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Szanowni Paƒstwo…

… póênà jesienià odwiedzaliÊmy du˝e polskie budowy, by za ka˝dym razem utwierdzaç si´ w co-

raz g∏´bszym przekonaniu, ˝e serwis to jednak ci´˝ki kawa∏ek chleba. Szczególnie polowy, majàcy

pod opiekà maszyny i pojazdy wykorzystywane do budowy autostrady. Praca mechanika jest szcze-

gólnie niewdzi´czna w sezonie zimowym. Szczególnie wa˝ne staje si´ wówczas odpowiednie wy-

posa˝enie mechaników. Nie tylko w samochody serwisowe i odpowiednie narz´dzia, ale przede

wszystkim w specjalistycznà odzie˝ roboczà. 

Mechanicy majà cz´sty kontakt ze szkodliwymi substancjami. Zarówno w du˝ych, jak i ma∏ych

warsztatach. Nara˝eni sà na niebezpieczeƒstwa, dlatego powinni bezwzgl´dnie przestrzegaç za-

sad nale˝ytej obs∏ugi technicznej i szanowaç w∏asne zdrowie. Niestety, choç wydaje si´ to absur-

dalne, ciàgle jeszcze zaobserwowaç mo˝na lekkomyÊlne zachowania. Chcàc oszcz´dziç na

czasie mechanicy przedmuchujà ustami przewody paliwowe albo zasysajà szkodliwe ciecze. 

Cieszy natomiast, ˝e coraz wi´cej firm serwisujàcych maszyny budowlane zaczyna przywiàzywaç

wag´ do ekologii. Tak przynajmniej dzieje si´ na budowie drugiego odcinka autostrady A1. Serwis

Volvo Maszyny Budowlane ponosi tam dodatkowe – i to wcale nie ma∏e – nak∏ady, by Êrodowisko

naturalne pozosta∏o naturalnym nie tylko z nazwy. Ka˝dy odcinek, na którym pracujà maszyny, musi

byç wolny od plam z paliwa, smarów czy walajàcych si´ zu˝ytych cz´Êci i komponentów… Na Za-

chodzie p´kni´cie przewodu hydraulicznego w koparce powoduje natychmiast stan alarmowy

na ca∏ej budowie. Wyciek jest czym pr´dzej utylizowany. U nas w takich przypadkach ciàgle jeszcze

plam´ próbuje si´ przysypaç piaskiem…

Redakcja
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6. Operatorzy niemal co dzieƒ majà do czynienia
z silnikami spalinowymi, zw∏aszcza wysokopr´˝ny-
mi. Stosowanie si´ przez nich do zaleceƒ zawar-
tych w instrukcji obs∏ugi i dokumentacji technicz-
no-ruchowej konkretnej jednostki nap´dowej za-
pewnia nie tylko d∏u˝szà ˝ywotnoÊç silnika, jego
ekonomicznà eksploatacj´, ale tak˝e warunkuje
bezpieczeƒstwo pracy

8. Bobcat przywiàzuje du˝à wag´ do obs∏ugi po-
sprzeda˝nej, na którà sk∏ada si´ serwis gwaran-
cyjny i pogwarancyjny oraz sprzeda˝ oryginalnych
cz´Êci zamiennych

10. Atlas Copco udziela dodatkowej, dwuletniej gwaran-
cji na m∏oty hydrauliczne serii SB, MB oraz HB. No-
wy program serwisowy nosi nazw´ Gwarancja 1+2.
¸àcznie z podstawowà przed∏u˝ona gwarancja na
m∏ot obowiàzywaç mo˝e nawet przez trzy lata

12. Ochrona operatorów przed zagro˝eniami takimi,
jak potkni´cie, upadek, poÊlizgni´cie si´, ha∏as lub
wibracje stanowi dla Komatsu najwy˝szy priorytet

16. U˝ytkownicy maszyn New Holland powinni wyko-
nywaç czynnoÊci zapewnieniajàcych poprawne
funkcjonowanie sprz´tu. Niezwykle wa˝na jest
obs∏uga codzienna dokonywana przez operatora 

18. Intrac Polska dzia∏a w nowej siedzibie. Jest ona
zlokalizowana w Wolicy k/Janek przy drodze eks-
presowej z Katowic do Warszawy. Zmiana popra-
wia tak˝e warunki obs∏ugi serwisowej prowadzonej
w najwi´kszej placówce firmy

20. Gàsienice metalowo-gumowe Solideal, b´dàce jed-
nymi z najbardziej zaawansowanych technologicz-
nie produktów tego typu na Êwiecie, zaprojektowa-
no z myÊlà o zamontowaniu na maszynach, które 
sà wykorzystywane do robót wymagajàcych ma∏ych
nacisków jednostkowych na pod∏o˝e

22. Serwis Bomag Polska mo˝e pochwaliç si´ bardzo
krótkim czasem reakcji. Dotyczy to zarówno
pierwszej, jak i kolejnych wizyt mechanika 
w miejscu pracy maszyny

24. Obs∏uga maszyn pracujàcych przy realizacji tak
du˝ego projektu drogowego, jakim jest budowa
drugiego odcinka autostrady A1 stanowi ogromne
wyzwanie dla serwisu Volvo

26. M∏oty Slide Sledge usprawniajà prac´, poprawiajà
jej bezpieczeƒstwo oraz umo˝liwiajà wykonanie
zadaƒ warsztatowych wówczas, gdy nie jest to
mo˝liwe tradycyjnymi metodami

W numerze m.in.:
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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: .......................................................................................................................................

6 Zamawiam bezp∏atny newsletter na adres 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 42009
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Koncern Komatsu podjà∏ decyzj´ o zwi´kszeniu
produkcji w zak∏adach Shonan w Hiratsuka wy-
twarzajàcych g∏ówne podzespo∏y do koparek

o nap´dzie hybrydowym, takie jak generatory, silniki
obrotu nadwozia koparek, prostowniki i kondensatory.
Cz´Êci trafiajà nast´pnie do fabryki Osaka w Hirakata,
gdzie odbywa si´ finalny monta˝ koparek hybrydo-
wych PC200-8. Dzi´ki zwi´kszeniu mocy produkcyj-
nych g∏ównego kooperanta mo˝e tu powstawaç
nawet sto maszyn miesi´cznie. Konieczne do tego in-
westycje wynios∏y 1,66 miliarda jenów, co odpowiada
sumie si´gajàcej 12 milionów euro). 
Ju˝ w czerwcu ubieg∏ego roku Komatsu zaprezento-
wa∏o szerokiej publicznoÊci kopark´ PC200-8, pierw-
szà na Êwiecie tego typu maszyn´ o nap´dzie hybry-
dowym. Poczàtkowo koparka o nowatorskiej kon-
strukcji nap´du oferowana by∏a wy∏àcznie na rynku ja-
poƒskim. Olbrzymie zainteresowanie maszynà i po-
chlebne opinie jej u˝ytkowników sprawi∏y, ˝e w sierp-
niu tego roku Komatsu zaoferowa∏o swà „hybryd´”
w Chinach. Na tamtejszym rynku, mimo Êwiatowego
kryzysu finansowego, Komatsu Êwi´ci ostatnimi czasy
du˝e sukcesy w sprzeda˝y koparek. Hybrydowà ko-
parkà Komatsu powa˝nie zainteresowani sà te˝ od-
biorcy z USA. Japoƒczycy sà przekonani, ˝e uda im
si´ podbiç tamtejszy rynek, wszak Amerykanie sà ˝y-
wo zainteresowani kwestiami zwiàzanymi z ogranicze-
niem emisji dwutlenku w´gla. W ciàgu ca∏ego procesu

eksploatacyjnego maszyny z klasycznym nap´dem
– poczàwszy od prac badawczo-rozwojowych, po-
przez produkcj´, eksploatacj´ przez nabywc´ lub ko-
lejnych nabywców, a˝ po z∏omowanie wytwarzane sà
olbrzymie iloÊci dwutlenku w´gla. Wewn´trzne testy
Komatsu wykaza∏y natomiast, ˝e koparka hybrydowa
PC200-8 pozwala na oszcz´dnoÊci paliwa i zwiàzanà
z tym redukcj´ emisji CO2 przeci´tnie od dwudziestu
pi´ciu do nawet czterdziestu procent.

Liebherr zaprezentowa∏ ∏y˝k´ koparkowà nowej
generacji. Oferowana jest ona pod nazwà „Pro-
duktiv Löffel” i przeznaczona do stosowania

w koparkach gàsienicowych i ko∏owych o ci´˝arze ro-
boczym nie przekraczajàcym trzydziestu ton. 
¸y˝ka dzi´ki specjalnemu wyprofilowaniu i stosowaniu
nowej generacji z´bów pozwala na znaczàce zwi´k-
szenie wydajnoÊci robót. Kszta∏t ∏y˝ki pozwala bowiem
na lepszà penetracj´ pod∏o˝a. JednoczeÊnie pozwala
to na poprawienie parametrów pracy w zakresie na-
pe∏niania i opró˝niania ∏y˝ki.
„Produktiv Löffel” u∏atwia prac´ operatorowi koparki.
Odpowiednio wyprofilowane boczne kraw´dzie po-
zwalajà na znacznie sprawniejsze kopanie rowów oraz
nabieranie i przenoszenie materia∏ów takich, jak bloki
gruzu budowlanego lub pokruszony asfalt. 
U˝ytkownik mo˝e dobraç odpowiednio ∏y˝k´ do kon-
kretnych zastosowaƒ. Liebherr oferuje ró˝ne wersje
„Produktiv Löffel”, mi´dzy innymi wyposa˝onà w z´by
lub listw´ tnàcà. Mo˝e byç ona na sta∏e zintegrowa-
na z ∏y˝kà lub te˝ nak∏adana. Dzi´ki temu, ˝e konstruk-
cja ∏y˝ki pozbawiona jest uchwytów na z´by konstruk-
torom Liebherra uda∏o si´ zmniejszyç opory kopania

oraz zwi´kszyç si∏´ penetracji materia∏u mniej spoiste-
go. Konstrukcja ta pozwoli∏a równie˝ ograniczyç do mi-
nimum naturalne zu˝ywanie si´ ok∏adzin i z´bów ∏y˝ki.
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„Produktiv Löffel” - nowa ∏y˝ka Liebherra

„Hybryda” Komatsu podbija kolejne rynki

Odpowiednio wyprofilowane boczne kraw´dzie ∏y˝ki nowej generacji pozwa-
lajà na znacznie sprawniejsze kopanie rowów oraz nabieranie urobku

