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Sza now ni Pań stwo…

rozmawiając nie daw no z cha ry zma tycz nym pre ze sem jed nej z czołowych firm zaj mu ją cych się

sprze da żą ma szyn bu dow la nych, usły sze li śmy py ta nie, któ re niekiedy za da je my so bie sa mi.

Sta ra my się bo wiem edu ko wać, in for mo wać, przy po mi nać, tłu ma czyć i prze ko ny wać o ko -

niecz no ści, a mo że po pro stu opła cal no ści dba nia o ma szy ny w od po wied ni spo sób. O po -

trze bie utrzy my wa nia ich w czy sto ści, o prze strze ga niu za sad BHP, o pil no wa niu ter mi nów

prze glą dów ser wi so wych. Na ma wia my pro du cen tów ma szyn, by dzie li li się z na szy mi czy tel -

ni ka mi in for ma cja mi o naj now szych spo so bach ra dze nia so bie z pro ble ma mi wy stę pu ją cy mi

w co dzien niej ob słu dze sprzę tu. Ale czy na sza pra ca rze czy wi ście tra fia do osób, do któ rych

jest skie ro wa na? Czy na sze ar ty ku ły, roz mo wy z pra cow ni ka mi ser wi sów, in for ma cje o in no -

wa cyj nych po my słach ser wi so wych są czy ta ne przez użyt kow ni ków ma szyn?

Cóż – cza so pi smo, to nie stro na w in ter ne cie. Nie da się w nim za mon to wać licz ni ka kik nięć.

A cza sy na sta ły ta kie, że spo ro osób tyl ko na te kilk nię cia zwra ca uwa gę. Nie bio rąc pod uwa gę,

że czę sto są one przy pad ko we lub nie gwa ran tu ją, że „kli kacz” za po znał się z za war to ścią stro ny. 

Ma my jed nak pew ność, że na sza pra ca nie idzie na mar ne. Nie tyl ko dla te go, że pod czas na -

szych dzien ni kar skich po dró ży spo ty ka my się z użyt kow ni ka mi ma szyn, któ rzy po twier dza ją

sens wy da wa nia cza so pi sma o ser wi sie. Tak że z te go po wo du, że od bie ra jąc te le fon w na szej

re dak cji sły szy my cza sem bar dzo rzeczowe i fa cho we py ta nia o moż li wość na pra wy kon kret -

nej ma szy ny, wy mia ny ja kiejś czę ści. Nie któ rzy na si czy tel ni cy trak tu ją nas za tem jak ta ki hi per -

mar ke to wy ser wis, hur tow nię czę ści za mien nych wszel kich do stęp nych na ryn ku ma rek. Sta -

ra my się po ma gać, po da jąc na szym roz mów com na mia ry do po szcze gól nych firm. I pla nu je -

my ko lej ne wy da nia „Ma szyn Bu dow la nych”. Już w 2013 ro ku, któ ry oby dla wszyst kich oka -

zał się szczę śli wy i nie tak strasz ny, jak go ma lu ją! 

Re dak cja
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6. Gdy w roku 1848 Jo hann Chri stian Wac ker za ło żył
w Dreź nie warsz tat ko wal ski nie przypuszczał, że
tworzy podwaliny no tu ją ce go dziś mi liar do we ob ro -
ty i dzia ła ją ce go w ska li świa to wej kon cer nu 

8. Mimo wysiłków producentów jednostek
napędowych dążących do maksymalnej redukcji
toksyczności gazów wydechowych, Mię dzy na ro -
do wa Agen cja Ba dań nad Ra kiem (IARC) ba zu jąc
na no wych do wo dach, jed no gło śnie za kla sy fi ko -
wa ła spa li ny z sil ni ków Die sla ja ko ra ko twór cze

12. BOMAG  konsekwentnie atakuje miejsce na
najwyższym podium światowej czołówki
producentów maszyn drogowych. Jasno
wytyczony szlak na szczyt wiedzie przez biura
konstrukcyjne, które opracowują nowe maszyny

14. Od dział ser wi so wy Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne
w Rzgo wie od da no do użyt ku w ubie głym ro ku. Fir -
ma zde cy do wa ła się na ten krok ze wzglę du na du -
że za po trze bo wa nie na usłu gi ser wi so we w tym re -
gio nie. Jest to zwią za ne z in we sty cja mi dro go wy mi,
ob słu gą klien tów indywidualnych i dużych firm, ta -
kich jak Ce men tow nia War ta, PGE Beł cha tów
i piaskownie z okolic To ma szo wa Ma zo wiec kie go

16. W trud nych dla bran ży bu dow la nej cza sach 
waż ne jest utrzy my wa nie ma szyn w jak naj lep szej
kon dy cji tech nicz nej. Dla te go fir ma Wa ryń ski 
Tra de kon se kwent nie pod no si po ziom ob słu gi
ser wi so wej i uspraw nia do sta wę czę ści za mien nych

20. Hyundai He avy In du stries (HHI), naj więk szy
na świe cie pro du cent stat ków peł no mor skich 
i je den z wio dą cych wy twór ców ma szyn bu dow la -
nych, wspól nie z kon cer nem Cum mins, naj więk -
szym na świe cie pro du cen tem sil ni ków do ma -
szyn pod pi sał umo wę prze wi du ją cą bu do wę 
no wo cze snej fa bry ki jed no stek na pę do wych. 
Za kła dy ma ją po wstać w ko re ań skim Da egu

22. Opracowany przez Ko mat su sys tem Kom trax
opty ma li zu je za rzą dza nie flo tą maszyn, umoż li -
wiając jednocześnie pro ak tyw ne i pre wen cyj ne
utrzy my wa nie ich w peł nej spraw no ści tech nicz nej

24. Wspól nie z gru pą mło dych pro jek tan tów o na zwie
„Ano ni mi cre ati vi”  New Hol land bie rze re gu lar nie
udział w sze re gu pro jek ów, po cząw szy od two rze -
nia dzieł sztu ki, po wzor nic two prze my sło we
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APrenumerata - zamówienie  
Aby bezp∏atnie otrzymywać nasz kwartalnik wystarczy wype∏nić poniższy formularz 

i przes∏ać go faksem na numer 22 859-19-67  lub listownie pod adresem: 

Maszyny Budowlane, Dział Informacji, 02-784 Warszawa, Pasaż Ursynowski 1 m. 45

Proszę o  regularne, bezpłatne przesyłanie czasopisma „Maszyny Budowlane - Serwis i Eksploatacja”

imię i nazwisko: .......................................................................................................................................

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

zakres dzia∏alności firmy: .......................................................................................................................................

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

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

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

Proszę o  regularne, bezpłatne przesyłanie elektronicznej gazety „PosBudNews”

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez wydawcę „Maszyny Budowlane - Serwis i Eksploatacja”- firmę Poland Marketing Barański Sp. z o.o.,
Warszawa, ul. Pasaż Ursynowski 1/45. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do celów marketingowych. Będą mieć prawo do wglądu w dane oraz
możliwość ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane innym osobom ani firmom. Podanie danych jest dobrowolne.

Data, czytelny podpis i (lub) pieczęć osoby zamawiającej ...................................................................................................

Proszę o przes∏anie mi dodatkowych informacji dotyczących tekstów zamieszczonych 
w tym wydaniu na następujących stronach:

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................................................................................
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Wte go rocz nym Wiel kim Re gio nal nym Fi na le kon -
kur su The Dri vers Fu el Chal len ge 2012 trium fo -
wał Pa weł Ozi mek z fir my Epo -Trans Lo gi stic.

Pol ski kie row ca po twier dza jąc bez kon ku ren cyj ne umie -
jęt no ści w jeź dzie eko no micz nej, zdo był ty tuł Mi strza
Re gio nu w The Dri vers Fu el Chal len ge 2012 oraz na gro -
dę głów ną – sa mo chód oso bo wy Vo lvo C30.
Kon kurs – za ini cjo wa ny przez Vo lvo Trucks w ubie głym
ro ku, ja ko wy da rze nie o za się gu glo bal nym, przy cią gnął
bli sko 1.600 kie row ców za wo do wych, któ rzy ry wa li zo -
wa li w wie lo eta po wych kwa li fi ka cjach, roz gry wa nych
na dwu na stu, wcho dzą cych w skład re gio nu ryn kach.
Staw ką by ło zwy cię stwo w eli mi na cjach kra jo wych i tym
sa mym przej ście do Wiel kie go Re gio nal ne go Fi na łu.
Dwu na stu mi strzów jaz dy eko no micz nej z po szcze gól -
nych kra jów, rywalizowało w Vo lvo Truck Cen ter, w
czeskim Oło muń cu, po dej mu jąc wy zwa nie od na le zie nia
ide al nej rów no wa gi po mię dzy pręd ko ścią, cza sem prze -
jaz du i zu ży ciem pa li wa. Do kon ku ren cji fi na ło wej za -
kwa li fi ko wa ło się czte rech kie row ców: z Es to nii, Li twy,
Pol ski i Ser bii. – Po przez za kwa li fi ko wa nie się do re gio -
nal ne go fi na łu The Dri vers Fu el Chal len ge nie tyl ko wy ka -
za li ście się do sko na ły mi umie jęt no ścia mi, ja ko kie row cy
sa mo cho dów cię ża ro wych, ale tak że udo wod ni li ście jak
du żą wa gę przy kła da cie do kwe stii eko no micz nej jaz dy,

kwe stii nie zwy kle waż nej za rów no dla firm trans por to -
wych, jak i śro do wi ska na tu ral ne go. Bez wzglę du na za -
ję te w dzi siej szym fi na le miej sca, wszy scy je ste ście zwy -
cięz ca mi i mo że cie być dum ni ze swo je go suk ce su, ja -
kim jest zna le zie nie się w gro nie naj oszczęd niej szych
kie row ców-mi strzów swo ich kra jów w jeź dzie eko no -
micz nej – po wie dział pod czas ce re mo nii wrę cze nia na -
gród Tom Jörning, dy rek tor za rzą dza ją cy Re gio nu Eu ro py
Cen tral no -Wschod niej w Vo lvo Trucks. 

Paweł Ozimek najlepiej „kręci kółkiem”

Pa weł Ozi mek od bie ra z rąk To ma Jörnin ga, dy rek to ra za rzą dza ją ce go Vo lvo
Trucks na Re gion Eu ro py Cen tral no -Wschod niej klu czy ki do na gro dy głów -
nej – sa mo cho du Vo lvo C30

Atlas Cop co Un der gro und Rock Exca va tion – na ta ble ty i smart fo ny

Kil ka mie się cy te mu fir ma Atlas Cop co udo stęp ni ła
program Un der gro und na iPada i ta ble ty z sys te -
mem An dro id. Teraz ukazała się wersja aplikacji

działająca na smartfonach z systemem Android.
Apli ka cja Atlas Cop co Un der gro und Rock Exca va tion
na smart fo ny umoż li wia szyb ki i ła twy do stęp do pro -
duk tów, gra fik 3D, opi sów za sto so wań i nie tyl ko.
Użyt kow ni cy mo gą bez płat nie po brać apli ka cję, aby
uzy skać do stęp do wy czer pu ją cych in for ma cji o sze ro -
kim asor ty men cie wiert nic do pod ziem nych wier ceń
czo ło wych, cię ża ró wek gór ni czych i in ne go sprzę tu
z ofer ty Atlas Copco. 
Wy jąt ko wą funk cją apli ka cji jest prze glą da nie zdjęć pro -
duk tów w wy so kiej roz dziel czo ści w po sta ci umoż li wia -
ją cej obej rze nie każ de go pro duk tu z do wol nej stro ny.
Po nad to moż li we jest zsyn chro ni zo wa nie do stęp nych
tre ści, aby uzy skać do nich do stęp tak że w try bie of fli ne. 
Se ba stian Lee, kie row nik pro jek tu ko mu ni ka cji mar ke -
tin go wej, tłu ma czy: – Po nie waż in no wa cyj ność jest jed -
ną z klu czo wych war to ści gru py Atlas Cop co, z wiel ką
przy jem no ścią prze ka zu je my tę in no wa cyj ną apli ka cję
do dys po zy cji klien tów i in nych za in te re so wa nych osób.
Ten świetny program jest niezwykle przy dat ny w co -
dzien nej pra cy. Smart fon to coś, co ma my za wsze
przy so bie i z czym bar dzo nie lu bi my się roz sta wać. 

Apli ka cja za pew ni do stęp nie tyl ko do da nych tech nicz -
nych, gra fik 3D czy na grań wi deo, ale tak że do ar ty ku -
łów o przy kła do wych za sto so wa niach oraz wia do mo ści
pochodzących z fo rów użyt kow ni ków. 

