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Szanowni Paƒstwo…

Od kilku miesi´cy obserwujemy nieustanne „otwieranie” i rozpoczynanie infrastrukturalnych inwe-

stycji. W uroczystej oprawie i z efektownà wirtualnà wizualizacjà. Za rok-pó∏tora kolejne budowy do-

biegaç b´dà koƒca i czeka nas seria jeszcze bardziej uroczystych otwarç, inauguracji, przeci´ç

wst´gi. A na razie gdzie nie spojrzeç, wre praca, a maszyny budowlane spotykamy w naprawd´

niespodziewanych miejscach. Nawet w pe∏ni lata na ba∏tyckiej pla˝y! 

Zbyt du˝e tempo na budowie nie jest jednak najlepszym doradcà. Choçby dlatego, ˝e spieszàc si´

mo˝na zapomnieç o zasadach bezpieczeƒstwa, a jak wykazujà bezlitosne statystyki, wypadki w bu-

downictwie sà cz´ste i majà powa˝ne nast´pstwa. Dlatego wa˝na jest wiedza o zagro˝eniach, a tak-

˝e w∏aÊciwe dobranie narz´dzia czy maszyny odpowiedniej do danego zadania. W∏aÊciwy wybór

sprz´tu – jak chocia˝by drabina (piszemy o tym na stronie czternastej niniejszego wydania) – mo˝e

przesàdziç o powodzeniu inwestycji, o jej terminowym ukoƒczeniu. Jednà z misji naszego dwumie-

si´cznika jest upowszechnianie wiedzy o maszynach, sposobach ich u˝ytkowania, obs∏udze, wypo-

sa˝aniu we w∏aÊciwe cz´Êci zamienne. 

W ciàgu ostatnich dekad rola obs∏ugi posprzeda˝nej i serwisu w bran˝y maszyn budowlanych ule-

g∏a znacznym przeobra˝eniom. Coraz mniej operatorów pami´ta, jak wyglàda∏y maszyny w latach

siedemdziesiàtych poprzedniego stulecia. A przyznaç trzeba, ˝e znacznie ró˝ni∏y si´ od dzisiej-

szych. By∏y mniej skomplikowane, ∏atwiejsze w obs∏udze serwisowej. Dzi´ki temu d∏u˝szy by∏ te˝

okres ich eksploatacji. To ju˝ przesz∏oÊç. Naglàce terminy i potrzeba optymalizacji kosztów eksplo-

atacyjnych doprowadzi∏y do wzrostu zainteresowania maszynami o wyÊrubowanych parametrach

technicznych, a dzi´ki temu wi´kszych mo˝liwoÊciach. Gdy producenci dopasowali si´ do wymo-

gów rynku zwi´kszajàc osiàgi oferowanego sprz´tu, bardzo szybko wzros∏o znaczenie wykwalifiko-

wanych mechaników o du˝ej wiedzy w zakresie uk∏adów hydraulicznych i elektronicznych. Spraw-

ny serwis sta∏ si´ sferà docenianà zarówno przez u˝ytkowników maszyn, jak i producentów. Nic

dziwnego, zapewnia bowiem obu stronom osiàganie zysków …
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8. Tylko nieliczni producenci maszyn budowlanych
mogà poszczyciç si´ tak bogatymi tradycjami,
jak powo∏ana do ˝ycia w Berlinie 1 kwietnia 1876
roku spó∏ka O&K. Mimo znamienitych tradycji
i dokonaƒ marka ta praktycznie znikn´∏a dziÊ
z rynku. O jakoÊci maszyn wytwarzanych niegdyÊ
przez niemiecki koncern Êwiadczy jednak to, ˝e
ciàgle spotkaç je mo˝na na wielu, tak˝e polskich
placach budowy

10. Ryzyko jest towarzyszem ka˝dej profesji. Nie istnieje
zawód wolny od zagro˝eƒ. Fachowo okreÊlane jako
zdarzenia niepo˝àdane, mogà koƒczyç si´ ró˝nie
– poczàwszy od drobnych urazów fizycznych,
na zgonach koƒczàc. I wbrew pozorom w wi´kszo-
Êci przypadków i jednym, i drugim mo˝na zaradziç.
Wystarczy wiedza i ÊwiadomoÊç na temat zawo-
dowego ryzyka, których wynikiem jest u˝ywanie
odpowiedniego, atestowanego sprz´tu

12. Maszyny specjalne Komatsu pracujà tak˝e w Pol-
sce. W lipcu 2010 do firmy Nordkalk Miedzianka
trafi∏a druga ju˝ koparka gàsienicowa Komatsu
PC 800. Przygotowujàc maszyn´, in˝ynierowie fa-
bryki z Newcastle korzystali z doÊwiadczeƒ eks-
ploatacyjnych polskiej kopalni

16. Efekty prac konstrukcyjnych in˝ynierów firmy
Bomag od lat stanowi∏y punkt odniesienia dla kon-
kurencji. Niemiecki producent z powodzeniem dyk-
tuje tempo rozwoju w technice zag´szczania two-
rzàc konstrukcje, które Êmia∏o okreÊliç mo˝na mia-
nem wizjonerskich. Walec BW 332 DEEP IMPACT,
bo o nim w∏aÊnie mowa, to bezsprzecznie najwy-
dajniejsza tego typu maszyna wszechczasów zde-
cydowanie wykraczajàca poza zdefiniowany do tej
pory wymiar zag´szczania pod∏o˝a

18. Volvo CE s∏ynàce z dzia∏aƒ proekologicznych
zawsze dà˝y do tego, by maszyna pali∏a mniej,
a emitowane przez nià spaliny by∏y jak najmniej
toksyczne. W myÊl tej zasady, w nowej generacji
wi´kszych ∏adowarek ko∏owych L150F, L180F oraz
L220F Volvo Construction Equipment stosuje no-
wy system przeniesienia nap´du OptiShift

20. Po pi´ciu latach prac badawczo-rozwojowych fir-
ma SSAB przedstawia oprogramowaie WearCalc,
za pomocà którego mo˝na szybko i ∏atwo obli-
czyç wzgl´dnà ˝ywotnoÊç cz´Êci zu˝ywajàcych
si´. Tym samym producent osprz´tu zyskuje mo˝-
liwoÊç optymalnego doboru materia∏u do produk-
cji elementów i kompletnych narz´dzi roboczych 
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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 22 859-19-67  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 42010
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Firma PACCAR, do której nale˝y DAF Trucks, uru-
chomi∏a nowy serwis internetowy w j´zyku angiel-
skim, poÊwi´cony silnikom PACCAR. Stro-

na www.paccarengines.com jest niezastàpionym êró-
d∏em wiedzy na temat silników PACCAR montowanych
w pojazdach DAF, Kenworth oraz Peterbilt. – Niezmier-
nie cieszymy si´, ˝e nasi klienci b´dà mieli dost´p do in-
formacji o najnowszych osiàgni´ciach z dziedziny tech-
nologii, specyfikacjach, cechach i zaletach silników
PACCAR. Poza informacjami o produkcie, w serwisie
przeczytaç b´dzie mo˝na tak˝e o historii silników PAC-
CAR oraz sposobie i jakoÊci wytwarzania. Znajdujà si´
tam równie˝ filmy wideo prezentujàce opinie
u˝ytkowników pojazdów nap´dzanych silnikami PAC-
CAR. Odwiedzajàcy stron´ skorzystaç mogà z opcji wir-
tualnej wycieczki po dziale rozwoju i testów silników oraz
systemy kontroli emisji spalin. To wspania∏e narz´dzie
dla naszych klientów i dealerów pozwalajàce w jednym
miejscu znaleêç dost´p do pe∏nego zakresu wiedzy
na temat wszelkich kwestii zwiàzanych z silnikami PAC-
CAR – powiedzia∏ Craig Brewster, wiceprezes firmy.
W celu lepszego zrozumienia zale˝noÊci pomi´dzy sil-
nikiem, uk∏adem nap´dowym a podwoziem samocho-
du, w serwisie znajdujà si´ linki do stron internetowych
DAF, Kenworth i Peterbilt. Aby ustaliç najbardziej do-
godnà lokalizacj´ serwisu i sprzeda˝y cz´Êci dla ka˝dej
z marek, wystarczy skorzystaç z ∏atwej w u˝yciu mapy.

Silnik PACCAR jest od niedawna montowany w ci´˝a-
rówkach Kenworth i Peterbilt jako optymalny silnik
do najci´˝szych zadaƒ. Silniki PACCAR PX-6 i PX-8 sà
montowane w standardowych wersjach DAF, Kenworth
i Peterbilt do umiarkowanie ci´˝kich zadaƒ.
PACCAR jest wiodàcym Êwiatowym producentem
w dziedzinie projektowania, produkcji oraz obs∏ugi klien-
ta w bran˝y lekkich, Êrednich i ci´˝kich ci´˝arówek, pro-
dukowanych pod markami Kenworth, Peterbilt oraz DAF.
Âwiadczy równie˝ us∏ugi finansowe i informatyczne, oraz
jest dystrybutorem cz´Êci zamiennych do ci´˝arówek
w zakresie odpowiadajàcym produkcji podstawowej. 