Zak∏ady Komatsu w Shonan produkujà zaawansowane technologicznie
podzespo∏y nap´du hybrydowego koparki PC200-8
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Tegoroczna edycja zawodów operatorów maszyn
budowlanych o Grand Prix New Holland Con-
struction (23-25 paêdziernika w Turynie) przebie-

ga∏a pod has∏em „Bezpieczeƒstwo”. Zawodnicy otrzy-
mali do dyspozycji najnowsze modele maszyn kom-
paktowych. Ich zadaniem by∏o wykazanie si´ nie tylko
mistrzowskà precyzjà i szybkoÊcià, ale tak˝e znajomo-
Êcià zasad bezpiecznej pracy na budowie. Jedno
z konkursowych zadaƒ polega∏o na przyk∏ad na jak
najszybszym nalepieniu we w∏aÊciwych miejscach
na korpusie maszyny ostrzegawczych naklejek.
Konstruktorzy maszyn New Holland nie poprzestajà
jednak na wymyÊlaniu systemów ostrzegawczych
za najwa˝niejszà spraw´ uznajàc komfort operatora.
Podstawà bezpiecznej pracy jest bowiem jego lepsza
kondycja osiàgana dzi´ki wygodniejszej kabinie, bar-
dziej ergonomicznym sterownikom, mniejszemu ha∏a-
sowi i ni˝szemu poziomowi wibracji. Innà wa˝nà spra-
wà jest lepsza widocznoÊç z kabiny mo˝liwa nie tylko
dzi´ki jej odpowiedniej konstrukcji i przeszkleniom,
ale tak˝e montowaniu kamer, które umo˝liwiajà Êle-
dzenie przestrzeni za maszynà. Bezpieczniejsze dla
osób pracujàcych obok maszyny sà tak˝e modele
o krótkim promieniu skr´tu (np. koparki typu SR).

Zgodnie z filozofià New Holland bezpieczna praca za-
czyna si´ ju˝ podczas codziennej obs∏ugi maszyny.
Skontrolowanie wszystkich istotnych punktów przed ro-
pocz´ciem pracy powinno staç si´ nawykiem operato-
ra. New Holland projektuje maszyny w taki sposób, by
ich obs∏uga serwisowa by∏a latwa i bezpieczna – choç-
by poprzez grupowanie punktów serwisowych i zapew-
nienie ich dost´pnoÊci z poziomu gruntu.

Scania podpisa∏a umow´ o wspó∏pracy serwiso-
wej z SAF-Holland, niemieckim producentem osi
do przyczep, dzia∏ajàcym w skali mi´dzynarodo-

wej. Umowa – pierwsze tego typu porozumienie
w bran˝y transportowej – zapewni klientom Scania ob-
s∏ug´ serwisowà kompletnych zestawów drogowych,
daleko wykraczajàcà poza sprzeda˝ cz´Êci i logistyk´.
Na mocy zawartej umowy stacje obs∏ugi i dilerzy Sca-
nia z ca∏ego Êwiata otrzymajà prawo Êwiadczenia us∏ug
serwisowych dotyczàcych osi SAF-Holland. Umowa
obejmuje aspekty, takie jak logistyka, obs∏uga wnio-
sków gwarancyjnych, procedury serwisowe, narz´dzia
specjalne, pomoc technicznà i szkolenie mechaników.
– Jestem przekonany, ˝e umowa z SAF-Holland umo˝-
liwi nam Êwiadczenie us∏ug na jeszcze wy˝szym ni˝ do-
tychczas poziomie. Najwa˝niejsze dla naszych klien-
tów sà dyspozycyjnoÊç pojazdów i maksymalna wygo-
da. Zgodnie z naszà strategià, koncentrujemy si´
na tym, co zapewnia klientom wi´kszà wydajnoÊç i do-
datkowe korzyÊci, a ta umowa stanowi kolejny krok
w tym kierunku – powiedzia∏ Anders Gustafsson, wice-
prezes, Service Operations, Scania. – Ciesz´ si´, ˝e
dwie znakomite marki po∏àczy∏y swoje si∏y w obszarze
us∏ug serwisowych, z myÊlà o zapewnieniu klientom
jak najwy˝szego poziomu obs∏ugi. Dzi´ki tej umowie
z pewnoÊcià wzroÊnie wartoÊç istniejàcej, rozleg∏ej

sieci serwisowej – doda∏ Klaus Jürgen Stegmann, wi-
ceprezes do spraw sprzeda˝y i marketingu w Trailer
System Business Unit, SAF-Holland.
Ze sprzeda˝à o wartoÊci przekraczajàcej 800 milionów
euro i ponad 2.000 pracowników, SAF-Holland S.A.
jest jednym z czo∏owych Êwiatowych producentów i
dostawców najwy˝szej klasy podzespo∏ów, g∏ównie
do przyczep i naczep, ale tak˝e do samochodów
ci´˝arowych, autobusów i pojazdów specjalnych.
Zakres produkcji obejmuje osie i zawieszenia, siod∏a,
zaczepy, sworznie królewskie i nogi podporowe.
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New Holland - bezpieczna praca rozpoczyna si´ od obs∏ugi codziennej

Scania i SAF-Holland nawiàza∏y wspó∏prac´ serwisowà

SAF-Holland specjalizuje si´ w produkcji osi oraz systemów jezdnych do
przyczep i naczep

Tegoroczna edycja zawodów Grand Prix New Holland Construction w Turynie
przebiega∏a pod has∏em „Bezpieczeƒstwo”
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Silnik spalinowy jest, obok nap´du elektryczne-
go, najcz´Êciej spotykanym rodzajem zasilania
maszyn budowlanych. W przypadku maszyn

do robót ziemnych jest to nap´d dominujàcy. Opera-
torzy niemal co dzieƒ majà do czynienia z silnikami
spalinowymi, zw∏aszcza wysokopr´˝nymi. Stosowanie
si´ przez nich do zaleceƒ zawartych w instrukcji obs∏u-
gi i dokumentacji techniczno-ruchowej konkretnej jed-
nostki nap´dowej zapewnia nie tylko d∏u˝szà ˝ywot-
noÊç silnika, jego ekonomicznà eksploatacj´, ale tak-
˝e warunkuje bezpieczeƒstwo pracy operatora maszy-
ny i personelu serwisowego dokonujàcego przeglà-
dów okresowych oraz ewentualnych napraw.
Powa˝niejsze naprawy silników odbywaç si´ muszà w wa-
runkach warsztatowych, a tym samym w pomieszczeniach
zamkni´tych. Niezwykle istotne znaczenie dla zdrowia,
a niekiedy wr´cz ˝ycia personelu technicznego ma wów-
czas zapewnienie skutecznego odprowadzania toksycz-
nych spalin oraz zapewnienie sta∏ego dop∏ywu Êwie˝ego
powietrza. W nowoczesnych warsztatach s∏u˝à do tego
specjalne instalacje, natomiast we wszystkich innych sytu-

acjach nieodzowne jest wietrzenie pomieszczeƒ oraz uru-
chamianie silników jedynie przy otwartych oknach
i drzwiach pomieszczenia. Nale˝y równie˝ staraç si´, by
spalinowa jednostka nap´dowa w warunkach warsztato-
wych by∏a uruchamiana tylko w razie rzeczywistej potrze-
by i na jak najkrótszy czas. Przyst´pujàc do ogl´dzin
pracujàcego silnika mechanik musi pami´taç o
zagro˝eniach wynikajàcych z wysokich temperatur i ruchu
obrotowego jak równie˝ cz´Êci o wysokiej temperaturze.
Przygotowanie silnika spalinowego do pracy oraz jego
rozruch nale˝y przeprowadziç zgodnie z fabrycznà in-
strukcjà obs∏ugi. Szczególnà uwag´ nale˝y zwracaç
przy tym na poziom p∏ynów eksploatacyjnych. Serwi-
sant winien sprawdziç poziom oleju w silniku, w olejo-

wym filtrze powietrza i w pompie wtryskowej, poziom
ch∏odziwa oraz stan zbiornika paliwa.
Wa˝ny dla prawid∏owej eksploatacji silnika jest równie˝
stan na∏adowania i poziom elektrolitu akumulatora, na-
ciàg pasków wentylatora, a tak˝e stan wszystkich po-
∏àczeƒ i zabezpieczeƒ, a zw∏aszcza nap´du wentylato-
ra, pompy wtryskowej, pràdnicy, rozrusznika, dêwigni
i ci´gien podawania paliwa. Pami´taç nale˝y, ˝e w cza-
sie rozruchu silnika pobierany jest bardzo du˝y pràd.
Dlatego powtarzane kilkakrotne lub zbyt d∏ugie uru-
chamianie rozrusznika spowodowaç mo˝e ca∏kowite
roz∏adowanie akumulatora. Po uruchomieniu silnika
operator maszyny powinien zapoznaç si´ z podstawo-
wymi parametrami jego pracy, takimi jak temperatura
ch∏odziwa i oleju, ciÊnienie oleju. W nowoczesnych
maszynach i prac´ silnika pod obcià˝eniem.
Podczas otwierania beczek lub pojemników z olejem na-
p´dowym lub benzynà zachowaç nale˝y szczególnà
ostro˝noÊç. Nie wolno uderzaç narz´dziami lub stalowy-
mi przedmiotami w korki zamykajàce otwory wlewowe.
Mog∏oby to bowiem spowodowaç iskr´ i doprowadziç
do po˝aru czy wybuchu paliwa. Ze wzgl´du na zagro˝e-
nie po˝arowe zabrania si´ nape∏niaç zbiorniki paliwem
lub sprawdzaç ich stan przy pracujàcym silniku maszy-
ny. Nale˝y te˝ unikaç rozlewania paliwa i nie paliç tytoniu
w pobli˝u maszyny z w∏àczonym silnikiem. Ze wzgl´dów
ekologicznych nale˝y zapobiegaç rozlewaniu paliwa,
Êrodków smarnych i wszelkich p∏ynów eksploatacyj-
nych. Ewentualne plamy powinny byç natychmiast likwi-
dowane za pomocà specjalnych mat absorbcyjnych. 
Podstawowym warunkiem dobrej pracy silnika spa-
linowego jest szczelnoÊç przewodów paliwowych
i wydechowych. W razie stwierdzenia usterek prze-
wodów paliwowych mecha nik winien niezw∏ocznie
usunàç powsta∏e przecieki. W przypadku nieszczel-
noÊci przewodów wydechowych powinien dokonaç
ich uszczelnienia i oczyszczenia z nagaru.
Wszyscy pracownicy warsztatów muszà pami´taç, ˝e
paliwo s∏u˝àce do nap´du silników zawiera silnie tru-
jàce zwiàzki. Dlatego wykluczone jest przedmuchiwa-
nie ustami przewodów paliwowych i dysz oraz zasysa-
nie paliwa przez rurk´ na przyk∏ad przy przelewaniu
go do innego zbiornika. Nie wolno te˝ dotykaç go∏ymi
r´kami cz´Êci maszyny, które by∏y oblane paliwem.
Zabronione jest u˝ywanie etyliny do mycia cz´Êci ma-
szyn, prania odzie˝y itp. Odzie˝ oblanà etylinà nale˝y
natychmiast zdjàç i oddzielnie starannie wypraç. R´ce
oblane olejem nap´dowym lub etylinà nale˝y nie-
zw∏ocznie umyç stosujàc specjalistyczne Êrodki, które
zawsze powinny znajdowaç si´ w warsztacie.
Szczególnych Êrodków ostro˝noÊci wymaga równie˝
nale˝yta obs∏uga akumulatorów. Dzieje si´ tak ze
wzgl´du na ˝ràce w∏asnoÊci elektrolitu oraz niebezpie-