Apli ka cja Atlas Cop co Un der gro und Rock Exca va tion na smart fo ny umoż li wia
szyb ki i ła twy do stęp do pro duk tów, gra fik 3D, opi sów za sto so wań
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Bry tyj ski kon cern JCB świę to wał nie daw no wy pro -
du ko wa nie dwu stu ty sięcz ne go sil ni ka ty pu Die -
sel max. Pierw sza te go ro dza ju jed nost ka na pę -

do wa ze szła z ta śmy pro duk cyj nej za kła dów JCB Po -
wer Sys tems w Fo ston w ro ku 2004. Pod ję cie se ryj nej
pro duk cji na sze ro ką ska lę po prze dzo ne by ło dłu go -
trwa ły mi pra ca mi ba daw czo -roz wo jo wy mi i po kaź ny -
mi in we sty cja mi, któ re się gnę ły do tej po ry kwo ty prze -
kra cza ją cej sto mi lio nów eu ro. 
Na ca łość do tych cza so wej pro duk cji skła da się 170.000
sil ni ków po wsta łych w za kła dach JCB Po wer Sys tems
w Wiel kiej Bry ta nii oraz 30.000 sztuk wy two rzo nych
w fa bry ce w In diach, któ ra roz po czę ła dzia łal ność
w kwiet niu ubie głe go ro ku. Alan Tol ley, kie ru ją cy wy -
dzia łem tech ni ki na pę do wej JCB tak sko men to wał ten
nie za prze czal ny suk ces: – Od sa me go po cząt ku, czy li
od ro ku 2004 sil nik JCB Die sel max ze wzglę du na swą
nie za wod ność oraz dłu gą ży wot ność zy skał so bie ol -
brzy mią re no mę w branży produkującej po jaz dy użyt ko -
we i ma szyny ro bo cze. Uru cha mia jąc se ryj ną pro duk cję
tych in no wa cyj nych sil ni ków, kon cern JCB uzy skał
niczym nie ogra ni czo ny wpływ na roz wój tech no lo gii na -
pę do wej przy szło ści. 

W ro ku 2006 skon stru owa ny przez in ży nie rów JCB po -
jazd na pę dza ny spe cjal nie zmo dy fi ko wa ny mi sil ni ka mi
ty pu Die sel max po bił re kord pręd ko ści w ka te go rii po -
jaz dów lą do wych na pę dza nych sil ni ka mi wy so ko pręż -
ny mi uzy sku jąc na sło nym je zio rze Bon ne vil le
w USA 563 km/h. Re kord ten nie zo stał po bi ty do dziś.
W chwi li obec nej po nad sie dem dzie siąt pro cent ma -
szyn pro du ko wa nych przez kon cern JCB, jak rów nież
zna czą ca licz ba in nych wy twór ców wy po sa ża nych jest
w jed nost ki na pę do we Die sel max. 

Me ca lac, fran cu sko -nie miec ki pro du cent ma szyn
bu dow la nych, otwo rzył czwar ty już od dział han -
dlo wy na te re nie Eu ro py. Me ca lac Pol ska dzia ła

w Ła zi skach Gór nych, nie da le ko Ka to wic. – Utwo rze nie
ofi cjal ne go przed sta wi ciel stwa w Pol sce sta no wi część
dłu go ter mi no wej stra te gii eks pan sji Gru py Me ca lac, ma -
ją cej już moc ną po zy cję na ryn kach eu ro pej skich i pół -
noc no afry kań skich. De cy zja o utwo rze niu wła sne go od -
dzia łu w Pol sce zo sta ła pod ję ta w opar ciu o moc ne pod -
sta wy i wy ni ka z na sze go du że go za in te re so wa nia ryn -
kiem pol skim oraz świa do mo ści je go po ten cja łu i dy na -
micz ne go roz wo ju. Me ca lac nie jest no wą mar ką w Pol -
sce. Dzię ki wcze śniej szej dys try bu cji po przez lo kal ne fir -
my, stop nio wo uda ło nam się ze brać od po wied nie in for -
ma cje na te mat cha rak te ry sty ki i po trzeb firm bu dow la -
nych w Pol sce. Szyb ko sta ło się ja sne, iż in no wa cyj ne
roz wią za nia sto so wa ne w na szych ma szy nach ide al nie
speł nia ją ocze ki wa nia pol skich wy ko naw ców. Wpro wa -
dzi li oni na sze ma szy ny na swo je pla ce bu dów i mak sy -
mal nie wy ko rzy sta li ich moż li wo ści, zwięk sza jąc tym sa -
mym wy daj ność pra cy, ja kość wy ko na nia i zy skow -
ność – oświad czył Ale xan dre Mar chet ta, dy rek tor wy ko -
naw czy Me ca lac Pol ska i wi ce pre zy dent Gru py Me ca lac.
Pol skie przed sta wi ciel stwo Me ca lac Gro up ko rzy sta bez -
po śred nio z za so bów fir my -mat ki: z jej struk tur or ga ni za -
cyj nych, mar ke tin gu, lo gi sty ki i ser wi su i sze ro ko po ję -
tej ob słu gi po sprze dażo wej. Me ca lac Pol ska opie ra się

na trzech fi la rach zo rien to wa nych na po trze by użyt kow -
ni ków ma szyn. Me ca lac Pol ska dą ży do po zy ska nia no -
wych klien tów, któ rym po mo że do brać sprzęt od po wia -
da ją cy ich po trze bom. Ser wis fir my za trud nia ją cy wy kwa -
li fi ko wa ny per so nel tech nicz ny za pew ni zaś utrzy ma nie
ko pa rek i ła do wa rek w peł nej spraw no ści. Me ca lac
Poska przy wią zu je rów nież ol brzy mią wa gę do na wią za -
nia i umac nia nia dłu go ter mi no wych re la cji biz ne so wych
z klien ta mi użyt ku ją cy mi na co dzień sprzęt tej mar ki.

P
R

Z
E

G
L

Ñ
D

 F
IR

M
O

W
Y

JCB – dwu stu ty sięcz ny Die sel max!

Me ca lac – no we otwar cie na polskim rynku

Me ca lac Pol ska to cał ko wi cie no wy twór. Fir ma po wo ła na do ży cia je sie nią te -
go ro ku dzia ła w Ła zi skach Gór nych, nie opo dal Ka to wic

Im po nu jące nie za wod no ścią sil ni ki Die sel max spraw dza ją się za rów no w po -
jaz dach, ma szy nach ro bo czych, jak i bo li dach bi ją cych re kor dy pręd ko ści
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Po cząt ki no tu ją ce go dziś mi liar do we ob ro ty i dzia ła -
ją ce go w ska li świa to wej kon cer nu Wac ker Neu -
son by ły na der skrom ne. Da tu ją się na rok 1848.

Wów czas to Jo hann Chri stian Wac ker za ło żył w Dreź nie
warsz tat ko wal ski. Do ro ku 1875 funk cjo no wał on na za -
sa dach ma nu fak tu ry, ca ła pro duk cja od by wa ła się ręcz -
nie. Z bie giem cza su spo sób organizacji pra cy za czął się
zmie niać i za kład za czął dzia łać na ska lę prze my sło wą.
Rok 1930 przy niósł zmia nę orien ta cji. Fir ma prze sta ła
ogra ni czać się do pro duk cji wy ro bów ko wal skich, w krę -
gu jej za in te re so wań zna lazł się zme cha ni zo wa ny sprzęt
bu dow la ny. In ży nie ro wie Wac ke ra opra co wa li kon struk -
cję pierw szych ubi ja ków o na pę dzie elek trycz nym prze -
zna czo nych do za gęsz cza nia grun tu i be to nu. Jed no -
cze śnie fir ma roz wi ja ła tech no lo gię wy so kich czę sto tli -
wo ści wy ko rzy sty wa ną w wi bra to rach po grą żal nych.
Wac ker za czął dzia∏ać w spo sób nie kon wen cjo nal ny
sto sun ko wo wcze śnie do strze ga jąc szan sę roz wo ju, ja -
ką da wa∏a eks pan sja na ryn ki ze wnętrz ne. Za po cząt ko -
wa ne w la tach trzy dzie stych ubie głe go stu le cia two rze -
nie sie ci dys try bu cyj nej po za Niem ca mi sta no wi ło w tym
cza sie praw dzi wy ewe ne ment na ska lę świa to wą. 
Obec ność na ryn kach po za Eu ro pą umoż li wia ła za rów -
no roz wój, jak i ∏atwiej sze prze trwa nie okre sów de ko -
niunk tu ry. Po szu ki wa nie ryn ków zby tu po za Niem ca mi

in ten sy fi ko wa ne w la tach czter dzie stych i pięć dzie sią -
tych ubie głe go wie ku wy ni ka∏o tak że z cięż kich dla
Wac ke ra do świad czeń  wo jen nych. Fa bry ka w Niem -
czech Wschod nich zo sta∏a nie mal do szczęt nie znisz -
czo na, a jej zna cjo na li zo wa ne reszt ki słu żyć mia ły bu -
do wie po tę gi so cja li stycz nej Nie miec kiej Re pu bli ki De -
mo kra tycz nej. Zmu si∏o to Wac ke ra do prze nie sie nia

pro duk cji do ame ry kań skiej stre fy oku pa cyj nej. W ba -
war skim Kulm bach trze ba by ło jed nak roz po czy nać
wszyst ko od ze ra. Brak sta bi li za cji w po wo jen nych
Niem czech spra wi∏, że wła ści cie le fir my w po ło wie lat
pięć dzie sią tych ubie głe go stu le cia pod ję li decyzję
o bu do wie fa bry ki w USA. Wkro cze nie na ry nek pół noc -
no ame ry kań ski – co mia ło miej sce w ro ku 1957 – by ło
o ty le uła twio ne, że już przed woj ną na rzę dzia Wac ke -
ra by∏y tam zna ne i ce nio ne. Jed ną z naj bar dziej pre sti -
żo wych bu dow li wznie sio nych z ich uży ciem by∏a gi -
gan tycz na za po ra imie nia Her ber ta Ho ove ra w sta nie
Ne va da. Wy mo gi ja ko ścio we co do be to nu by∏y na ty le
wy so kie, że spro stać im mog∏y je dy nie wy so kiej czę sto -
tli wo ści wi bra to ry Wac ke ra. Od ro ku 1957 w Hart ford
w sta nie Wi scon sin dzia ła pierw sze za gra nicz ne przed -
sta wi ciel stwo fir my Wac ker. W ro ku 1986 w Me no mo -
nee Falls nie opo dal Mil wau kee po wsta ła du ża fa bry ka.
Tam też mie ści się ame ry kań skie przed sta wi ciel stwo
Wac ker Neu son Cor po ra tion. 
Wac ker nie za nie dby wał swej ak tyw no ści w in nych re -
gio nach świa ta. W ro ku 1964 w nie miec kim w Re ichert -
sho fen od da no do użyt ku nie zwy kle no wo cze sną, jak
na owe cza sy fa bry kę. W ro ku 1999 roz po czę ły dzia łal -
ność za kła dy na Fi li pi nach. 
Prolityka przejęć i fu zji do pro wa dzi ła do po sze rze nia
ofer ty pro duk cyj nej Wac ke ra i wej ścia na gieł dę. Od 15
ma ja 2007 fir ma no to wa na jest w seg men cie Pri me
Stan dard na gieł dzie pa pie rów war to ścio wych we
Frank fur cie nad Me nem. W tym sa mym ro ku na stę pu je
za sad ni czy zwrot w stra te gii jej roz wo ju wy ni ka ją cy
z chę ci wyj ścia po za sfe rę lek kie go sprzę tu. Wac ker za -
czął ofe ro wać więk sze ma szy ny. By ło to moż li we dzię ki
prze ję ciu fir my We ide mann wy twa rza ją cej ła do war ki, fu -
zji z au striac kim Neu so nem pro du ku ją cym ko par ki, czy
prze ję ciu ame ry kań skiej fir my Gro und He aters wy twa -
rza ją cej pod grze wa cze na wierzch ni. Wszyst kie te pro -
duk ty spo tka ły się z za in te re so wa niem ryn ku. 
Ko lej nym punk tem zwrot nym w roz wo ju kon cer nu jest
prze pro wa dzo na na po cząt ku no we go ty siąc le cia fu zja
firm Kra mer i Neu son, któ ra do pro wa dzi ła do po wsta nia
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Wac ker Neu son – z ma łej kuź ni na świa to we szczy ty

Wy twa rza ne od lat pięć dzie sią tych ubie głe go stu le cia ła do war ki ko ło we Kra -
mer -Al l rad, od sa me go po cząt ku zy ska ły so bie uzna nie użyt kow ni ków

Jeden ze sztandarowych produktów firmy Wacker. Przez długie lata oferowała
ona wyłącznie narzędzia i sprzęt budowlany oraz małe maszyny



SERWIS I EKSPLOATACJA 7

Neu son Kra mer Bau ma schi nen AG z głów ną sie dzi bą
w au striac kim Lin zu i stwo rze nia mar ki Wac ker Neu son.
Obaj part ne rzy mo gą po szczy cić się sze re giem do ko -
nań. Fir ma Neu son Hy drau lik GmbH zo sta ła za ło żo -
na w ro ku 1981. Trzy la ta póź niej pod ję ła pro duk cję hy -
drau licz nych mi ni ko pa rek. W ro ku 1990 po wstał no wy
dział fir my – Neu son Bau ma schi nen GmbH zaj mu ją cy
się pro jek to wa niem i pro duk cją ma szyn bu dow la nych.
W ro ku 1998 Neu son Bau ma schi nen GmbH do ko nał
prze ję cia bry tyj skie go pro du cen ta wo zi deł tech no lo -
gicz nych – Li fton Ltd.

