˝, ˝e coraz wi´cej firm chwali si´ mo˝liwoÊciami swoich serwisów. To bardzo korzystny

trend zwiastujàcy nadejÊcie czasów wy˝szej kultury u˝ytkowania sprz´tu. Z ca∏à pewnoÊcià op∏aci si´

to wszystkim, zarówno w∏aÊcicielom, bo b´dà d∏u˝ej i wydajniej korzystaç ze swoich maszyn, jak

i warsztatom, które b´dà mieç wi´cej klientów. …

Redakcja
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SPIS TREÂCI
4. Byç mo˝e liczàc na ∏agodnà zim´ niektórzy

w∏aÊciciele maszyn zaniechajà przygotowa-
nia swych maszyn do zimy. Z ca∏à pewno-
Êcià nie przyniesie im to spodziewanych
oszcz´dnoÊci, narazi raczej na niekie-
dy trudne do powetowania straty

9. V&S Truck-Trailers przywiàzuje nale˝ytà wa-
g´ do obs∏ugi posprzeda˝nej, dlatego te˝
konsekwentnie wdra˝a profesjonalny system
serwisowo-naprawczy

10. NiezawodnoÊç, prostota konstrukcji, a tak-
˝e przyst´pna cena pozwalajà sàdziç, ˝e spy-
charka gàsienicowa CASE 1850K Series 3 znaj-
dzie wielu zwolenników wÊród polskich u˝yt-
kowników. Szczególnie realizujàcych wi´ksze
projekty zwiàzane z budowà dróg i autostrad  

14. Komatsu oferuje u˝ytkownikom maszyn kilka
systemów z´bów. Niezwykle ciekawe tech-
nologicznie rozwiàzanie stanowià z´by KVX
standardowo montowane w wi´kszoÊci trafia-
jàcych na polski rynek maszyn budowlanych 

20. Lata doÊwiadczeƒ konstrukcyjnych oraz testy
przeprowadzane w ekstremalnych warunkach
eksploatacji pozwoli∏y in˝ynierom Volvo Con-
struction Equipment opracowaç receptur´ ole-
jów i smarów o w∏aÊciwoÊciach dobranych spe-
cjalnie do wymogów maszyn budowlanych

22. Katowicki ASbud rozwija zaplecze serwisowe
i zakres us∏ug posprzeda˝nych. Firma wpro-
wadzi∏a kontrakty serwisowe oraz opiek´ ser-
wisowà zapewniajàcà utrzymanie parku ma-
szyn na danym placu budowy

26. Znana z dba∏oÊci o Êrodowisko naturalne fir-
ma JCB w ostatnim czasie jeszcze zintensyfi-
kowa∏a dzia∏alnoÊç na tym polu. W dzia∏ania
na rzecz ochrony Êrodowiska naturalnego
zaanga˝owano tak˝e biura koncernu

30. Ingersoll Rand wprowadzi∏o do sprzeda˝y nie-
wielkie klucze udarowe rozmiaru 3/8” i 1/2”
w lekkiej tytanowej obudowie. Nowe narz´dzia
cechuje najlepszy w tej klasie stosunek mocy
do rozmiaru oraz mocy do wagi

Do redakcji przyszed∏ mail od jednego ze sta∏ych czytelników. Mgr in˝. Jerzy Ry˝yƒski z war-
szawskiej firmy Ekoplan zada∏ w nim pytanie dotyczàce serwisowania nowej koparko-∏ado-
warki Komatsu WB 91R-5 lub WB 97S-5. Czytelnik chcia∏ wiedzieç, czy koparko-∏adowarka
Komatsu wymaga cz´stszych przeglàdów serwisowych jeÊli od nowoÊci uzbrojona jest w wi-
brom∏ot i pracuje non-stop przy kruszeniu ska∏.

Pytanie naszego czytelnika postanowiliÊmy skierowaç do specjalisty z Komatsu Poland, Mar-
ka Bedyƒskiego, który powiedzia∏: – Wszystkie maszyny, które pracujà z podpi´tym m∏otem
niezale˝nie od wielkoÊci wymagajà cz´stszych przeglàdów ze wzgl´du na obcià˝enia, jakim
podlegajà. Z ca∏à pewnoÊcià kruszenie ska∏ nie stanowi typowego wykorzystania koparko-∏a-
dowarki. Jest ona w wi´kszym stopniu nara˝ona na obcià˝enia ponad norm´. Jej rutynowe
przeglàdy serwisowe powinny byç zatem wykonywane dwukrotnie cz´Êciej. Ze wzgl´du
na charakter robót, do których zastosowana jest maszyna, u˝ytkownik powinien liczyç si´ tak-
˝e z mo˝liwoÊcià szybszego zu˝ycia wspó∏pracujàcych elementów po∏àczeƒ mechanicznych.

Ze swej strony mo˝emy dodaç jeszcze, ˝e w opisywanym przypadku warto rozwa˝yç, czy
koparko-∏adowarka jest rzeczywiÊcie w∏aÊciwà maszynà do pracy z m∏otem hydraulicznym.
Zaprojektowano jà w taki sposób, by nadawa∏a si´ do wielu zastosowaƒ, jednak majàc za-
miar wykorzystywaç takà maszyn´ tylko w jednym celu (w tym przypadku – do kruszenia
ska∏ m∏otem) musimy si´ zastanowiç, czy nie lepiej by∏oby zainwestowaç w innà maszyn´
– mniej wszechstronnà, ale za to o konstrukcji w wi´kszym stopniu odpornej na zu˝ycie.

L I S T D O R E D A K C J I
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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 tekstów zamieszczonych 
w tym wydaniu na nast´pujàcych stronach:

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 42008
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Przygotuj swà maszyn´ do zimy!

Zima w Polsce rozpoczyna si´ zwykle
na poczàtku grudnia i trwa przez dzie-
wi´çdziesiàt do stu dni. Warunki panujàce

podczas tej pory roku nie zawsze bywajà
trudne, minionych dwadzieÊcia lat przyzwycza-
i∏o nas raczej do zim ciep∏ych,  ze Êrednià dobo-
wà temperaturà rzadko spadajàcà poni˝ej zera.
¸agodne zimy cieszà oczywiÊcie firmy budowla-
ne, które nie muszà przerywaç robót. Zimowe
warunki zimowe utrudniajà jednak eksploatacj´
maszyn budowlanych, a w niektórych przypad-
kach wr´cz uniemo˝liwiajà normalne wykony-
wanie robót. Szczególnie, je˝eli prowadzone sà
za pomocà maszyn nie przygotowanych
do pracy w obni˝onych temperaturach.

Byç mo˝e liczàc na ∏agodnà zim´ niektórzy w∏a-
Êciciele maszyn zaniechajà nale˝ytego przygo-
towania swych maszyn. Z ca∏à pewnoÊcià nie
przyniesie im to oszcz´dnoÊci, narazi raczej
na trudne do powetowania straty. Eksploatujàc
nieprzygotowany sprz´t nale˝y liczyç si´ z ko-
niecznoÊcià ponoszenia dodatkowych wydat-
ków na remonty i cz´Êci zamienne, op∏at za wy-
naj´cie maszyny zast´pczej, godziny nadliczbo-
we operatora oraz kar umownych za niedotrzy-
manie terminu… Zaniedbane maszyny sà awa-
ryjne, pami´tajmy tak˝e, ˝e drastycznie obni˝y
si´ ich wartoÊç na rynku wtórnym. A zatem war-
to zadbaç o nale˝yte przygotowanie maszyny
do zimy, nawet je˝eli ta oka˝e si´ ∏agodniejsza
ni˝ przewidywa∏y to prognozy.

Kluczowy wp∏yw na pogorszenie warunków eks-
ploatacji maszyny w okresie zimowym majà du˝e
wahania temperatury pociàgajàce za sobà niedo-
godnoÊci w postaci przymarzania hamulców
i sprz´gie∏, zawodnienia paliwa i Êrodków smar-
nych oraz tworzenia si´ ognisk korozji. W niskich
temperaturach zwi´kszajà si´ opory mechanicz-
ne. Na skutek wzrostu lepkoÊci olejów smaro-
wych utrudniony jest zap∏on, a metalowe cz´Êci
maszyn stajà si´ kruche. Przy przecià˝eniach
cz´sto dochodzi do p´kni´ç Êrub mocujàcych,
elementów osprz´tu roboczego, co ca∏kowicie
uniemo˝liwia dalszà eksploatacj´ sprz´tu. Co cie-
kawe, do tego rodzaju usterek dochodzi najcz´-
Êciej podczas wykonywanych w warunkach polo-
wych regulacji mechanizmów maszyny. Dlatego
te˝ warto zadbaç, by wszelkie regulacje przepro-
wadzaç zawczasu, w sprzyjajàcych warunkach
lub w ogrzewanych pomieszczeniach. Je˝eli jed-
nak zaistnieje koniecznoÊç dokonania korekty
ustawieƒ na placu budowy, pami´taç nale˝y, by
prowadziç je z wielkim wyczuciem.
KoniecznoÊç dotrzymania coraz bardziej napi´tych
terminów powoduje, ˝e maszyny budowlane sà
wykorzystywane niemal na okràg∏o. Zastanówmy
si´ jednak, czy wszystkie podo∏ajà diametralnie
wzrastajàcym obcià˝eniom wywo∏anym warunka-
mi zimowymi? Przed podj´ciem ostatecznej decy-
zji w∏aÊciciel maszyny powinien wziàç pod uwag´
jej stan techniczny i przepracowanà liczb´ godzin,
a tak˝e trudnoÊci w przeprowadzaniu ewentual-
nych napraw. Nak∏ady na nie mogà bowiem znacz-
nie przewy˝szyç zyski wypracowane przez maszy-
n´ do momentu trudnej do usuni´cia awarii. 
Zimà szczególnie nara˝one na zniszczenie by-
wajà przede wszystkim elementy osprz´tu ro-
boczego i ∏aƒcuchy. W maszynach s∏u˝àcych
do robót ziemnych cz´stym uszkodzeniom ule-
gajà równie˝ z´by i kraw´dzie tnàce ∏y˝ek. Te
z pozoru ma∏o znaczàce uszkodzenia majà nie-
bagatelny wp∏yw nie tylko na nadmierne zu˝y-
cie paliwa, ale przede wszystkim na stan tech-
niczny ca∏ej maszyny. Rozsàdnym rozwiàza-
niem wydaje si´ zatem wst´pne skruszenie
zmarzni´tego pod∏o˝a, na przyk∏ad m∏otem hy-
draulicznym. Pozwoli to na znacznie d∏u˝sze
u˝ytkowanie ∏y˝ek i ich cz´Êci.
Niestarannie albo co gorsza wcale nie wykona-
ne prace konserwacyjne, dajà o sobie znaç