Obs∏uga techniczna silników spalinowych maszyn budowlanych

Przy wykonywaniu czynnoÊci obs∏ugowych i naprawczych w pomieszczeniach
zamkni´tych istotne znaczenie ma sprawne i dok∏adne odprowadzanie spalin
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czeƒstwo wybuchu spowodowane przez wodór, wy-
dzielajàcy si´ podczas ∏adowania akumulatorów. Nie
wolno wlewaç wody do st´˝onego kwasu siarkowego.
Ze wzgl´du na zagro˝enie wybuchem i poparzeniem,
osoby zatrudnione przy przygotowaniu elektrolitu po-
winny pracowaç w ubraniu ochronnym, gumowych bu-
tach, r´kawicach i fartuchach oraz w okularach ochron-
nych. W razie oblania si´ elektrolitem, skór´ majàcà
z nim kontakt przemyç nale˝y wodà z niewielkim dodat-
kiem sody, a do oczyszczenia ubrania u˝yç amoniaku.
Stan techniczny i ciàg∏oÊç pracy silnika spalinowego
w du˝ym stopniu zale˝à od stanu systemu ch∏odzenia
i starannoÊci obs∏ugi. Podczas codziennej obs∏ugi tech-
nicznej – przed rozpocz´ciem i po zakoƒczeniu pracy
lub zmiany – operator maszyny lub mechanik spraw-
dziç powinien szczelnoÊç uk∏adu ch∏odzenia, a w razie
stwierdzenia nieprawid∏owoÊci dzia∏ania natychmiast
usuwaç usterki. Sk∏onnoÊç do wzrostu temperatury sil-
nika i gotowanie si´ ch∏odziwa podczas eksploatacji
maszyny spowodowane jest najcz´Êciej zanieczysz-
czeniem uk∏adu ch∏odzenia kamieniem kot∏owym. Aby
usunàç powsta∏y kamieƒ i nie dopuÊciç do gromadze-
nia si´ go w nadmiernej iloÊci, co grozi ca∏kowitym za-
tkaniem dro˝noÊci przewodów, wskazane jest przemy-
wanie uk∏adu roztworem sody kaustycznej. Ze wzgl´du
na mo˝liwoÊç poparzenia du˝à ostro˝noÊç nale˝y za-
chowaç przy otwieraniu korka wlewowego goràcej
ch∏odnicy. Korek trzeba otwieraç powoli i tylko w r´ka-
wicach lub przez szmat´. Wod´ lub p∏yn uzupe∏nia si´
wy∏àcznie po ostudzeniu silnika. Podczas uzupe∏niania
ch∏odziwa zabrania si´ wlewania zimnego p∏ynu
do przegrzanego silnika. Dzia∏anie takie mo˝e spowo-
dowaç powa˝nà awari´, na przyk∏ad p´kni´cie g∏owicy
i kad∏uba. Producenci silników zalecajà stosowanie
specjalnego ch∏odziwa. Uk∏ad ch∏odzenia mo˝na uzu-
pe∏niaç wodà, ale tylko w szczególnych sytuacjach,
gdy nie dysponujemy p∏ynem ch∏odzàcym. Bezwzgl´d-
nie przestrzegaç nale˝y przy tym zasady, by woda wle-

wana do ch∏odnicy by∏a mi´kka i czysta. Najlepsza
do tego jest woda deszczowa lub z roztopionego czy-
stego Êniegu, bez piasku i zanieczyszczeƒ. 
Dodatkowe wymagania dotyczà eksploatacji silników
spalinowych w okresie zimowym. Dobrze, gdy maszyna
mo˝e byç gara˝owana w pomieszczeniu zadaszonym
i ogrzewanym. Nale˝y zgodnie z zaleceniami dokumen-
tacji techniczno-ruchowej stosowaç zimowe gatunki pa-
liw, olejów i smarów. Uk∏ad ch∏odzenia winien byç na-
pe∏niony p∏ynem niezamarzajàcym.  Przy uruchamianiu
maszyny w czasie mrozu zabrania si´ podgrzewaç silnik
z zewnàtrz przy u˝yciu otwartego ognia, na przyk∏ad po-
chodni czy lampy benzynowej. Uk∏ad ch∏odzenia silnika
nape∏nia si´ kilkakrotnie goràcym p∏ynem, a olej wlewa-
ny do silnika musi byç podgrzany.
Silniki starszego typu ch∏odzone wodà powinny byç
w zimie zabezpieczane przez os∏oni´cie ch∏odnicy po-
krowcem ocieplajàcym, a w razie d∏u˝szego postoju na-
le˝y z uk∏adu ch∏odzenia spuszczaç wod´, aby nie do-
prowadziç do rozsadzenia ch∏odnicy lub kad∏uba silni-
ka. Stosowanie w zimie wody do ch∏odzenia silnika mo-
˝e spowodowaç równie˝ uszkodzenie ch∏odnicy oleju,
znajdujàcej si´ w dolnej cz´Êci silnika (nawet w razie
spuszczenia wody podczas postoju). Dlatego, niezale˝-
nie od pory roku, ch∏odnice powinny byç nape∏niane
p∏ynem o odpowiedniej temperaturze zamarzania.
W czasie mrozów stosuje si´ mieszanki spirytusowe lub
glicerynowe. Mieszanki spirytusowe sà taƒsze, ale lotne
pary spirytusu mogà w nie sprzyjajàcych warunkach
spowodowaç zagro˝enie po˝arem. Mieszanki gliceryno-
we sà bezpieczniejsze, lecz na skutek parowania zmie-
niajà swój sk∏ad w miar´ zbli˝ania si´ temperatury 0°C.
Nale˝y pami´taç, ˝e p∏yny przeciwmroêne, u˝ywane
do ch∏odzenia silników, a zw∏aszcza mieszanki glicery-
nowe, sà trujàce. Dlatego pod ˝adnym pozorem nie
wolno zasysaç ich przez rurk´ ustami podczas ich
przelewania do mniejszych zbiorników oraz nape∏nia-
nia lub opró˝niania ch∏odnicy maszyny.

Przy uruchamianiu maszyny w czasie mrozu zabrania si´ podgrzewaç silnik
z zewnàtrz przy u˝yciu otwartego ognia, na przyk∏ad pochodni

System kamer pozwalajàcy operatorowi Êledziç obszar za maszynà
przyczynia si´ do zwi´kszenia bezpieczeƒstwa i wydajnoÊci pracy 
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Bobcat przywiàzuje bardzo du˝à wag´ do ob-
s∏ugi posprzeda˝nej, na którà sk∏ada si´ ser-
wis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz sprze-

da˝ oryginalnych cz´Êci zamiennych i materia∏ów
eksploatacyjnych. Obs∏ug´ serwisowà zapewnia
w Polsce dwunastu dystrybutorów posiadajàcych au-
toryzacj´ Bobcata, w tym firmy wyspecjalizowane we
wspó∏pracy z bran˝à budowlanà: Atut Rental (War-
szawa), Asco Equipment (Katowice), PK Serwis
(Wroc∏aw), Techbud (Zielona Góra), Sar-pol (Po-
znaƒ), TKL Progress (Bydgoszcz), JMP (Bia∏ystok),
Atlas Polska (Gdynia). Ka˝da z firm dysponowaç
musi profesjonalnie wyposa˝onymi pomieszczenia-
mi warsztatowymi wraz odpowiednim oprzyrzàdo-
waniem oraz samochodami serwisowymi, b´dàcymi
w praktyce mobilnymi warsztatami. Ich wyposa˝enie
umo˝liwia przeprowadzanie nawet skomplikowa-
nych napraw w miejscu postoju maszyny. 
Dealerzy Bobcata zobowiàzani sà do utrzymywania
na odpowiednim poziomie zapasów magazynowych
oryginalnych cz´Êci zamiennych w zale˝noÊci od liczby
i typów maszyn pracujàcych na obszarze ich dzia∏ania.
W ten sposób do niezb´dnego minimum ogranicza si´
przestoje maszyny zwiàzane z wykonaniem przeglàdu
czy ewentualnej naprawy. Centralny magazyn cz´Êci
zamiennych znajduje si´ w Belgii. Zamówienia ekspre-
sowe dostarczane sà do Polski pocztà kurierskà w cià-
gu dwudziestu czterech godzin.
Standardowo Bobcat zapewnia na swoje maszyny gwa-
rancj´ obowiàzujàcà rok lub 2.000 godzin. Istnieje jed-
nak mo˝liwoÊç jej wyd∏u˝enia na bardzo korzystnych
warunkach. Odbywa si´ to u dealera, który sprzeda∏ ma-
szyn´. Mo˝na wykupiç gwarancj´ na kolejny rok lub do-
datkowe 1.000 godzin pracy albo na dwa lata lub 2.000
godzin. U˝ytkownik maszyny Bobcat mo˝e zatem korzy-
staç z maksymalnie trzyletniej gwarancji lub przepraco-
waç nià cztery tysiàce godzin. Cena przed∏u˝enia gwa-
rancji jest zale˝na od typu maszyny. Mo˝e ona dotyczyç
wszystkich podzespo∏ów lub tylko wybranych, na przy-
k∏ad uk∏adu nap´dowego lub skrzyni ∏aƒcuchowej
w przypadku mini∏adowarek. Istotny jest równie˝ mo-
ment podj´cia decyzji o przed∏u˝eniu gwarancji.
W pierwszym miesiàcu u˝ytkowania maszyny jej ce-
na jest standardowa. Obowiàzuje wszystkich polskich
dealerów. Natomiast w ciàgu kolejnych dziesi´ciu mie-
si´cy cena wzrasta o dwadzieÊcia pi´ç procent.
Mechanicy zatrudniani przez dystrybutorów przecho-
dzà regularne szkolenia zgodnie z harmonogramem
opracowanym przez Centrum Badawczo-Rozwojowe
Bobcata zlokalizowane w czeskim Dobris. Bobcat wy-
maga, by ka˝dy z mechaników przynajmniej raz na dwa
lata przeszed∏ przeszkolenie w zakresie mini∏adowarek
ko∏owych, minikoparek i noÊników teleskopowych. 