Mar ka Kra mer -Al l rad ko ja rzy ła się dłu go z kom pak to wy -
mi cią gni ka mi wy ko rzy sty wa ny mi w bran ży rol ni czej.
Ich pro duk cja roz po czę ła się w ro ku 1925 w za ło żo nych
przez bra ci Kra mer za kła dach w Gut ma din gen. Ofer tę
fir my uzu peł nia ły wy twa rza ne od lat pięć dzie sią tych
ubie głe go stu le cia ma łe, zwrot ne ła do war ki ko ło we. Da -
ło to po czą tek mar ce Kra mer -Al l rad. Wy się gni ki ma szyn
do star cza ne by ły przez in ną zna ną nie miec ką fir mę
Scha eff. Ope ra tor pra cu ją cy w ma szy nie mu siał bar dzo
uwa żać na łok cie. Chwi la nie uwa gi mo gła przy nieść tra -
gicz ne skut ki. Z po dob ny mi pro ble ma mi bo ry ka li się
wów czas ope ra to rzy wszyst kich ła do wa rek. Zmia na na -
stą pi ła w ro ku 1964, wy się gni ki do star cza ne rów nież
przez fir mę Karl Scha eff mon to wa no te raz przed sta no -

wi skiem ope ra to ra. Ła do war ki na pę dza ne sil ni ka mi
Deutz o mo cy 50 KM i wy po sa żo ne w sze ścio bie go wą
prze kład nię syn chro nicz ną by ły w sta nie roz wi jać pręd -
kość na wet 36 km/h. Już wcze sne mo de le Kra me ra wy -
po sa żo ne by ły w rów ne ko ła. Tyl na oś ma szy ny by ła
kie ro wa na, co po zwo li ło na ogra ni cze nie pro mie nia
skrę tu. In ny mi wy róż ni ka mi był bez po śred ni na pęd
na czte ry ko ła i hy dro dy na micz ny układ prze nie sie nia
mo cy za po mo cą zmien ni ka. No wo ścią by ło przy tym
za sto so wa nie sprzę gła na wrot ne go ob słu gi wa ne go no -
gą za po mo cą pe da łu, ope ra tor mógł zmie niać kie ru nek
jaz dy ma szy ny bez ko rzy sta nia z dźwi gni ręcz nej. 
Na prze ło mie lat pięć dzie sią tych i sześć dzie sią tych
ubie głe go stu le cia na ła do war kach Kra mer za czę to
mon to wać wy się gnik ko par ko wy. Dzię ki te mu ma szy ny
by ły bar dziej uni wer sal ne, za kres ich za sto so wań miał
być po dob ny jak ty po wych ko par ko -ła do wa rek. W po -
rów na niu z ko par ko -ła do war ka mi kon struk cja ta mia ła

tę za sad ni czą wa dę, że sek cja ko par ko wa nie mo gła
być ob słu gi wa na z fo te la ope ra to ra ła do war ki. Ope ra tor
mu siał prze sia dać się tak że pod czas każ dej zmia ny po -
zy cji ma szy ny. Fir ma chcia ła bar dzo uła twić ob słu gę
swych ma szyn. W ro ku 1963 wpro wa dzi ła na ry nek hy -
drau licz ne szyb ko złą cze dia me tral nie skra ca ją ce czas
mon ta żu osprzę tu. Ope ra tor nie mu siał tra cić cza su
na wy bi ja nie bol ców. Ży cie uła twiał mu układ hy drau -
licz ny. W ro ku 1968 do pro duk cji tra fi ła se ria Se ria 11
wy ka zu ją ca ce chy ty po we dla no wo cze snych mo de li ła -
do wa rek ko ło wych Kra me ra. 
Wac ker Neu son dzia ła dziś w ska li glo bal nej. Ma po -
nad 30 od dzia łów, 180 biur sprze da ży oraz licz ne fa bry -
ki na ca łym świe cie. Cen tra la fir my w Mo na chium od po -
wia da za ryn ki w Eu ro pie, Afry ce, Ro sji i na Bli skim
Wscho dzie. Wac ker Neu son Corp. (USA) z sie dzi bą
w Wi scon sin spra wu je pie czę nad ryn ka mi Ame ry ki Pół -
noc nej i Po łu dnio wej. Z ko lei ryn kiem Azja tyc kim i Au -
stra lij skim zaj mu je się Wac ker Neu son Ltd. (Azja), po -
sia da ją cy swo je sie dzi by w Hong Kon gu i Ma ni li. 
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Zagęszczarka Wacker Neuson DPU 130 to jeden z najbardziej innowacyjnych
produktów firmy. Może wykonywać zadania typowe dla małego walca

Prze ję cie ame ry kań skiej fir my Gro und He aters po zwo li ło po sze rzyć asor ty ment
fir my o pod grze wa cze na wierzch ni

Wac ker Neu son jest dum ny z mi ni ko pa rek se rii ET. Ich do pra co wa na w każ dym
szcze gó le kon struk cja sta no wi efekt dłu go trwa łych prac ba daw czo -roz wo jo wych
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Spaliny Diesla coraz groźniejsze?

Spa li ny emi to wa ne przez sil ni ki Die sla są wie lo -
skład ni ko wy mi mie sza ni na mi związ ków che micz -
nych po wsta ją cych w wy ni ku nie do sko na łe go spa -

la nia ole ju na pę do we go i sil ni ko we go, a tak że za war tych
w nich do dat ków i za nie czysz czeń. Wy dzie la ją się do at -
mos fe ry za rów no w po sta ci ga zów, jak i czą stek sta łych.
W skład fa zy ga zo wej wcho dzą wę glo wo do ry ali fa tycz ne
i ich ni tro we po chod ne, wę glo wo do ry aro ma tycz ne, a tak -
że tlen ki azo tu, siar ki oraz wę gla. Wę giel pier wiast ko wy
jest głów nym skład ni kiem czą stek sta łych, na po wierzch -
ni któ rych są wią za ne związ ki or ga nicz ne. Emi sja czą stek
sta łych o róż nych wy mia rach i kształ cie jest zja wi skiem
cha rak te ry stycz nym dla sil ni ków Die sla. Wę glo wo do ry
pa ra fi no we, wę glo wo do ry aro ma tycz ne, w tym wie lo pier -
ście nio we wę glo wo do ry aro ma tycz ne (WWA), al de hy dy,
po chod ne fe no lu, ami ny aro ma tycz ne, es try i al ko ho le
wcho dzą w skład frak cji roz pusz czal nej czą stek sta łych.
Związ ki te sta no wią oko ło 15-45% ich ma sy. Na to miast
or ga nicz na frak cja nie roz pusz czal na za wie ra sa dzę oraz
związ ki siar ki i me ta le po cho dzą ce głów nie z pro duk tów
ście ra nia ele men tów sil ni ków. Frak cja ta za wie ra rów nież
wo dę zwią za ną z siar cza na mi. Wiel kość emi sji czą stek
sta łych z sil ni ków wy so ko pręż nych Die sla za le ży od wie -
lu czyn ni ków, m.in. od za war to ści siar ki w pa li wie. Ob ni -
że nie za war to ści siar ki w pa li wie o ok. 0,05% przy czy nia
się do zmniej sze nia za war to ści di tlen ku siar ki w spa li -
nach, a jed no cze śnie re du ku je emi sję czą stek sta łych
o 8-18%, w za leż no ści od ty pu sil ni ka. Rów nież wzrost

licz by ce ta no wej – wiel ko ści cha rak te ry zu ją cej wła sno ści
za pło no we pa liw – po wo du je zmniej sze nie wiel ko ści emi -
sji czą stek sta łych w spa li nach.
Jesz cze w ro ku 1988 spa li ny sil ni ków Die sla by ły uzna -
ne za „praw do po dob nie ra ko twór cze dla lu dzi”. Tym
sa mym kla sy fi ko wa no je w gru pie 2A, w któ rej znaj du ją
się te go ty pu związ ki. Te raz sy tu acja się zmie ni ła. Mię -
dzy na ro do wa Agen cja Ba dań nad Ra kiem (IARC) bę dą -

ca agen dą WHO ba zu jąc na no wych do wo dach, jed no -
gło śnie za kla sy fi ko wa ła spa li ny z sil ni ków Die sla ja ko
ra ko twór cze. Spe cja li ści uzna li tak że, że na le ży je prze -
kwa li fi ko wać do gru py 1. Ozna cza to, że spa li ny z sil ni -
ków Die sla są tak sa mo ra ko twór cze jak azbest, plu ton -
-239 czy gaz musz tar do wy.
Co spra wi ło, że po sta no wio no zmie nić za kla sy fi ko wa -
nie spa lin Die sla? W oświad cze niu IARC czy ta my, że
po ja wia ło się co raz wię cej do wo dów na to, że są one ra -
ko twór cze. Do wo dy te ba zo wa ły przede wszyst kim
na wy ni kach ba dań u osób, któ re w związ ku z wy ko ny -
wa nym za wo dem by ły na ra żo ne na kon takt z ty mi spa -
li na mi. W mar cu 2012 ro ku do wo dy te zo sta ły wzmoc -
nio ne wy ni ka mi ba dań opu bli ko wa ny mi przez ame ry -
kań skie Na ro do wy In sty tut Ra ka i Na ro do wy In sty tut
Bez pie czeń stwa Pra cy i Zdro wia, któ re stwier dzi ły, że
gór ni cy ma ją cy kon takt z ta ki mi spa li na mi są na ra że ni
na więk sze ry zy ko śmier ci z po wo du no wo two ru płuc.
IARC ko rzy sta z kla sy fi ka cji, na któ rą skła da ją się czte -
ry gru py. Do gru py 4. przy pi sy wa ne są te sub stan cje,
co do któ rych ist nie ją do wo dy, że nie są ra ko twór cze
dla lu dzi i zwie rząt la bo ra to ryj nych lub też gdy ist nie ją
nie wy star cza ją ce do wo dy na dzia ła nie kan ce ro gen ne
u lu dzi oraz do wo dy su ge ru ją ce brak kan ce ro gen no ści
u zwie rząt la bo ra to ryj nych. Do gru py 3. tra fia ją środ ki,
co do któ rych kan ce ro gen no ści za rów no u lu dzi jak
i u zwie rząt la bo ra to ryj nych ist nie ją nie wy star cza ją ce
do wo dy. Gru pę 2. po dzie lo no na pod gru py 2B (śro dek
moż li we kan ce ro gen ny – gdy ma my ogra ni czo ną licz bę
do wo dów na kan ce ro gen ność u lu dzi i mniej niż wy star -
cza ją cą na kan ce ro gen ność u zwie rząt la bo ra to ryj nych)
oraz 2A (śro dek praw do po dob nie kan ce ro gen ny u lu -
dzi – gdy ist nie je ogra ni czo na licz ba do wo dów na kan -
ce ro gen ność u lu dzi i wy star cza ją ca u zwie rząt la bo ra -
to ryj nych). Do gru py naj wyż sze go ry zy ka – 1 – tra fia ją te
środ ki, w przy pad ku któ rych ist nie je wy star cza ją ca licz -

De cy zję o uzna niu spa lin Die sla za ra ko twór cze pod ję ła Mię dzy na ro do wa
Agen cja Ba da nia Ra ka (IARC), agen da WHO z sie dzi bą we Fran cji