Przed powzi´ciem decyzji o eksploatacji maszyny w sezonie zimowym,
w∏aÊciciel powinien wziàç pod uwag´ jej stan techniczny 
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z pewnym opóênieniem. Ich efekty przejawiajà
si´ w nadmiernym zu˝yciu podzespo∏ów ma-
szyny oraz wyst´powaniu cz´stych awarii. Te
z kolei zwiàzane sà z przestojami oraz koniecz-
noÊcià ponoszenia niespodziewanych wydat-
ków na przywrócenie maszyny do pe∏nej
sprawnoÊci technicznej. W takim przypadku
z regu∏y chodzi o spore kwoty, najcz´Êciej bo-
wiem uszkodzeniu ulegajà nie pojedyncze cz´-
Êci, lecz ca∏e podzespo∏y.
Niektórzy z u˝ytkowników maszyn liczàc na to,
˝e w tym roku niskie temperatury w cudowny
sposób ominà ich plac budowy nie decydujà si´
na tankowanie zimowego oleju nap´dowego.
Stosowane przez nich letnie paliwo wytràca
kryszta∏y parafiny, które bardzo szybko zapycha-
jà filtr paliwa, co po przejÊciowym spadku mocy,
doprowadza do ca∏kowitego unieruchomienia
silnika. W niskich temperaturach zwi´ksza si´

równie˝ lepkoÊç paliwa, co ma negatywny wp∏yw
na jakoÊç mieszanki w silniku wysokopr´˝nym.
Pociàga to za sobà równie˝ spadek mocy jed-
nostki nap´dowej. Dlatego te˝ od koƒca paê-
dziernika do kwietnia zaleca si´ stosowanie zi-
mowego oleju nap´dowego, nie wytràcajàcego
kryszta∏ów parafiny do minus 22°C. Je˝eli jednak
u˝ytkownik maszyny chcia∏by skorzystaç np.
z zapasów paliwa zgromadzonych latem, to bez-
wzgl´dnie zastosowaç musi do nich odpowied-
nie domieszki. Z regu∏y w celu zapobie˝enia two-
rzeniu si´ osadu parafinowego wystarczy
dwudziesto- lub maksymalnie trzydziestoprocen-
towa dolewka normalnej benzyny. Pami´taç jed-
nak nale˝y, ˝e sposób ten pociàga za sobà od-

czuwalne straty mocy silnika oraz jego nadmier-
ne obcià˝enie. Najlepszym wyjÊciem z sytuacji
okazaç mo˝e si´ zrezygnowanie ze stosowania
letniego paliwa i jego dalsze przechowywanie.
W przeciwnym razie u˝ytkownicy maszyn stoso-
waç powinni bezwzgl´dnie specjalne dodatki
uszlachetniajàce oferowane przez wi´kszoÊç
firm rafineryjnych.
Silniki ch∏odzone cieczà ju˝ przed wystàpie-
niem pierwszych mrozów wymagajà dodania
do stosowanego ch∏odziwa odpowiednio do-
branej domieszki Êrodków niezamarzajàcych.
W niskich temperaturach Êrodki smarne stoso-
wane powszechnie w maszynach zwi´kszajà
swà lepkoÊç. Pociàga to za sobà zwi´kszenie
oporów i tarcia. To z kolei powoduje niekorzyst-
ne zjawiska w postaci: utrudnionego rozruchu
silników spalinowych, wyst´powania du˝ych
oporów ruchu cieczy w uk∏adach hydraulicz-
nych, wyraênego spowolnienia cykli pracy
osprz´tu o nap´dzie hydraulicznym, zwi´kszo-
nego obcià˝enia uk∏adów nap´dowych, gorszej
p∏ynnoÊci Êrodków smarnych w uk∏adach cen-
tralnego smarowania, niedostatecznego dost´pu
oleju lub smaru do punktów smarnych. W agre-
gatach nap´dowych (silniki spalinowe i przek∏ad-
nie) nale˝y zatem odpowienio wczeÊniej zasto-
sowaç Êrodki smarne i olej hydrauliczny o ni˝-
szych temperaturach krzepni´cia, które sprostaç
mogà trudnym warunkom klimatycznym.
Zimà brud zbierajàcy si´ na pracujàcych maszy-
nach jest szczególnie trudny do usuni´cia. B∏o-
to osiadajàce na gàsienicach czy ko∏ach lub
podwoziu pozostawione na noc, zamienia si´
w twarde grudy. W czasie zimowych miesi´cy
nale˝y zaplanowaç odpowiednio d∏u˝szy - w po-
równaniu z okresem wiosennym i letnim - czas
przeznaczony na czyszczenie maszyn. Na po-
czàtek za pomocà szufli lub ∏opaty powinno si´
przede wszystkim gruntownie oczyÊciç ko∏a
i pozosta∏e elementy uk∏adu jezdnego maszyny.
W przeciwnym razie dojÊç mo˝e nawet do jego
zablokowania i powa˝nej, trudnej do usuni´cia
w warunkach polowych awarii.
W ˝adnym wypadku maszyny parkowane
„pod chmurkà” nie powinny byç czyszczone
na mokro. Woda wnikajàca do uk∏adów jezd-
nych mo˝e je zablokowaç, cz´sto dochodzi
do powa˝nych uszkodzeƒ wynik∏ych z przymar-
zni´cia gàsienicy do rolek nap´dowych.
Maszyny do prac ziemnych po zakoƒczeniu pra-

Dobrze przygotowana maszyna nawet gdy przyjdzie jej pracowaç w naj-
trudniejszych warunkach nie zawiedzie swego w∏aÊciciela…
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cy powinny byç odstawiane na utwardzone i czy-
ste place. Ustawiaç nale˝y je zawsze na p∏askiej,
równej powierzchni. W ten sposób unikniemy
na przyk∏ad koniecznoÊci czasoch∏onnego zwal-
niania przymarzni´tego hamulca r´cznego. Gà-
sienice maszyn pozostawionych na mi´kkim
pod∏o˝u mogà doƒ przymarznàç. Przy próbie
wyrwania maszyny z okowów dochodzi najcz´-
Êciej do uszkodzenia gàsienic, a podczas wi´k-
szych mrozów nawet ca∏ego uk∏adu jezdnego.
Maszyny, których integralne cz´Êci stanowià
zbiorniki z wodà (na przyk∏ad walce) najlepiej
przechowywaç w ogrzewanych pomieszcze-
niach. Je˝eli nie jest to mo˝liwe, wod´ nale˝y
spuÊciç na noc lub domieszaç do niej Êrodki
przeciwdzia∏ajàce zamarzaniu. Nale˝y jednak
wczeÊniej upewniç si´, ˝e nie spowodujà one
zak∏ócenia prac uk∏adów zasilanych wodà.
W wi´kszych ∏adowarkach stosowana jest prze-
ciwwaga w oponach tylnych kó∏. Balastem jest
woda lub inna ciecz. Je˝eli takie maszyny pra-
cujà na mrozie, to pomyÊleç nale˝y o wype∏nie-
niu balastu wodà z domieszkà odpowiednich
substancji w rodzaju odpowiednio skompono-
wanego roztworu soli.
Pami´taç nale˝y, ˝e w niskich temperaturach na-
st´puje spadek pojemnoÊci akumulatora. Nawet
gdy jest on w pe∏ni na∏adowany, przy temperatu-
rze minus 26°C jego sprawnoÊç drastycznie spa-
da i wynosi zaledwie dwadzieÊcia procent warto-
Êci nominalnej. Nie wystarczy to do uruchomienia
wych∏odzonej maszyny, dlatego te˝ w przypadku
utrzymywania si´ przez d∏u˝szy czas siarczystych
mrozów zaleca si´ wymontowywanie akumulatora
po skoƒczonej pracy i przechowywanie go
w ogrzewanym pomieszczeniu. Choç czynnoÊç ta
z pewnoÊcià nie nale˝y do najprzyjemniejszych,
z ca∏à pewnoÊcià si´ op∏aci. 
Ujemne temperatury majà bardzo du˝y wp∏yw
na zdolnoÊç rozruchowà akumulatora. Akumu-
lator ca∏kowicie na∏adowany pod obcià˝eniem
przy 0°C posiada 65 procent zdolnoÊci rozru-
chowej, natomiast w temperaturze minus
18°C jego zdolnoÊç rozruchowa wynosi tylko
oko∏o 40 procent. Dzieje si´ tak ze wzgl´du na
rosnàcy opór i wolniej przebiegajàce reakcje
chemiczne. RównoczeÊnie ze spadkiem wydaj-
noÊci akumulatora wzrastajà wymagania silnika
w porze zimowej, poniewa˝ olej silnikowy w ni˝-
szych temperaturach jest bardziej zag´szczony.
Nale˝y pami´taç, by akumulator by∏ zawsze

w pe∏ni na∏adowany. Stanowi on magazyn ener-
gii elektrycznej, która jest niezb´dna do urucho-
mienia silnika. Po uzyskaniu przez silnik odpo-
wiednich obrotów dostarczycielem energii elek-
trycznej do instalacji jest alternator lub pràdnica.
RównoczeÊnie ∏adowany jest równie˝ akumula-
tor. Dlatego szczególnie w okresie zimowym bar-
dzo wa˝ne jest sprawdzenie napi´cia ∏adowania
akumulatora. Zwi´kszona lepkoÊç Êrodków
smarnych i gorsza jakoÊç mieszanki paliwa w sil-
niku prowadzi zimà do koniecznoÊci wielokrot-
nych prób jego uruchamiania. Powoduje to ob-
cià˝enia dla akumulatora, spadek jego sprawno-
Êci, a w konsekwencji niemo˝noÊç uruchomienia
maszyny. Dlatego te˝ zaleca si´ przeprowadza-
nie cz´stych kontroli stopnia na∏adowania aku-
mulatora. Uzyskane w ten sposób dane informu-
jà nas nie tylko o jego sprawnoÊci, ale równie˝
ca∏ego uk∏adu elektrycznego maszyny.
Coraz cz´Êciej na du˝ych placach budowy sto-
sowane sà podgrzewacze akumulatorów. Urzà-
dzenia te zapewniajà prac´ akumulatora w opty-
malnej temperaturze i chronià go przed zniszcze-
niem na du˝ym mrozie. Podgrzewacz montowa-
ny na sta∏e pod akumulatorem jest w stanie pod-
nieÊç w ciàgu trzech godzin temperatur´ jego
otoczenia z minus 30°C do 0°C. Urzàdzenie mo-
˝e byç w∏àczane za pomocà zegara sterujàcego
lub te˝ dzia∏aç stale. W tym drugim przypadku
dzi´ki zastosowaniu termostatu nie istnieje za-
gro˝enie przegrzania akumulatora. Niektórzy
z u˝ytkowników maszyn budowlanych korzystajà

W okresie zimowym uk∏ady jezdne maszyn gàsienicowych sà szczegól-
nie nara˝one na uszkodzenia. Dlatego te˝ powinny byç po zakoƒczeniu
pracy gruntownie czyszczone 
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zimà z coraz bardziej ostatnio popularnego urzà-
dzenia, jakim jest minigenerator solarny. Umiesz-
czony na dachu kabiny jest praktycznie niewidocz-
ny, a co za tym idzie nie stanie si´ raczej ∏upem
z∏odzieja. Po∏àczony z akumulatorem maszyny
mo˝e kompensowaç spadki napi´cia i tym samym
przed∏u˝aç jego ˝ywotnoÊç. Pami´taç jednak nale-
˝y o prawid∏owym monta˝u generatora. Powinien
on byç lekko pochylony i nakierowany na po∏u-

dnie. W ten sposób nastàpi szybsze stopnienie
Êniegu. W przeciwnym wypadku solarny generator
staje si´ przecie˝ bezu˝yteczny.
Zimà zadbaç nale˝y o sprawnoÊç oÊwietlenia ma-
szyny. WczeÊnie zapadajàcy zmrok sprawia, ˝e
konieczne jest doÊwietlenie pola pracy. Sprawne
Êwiat∏a pozycyjne podnoszà te˝ bezpieczeƒstwo
pracy redukujàc ryzyko kolizji.
W warunkach zimowych dla prawid∏owej eksplo-
atacji maszyn budowlanych olbrzymie znacze-
nie ma sposób pracy operatora. WÊród cz´Êci
obs∏ugujàcych maszyny budowlane panuje
przekonanie, ˝e nawet przy siarczystym mrozie
prac´ mo˝na rozpoczynaç natychmiast po zaj´-
ciu miejsca w kabinie, a podgrzewanie podze-
spo∏ów, pozostawienie silnika przez pewien
czas na wolnych obrotach mo˝e byç dla nowo-
czesnej maszyny wr´cz szkodliwe.
W zimie podczas konserwacji maszyn budowla-
nych zastosowanie znajduje wiele regu∏, jakie zna-
my z eksploatacji samochodów osobowych. I tak:
zamki traktowaç nale˝y Êrodkami chroniàcymi je