Zdecydowana wi´kszoÊç klientów korzysta z us∏ug auto-
ryzowanych serwisów Bobcata tak˝e po po zakoƒczeniu
okresu gwarancji. Dzieje si´ tak ze wzgl´du na niskie ce-
ny robocizny, w tej chwili godzina pracy serwisu waha si´
od 70 do 135 z∏otych. Koszty dojazdu równie˝ utrzymywa-
ne sà na niskim poziomie. Tak˝e ceny cz´Êci zamiennych
sà bardzo konkurencyjne. Dlatego niewielu u˝ytkowników
maszyn Bobcata poszukuje innych rozwiàzaƒ. Tych
z klientów, którzy decydujà si´ po okresie gwarancyjnym
serwisowaç maszyny we w∏asnym zakresie, Bobcat stara
si´ przekonaç do korzystania z oryginalnych cz´Êci za-
miennych i komponentów. Ich ceny sà przyst´pne. Tak˝e
ze wzgl´du na du˝à liczb´ oferujàcych je dealerów. 
Wszelkie poczynania serwisu sà bacznie Êledzone przez
belgijskà central´ Bobcata. Swoistym ogniwem ∏àczà-
cym central´ i polskich dealerów jest funkcja kierownika
obs∏ugi posprzeda˝nej Micha∏a Grzyma∏y. Jest on pra-
cownikiem Bobcata i reprezentuje dealerów wobec cen-
trali firmy w kwestiach dotyczàcych serwisu i cz´Êci za-
miennych. – Moim celem jest usatysfakcjonowanie u˝yt-
kowników naszych maszyn oraz stworzenie w∏aÊciwych
warunków pracy dla obs∏ugujàcych ich dealerów. Dbam
o to, by ka˝dy z warsztatów naszej sieci dealerskiej by∏
dobrym miejscem pracy dla mechaników i spe∏nia∏ sta-
wiane wymagania – mówi Micha∏ Grzyma∏a.
Do zadaƒ kierownika obs∏ugi posprzeda˝nej nale˝y te˝
utrzymywanie kontaktu z u˝ytkownikami maszyn. W szcze-
gólnoÊci analizowany jest przebieg napraw gwarancyjnych
oraz opinie dealerów i u˝ytkowników o ewentualnych
usterkach oraz stosowanych rozwiàzaniach technicznych.
Uzyskane w ten sposób dane wykorzystywane sà przez
central´ Bobcata. Polscy dealerzy firmy Bobcat rozumiejà,
˝e zw∏aszcza w dzisiejszych czasach dobra obs∏uga po-
sprzeda˝na ma kluczowy wp∏yw na opini´ o produkcie,
dealerze, zadowolenie klienta i jego decyzje zakupowe.
Dlatego serwis traktowany jest pierwszoplanowo.

Bobcat - obs∏uga posprzeda˝na kluczem do sukcesu

Dealerzy Bobcata dysponowaç muszà profesjonalnie wyposa˝onymi po-
mieszczeniami warsztatowymi wraz z odpowiednim oprzyrzàdowaniem
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Atlas Copco udziela dodatkowej, dwuletniej gwa-
rancji na m∏oty hydrauliczne serii SB, MB oraz HB.
Wyd∏u˝ona gwarancja mo˝e obowiàzywaç przez

trzy lata. Nowy program serwisowy nosi nazw´ Gwaran-
cja 1+2. Korzystanie z wyd∏u˝onej gwarancji nie zwalnia
oczywiÊcie u˝ytkownika ze Êcis∏ego przestrzegania za-
leceƒ producenta zawartych w instrukcji obs∏ugi m∏otów
w zakresie codziennej obs∏ugi i serwisowania. Atlas
Copco wymaga na przyk∏ad przeprowadzenia co naj-
mniej jednego przeglàdu na ka˝de dwanaÊcie miesi´cy
u˝ytkowania m∏otów serii SB oraz dwóch przeglàdów
dla m∏otów serii MB i HB. Przeglàdy sà odp∏atne.
Gwarancja 1+2 ma na celu ochron´ inwestycji nabywcy
m∏ota, chocia˝by dzi´ki mo˝liwoÊci uzyskania przez nie-
go wy˝szej ceny w przypadku jego odsprzeda˝y. Korzy-
stajàc z wyd∏u˝onej gwarancji u˝ytkownik m∏ota jest wol-
ny od problemów, mo˝e koncentrowaç si´ na dzia∏alno-
Êci swej firmy. Zgodnie z jej warunkami zakupiony m∏ot
podlega trzyletniemu okresowi gwarancyjnemu przy nie-
ograniczonej liczbie godzin pracy. Wyd∏u˝ona gwaran-
cja obejmuje g∏ówne cz´Êci m∏ota, w∏àcznie z bijakiem.
W jej ramach usuwane sà bezp∏atnie wszelkie usterki
materia∏owe i wady produkcyjne g∏ównych elementów
m∏ota, które majà wp∏yw na wydajnoÊç urzàdzenia. 
Gwarancja 1+2 nie dotyczy natomiast cz´Êci ulegajàcych
normalnemu zu˝yciu przy pracy m∏ota prowadzonej zgod-
nie z zaleceniami przewidywanymi w instrukcji obs∏ugi,

uszkodzeƒ spowodowanych przez niew∏aÊciwe u˝ytkowa-
nie, anormalne warunki Êrodowiska pracy, niew∏aÊciwe wa-
runki eksploatacji, poddawanie m∏ota przecià˝eniom, a tak-
˝e niedostatecznà obs∏ug´ serwisowà lub konserwacj´.
Warunkiem przed∏u˝enia gwarancji jest zarejestrowanie za-
kupionego m∏ota na stronie internetowej www.1plus2pro-
gram.com lub przes∏ania formularza potwierdzajàcego
ch´ç przystàpienia do programu pod adresem biura Atlas
Copco w S´kocinie Nowym. Musi to nastàpiç w ciàgu
czterech tygodni od daty zakupu. Wyd∏u˝ona gwarancja
zaczyna obowiàzywaç w dniu zakupu m∏ota. 
Proces rejestracji nie jest skomplikowany. Wystarczy dos∏ow-
nie pi´ç minut, by go przeprowadziç pozbywajàc si´ wszel-
kich problemów na trzy lata eksploatacji urzàdzenia.
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Atlas Copco - wyd∏u˝ona gwarancja na m∏oty SB, MB i HB

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

Proces rejestracji przez Internet nie jest skomplikowany. Na jego przeprowa-
dzenie wystarczy dos∏ownie pi´ç minut
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Masa i moc, jakimi dysponujà maszyny budow-
lane to cechy, dzi´ki którym mo˝na szybciej
i ∏atwiej realizowaç nawet najbardziej skompli-

kowane zadania budowlane. Pami´taç jednak nale˝y,
˝e ka˝da maszyna stanowi tak˝e potencjalne zagro˝e-
nie zarówno dla operatora, jak i otoczenia, w którym
dzia∏a. Poruszajàc kwesti´ bezpiecznego u˝ytkowania
maszyn budowlanych zajmujemy si´ takimi aspekta-
mi, jak konstrukcja kabiny, uk∏adu jezdnego i hydrau-
licznego maszyny, widocznoÊç z miejsca operatora,
odpowiednie oÊwietlenie pola pracy. Pod uwag´ bra-
na jest równie˝ sprawnoÊç techniczna maszyny.
Konstruktorzy Komatsu dok∏adajà wszelkich staraƒ, by
zapewniç bezpieczeƒstwo i ochron´ u˝ytkownikom
swych maszyn. Podczas codziennej pracy sà oni zagro-
˝eni potkni´ciem, upadkiem, poÊlizgni´ciem si´, a tak˝e
ha∏asem i szkodliwymi dla zdrowia wibracjami. Japoƒski
koncern zdecydowa∏ si´ na kompleksowe rozwiàzanie
problemu opracowujàc swoiste pakiety bezpieczeƒstwa
dla pi´ciu grup produktowych. Obejmujà one wozid∏a
przegubowe i sztywnoramowe, ∏adowarki ko∏owe, ko-

parki ko∏owe i gàsienicowe. Wszystkie te maszyny znaj-
dujà szerokie zastosowanie w robotach ziemnych oraz
górnictwie skalnym. Poniewa˝ w wi´kszoÊci odznacza-
jà si´ du˝ymi gabarytami, ju˝ zaj´cie miejsca w ich ka-
binie niesie ze sobà zagro˝enia. Szczególnie przy pa-
dajàcym deszczu lub Êniegu oraz oblodzeniu. Aby u∏a-
twiç prac´ operatorów i personelu technicznego obs∏u-
gujàcego maszyny, wyposa˝ono je w wiodàce do kabi-
ny drabinki o specjalnej konstrukcji stopni. Ok∏adziny
i maty antypoÊlizgowe oraz stabilne por´cze zabezpie-
czajà operatora przed poÊlizgni´ciem si´ i upadkiem
z wysokoÊci. Uchwyt w dachu oraz dodatkowy reflektor
oÊwietlajàcy stopnie u∏atwiajà zaj´cie miejsca w kabinie
tak˝e po zmroku i w warunkach ograniczonej widoczno-
Êci, na przyk∏ad przy z∏ej pogodzie. Szerokie b∏otniki ∏ado-
warek Komatsu wy∏o˝one matami antypoÊlizgowymi tworzà
swoiste platformy, na których mogà bezpiecznie pracowaç
mechanicy. Nawet w przypadku deszczu, oblodzenia lub sil-
nego zab∏ocenia maszyny. W celu u∏atwienia prowadzenia
prac serwisowych i zapewnienia bezpieczeƒstwa perso-
nelowi technicznemu, przewidziana codziennie kontrola
p∏ynów eksploatacyjnych w silniku, skrzyni biegów i uk∏a-
dzie hydraulicznym maszyn Komatsu odbywa si´ z po-
ziomu pod∏o˝a. Mechanik nie musi korzystaç z drabinki,
co znacznie podnosi bezpieczeƒstwo pracy ograniczajàc
ryzyko upadku. Konieczne do przeprowadzenia inspekcji
wzierniki oraz bagnet poziomu oleju sà ∏atwo dost´pne.
By do nich dotrzeç serwisant nie musi korzystaç z drabi-
ny, co zmniejsza ryzyko wypadku. 
Aby zapobiec niekontrolowanemu przemieszczeniu ma-
szyny parkujàcej na pochy∏oÊci, konstruktorzy Komatsu
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Komatsu potrafi zadbaç o bezpieczeƒstwo!