Trud no za prze czyć, że z ru ry wy de cho wej ma szy ny bu dow la nej wy do by wa ją
się szko dli we dla zdro wia sub stan cje… 



http://www.feuerverzinken.com/
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ba do wo dów na kan ce ro gen ność u lu dzi. W wy jąt ko -
wych przy pad kach mo że tam tra fić też śro dek, co
do któ re go ist nie je mniej niż wy star cza ją ca licz ba do -
wo dów na kan ce ro gen ność u lu dzi, ale wy star cza ją ca
licz ba na kan ce ro gen ność u zwie rząt, a jed no cze śnie
gdy da ny śro dek dzia ła na or ga nizm w spo sób, któ ry
jest roz po zna nym me cha ni zmem kan ce ro gen nym.
Spa li ny ole ju na pę do we go po wo du ją ra ka u lu -
dzi – uzna ła Świa to wa Or ga ni za cja Zdro wia (WHO).
Sta wia to po pu lar ne go Die sla w tej sa mej gru pie nie -
bez piecz nych sub stan cji co azbest, ar sen czy gaz
musz tar do wy. Prze mysł mo to ry za cyj ny nie kry je obu -
rze nia tą wia do mo ścią.
Po za Eu ro pą i In dia mi, jed nost ki wy so ko pręż ne są nie -
mal cał ko wi cie ogra ni czo ne do po jaz dów użyt ko wych.
Mię dzy na ro do wa Agen cja Ba da nia Ra ka za uwa ża, że
lu dzie na ca łym świe cie wdy cha ją wy zie wy z sil ni ków
Die sla na co dzień. – Lu dzie na ra że ni są nie tyl ko

na wdy cha nie spa lin sa mo cho do wych, ale tak że z in -
nych sil ni ków Die sla mię dzy in ny mi ma szyn bu dow la -
nych i rol ni czych, po cią gów, stat ków oraz agre ga tów
prą do twór czych – mó wi Chri sto pher Wild, szef IARC.
Przed sta wi cie le prze my słu mo to ry za cyj ne go sprze ci -
wia ją się de cy zji Mię dzy na ro do wej Agen cji Ba da nia Ra -
ka. Twier dzą, że wło żo no du żo pra cy, by ob ni żyć szko -
dli we skut ki spa la nia ole ju na pę do we go. Rzecz nicz ka
Eu ro pej skie go Sto wa rzy sze nia Pro du cen tów Po jaz dów,
Si grid de Vries, po wie dzia ła, że jest za sko czo na wy ni -
ka mi ba dań eks per tów IARC i nie uwie rzy im, do pó ki ich
szcze gó ło wo nie prze stu diu je. – Na sze tech no lo gie zo -
sta ły opra co wa ne w ce lu zmi ni ma li zo wa nia ewen tu al ne -
go ra ko twór cze go dzia ła nia spa lin. Te raz die sel jest na -
praw dę bar dzo czy sty – tłu ma czy Si grid de Vries. Po ra -
por cie IARC swo je oświad cze nie wy dał też kon cern Ge -
ne ral Mo tors Co. Czy ta my w nim: „Bę dzie my kon ty nu -
ować na sze pla ny wpro wa dze nia no wych tech no lo gii
w ce lu dal sze go oczysz cza nia pa li wa”. 

Fi nal na nor ma Tier 4, któ ra wej dzie w ży cie w ro -
ku 2014 prze wi du je ko lej ną re duk cję li mi tów emi sji
tlen ku azo tu na wet do 88 pro cent w po rów na niu ze sta -
nem obec nym. Z dzi siej sze go punk tu wi dze nia speł nie -
nie te go wy mo gu moż li we bę dzie je dy nie w przy pad ku
stwo rze nia efek tyw ne go ukła du re duk cji spa lin ba zu ją -
ce go na do tych cza so wych zdo by czach tech no lo gicz -
nych w tym wzglę dzie. Osią gnię cie war to ści do pusz -
czal nej emi sji spa lin za pi sa ne w nor mach Sta ge III B
oraz Tier 4 sta no wi wy zwa nie za rów no dla pro du cen -
tów sil ni ków, jak i sa mych ma szyn. W speł nie niu nie -
zwy kle ostrych norm ro lę od gry wa bo wiem nie tyl ko
sam sil nik, ale rów nież po zo sta łe kom po nen ty oraz
spo sób ich za bu do wy. Ko niecz ność sto so wa nia do dat -
ko wych ukła dów oczysz cza nia spa lin nie sie ze so bą
rów nież skut ki ubocz ne, któ re w naj bliż szych la tach
mo gą mieć zna czą cy wpływ na za ha mo wa nie roz wo ju
kon struk cji mo bil nych ma szyn ro bo czych. Kon struk to -
rzy bę dą mu sie li pod jąć dzia ła nia na rzecz zni we lo wa -
nia po zio mu emi sji ha ła su oraz pod wyż szo nej tem pe -
ra tu ry ro bo czej kom po nen tów. 
Jak już wspo mnia no, kło po tów na strę czać im bę dzie
tak że ko niecz ność wy go spo da ro wa nia do dat ko wej
prze strze ni na za bu do wę ele men tów ukła dów re du ku ją -
cych tok sycz ność spa lin oraz do pa so wa nie ich do trud -
nych wa run ków pra cy pa nu ją cych na więk szo ści pla ców
bu do wy, tak aby pra co wa ły one efek tyw nie i bez a wa ryj -
nie. Obo jęt nie, ja ką dro gę obio rą kon struk to rzy, jed no
wy da je się być pew ne. Na byw cy ma szyn bę dą zmu sze -
ni po go dzić się ze wzro stem cen. Nie za leż ni eks per ci
sza cu ją, że kosz ty wy pro du ko wa nia sil ni ka wy po sa żo -
ne go w efek tyw ny sys tem re duk cji spa lin po zwa la ją cy
speł nić nor my emi syj ne Sta ge III B oraz Tier 4 mo gą
wzro snąć na wet dwu krot nie. War to w tym kon tek ście
za uwa żyć, że wy da tek po nie sio ny na za kup ta kiej jed -
nost ki na pę do wej wią zać się bę dzie ze znacz nym
uszczu ple niem zy sków użyt kow ni ka ma szy ny osią ga -
nych z ty tu łu zmniej szo ne go zu ży cia pa li wa. 

No we re stryk cyj ne nor my emi sji spa lin obo wią zu ją w Eu ro pie i Ame ry ce Pół -
noc nej. Czy kon ty nen tom tym uda się zba wić ca ły świat?

Sta ra ma szy na w wa run kach miej skich. Prze by wa ją cy w jej z są siedz twie ro bot -
ni cy i zwy kli prze chod nie na ra że ni są na wdy cha nie szko dli wych sub stan cji



http://tv.posbud.pl/
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BOMAG będący wio dą cym pro du centem ma szyn
dro go wych nie zamierza ograniczać się do
utrzymania swej pozycji, ale konsekwentnie

atakuje miejsce na najwyższym podium światowej
czołówki. Droga na szczyt prowadzi przez biura
konstrukcyjne, które opracowują nowe maszyny,
będące w stanie zadowolić swych użytkowników pod
względem eko no mi ki eks plo ata cji, eko lo gii i er go no mii.
Aby osiągnąć zakładany cel konieczne jest stosowanie
in no wa cyj nych tech no lo gii. Z pew no ścią war to przy bli -
żyć dzia ła nia fir my BOMAG wy zna cza ją ce kierunki i ten -
den cje roz wo jo we ma szyn dro go wych.
Na po czą tek kon struk to rzy za da ją sa mi so bie py ta nie, ja -
ki mi ce cha mi mu si od zna czać się ma szy na, któ ra ma
wejść do se ryj nej pro duk cji. Wy da je się oczy wi ste, że mu -
si od zna czać się wy so ką ja ko ścią i so lid no ścią mon ta żu,
być pew na w dzia ła niu i w peł ni bez piecz na dla użyt kow -
ni ka. O więk szo ści z tych kwe stii pro du cent my śli już
na wstęp nym eta pie prac w biu rze kon struk cyj nym. Ko lej -
ne prze my śle nia i po my sły kon struk to rów po uprzed niej
we ry fi ka cji włą cza ne są w pro ces kon struk cyj ny ma szy ny.
Do se ryj nej pro duk cji tra fiać mo gą prze cież je dy nie w peł -
ni doj rza łe kon struk cje. BOMAG za pew nia, że wszyst kie
je go ma szy ny są pro jek to wa ne i wy ko ny wa ne wła śnie
we dług tych za sad. Za nim osta tecz nie tra fią na plac bu -
do wy pod le ga ją te stom w każ dej fa zie roz wo ju kon struk -
cji. Ma szy ny na pla cach bu do wy mu szą tyl ko jed no – pra -
co wać! I to jak naj efek tyw niej i bez za bu rza ją cych ca ły
pro ces tech no lo gicz ny, przy no szą cych stra ty prze sto jów. 
Istot ną kwe stię sta no wi eko no mi ka eks plo ata cji. Każ da
in we sty cja, tak że w ma szy nę bu dow la ną, mu si być opła -
cal na. Dziś nikt nie ku pu je prze cież ma szy ny dla fanaberii
czy dla te go, że ce ni so bie da ny typ lub mar kę. Pod uwa -
gę przy za ku pie bra ne są pa ra me try ro bo cze, przede
wszyst kim wy daj ność. Na byw cę ma szy ny in te re su je, ja ką
po wierzch nię mo że za gę ścić w da nym cza sie, ja ką wy -
daj ność ma za ku pio ny przez nie go kom pak tor, ja ki od ci -
nek mo że sfre zo wać swym no wym na byt kiem. Istot ne dla
nie go jest tak że zu ży cie pa li wa po trzeb ne go do wy ko na -
nia za da nia. Pa mię tać na le ży, że wszyst kie sy tu acje,
w któ rych ma szy na nie pra cu je, bo wy ma ga na przy kład
ru ty no we go prze glą du lub usu nię cia uster ki, po wo du ją
spa dek wy daj no ści i trud ne do prze wi dze nia per tur ba cje
nie tyl ko dla samego użyt kow ni ka ale tak że in nych
uczest ni ków pro ce su bu dow la ne go. Dla te go BOMAG
uwa ża, że prze rwy eks plo ata cyj ne po win ny być skró co ne
do nie zbęd ne go mi ni mum. Aby to osią gnąć ko niecz na
jest sta ła do stęp ność czę ści za mien nych i kom po nen tów.
Więk szość ma szyn od gry wa ją cych klu czo wą ro lę w da -
nym pro ce sie bu dow la nym jest po kil ku la tach eks plo -
ata cji od sprze da wa na. Właścicielowi cho dzi o to, by ich
war tość w mo men cie od sprze da ży by ła jak najwyższa,
a jednocześnie akceptowalna przez rynek. Szcze gól nie

je że li przez ca ły czas eks plo ato wał ją zgod nie z za le ce -
nia mi pro du cen ta, dbał o wy ko ny wa nie prze glą dów,
sto so wał wy so kiej ja ko ści pły ny eks plo ata cyj ne.
BOMAG pro wa dzi pro duk cję w zgo dzie z za sa da mi eko -
lo gii. Tak że pra wi dło wa eks plo ata cja ma szyn tej mar ki nie
po wo du je de gra da cji śro do wi ska na tu ral ne go. BOMAG
sku tecz nie ogra ni czył emi sję spa lin i ha ła su emi to wa ne -
go przez ma szy ny. Są to oczy wi ście wy mo gi, któ re speł -
nić dziś mu si każ dy pro du cent. Nor my ogra ni cza ją ce
uciąż li wość ma szyn dla śro do wi ska na tu ral ne go są zresz -
tą co raz bar dziej za ostrza ne. Istot ne dla fir my BOMAG
sta ło się wy ko rzy sta nie al ter na tyw nych źró deł ener gii. Nie
tyl ko ze wzglę du na ro sną ce ce ny ole ju na pę do we go.
Ma szy ny mu szą zu ży wać mniej pa li wa, fir ma wpro wa dzi -
ła do se ryj nej pro duk cji wa lec wy po sa żo ny w hy bry do wy
układ na pę do wy. A sko ro już mo wa o eko lo gii, to war to
zwró cić uwa gę na kwe stię re cy klin gu. Ba da nia wy ka zu ją,
że ma szy ny zło mo wa ne są po dzie się ciu -dwu na stu la tach
eks plo ata cji. BOMAG za dbał o to, by jak naj wię cej ele -
men tów ma szyn po od po wied nim prze two rze niu nada -
wa ło się do po now ne go wy ko rzy sta nia.
Re cy kling to nie tyl ko kwe stia od zy sku ele men tów ma -
szyn wy co fa nych z eks plo ata cji, ale tak że pro duk cja
sprzę tu prze zna czo ne go do re mon tu na wierzch ni dro go -
wych. BOMAG wdra ża tu no wa tor skie tech no lo gie. Ma ją
one na ce lu umoż li wie nie efek tyw ne go za go spo da ro wy -
wa nia i po now nej ob rób ki ma te ria łów od zy ska nych z na -
wierzch ni dro go wych. Są to stan dar do we roz wią za nia
w kra jach roz wi nię tych. Moż na ubo le wać, że w tych
znacz nie mniej za moż nych tech no lo gie ta kie cią gle jesz -
cze znaj du ją się w po wi ja kach. 
Do ob słu gi nie mal każ dej ma szy ny po trzeb ny jest ope -
ra tor. Kon struk to rzy fir my BOMAG ani na mo ment o tym
nie za po mi na ją. Każ dy z ob słu gu ją cych ma szy ny tej
mar ki pra cu je w mak sy mal nie kom for to wych wa run -
kach. Ma szy ny Bo mag są pro ste w ob słu dze. Ogra ni -
cza to zmę cze nie ope ra to ra, co z ko lei po zwa la mu le -
piej kon cen tro wać się na wy ko ny wa nym za da niu. 