Bezpieczna skrzynia FatMax Extreme przeznaczo-
na jest do transportu narz´dzi i elektronarz´dzi. Po-
siada dodatkowe przegrody pozwalajàce na bez-

pieczne u∏o˝enie wszystkich elementów. Skrzynia jest wo-
doodporna i ma pojemnoÊç 190 litrów. Dla wygody u˝yt-
kowników zamontowano teleskopowy uchwyt oraz du-
˝e 8,5-calowe ko∏a pozwalajàce na przewo˝enie jej po ró˝-

nych nawierzchniach. Funkcjonalna skrzynia narz´dziowa
to du˝e u∏atwienie w codziennej pracy. Pozwala na bezpo-
Êredni dost´p do wszystkich narz´dzi, dzi´ki czemu
oszcz´dzamy czas, jaki trzeba by poÊwi´ciç na ich poszu-
kiwanie. Dobrze zaprojektowana skrzynia zapewnia te˝
stabilnoÊç i bezpieczeƒstwo – jej konstrukcja wewn´trzna
powinna skutecznie chroniç nasze narz´dzia podczas
transportu. Zarówno na placu budowy, jak i w trakcie prze-
wo˝enia mi´dzy ró˝nymi miejscami. 
Podczas prac nad konstrukcjà skrzyni narz´dziowej po-
∏o˝ono du˝y nacisk na aspekty zwiàzane z bezpieczeƒ-
stwem. Dlatego wyposa˝ono jà w alarm i zamek z kodem
elektronicznym, który mo˝e otworzyç jedynie osoba
do tego uprawniona. W przypadku próby w∏amania, w∏à-
czy si´ alarm. W celu zabezpieczenia zawartoÊci skrzyni
oraz wygody u˝ytkownika, w Êrodku zainstalowano rów-
nie˝ pionowy organizer. Takie rozwiàzanie zapobiega
przesuwaniu si´ narz´dzi podczas przewo˝enia. Skrzy-
nia posiada teleskopowy uchwyt, który pozwala na ∏atwe
dopasowanie go do wzrostu u˝ytkownika, a tak˝e umo˝-
liwia zarówno jej ciàgni´cie, jak i pchanie. Dla posiadaczy
samochodów typu pick-up dost´pne sà dodatkowe szy-
ny, na których mo˝na zamontowaç skrzyni´.     
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PACCAR uruchamia serwis internetowy poÊwi´cony silnikom

Bezpieczna skrzynia FatMax Extreme 

Silniki PACCAR GR uzyska∏y pe∏ne certyfikacje bez koniecznoÊci monta˝u filtra
czàstek sta∏ych w uk∏adzie wydechowym pojazdu

Skrzynia FatMax Extreme posiada teleskopowy uchwyt, który u∏atwia jej
przemieszczanie umo˝liwiajàc zarówno jej ciàgni´cie, jak i pchanie
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Wdniu 23 sierpnia 2010 roku dzia∏alnoÊç rozpo-
czà∏ nowy, najwi´kszy serwis Scania w Polsce.
Znajduje si´ on przy ul. Rybnickiej w Gliwicach

w pobli˝u skrzy˝owania autostrad A1 i A4 (zjazd 307
z autostrady A4). W nowym obiekcie o ∏àcznej po-
wierzchni 2.360 m2 znajduje si´ czternaÊcie stanowisk
obs∏ugowych, w tym jedno specjalne do napraw powy-
padkowych, Okr´gowa Stacja Kontroli Pojazdów, dwu-
kondygnacyjny magazyn cz´Êci zamiennych, myjnia,
serwis ogumienia, sala konferencyjno-szkoleniowa oraz
pomieszczenia biurowe. 
Kompletne wyposa˝enie w urzàdzenia specjalistyczne
oraz doskonale zaopatrzony magazyn cz´Êci zamien-

nych spe∏niajà najwy˝sze standardy Scania i pozwalajà
na obs∏ug´ samochodów ci´˝arowych wszystkich serii,
autobusów oraz naczep. Szeroka oferta handlowa doty-
czy zarówno nowych, jak i u˝ywanych pojazdów z gwa-
rancjà Scania Approved. W Scania Polska Oddzia∏ Gli-
wice b´dzie realizowany program Szko∏y Jazdy Scania
wraz z okresowymi szkoleniami dla kierowców upraw-
niajàcymi do wykonywania zawodu.
W myÊl zasady „wszystko pod jednym dachem” w no-
wo powsta∏ym serwisie Scania oferuje przewoênikom
bardzo szeroki zakres us∏ug. Dzi´ki czemu klienci Sca-
nia mogà liczyç na kompleksowe i profesjonalne wspar-
cie oraz szybki powrót pojazdu na drog´. 

Stosownie do nowej dyrektywy maszynowej
UE 2006/42/WE, która wesz∏a w ˝ycie pod ko-
niec 2009 roku, producenci narz´dzi sprzedawa-

nych na rynku europejskim muszà byç przygotowaniu
„do deklarowania wartoÊci ca∏kowitych drgaƒ” w doku-
mentacji do∏àczanej do ka˝dego narz´dzia. Oznacza to
mierzenie emisji drgaƒ w trzech osiach zamiast w jed-
nej, jak mia∏o to miejsce dotychczas. 
Dla wszystkich nowych, opracowanych niedawno na-
rz´dzi Atlas Copco, wykonano pomiary emisji drgaƒ za-
równo w jednej, jak i w trzech osiach. Jednak˝e, aby
spe∏niç nowe wymagania legislacyjne, firma Atlas Cop-
co przeprowadzi∏a obecnie pomiary drgaƒ w trzech
osiach dla wszystkich narz´dzi znajdujàcych si´ aktual-
nie w ofercie i zaktualizowa∏a ca∏à dokumentacj´ i litera-
tur´ technicznà. Wszystkie normy dotyczàce emisji
drgaƒ muszà byç tak˝e skorygowane. Lars Skogsberg,
kierownik ds. ergonomii produktów w oddziale Atlas
Copco Tools and Assembly Systems, który jest równo-
czeÊnie cz∏onkiem grupy roboczej ISO odpowiedzialnej
za normy dla narz´dzi nielektrycznych: – Musimy prze-
strzegaç dyrektywy, aby móc umieszczaç na naszych

narz´dziach oznaczenie CE. W zwiàzku z tym mo˝e wy-
st´powaç pewne zamieszanie. Klienci majà tendencj´
do wybierania narz´dzi z najni˝szà zadeklarowanà war-
toÊcià drgaƒ, a nowe wartoÊci sà zwykle wy˝sze ni˝ sta-
re. Poniewa˝ nie ma sposobu na porównanie tych war-
toÊci, niezwykle wa˝na staje si´, aby wiedzieç, do jakich
norm odnoszà si´ te wartoÊci. WyjaÊniliÊmy to w wyczer-
pujàcy sposób na naszej stronie internetowej.
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Otwarcie nowego serwisu Scania w Gliwicach

Atlas Copco a nowa dyrektywa maszynowa UE 2006/42/WE 

Kluczowym elementem nowej lokalizacji serwisu Scania jest doskona∏e po∏o˝enie na g∏ównym szlaku komunikacyjnym Polski. W nowym obiekcie o ∏àcznej po-
wierzchni 2.360 m2 znajduje si´ m.in. czternaÊcie stanowisk obs∏ugowych, Okr´gowa Stacja Kontroli Pojazdów idwukondygnacyjny magazyn cz´Êci zamiennych

Firma Atlas Copco posiada doskonale wyposa˝one laboratorium do mierzenia
emisji ha∏asu i drgaƒ narz´dzi
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Tylko nieliczni producenci maszyn budowlanych
mogà poszczyciç si´ tak bogatymi tradycjami, jak
powo∏ana do ˝ycia w Berlinie 1 kwietnia 1876 ro-

ku spó∏ka O&K. Jej nazwa pochodzi od pierwszych liter
nazwisk za∏o˝ycieli – Benno Orensteina i Arthura Kop-
pela. Dynamiczny rozwój firmy zajmujàcej si´ w poczàt-
kowym okresie produkcjà taboru kolejowego sprawi∏,
˝e ju˝ w roku 1897 przybra∏a ona form´ spó∏ki akcyjnej.
Chcàc wymieniç dobra przemys∏owe produkowane
przez O&K trudno si´ oprzeç wra˝eniu, ˝e znacznie
krótsza by∏aby lista tych, których firma… nie produko-
wa∏a. Oprócz wagonów towarowych i osobowych oraz
lokomotyw berliƒska spó∏ka wytwarza∏a szerokà palet´
maszyn budowlanych, przede wszystkim gigantyczne
koparki kopalniane, koparki gàsienicowe i ko∏owe, ale
tak˝e cieszàce si´ szczególnà renomà równiarki drogo-
we, walce, ∏adowarki gàsienicowe i ko∏owe, wozid∏a,
wywrotki, wózki wid∏owe i ˝urawie samochodowe.
Oprócz tego fabryki O&K zlokalizowane w ró˝nych re-
gionach Niemiec wytwarza∏y systemy schodów rucho-
mych, kompresory, tabor dla metra, omnibusy, traktory,
frachtowce i ˝urawie portowe. O&K mia∏ nie tylko coraz

wi´cej fabryk w Niemczech, ale tak˝e sieç przedstawi-
cielstw na ca∏ym Êwiecie. 
Ci, którym wydaje si´, ˝e tabor kolejowy i maszyny bu-
dowlane nie majà ze sobà nic wspólnego, sà w b∏´dzie.
Produkowane przez O&K lokomotywy i wagony wàsko-
torowe b∏yskawicznie zdobywa∏y bowiem sobie uznanie
firm prowadzàcych na poczàtku ubieg∏ego wieku roboty
budowlane. ¸atwe i szybkie uk∏adanie torów sprawi∏o, ˝e
sta∏y si´ niezawodnym Êrodkiem transportu nawet
w trudnym terenie. Po szynach porusza∏a si´ tak˝e
pierwsza koparka O&K 16 wyprodukowana w ro-
ku 1908. Maszyna wa˝y∏a 64 tony i wyposa˝ona by∏a
w ∏y˝k´ o pojemnoÊci 2 m3. W roku 1924 in˝ynierowie
O&K skonstruowali pierwszà kopark´ na podwoziu gà-

sienicowym. Lata trzydzieste przynios∏y kolejne zasadni-
cze zmiany. Do nap´du maszyn budowlanych O&K co-
raz cz´Êciej stosowano silniki wysokopr´˝ne. 
Po zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych O&K wznowi∏ pro-
dukcj´ dopiero w roku 1949. Firma nadal zaopatrywa∏a
bran˝´ budowlanà w Êrodki transportu szynowego,
kompresory i wszelkiego rodzaju koparki. W roku 1955
O&K przejà∏ aktywa firmy Normag, niemieckiego produ-
centa silników i ciàgników. W powojennej historii firmy
w dziedzinie maszyn budowlanych coraz wi´ksze zna-
czenie oprócz koparek odgrywaç zacz´∏y równiarki dro-
gowe. Pierwsza maszyna tego typu zesz∏a z taÊm pro-
dukcyjnych w roku 1951. 
Podobnie, jak wi´kszoÊç innych niemieckich producen-
tów maszyn budowlanych, w latach szeÊçdziesiàtych
ubieg∏ego stulecia tak˝e O&K podjà∏ produkcj´ koparek
hydraulicznych. Konstruktorzy firmy byli do tego stopnia
zafascynowani ich mo˝liwoÊciami, ˝e ograniczyli do mi-
nimum zaanga˝owanie w rozwój sztandarowego do tej
pory produktu, jakim by∏y koparki linowe. Ostatecznie,
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Orenstein&Koppel - marka, której ju˝ nie ma…