przed zamarzaniem lub odmra˝aczami. Przyma-
rzaniu piórek wycieraczek zapobiec mo˝na pod-
k∏adajàc pod nie kawa∏ki tektury lub styropianu.
W ten sposób niejako przy okazji chronimy przed
uszkodzeniem równie˝ silniczki wycieraczek.
Otwarte pulpity sterownicze maszyn nie posiadajà-
cych kabin chronimy nak∏adajàc na nie foli´. Nie
tylko na noc, ale w czasie ka˝dej przerwy w pracy.
Przymarzni´tych okien, klap i drzwi nie nale˝y
otwieraç na si∏´. W celu zapobie˝enia wystàpieniu
uszkodzeƒ wywo∏anych przymarzaniem, nale˝y
starannie posmarowaç uszczelki dost´pnymi po-
wszechnie preparatami silikonowymi.
Zimà niektóre z maszyn sà wycofywane z placu
budowy. Nale˝y pami´taç o przestrzeganiu ˝ela-
znych regu∏ przechowywania takiego sprz´tu.
Du˝e znaczenie ma wybór miejsca, w którym
b´dà zimowa∏y maszyny. Najlepsze sà pomiesz-
czenia zamkni´te, a przynajmniej zadaszone.
Tak czy inaczej, w celu ograniczenia tworzenia
si´ kondensatów oraz zapobiegania korozji,
zbiorniki paliwa i uk∏adów hydraulicznych po-
winny zostaç nape∏nione do maksimum, nato-
miast zbiornik p∏ynu ch∏odzàcego do normalne-
go poziomu. Mieszanka musi zostaç tak skom-
ponowana, by nie zamarza∏a w niskich tempera-
turach. Niemalowane cz´Êci metalowe winny zo-
staç starannie oczyszczone i zabezpieczone
specjalistycznymi Êrodkami antykorozyjnymi.
Pami´tajmy, ˝e cz´sto jeszcze praktykowane
przykrywanie nieu˝ywanych zimà maszyn plan-
dekami, odwrotnie do zamierzeƒ, wp∏ywa nega-
tywnie na ich stan. Tworzàcy si´ pod pow∏okami
kondensat pary wodnej przyspiesza korodowa-
nie cz´Êci maszyny. Pami´tajmy, ˝e przykrywa-
nie maszyn plandekami jest bardziej szkodliwe
ni˝ przechowywanie ich bez ˝adnych zabezpie-
czeƒ pod go∏ym niebem! Dlatego te˝ powinno
si´ jak najszybciej usunàç z maszyn te pseudo-
ochronne ochraniacze. Wa˝ne pozostaje tak˝e
staranne oczyszczenie sprz´tu i staranne usuni´-
cie wszelkich dostrze˝onych ognisk korozji. W ce-
lu zapobie˝enia jej dalszemu rozprzestrzenianiu
stosowaç mo˝na specjalne Êrodki.
Ko∏a maszyn wycofanych z placu budowy powinny
zostaç napompowane do wartoÊci znamionowej.
Od czasu do czasu nale˝y przemieszczaç nieu˝y-
wanà maszyn´. O ile istniejà ku temu warunki, mo˝-
na te˝ umieÊciç jà na specjalnych, drewnianych
podstawkach, tak by ogumienie nie mia∏o bezpo-
Êredniego kontaktu z wych∏odzonym pod∏o˝em.

Je˝eli zawczasu odpowiednio przygotujemy maszyn´ do zimy, wystarczy
tylko jà odÊnie˝yç, by natychmiast przystàpiç do normalnej pracy… 
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 KoniecznoÊç transportowania ci´˝kich ma-

szyn budowlanych wià˝e si´ ze wzrostem za-
interesowania specjalistycznymi naczepami

oferowanymi przez firm´ V&S Truck-Trailers z pod-
wroc∏awskich Kàtów. Zestaw transportujàcy wa˝à-
cà kilkadziesiàt ton kopark´ lub wozid∏o mo˝e ulec
awarii, co pociàga za sobà olbrzymie straty zwiàza-
ne z opóênionym dostarczeniem maszyny na plac
budowy, a tym samym gro˝àcym niedotrzymaniem
terminu wykonania prac. Awaria specjalistycznej
przyczepy czasem jest mo˝liwa do usuni´cia we
w∏asnym zakresie przez kierujàcego zestawem.
Cz´Êciej jednak konieczna jest interwencja wyspe-
cjalizowanego serwisu, który je˝eli ca∏kowicie nie
naprawi naczepy, to przynajmniej sprawi, ˝e b´dzie
ona mog∏a najpierw dojechaç do miejsca przezna-
czenia, a póêniej do autoryzowanego warsztatu.
V&S Truck-Trailers przywiàzuje nale˝ytà wag´
do obs∏ugi posprzeda˝nej, dlatego te˝ konse-
kwentnie wdra˝a profesjonalny system serwiso-
wo-naprawczy. W sk∏ad sieci serwisowej V&S
wchodzà jeszcze trzy inne punkty nale˝àce do nie-
zale˝nych partnerów firmy, Sà nimi dzia∏ajàcy
w Tychach Truck-Bus Service, Rystal Serwis z Ple-
szewa oraz Remo-Car z P∏ochocina. Dzia∏alnoÊç
serwisu jest zorganizowana w ten sposób, ˝e nie-
zale˝ni partnerzy V&S Truck-Trailers udzielajà po-
mocy w promieniu stu kilometrów od swych sie-
dzib, natomiast sama firma Êwiadczy us∏ugi serwi-
sowe na terenie ca∏ego kraju, niezale˝nie od pory
dnia, tak˝e w niedziele i Êwi´ta.
Mobilny serwis V&S dysponuje samochodem
warsztatowym wyposa˝onym w aparatur´ diagno-
stycznà, agregat pràdotwórczy oraz specjalistycz-
ne narz´dzia. Sta∏e monitorowanie przebiegu eks-
ploatacji naczep u˝ywanych przez polskie firmy

pozwoli∏o na opracowanie zestawienia najcz´Êciej
potrzebnych cz´Êci zamiennych. Znajdujà si´ one
stale w samochodzie warsztatowym, co równie˝
znaczàco skraca czas wykonywanych napraw. 
W celu ograniczenia wyjazdów ekipy serwisowej
do naprawd´ niezb´dnych przypadków, specjali-
Êci serwisowi V&S udzielajà tak˝e porad telefonicz-
nych. Gdy problemu nie udaje si´ rozwiàzaç w ten
sposób, do usuni´cia defektu wysy∏any zostaje
wspomniany samochód serwisowy.
Trzecim, obok porad telefonicznych i mobilnego
serwisu, ogniwem systemu serwisowo-naprawcze-
go V&S Truck-Trailers jest odpowiednio zaopa-
trzony magazyn cz´Êci zamiennych. Jego stan
jest uzupe∏niany na bie˝àco. W razie koniecznoÊci
cz´Êç zamienna mo˝e zostaç b∏yskawicznie spro-
wadzona i dostarczona do zamawiajàcego wprost
z magazynu centralnego.
Wspó∏czesne naczepy specjalistyczne sà skompli-
kowanymi konstrukcjami. Dlatego te˝ pracownicy
serwisu V&S i jego partnerów biorà udzia∏ w cy-
klicznych szkoleniach organizowanych przez firm´
Nooteboom. Dzi´ki temu radzà sobie doskonale ze
wszelkimi problemami, jakie napotykajà u˝ytkow-
nicy w codziennej eksploatacji sprz´tu.

V&S docenia wag´ obs∏ugi posprzeda˝nej
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Spycharki gàsienicowe pro-
dukowane przez koncern
CASE od ponad pó∏ wieku

cieszà si´ renomà na rynkach
amerykaƒskich. Nic zatem dziw-
nego, ˝e firma majàca olbrzymie
doÊwiadczenie w produkcji tego
typu maszyn (pierwszà powsta∏à
jeszcze w kooperacji American
Tractor Company zaprezentowa∏a
w roku 1956) postanowi∏a podbi-
jaç rynki europejskie. Niezawod-
noÊç, prostota konstrukcji, a tak-
˝e przyst´pna cena pozwalajà sà-
dziç, ˝e spycharki gàsienicowe
CASE znajdà zwolenników tak˝e
wÊród polskich u˝ytkowników. Ci
realizujàcy wi´ksze projekty zwià-
zane z budowà dróg i autostrad
zwrócà z pewnoÊcià uwag´ na spy-
chark´ CASE 1850K Series 3.

W wyposa˝eniu standardowym
wraz z typowym osprz´tem spy-
charkowym maszyna wa˝y nieco
ponad dwadzieÊcia ton. W innych
wersjach, w zale˝noÊci od konfi-
guracji jej ci´˝ar roboczy mo˝e
wzrosnàç nawet do dwudziestu
trzech ton. Dost´pna jest w sze-

Êciu wersjach ró˝niàcych si´
g∏ównie szerokoÊcià klepek gà-
sienic oraz rodzajem i pojemno-
Êcià lemiesza. Spycharka Ca-
se 1850K Series 3 nap´dzana jest
nowoczesnym silnikiem Case Fa-
mily IV 667TA/EED stanowiàcym
wspólnà konstrukcj´ in˝ynierów
firm Cummins i Iveco Motors.
Na uwag´ zas∏uguje stosunkowo
niewielka pojemnoÊç tej wykona-
nej w technologii common rail jed-
nostki nap´dowej. Wynosi ona bo-
wiem tylko 6,7 litra. Jednak moc net-

to rozwijana przez silnik – 137 KW
– jest w zupe∏noÊci wystarczajàca
dla spycharki tej klasy. Mo˝e ona
bez najmniejszych przeszkód wyko-
nywaç prace w najci´˝szych nawet
warunkach terenowych. 
Pompy z´bate nap´dzane przez
zmiennik momentu pracujàce
w zamkni´tym obwodzie hydrau-
licznym cechujà si´ wyjàtkowo du-
˝ym wydatkiem, który  wynosi a˝
249 l/min. Dodaç jednak trzeba,
˝e zadaniem pomp jest nie tylko
zasilanie hydrauliki uk∏adu robo-
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Spycharka gàsienicowa CASE 1850K

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: 

Ci´˝ar roboczy
Maszyna w wyposa˝eniu standardowym, z osprz´tem spycharkowym 
Waga ca∏kowita maszyny 20.080 kg

Silnik Case Family IV 667TA/EED
(szeÊciocylindrowy, wysokopr´˝ny z bezpoÊrednim wtryskiem, ch∏odzony cieczà)
PojemnoÊç skokowa 6.700 cm3

Moc znamionowa 137 kW/183 KM/2.000 obr/min
Maksymalny moment obrotowy 860 Nm - 1.400 obr/min

Lemiesz
W maszynie zastosowaç mo˝na ró˝nego rodzaju lemiesze – wkl´s∏y, pó∏wkl´-
s∏y. Obracalne lemiesze typu PAT pozwalajàcy na spychanie urobku na bok
oraz lemiesze sta∏e s∏u˝àce do przemieszczania olbrzymich mas urobku.

Gàsienice
EfektywnoÊç maszyny zwi´kszyç mo˝na dzi´ki zastosowaniu ró˝nego typu
gàsienic pozwalajàcych na zachowanie warunków trakcyjnych spycharki nie-
zale˝nie od pod∏o˝a, na którym pracuje. Opcjonalnie dost´pne sà tak˝e gà-
sienice LGP zmniejszajàce nacisk maszyny na pod∏o˝e.