BOMAG produkuje coraz lepsze maszyny

BOMAG wy ko rzy stu je najnowocześniejsze tech no lo gie, dzię ki któ rym wdraża
do seryjnej produkcji tak innowacyjne maszyny, jak rozściełacz BF 800C 



http://www.bomag.com/pl/pl/home.htm
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Od dział ser wi so wy Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne
w Rzgo wie od da no do użyt ku w ubie głym ro ku.
Fir ma zde cy do wa ła się na ten krok ze wzglę du

na du że za po trze bo wa nie na usłu gi ser wi so we w tym re -
gio nie. Jest to zwią za ne z in we sty cja mi dro go wy mi, ob -
słu gą du żych klien tów, ta kich jak Ce men tow nia War ta,
PGE Beł cha tów i kil ka pia skow ni zlo ka li zo wa nych w oko -
li cach To ma szo wa Ma zo wiec kie go. – Wła śnie w Rzgo wie
uda ło nam się zna leźć do god nie po ło żo ny obiekt nie wy -
ma ga ją cy du żych prac ada pta cyj nych. Odpowiada
naszym potrzebom – tłu ma czy Re gio nal ny Dyrektor Ser -
wi su Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne, Ma riusz Sta ro pil ny. 
W Rzgo wie za trud nio nych jest ośmiu me cha ni ków. Każ -
dy z nich dys po nu je wła snym sa mo cho dem ser wi so -
wym, któ re go wy po sa że nie umoż li wia prze pro wa dza nie
prze glą dów i na praw w te re nie. Od dział w Rzgo wie obej -
mu je swym dzia ła niem nie mal ca łe wo je wódz two łódz -
kie. Wspo ma ga też po znań ską pla ców kę fir my w ob słu -
dze ser wi so wej ma szyn dro go wych. W chwi li obec nej
tu tej si me cha ni cy ma ją pod swo ją opie ką oko ło trzy stu
ma szyn róż ne go ty pu i wiel ko ści, od kom pak to wych,
po du że ko pal nia ne. – Cen tral ne po ło że nie od dzia łu oraz
po łą cze nia au to stra do we sta no wią ko lej ne za le ty. W ra zie
po trze by mo że my bo wiem ła twiej wspo ma gać in ne re -
gio ny, w któ rych eks plo ato wa ne są ma szy ny Vo lvo – mó -
wi kie row nik rzgow skie go od dzia łu Ma riusz Hej duk. 

W Rzgo wie  pro wa dzić moż na pra ce warsz ta to we nie wy -
ma ga ją ce de mon ta żu więk szych pod ze spo łów. W ra zie
ko niecz no ści skorzystania z suwnicy, na pra wa mo że być
prze pro wa dzo na w cen tra li Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne
w od da lo nym o 120 ki lo me trów Mło cho wie. Rzgowski
obiekt dys po nu je pod ręcz nym ma ga zy nem czę ści za -
mien nych oraz środ ków smar nych i ole jów wraz z in sta la -
cją do ich dys try bu cji do zbior ni ków na sa mo cho dach ser -
wi so wych. Dzię ki te mu sku tecz nie za po bie ga się wy cie -
kom szko dli wych dla śro do wi ska sub stan cji che micz nych. 
Jed nym z klu czo wych klien tów dla od dzia łu w Rzgo wie

jest Ce men tow nia War ta, któ ra eks plo atu je dzie więć wo -
zi deł prze gu bo wych A40E, dwie ko par ki gą sie ni co we
EC 700C, jed ną ła do war kę ko ło wą L350F, jed ną ła do -
war kę L220F, jed ną L120F i jed ną L120G. Wszyst kie ma -
szy ny od gry wa ją zasadniczą ro lę w pro ce sie pro duk cyj -
nym ko pal ni wa pie nia i za kła du prze rób cze go ce men -
tow ni. Dla te go ob ję te zo sta ły „Zło tą Umo wą Ser wi so wą”
gwa ran tu ją cą czas re ak cji ser wi su w cią gu 24 go dzin.
Na jej mocy Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska ma wy -
łącz ność na ob słu gę ser wi so wą i na pra wy wszyst kich
ma szyn eks plo ato wa nych w Ce men tow ni War ta.
Umo wy ser wi so we kon stru owa ne są in dy wi du al nie.
Prze wi du ją one, że w przy pad ku prze cią ga ją cej się na -
pra wy, klien to wi udo stęp nia na jest ma szy na za stęp cza
tej sa mej kla sy. Gwa ran tu je to bez pie czeń stwo pro wa -
dze nia in we sty cji, w prak ty ce zda rza się tyl ko spo ra -
dycz nie. – Na sze we wnętrz ne pro ce du ry prze wi du ją czas
re ak cji ser wi su w cią gu 24 go dzin. Na usu nię cie awa rii
me cha ni cy ma ją 48 go dzin. W prak ty ce czas re ak cji jest
znacz nie krót szy, dla od dzia łu w Rzgo wie wy no si nie co
po nad 16 go dzin. Śred ni czas na pra wy wy ko ny wa nej
w paź dzier ni ku te go ro ku wy niósł na to miast 43 go dzi ny.
Na si klien ci, ta cy jak Ce men tow nia War ta rów nież w od -
po wied ni spo sób za rzą dza ją flo tą ma szyn. Te o klu czo -
wym zna cze niu dla pro ce su pro duk cyj ne go czy utrzy ma -
nia ryt micz no ści trans por tu są po czę ści du blo wa ne.
Utrzy my wa nie ru chu „na styk” mo że oka zać się w prak ty -
ce brze mien ne w skut ki. Trud no prze cież ocze ki wać, że
ser wis w cią gu 48 go dzin spro wa dzi i za mon tu je na przy -
kład ra mę wo zi dła – tłu ma czy Ma riusz Sta ro pil ny. 
Pra cę me cha ni ków ob słu gu ją cych ma szy ny w Ce men -
tow ni War ta uła twia zlo ka li zo wa ny na te re nie za kła du
pod ręcz ny ma ga zyn czę ści za mien nych. W spe cjal -
nym kon te ne rze zgro ma dzo no nie zbęd ne czę ści za -
mien ne, pod ze spo ły oraz kom po nen ty. 
Wszyst kie du że ma szy ny Vo lvo wy po sa żo ne są w układ dia -
gno stycz ny Ma tris. Za pi su je on pa ra me try ro bo cze, któ re
mo gą być po bie ra ne przez me cha ni ka na miej scu al bo
prze ka zy wa ne do od dzia łu ser wi so we go za po mo cą sys te -
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Serwis Volvo w Rzgowie ma perspektywy

W Rzgo wie prze pro wa dzać moż na wszel kie na pra wy warsz ta to we nie wy ma -
ga ją ce sto so wa nia suw ni cy w ce lu de mon ta żu więk szych pod ze spo łów

Ce men tow nia War ta ma pod pi sa ną tak zwa ną „Zło tą Umo wę Ser wi so wą” gwa -
ran tu ją cą czas re ak cji ser wi su w cią gu 24 go dzin
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mu te le me trycz ne go Vo lvo CareTrack. Uspraw nia to znacz -
nie dzia ła nie ser wi su, dla te go w sys tem CareTrack do koń -
ca ro ku wy po sa żo ne zo sta ną wszyst kie ma szy ny pra cu ją ce
w Ce men tow ni War ta. – Brak CareTrack w nie któ rych ma szy -
nach pra cu ją cych w Ce men tow ni War ta wy ni ka z te go, że
nie któ re z nich w chwi li za ku pu nie by ły fa brycz nie no we.
Wspól nie z klien tem usta li li śmy jed nak, że do koń ca ro ku
w CareTrack wy po sa żo ne zo sta ną wszyst kie. Da je to moż li -
wość zdal ne go po łą cze nia z kon kret ną ma szy ną w ce lu po -
zy ska nia da nych eks plo ata cyj nych ge ne ro wa nych przez sys -
tem Ma tris. Nie tyl ko po zwa la to na szyb sze zdia gno zo wa nie
ewen tu al nej uster ki, ale rów nież na pod ję cie dzia łań za po -
bie gaw czych po zwa la ją cych ogra ni czyć roz miar awa rii,
a tym sa mym czas prze sto ju i wy ni kłe z nie go stra ty eks plo -
ata cyj ne. Sys tem in for mu je na bie żą co o wszel kich od stęp -
stwach od nor my w pra cy ma szy ny. In for ma cja o tym mo że
być prze ka zy wa na za rów no do od dzia łu spra wu ją ce go opie -
kę ser wi so wą nad ma szy ną, jak i jej użyt kow ni ka w for mie
wia do mo ści SMS, dro gą e -ma ilo wą lub jed nym i dru gim ka -
na łem, w za leż no ści od pre fe ren cji użyt kow ni ków sys te mu
CareTrack – tłu ma czy Ma riusz Sta ro pil ny. Sys tem CareTrack
umożl wia zdal ny od czyt da nych gro ma dzo nych przez Ma -
tris. Da je tak że klien to wi moż li wość bez po śred niej kon tro li
bie żą ce go pro ce su pro duk cyj ne go, spraw dza nia zmian ro -
bo czych, ge ne ro wa nia ra por tów pra cy. Wy sy ła klien to wi
przy po mnie nie o zbli ża ją cej się Ob słu dze Tech nicz nej, alar -
mu je go w przy pad ku wy stą pie nia uste rek. Ser wis otrzy mu -
je bar dziej szcze gó ło we in for ma cje o od stęp stwach od nor -
my w pra cy ma szy ny. Nie są to jed nak tak szcze gó ło we
dane, jak uzy ska ne z kom pu te ra dia gno stycz ne go VCADS
Pro (Vo lvo Com pu ter Aided Dia gno sis Sys tem Pro fes sio -
nal), któ ry po zwa la na do kład ne zlo ka li zo wa nie uster ki, pro -
gra mo wa nie ste row ni ków itp. Nie mniej jed nak na wcze snym
eta pie dia gno sty ki CareTrac w zna ko mi ty spo sób za wę ża
po le po szu ki wań przy czyn awa rii. Do te go stop nia, że
w 90% przy pad ków ser wis jest w sta nie usta lić do kład ną li -
stę kom po nen tów i czę ści po trzeb nych do na pra wy. – Ma -
jąc je ze so bą, me cha nik mo że do ko nać na pra wy pod czas
jed nej wi zy ty. Zwłasz cza je że li cho dzi o ukła dy ste ro wa ne
bądź mo ni to ro wa ne przez elek tro ni kę. A jak wia do mo, tych
jest co raz wię cej w no wo cze snych ma szy nach. Za kła da jąc,
że w ro ku me cha nik bę dzie przy jeż dżał dwa ra zy rza dziej
do ma szy ny, za osz czę dzo na w ten spo sób kwo ta wy star czy
na po kry cie kosz tów abo na men tu CareTrack. Resz ta to tyl ko
sa me ko rzy ści – pod kre śla Ma riusz Sta ro pil ny.
Wła ści ciel ma szy ny i ser wis „gra ją w jed nej dru ży nie”.
Obie stro ny win ny być za in te re so wa ne pra wi dło wą eks -
plo ata cją sprzę tu. Tyl ko w ten spo sób unik nąć moż -
na pro ble mów wy wo ła nych awa ria mi i zwią za ny mi z ni mi
bez pro duk tyw ny mi prze sto ja mi w pra cy oraz zmniej szyć
kosz ty bie żąc ej eks plo ata cji. – Co pięć set go dzin ana li zu -
je my da ne eks plo ata cyj ne ma szyn bę dą cych pod na szą
opie ką ser wi so wą. Ra port spo rzą dza ny jest w dwóch czę -
ściach. Jed ną z nich otrzy mu je użyt kow nik ma szy ny. Ca -
ło ścio we da ne tra fia ją na to miast do od dzia łu ser wi so we -