Koparki ró˝nego rodzaju stanowi∏y sztandarowy produkt O&K. Marka ju˝ nie istnieje,
maszyny jednak nadal pracujà. T´ maszyn´ spotkaliÊmy na przyk∏ad na greckiej Krecie

L 051 to najbardziej znana spoÊród koparek linowych O&K. Maszyna nap´dzana by∏a
silnikiem wysokopr´˝nym o mocy 28 KM produkowanym we w∏asnych zak∏adach

Koparki ko∏owe O&K cieszà si´ d∏ugowiecznoÊcià. Widoczny na zdj´ciu egzemplarz
spotkaliÊmy latem tego roku na jednym z warszawskich placów budowy 
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w roku 1970 zaprzestano ca∏kowicie ich produkcji. Rok
wczeÊniej po przej´ciu firmy Schmiedag produkujàcej
kompaktowe maszyny budowlane, O&K wkroczy∏
na ca∏kowicie nowy obszar dzia∏alnoÊci. Rozpoczà∏ pro-
dukcj´ ∏adowarek gàsienicowych. Nie zyskawszy sobie
wi´kszej popularnoÊci, wi´kszoÊç modeli ju˝ wkrótce
znikn´∏o z programu produkcyjnego. Jedynie 6,8-tono-
wa ∏adowarka gàsienicowa RL 7 i powsta∏a na jej bazie
spycharka RD 7 cieszy∏y si´ d∏u˝szym ˝ywotem. Ich pro-
dukcji zaniechano w roku 1976. 
Âwiatowe sukcesy odnosi∏y natomiast koparki hydrau-
liczne O&K. W latach 1964-79 ich licencyjnà produkcj´
uruchomiono w dalekiej Japonii, gdzie oferowane by∏y
pod nazwà Nikko-O&K. Przez cztery lata (1970-74) obo-
wiàzywa∏a te˝ umowa licencyjna z amerykaƒskim produ-
centem koparek P&H-Harnischfeger.

Rok 1986 przyniós∏ dalszà ekspansj´, O&K sta∏o si´
wi´kszoÊciowym udzia∏owcem posiadajàcej bogate tra-
dycje w produkcji pojazdów budowlanych niemieckiej
firmy Faun. Wraz z nià przej´to wch∏oni´te wczeÊniej fa-
bryki koparek ko∏owych i gàsienicowych Mengele, ∏ado-
warek ko∏owych Frisch i du˝ych amerykaƒskich ∏adowa-
rek Trojan. Wi´kszoÊç tego asortymentu co prawda po-
krywa∏a si´ z ofertà produkcyjnà O&K, ale ∏adowarki ko-
∏owe i wozid∏a o ∏adownoÊci od 23 do 91 ton stanowi∏y
jednak jej doskona∏e uzupe∏nienie. Tak si´ przynajmniej
mog∏o wydawaç w momencie przejmowania aktywów
firmy Faun. O&K produkowa∏ wozid∏a przez wiele lat,
jednak nigdy nie osiàgnà∏ zadowalajàcego poziomu
sprzeda˝y. Wówczas to zacz´∏y si´ powa˝ne zmiany
w systemie funkcjonowania firmy, której w∏aÊcicielem
sta∏ si´ koncern Krupp. Postanowiono o zaprzestaniu
produkcji wozide∏ wed∏ug technologii odziedziczonej
po firmie Faun. Zamiast tego podj´to wspó∏prac´ ze
szkockim oddzia∏em koncernu Terex. W jego zak∏adach
powstawa∏y wozid∏a przegubowe i sztywnoramowe ofe-
rowane nadal w czerwonych barwach pod markà O&K.

Widaç by∏o go∏ym okiem, ˝e O&K jako producent ma-
szyn budowlanych ma okres ÊwietnoÊci za sobà. Jego
w∏aÊciciele nie kryli zresztà, ˝e szukajà nabywcy, który
przejà∏by kompleksowo wytwarzanie niektórych produk-
tów, w tym tak˝e maszyn budowlanych. Na poczàtek,
w roku 1996, O&K na mocy dwustronnego porozumie-
nia przekaza∏o produkcj´ schodów ruchomych firmie
KONE Corporation. Rych∏o nastàpi∏y kolejne transakcje.
W koƒcu roku 1997 amerykaƒski Terex przejà∏ fabryki
wytwarzajàce du˝e koparki hydrauliczne O&K (poczàw-
szy od modelu RH 25, po gigantyczny oÊmiusettonowy
RH 400 uznawany w owym czasie za najwi´kszà kopar-
k´ na Êwiecie). Jak wiadomo Terex utrzyma∏ produkcj´
du˝ych koparek tylko przez trzynaÊcie lat. W lutym 2010
og∏oszono komunikat o przekazaniu produkcji koncer-
nowi Bucyrus. Pozosta∏a cz´Êç produkcji maszyn bu-
dowlanych O&K w roku 1998 trafi∏a w r´ce Grupy CNH
(Case-New Holland). DziÊ marka O&K majàca tak zna-
mienite tradycje i dokonania praktycznie znikn´∏a. O ja-
koÊci maszyn wytwarzanych przez koncern O&K Êwiad-
czy jednak to, ˝e ciàgle spotkaç je mo˝na na wielu, tak-
˝e polskich placach budowy.
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O&K wytwarza∏ równiarki drogowe w latach 1951-1996. Potem produkcj´ przejà∏ koncern
CNH, który oferuje tego typu maszyny pod markà New Holland

W koƒcu roku 1997 amerykaƒski Terex przejà∏ fabryki wytwarzajàce du˝e ko-
parki hydrauliczne O&K. DziÊ wytwarza je koncern Bucyrus

Koparki hydrauliczne O&K cieszy∏y si´ olbrzymià renomà na ca∏ym Êwiecie.
Licencj´ na ich wytwarzanie sprzedano nawet do dalekiej Japonii 
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Odnotowujemy niestety coraz wi´cej wypadków
przy pracy. Na dodatek o blisko dziewi´çdzie-
siàt procent wzros∏a liczba wypadków Êmiertel-

nych. Polscy pracownicy ginà tragicznie, poniewa˝ ba-
gatelizowana jest kwestia bezpieczeƒstwa. 
Ryzyko jest towarzyszem ka˝dej profesji. Nie istnieje
zawód wolny od zagro˝eƒ. Fachowo okreÊlane jako
zdarzenia niepo˝àdane, mogà koƒczyç si´ ró˝nie
– poczàwszy od drobnych urazów fizycznych, a˝
na zgonach koƒczàc. I wbrew pozorom w wi´kszoÊci
przypadków i jednym, i drugim mo˝na zaradziç. Wy-
starczy wiedza i ÊwiadomoÊç na temat zawodowego
ryzyka, których wynikiem jest u˝ywanie odpowiednie-
go, atestowanego sprz´tu. Jak si´ okazuje, drabi-
na drabinie nie jest równa. Mo˝e mieç tyle samo
szczebli, ale ró˝ny poziom bezpieczeƒstwa.
„W pierwszym kwartale 2010 roku o blisko szeÊçdzie-
siàt procent wzros∏a liczba poszkodowanych w wypad-
kach przy pracy” – alarmuje G∏ówny Urzàd Statystycz-
ny w opublikowanym niedawno raporcie. Przyczynà po-
nad po∏owy, tak jak w latach ubieg∏ych, by∏o nieprawi-
d∏owe zachowanie si´ pracownika. Tu˝ za nim znalaz∏a
si´ organizacja pracy, jej stanowiska oraz niew∏aÊciwy
stan czynnika materialnego. ¸àcznie, przez okres pierw-
szych trzech miesi´cy 2010 roku, wypadkom ule-
g∏o 18.139 pracowników, co oznacza wzrost o blisko
szeÊçdziesiàt procent w stosunku do tego samego
okresu w roku 2009. O blisko dziewi´çdziesiàt procent
zwi´kszy∏a si´ liczba wypadków Êmiertelnych. Tylko
od stycznia do marca tego roku ˝ycie straci∏o osiem-
dziesiàt szeÊç osób. Dla porównania w poprzednim ro-
ku w tym okresie zgin´∏o czterdzieÊci szeÊç osób. Nie-
co inne dane na ten temat posiada Paƒstwowa Inspek-
cja Pracy, do której, przynajmniej w teorii, wszystkie
zdarzenia powinni zg∏aszaç pracodawcy. – Z danych
PIP wynika, ˝e liczba Êmiertelnych ofiar wypadków
przy pracy w pierwszym kwartale bie˝àcego roku spad∏a
o osiem procent (ze 108 do 99) w stosunku do analo-
gicznego okresu roku poprzedniego. W tym czasie
o jednà czwartà zmala∏a równie˝ ogólna liczba poszko-
dowanych w wypadkach przy pracy, z 519 do 387 – mó-
wi Marian Liwo, zast´pca g∏ównego inspektora pracy.
Skàd bierze si´ taka ró˝nica w danych? GUS mi´dzy in-
nymi podaje w raporcie informacje o poszkodowanych,
którymi sà pracownicy, ale równie˝ pracodawcy i samo-
zatrudnieni. A PIP otrzymuje dane najcz´Êciej od policji
tylko o pracownikach. JeÊli pracodawca ulegnie wypad-
kowi, nie ma obowiàzku zg∏aszania tego do PIP. 
Jednà z g∏ównych przyczyn jest niedostateczna wiedzy
na temat bezpieczeƒstwa w pracy. – Ryzyko zawodowe
zmniejszajà mi´dzy innymi prawid∏owe szkolenia BHP,
do których przeprowadzenia zobowiàzany jest ka˝dy
pracodawca – wyjaÊnia Marian Liwo, zast´pca G∏ówne-