Operator spycharki ma doskona∏à widocznoÊç
na kraw´dê lemiesza i spychany urobek
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czego, ale równie˝  nap´du hydro-
statycznego spycharki. 
W maszynie zastosowano prze∏à-
czalnà pod obcià˝eniem modu-
larnà skrzyni´ biegów typu „Po-
wer Shift” oraz jednofazowy
zmiennik momentu. Przek∏adnia
ma trzy stopnie i pozwala na osià-
gni´cie przez spychark´ maksy-
malnej pr´dkoÊci 10,9 km/h.
W zale˝noÊci od tego, na jakim
gruncie porusza si´ spycharka, wy-
posa˝yç jà mo˝na w gàsienice
o ró˝nej szerokoÊci klepki. Rozmia-
ry najcz´Êciej stosowanych wahajà

si´ od 500 do nawet 915 mm. Tak
szerokie klepki umo˝liwiajà zacho-
wanie bardzo dobrych w∏aÊciwo-
Êci trakcji nawet podczas robót
wykonywanych na terenach pod-
mok∏ych, polach i ∏àkach. 
Kolejnym istotnym elementem
majàcym bezpoÊredni wp∏yw
na efektywnoÊç pracy spycharki
jest rodzaj zastosowanego lemie-
sza oraz mo˝liwoÊç jego regulacji
w jak najwi´kszej liczbie p∏asz-
czyzn. Najcz´Êciej wykorzystywa-
ne lemiesze mogà byç ustawione
pod kàtem do osi maszyny, co
pozwala na przesuwanie urobku
na bok. Tego typu lemiesz nie na-
daje si´ jednak do spychania du-
˝ych i ci´˝kich mas ziemi. Do te-
go rodzaju prac stosowaç trzeba
lemiesz sta∏y o solidnej konstruk-
cji. Szeroka gama lemieszy ró˝ne-
go kszta∏tu i wielkoÊci w znaczàcy

sposób zwi´ksza mo˝liwoÊci wy-
korzystania spycharki. 
W maszynie zastosowano zawie-
szone do ramy maszyny wahliwie
podwozie gàsienicowe stabilizo-
wane za pomocà zespo∏u si∏owni-
ków. Rozwiàzanie to pozwala
na stabilnà prac´ spycharki i pre-
cyzyjne manewry niezale˝nie
od pod∏o˝a. Precyzyjnà prac´
umo˝liwia tak˝e mechanizm skr´-
tu o specjalnej konstrukcji. Ope-
rator mo˝e wykonywaç ∏agodne
zwroty maszynà przy zachowaniu
pe∏nej mocy na obu gàsienicach,
a tak˝e skr´caç w miejscu. Kon-
strukcja zapewnia pe∏nà precyzj´
dzia∏ania w ró˝nego rodzaju pra-
cach i warunkach terenowych.
W spycharce zastosowano ram´
trakcyjnà o specjalnej spawanej
konstrukcji. Wykorzystanie grubo-
Êciennych elementów o przekroju
zamkni´tym wp∏ywa na podniesie-
nie odpornoÊci na odkszta∏cenia,
trwa∏oÊci i stabilnoÊci podwozia
oraz optymalne przenoszenie na-
pr´˝eƒ i si∏ skr´cajàcych. 
Komfortowa kabina spycharki
z zabezpieczeniem ROPS za-
pewnia operatorowi odpowied-
nie warunki pracy. Posadowio-

na na specjalnych amortyzato-
rach jest dobrze odseparowa-
na od ramy i uk∏adu jezdnego
spycharki i tym samym zabez-
pieczona przed ha∏asem i szko-
dliwymi wibracjami. Czytelne
wskaêniki na desce rozdzielczej
pozwalajà  operatorowi Êledziç
parametry pracy maszyny. Mo˝e
on korzystaç równie˝ z wielo-
funkcyjnego wyÊwietlacza. Uk∏a-
dy automatyki pozwalajà dobraç
w∏aÊciwy bieg i parametry usta-
wieƒ lemiesza, co u∏atwia prac´
operatora w sytuacjach, w któ-
rych musi on na przyk∏ad cz´sto
zmieniaç kierunek jazdy i doko-
nywaç cz´stych zwrotów. 
Dzi´ki zwartej budowie ca∏ej ma-
szyny i odpowiednio wyprofilowa-
nej pokrywie silnika operator spy-
charki ma doskona∏à widocznoÊç

na pole pracy, bez przeszkód ob-
serwowaç mo˝e górnà kraw´dê
lemiesza oraz spychany urobek. 
Prowadzenie prac serwisowych
i ewentualnych napraw u∏atwiajà
szeroko otwierane klapy serwiso-
we oraz specjalna konstrukcja
kabiny odchylanej za pomocà si-
∏ownika. Rozwiàzanie to pozwala
uzyskaç nieskr´powany dost´p
do podzespo∏ów przeniesienia
nap´du i uk∏adu hydraulicznego.
Mechanikowi ∏atwo jest dostaç si´
te˝ do filtra hydraulicznego, który
wed∏ug zaleceƒ producenta musi
byç wymieniany co 1.000 mth. 
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Mo˝liwoÊç doboru odpowiednich gàsienic
umo˝liwia prac´ spycharki w trudnym terenie

Szerokie klapy zapewniajà swobodny dost´p
do newralgicznych podzespo∏ów spycharki

Istotnym parametrem spycharki jest mo˝liwo-
Êç wielop∏aszczyznowej regulacji lemiesza
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Orlen Oil b´dàcy wiodàcym producentem
Êrodków smarowych w Polsce opracowa∏
i wprowadzi∏ na rynek grup´ produktów

przeznaczonych specjalnie dla maszyn budowla-
nych. W ofercie Orlen Oil znajdziemy oleje do wy-
sokoobcià˝onych silników eksploatowanych, oleje
wielofunkcyjne hydrauliczno-przek∏adniowe lub
silnikowo-hydrauliczno-przek∏adniowe spe∏niajàce
wymagania mi´dzy innymi Caterpillar, Case New
Holland, Volvo i Allison.
Oferta dla bran˝y budowlanej obejmuje równie˝ ole-
je przek∏adniowe: syntetyczne, pó∏syntetyczne i mi-
neralne w ró˝nych klasach jakoÊciowych i lepko-
Êciowych. Ponadto oferowane sà specjalne oleje

technologiczne mi´dzy innymi olej separacyjny po-
zwalajàcy na rozdzielenie transportowanego asfaltu
od metalowej powierzchni skrzyni ∏adunkowej.
W ofercie Orlen Oil zajdziemy równie˝ p∏yny eksplo-
atacyjne do uk∏adów ch∏odniczych i hamulcowych
oraz ró˝nego rodzaju smary.
Produkty Orlen Oil posiadajà wszystkie najwa˝niej-
sze aprobaty i specyfikacje znanych producentów
sprz´tu mi´dzy innymi MAN, DAF, Iveco, Scania,

Volvo, Mercedes-Benz, Cummins, Komatsu, Case
New Holland, MTU, Caterpillar. Orlen Oil utrzymuje
specjalistyczny serwis olejowy, który posiada mo-
bilne laboratorium pozwalajàce na bie˝àcà diagno-
styk´ oleju np. w bazie transportowej u klienta.
– Orlen Oil produkuje w oparciu o najwy˝sze Êwia-
towe i krajowe standardy. Firma posiada certyfikat
zarzàdzania jakoÊcià ISO 9001:2000 oraz
AQAP 2110: 2003. Dok∏adamy wszelkich staraƒ, by
klienci znaleêli w naszej ofercie wszystko, co jest
potrzebne na placu budowy – wyjaÊnia dyrektor
handlowy Orlen Oil, Rafa∏ ˚uchalski.
Olej nowej generacji Platinum Ultor Plus 15W/40
przygotowany w oparciu o najwy˝szej klasy mine-
ralne oleje bazowe, uzupe∏nione dodatkami uszla-
chetniajàcymi. Zapewnia utrzymanie czystoÊci sil-
nika, zapobiega powstawaniu osadów i nadmier-
nemu zu˝yciu elementów jednostki nap´dowej.
W∏asnoÊci u˝ytkowe oleju gwarantujà bezawaryj-
nà prac´ silnika nawet w najtrudniejszych warun-
kach eksploatacji. Platinum Ultor Plus spe∏nia naj-
ostrzejsze wymagania producentów samochodów
ci´˝arowych, autobusów i ci´˝kiego sprz´tu. Zale-
cany jest do silników spe∏niajàcych normy Euro 1,
2, 3 i 4 dotyczàce emisji spalin. Posiada ponadto
aprobaty wiodàcych producentów pojazdów,
m.in. Mercedes Benz, Volvo, Man i Renault. 
Platinum Ultor CH-4 15W/40 jest wysokiej jakoÊci
olejem silnikowym przeznaczonym do pracy w ob-
cià˝onych silnikach wysokopr´˝nych (z turbodo∏a-
dowaniem i bez) szczególnie w du˝ych samocho-
dach ci´˝arowych i sprz´cie budowlanym spe∏nia-
jàcym wspó∏czesne wymagania API, ACEA oraz
wymogi ochrony Êrodowiska Euro 3, 2 i 1. Specjal-
na kompozycja oleju zapewnia doskona∏e zabez-
pieczenie silnika przed zu˝yciem oraz d∏ugie prze-
biegi mi´dzywymianowe. Spe∏nia wymagania: Re-
nault RD, Scania (dotyczy silników Scania Euro 3
z okresami mi´dzywymianowymi 60.000 km), DAF
EUR 2 i EUR 3, Iveco, MTU Type 2, Caterpillar
ECF-1a i Deutz DQC-II-05.
Oleje przek∏adniowo-hydrauliczne Orlen Oil
PTF 10W i Orlen Oil PTF 30 przeznaczone sà do pra-
cy w ci´˝kich warunkach, np. w skrzyniach biegów,
uk∏adach przenoszenia mocy oraz uk∏adach hydrau-
licznych ciàgników i ∏adowarek. Nie mo˝na ich sto-
sowaç jako oleje silnikowe. Spe∏niajà wymagania:
Komatsu Dresser HMS B21-0006, Komatsu Micro-
Clutch, Caterpillar TO-4 i Allison C-4.

Orlen Oil dla bran˝y budowlanej

Orlen Oil wprowadzi∏ na rynek grup´ produktów przeznaczonych spe-
cjalnie dla maszyn budowlanych
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 Mijajàcy ju˝ rok 2008 rok okaza∏ si´ prze∏o-

mowy w dzia∏alnoÊci dzia∏u serwisu i cz´-
Êci zamiennych firmy Interhandler. Pierw-

szym wa˝nym wyzwaniem by∏a rozbudowa sieci
serwisowej. Obecnie na terenie ca∏ego kraju dzia-
∏a siedemnaÊcie oddzia∏ów, w tym cztery Punkty
Obs∏ugi Klienta. Nowo powsta∏e jednostki dzia∏ajà
w ¸odzi, D∏ugo∏´ce ko∏o Wroc∏awia, Pile, Koszali-
nie oraz w Lublinie. Ponadto Interhandler podjà∏
tak˝e decyzj´ o zmianie lokalizacji siedzib oddzia-
∏ów w Poznaniu, Krakowie i Katowicach (Czeladzi).
Dzia∏ania te mia∏y na celu uzyskanie znacznie
wi´kszej powierzchni na dzia∏alnoÊç serwisowà
oraz ekspozycj´ oferowanych maszyn. 
Ka˝dy z oddzia∏ów firmy Interhandler wyposa˝ony
jest w zestaw narz´dzi i oprzyrzàdowanie nie-
zb´dne do serwisowania maszyn JCB, samocho-
dy serwisowe i to co najwa˝niejsze… zespó∏ fa-
chowców doskonale znajàcych zagadnienia zwià-
zane z obs∏ugà serwisowà sprz´tu marki JCB.
Ka˝dy z dziewi´çdziesi´ciu siedmiu samocho-
dów serwisowych, jakimi dysponuje Interhandler
stanowi w praktyce mobilny warsztat, dzi´ki któ-
remu mo˝na wykonaç przeglàd maszyny oraz jej
ewentualnà napraw´ w warunkach polowych.
Oddzia∏y serwisowe to nie tylko warsztat. To tak-
˝e miejsce, w którym klienci mogà zapoznaç si´
z ofertà firmy Interhandler, obejrzeç wybrany mo-
del maszyny JCB wraz z dostosowanym do niej
osprz´tem roboczym. Doradcy handlowi firmy
pomagajà ka˝demu z klientów dobraç odpowied-
ni sprz´t do charakteru wykonywanej pracy. 
Dzi´ki tak rozbudowanej sieci sprzeda˝y u˝ytkow-
nicy maszyn JCB majà niemal nieograniczony do-
st´p do cz´Êci zamiennych oraz us∏ug serwiso-
wych w ka˝dym zakàtku kraju. Wa˝nym elemen-
tem tego systemu jest magazyn centralny w Toru-
niu oraz Âwiatowe Centrum Cz´Êci Zamiennych
JCB znajdujàce si´ w Uttoxeter w Anglii. Je˝eli ja-
kaÊ z cz´Êci zmiennych nie jest w danej chwili do-
st´pna w magazynie lokalnego oddzia∏u Interhan-
dlera, zamówienie na nià jest kierowane do maga-
zynu centralnego w Toruniu. Stàd codziennie
do klientów w ca∏ym kraju wysy∏ane sà cz´Êci za-
mienne, komponenty oraz zamówiony osprz´t
do maszyn. Za sprawà perfekcyjnie dzia∏ajàcej sie-
ci dystrybucji klient obs∏ugiwany jest niemal od r´-
ki. BezpoÊrednie po∏àczenie z centralnym maga-
zynem JCB pozwala w praktyce zagwarantowaç