go. Po ich prze ana li zo wa niu prze ka zu je on swo je su ge -
stie kie row ni kom utrzy ma nia ru chu. Do ty czą one spo so bu
eks plo ata cji ma szyn w ce lu ich efek tyw niej sze go wy ko -
rzy sta nia i za po bie że nia uster kom – tłu ma czy Ma riusz
Hej duk. Kon takt z ko or dy na to ra mi pra cy ma szyn u użyt -
kow ni ka od by wa się nie mal co dzien nie. Przed sta wi cie le
ser wi su cy klicz nie prze ka zu ją swo je uwa gi i wska zów ki
co do pra wi dło we go wy ko rzy sta nia sprzę tu w kon kret -
nych wa run kach eks plo ata cyj nych. – Nie tyl ko prze ka zu -
je my wła sne opi nie, ale tak że wy słu chu je my uwag użyt -
kow ni ka. Je go su ge stie i ewen tu al ne py ta nia są nam po -
moc ne w co dzien nej pra cy. Współ pra ca za pew nia efek -
tyw niej sze wy ko rzy sta nie ma szyn. We wnętrz ne ana li zy na -
sze go ser wi su wy ka zu ją, że sto pień wy ko rzy sta nia ma -
szyn bę dą cych pod na szą opie ką się ga 70 pro cent. W po -
rów na niu ze śred nią uzy ski wa ną w pol skich wa run kach,
ozna cza to podniesienie efek tyw no ści wy ko rzy sta nia ma -
szy ny na wet o 30 pro cent – podkreśla Ma riusz Sta ro pil ny. 
Fir ma Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska współ pra cu je
z użyt kow ni ka mi swych ma szyn w ce lu efek tyw ne go wy -
ko rzy sta nia pa li wa dys po nu jąc ca łą ga mą roz wią zań

w tym wzglę dzie. Jed nym z nich jest pro gram Eco Ope ra -
tor. Po le ga on na szko le niu ope ra to rów ma szyn ko ło wych
i wo zi deł prze gu bo wych w ce lu wy kształ ce nia u nich sty lu
jaz dy przy ja zne go dla śro do wi ska na tu ral ne go po zwa la ją -
ce go na ogra ni cze nie zu ży cia pa li wa. Umoż li wia on tak że
mo dy fi ka cje pro ce su pro duk cyj ne go, w któ rym udział bio -
rą ma szy ny Vo lvo. In struk to rzy wpa ja ją ope ra to rom na wy -
ki po zwa la ją ce ogra ni czyć czyn no ści przy spie sza nia i ha -
mo wa nia oraz wy ko rzy sty wa nia naj bar dziej eko no micz ne -
go za kre su pręd ko ści ob ro to wej sil ni ka. Po zwa la to nie tyl -
ko zmniej szyć wiel kość emi sji spa lin, ale rów nież zmniej -
sza zu ży cie pa li wa – od 5 do 25 pro cent w za leż no ści
od wa run ków eks plo ata cyj nych. Co waż ne, po zo sta je to
bez wpły wu na wy daj ność ma szy ny.
Choć od dział ser wi so wy w Rzgo wie pra cu je od 8.00
do 16.00, to za trud nie ni tu me cha ni cy nie za leż nie od po -
ry otrzy ma nia zgło sze nia awa rii ma szy ny za wsze sta ra ją
się udzie lić po mo cy jej użyt kow ni ko wi. Na wet po go dzi -
nach pra cy, czy w so bo tę. Po zwa la to usta lić za kres na -
pra wy oraz za mó wić nie zbęd ne czę ści za mien ne. 

Maszyny pracujące w Ce men tow ni War ta są eksploatowane niezwykle
intensywnie. Ładowarki wykonują zadania w warunkach dużego zapylenia
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Szcze gól nie dziś, w trud nych dla bran ży bu dow la -
nej cza sach, waż ne jest utrzy my wa nie ma szyn
w jak naj lep szej kon dy cji tech nicz nej. Dla te go fir -

ma Wa ryń ski Tra de kon se kwent nie pod no si po ziom
ob słu gi ser wi so wej i uspraw nia do sta wę czę ści za -
mien nych. Każ dy nie pla no wa ny prze stój ma szy ny przy -
no si prze cież nie kie dy nie moż li we do po we to wa nia
stra ty zmniej sza jąc i tak już bar dzo ogra ni czo ną ren -
tow ność in we sty cji. 
Wa ryń ski Tra de dba o pod nie sie nie po zio mu sze ro ko
po ję tych usług ob słu gi po sprze da żo wej. Szcze gól nie
w za kre sie ob słu gi ser wi so wej. W tym ce lu do ko nu je
uspraw nień w za kre sie usług lo gi stycz nych, jak rów -
nież opty ma li zu je czas re ak cji ser wi su. Me cha ni cy dys -
po nu ją cy sa mo cho da mi ser wi so wy mi peł nym wy po sa -
że niem warsz ta to wym  są w sta nie prze pro wa dzać
prze glą dy i skom pli ko wa ne na pra wy bez po śred nio
na pla cu bu do wy. Czas re ak cji ser wi su na zgło sze nie
awa rii wy no si 48 go dzin. Wa ryń ski Tra de gwa ran tu je,
że mak sy mal ny czas na pra wy uszko dzo nej ma szy ny
nie prze kro czy czter na stu dni. W ra zie ko niecz no ści
klient mo że rów nież sko rzy stać z ma szy ny za stęp czej
po dob nej kla sy, jak przez nie go użyt ko wa na. Dzię ki te -
mu jest w sta nie bez per tur ba cji wy ko ny wać za da nia
wy ni ka ją ce z bie żą cych pla nów in we sty cyj nych.

Uczest ni cząc sys te ma tycz nie w spe cja li stycz nych
szko le niach per so nel tech nicz ny Wa ryń ski Tra de sta le
pod no si swo je kwa li fi ka cje. Fir ma po zo sta je w sta łym
kon tak cie z użyt kow ni ka mi swych ma szyn pra cu ją cych
w róż no ra kich wa run kach, nie jed no krot nie eks tre mal -
nie trud nych. Per so nel tech nicz ny Wa ryń ski Tra de
na bie żą co ana li zu je i wdra ża zbie ra ne od użyt kow ni -
ków opi nie oraz su ge stie do ty czą ce kwe stii tech nicz nej
ob słu gi ma szyn, ich pa ra me trów ro bo czych oraz kosz -
tów eks plo ata cji. Dzię ki wykorzystaniu ze bra nych opi nii
moż li we jest pod nie sie nie ja ko ści usług świad czo nych
przez biu ro ser wi su, jak rów nież biu ro czę ści za mien -

nych. Wpro wa dza ne są tak że no we usłu gi. W ce lu po -
pra wie nia wy go dy klien tów i szyb ko ści re ak cji ser wi su,
spół ka Wa ryń ski Tra de wpro wa dzi ła na przy kład roz -
wią za nie B2B. Dzię ki nie mu każ dy za re je stro wa ny użyt -
kow nik bę dzie miał moż li wość bły ska wicz ne go spraw -
dze nia, czy po trzeb na mu część za mien na lub kom po -
nent znaj du ją się w ma ga zy nie. W ła twy spo sób do wie
się tak że, ja ka jest ich ce na i prze wi dy wa ny czas do -
sta wy. 
To oczy wi ście nie wszyst kie moż li wo ści plat for my B2B.
Bę dzie ona roz wi ja na, na stęp nym kro kiem bę dzie moż -
li wość zgła sza nia przez jej użyt kow ni ków prze glą dów
i awa rii ma szyn bez po śred nio dro gą in ter ne to wą. Roz -
wią za nia te po zwa la ją w szyb ki i przy ja zny spo sób mo -
ni to ro wać sta tus zgło sze nia czy na wią zać kon takt
z pra cow ni kiem ser wi su, do któ re go ono tra fi ło.
Wszyst kie wpro wa dza ne roz wią za nia, któ re uda ło się
wdro żyć dzię ki współ pra cy z klien ta mi, ma ją na ce lu
zmi ni ma li zo wa nie kosz tów pla no wa nych i nie pla no wa -
nych prze sto jów ma szyn. Wa ryń ski Tra de nie ustan nie
po sze rza ofer tę ma szyn, jak rów nież spo so bów fi nan -
so wa nia ich za ku pów. Każ dy z klien tów ma moż li wość
sko rzy sta nia z pro gra mu „RENT TO BUY!”, dzię ki któ -
re mu zy sku je on moż li wość wy na ję cia i prze te sto wa nia
ma szy ny z moż li wo ścią jej póź niej sze go za ku pu i od li -
cze nia od ce ny na wet do stu pro cent su my czyn szu
wy naj mu i trans por tu. Wie lo let nia współ pra ca z Gu an -
gxi LiuGong Ma chi ne ry Co., Ltd umoż li wi ła w 2012 ro -
ku roz sze rze nie ofer ty o ca łą ga mę wóz ków wi dło -
wych. W ak tu al nej ofer cie spół ki Wa ryń ski Tra de znaj -
du ją się mi ni ła do war ki, ła do war ki, ko par ki, wal ce, rów -
niar ki, ko par ko -ła do war ki, wóz ki wi dło we oraz osprzęt
ro boczy. Sze ro ki wa chlarz pro duk tów umoż li wia klien -
tom ujed no li ce nie par ku ma szyn i – co najważ niej sze –
pozwala ko rzy stać z jed ne go ser wi su. Dzię ki ta kie mu
roz wią za niu ist nie je moż li wość ob ni że nia kosz tów sta -
łych zwią za nych z eks plo ata cją ma szyn. 
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Wa ryń ski Tra de dba o najwyższy poziom usług serwisowych

Waryński Trade oferuje usługi serwisowe na najwyższym poziomie. W ten
sposób zmniejsza się do minimum ryzyko nieprzewidzianych przestojów

Wa ryń ski Tra de utrzymuje własną sieć de aler ską oraz za pew nia naj wyż sze
stan dar dy usług ser wi so wych i wspar cie po sprze da żo we



http://www.bomag.com/pl/pl/home.htm
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Vo lvo Con struc tion Equ ip ment jest jed nym z nie licz -
nych pro du cen tów ma szyn bu dow la nych wy twa rza -
ją cych jed no cze śnie sil ni ki. Po zwa la to na opty mal -