go Inspektora Pracy. – Trudno przestrzegaç norm, gdy
si´ ich nie zna. A brak wiedzy nie jest usprawiedliwie-
niem do ∏amania prawa w Polsce – dodaje. Jak pod-
kreÊla Marian Liwo, ka˝dy pracownik musi znaç ryzy-
ko zawodowe, wynikajàce z pracy na danym stanowi-
sku. – Pami´tajmy, ˝e obowiàzuje nas tak zwa-
na ÊwiadomoÊç prawna, to coÊ wi´cej ni˝ tylko znajo-
moÊç przepisów. To tak˝e umiej´tnoÊç ich interpreta-
cji i poszanowania – zaznacza inspektor. 
ZnajomoÊç norm BHP obowiàzuje nie tylko pracowni-
ka, ale tak˝e pracodawc´. – To, czy przepisy sà w fir-
mie przestrzegane, w du˝ej mierze zale˝y od praco-
dawcy, od jego podejÊcia, niebagatelizowania naka-
zów oraz nietraktowania ich jak z∏o konieczne – uwa˝a
zast´pca G∏ównego Inspektora Pracy. – Natura ludzka
jest przekorna, robimy coÊ, mimo ˝e wiemy, ˝e jest za-
bronione. W obowiàzku pracodawcy le˝y egzekwowa-
nie przestrzegania prawa przez jego pracowników
– podkreÊla Marian Liwo. Ale nie tylko. Zwierzchnik
musi tak˝e zadbaç o warunki na stanowisku pracy.
– Kluczowà rol´ odgrywa organizacja pracy. ¸ad i po-
rzàdek na stanowisku, odpowiednio dobrany sprz´t
– maszyny i urzàdzenia zabezpieczajàce przed ura-
zem, dzia∏aniem niebezpiecznych substancji, pora˝e-
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Gdy nasze ˝ycie i zdrowie zale˝à od sprz´tu…

U˝ywanie bezpiecznego sprz´tu do prac na wysokoÊci jest ubezpieczeniem,
a nie kosztem, jak do tego niestety bardzo cz´sto podchodzà inwestorzy
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niem pràdem elektrycznym, itp. Takie wyposa˝enie
bezwzgl´dnie musi spe∏niaç wymagania dotyczàce
oceny zgodnoÊci wg. obowiàzujàcych przepisów. Pra-
wem zatrudnionych jest praca na bezpiecznym sprz´-
cie – zwraca uwag´ inspektor. Zgadza si´ z nim Woj-
ciech ¸´kawa, doradca techniczno – handlowy firmy
KRAUSE ze Âwidnicy na Dolnym Âlàsku, producenta
drabin i rusztowaƒ z przeznaczeniem do u˝ytku prze-
mys∏owego i indywidualnego. – Bezpieczeƒstwo pra-
cowników zale˝y mi´dzy innymi od firmy dostarczajà-
cej sprz´t, na którym pracujà – wyjaÊnia, dodajàc, ˝e
pracownik powinien wi´c mieç zaufanie do producen-
ta. Gwarantem tego sà mi´dzy innymi znaki certyfika-
tów umieszczone na produktach przeznaczonych
do prac w niebezpiecznych warunkach.
Nasze ˝ycie zale˝y od sprz´tu. Najwa˝niejszà kwestià
jest dostosowanie wyposa˝enia ÊciÊle do potrzeb dane-
go zawodu, szczególnie jeÊli chodzi o profesje o pod-
wy˝szonym ryzyku. W szczególnym przypadku dotyczy
to pracy na wysokoÊci, gdzie ka˝dy ruch jest niebez-
pieczny. U˝ywanie bezpiecznego sprz´tu jest wi´c tutaj
formà ubezpieczenia, a nie kosztem, jak do tego nieste-
ty cz´sto podchodzà inwestorzy. – Obowiàzujà nas bar-
dzo restrykcyjne procedury, jeÊli chodzi o produkcj´
drabin specjalistycznych. Dowodem tego jest mi´dzy
innymi fakt, ˝e certyfikaty przyznawane drabinom otrzy-
mujemy zawsze tylko na pi´ç lat, potem si´ o nie ponow-
nie staramy. Oznacza to, ˝e musimy byç na bie˝àco z ak-
tualnymi kwestiami dotyczàcymi bezpieczeƒstwa – mówi
przedstawiciel KRAUSE. Oprócz certyfikatów i atestów,
o jakoÊci sprz´tu zaÊwiadcza opinia samych u˝ytkowni-
ków. – Kilka miesi´cy temu przekazaliÊmy nowy model
drabiny stra˝akom z lokalnej komendy. To sprz´t nie ty-
le pomocny przy po˝arach, ale przy skomplikowanych
akcjach ratowniczych, na przyk∏ad przy rozcinaniu wra-
ków podczas wypadków samochodowych – mówi Woj-

ciech ¸´kawa. Model drabiny MultiMatic, jaki otrzymali
od nas stra˝acy, jest dodatkowo wyposa˝ony w podest,
który zapobiega wpadaniu stóp pomi´dzy szczeble,
zw∏aszcza pod naciskiem ci´˝kiego sprz´tu. Âwidniccy
stra˝acy to docenili i w ich samochodach gaÊniczo-ra-
towniczych ju˝ znajdujà si´ takie drabiny – dodaje
przedstawiciel KRAUSE. Opinia wa˝na jest o tyle, ˝e jak
mówi wprost Rafa∏ Migas: – Tak naprawd´ nasze ˝ycie
zale˝y od sprz´tu, na którym pracujemy.
JeÊli chodzi o spo∏ecznà ÊwiadomoÊç ryzyka, to roÊnie
ona wprost proporcjonalnie do liczby wypadków
przy pracy. I choç po raz kolejny sprawdza si´ powie-
dzenie o „Polaku màdrym dopiero po szkodzie”, spe-
cjaliÊci sà dobrej myÊli. – Sprzeda˝ drabin specjali-
stycznych roÊnie, co dowodzi, ˝e spo∏eczeƒstwo staje
si´ bardziej Êwiadome – uwa˝a przedstawiciel KRAU-
SE, Wojciech ¸´kawa. – Nasi partnerzy coraz wi´kszà
uwag´ zwracajà na niezb´dne atesty i certyfikaty, sami
domagajà si´ ich przedstawienia. Producent na pod-
stawie certyfikatów wystawia deklaracj´ zgodnoÊci
na ka˝dà produkowanà drabin´ i rusztowanie – dodaje
przedstawiciel jednego z g∏ównych producentów dra-
bin w Polsce. Jak si´ okazuje, dobre prognozy powin-
ny cieszyç ca∏e spo∏eczeƒstwo. Wzrost liczby wypad-
ków pociàga za sobà wi´cej dni niezdolnoÊci do pra-
cy. Wed∏ug G∏ównego Urz´du Statystycznego, w cià-
gu ubieg∏ego kwarta∏u kszta∏towa∏y si´ one w licz-
bie 505 tysi´cy (wzrost o 54,9 procent w stosunku
do roku ubieg∏ego), co na jednego poszkodowanego
daje dwadzieÊcia osiem dni niezdolnoÊci do pracy
(wzrost o 28,8 procent). – Przestrzeganie przepisów
BHP le˝y przecie˝ w spo∏ecznym interesie. Pami´taj-
my, ˝e skutki ponosi nie tylko poszkodowany i jego ro-
dzina, ale ca∏e spo∏eczeƒstwo, które w istocie pokrywa
koszty finansowych Êwiadczeƒ – zauwa˝a Zast´pca
G∏ównego Inspektora Pracy Marian Liwo. 
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Nasze ˝ycie zale˝y od sprz´tu. Choç skrzynia ∏adunkowa wozid∏a Volvo
przewróci∏a si´, kabina pojazdu nadal stoi na ko∏ach…

Natura ludzka jest przekorna, cz´sto ryzykujemy zdrowiem i ˝yciem robiàc coÊ,
co jest niebezpieczne, a czasem wr´cz zabronione…
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Dzia∏ Working Gear Division odpowiada w Grupie
Komatsu za projektowanie, wyposa˝anie i pro-
dukcj´ maszyn specjalnych, przeznaczonych

do prowadzenia robót w szczególnie trudnych warun-
kach. Maszyny o specjalnej konstrukcji wykorzystywa-
ne sà przede wszystkim w robotach wyburzeniowych,
w kopalniach surowców sklanych, zak∏adach górni-
czych oraz przy zagospodarowywaniu odpadów i recy-
klingu. W Europie Working Gear Division obejmuje ze-
spo∏y zajmujàce si´ maszynami specjalnymi w Anglii
i Niemczech oraz Europejskie Centrum Techniczne Ko-
matsu (European Technical Centre) w Hanowerze. Za-
twierdzajà one projekty konstrukcji w porozumieniu
z Komatsu Ltd w Japonii. Maszyny specjalne sà produ-
kowane na normalnych liniach produkcyjnych, testowa-
ne przez in˝ynierów Komatsu i dostarczane do u˝yt-
kowników z pe∏nà homologacjà CE. Maszyny te sà ob-
j´te pe∏nà gwarancjà na cz´Êci i serwis.