pe∏nà dost´pnoÊç cz´Êci zamiennych i materia∏ów
eksploatacyjnch oferowanych w bardzo przyst´p-
nych cenach. 
Innym wa˝nym wyzwaniem dla firmy Interhandler
by∏o w tym roku stworzenie Dzia∏u Wsparcia Tech-
nicznego. Pracownicy tej jednostki zajmujà si´ ob-
s∏ugà posprzeda˝nà, w sk∏ad której wchodzi:
• sprzeda˝ osprz´tu do maszyn JCB,
• sprzeda˝ cz´Êci zamiennych,
• obs∏uga gwarancyjna maszyn i osprz´tu JCB.
Sprzeda˝à osprz´tu JCB zajmujà si´ Doradcy
Techniczno-Handlowi Serwisu (DTHS), którzy
dzia∏ajàc na terenie ca∏ego kraju doradzajà klien-
tom w zakresie doboru odpowiedniego osprz´tu
do maszyn, agregatów i narz´dzi hydraulicznych
oraz generatorów pràdu marki JCB. Doradcy zaj-
mujà si´ tak˝e sprzeda˝à cz´Êci zamiennych.
Wsparcie dla DTHS stanowi Dzia∏ Cz´Êci Zamien-
nych, który realizuje zamówienia klientów korzy-
stajàcych z us∏ug infolinii 0 801 11 30 20 oraz skle-
pu internetowego: www.interhandler.sklep.pl Ob-
s∏ugà gwarancyjnà maszyn i osprz´tu JCB zajmu-
je si´ czteroosobowy zespó∏  doskonale wyszkolo-
nych specjalistów, znajàcych nie tylko obs∏ug´
maszyn JCB, ale tak˝e procesy produkcyjne po-
szczególnych modeli. Sà oni pierwszym ogniwem
w realizacji napraw gwarancyjnych maszyn.
SprawnoÊç dzia∏ania dzia∏u cz´Êci zamiennych
i serwisu wynika z optymalnego funkcjonowania
poszczególnych jednostek. Ka˝da z nich stara si´
sprostaç wyzwaniom dnia codziennego, tak by ja-
ko ca∏oÊç Dzia∏u Cz´Êci Zamiennych i Serwisu sta-
nowiç jak najlepsze wsparcie dla coraz wi´kszej
liczby polskich u˝ytkowników maszyn JCB.

Interhandler rozwija Dzia∏ Wsparcia Sprzeda˝y 

Ka˝dy z oddzia∏ów firmy Interhandler wyposa˝ony jest we wszelkie Êrod-
ki niezb´dne do serwisowania maszyn JCB
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Firma Komatsu oferuje u˝ytkownikom maszyn
kilka systemów z´bów. Niezwykle ciekawe
technologicznie rozwiàzanie stanowià z´by

typu KVX standardowo montowane w wi´kszoÊci
trafiajàcych na polski rynek maszyn budowlanych
Komatsu przeznaczonych do pracy w ekstremal-
nych warunkach, na przyk∏ad w kamienio∏omach.
Wybór konkretnego systemu z´bów zale˝y oczywi-
Êcie od konkretnego zastosowania maszyny, ura-
bianego materia∏u oraz sposobu pracy. Z´by KVX
sprawdzajà si´ w najtrudniejszych warunkach,
na przyk∏ad w maszynach pracujàcych w kopal-
niach surowców skalnych.
KVX to unikatowy system obracalnych z´bów i p∏yt
os∏onowych, który zastosowaç mo˝na praktycznie
w maszynie dowolnego typu. Jest to idealne rozwià-

zanie dla wszystkich u˝ytkowników maszyn, których
celem jest optymalizacja stopnia ich wykorzystania. 
System KVX jest niezwykle efektywny. Jak ju˝
wspomniano mo˝e byç zastosowany do ka˝dej
maszyny zachowujàc przy tym doskona∏e parame-
try pracy i odpornoÊç na zu˝ycie. System sk∏ada
si´ z obracalnych z´bów mocowanych Êrubami
oraz p∏yt os∏onowych przed∏u˝ajàcych ˝ywotnoÊç
∏y˝ki maszyny. ObracalnoÊç z´bów stanowi olbrzy-
mià zalet´ systemu. Kiedy ulegnà one zu˝yciu

po jednej stronie, wystarczy je odwróciç, by konty-
nuowaç roboty. Ta prosta metoda pozwala w prak-
tyce dwukrotnie wyd∏u˝yç efektywny czas pracy
z´bów. Na wyd∏u˝enie ˝ywotnoÊci z´bów ma rów-
nie˝ wp∏yw technologia ich wytwarzania i monta˝u.
Z´by sà specjalnie utwardzane, a wszystkie Êruby
dokr´cane z bardzo wysokim momentem, co spra-
wia, ˝e system jako ca∏oÊç sprawdza si´ doskona-
le podczas pracy w najci´˝szych warunkach. 
Do najwa˝niejszych zalet systemu KVX nale˝à:
• odwracalnoÊç – w momencie, w którym z´by, p∏y-

ty ochronne i inne zabezpieczenia systemu KVX
ulegnà zu˝yciu po jednej stronie, wystarczy je ob-
róciç, by podwoiç okres eksploatacji,

• mocowanie Êrubami – taki sposób monta˝u ma
znaczàcy wp∏yw na obni˝enie kosztów eksplo-
atacyjnych i czas wymiany z´bów,

• wyjàtkowa ostroÊç zapewniajàca optymalne
nape∏nianie ∏y˝ki,

• nadzwyczajna odpornoÊç na zu˝ycie dzi´ki nie-
zwyk∏ej twardoÊci elementów wynoszàcej nawet
do 600 Brinelli. Jest to o oko∏o dwadzieÊcia procent
wi´cej w porównaniu z wyrobami konkurencji.

W systemie KVX wykorzystano zakoƒczone sto˝-
kowo, wysokiej trwa∏oÊci Êruby. Sà one wkr´cane
w p∏yt´ ∏y˝ki z bardzo wysokim momentem. Âruby
te dzi´ki du˝ej wytrzyma∏oÊci potrafià sprostaç na-

KVX - unikatowy system z´bów Komatsu 

System Komatsu KVX sk∏ada si´ z obracalnych z´bów mocowanych
Êrubami oraz p∏yt os∏onowych

Z´by KVX sprawdzajà si´ w najtrudniejszych warunkach, na przyk∏ad
w maszynach pracujàcych w kopalniach surowców skalnych
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wet najtrudniejszym warunkom pracy. Dzi´ki za-
stosowaniu mocowania na Êruby wymiana z´bów
systemu KVX jest znacznie uproszczona, nie wià-
˝e si´ bowiem z koniecznoÊcià ∏àczenia na spawy.
Z´by systemu KVX sà dodatkowo utwardzane w fi-
nalnej fazie produkcji. Daje to pewnoÊç, ˝e zàb
spe∏nia zak∏adane parametry techniczne, zarówno
na powierzchni, jak i wewnàtrz. Proces utwardzania
zabezpiecza przed ponadnormatywnym zu˝yciem
z´bów, a tym samym wzrostem kosztów, z jakim
cz´sto spotykamy si´ w systemach innych marek.
DoÊwiadczenia zebrane w ciàgu blisko stu trzy-
dziestu lat produkcji z´bów pozwoli∏y osiàgnàç
optymalnà kombinacj´ ich twardoÊci i odpornoÊci

na Êcieranie. Nie jest to proste zagadnienie.
Szczególnie w przypadku maszyn pracujàcych
w ekstremalnie trudnych warunkach panujàcych
w kopalniach surowców skalnych. Dodatkowymi
czynnikami wp∏ywajàcymi na zu˝ywanie si´ z´-
bów i innych elementów ∏y˝ki majà równie˝ spo-
sób pracy operatora, wilgotnoÊç z∏o˝a, zachodzà-
ce w nim procesy chemiczne oraz temperatura
otoczenia. Praktyka pokazuje jednak, ˝e trwa∏oÊç
z´bów roÊnie wraz ze wzrostem twardoÊci mate-
ria∏u, z którego zosta∏y wykonane. Dlatego w∏aÊnie
konstruktorzy systemu KVX starali si´ zastosowaç
obróbk´ materia∏owà pozwalajàcà na osiàgni´cie

maksymalnie wysokiej trwa∏oÊci poszczególnych
elementów systemu KVX majàcego zastosowanie
w koparkach, ∏adowarkach i koparko-∏adowarkach
o masie od pó∏ tony do trzystu ton. Firmy, które
zdecydujà si´ na zmian´ dotychczas u˝ywanego
systemu z´bów na KVX – niezale˝nie od trudnoÊci
warunków pracy maszyn – szybko doceniajà jego
zalety. Niezwykle odporny na Êcieranie system z´-
bów KVX przyczynia si´ bowiem do znacznego
podniesienia efektywnoÊci wykorzystania maszyn.
Testy praktyczne wykaza∏y te˝, ˝e jego stosowa-
nie przynosi oszcz´dnoÊci. U˝ytkownicy maszyn
wyposa˝onych w system KVX mogà nie tylko rza-
dziej wymieniaç z´by, ale tak˝e korzystaç z ich

„podwójnego ˝ycia”, to znaczy dalszej eksploata-
cji po uprzednim prze∏o˝eniu na drugà stron´. Te-
sty prowadzone na maszynach eksploatowanych
w kopalniach surowców skalnych pokazujà, ˝e ko-
niecznoÊç ca∏kowitej wymiany z´bów nast´powa-
∏a przeci´tnie co dwa tysiàce motogodzin. Spraw-
ne z´by pozwalajà na utrzymywanie maszyn
w lepszym stanie technicznym oraz zredukowanie
– nawet o dziesi´ç procent – zu˝ycia paliwa.
Dystrybutorem systemu KVX w Polsce jest  Komatsu
Poland. Zainteresowani uzyskaniem szczegó∏o-
wych informacji na jego temat  winni skontaktowaç
si´ z dzia∏em sprzeda˝y firmy.
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¸adowarka Komatsu WA600-6 nale˝y do najwi´kszych tego typu maszyn eksploatowanych w naszym kraju. System z´bów KVX znacznie podnosi
efektywnoÊç jej wykorzystania w trudnych warunkach panujàcych w Kieleckich Kopalniach Surowców Mineralnych
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WÊwiadomoÊci niektórych u˝ytkowników
maszyn budowlanych istnieje g∏´boko za-
korzeniony stereotyp w myÊl którego prze-