Uchwyt w dachu oraz dodatkowy reflektor oÊwietlajàcy stopnie u∏atwiajà
operatorowi  zaj´cie miejsca w kabinie tak˝e po zmroku i warunkach ograni-
czonej widocznoÊci, na przyk∏ad przy z∏ej pogodzie

WejÊcie do kabiny, szczególnie du˝ych maszyn, jest potencjalnym miejscem
wypadków. By ograniczyç ryzyko ich wystàpienia konstruktorzy Komatsu stosu-
jà szereg zabezpieczeƒ u∏atwiajàcych operatorowi dotarcie do miejsca pracy
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zastosowali hamulec postojowy. W∏àcza si´ on automa-
tycznie natychmiast po zgaszeniu silnika. Po jego po-
nownym uruchomieniu operator musi natomiast zwolniç
hamulec postojowy r´cznie. 
Podczas jazdy do ty∏u operator du˝ej maszyny ma ograni-
czonà widocznoÊç strefy poza nià. Stwarza to zagro˝enie
dla robotników pracujàcych w pobli˝u oraz przyczynia si´
do zwi´kszenia ryzyka kolizji z innymi maszynami czy po-
jazdami placu budowy. W maszynach Komatsu zastoso-
wano szereg rozwiàzaƒ majàcych na celu ograniczenie
zagro˝eƒ. Podczas jazdy maszyny do ty∏u g∏oÊny sygna∏
akustyczny ostrzega pracujàcych w polu jej dzia∏ania.
Bezpieczeƒstwo przy manewrach podczas jazdy w ty∏
podnosi tak˝e kamera umieszczona z ty∏u maszyny. Jej
operator na du˝ym monitorze zainstalowanym w kabinie
mo˝e obserwowaç obszar poza maszynà. Bez kamery by-
∏oby to bardzo utrudnione, je˝eli wr´cz niemo˝liwe. Nale-
˝àca do standardowego wyposa˝enia podgrzewana tyl-
na szyba kabiny zapewnia optymalnà widzialnoÊç. Zacho-
wuje ona przejrzystoÊç nawet w niesprzyjajàcych warun-
kach atmosferycznych. W pakiecie bezpieczeƒstwa znaj-
dujà si´ równie˝ sk∏adane i podgrzewane lusterka wstecz-
ne u∏atwiajàce lepszà obserwacj´ pola za maszynà. 
Maszyny Komatsu wyposa˝one sà w kabiny posiadajàce
zabezpieczenia ROPS/FOPS zapewniajàce operatorom
pe∏ne bezpieczeƒstwo. Kabiny sà doskonale izolowane
akustycznie. Ha∏as docierajàcy do ich wn´trza jest zupe∏nie
nieucià˝liwy dla operatora. Kabiny posadowione na spe-
cjalnych amortyzatorach sà dobrze odseparowane od ramy
i uk∏adu jezdnego, co sprawia, ˝e szkodliwe wibracje prze-
noszone na cia∏o operatora pozostajà na minimalnym po-

ziomie. Amortyzowane, regulowane wielop∏aszczyznowo
fotele operatorów zapewniajà im komfort pracy i chronià
przed szkodliwymi dla zdrowia wibracjami. 
Z myÊlà o zastosowaniu w ∏adowarkach ko∏owych skon-
struowano elektronicznie sterowane zawieszenie wysi´-
gnika ECSS (Electronic Controlled Suspension Sys-
tem). Jego zadaniem jest t∏umienie wstrzàsów, co przy-
czynia si´ do poprawy wydajnoÊci i komfortu pracy
na nierównym pod∏o˝u. ¸adowarki wyposa˝one w ten
system mogà poruszaç si´ z wi´kszà pr´dkoÊcià. Do-
datkowà korzyÊcià jest wyd∏u˝enie ˝ywotnoÊci podze-
spo∏ów maszyny, a tak˝e ogumienia. 
Komatsu korzysta ch´tnie z sugesti u˝ytkowników swych
maszyn. DoÊwiadczenia zebrane w czasie eksploatacji
w ró˝norakich, czasem wr´cz ekstremalnych warunkach
pozwalajà na dalsze rozwijanie i tak niezwykle zaawan-
sowanych technologicznie konstrukcji. Konstruktorzy
Komatsu przywiàzujà du˝e znaczenie do zwi´kszenia
wydajnoÊci maszyn, ale nie odbywa si´ tokosztem bez-
pieczeƒstwa ich operatorów i robotników placu budowy
znajdujàcych si´ w polu ich dzia∏ania. 
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Kabiny stosowane przez Komatsu doskonale chronià operatora. Tak by∏o w tym
przypadku. Mimo, ˝e maszyna przewróci∏a si´, konstrukcja kabiny pozosta∏a niena-
ruszona, a operator wyszed∏ z opresji bez szwanku

Elektronicznie sterowane zawieszenie wysi´gnika ECSS (Electronic Controlled
Suspension System) t∏umi wstrzàsy, co przyczynia si´ do poprawy wydajnoÊci
i komfortu pracy operatora ∏adowarki
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Okres eksploatacyjny maszyny budowlanej trwa
od chwili przekazania jej do eksploatacji a˝
po z∏omowanie. W tym czasie u˝ywana jest ona

do celów produkcyjnych. Aby do maksimum wykorzy-
staç w∏aÊciwoÊci maszyny w okresie eksploatacji, wyko-
naç nale˝y szereg czynnoÊci o charakterze techniczno-
-organizacyjnym. Nazywane sà one obs∏ugà maszyny
i nale˝à do zakresu eksploatacji technicznej. Wraz
z up∏ywem czasu obserwowany jest spadek wydajnoÊci
maszyny, obni˝enie jakoÊci wykonania pracy, zwi´k-
szenie zu˝ycia paliwa oraz wzrost usterkowoÊci.
W celu zapewnienia najwy˝szej jakoÊci i optymalnych
parametrów pracy maszyn, koncern New Holland wyko-
rzystuje do produkcji wy∏àcznie podzespo∏y najlepszych
Êwiatowych marek. Silniki FPT (Fiat Power Train), uk∏ady
wtryskowe i zap∏onowe firmy Bosch, podzespo∏y hydrau-
liki si∏owej Rexroth oraz uk∏ady przeniesienia nap´du ZF.
Zastosowanie najlepszych komponentów, dba∏oÊç o ja-
koÊç monta˝u maszyn oraz zapewnienie wsparcia serwi-
sowego i dost´pu do cz´Êci zamiennych to praktycznie
wszystko czego mo˝na oczekiwaç od producenta. Resz-
ta le˝y po stronie eksploatujàcych maszyny. 
U˝ytkownicy maszyn New Holland powinni wykonywaç
szereg czynnoÊci majàcych na celu zapewnienie ich
poprawnego funkcjonowania. Niezwykle wa˝ne sà
czynnoÊci wykonywane codziennie przez operatora.
Polegajà one na czyszczeniu, smarowaniu, kontroli ze-
wn´trznej oraz drobnych regulacjach. Obs∏uga okreso-
wa powinna natomiast zostaç powierzona autoryzowa-
nemu serwisowi. W jej zakres wchodzi wymiana p∏ynów
eksploatacyjnych i filtrów, regulacja podzespo∏ów ma-
szyny (bardzo cz´sto przy u˝yciu specjalistycznego
oprogramowania komputerowego). Interwa∏ przeglà-
dów w maszynach New Holland ustalony jest na pi´ç-
set godzin. Przeglàdy okresowe wykonywane sà za-
zwyczaj w miejscu pracy maszyny przez mobilne
warsztaty. New Holland Construction posiada w Polsce
sieç dealerskà obejmujàcà szesnaÊcie punktów serwi-
sowych. W ka˝dym z nich dokonaç mo˝na tak˝e zaku-
pu oryginalnych cz´Êci zamiennych.
Na przebieg procesu eksploatacji i zu˝ycia maszyny
wp∏yw ma szereg czynników. Zale˝à one przede wszyst-
kim od warunków w jakich pracuje oraz skutecznoÊci
dzia∏aƒ zmniejszajàcych intensywnoÊç zu˝ycia wykony-
wanych w ramach obs∏ugi technicznej oraz czynnoÊci
smarowniczo-regulacyjnych. Podczas eksploatacji ma-
szyn dochodzi do ich fizycznego zu˝ycia nast´pujàce-
go w wyniku dzia∏ania si∏ mechanicznych (si∏y tarcia,
obcià˝enia), chemicznych i elektrycznych (korozja), jak
równie˝ cieplnych. Do typowych objawów takiego zu˝y-
cia nale˝à na przyk∏ad odkszta∏cenia zu˝ytych cz´Êci.
Kolejnym czynnikiem jest zu˝ycie ekonomiczne okre-
Êlane tak˝e starzeniem techniczno-ekonomicznym. Po-

lega ono na tym, ˝e maszyna b´dàca w eksploatacji
z biegiem czasu, niezale˝nie od wspomnianego powy-
˝ej, zu˝ycia fizycznego, w porównaniu z maszynami
znajdujàcymi si´ w aktualnym programie produkcyj-
nym, cechuje si´ znacznie ni˝szymi parametrami pracy.
Cechuje je mi´dzy innymi mniejsza wydajnoÊç, wy˝sze
zu˝ycie paliwa i wy˝sze koszty eksploatacyjne. Z eko-
nomicznego punktu widzenia dalsze eksploatowanie ta-
kiej maszyny staje si´ nieop∏acalne.
Zu˝ycie zm´czeniowe ma miejsce w podzespo∏ach na-
ra˝onych na dzia∏anie zmiennych obcià˝eƒ powodujà-
cych powstawanie na przyk∏ad mikrop´kni´ç, które
w trakcie dalszej eksploatacji powi´kszajà si´ tworzàc
makrop´kni´cia. Zu˝ycie zm´czeniowe prowadzi
w szybki sposób do nag∏ego zniszczenia takiej cz´Êci.
Zu˝ycie normalne cz´Êci maszyny wyst´pujàce zazwy-
czaj w ciàgu doÊç d∏ugiego czasu okreÊlonego w doku-
mentacji techniczno-ruchowej. Zu˝ycie tego rodzaju
wyst´puje nawet pomimo prowadzenia prawid∏owej ob-
s∏ugi technicznej, odpowiedniej konserwacji maszyn
i niewyst´powania awarii losowych. 
Jak widaç podczas ca∏ego okresu eksploatacji maszy-
ny na u˝ytkowników czyha wiele niebezpieczeƒstw
na drodze do zapewnienia jej prawid∏owego dzia∏ania.
Muszà je pokonaç, osiàgni´cie optymalnej wydajnoÊci
maszyn le˝y przecie˝ w ich interesie. Dà˝àc do ograni-
czenia zu˝ycia maszyn muszà oni przede wszystkim
pami´taç o systematycznej obs∏udze eksploatacyjnej.
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Prawid∏owa eksploatacja maszyn budowlanych New Holland 