Koparki gàsienicowe Komatsu w wersjach specjalnych
produkowane sà w angielskich zak∏adach w Newcastle.
Pierwsza maszyna specjalna przeznaczona na rynek
europejski opuÊci∏a ich taÊmy produkcyjne w ro-
ku 1998. W reakcji na rosnàcy popyt na tego typu spe-
cjalistyczny sprz´t, Komatsu konsekwentnie rozwija
jego produkcj´ oferujàc u˝ytkownikom nowatorskie
rozwiàzania technologiczne, na przyk∏ad koparki w kon-
figuracji do robót wyburzeniowych na du˝ych wysoko-
Êciach oraz ca∏à seri´ maszyn o zwi´kszonym zasi´gu
roboczym. Znajdujà one wielu nabywców, g∏ównie dzi´-
ki mo˝liwoÊci szybkiej rekonfiguracji. W efekcie maszy-
ny do robót wyburzeniowych na du˝ych wysokoÊciach
sà wyjàtkowo uniwersalne, w krótkim czasie mogà
zostaç przystosowane do wykonywania typowych
zadaƒ budowlanych. Kluczem do sukcesu jest równie˝
filozofia produkcji Komatsu. Jest ona oparta na podze-

spo∏ach i komponentach w∏asnej produkcji. Dzi´ki temu
powstaje finalny produkt najwy˝szej jakoÊci. W fabryce
w Newcastle wytwarzane sà kompletne podwozia, nad-
wozia i spawane r´cznie wysi´gniki koparek. Silniki,
pompy hydrauliczne, ch∏odnice dostarczane sà z Japo-
nii. Tam te˝ produkowane sà tak˝e kabiny montowane
we wszystkich typach maszyn Komatsu. 
Maszyny specjalne Komatsu pracujà tak˝e w Polsce.
W lipcu 2010 do firmy Nordkalk Miedzianka trafi∏a dru-
ga ju˝ koparka gàsienicowa Komatsu PC 800. Przygo-
towujàc maszyn´, in˝ynierowie fabryki z Newcastle ko-
rzystali z doÊwiadczeƒ eksploatacyjnych polskiej kopal-
ni. PC800 poddana zosta∏a modyfikacjom w stosunku
do swojej poprzedniczki. Prace konstrukcyjne mia∏y
na celu optymalne dostosowanie maszyny do warun-
ków panujàcych w kopalni. Dostarczonà do Miedzianki
kopark´ wyposa˝ono przede wszystkim w wysi´gnik ze
wzmocnieniami z blach stalowych o gruboÊci 20 mm,
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Komatsu PC 800 - z Newcastle do Miedzianki

Po pomyÊlnym przejÊciu fabrycznych testów koparka zosta∏a rozmontowana
i na trzech zestawach drogowych przetransportowana do Polski

Komatsu PC 800 to naprawd´ gigantyczna maszyna. Jej rami´ wraz z si∏ownikami
wa˝y blisko 5 ton, zaÊ sam wysi´gnik 7,3 tony

Monta˝ maszyny na terenie kopalni Miedzianka od samego poczàtku przebiega∏
bez zak∏óceƒ i zosta∏ ukoƒczony w przewidzianym terminie
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zmodyfikowane pokrywy silnika, ch∏odnic´ oleju ze
zmienionym systemem mocowania, wydajniejszy uk∏ad
centralnego smarowania oraz dodatkowy filtr powietrza.
Maszyna zosta∏a wyposa˝ona w wentylator z nap´dem
hydraulicznym, którego wydajnoÊç jest niezale˝na
od obrotów silnika. Mo˝liwoÊç odwrócenia ciàgu po-
zwala szybko oczyÊciç uk∏ad ch∏odzenia, co jest szcze-
gólnie wa˝ne w przypadku maszyny pracujàcej perma-
nentnie w warunkach du˝ego zapylenia.
W nowym nabytku Miedzianki zastosowano ∏y˝k´ firmy
KVX o mniejszej pojemnoÊci ni˝ mia∏o to miejsce w star-
szej koparce eksploatowanej przez Miedziank´. Zamiast
∏y˝ki o pojemnoÊci 5,2 m3, konstruktorzy Komatsu za-
stosowali innà, o pojemnoÊci 4,5 m3. Zmiana ta wynika-
∏a z koniecznoÊci redukcji szerokoÊci ∏y˝ki do 2,1 metra.
Dzi´ki temu uda∏o si´ skutecznie ograniczyç destrukcyj-
ny wp∏yw si∏ skr´cajàcych oddzia∏ujàcych na wysi´gnik. 
W uk∏adzie centralnego smarowania zosta∏ zmieniony
sposób prowadzenia przewodów hydra∏licznych, co

zmniejszy∏o ich podatnoÊç na uszkodzenia mechanicz-
ne. Dodatkowo zastosowano te˝ specjalne os∏ony za-
bezpieczajàce rozdzielacze oraz punkty ich mocowania.
Ze wzgl´du na du˝e zapylenie utrzymujàce si´ w kopal-
ni oraz trzyzmianowy charakter pracy, konieczne oka-
za∏o si´ te˝ obj´cie modyfikacjami uk∏adu filtrowania
powietrza. Standardowo w koparce PC 800 wst´pna fil-
tracja odbywa si´ przez obudow´ silnika. W warunkach
panujàcych w kopalni Miedzianka rozwiàzanie to okaza-
∏o si´ niewystarczajàce. Du˝e zapylenie oraz wahania
wilgotnoÊci powierza powodowa∏y bowiem zatykanie
si´ filtrów. Dlatego te˝ konstruktorzy Komatsu zdecydo-
wali si´ na zamontowanie w drugiej koparce dostarczo-
nej do Miedzianki dodatkowego wst´pnego filtra powie-
trza, tak zwanego cyklonu. Jego funkcjà jest wy∏apywa-
nie wi´kszych zanieczyszczeƒ.
Je˝eli zastanowimy si´ na czym oparta jest filozofia pro-
dukcji maszyn Komatsu, musimy dojÊç do wniosku, ˝e

przede wszystkim na samowystarczalnoÊci. Japoƒski
koncern stosuje w swoich maszynach podzespo∏y
i komponenty wyprodukowane we w∏asnym zakresie.
Dobry przyk∏ad stanowià tu silniki, pompy hydrauliczne
mosty, podwozia czy kabiny. Taki sposób produkcji sta-
nowi zalet´ w postaci wysokiej jakoÊci maszyn. 
Tak˝e wi´kszoÊç g∏ównych podzespo∏ów uk∏adu hy-
draulicznego koparki PC 800 zosta∏a zaprojektowana
i wyprodukowana przez Komatsu. Pozwoli∏o to na ideal-
ne dopasowanie do reszty podzespo∏ów, a zarazem
osiàgni´cie maksymalnej wydajnoÊci nawet podczas
pracy w ekstremalnie trudnych warunkach. 
Sterowany elektronicznie uk∏ad hydrauliczny posiada funk-
cj´ kompensacji ciÊnienia zale˝nie od wydatku i zamkni´ty
uk∏ad wyczuwania obcià˝enia CLSS. W ten sposób zagwa-
rantowano pe∏nà kontrol´ zarówno nad pojedynczymi, jak
i z∏o˝onymi ruchami roboczymi. Koparka tym samym bez
strat zachowuje osiàgi i optymalnà wydajnoÊç. 
Nowy nabytek kopalni Miedzianka, koparka PC 800
przed przekazaniem jej polskiemu u˝ytkownikowi przesz∏a
szereg testów na terenie zak∏adów Komatsu w Newcastle.
W sumie maszyna przepracowa∏a ponad dwadzieÊcia go-
dzin pod pe∏nym obcià˝eniem w ekstremalnie trudnych
warunkach. Po pomyÊlnym zakoƒczeniu prób koparka zo-
sta∏a rozmontowana i na trzech zestawach drogowych
przetransportowana do Polski majàc do przebycia prze-
sz∏o dwa tysi´ce kilometrów. Nast´pnie w ciàgu tygodnia
czwórka mechaników delegowanych przez Komatsu Po-
land przeprowadzi∏a ponowny monta˝ maszyny. Zadanie
nie nale˝a∏o do naj∏atwiejszych choçby ze wzgl´du
na znaczny ci´˝ar poszczególnych elementów koparki. Pa-
mi´taç nale˝y, ˝e rami´ 85-tonowej koparki Komatsu
PC 800 wa˝y blisko 5 ton, wysi´gnik 7,3 tony, si∏owni-
ki 800 kg, a przeciwwaga 12 ton. Monta˝ maszyny w kopal-
ni Miedzianka, mimo wspomnianych utrudnieƒ przebieg∏
sprawnie i zosta∏ ukoƒczony w przewidzianym terminie. 
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Nowy nabytek kopalni Miedzianka, 85- tonowa koparka Komatsu PC 800 w pe∏nej
krasie. Ju˝ za chwil´ rozpocznie si´ jej normalna eksploatacja…

Jednà z ostatnich czynnoÊci monta˝owych koparki PC800 by∏o umieszczenie
na swoim miejscu przeciwwagi wa˝àcej – bagatela – dwanaÊcie ton
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Efekty prac konstrukcyjnych in-
˝ynierów firmy BOMAG od lat
stanowi∏y punkt odniesienia

dla konkurencji. Niemiecki producent
z powodzeniem dyktuje tempo roz-
woju w technice zag´szczania two-
rzàc konstrukcje, które Êmia∏o okre-
Êliç mo˝na mianem wizjonerskich.
Przed trzema laty, podczas poprzed-
niej edycji targów Bauma w Mona-
chium, ozdobà stoiska firmy BOMAG
by∏ studyjny projekt olbrzymiego wal-
ca. Wzbudzi∏ on tak olbrzymie zainte-
resowanie fachowców z bran˝y, ˝e
firma postanowi∏a rozwijaç jego kon-
strukcj´. W efekcie, po trzech latach
intensywnych prac badawczo-rozwo-
jowych, maszyna ze wzgl´du na swe
parametry robocze otwierajàca nowà
klas´, wdro˝ona zosta∏a do seryjnej
produkcji. Walec BW 332 DEEP IM-
PACT, bo o nim w∏aÊnie mowa, to
bezsprzecznie najwydajniejsza tego
typu maszyna wszechczasów zdecy-
dowanie wykraczajàca poza zdefinio-
wany do tej pory wymiar zag´szcza-
nia pod∏o˝a. Za jej pomocà mo˝-
na bowiem uzyskaç efektywnà g∏´bo-
koÊç zag´szczania si´gajàcà nawet
czterech metrów. Taki rezultat wyda-
wa∏ si´ do tej pory czystà abstrakcjà,
niemo˝liwà do osiàgni´cia w real-
nych warunkach placu budowy.
A jednak konstruktorzy BOMAGA
podj´li wyzwanie. Efektem ich prac
sta∏ si´ walec o masie 32 ton wyposa-
˝ony w specjalny b´ben wielokàtny
szerokoÊci 2,40 metra. Imponujàco
przedstawiajà si´ równie˝ pozosta∏e
parametry robocze maszyny. Sta-
tyczne obcià˝enie liniowe wynosi 95
kg/cm, amplituda 3,3 milimetra, a si∏a
odÊrodkowa 750 kN.
Zastanówmy si´, co wy˝ej wymie-
nione parametry oznaczajà
w praktyce dla u˝ytkownika? Naj-
proÊciej rzecz ujmujàc, a˝ o po∏o-
w´ wy˝szà wydajnoÊç i skutecz-
noÊç zag´szczania w porównaniu
z najci´˝szym do tej pory walcem,
jakim jest równie˝ wyprodukowany
przez BOMAGA model BW 226
o ci´˝arze roboczym 26 ton. Za-