ciàganie terminu wymiany filtrów i decydowanie si´
na tanie zamienniki przynosiç ma oszcz´dnoÊci.
Praktyka pokazuje jednak zupe∏nie co innego. Filtry
niewiadomego pochodzenia sà identyczne na ze-
wnàtrz. Tajemnic´ skutecznej filtracji kryje jednak
wn´trze. I tu w∏aÊnie zaczynajà si´ problemy…
W krótkim okresie stosowanie nieoryginalnych fil-
trów sprawiç mo˝e, ˝e w portfelu w∏aÊciciela ma-
szyny pozostanie pewna kwota pieni´dzy. Bilans
zysków i strat w d∏u˝szym okresie pokazuje jednak
wyraênie, ˝e sà to tylko krótkotrwa∏e, a wi´c pozor-
ne oszcz´dnoÊci. W d∏u˝szej perspektywie powo-
dujà zdecydowanie wi´cej szkody ni˝ po˝ytku. Co-
dzienna praktyka wykazuje, ˝e stosowanie orygi-
nalnych filtrów Komatsu mo˝e nawet o po∏ow´ wy-
d∏u˝yç bezawaryjnà eksploatacj´ chronionych
przez nie podzespo∏ów: jednostki nap´dowej, uk∏a-
du paliwowego, hydraulicznego oraz klimatyzacji.
Dla prawid∏owej eskplatacji silników najnowszej ge-
neracji, w jakie wyposa˝one sà maszyny Komatsu fil-
tracja paliwa rz´du pi´ciu mikronów przesta∏a byç
wystarczajàca. Filtry chroniàce uk∏ad paliwowy mu-
szà uporaç si´ z zanieczyszczeniami o Êrednicy
dwóch mikronów. Systemy common rail w silnikach
maszyn Komatsu ograniczajà emisj´ zanieczyszceƒ
do atmosfery. Wdro˝enie normy emisji spalin
Tier III wymaga ograniczenia o czterdzieÊci procent
emisji szkodliwych substancji w porówaniu z normà
Tier II. Aby temu podo∏aç w uk∏adach common rail
najnowszej generacji paliwo wtryskiwane byç musi
pod ciÊnieniem nawet dwukrotnie wy˝szym w porów-
naniu z tradycyjnymi rozwiàzaniami. Systemy te sà
daleko bardziej nara˝one na uszkodzenia spowodo-
wane zanieczyszczeniami paliwa. Dlatego te˝ olbrzy-
mie znaczenie dla prawid∏owego funkcjonowania
jednostki nap´dowej ma odpowiedniej jakoÊci filtr
paliwa. U˝ywanie zamienników to tylko pozorne
oszcz´dnoÊci. Lepiej zastosowaç oryginalny filtr Ko-
matsu o odpowiednich parametrach, zaprojektowany
do zastosowaƒ w najtrudniejszych nawet warunkach. 
Zdecydowana wi´kszoÊç awarii uk∏adu hydraulicz-
nego wynika z jego zanieczyszczenia. Ka˝da na-
prawa wià˝e si´ z koniecznoÊcià wy∏àczenia ma-
szyny z eksploatacji i dodatkowymi kosztami wy-
wo∏anymi przestojem. Warto zatem stosowaç ory-
ginalne fitry hydrauliczne Komatsu. Ich konstruk-

cja sprawia, ˝e doskonale sprawdzajà si´ pracujàc
pod olbrzymim ciÊnieniem i w wysokiej temperatu-
rze, co jest typowe w uk∏adach hydraulicznych.
Najbardziej skuteczne sà filtry Komatsu Ecowhite,
których wn´trze wykonano w ca∏oÊci z w∏ókien
szklanych. Ich stosowanie umo˝liwia obni˝enie
kosztów eksploatacji. Okresy mi´dzy wymianà fil-
tra wypadajà bowiem teraz co 1.000 mth.
Uk∏ady zasilania olejem silnikowym nara˝one sà
g∏ównie na dwa typy zanieczyszczeƒ. Organiczne,
takie jak ró˝nego rodzaju osady i sadze oraz nie-
organiczne w rodzaju py∏u i opi∏ków. Czàstki orga-
niczne mogà powodowaç zatykanie filtra, zaÊ
wi´ksze od nich zanieczyszczenia nieorganiczne
nadmierne zu˝ywanie si´ podzespo∏ów jednostki
nap´dowej. Dwusekcyjne filtry oleju stosowane
przez Komatsu ∏àczà w sobie zalety filtrów z sek-
cjà przep∏ywu i bypassów. Na sekcj´ przep∏ywu
sk∏ada si´ symetryczny, wielowarstwowy wk∏ad
zatrzymujàcy wi´ksze czàstki zanieczyszczeƒ nie-
organicznych. Sekcja bypassów to z kolei specjal-
ny zestaw dysków wychwytujàcy zanieczyszcze-
nia organiczne. Filtry oleju silnikowego oferowane
przez Komatsu cechuje trzykrotnie wy˝sza zdol-
noÊç usuwania zanieczyszczeƒ w porównaniu
z tradycyjnymi konstrukcjami. Filtry nowej genera-
cji sà te˝ odporniejsze na p´kni´cia, a dzi´ki zmie-
nionemu przewodowi centralnemu cechujà si´
tak˝e zmniejszonymi oporami przep∏ywu.
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Warto stosowaç oryginalne filtry Komatsu

Regularnie wymieniane, oryginalne filtry Komatsu mogà nawet o po∏ow´
wyd∏u˝yç bezawaryjnà prac´ newralgicznych podzespo∏ów maszyny
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Lata doÊwiadczeƒ konstrukcyjnych oraz testy
przeprowadzane w ekstremalnych warunkach
eksploatacji pozwoli∏y in˝ynierom Volvo Con-

struction Equipment opracowaç receptur´ olejów
i smarów o w∏aÊciwoÊciach dobranych specjalnie
do wymogów maszyn budowlanych. Volvo oferuje
wyselekcjonowane, najwy˝szej jakoÊci oleje silniko-
we, hydrauliczne oraz przeznaczone do mostów na-
p´dowych i przek∏adni. Firma dostarcza równie˝ sze-
reg specjalistycznych smarów plastycznych znacz-
nie redukujàcych szybkoÊç zu˝ywania si´ ∏o˝ysk.
Volvo traktuje Êrodki smarne tak, jak ka˝dà innà
cz´Êç zamiennà. Dzieje si´ tak z prostej przyczyny -
odpowiednio dobrane Êrodki smarne gwarantujà
sprawnoÊç i niezawodnoÊç maszyny, wyd∏u˝ajà
czas jej bezawaryjnej eksploatacji, pozwalajà rów-
nie˝ na zmniejszenie strat energii, a tym samym
ograniczenie zu˝ycia paliwa.
Wy∏àcznym dystrybutorem wy˝ej wymienionych
Êrodków smarnych w naszym kraju jest firma Volvo
Maszyny Budowlane Polska, która w ubieg∏ym ro-
ku poszerzy∏a swojà ofert´ serwisowà o program
analiz oleju. Jego g∏ównym celem jest zoptymali-
zowanie obs∏ugi technicznej oraz ograniczenie na-
k∏adów na eksploatacj´ maszyn. 
Analizy oleju pomagajà zaplanowaç obs∏ug´ tech-
nicznà maszyny oraz zredukowaç ryzyko strat spo-
wodowanych nieprzewidzianym przestojem czy
kosztownymi naprawami.
Program analiz oleju Volvo pozwala na sprawdzenie
stanu istotnych zespo∏ów maszyny poprzez szczegó-
∏owà analiz´ stanu oleju w silniku, skrzyni przek∏a-
dniowej, uk∏adzie hydraulicznym, mostach i hamul-
cach. Na ˝yczenie u˝ytkownika mo˝na równie˝ doko-
naç analizy p∏ynu ch∏odzàcego i paliwa. Wyniki takich
analiz sà systemem wczesnego ostrzegania i dajà
u˝ytkownikowi maszyny czas na wymian´ kompo-
nentów, zanim wystàpià powa˝niejsze uszkodzenia.
Tylko laboratoria Volvo, które dysponujà komplek-
sowà wiedzà o maszynach budowlanych tej mar-
ki, mogà dokonywaç interpretacji wyników analiz
i formu∏owaç zalecenia dotyczàce dalszego post´-
powania. Regularnie przeprowadzane analizy ole-
ju pozwalajà u˝ytkownikowi skompletowaç pe∏nà
histori´ maszyny i Êledziç tendencje zmian. 
Proces analiz oleju Volvo rozpoczyna si´ od po-
brania próbki z danego uk∏adu maszyny. Do tego
celu s∏u˝y specjalny zestaw. Nast´pnie próbki sà
wysy∏ane do jednego z laboratoriów Volvo, gdzie

doÊwiadczeni fachowcy, wyposa˝eni w najwy˝-
szej jakoÊci urzàdzenia diagnostyczne przeprowa-
dzajà szczegó∏owe analizy próbek w zakresie: za-
wartoÊci wody/p∏ynu ch∏odzàcego, lepkoÊci, za-
nieczyszczeƒ czy iloÊci zawartych czàstek metalu.
Wyniki analizy i szczegó∏owa diagnoza dost´pne sà
na stronie internetowej, natychmiast po ukoƒczeniu
badaƒ. Szybki i tani sposób dost´pu do danych po-
zwala na podj´cie niezw∏ocznych dzia∏aƒ i wyelimi-
nowanie kosztownych napraw. Diagnoza zawiera
tak˝e zalecenie sposobu dzia∏aƒ majàcych na celu
zapobie˝enie powa˝niejszym awariom.
Analizy oleju pozwalajà zaoszcz´dziç czas i pienià-
dze. Ich wyniki sà pomocne przy planowaniu obs∏u-
gi technicznej, pozwalajà równie˝ ograniczaç
do minimum czas oraz koszt przestojów czy na-
praw. Wskazujà one przyczyn´ problemów pozwa-
lajàc na znaczne ograniczenie czasu potrzebnego
na prace diagnostyczne przy maszynie. Krótszy
czas konieczny do ustalenia przyczyny awarii ozna-
cza krótszy przestój i ni˝sze koszty naprawy. 
W celu osiàgni´cia optymalnych efektów w zakre-
sie usprawnienia obs∏ugi technicznej, analizy oleju
winny byç procesem ciàg∏ym, przeprowadzanym
co pi´çset motogodzin pracy maszyny. 
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Oleje i smary Volvo - klucz do sukcesu

Oferowany przez Volvo proces analiz oleju rozpoczyna si´ od pobrania
próbki z danego uk∏adu maszyny. Do tego celu s∏u˝y specjalny zestaw
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Rosnàca liczba sprzedawanych maszyn stawia
nowe wyzwania przed serwisem ASbudu. Sà
one  zwiàzane  z rozwojem zaplecza serwiso-

wego oraz innych us∏ug posprzeda˝nych.
Katowicka firma wprowadzi∏a kontrakty serwisowe
oraz kompleksowà opiek´ serwisowà zapewniajàcà
utrzymanie parku maszyn na danym placu budowy. 
Aby sprostaç stale rosnàcym wymaganiom Dzia∏
Serwisu przekszta∏cany jest w wyspecjalizowany
Dzia∏ Obs∏ugi Posprzeda˝nej. Wià˝e si´ to z powsta-
waniem nowych oddzia∏ów. W ka˝dym z nich oprócz
dzia∏u handlowego powstaje równie˝ dzia∏ serwisu.
Klienci ASbudu majà w ten sposób u∏atwiony dost´p
do us∏ug serwisowych. Znacznie skraca si´ równie˝
czas reakcji serwisu w przypadku awarii maszyny. 

Serwis ASbudu swoje pierwsze szlify zdobywa∏
mi´dzy innymi przy obs∏udze rozk∏adarek asfaltu.
To wówczas powsta∏ perfekcyjnie zorganizowany
dzia∏ serwisu. DziÊ do jego zadaƒ nale˝y
synchronizowanie wspó∏pracy wszystkich oddzia-
∏ów serwisowych w Polsce, zapewnienie odpowied-
niego poziomu wyszkolenia kadr mechaników, do-
stawy cz´Êci zamiennych. Dà˝enia majà na celu
skracanie czasu reakcji serwisu oraz czasu realiza-
cji zamówieƒ klientów. 
Dzi´ki wspó∏pracy z koncernem TEREX w mijajàcym
roku ASbud dostarczy∏ du˝à grup´ maszyn do robót
ziemnych w okolice Bia∏obrzegów pod Radomiem.
Firma zaj´∏a si´ równie˝ ich pe∏nà obs∏ugà. Wykwa-
lifikowany personel ASbudu dysponujàcy odpwied-
nim zapleczem technicznym od poczàtku nie mia∏
najmniejszych problemów z nale˝ytym wywiàzywa-
niem si´ z warunków kontraktu serwisowego. 
Podstawà sukcesu serwisu ASbudu sà bardzo dobrze
wyszkoleni pracownicy. Kierownictwo firmy przywià-

zuje du˝à wag´ do udzia∏u personelu technicznego
w szkoleniach. Okres zimowy, ze wzgl´du na mniej-
sze nat´˝enie robót na placach budowy, stanowi od-
powiedni moment do przeprowadzania szkoleƒ we-
wn´trznych. ASbud posiada centrum szkoleniowe
wraz zapleczem serwisowym, gdzie mechanicy prze-
szkoleni za granicà przekazujà cyklicznie swà wiedz´
pozosta∏ym pracownikom serwisu.
Po nawiàzaniu wspó∏pracy z koncernem TEREX
rozpoczà∏ si´ te˝ cykl szkoleƒ pracowników serwisu
ASbudu z zakresu obs∏ugi i konserwacji maszyn bu-
dowlanych tej marki. Od samego poczàtku ASbud

i TEREX postawi∏y na zapewnienie serwisu
oraz obs∏ugi posprzeda˝nej na najwy˝szym po-
ziomie. Dotychczas bowiem maszyny TEREX nie
mog∏y zyskaç sobie pe∏nego uznania polskich na-
bywców w∏aÊnie z powodu ma∏o wydolnej organi-
zacji serwisu. Dzi´ki ASbudowi wszystko zmienia
si´ na korzyÊç. ASbud, jako jedyny spoÊród de-
alerów koncernu TEREX zapewnia nie tylko do-
staw´ maszyn, ale tak˝e ich kompleksowà obs∏u-
g´ przez ca∏y czas obowiàzywania kontraktu.
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Nowe wyzwania przed serwisem ASbudu