ne do sto so wa nie jed nost ki na pę do wej, tak by w efek cie
uzy skać opty mal ną efek tyw ność dzia ła nia ma szy ny.
Szwedz ki kon cern wy ko rzy stu je tak że do świad cze nia wła -
snych ośrod ków ba daw czo -roz wo jo wych w za kre sie tech -
ni ki na pę do wej. W po łą cze niu z mi lio na mi go dzin te stów
prak tycz nych w rze czy wi stych wa run kach ro bo czych
umoż li wi ło to skon stru owa nie no wej ge ne ra cji sil ni ków
z tech no lo gią V -ACT (pod tym skró tem kry je się za awan -
so wa na tech no lo gia spa la nia Vo lvo) prze zna czo nych
do ma szyn ro bo czych. Ro dzi na sil ni ków Vo lvo prze zna -
czo nych do na pę du ma szyn bu dow la nych skła da się
z jed no stek o po jem no ści od 1 do 16 li trów. W ce lu speł -
nie nia przez nie norm emi sji spa lin (eu ro pej skiej Sta ge IIIB
oraz przej ścio wej ame ry kań skiej Tier 4-In te rim), fir ma Vo -
lvo Con struc tion Equ ip ment wpro wa dzi ła w pro du ko wa -
nych sil ni kach z tech no lo gią V -ACT mo dy fi ka cje kon struk -
cyj ne, za rów no „we wnątrz cy lin dro we”, jak i „ze wnętrz ne”.
Ta ka kom bi na cja przy nio sła po żą da ne efek ty w po sta ci
efek tyw niej sze go spa la nia pa li wa, zmniej szo ne go po zio -
mu emi sji szko dli wych sub stan cji oraz po pra wy kul tu ry
pra cy i lep szych osią gów jed nost ki na pę do wej.
No we jed nost ki na pę do we wy po sa żo ne są w układ re -
cyr ku la cji spa lin (EGR). Za sa da je go dzia ła nia po le ga
na zre du ko wa niu ilo ści tle nu w ko mo rze spa la nia. Po -
zwa la to ob ni żyć mak sy mal ną tem pe ra tu rę spa la nia
i ogra ni czyć w ten spo sób ilość po wsta ją cych tlen ków
azo tu (NOx). Ten wła śnie pa ra metr sta no wi głów ne wy -
ma ga nie no wych prze pi sów eu ro pej skiej nor my Sta ge
IIIB i przej ścio wej ame ry kań skiej nor my Tier 4-Interim.
Po nie waż sil ni ki są z nią zgod ne, wy ma ga ją za si la nia
pa li wem o ni skiej za war to ści siar ki. Dla te go za pro jek to -
wa no no wy chło dzo ny układ EGR, któ ry umoż li wia
więk szą re cyr ku la cję spa lin niż mia ło to miej sce w przy -
pad ku po przed niej ge ne ra cji ukła du bez funk cji chło -
dze nia. Rozwiązanie to po zwa la także do dat ko wo
zmniej szyć zawartość tlen ków azo tu (NOx) w spa li nach.
Sku tecz na re duk cja licz by czą stek sta łych (PM) emi to -
wa nych przez sil ni ki wy so ko pręż ne to ko lej ne wy zwa nie
kon struk to rów sil ni ków na dro dze do speł nie nia naj now -
szych prze pi sów do ty czą cych emi sji spa lin. Roz wią za -
nie wpro wa dzo ne przez Vo lvo wy ko rzy stu je za awan so -
wa ny układ oczysz cza nia spa lin, któ ry zmniej sza ilość
czą stek sta łych aż o dzie więć dzie siąt pro cent w po rów -
na niu z war to ścia mi do ty czą cy mi po przed niej ge ne ra cji
ma szyn. Istot ne dla sku tecz no ści te go roz wią za nia oka -
za ło się za sto so wa nie fil tra. Je go za da niem jest wy ła py -
wa nie i za trzy my wa nie czą stek sta łych aż do mo men tu,
gdy na gro ma dzi się ich ta ka ilość, że mo że roz po cząć
się prze pro wa dze nie pro ce su „re ge ne ra cji” fil tra. Re ge -
ne ra cja po le ga na sku tecz nym wy pa le niu czą stek sta -

łych przy uży ciu re ge ne ra to ra ter micz ne go w tem pe ra tu -
rze po wy żej 600°C. W prze cięt nych wa run kach ro bo -
czych od by wa się ona co sześć do ośmiu go dzin i trwa
oko ło dwu dzie stu mi nut. Pro ces re ge ne ra cji w żad nej
mie rze nie po gar sza osią gów jed nost ki na pę do wej i nie
za kłó ca nor mal ne go użyt ko wa nia ma szy ny. Ze wzglę -
dów bez pie czeń stwa i wy mo gów pra wi dło wej ob słu gi
ma szy ny, ope ra tor jest in for mo wa ny o ak tu al nym prze -
bie gu re ge ne ra cji za po śred nic twem elek tro nicz ne go
ukła du mo ni to ru ją ce go. Opra co wa ny przez Vo lvo układ
re ge ne ra cji fil tra czą stek sta łych ce chu je się du żą wy daj -
no ścią i roz wią za nia za pew nia ją ce zgod ność Sta ge
IIIB/Tier 4-In te rim w mi ni mal nym stop niu wpły wa ją
na zwięk sze nia zu ży cia pa li wa. W przy pad ku nie któ rych
za sto so wań oszczęd no ści pa li wa mo gą wy nieść śred nio
na wet do pię ciu pro cent. Układ re ge ne ra cji fil tra czą stek
sta łych fir my Vo lvo po zwa la za tem zmak sy ma li zo wać
wy ko rzy sta nie ma szy ny. Roz wią za nie to sta no wi do dat -
ko wą ko rzyść dla użyt kow ni ków, po zwa la bo wiem
na ogra ni cze nie bez pro duk tyw nych prze sto jów. 
Przy tak wy so kim stop niu za awan so wa nia tech nicz ne -
go, kluczową rolę odgrywa elek tro nicz na jed nost ka ste -
ru ją ca (ECU) za rzą dza ją ca pra cą sil ni ków Vo lvo no wej
ge ne ra cji z tech no lo gią V -ACT. W no wej wer sji ukła du
EMS za sto so wa no sil niej szy pro ce sor bę dą cy w sta nie
ob słu żyć więk szą licz bę funk cji, a jed no cze śnie cha rak -
te ry zu ją cy się więk szą szyb ko ścią dzia ła nia i wyż szym
stop niem kon tro li nad pracą silnika. Jed nost ka ECU
ste ru je ca łym pro ce sem EGR. Jej za da niem jest re gu la -
cja skła du mie szan ki skła da ją cej się z re cyr ku lo wa nych
spa lin oraz po wie trza ze wnętrz ne go. Od gry wa to de cy -
du ją cą ro lę w sku tecz nej re duk cji emi sji tlen ków azo tu
(NOx) i czą stek sta łych. Pa ra me try te zo sta ły osią gnię to
przy za cho wa niu osią gów jed nost ki na pę do wej i eko no -
mi ki jej eks plo ata cji. Sil ni ki dzię ki więk szej mo cy gwa -
ran tu ją mak sy mal ną wy daj ność w każ dym za sto so wa -
niu. Cha rak te ry zu ją się ni skim po zio mem ha ła su
i drgań, za pew nia jąc ope ra to ro wi kom fort pod czas wie -
lo go dzin nej pra cy. Wy mo giem jest sto so wa nie ole ju na -
pę do we go o bar dzo ni skiej za war to ści siar ki. 

„Zielone” silniki Volvo sprawdzają się w praktyce

No wa ge ne ra cja sil ni ków wy so ko pręż nych Vo lvo z tech no lo gią V -ACT oprócz
zmniejszonego po zio mu emi sji spa lin cha rak te ry zu je się tak że ulep szo nym
sys te mem ste ro wa nia pra cą oraz lep szą cha rak te ry sty ką pra cy



http://www.volvoce.com/dealers/pl-pl/Volvo/pages/introduction.aspx
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Hy un dai He avy In du stries (HHI), naj więk szy
na świe cie pro du cent stat ków peł no mor skich
i je den z wio dą cych wy twór ców ma szyn bu dow -

la nych, po dał do wia do mo ści, że wspól nie z kon cer nem
Cum mins, naj więk szym na świe cie pro du cen tem sil ni -
ków do ma szyn pod pi sał umo wę prze wi du ją cą bu do wę
no wo cze snej fa bry ki jed no stek na pę do wych. Za kła dy
ma ją po wstać w ko re ań skim Da egu.
Obie stro ny umo wy – Hy un dai He avy In du stries (HHI)
i Cum mins za in we sto wa ły po 33 mi lio ny do la rów ame -
ry kań skich we wspól ne przed się wzię cie, któ re otrzy ma -
ło na zwę Hy un dai Cum mins En gi ne Com pa ny. Pro duk -
cja w su per no wo cze snych za kła dach ma zostać
uruchomiona w ro ku 2014. Po osią gnię ciu peł nej mo cy
pro duk cyj nej ma tu po wsta wać rocz nie na wet pięć dzie -
siąt ty się cy sil ni ków. W ce re mo nii pod pi sa nia umo wy,
któ ra zor ga ni zo wa na zo sta ła w cen tra li Hy un dai He avy

In du stries w ko re ań skim Ul san, wzię li udział Rich Fre -
eland, pre zy dent kon cer nu Cum mins Engine Company
oraz Choe By eong -ku, dy rek tor za rzą dza ją cy dzia łu
ma szyn bu dow la nych Hy un dai He avy In du stries oraz
Kim Je ong -hwan, dy rek tor za rzą dza ją cy dzia łem tech ni -
ki na pę do wej ko re ań skie go kon cer nu. 
Po wsta nie wspól ne go przed się wzię cia, ja kim jest fa bry -
ka sil ni ków, ma za pew nić ko re ań skie mu kon cer no wi
pew ne, ni czym nie za kłó co ne do sta wy jed no stek na pę -
do wych naj wyż szej ja ko ści. Ma ją być one wy ko rzy sta ne
na po trze by bie żą cej pro duk cji ma szyn bu dow laych. Mi -
mo utrzy mu ją ce go się świa to we go kry zy su Hy un dai He -
avy In du stries sta wia so bie am bit ne pla ny. W tym ro ku
war tość ma szyn bu dow la nych ofe ro wa nych przez Ko re -
ań czy ków na świa to wych ryn kach ma wy nieść 4,2 mi liar -
da do la rów ame ry kań skich, co da je wzrost o czer na ście
pro cent w po rów na niu z pro duk cją sprze da ną w ro -
ku 2011. Bio rąc za pod sta wę pla no wa ną rocz ną sprze -
daż opie wa ją cą na 282 mi lio ny do la rów ame ry kań skich,
w la tach 2014-2022 Hy un dai Cum mins En gi ne Com pa ny

po wi nien osią gnąć ob ro ty się ga ją ce 3,53 mi liar da do la -
rów ame ry kań skich two rząc przy tym 5.300 no wych
miejsc pra cy. – Je ste śmy prze ko na ni, że Hy un dai Cum -
mins En gi ne Com pa ny bę dzie od gry wał de cy du ją cą ro lę
w umoc nie niu na szej glo bal nej obec no ści na świa to wych
ryn kach. Na szym ce lem jest sta nie się do ro ku 2016 jed -
nym z trzech wio dą cych pro du cen tów ma szyn bu dow la -
nych na świe cie i osią gnię cie rocz nych ob ro tów w wy so -
ko ści 9,1 mi liar da do la rów ame ry kań skich – po wie dział
dy rek tor za rzą dza ją cy dzia łu ma szyn bu dow la nych Hy -
un dai He avy In du stries, Choe By eong -ku. 

Rich Fre eland, pre zy dent kon cer nu Cum mins, po pro -
szo ny o sko men to wa nie pod pi sa nia umo wy z ko re ań -
skim part ne rem, po wie dział: – Stwo rze nie wspól ne go
przed się wzię cia z cieszącym się olbrzymią renomą na
całym świecie pro du cen tem sprzę tu bu dow la ne go, ja -
kim jest Hy un dai He avy In du stries po czy tu je my so bie ja -
ko wiel ki suk ces i waż ny krok na dro dze dal sze go za cie -
śnia nia współ pra cy z na szym ko re ań skim part ne rem ma -
ją cym ol brzy mie aspi ra cje peł niej sze go za ist nie nia
na świa to wych ryn kach. Li czy my na re gu lar ną wy mia nę
do świad czeń, któ ra bę dzie ko rzyst na za rów no dla obu
firm, jak i użyt kow ni ków na szych pro duk tów.
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Hyundai i Cummins budują fabrykę silników

Sil ni kiem Cum mins QSK23 -C o mo cy 567 kW na pę dza na jest naj więk sza ko -
par ka hy drau licz na ko re ań skie go kon cer nu – Hy un dai R1200 -9 

W uro czy stej ce re mo nii pod pi sa nia umo wy o bu do wie su per no wo cze snej fa -
bry ki sil ni ków wzię li udział naj waż niej si me ne dże ro wie obu firm…