stosowana w nowym walcu Boma-
ga technologia DEEP IMPACT po-
zwoli∏a na zwi´kszenie a˝ o 35%
g∏´bokoÊci efektywnego oddzia∏y-
wania. Innymi s∏owy, w zale˝noÊci
od pod∏o˝a, na jakim w danym
momencie pracuje walec, mo˝e on
skutecznie zag´szczaç na g∏´bo-

koÊç nawet czterech metrów! Do-
tychczas rezultat taki by∏ mo˝liwy
do osiàgni´cia wy∏àcznie przy za-
stosowaniu ca∏kowicie odmien-
nych metod zag´szczania. Dodaj-
my przy tym, wyraênie dro˝szych
w porównaniu z kosztami zag´sz-
czania na metr kwadratowy gene-
rowanymi przez nowy walec
BW 332 DEEP IMPACT.
Ju˝ pierwszy rzut oka na nowà ma-
szyn´ wystarczy, by zauwa˝yç b´-
ben o nowatorskiej konstrukcji.
Szczególnà uwag´ zwracajà jego
kszta∏ty. Jego zastosowanie by∏o
niezb´dne, typowy b´ben g∏adki
uleg∏by bowiem natychmiastowe-
mu zniszczeniu ze wzgl´du na od-
dzia∏ujàce naƒ pot´˝ne si∏y.
W∏aÊnie dlatego in˝ynierowie
BOMAGA opracowali nowatorski
b´ben poligonalny. Dzi´ki odpo-
wiednio dobranemu kszta∏towi p∏yt
i kraw´dzi, si∏y zag´szczania wnika-
jà do pod∏o˝a pionowo. Rozwiàza-
nie to nie tylko chroni b´ben, ale
równie˝ zapewnia optymalnà trak-
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BOMAG BW 332 DEEP IMPACT - najwydajniejszy walec na Êwiecie

Dzi´ki odpowiednio dobranemu kszta∏towi p∏yt i kraw´dzi
b´bna, si∏y zag´szczania wnikajà do pod∏o˝a pionowo

Ci´˝ar roboczy
Masa robocza 32.000 kg
Statyczne obcià˝enie liniowe 95 kg/cm
Amplituda 3,3 mm
Si∏a odÊrodkowa 750 kN
System wibracyjny VARIOCONTROL
B´ben Wielokàtny
SzerokoÊç robocza 2,40 m

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: 
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cj´ przy niewielkich oporach tocz-
nych. B´ben poligonalny posiada
jeszcze innà istotnà zalet´, oczysz-
cza si´ samoczynnie. Dzi´ki temu
odpada stosowanie zgarniaków
powodujàcych cz´Êciowà utrat´
mocy maszyny. Zwi´kszona szero-
koÊç robocza walca wynoszà-
ca 2,40 metra przek∏ada si´ na uzy-
skanie o 35% wi´kszej g∏´bokoÊci
oddzia∏ywania oraz o 50% wy˝szej
wydajnoÊci w porównaniu z walca-
mi klasy 26 ton.
Dzi´ki systemowi BOMAG VARIO-
CONTROL wartoÊç wibracji mo˝e
byç dopasowana automatycznie
do rodzaju pod∏o˝a, na jakim w
danej chwili pracuje walec. Zapew-
nia to optymalne i równomierne za-
g´szczanie nie powodujàce znisz-
czeƒ w strukturze pod∏o˝a. System
VARIOCONTROL pozwalajàcy
na uzyskanie dowolnej wartoÊci am-
plitudy – od zera a˝ po maksymalnie
mo˝liwe w danych warunkach od-
dzia∏ywanie wg∏´bne – zapewnia te˝
doskona∏à elastycznoÊç. Operator
walca korzystajàc ze zintegrowane-
go systemu pomiarowego BTMprof
mo˝e na bie˝àco Êledziç poziom za-
g´szczania. Ma to znaczàcy wp∏yw
na osiàgni´cie optymalnego za-
g´szczenia i daje operatorowi walca
komfort pracy. Zapobiega równie˝
zniszczeniom nawierzchni oraz
chroni otoczenie maszyny przed
szkodliwymi wibracjami. 
Walec BW 332 DEEP IMPACT ce-
chujà nie tylko parametry, takie jak
maksymalna g∏´bokoÊç zag´szcza-
nia i wydajnoÊç powierzchniowa,
bardzo niskie koszty w przeliczeniu
na metr kwadratowy, ale równie˝
ca∏y szereg innych zalet:
• ∏atwa obs∏uga nie wymagajàca spe-

cjalnego przeszkolenia. Maszy-
na obs∏ugiwana jest bowiem do-
k∏adnie tak samo, jak walec do robót
ziemnych o klasycznej budowie,

• wysoka zwrotnoÊç. Mimo swych
gabarytów walec wykonywaç mo-
˝e roboty typowe dla mniejszych
maszyn. Stosowaç mo˝na go rów-
nie˝ na placach budowy o ograni-
czonej przestrzeni,

• ∏atwa konserwacja. Konstruktorzy
BOMAGA do∏o˝yli wszelkich sta-
raƒ, by maksymalnie uproÊciç do-
st´p do wszystkich newralgicz-
nych podzespo∏ów maszyny. Wy-
maga ona niedu˝ych nak∏adów
na utrzymanie i serwis. Nowy wa-
lec Bomaga nie posiada ani jednej
smarowniczki,

• wygodny i ∏atwy transport.
Pod tym wzgl´dem BW 332 DEEP
IMPACT nie ró˝ni si´ praktycznie
od klasycznych maszyn tego typu.

Od samego poczàtku BOMAG po-
stawi∏ konstruktorom walca BW 332
zadanie skonstruowania w pe∏ni
efektywnej maszyny. W ca∏ym przed-
si´wzi´ciu nie chodzi∏o bynajmniej
o dzia∏ania w myÊl „sztuka dla sztu-
ki”. Nikt nie chcia∏ stworzyç przecie˝
bezu˝ytecznego giganta, byle tylko
zaskoczyç na chwil´ konkurentów.
Konstrukcja maszyny emitujàcej si∏´
odÊrodkowà wynoszàcà a˝ 750 kN
musia∏a spe∏niaç drastyczne wyma-
gania w zakresie stabilnoÊci i odpor-
noÊci. Jednym z priorytetów by∏o
oczywiÊcie stworzenie komfortowe-
go, a przede wszystkim w pe∏ni bez-
piecznego miejsca pracy operatora,
którego cia∏o nie mo˝e byç wysta-
wiane na szkodliwe dla zdrowia wi-
bracje. W∏asnoÊci nowego walca
w zakresie parametrów pracy oraz
bezawaryjnoÊci dzia∏ania testowane
by∏y przez wiele godzin na prototy-
pach i maszynach serii próbnej
w ekstremalnie trudnych warunkach
klimatycznych i glebowych. 
W zakresie wzornictwa nie zdecydo-
wano si´ za to na rewolucyjne zmia-
ny. Wizualnie gigantyczna maszyna
przypomina walce sk∏adajàce si´
na typoszereg BW. Z niego wzi´to
te˝ kabin´, która nie zosta∏a podda-
na zasadniczym zmianom. 
G∏ównymi obszarami zastosowaƒ wal-
ca BW 332 sà zakrojone na szerokà
skal´ roboty drogowe, melioracyjne,
budowa zapór wodnych i polderów.
Z pewnoÊcià up∏ynàç musi nieco cza-
su, abyÊmy mogli przekonaç si´, czy
nowy okr´t flagowy BOMAGA znajdzie
uznanie rynku, a tym samym b´dzie
sprzedawany w wi´kszych iloÊciach.
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Pierwszy walec BW 332 w fazie produkcji. Maszyna
szykowana by∏a na ekspozycj´ targów Bauma 2010

BOMAG BW 332 to maszyna dajàca swym kon-
struktorom wiele powodów do dumy 

W walcu BOMAG BW 332 DEEP IMPACT zastoso-
wano b´ben o nowatorskich kszta∏tach

Operator dzi´ki du˝ej powierzchni przeszkleƒ kabiny
ma doskona∏à widocznoÊç na ca∏y obszar roboczy

W zakresie wzornictwa BOMAG nie zdecydowa∏
si´ na wprowadzenie rewolucyjnych zmian
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Konstruktorzy Volvo Construction Equipment
starajàcy si´ zawsze przynajmnniej o krok
wyprzedzaç konkurencj´, od szeregu lat stosujà

w swych maszynach technologie pozwalajàce
na skuteczne ograniczenie zu˝ycia paliwa niezale˝nie
od warunków eksploatacyjnych. Volvo CE s∏ynàce z
dzia∏aƒ proekologicznych zawsze dà˝y do tego,
by maszyna pali∏a mniej, a emitowane przez nià spaliny
by∏y jak najmniej toksyczne. W myÊl tej zasady, w nowej
generacji wi´kszych ∏adowarek ko∏owych L150F, L180F
oraz L220F Volvo Construction Equipment stosuje nowy
system przeniesienia nap´du OptiShift. Wed∏ug danych
producenta ma to przynieÊç zmniejszenie zu˝ycia pali-
wa nawet o pi´tnaÊcie procent. Podczas tegorocznych
targów Bauma OptiShift sta∏ si´ jednym z przebojów
ekspozycji podkreÊlajàcym wiodàcà pozycj´ koncernu
w dziedzinie dzia∏aƒ proekologicznych i oszcz´dnoÊci
zu˝ycia paliwa. Testy praktyczne przeprowadzane w
rzeczywistych warunkach udowodni∏y, ˝e system prze-
niesienia nap´du OptiShift przynosi nie tylko oszcz´d-

noÊci paliwa, ale równie˝ przyczynia si´ do podniesienia
komfortu pracy operatora i znacznego wyd∏u˝enia ˝y-
wotnoÊci podzespo∏ów maszyny. 
OptiShift stanowi rozwini´cie opracowanego przez in˝y-
nierów Volvo CE i stosowanego z powodzeniem w du-
˝ych ∏adowarkach ko∏owych tej marki systemu Automa-
tic Power Shift (APS) dzia∏ajàcego w oparciu o jedno-
czesnà kontrol´ pr´dkoÊci jazdy i obrotów jednostki na-
p´dowej. Operatorzy maszyn niezwykle cenili sobie ∏a-
twoÊç obs∏ugi tego systemu. Ich zadanie ogranicza∏o si´
bowiem jedynie do wybrania odpowiedniego kierunku
jazdy – do przodu lub do ty∏u. System APS pozwala∏
na automatyczne dobranie biegu (spoÊród czterech
do przodu i czterech do ty∏u) optymalnego do warunków
pracy, w jakich przychodzi∏o w danym momencie praco-
waç maszynie i wykonywanego przez nià zadania. Opti-