Mechanicy ASbudu stale podnoszà swe umiej´tnoÊci. Szkolenia teoretyczne
odbywajà si´ w nale˝àcej do firmy doskonale wyposa˝onej sali multimedialnej

Centrum Serwisowe ASbudu w Katowicach. Rosnàca liczba sprzedanych
maszyn sprawia, ˝e tak˝e przed jego pracownikami stajà nowe wyzwania…

Mechanicy ASbudu pracujà w dobrych warunkach. Odpowiednie zaplecze
techniczne sprawia, ˝e mogà przeprowadzaç naprawy maszyn ka˝dego typu
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Narz´dzia SlideSledge sà bezsprzecznie
najbardziej precyzyjnym i wydajnym sys-
temem uderzajàcym oferowanym aktual-

nie przez Êwiatowych producentów. U˝ywanie
narz´dzi Slide Sledge pozwala nie tylko znacznie
zredukowaç niebezpieczeƒstwo wypadków pod-
czas prac warsztatowych, ale tak˝e wykonaç je
pzez jednà zamiast dwóch osób. W ten sposób
zwi´kszyç mo˝na wydajnoÊç pracy przy jedno-
czesnym ograniczeniu jej kosztów. 
M∏oty SlideSledge nie tylko usprawniajà prac´
i poprawiajà jej bezpieczeƒstwo, ale tak˝e umo˝li-
wiajà jej wykonanie wtedy, gdy nie jest to mo˝liwe
przy stosowaniu metod i narz´dzi tradycyjnych.
Na przyk∏ad podczas robót polegajàcych na wbi-
janiu sworzni tradycyjnymi metodami, koniecz-
na jest wspó∏praca dwóch osób. Jeden z pracow-
ników pos∏uguje si´ m∏otem, a drugi przytrzymuje
element poÊredni (d∏uto, inny sworzeƒ lub po pro-
stu odcinek rury lub stalowego pr´ta). Mo˝e zda-
rzyç si´ si´, ˝e pracownik pos∏ugujàcy si´ m∏otem
wykonana ma∏o precyzyjne uderzenie. W takim
przypadku lub przy odrzucie grozi to odniesieniem
urazu przez drugiego z pracujàcych. 
Czasami, gdy sworzeƒ lub tuleja sà zapieczone,
pracownicy warsztatu pos∏ugujà si´ „samoróbka-
mi” lub wr´cz zmuszeni sà do stosowania palni-
ków lub pras hydraulicznych. Wyd∏u˝a to znacz-
nie czas pracy, jest niebezpieczne, mo˝e tak˝e
spowodowaç uszkodzenia mechaniczne wybija-
nego sworznia lub tulei, a niekiedy nawet ca∏ko-
wite zniszczenie tych elementów. 
Rozwiàzaniem w takiej sytuacji jest zastosowanie
systemu SlideSledge, który – przy u˝yciu trzyna-
stokilogramowego m∏ota – zapewnia nacisk ude-
rzenia ponad 5.500 kG/cm2. Warto podkreÊliç,
˝e si∏a skierowana jest centrycznie w punkt ude-
rzenia, a do wykonania pracy wystarczy jed-
na osoba. UniwersalnoÊç systemu SlideSledge
wzrasta dzi´ki mo˝liwoÊci zastosowania szeregu
specjalistycznych koƒcówek. Ich wymiana odby-
wa si´ niezmiernie szybko zajmujàc pracowniko-
wi dos∏ownie kilka sekund.
Narz´dzia SlideSledge sà rynkowà nowoÊcià,
na Êwiatowych rynkach pojawi∏y si´ zaledwie pó∏-
tora roku temu. B∏yskawicznie jednak zdoby∏y
sobie uznanie rewolucjonizujàc prac´ warszta-
tów serwisowych, które zaopatrzy∏y si´ w ten
system. OczywiÊcie niekiedy pracownicy warsz-

tatowi nie chcieli przekonaç si´ szybko
do zmian. Jednak po prezentacji narz´dzi i za-
poznaniu si´ z korzyÊciami p∏ynàcymi z wpro-
wadzania nowinek technicznych zmienili zdanie. 
Narz´dzia SlideSledge znajdujà coraz szersze za-
stosowanie, równie˝ poza typowymi segmentami
rynku, takimi jak serwisy maszyn budowlanych,
kopalnianych, rolniczych i leÊnych a tak˝e pojaz-
dów ci´˝arowych. Amerykaƒskie narz´dzia zdoby-
wajà sobie uznanie w wojsku i w kolejnictwie.
Ostatnie bardzo du˝e zamówienie na systemy

SlidgeSledge z∏o˝y∏ Korpus Marines Armii Stanów
Zjednoczonych, który dysponuje ogromnà liczbà
maszyn in˝ynieryjnych i pojazdów. W Polsce je-
steÊmy dopiero na poczàtku drogi, ale klienci któ-
rzy ju˝ zaopatrzyli si´ w m∏oty SlideSledge doce-
niajàc ich zalety polecajàc je kolejnym firmom.
Wszyscy zainteresowani wypróbowaniem nowej
technologii mogà skontaktowaç si´ z firmà Agrex
Arcon w celu umówienia spotkania i przeprowa-
dzenia pokazu w realnych warunkach pracy.
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Amerykaƒskie narz´dzia serwisowe SlideSledge 

M∏oty SlideSledge zosta∏y wprowadzone na rynek dopiero pó∏tora roku
temu. Ich konstrukcja sprawia, ˝e b∏yskawicznie zyskujà sobie uznanie
w wielu krajach na ca∏ym Êwiecie 
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Firma JCB znana jest z dba∏oÊci o Êrodowisko
naturalne. W ostatnim czasie jeszcze
zintensyfikowa∏a dzia∏alnoÊç na tym polu.

W dzia∏ania na rzecz ochrony Êrodowiska natural-
nego w wi´kszym stopniu zaanga˝owano biura
koncernu. Ich pomieszczenia oÊwietlane sà przez
energooszcz´dne ˝arówki. Po zakoƒczeniu pracy
komputery i inne urzàdzenia na pràd nie mogà
byç pozostawiane w stanie czuwania. Firma
podj´∏a równie˝ decyzj´ o u˝ytkowaniu drukarek
i kopiarek umo˝liwiajàcych dwustronne wykorzy-
stywanie papieru. Wszystkie te przedsi´wzi´cia
i dzia∏ania na rzecz podniesienia ÊwiadomoÊci
pracowników, co do koniecznoÊci oszcz´dzania
Êrodowiska przynoszà ju˝ efekty. Tylko w centrali
firmy w Rocester uda∏o si´ dzi´ki temu zmniejszyç
zu˝ycie papieru biurowego z szeÊciu do trzech
i pó∏ miliona kartek w skali roku. 
Bynajmniej, nie jest to jedyne w tym roku przedsi´-
wzi´cie JCB majàce na celu ochron´ zasobów na-
turalnych. Postanowiono, ˝e wszelkie procesy
produkcyjne zostanà poddane gruntownej anali-
zie pod kàtem oszcz´dnoÊci energii i redukcji od-
padów produkcyjnych. We wszystkich zak∏adach
produkcyjnych JCB dzia∏ajàcych na terenie Anglii
wykorzystywany b´dzie pràd elektryczny pozy-
skiwany wy∏àcznie z odnawialnych êróde∏ ener-
gii. Naszych czytelników z pewnoÊcià najbar-
dziej zainteresuje wprowadzenie przez JCB no-
wego rodzaju, proekologicznych opakowaƒ
na dystrybuowane przez firm´ oleje. Szacuje si´,
˝e w ciàgu roku JCB wprowadza do obrotu na-
wet do oÊmiu milionów litrów Êrodków smar-
nych. Nowe opakowania mogà wi´c przyczyniç
si´ do znacznej redukcji obcià˝eƒ, jakim podda-
wane jest Êrodowisko naturalne. 
Nowe opakowanie wytwarzane jest w dwóch wa-
riantach ró˝niàcych si´ pojemnoÊcià. W chwili
obecnej dost´pne sà pojemniki mieszczàce pi´ç
i dwadzieÊcia litrów. Choç zewn´trznà pow∏ok´
opakowania tworzy sztywny karton, jest ono nie-
zwykle wytrzyma∏e. Karton opracowano specjalnie
do tego konkretnego zastosowania, w jego sk∏ad
wchodzi a˝ 96 procent papieru makulaturowego,
co sprawia, ˝e niemal w pe∏ni nadaje si´ do recy-
klingu i ponownego wykorzystania. 
Zewn´trzna strona kartonu pokryta zosta∏a spe-
cjalnà warstwà chroniàcà opakowanie przed czyn-
nikami atmosferycznymi. SztywnoÊç kartonu zo-

staje tym samym zachowana w przypadku sk∏ado-
wania pojemników na zewnàtrz, czy wystawienia
ich na oddzia∏ywanie czynników atmosferycznych. 
Wn´trze kartonowego pud∏a kryje worek z tworzy-
wa sztucznego zawierajàcy Êrodek smarny. Na po-
trzeby recyklingu daje si´ on ∏atwo oddzieliç od kar-
tonowego poszycia. Podobnie jak ma to miejsce
w tradycyjnych kanistrach musi on bowiem zo-
staç poddany wst´pnemu czyszczeniu polegajàce-
mu na odseparowaniu pozosta∏oÊci Êrodka smar-

nego od nadajàcego si´ do recyklingu plastiku. Do-
piero wówczas worek mo˝e zostaç poddany dal-
szej przeróbce. Zauwa˝yç jednak wypada, ˝e
udzia∏ plastiku w nowym opakowaniu zredukowany
zosta∏ a˝ o 84 procent, a worek mo˝e zostaç zgnie-
ciony do wielkoÊci grejpfruta. To równie˝ zmniejsza
koszty przeróbki zu˝ytych opakowaƒ. 
Pos∏ugiwanie si´ nowym opakowaniem nie na-
str´cza wi´kszych trudnoÊci. Karton posiada
uchwyty do przenoszenia. Specjalna perforacja
pozwala na b∏yskawiczne wyciàgni´cie zaworka.
Plastikowy worek, w porównaniu ze sztywnym ka-
nistrem, pozwala na ∏atwiejsze i szybsze przele-
wanie. Nie mamy tak˝e do czynienia z rozchlapy-
waniem i wzburzaniem oleju. 