U˝ytkownicy maszyn New Holland powinni wykonywaç szereg czynnoÊci ma-
jàcych na celu zapewnienie ich poprawnego funkcjonowania
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Intrac Polska dzia∏a w nowej siedzibie. Jest ona zloka-
lizowana w Wolicy k/Janek przy drodze ekspresowej
z Katowic do Warszawy. Zmiana poprawia tak˝e wa-

runki obs∏ugi serwisowej najwi´kszej placówki firmy.
– W nowym miejscu mamy znacznie wi´cej mo˝liwoÊci
obs∏ugi maszyn oraz przeprowadzania nawet najbardziej
skomplikowanych napraw i remontów – powiedzia∏ Da-
riusz Pachulski, dyrektor zarzàdzajàcy Intrac Polska. In-
trac Polska rozwija serwis mobilny, dlatego ka˝dy z sze-
Êciu serwisantów zatrudnionych w Wolicy ma do dyspo-
zycji w∏asny samochód serwisowy. Firma jest w trakcie
wymiany floty pojazdów serwisowych na wi´ksze, które
Êmia∏o okreÊliç mo˝na mianem mobilnych warsztatów.
Ich wyposa˝enie umo˝liwia przeprowadzenie skompli-
kowanych napraw w warunkach polowych. 
Drugim co do wielkoÊci, tak˝e pod wzgl´dem liczby za-
trudnionych pracowników, jest serwis Intrac Polska w Ol-
kuszu. Pracuje tam pi´ciu mechaników dysponujàcych
czterema samochodami serwisowymi. Sfera ich dzia∏ania
to Ma∏opolska oraz cz´Êç województwa Êwi´tokrzyskiego
i podkarpackiego. U˝ytkownicy maszyn dystrybuowanych
przez Intrac Polska chwalà sobie tak˝e serwis zlokalizowany
w Gdyni. Trzech pracujàcych tu mechaników opiekuje si´
maszynami pracujàcymi we wschodniej cz´Êci województwa
pomorskiego oraz w województwie warmiƒsko-mazurskim. 
Wizytówkà serwisu Intrac Polska sà doskonale zaopa-
trzone magazyny cz´Êci zamiennych. Firma na bie˝àco
uzupe∏nia stany magazynowe w cz´Êci szybko rotujà-
ce. W ciàgu 24 godzin jest równie˝ w stanie zrealizowaç
zamówienia na cz´Êci zamienne dostarczajàc je
pod wskazany adres w dowolnym miejscu w kraju. 
Intrac Polska oferuje pe∏en zakres us∏ug serwisowych,
w tym tak˝e bezp∏atnà pomoc technicznà odnoÊnie pa-
rametrów i budowy maszyn, zasad ich u˝ytkowania,
a tak˝e stosowania odpowiednich Êrodków smarnych

i cz´Êci zamiennych. Pracownicy serwisu Intrac Polska
prowadzà równie˝ konsultacje drogà telefonicznà.
Wsparcie techniczne uzyskaç mogà wszyscy u˝ytkow-
nicy maszyn dystrybuowanych przez firm´, tak˝e star-
szych modeli. Specjalnie dla nich przewidziane sà us∏u-
gi rekonstrukcji maszyn. Eksperci oceniajà op∏acalnoÊç
takiej inwestycji i zalecajà najlepsze rozwiàzania. 
Intrac Polska zatrudnia najwy˝szej klasy mechaników.
Firma dba równie˝ o sta∏e podnoszenie ich kwalifikacji.
Po∏ow´ personelu stanowià mechanicy z kilkunastolet-
nim sta˝em. Pozostali majà doÊwiadczenie kilkuletnie,
ale za to sà specjalistami w dziedzinie najnowszych
technologii. Nowoczesne maszyny sà przecie˝ wprost
naszpikowane uk∏adami elektronicznymi. W∏aÊnie dla-
tego Intrac Polska stawia z jednej strony na doÊwiad-
czenie, z drugiej zaÊ promuje tak˝e chcàcych si´ rozwi-
jaç specjalistów. Naturalnà kolejà rzeczy starsi mecha-
nicy dzielà si´ warsztatowà wiedzà praktycznà z adep-
tami zawodu pozostawiajàc im prace diagnostyczne
i naprawy podzespo∏ów elektronicznych. 
Mechanicy Intrac Polska stale doskonalà swe umiej´t-
noÊci. Pozostajà tak˝e w sta∏ym kontakcie z mechani-
kami z innych krajów, w których dzia∏a Intrac Group.
Zawsze, gdy do sprzeda˝y wchodzi nowy model maszy-
ny, organizowane sà dodatkowe szkolenia. Serwisanci
muszà w jak najkrótszym czasie opanowaç umiej´tno-
Êci prowadzenia skutecznych napraw sprz´tu nowej ge-
neracji. Producenci, z którymi wspó∏pracuje Intrac Pol-
ska utrzymujà bazy danych, w których publikowane sà
przypadki nietypowych usterek i sposoby ich usuwania.
Tu pole do popisu majà pracownicy serwisów z ca∏ego
Êwiata. Wymiana doÊwiadczeƒ pozwala znacznie szyb-
ciej przywróciç maszyn´ do pe∏nej sprawnoÊci. 
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Intrac Polska - serwis mobilny i stacjonarny

Rekonstrukcje i kompleksowe remonty maszyn przeprowadzane sà w nowych
pomieszczeniach warsztatowych Intrac Polska w podwarszawskiej Wolicy

Zadania serwisu obejmujà tak˝e okresowe przeglàdy techniczne i naprawy
przeprowadzane w miejscu pracy maszyny
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Wieloletnie doÊwiadczenie oraz intensywne ba-
dania laboratoryjne i testy w rzeczywistych wa-
runkach eksploatacyjnych prowadzone przez

oÊrodek badawczo-rozwojowy firmy Solideal pozwoli∏y
na wprowadzenie do seryjnej produkcji gàsienic meta-
lowo-gumowych nowej generacji. Ich parametry spe∏-
niajà wszelkie wymogi eksploatacyjne w najtrudniej-
szych nawet warunkach. Stosowanie gàsienic metalo-
wo-gumowych marki Solideal pozwala na znacznà re-
dukcj´ szkodliwych wibracji przenoszonych na maszy-
n´, a tym samym cia∏o operatora. W ten sposób zwi´k-
sza si´ nie tylko ˝ywotnoÊç samej gàsienicy i elemen-
tów podwozia maszyny, ale tak˝e podnosi efektyw-
noÊç pracy prowadzàcego maszyn´. 
Gàsienice metalowo-gumowe Solideal, b´dàce jednymi
z najbardziej zaawansowanych technologicznie produk-
tów tego typu na Êwiecie, zaprojektowano z myÊlà o za-
montowaniu na maszynach, które sà wykorzystywane
do robót wymagajàcych ma∏ych nacisków jednostkowych
na pod∏o˝e. Imponujàce wytrzyma∏oÊcià gàsienice Soli-
deal produkowane sà w wielu wzorach bie˝nika i z prowa-
dzeniami kompatybilnymi z rozwiàzaniami stosowanymi
przez wi´kszoÊç Êwiatowych producentów sprz´tu gàsie-
nicowego, w tym minikoparek i mini∏adowarek. Przezna-
czone sà do stosowania na maszynach o ci´˝arze robo-
czym od 400 do 20.000 kg. Gàsienice produkowane sà
w wielu rozmiarach, tak˝e w wersji niebrudzàcej (szarej).
Tego rodzaju gàsienice dost´pne sà jednak wy∏àcznie
na indywidualne zamówienie. Ca∏y asortyment gàsienic
metalowo-gumowych marki Solideal produkowany jest
z najwy˝szej jakoÊci kauczuku naturalnego, co zwi´ksza
ich parametry trakcyjne i wytrzyma∏oÊciowe. Jest to po-
twierdzone certyfikatem jakoÊci ISO 9002. Kszta∏t bie˝ni-
ka zosta∏ tak zaprojektowany, aby maksymalnie chroniç
wra˝liwe pod∏o˝e, po którym porusza si´ maszyna. Gà-
sienice metalowo-gumowe Solideal do minikoparek do-
st´pne sà w wersjach konwencjonalnych i wymiennych. 
Gàsienice Solideal OTT zaprojektowane zosta∏y
z przeznaczeniem do monta˝u na mini∏adowarkach
ko∏owych w celu zwi´kszenia ich mobilnoÊci w grzà-
skim, kopnym terenie, na którym zachodzi du˝e ryzy-
ko uszkodzenia ko∏a. Wykonane z komponentów natu-
ralnego kauczuku, z wbudowanymi elementami stalo-
wymi najwy˝szej jakoÊci, zapewniajà wyd∏u˝ony okres
eksploatacji. Dwa typy bie˝nika i specjalnie zaprojek-
towane ∏àczenia wp∏ywajà na maksymalnà trwa∏oÊç
i uniwersalnoÊç stosowania. Gàsienice OTT zapewnia-
jà wyposa˝onej w nie maszynie doskona∏à trakcj´,
zmniejszajàc 5-krotnie naciski powierzchniowe. Tym
samym utrzymujà maszyn´ praktycznie na powierzch-
ni grzàskiego pod∏o˝a. Nie uszkadzajà przy tym wra˝-
liwych nawierzchni (takich jak na przyk∏ad trawniki)
oraz pozwalajà na p∏ynnà prac´ maszyny zarówno

na asfalcie, jak i nierównym betonie. Mo˝liwoÊç zastoso-
wania wybranego rozmiaru gàsienicy i ogniwa ∏àczàcego
sprawia, i˝ monta˝ gàsienic Solideal OTT jest bardzo
prosty. Ca∏a operacja trwa zaledwie kilkanaÊcie minut.
Stosunkowo niewielki ci´˝ar i ∏atwoÊç transportu zwi´k-
szajà zakres wykorzystania gàsienic OTT, a co za tym
idzie efektywnoÊç wykorzystania maszyny.
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Gàsienice metalowo-gumowe Solideal