Shift sta∏ si´ kolejnym wa˝nym krokiem na drodze pod-
niesienia komfortu pracy operatora, ochrony Êrodowiska
naturalnego, wyd∏u˝enia czasu bezawaryjnej pracy
i oszcz´dnoÊci eksploatacyjnych. Zastosowano w nim
nie tylko nowej generacji zmiennik momentu ze sprz´-
g∏em jednokierunkowym (wolne ko∏o), ale tak˝e opaten-
towane przez Volvo rozwiàzanie Reverse-by-Braking
(RBB). Technologia OptiShift wykorzystywana jest we
wszystkich nowych ∏adowarkach ko∏owych Volvo. Z jej
zaletami polscy u˝ytkownicy mogli zapoznaç si´ pod-
czas pokazów dynamicznych zorganizowanych we
wrzeÊniu w Kopalni Surowców Skalnych Wis∏a S.A.
Volvo Construction Equipment podkreÊla, ˝e uk∏ad prze-
niesienia nap´du stanowi przemyÊlanà i w pe∏ni spraw-
nà konstrukcj´. Podczas prac badawczo-rozwojowych
Volvo CE nie narzuca∏o sobie ˝adnych terminów. Nie
chodzi∏o bowiem o wyprzedzenie za wszelkà cen´ dzia-
∏aƒ konkurentów. Wprost przeciwnie, g∏ówne za∏o˝enie
sterników szwedzkiego koncernu polega∏o na
stworzeniu dojrza∏ej konstrukcji nadajàcej si´ do natych-
miastowego wprowadzenia do seryjnej produkcji. Testy
przeprowadzane w rzeczywistych warunkach eksploata-
cyjnych wykaza∏y, ˝e OptiShift pozwala u˝ytkownikowi
∏adowarki na znaczne oszcz´dnoÊci paliwa podczas
przewozu materia∏ów na Êredne odleg∏oÊci, odspajania
gruntów oraz prze∏adunku d∏u˝yc i innych materia∏ów.
Volvo CE wykazuje tak˝e szereg innych zalet technolo-
gii OptiShift. Polegajà one przede wszystkim na mo˝li-
woÊci przyspieszenia cykli roboczych, zwi´kszeniu kom-
fortu pracy operatora, podniesieniu precyzji sterowania
osprz´tem roboczym, osiàganiu znacznie wy˝szej wy-
dajnoÊci szczególnie podczas pokonywania wzniesieƒ.
Na uwag´ zas∏uguje równie˝ zmniejszenie obcià˝eƒ, ja-
kim podlegajà zmiennik i skrzynia biegów. 
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Volvo OptiShift - komfort, bezpieczeƒstwo, oszcz´dnoÊç…

OptiShift zapewnia nie tylko znaczàce oszcz´dnoÊci paliwa, ale równie˝ podnie-
sienie komfortu pracy operatora i wyd∏u˝enie ˝ywotnoÊci podzespo∏ów maszyny

O tym, ˝e nowa generacja produkowanych przez Volvo CE ∏adowarek wyposa˝ona
jest w system przeniesienia nap´du OptiShift informuje napis na drzwiach kabiny
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Po pi´ciu latach prac badawczo-rozwojowych fir-
ma SSAB przedstawia oprogramowaie Wear-
Calc, za pomocà którego mo˝na szybko i ∏atwo

obliczyç wzgl´dnà ˝ywotnoÊç cz´Êci zu˝ywajàcych si´
(szybkorotujàcych). Tym samym producent osprz´tu
zyskuje mo˝liwoÊç optymalnego doboru materia∏u
do produkcji elementów i kompletnych narz´dzi robo-
czych przeznaczonych do konkretnych zastosowaƒ. 
Kiedy budowany jest sprz´t ci´˝ki, eksploatowany
w ekstremalnie trudnych warunkach – od narz´dzi
do prac rozbiórkowych, przez wagony kolejowe
do skrzyƒ wywrotek – materia∏ musi zostaç dobrany od-
powiednio co do kosztów, odpornoÊci na Êcieranie,
trwa∏oÊci i ci´˝aru. Cena zakupu odpowiedniego mate-
ria∏u oraz koszty produkcji sà relatywnie ∏atwe do okre-
Êlenia. Ale prognozowanie ˝ywotnoÊci ró˝nego rodzaju
materia∏ów eksploatowanych w ró˝norodnych warun-
kach jest znacznie trudniejsze. WczeÊniejsza wersja
oprogramowania WearCalc pozwala∏a jedynie na pro-
gnozowanie stopnia zu˝ycia Êlizgowego. 
In˝ynierowie firmy SSAB poÊwi´cili pi´ç lat na
opracowanie i wdro˝enie programu WearCalc 2.0, za
pomocà którego z góry za∏o˝yç mo˝na stopieƒ zu˝ycia
erozyjnego, Êciernego i uderzeniowego dla wszelkiego
rodzaju blach stalowych Hardox.
Opracowanie za∏o˝eƒ dla zu˝ycia uderzeniowego wy-
maga∏o przeprowadzenia rozlicznych testów zarówno
laboratoryjnych, jak i praktycznych w rzeczywistych wa-
runkach eksploatacyjnych. Wypracowany model pokry-

wa dwa rodzaje uszkodzeƒ – ci´˝kie z tworzeniem si´
wyrw, p´kni´ç i rozwarstwieƒ oraz l˝ejsze prowadzàce
do odkszta∏ceƒ powierzchni. 
Model dotyczàcy zu˝ycia erozyjnego bazuje na opubli-
kowanych wynikach badaƒ naukowych w tym zakresie
oraz w∏asnych doÊwiadczeƒ firmy SSAB w badaniach
wielkogabarytowych elementów betonowych oraz du-
˝ych od∏amów skalnych. W skali makro program Wear-
Calc 2.0 pozwala prognozowaç, czy charakter zu˝ycia
materia∏ów podlegajàcych zu˝yciu Êciernemu prowadzi
do tego, ˝e kraw´dzie wnikajà w powierzchni´ stali lub
∏amià si´. W skali mikro model wykorzystuje twardoÊç
mineralnà w celu obliczenia stopnia zu˝ycia erozyjnego
ok∏adzin stalowych ró˝nej konstrukcji. Algorytm
uwzgl´dnia wielkoÊç, kszta∏t, pr´dkoÊç i kàt uderzenia
materia∏u. Mimo, ˝e oprogramowanie wymaga wprowa-
dzenia kilku parametrów w celu uzyskania dok∏adnych
wyników, deweloperzy majà zapewniç, ˝e interfejs u˝yt-
kownika jest ∏atwy w u˝yciu. 
Algorytm uwzgl´dnia wielkoÊç, form´, kàt uderzenia
i pr´dkoÊç materia∏u. Chocia˝ oprogramowanie w celu
osiàgni´cia dok∏adnych wyników wymaga wprowadze-
nia wielu parametrów, jego autorzy zadbali o to, by in-
terfejs u˝ytkownika by∏ przejrzysty, a program przez to
maksymalnie ∏atwy w obs∏udze. 
WearCalc 2.0 tworzy plik raportu, który mo˝e byç zapa-
mi´tywany w komputerze i przesy∏any za pomocà pocz-
ty elektronicznej. Zintegrowany generator tworzy raport
zbiorczy z parametrów wejÊciowych oraz tabeli wyni-
ków. Raport mo˝na ∏atwo edytowaç za pomocà
popularnego programu Microsoft Word.

SSAB - nowa generacja oprogramowania WearCalc

Zintegrowany generator tworzy raport z parametrów wejÊciowych oraz tabeli
wyników. Raport mo˝na edytowaç za pomocà programu Microsoft Word

Za pomocà programu WearCalc 2.0 mo˝na z góry za∏o˝yç mo˝na stopieƒ zu-
˝ycia erozyjnego, Êciernego i uderzeniowego dla blach stalowych Hardox
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Historia Zak∏adów Hydrauliki Si∏owej si´ga ro-
ku 1905, kiedy to mistrz odlewniczy Stanis∏aw
Weigt za∏o˝y∏ w∏asnà ma∏à odlewni´. Przez

pierwsze lata by∏ jej w∏aÊcicielem, póêniej zastàpi∏ go
jego brat. Od samego poczàtku widaç by∏o ogromne
zaanga˝owanie i wk∏ad w rozwój firmy zarówno ze
strony w∏aÊcicieli, jak i zatrudnionych tu ludzi.
Do dnia dzisiejszego zachowa∏y si´ dokumenty i ry-
sunki Êwiadczàce o tym, ˝e od samego poczàtku
pracowali tu fachowcy najwy˝szej miary. 
Poczàtkowo w zak∏adach wykonywano ma∏e odlewy,
jak ruszta piecowe czy cz´Êci do maszyn w∏ókienni-
czych, ale z czasem, w miar´ post´pujàcej rozbudowy
wykonywano odlewy du˝o wi´ksze, wa˝àce nawet po-
nad cztery tony. Wcià˝ rozszerzano asortyment wyko-
nywanych wyrobów. Odlewnia do wybuchu drugiej woj-
ny Êwiatowej by∏a Êwietnie prosperujàcym zak∏adem.
Po zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych zak∏ad zosta∏ upaƒ-
stwowiony. Nadal wykonywano w nim maszyny dla rol-
nictwa, póêniej równie˝ kompletne maszyny budowlane
oraz pralnicze. W latach szeÊçdziesiàtych ubieg∏ego
stulecia produkcja zak∏adu uleg∏a radykalnej zmianie.
G∏ównym asortymentem sta∏y si´ uk∏ady hydrokinetycz-
ne, takie jak przek∏adnie i sprz´g∏a oraz uk∏ady hydro-
statyczne w postaci rozdzielaczy i zaworów. 