Pos∏ugiwanie si´ nowym opakowaniem nie nastr´cza trudnoÊci
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Gdaƒska firma Pezal posiada w ofercie urzàdze-
nia i ma∏e maszyny budowlane, Êwiadczy rów-
nie˝ wysokiej jakoÊci us∏ugi serwisowe dla po-

jazdów osobowych i ci´˝arowych, maszyn i urzàdzeƒ
budowlanych, a tak˝e ma∏ych jednostek p∏ywajàcych.
Firma jest jednym z najlepiej wyposa˝onych zak∏adów
serwisowych w bran˝y aparatury paliwowej w Polsce.
Posiada liczne autoryzacje renomowanych producen-
tów, takich jak mi´dzy innymi: BOSCH, DELPHI, DEN-
SO, LUCAS, SIEMENS oraz STANADYNE.
Doskonale wyszkoleni serwisanci zatrudnieni w fir-
mie Pezal korzystajà w swej pracy z najnowszej ge-

neracji urzàdzeƒ. Biorà równie˝ regularnie udzia∏
w specjalistycznych szkoleniach, co pozwala im
na wzbogacenie swej wiedzy, a dzi´ki temu
umo˝liwia  prowadzenia fachowych napraw uk∏adów
elektronicznych oraz podzespo∏ów mechanicznych
nawet najbardziej zaawansowanych technologicznie
maszyn i urzàdzeƒ. 
Specjalizacj´ Pezalu stanowià przede wszystkim:
• uk∏ady paliwowe - wtryskowe sterowane elektro-

nicznie EDC,
• pompy wtryskowe wysokociÊnieniowe VP oraz VR, 
• systemy wtrysku paliwa Common Rail,
• pompowtryskiwacze EUI, systemy wtryskowe PDE.
Gwarantem konkurencyjnoÊci firmy sà konsekwent-
nie prowadzone inwestycje. Pezal stawia zdecydo-
wanie na innowacyjnoÊç. Z tego w∏aÊnie powodu
kierownictwo firmy olbrzymià wag´ przywiàzuje

do konsekwentnego rozwoju dzia∏u technologiczno-
konstruktorskiego. Do jego g∏ównych zadaƒ nale˝y
testowanie i ulepszanie konstrukcji urzàdzeƒ, tak by
ich praca by∏a bezawaryjna nie przysparzajàc
k∏opotów eksploatacyjnych ich u˝ytkownikom. 
Jednym z g∏ównych celów dzia∏ania firmy Pezal pozo-
stanie nadal systematyczny rozwój pozwalajàcy nie
tylko na utrzymanie, ale tak˝e rozbudow´ wiodàcej
pozycji rynkowej. Pezal nadal dà˝yç b´dzie do posze-
rzania oferty handlowej, zwi´kszenia dost´pnoÊci
dystrybuowanych produktów i cz´Êci zamiennych
oraz zagwarantowanie profesjonalnego serwisu. 
Podstawowym produktem handlowym w ofercie
Pezalu sà bardzo dobrej jakoÊci silniki spalinowe
Kipor, najwi´kszej i najlepszej w tej bran˝y chiƒskiej
fabryki dzia∏ajàcej z du˝ym powodzeniem od sie-
demnastu lat. Silniki spalinowe znajdujà zastosowa-
nie w prawie wszystkich urzàdzeniach przeznaczo-
nych dla przemys∏u budowlanego i innych bran˝.
W ofercie Pezalu znajdziemy ca∏à gam´ urzàdzeƒ
nap´dzanych silnikami Kipor i innych znanych ma-
rek. Nale˝à do nich mi´dzy innymi zag´szczarki, za-
cieraczki, listwy wibrujàce, pi∏y do ci´cia betonu i as-
faltu, motopompy, agregaty pràdotwórcze, spawar-
ki, skoczki, bu∏awy spalinowe, taczki spalinowe, za-
miatarki, odÊnie˝arki, myjki wysokociÊnieniowe, trak-
torki ogrodnicze, sto∏y probiercze. Zainteresowani
pe∏nà ofertà firmy Pezal mogà odwiedziç jej stron´
internetowà: www.pezal.com
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Pezal - serwis ze specjalizacjà 

Serwisanci zatrudnieni w firmie Pezal korzystajà w swej pracy z najnow-
szej generacji urzàdzeƒ diagnostycznych

Mobilny serwis firmy Pezal obs∏uguje pojazdy, maszyny i urzàdzenia bu-
dowlane, du˝e agregaty pràdotwórcze oraz niewielkie jednostki p∏ywajàce
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Firma Ingersoll Rand wprowadzi∏a do sprze-
da˝y nowe niewielkie klucze udarowe roz-
miaru 3/8" i 1/2" w lekkiej tytanowej obudo-

wie. Nowej generacji narz´dzia oznaczone sym-
bolami 2115QTiMAX oraz 2125QTiMAX cechuje
najlepszy w tej klasie stosunek mocy do rozmiaru
oraz mocy do wagi. Parametry te pozwala-
jà w znacznym stopniu ograniczyç zm´czenie po-
s∏ugujàcego si´ narz´dziem. Nowe klucze powsta-
∏y na bazie sprawdzonej konstrukcji mode-
lu 2135QTiMAX, wiodàcego do tej pory narz´dzia
udarowego 1/2”. Nowe narz´dzia cechujà najlep-
sze w klasie osiàgi, najni˝sza waga oraz niezrów-
nana ergonomia – a wszytko poparte dwuletnià
ograniczonà gwarancjà.
Nowe narz´dzia 2115QTiMAX (3/8”) i 2125QTiMAX
(1/2”) dostarczajà odpowiednio 407 Nm i 450 Nm
maksymalnego momentu obrotowego. Na podkre-
Êlenie zas∏uguje fakt, ˝e tak doskona∏e parametry
konstruktorzy Ingersoll Rand uzyskali dla narz´-
dzia o d∏ugoÊci nie przekraczajàcej 155 mm i wa-
dze wynoszàcej zaledwie 1,14 kg. 
W nowych kluczach zastosowano mechanizm uda-
rowy typu Twin-Hammer w∏asnej konstrukcji Inger-
soll Rand. W porównaniu z rozwiàzaniami stosowa-
nymi przez innych producentów jest on w stanie
dostarczyç wi´cej mocy na jednostk´ masy. Jest
tak˝e dalece mniej wra˝liwy na wahania ciÊnienia
powietrza nap´dzajàcego. 
Na uwag´ zas∏uguje równie˝ niski ci´˝ar narz´dzi,
przy zachowaniu ich optymalnej stabilnoÊci i od-
pornoÊci. Parametry te uda∏o si´ uzyskaç dzi´ki
zastosowaniu tytanowych obudów. W efekcie uzy-
skano lekkà konstrukcj´ imponujàcà wytrzyma∏o-
Êcià i odpornoÊcià na odkszta∏cenia. ˚aden inny
materia∏ za wyjàtkiem tytanu nie pozwala na uzy-
skanie porównywalnego efektu.
Konstrukcja nowej obudowy zapewnia lepszy
przep∏yw powietrza, co pozwala na zwi´kszenie
mocy narz´dzia. Obudowa posiada bardziej ergo-
nomiczny uchwyt i specjalne wg∏´bienie na przyci-
ski zmiany kierunku pracy. Wraz z nowà obudowà
przeprojektowano równie˝ tytanowà opraw´ m∏o-
ta. Jej unowoczeÊnienie polega na zastosowaniu
∏atwo dost´pnego, wysokostrumieniowego moco-
wania smarowego u∏atwiajàcego konserwacj´.
W nowych narz´dziach – 2115QTiMAX i 2125QTi-
MAX, w miejsce szeÊcio∏opatkowego, zastosowa-
no siedmio∏opatkowy wirnik, który zapewnia wi´-

cej mocy mimo zmniejszenia wagi narz´dzia.
Zwi´kszone osiàgi nie wp∏yn´∏y na pobór powie-
trza, który nadal jest najni˝szy w tej kategorii na-
rz´dzi. Ma to oczywisty wp∏yw na zmniejszenie
kosztów eksploatacji klucza.
Nowe modele kluczy zosta∏y przeprojektowane
w celu u∏atwienia obs∏ugi. Ich opatentowany, nie-
zwykle lekko pracujàcy prze∏àcznik oraz mo˝li-
woÊç regulowania mocy w wi´kszym zakresie,
umo˝liwiajà u˝ytkownikom lepszy dobór momentu
obrotowego do ró˝nych zastosowaƒ. Dzi´ki wyjàt-
kowym i opatentowanym elementom zmiany kie-
runku pracy obs∏ugiwanych jednà r´kà, operato-
rzy mogà teraz ∏atwo prze∏àczaç klucz dopasowu-
jàc parametry pracy do konkretnego zadania. 
W celu zwi´kszenia komfortu operatora nowe na-
rz´dzia udarowe firmy Ingersoll Rand konstruowa-
ne sà w oparciu o wyjàtkowà technologi´ o nazwie
„Ciche Narz´dzie”. Pozwala ona znacznie zredu-
kowaç poziom ha∏asu generowanego przez po-
wietrze przelatujàce przez silnik.
Te wszystkie ulepszenia poparte zosta∏y wyd∏u˝o-
nà do dwóch lat gwarancjà obowiàzujàcà od mo-
mentu zarejestrowania zakupionego narz´dzia
na stronie internetowej producenta.

Nowe klucze udarowe Ingersoll Rand

Nowe klucze udarowe Ingersoll Rand odznaczajà si´ najlepszym sto-
sunkiem mocy do rozmiaru oraz mocy do wagi w swojej klasie. Pozwa-
la to na zmniejszenie zm´czenia operatora
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PEZAL Sp. z o.o.
80-635 Gdaƒsk, ul. K´pna 30 B

tel. (058) 303 80 80, e-mail: pezal@pezal.com.pl
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

AGREX  ARCON Sp. z o.o.
ul. Baletowa 16, 02-867 Warszawa,

tel. (22) 641-05-05, kom. 600-888-247,
fax 641-05-05 w. 102

e-mail: mnosarzewski@agrex-arcon.pl
www.agrex-arcon.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

INTERHANDLER Sp. z o.o., 
87-100 Toruƒ, 

ul. Wapienna 6, 
tel. 056 610 28 20, fax: 056 648 04 00

www.interhandler.pl

MASZYNY JCB NA KA˚DEJ BUDOWIE

 

GENERALNY DYSTRYBUTOR PRODUKTÓW
INGERSOLL RAND I MONTABERT

ASbud Sp. z o.o.
40-397 Katowice, ul. Lwowska 38,
tel. 032 250-05-91, 032 250-05-92, 

fax 032 250-05-90
e-mail: ir@asbud.com.pl, www.asbud.pl

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

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
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SOCHA MOTOR 
Grzegorz Socha

Naprawy g∏ówne i bie˝àce
wysokopr´˝nych silników 
przemys∏owych

96-316 Mi´dzyborów 
ul. Królowej Marysieƒki 11 
tel./fax (046) 855 51 89 
tel. kom. 0-601 255 901

NAPRAWY, REMONTY SILNIKÓW:
DEUTZ & DEUTZ MWM, SUBARU ROBIN;

SERWIS MOBILNY GWARANCYJNYI POGWARANCYJNY;
SILNIKI WYMIENNE

43-100 Tychy, ul. Dojazdowa 9
tel./fax:(032) 219 70 77; tel. (032) 325 08 05÷06

tel. kom. 0 602 471 551
www.winter-service.com.pl; 

e-mail: biuro@winter-service.com.pl

Najwi´kszy Êwiatowy producent 
silników spalinowych ma∏ej mocy 

CHABIN® - SERVICE  
93-176  ¸ódê,  ul. ¸om˝yƒska 20/22  

tel. (0-42) 684-98-72 lub 73, 
fax (0-42) 684-98-75  

www.chabin.pl, e-mail: chabin@chabin.pol.pl 

SERWIS TECHNICZNY i CZ¢ÂCI ZAMIENNE DO SILNIKÓW:

• IVECO MOTORS • IVECO aifo • FIAT aifo

ul. Genera∏a Kutrzeby 9
05-082 Stare Babice k/Warszawy

tel. (022) 752-93-22, fax (022) 752-93-45
e-mail: biuro@tezana.pl    www.tezana.pl

TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW

ul. Walendów 5B, 05-830 Nadarzyn
tel.: 022 498 06 98÷99, 498 07 00÷01

022 739 81 00, 739 41 31 
fax: 022 353 91 56, 739 41 30
www.bthfast.com.pl 
e-mail: info@bthfast.eu

® Generatoren GmbH

Caterpillar 

Cummins

Deutz

Hanomag

Komatsu

Man

Mercedes

MWM

Liebherr

CUMMINS POLAND
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

CUMMINS LTD. Sp. z o.o. 
Oddzia∏ w Polsce

ul. Stawowa 119; 31-346 Kraków
tel.: (012) 661-53-05, 661-53-25; fax (012) 661-53-15

www.cummins.pl