Gàsienice Solideal OTT zaprojektowane zosta∏y z przeznaczeniem do monta˝u
na mini∏adowarkach ko∏owych w celu zwi´kszenia ich mobilnoÊci w grzàskim,
terenie przy jednoczesnym zwi´kszeniu ∏adunku lub ci´˝aru osprz´tu

Imponujàce wytrzyma∏oÊcià gàsienice Solideal produkowane sà w wielu wzorach bie˝-
nika oraz w szerokiej gamie rozmiarowej z myÊlà o zamontowaniu na maszynach wy-
korzystywanych do robót wymagajàcych ma∏ych nacisków jednostkowych na pod∏o˝e
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BOMAG Polska k∏adzie szczególny nacisk na spraw-
noÊç i szybkoÊç dzia∏ania swego serwisu. – Pierw-
szà rocznic´ powstania naszej firmy b´dziemy ob-

chodziç 16 kwietnia przysz∏ego roku w warszawskiej sie-
dzibie. B´dzie to okazja do zaprezentowania mo˝liwoÊci
naszego serwisu. GoÊcie imprezy b´dà mogli przekonaç
si´, ˝e zatrudniamy profesjonalistów. Przez pierwszy rok
dzia∏alnoÊci serwis mobilny BOMAG Polska ma na swoim
koncie kilkaset interwencji. Naprawy w znakomitej wi´k-
szoÊci zakoƒczy∏y si´ sukcesem. Dbamy równie˝ o termi-
nowoÊç dostaw cz´Êci zamiennych, które trafiajà do zama-
wiajàcego najpóêniej w ciàgu 48 godzin. Jestem nieco za-
skoczony, gdy coraz cz´Êciej zdarza mi si´ odbieraç tele-
fony od u˝ytkowników maszyn BOMAG zadowolnych
z us∏ug naszego serwisu. Mamy si´ czym pochwaliç, ale
nie oznacza to, ˝e popadniemy w samozadowolenie. Szyb-
koÊç dostaw cz´Êci zamiennych oraz fachowoÊç mechani-
ków stanowià dla nas g∏ówne priorytety – t∏umaczy prezes
BOMAG Polska Zbigniew Brinken.
W dziale serwisu firmy pracuje szeÊç osób – pi´ciu mecha-
ników oraz kierownik serwisu Marek Bieƒczyk, którego za-
daniem jest koordynacja ich dzia∏aƒ. – Mechanicy pracujà
nie tylko w serwisie stacjonarnym w Warszawie, ale równie˝
w miejscach, w których znajduje si´ najwi´ksza liczba na-
szych maszyn. Obs∏ugujemy place budowy w okolicach
Gdaƒska, Poznania oraz na Âlàsku – mówi Marek Bieƒczyk. 
Ka˝dy z mechaników przygotowany jest do samodziel-
nego wykonywania napraw, tak˝e w warunkach polo-
wych. Dysponujà oni bowiem samochodami serwisowy-
mi wyposa˝onymi we wszelkie niezb´dne narz´dzia, in-
strumenty diagnostyczno-pomiarowe i urzàdzenia wspo-
magajàce, takie jak agregaty pràdotwórcze, spr´˝arki,
czy pneumatyczne pompy olejowe. – OczywiÊcie narz´-
dzia same nie naprawià maszyny. Naszym atutem sà pra-
cownicy. BOMAG stawia na wyszkolonych i doÊwiadczo-
nych mechaników. Szkolenia odbywajàce si´ cyklicznie

w Niemczech i Polsce pozwalajà na ciàg∏e doskonalenie
ich umiej´tnoÊci – t∏umaczy Marek Bieƒczyk.
Serwis BOMAG Polska mo˝e pochwaliç si´ bardzo krót-
kim czasem reakcji. Dotyczy to zarówno pierwszej, jak
i kolejnych wizyt mechanika w miejscu pracy maszyny.
Cz´Êci zamienne wytypowane do wymiany podczas dia-
gnostyki maszyny dostarczane sà w ciàgu dwóch dni ro-
boczych do dowolnego miejsca na terenie ca∏ej Polski.
A˝ 98 procent cz´Êci zamiennych do maszyn BOMAG
dost´pnych jest od r´ki z magazynu centralnego firmy
zlokalizowanego w Niemczech. W Warszawie BOMAG
Polska utrzymuje magazyn z cz´Êciami i komponentami
do przeglàdów okresowych oraz cz´Êciami zamiennymi,
które najcz´Êciej ulegajà zu˝yciu. Ich zapasy majà te˝
mechanicy firmy pracujàcy poza warszawskà centralà.
Uzupe∏niane na bie˝àco stany magazynowe sprawiajà,
˝e czas przeglàdów i ewentualnych napraw uda∏o si´
skróciç do niezb´dnego minimum. Ma to niebagatelny
wp∏yw na zwi´kszenie wydajnoÊci maszyn, a co za tym
idzie rentownoÊci dzia∏ania ich w∏aÊcicieli.
Serwis stacjonarny w Warszawie dysponuje doskonale wy-
posa˝onà halà warsztatowà o powierzchni tysiàca metrów
kwadratowych. Tu w bardzo dobrych warunkach przepro-
wadzane sà najtrudniejsze naprawy i kompleksowe remon-
ty maszyn. BOMAG zaleca powierzanie przeprowadzania
napraw maszyn wy∏àcznie wykwalifikowanym mechani-
kom. Je˝eli u˝ytkownik maszyny w okresie pogwarancyj-
nym zdecyduje si´ na wykonanie przeglàdów czy nieskom-
plikowanych napraw we w∏asnym zakresie, powinien stoso-
waç wy∏àcznie oryginalne cz´Êci zamienne. W∏aÊnie dlate-
go BOMAG wprowadzi∏ do swojej oferty dwa typy zesta-
wów z cz´Êciami zamiennymi i komponentami niezb´dny-
mi do prawid∏owego wykonania przeglàdów przypadajà-
cych po pi´ciuset oraz po tysiàcu godzin pracy maszyny.
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Najwi´kszym atutem serwisu BOMAG Polska sà pracownicy!

Serwis w Warszawie dysponuje halà o powierzchni 1.000 m2. Doskonale wy-
posa˝ony warsztat jest miejscem najwi´kszych i najtrudniejszych napraw

Bomag oferuje dwa typy zestawów z cz´Êciami zamiennymi i komponentami
niezb´dnymi do prawid∏owego wykonania przeglàdów
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Skanska NDI, realizujàca budow´ drugiego odcin-
ka autostrady A1, korzysta z jednego z najwi´k-
szych w Europie parków maszynowych. Sprz´t

kluczowy dla wykonania inwestycji w postaci wozide∏
przegubowych Volvo A40E, koparek gàsienicowych 
Volvo EC210CL, EC360CL, EC460CL Prime oraz kopa-
rek ko∏owych EW160CL dostarczy∏a firma Volvo Ma-
szyny Budowlane. Wybór dostawcy nie by∏ oczywi-
Êcie przypadkowy. – Maszyny Volvo, z których korzy-
staliÊmy podczas budowy poprzedniego odcinka
z Rusocina do Nowych Marzów, spe∏ni∏y nasze ocze-
kiwania. Du˝o wymagamy jednak nie tylko od sprz´tu,
ale tak˝e od jego dostawcy. Volvo Maszyny Budowla-
ne spe∏ni∏o nasze oczekiwania co do jakoÊci oraz ob-
s∏ugi serwisowej sprz´tu – wyjaÊnia Mariusz Gielniew-
ski menad˝er Sekcji Sprz´tu Skanska-NDI.
Wymiana doÊwiadczeƒ pomi´dzy realizujàcà inwesty-
cj´ Skanskà-NDI i serwisem Volvo przyczyni∏a si´
do wprowadzenia zmian organizacyjnych. Inaczej ni˝
mia∏o to miejsce na pierwszym etapie tej budowy, ope-
ratorzy zostali na sta∏e przypisani do konkretnej maszy-
ny. Pozwala to utrzymaç sprz´t w lepszej kondycji tech-
nicznej, operatorzy bowiem sà w wi´kszym stopniu zaƒ
odpowiedzialni. Dzi´ki temu zmniejsza si´ ryzyko nie-
nale˝ytej obs∏ugi maszyn lub te˝ zaniedbaƒ polegajà-
cych choçby na nieprzeprowadzaniu codziennych
czynnoÊci obs∏ugowych. Operator ka˝dej z maszyn ma
w kabinie zafoliowany spis swoich obowiàzków. Pozo-
staje te˝ w sta∏ym kontakcie z mechanikami Volvo, któ-
rzy sprawujà opiek´ serwisowà nad jego maszynà.
W razie wystàpienia problemów mo˝e natychmiast tele-
fonicznie zasi´gnàç porady co do ich rozwiàzania.
– Czujemy wsparcie ze strony serwisu Volvo, mechani-