Od tego momentu produkcja by∏a ÊciÊle zwiàza-
na z bran˝à hydrauliki. Zmieni∏ si´ tak˝e charakter za-
k∏adu. Z producenta wyrobów finalnych przekszta∏ci∏ si´
w zak∏ad kooperacyjny. W ciàgu mijajàcych lat zmienia-
li si´ dyrektorzy i zmienia∏y si´ nazwy – ¸ódzka Fabryka
Maszyn, Fabryka Urzàdzeƒ Budowlanych, Zak∏ady Hy-
drauliki Si∏owej, a od 1991 roku ZHS Spó∏ka Akcyjna.
Poczàtek lat siedemdziesiàtych ubieg∏ego stulecia to
okres pe∏nego rozkwitu zak∏adów. Produkcja stale
wzrasta∏a, a wyroby by∏y wcià˝ ulepszane. Niestety
wraz z poczàtkiem kolejnej dekady dla ZHS rozpocz´∏y
si´ gorsze czasy. Najtrudniejszy okaza∏ si´ okres  po za-
∏amaniu si´ rynku rosyjskiego, kiedy to popyt na wytwa-
rzane produkty znacznie zmala∏, a zak∏ad popad∏
w ogromne d∏ugi. Nadzieja pojawi∏a sie w roku 1993
kiedy na czele Spó∏ki stanà∏ obecny jej prezes Kazi-
mierz Kaniecki. Widzia∏ on szans´ dla ZHS S.A. w po-
staci znalezienia inwestora strategicznego. Tylko on
dawa∏ bowiem szans´ zdobycia nowych rynków zbytu
na produkowane przek∏adnie, rozszerzenia produkcji
o nowe wyroby przy jednoczesnym dokapitalizowaniu
spó∏ki. I taki inwestor si´ znalaz∏. Prezes Leszek K´pa
podjà∏ odwa˝nà decyzj´ o zakupie od Skarbu Paƒstwa
akcji ZHS S.A. Na poczàtku grudnia 1997 roku firma
Sipma S.A. w drodze przetargu, sta∏a si´ w∏aÊcicie-
lem siedemdziesi´ciu procent akcji ZHS. Dzi´ki prze-
prowadzonej wewn´trznej restrukturyzacji, sprzeda˝y
zb´dnego majàtku oraz podpisaniu uk∏adów z wierzy-
cielami, zak∏ad sp∏aci∏ ca∏e zad∏u˝enie. Dzisiaj po prze-
kszta∏ceniu w Zak∏ady Hydrauliki Si∏owej Sp. z o.o.
przedsi´biorstwo dzia∏ajàc w ramach Grupy SIPMA ma
ustabilizowanà sytuacj´ finansowà, a dzi´ki znalezieniu
nowych odbiorców mog∏o poszerzyç zakres produkcji.
DziÊ Zak∏ady Hydrauliki Si∏owej Sp. z o.o. specjalizujà
si´ w produkcji przek∏adni hydrokinetycznych i pomp
hamulcowych do maszyn budowlanych, drogowych
i kopalnianych oraz przek∏adni kàtowych i cylindrów hy-
draulicznych do maszyn rolniczych. Wykonujà równie˝
obróbk´ odlewów aluminowych i ˝eliwnych oraz cz´Êci
i podzespo∏ów stalowych. Firma posiada w∏asnà odlew-
ni´ aluminium, w której odlewane sà g∏ównie wirniki b´-
dàce cz´Êcià sk∏adowà wytwarzanych przek∏adni hy-
drokinetycznych. ZHS zatrudnia wykwalifikowanà kadr´
technicznà specjalizujàcà si´ w zakresie kompleksowe-
go projektowania i badania przek∏adni hydrokinetycz-
nych, doboru nap´du do maszyn oraz pracowywania
procesów technologicznych. Wyposa˝enie wydzia∏u
mechanicznego pozwala firmie na podj´cie produkcji
i us∏ug kooperacyjnych zgodnie z konkretnymi wymo-
gami odbiorców. Stosowany system zarzàdzania jako-
Êcià, a tym samym zapewnienie dobrej jakoÊci wyro-
bów zosta∏o potwierdzone przyznaniem zak∏adowi cer-
tyfikatu ISO 9001: 2000.
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Zak∏ady Hydrauliki Si∏owej - historia i nowoczesnoÊç
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Narz´dzia Slide Sledge b∏yskawicznie zdobywajà
sobie uznanie polskich u˝ytkowników rewolucjo-
nizujàc prac´ warsztatów serwisowych. Znajdujà

coraz szersze zastosowanie, równie˝ poza typowymi seg-
mentami rynku, takimi jak serwisy maszyn budowlanych,
kopalnianych, rolniczych i leÊnych, a tak˝e pojazdów ci´-
˝arowych. Amerykaƒskie narz´dzia zdobywajà sobie uzna-
nie 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 bez-
piecznà wymian´ koƒcówek. Zaprojektowany ergonomicz-
nie uchwyt zapewnia solidne trzymanie narz´dzia. Konstruk-
cja eliminuje poÊlizg m∏otka. Pozwala to na oszcz´dnoÊç
czasu, eliminacj´ d∏u˝szych przestojów. Amerykaƒskie na-
rz´dzia SlideSledge sà bezsprzecznie najbardziej precy-
zyjnym i wydajnym systemem uderzajàcym spoÊród
wszystkich oferowanych aktualnie przez Êwiatowych pro-
ducentów. U˝ywanie narz´dzi Slide Sledge pozwala nie
tylko znacznie zredukowaç niebezpieczeƒstwo wypad-
ków podczas prac warsztatowych, ale tak˝e wykonywaç
je przez jednà zamiast dwóch osób. W ten niezwykle pro-
sty sposób warsztatom udaje si´ zwi´kszyç wydajnoÊç
pracy przy jednoczesnym zredukowaniu jej kosztów. 
M∏oty Slide Sledge nie tylko usprawniajà prac´ i popra-
wiajà jej bezpieczeƒstwo, ale tak˝e umo˝liwiajà wykona-

nie zadaƒ warsztatowych wówczas, gdy nie jest to mo˝li-
we przy stosowaniu tradycyjnych metod i narz´dzi.
Âwiadczy o tym przyk∏ad zwiàzany z robotami polegajà-
cymi na wbijaniu sworzni tradycyjnymi metodami. Do wy-
konania zadania konieczna jest wspó∏praca dwóch osób.
Pierwszy z pracowników pos∏uguje si´ m∏otem, drugi na-
tomiast przytrzymuje element poÊredni (d∏uto, inny swo-
rzeƒ lub po prostu odpowiednio przyci´ty odcinek rury
lub stalowego pr´ta). W takiej sytuacji cz´sto zdarza si´
si´, ˝e pracownik pos∏ugujàcy si´ m∏otem wykonuje ma-
∏o precyzyjne uderzenie. W takim przypadku lub przy od-
rzucie grozi to zranieniem drugiego z pracujàcych. 
W wielu innych przypadkach, gdy sworzeƒ lub tuleja sà za-
pieczone, 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 tylko
wyd∏u˝a to znacznie czas pracy, ale jest bardzo niebez-
pieczne dla prowadzàcych prace mechaników. Mo˝e
tak˝e spowodowaç uszkodzenia mechaniczne wybija-
nego sworznia lub tulei, a niekiedy nawet doprowadziç
do nieodwracalnego zniszczenia tych elementów. 
Optymalnym rozwiàzaniem jest zastosowanie systemu Slide
Sledge, który – przy u˝yciu trzynastokilogramowego m∏ota
– zapewnia nacisk uderzenia ponad 5.500 kG/cm2. Si∏a zo-
staje skierowana centrycznie w punkt uderzenia, a do wy-
konania pracy wystarczy jedna osoba. UniwersalnoÊç sys-
temu SlideSledge wzrasta dodatkowo dzi´ki mo˝liwoÊci za-
stosowania szeregu specjalistycznych koƒcówek. Ich wy-
miana zajmuje pracownikowi dos∏ownie kilka sekund.
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Amerykaƒskie narz´dzia serwisowe Slide Sledge 

Narz´dzia Slide Sledge b∏yskawicznie zdobywajà sobie uznanie polskich u˝yt-
kowników rewolucjonizujàc prac´ warsztatów serwisowych

Zaprojektowany ergonomicznie uchwyt zapewnia solidne trzymanie narz´dzia. Kon-
strukcja eliminuje poÊlizg m∏otka, co znacznie przyspiesza prac´
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INTRAC Polska Sp. z o.o.
Centrala: Wolica, Al. Katowicka 3, 05-830 Nadarzyn ,
tel./fax 22 641 02 03, tel. kom. 693 921 330
Oddział  Gdynia: 81-061 Gdynia ul. Hutnicza 40 (teren BE Gruop)
tel./fax 58 783 37 40, tel. kom. 693 921 321
Oddział Olkusz: Al. 1000-lecia 1, 32-300 Olkusz
tel./fax 32 645 53 00-01, tel. kom.  693 921 325
Oddział Zamość: ul. Zagłoby 10, 22-400 Zamość
tel./fax 84 627 09 89, tel. kom. 693 921 300

SERWIS TECHNICZNY 

i CZ¢ÂCI ZAMIENNE 

DO SILNIKÓW:

• Fiat Powertrain Technologies

• 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



28 SERWIS I EKSPLOATACJA  

S
E

R
W

IS
 i

 C
Z

¢
Â

C
I

Generalny Importer

• automatyczne skrzynie biegów

• doradztwo techniczne

• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

• system ReTran

• cz´Êci zamienne

• oleje przek∏adniowe TranSynd

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