cy sà przez ca∏y czas na budowie. Nasza wspó∏praca
uk∏ada si´ znacznie lepiej ni˝ mia∏o to miejsce na pierw-
szym odcinku. DotarliÊmy si´ i wypracowaliÊmy wspólny
model dzia∏ania. To przynosi doskona∏e efekty – podsu-
mowuje Mariusz Gielniewski.
Obs∏uga maszyn pracujàcych przy realizacji tak du˝e-
go projektu drogowego stanowi ogromne wyzwanie
dla serwisu Volvo. Obie strony nie ukrywajà, ˝e niekie-
dy dochodzi do swoistego konfliktu interesów. Emocje
jednak szybko opadajà, nikt nie zamierza udowadniaç
za wszelkà cen´ swych racji. – Zadaniem serwisu jest
jak najszybsze przywrócenie sprawnoÊci maszynie. Na-
si mechanicy to akceptujà. Identyfikujà si´ z potrzeba-
mi wykonawcy. Cz´sto s∏ysz´, jak mówià o budowie
„nasz projekt” – t∏umaczy koordynujàcy dzia∏ania serwi-
su Volvo ¸ukasz Ziemnicki. Posiada on wieloletnie do-
Êwiadczenie w eksploatacji i nadzorze serwisowym
maszyn na specyficznych placach budowy. Nadzoro-
wa∏ bowiem tak˝e poprzedni etap. Do jego dyspozycji
pozostaje stale szeÊciu mechaników. Ka˝dy z nich ma
do dyspozycji samochód serwisowy. Dwa z nich to po-
jazdy terenowe z nap´dem 4x4. Tylko takie dotrzeç bo-
wiem mogà do maszyn rozsianych na wielu kilome-
trach szczególnie trudnego terenu. 
Szwedzkie firmy, zarówno Volvo, jak i Skanska znane
sà z dba∏oÊci o Êrodowisko naturalne. Ostre normy
w tym wzgl´dzie obowiàzujà równie˝ serwis Volvo ma-
jàcy stale do czynienia z paliwem, Êrodkami smarnymi
i olejem hydraulicznym. Nie ma tu mowy o tolerowaniu
wycieków,  pozostawianiu oleistych plam w warsztacie
lub innych miejscach przeglàdów czy napraw. Mecha-
nik jadàcy do maszyny musi pami´taç nie tylko o za-
braniu narz´dzi i cz´Êci zamiennych, ale tak˝e mat ab-
sorbcyjnych. – Dba∏oÊç o Êrodowisko naturalne stawia-
na jest na pierwszym planie. Taka postawa winna byç
czymÊ oczywistym, niestety na polskich placach budo-
wy dzia∏ania proekologiczne bywajà zupe∏nie lekcewa-
˝one – t∏umaczy ¸ukasz Ziemnicki. 
Aby ograniczyç do niezb´dnego minimum przestoje
maszyn spowodowane przeglàdami i ewentualnymi na-
prawami, Volvo Maszyny Budowlane utworzy∏o specjal-
ny magazyn z cz´Êciami zamiennymi i komponentami.
Ich ∏àczna wartoÊç wynosi ponad milion z∏otych. In˝y-
nierowie serwisu Volvo co pi´çset godzin pracy ka˝dej
z maszyn przygotowujà specjalny raport zawierajàcy
ocen´ efektywnoÊci jej wykorzystania oraz ewentualne
sugestie dotyczàce poprawnoÊci obs∏ugi. Na ich pod-
stawie okreÊla si´ zakres przeprowadzanych na
miejscu szkoleƒ dla operatorów. Kolejne raporty, spo-
rzàdzane po danym szkoleniu, pokazujà czy przynios∏o
one po˝àdany rezultat, a praca operatora uleg∏a ko-
rzystnej zmianie. Ka˝dy, kto przejdzie pomyÊlnie prze-
szkolenie otrzymuje specjalny certyfikat Volvo.
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Budowa drugiego odcinka A1 - wyzwanie dla serwisu Volvo

W trudnym terenie budowy drugiego odcinka autostrady A1 do pracujàcych
tam maszyn mechanicy dojechaç mogà tylko samochodem terenowym
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Narz´dzia Slide Sledge b∏yskawicznie zdobywajà
sobie uznanie polskich u˝ytkowników rewolu-
cjonizujàc prac´ warsztatów serwisowych.

Znajdujà coraz szersze zastosowanie, równie˝ poza ty-
powymi segmentami rynku, takimi jak serwisy maszyn
budowlanych, kopalnianych, rolniczych i leÊnych, a tak˝e
pojazdów ci´˝arowych. Amerykaƒskie narz´dzia zdoby-
wajà sobie uznanie w si∏ach zbrojnych i w kolejnictwie. 
Zestaw narz´dzi Slide Sledge sk∏ada si´ z m∏ota oraz koƒ-
cówek. Dost´pne sà m∏oty o ró˝nej wadze odpowied-
nio: 4,5 kg/760 mm, 6,5 kg/1.170 mm, BMF 7kg/760 mm
oraz BMF10,5 kg/1.170 mm. Ich uzupe∏nienie stanowi
szeroka gama koƒcówek s∏u˝àcych mi´dzy innymi do wy-
bjania tulei, wybijania sworzni oraz do demonta˝u i ponow-
nego monta˝u zabezpieczeƒ z´bów ∏y˝ek. Dost´pna jest
równie˝ prowadnica do ∏o˝ysk, uszczelnieƒ i pierÊcieni, wi-
de∏ki do przegubów oraz koƒcówka zrywajàca i d∏utowa.
Opatentowany system udarowy zwi´ksza do maksimum
moc przenoszonà na g∏owic´ narz´dzia. Narz´dzie zosta-
∏o wyposa˝one w szybkoz∏àcze, co pozwala na szybkà
i bezpiecznà wymian´ koƒcówek. Zaprojektowany ergono-
micznie uchwyt zapewnia solidne trzymanie narz´dzia.
Konstrukcja eliminuje poÊlizg m∏otka. Pozwala to
na oszcz´dnoÊç czasu, eliminacj´ d∏u˝szych przestojów.
Amerykaƒskie narz´dzia SlideSledge sà bezsprzecznie
najbardziej precyzyjnym i wydajnym systemem ude-
rzajàcym spoÊród wszystkich oferowanych aktualnie
przez Êwiatowych producentów. U˝ywanie narz´dzi
Slide Sledge pozwala nie tylko znacznie zredukowaç
niebezpieczeƒstwo wypadków podczas prac warszta-
towych, ale tak˝e wykonywaç je przez jednà zamiast
dwóch osób. W ten niezwykle prosty sposób warszta-
tom udaje si´ zwi´kszyç wydajnoÊç pracy przy jedno-
czesnym zredukowaniu jej kosztów. 
M∏oty Slide Sledge nie tylko usprawniajà prac´ i po-
prawiajà jej bezpieczeƒstwo, ale tak˝e umo˝liwiajà wy-
konanie zadaƒ warsztatowych wówczas, gdy nie jest
to mo˝liwe przy stosowaniu tradycyjnych metod i na-

rz´dzi. Âwiadczy o tym przyk∏ad zwiàzany z robotami
polegajàcymi na wbijaniu sworzni tradycyjnymi meto-
dami. Do wykonania zadania konieczna jest wspó∏pra-
ca dwóch osób. Pierwszy z pracowników pos∏uguje
si´ m∏otem, drugi natomiast przytrzymuje element po-
Êredni (d∏uto, inny sworzeƒ lub po prostu odpowied-
nio przyci´ty odcinek rury lub stalowego pr´ta). W ta-
kiej sytuacji cz´sto zdarza si´ si´, ˝e pracownik pos∏u-
gujàcy si´ m∏otem wykonuje ma∏o precyzyjne uderze-
nie. W takim przypadku lub przy odrzucie grozi to zra-
nieniem drugiego z pracujàcych. 
W wielu innych przypadkach, gdy sworzeƒ lub tuleja sà
zapieczone, pracownicy warsztatu nie dysponujàc odpo-
wiednimi narz´dziami zmuszeni sà do pos∏ugiwania si´
„samoróbkami” lub wr´cz wykorzystywaç do uporania
si´ z problemem palniki albo prasy hydrauliczne. Nie tyl-
ko wyd∏u˝a to znacznie czas pracy, ale jest bardzo nie-
bezpieczne dla prowadzàcych prace mechaników.
Mo˝e tak˝e spowodowaç uszkodzenia mechaniczne
wybijanego sworznia lub tulei, a niekiedy nawet dopro-
wadziç do nieodwracalnego zniszczenia tych elementów. 
Optymalnym rozwiàzaniem w takiej sytuacji jest zastoso-
wanie systemu Slide Sledge, który – przy u˝yciu trzyna-
stokilogramowego m∏ota – zapewnia nacisk uderzenia
ponad 5.500 kG/cm2. Godne podkreÊlenia jest to, ˝e si-
∏a zostaje skierowana centrycznie w punkt uderzenia,
a do wykonania pracy wystarczy jedna osoba. Uniwer-
salnoÊç systemu SlideSledge wzrasta dodatkowo dzi´-
ki mo˝liwoÊci zastosowania szeregu specjalistycznych
koƒcówek. Ich wymiana odbywa si´ niezmiernie szybko
zajmujàc pracownikowi dos∏ownie kilka sekund.

Amerykaƒskie narz´dzia serwisowe Slide Sledge 

U˝ywanie narz´dzi Slide Sledge przynosi korzyÊci pozwalajà cznacznie zre-
dukowaç niebezpieczeƒstwo wypadków podczas prac warsztatowych

Zaprojektowany ergonomicznie uchwyt zapewnia solidne trzymanie narz´dzia.
Konstrukcja eliminuje poÊlizg m∏otka, co znacznie przyspiesza prac´
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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

Komatsu Poland Sp. z o.o.

Trakt Brzeski 72
05-070 Sulejówek k/Warszawy

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

 

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

PEZAL Sp. z o.o.
80-717 Gdaƒsk, ul. Mia∏ki Szlak 50

tel. (058) 303 80 80, e-mail: pezal@pezal.com.pl
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. Pu∏awska 372, 02-819 Warszawa,

tel. (022) 641-05-05, 
fax (022) 641-05-05 wew.102

www.agrex-arcon.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





www.newholland.com

AGROHANDEL s.j. 59-220 Legnica, ul. Jaworzyƒska 261, tel. (76) 850 61 13, kom. 0603 103 082, www.agrohandel.com.pl

AGROS WRO¡SCY Sp. z o.o. 98-337 Strzelce Wielkie, ul. Cz´stochowska 3, tel. (34) 311 07 82, kom. 0694 192 899, www.agros-wronscy.pl  

P.H. AGROSK¸AD 97-225 Ujazd, Józefin 39, tel. (44) 719 35 75  

HKL BAUMASCHINEN POLSKA Sp. z o.o. 60-462 Poznaƒ, ul. Szarych Szeregów 23, tel. 061 665 79 00, fax 061 842 57 01, www.hkl.pl

RENTRAK Sp. z o.o. 16-070 Choroszcz/Bia∏ystok, Poros∏y Kolonia 1c, tel. (85) 651 15 41,  kom. 0507 181 259, www.rentrak.pl

PHU PERKOZ Sp. z o.o. 87-300 Brodnica, ul. Sikorskiego19a, tel.(54) 49 34 057, kom. 0604 795 595, www.perkoz .com.pl

ROLSERWIS S.A. 09-402 P∏ock, ul. Sierpecka 10, tel. (24) 269 71 19, kom. 0608 391 449, www.rolserwis.pl  

PRZEDSTAWICIELE PRODUCENTA I SERWIS MASZYN MARKI NEW HOLLAND:

MASZYNY I SERWIS NA MIAR¢ TWOICH POTRZEB

www.newholland.com