Dzia ła ją ca od 3 lu te go 1919 ro ku fir ma Cum mins En gi ne Com pa ny jest wio dą -
cym w ska li świa to wej pro du cen tem sil ni ków wy so ko pręż nych 
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Opra co wa ny przez Ko mat su sys tem te le ma tycz -
ny Kom trax cie szy się ro sną cym za in te re so wa -
niem użyt kow ni ków, dla te go też sta no wi stan -

dar do we wy po sa że nie więk szo ści ma szyn bu dow la -
nych pro du ko wa nych przez ja poń ski kon cern. Od lat
Kom trax pla su je się nie zmien nie w czo łów ce te go ro -
dza ju sys te mów ofe ru jąc użyt kow ni ko wi wie le przej rzy -
stych funk cji pod no szą cych efek tyw ność wy ko rzy sta nia
ma szyn. Kom trax opty ma li zu je za rzą dza nie flo tą po sia -
da ne go sprzę tu, umoż li wia pro ak tyw ne i pre wen cyj ne
utrzy my wa nie ma szyn w peł nej spraw no ści tech nicz nej.
Wspo ma ga rów nież za rzą dza nie dzia łal no ścią fir my bu -
dow la nej nie za leż nie od jej wiel ko ści. Zy ski z ko rzy sta -
nia z sys te mu Kom trax nie ogra ni cza ją się do moż li wo -
ści za po zna nia się z licz bą prze pra co wa nych go dzin
przez ma szy nę i usta le nia miej sca, w któ rych pro wa -
dzo ne są pra ce. Użyt kow nik mo że na bie żą co śle dzić
pa ra me try pra cy ma szy ny, zu ży cie pa li wa i ob cią że nia,
ja kim jest pod da wa na. Tym sa mym Kom trax po ma ga
zwięk szyć sto pień wy ko rzy sta nia ma szy ny i mo że być
jed no cze śnie wy ko rzy sty wa ny do pod nie sie nia efek tyw -
no ści pra cy oraz ob słu gi ma szy ny przez ope ra to ra. 
Naj now sza wer sja sys te mu Kom trax do star cza jesz cze
wię cej da nych i umoż li wia otrzy my wa nie szcze gó ło -
wych ra por tów zwią za nych z ko niecz no ścią speł nie nia
do pusz czal nych war to ści emi sji spa lin okre ślo nych
nor mą EU Sta ge IIIB. W ten spo sób za pew nia się jesz -
cze lep szą ochro nę new ral gicz nych pod ze spo łów ma -
szy ny. Ma jąc na uwa dze ochro nę śro do wi ska na tu ral -
ne go, Ko mat su w swych sil ni kach naj now szej ge ne ra -
cji sto su je naj bar dziej za awan so wa ne tech no lo gie.
Na przy kład filtr czą stek sta łych Ko mat su DPF. Kom trax
rów nież pod le ga cią głym zmia nom i ulep sze niom. In -
sta lo wa ny w ma szy nach na pę dza nych sil ni ka mi no wej
ge ne ra cji speł nia ją cy mi nor mę emi sji spa lin EU Sta ge
IIIB, jest w sta nie do star czyć użyt kow ni ko wi sze reg in -
for ma cji umoż li wia ją cych śle dze nie pra cy ma szy ny i jej
opty mal ne wy ko rzy sta nie. 
No we da ne za wie ra ją mię dzy in ny mi in for ma cje o cza -
sie wy ko rzy sta nia ma szy ny, ro dza ju prac, ja kie wy ko nu -
je i wy daj no ści. Da ne te po zwa la ją rów nież na okre śle -
nie spo so bu pra cy ope ra to ra. Na bie żą co mo ni to ro wa -
na jest rów nież jed nost ka na pę do wa oraz stan fil tra czą -
stek sta łych (KDPF). Kom trax prze ka zu je da ne o licz bie
prze pro wa dzo nych pro ce sów re ge ne ra cji fil tra i cza sie
ich trwa nia. Oprócz da nych do ty czą cych ca ło ścio we go
zu ży cia pa li wa, Kom trax po zwa la uzy skać tak że da ne
cząst ko we do ty czą ce zu ży cia pa li wa w cza sie fak tycz -
ne go wy ko ny wa nia cy kli ro bo czych. Spe cjal nie dla spy -
cha rek i ko pa rek Kom trax po zwa la uzy skać szcze gó ło -
we da ne o pręd ko ści ob ro to wej jed nost ki na pę do wej.
Na to miast w przy pad ku ła do wa rek ko ło wych i wo zi deł
prze gu bo wych wy po sa żo nych w sil ni ki spe ła nia ją ce

nor my emi sji spa lin EU Sta ge IIIB Kom trax prze ka zu je
da ne do ty czą ce dłu go ści prze jaz dów oraz wa gi prze -
miesz czo ne go ła dun ku (Pay lo ad -Da ta). 
Do no wych funk cji sys te mu Kom trax na le żą rów nież
mie sięcz ne i rocz ne ra por ty do ty czą ce spo so bu wy ko -
rzy sta nia ma szy ny, czas pra cy w try bie „Eco no my Mo -
de” oraz łącz ny czas prze jaz dów. Spe cjal nie dla ko pa -
rek hy drau licz nych uzy skać moż na też mie sięcz ny lub
rocz ny ra port na te mat cza su pra cy kon kret nej ma szy -
ny z uży ciem mło ta hy drau licz ne go lub no życ wy bu rze -
nio wych. Ra por ty te, obok glo bal nej licz by go dzin prze -
pra co wa nych przez ma szy nę po zwa la ją użyt kow ni ko wi
ma szy ny na wy od ręb nie nie licz by go dzin prze pra co wa -
nych w kon kret nym try bie i ro dza ju za sto so wa nia. 
Kom trax prze sy ła też ko mu ni ka ty. Po ja wia ją się one
na wy świe tla czu kon so li w ka bi nie i są po moc ne ope ra -
to ro wi. Przy no szą one na przy kład wska zów ki do ty czą -
ce spo so bu pra cy w kon kret nym za sto so wa niu. Sto so -
wa nie się do nich przy no si oszczęd no ści zu ży cia pa li -
wa, ogra ni cze nie bez pro duk tyw nych prze jaz dów, po -
zwa la rów nież opty mal nie wy ko rzy sty wać tryb ro bo czy
„Eco no my Mo de” oraz wła ści wie do brać i utrzy my wać
pręd kość ob ro to wą sil ni ka. 
No we ra por ty da ją wska zów ki w za kre sie pra wi dło wej
ob słu gi ma szy ny i po win ny być po moc ne ope ra to ro wi
w opty mal nym wy ko rzy sta niu po wie rzo ne go mu sprzę tu
i osią ga niu naj więk szej wy daj no ści przy jed no cze snym
ogra ni cze niu kosz tów eks plo ata cyj nych. Po przez ujaw -
nie nie dłu gich okre sów bez czyn no ści lub bez pro duk -
tyw nych prze jaz dów na dłuż szych dy stan sach, ra por ty
te po ma ga ją w opty ma li za cji cy kli ro bo czych i stop nia
efek tyw ne go wy ko rzy sta nia ma szy ny. Ko lej ne mo dy fi -
ka cje oraz roz bu do wa funk cjo nal no ści sys te mu
przy Kom trax do wo dzi, że Ko mat su sta wia zde cy do wa -
nie na pod no sze nie efek tyw no ści wy ko rzy sta nia ma -
szyn, przy jed no cze snym ogra ni cze niu kosz tów eks plo -
ata cyj nych i po sza no wa nia śro do wi ska na tu ral ne go. 
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Komtrax ciągle się rozwija!

Ko mat su udo stęp ni ło ko lej ną ge ne ra cję sys te mu Kom trax prze zna czo ne go
do ma szyn na pę dza nych sil ni ka mi speł nia ją cy mi nor my emi syj ne EU Sta ge IIIB
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Wro ku 2011 Fiat In du strial Gro up, w skład któ rej
wcho dzi New Hol land Con struc tion, zo sta ła
uwzględ nio na w ran kin gach Dow Jo nes Su -

sta ina bi li ty World In dex (DJSI World) oraz Dow Jo nes
Su sta ina bi li ty Eu ro pe In dex (DJSI Eu ro pe). Oba ran kin -
gi uwzględ nia ją fir my, któ re w swo jej dzia łal no ści biz ne -
so wej re ali zu ją za sa dy zrów no wa żo ne go roz wo ju.
Oce ny dzia łań przed się biorstw opar te zo sta ły na szcze -
gó ło wej ana li zie pa ra me trów eko no micz nych, śro do wi -
sko wych i spo łecz nych, uwzględ nia jąc ta kie aspek ty jak
ład kor po ra cyj ny, za rzą dza nie ry zy kiem, wi ze ru nek
mar ki, prze ciw dzia ła nie zmia nom kli ma tycz nym, stan -
dar dy łań cu cha do staw oraz re la cje z pra cow ni ka mi.
Tyl ko dzie sięć pro cent naj więk szych świa to wych spó-
łek speł nia kry te ria in dek su DJSI World.
Fiat In du strial Gro up osią gnę ła wy nik mak sy mal ny
w nie mal wszyst kich ob sza rach ana li zy pod ką tem po -
sza no wa nia śro do wi ska (prze ciw dzia ła nie zmia nom kli -
ma tycz nym i stra te gia ogra ni cze nia emi sji za nie czysz -
czeń, po li ty ka i za rzą dza nie w za kre sie ochro ny śro do -
wi ska, za rzą dza nie pro ce sa mi pro duk cji pod ką tem od -
dzia ły wa nia na śro do wi sko) oraz w wy mia rze so cjal -
nym – w za kre sie roz wo ju i za rzą dza nia za so ba mi ludz -
ki mi, bez pie czeń stwa pra cy i za gro że nia cho ro ba mi za -
wo do wy mi, za an ga żo wa nia udzia łow ców/ak cjo na riu -
szy, od po wie dzial no ści wo bec spo łecz no ści oraz dzia -
łal no ści fi lan tro pij nej. Naj wyż szy sto pień uzna nia przy -
zna no tak że w sfe rze za rzą dza nia mar ką, pro ce sów in -
no wa cji oraz stan dar dów łań cu cha do staw. 

New Hol land Con struc tion od daw na an ga żu je się
w ochro nę śro do wi ska. Od by wa się to nie tyl ko od świę -
ta, na przy kład pod czas im prez tar go wych, ale tak że
na co dzień. Po przez ogra ni cze nie ha ła śli wo ści ma -
szyn, ogra ni cze nie do mi ni mum emi sji szko dli wych
sub stan cji do at mos fe ry, za awan so wa ny układ hy drau -
licz ny, naj no wo cze śniej sze elek tro nicz ne ukła dy ste ro -
wa nia i zgodność z dyrektywami Unii Europejskiej,

New Hol land gwarantuje użytkownikom swych maszyn
najniższe koszty eksploatacji, co przyczynia się również
do ochrony środowiska naturalnego.
Jed nym z przy kła dów za an ga żo wa nia New Hol land
na rzecz ochro ny śro do wi ska na tu ral ne go jest pro jekt
New Li fe za po cząt ko wa ny pod czas te go rocz nych, pre -
sti żo wych tar gów In ter mat w Pa ry żu. Ce lem te go pro -
jek tu jest po now ne wy ko rzy sta nie wszyst kich płyt
PCV, któ re po słu ży ły do bu do wy sto iska pod czas
wspo mnia nych tar gów In ter mat. Wspo mnieć wy pa da,
że je go wy po sa że nie w po sta ci sto łów, krze seł i Eko lo -
gicz ne go Ba ru wy ko na no w ca ło ści z utwar dza ne go
kar to nu. Mia ło to na ce lu pod kre śle nie eko lo gicz nej
po sta wy kon cer nu New Hol land.
Wspól nie z gru pą mło dych pro jek tan tów o na zwie
„Ano ni mi cre ati vi” (Ano ni mo wi Kre atyw ni) New Hol land
bie rze re gu lar nie udział w sze re gu pro jek ów, po cząw -
szy od two rze nia dzieł sztu ki, po wzor nic two prze my sło -
we. Do ich re ali za cji po sta no wio no prze zna czyć ma te -
ria ły, z któ rych zbu do wa no sto isko na In ter ma cie w Pa -
ry żu. Pro jekt New Li fe ma na ce lu za pre zen to wa nie no -
wych moż li wo ści re cy klin gu two rzyw sztucz nych, któ re
prak tycz nie zna la zły się na krań cu cy klu ży wot no ści.
Wszyst kie prze two rzo ne zo sta ły w ory gi nal ne, a jed no -
cze śnie prak tycz ne przed mio ty, któ re znaj du ją po -
wszech ne za sto so wa nie. Zda niem kon cer nu ma ją one
nie tyl ko war tość emo cjo nal ną, ale tak że przy czy nia ją
się do ochro ny śro do wi ska na tu ral ne go. Z trwa łe go
two rzy wa, z któ re go wy ko na ne by ły tar go we ban ne ry
uszy to ga dże ty o nie po wta rzal nych wzo rach – tor by, to -
reb ki, po krow ce. Nie ma dwóch ta kich sa mych, a każ dy
z nich otrzy mu je na po twier dze nie swo jej wy jąt ko wo ści
sto sow ny cer ty fi kat. Za wie ra on in for ma cję o po cho dze -
niu da ne go two rzy wa. Dzien ni karz „Ma szyn Bu dow la -
nych” ob da ro wa ny zo stał po krow cem na iPada, do któ -
re go wy ko na nia wy ko rzy sta no ma te riał z ban ne ra, ja ki
zdo bił sto isko New Hol land pod czas te go rocz nych tar -
gów In ter mat w Pa ry żu.
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New Hol land – no wy wy miar re cy klin gu

Pro jekt New Li fe prze wi dy wał po now ne wy ko rzy sta nie wszyst kich płyt PCV, któ -
re po słu ży ły do bu do wy sto iska New Hol land na te go rocz nych tar gach In ter mat

Bę dą cy w po sia da niu na szej re dak cji po kro wiec na iPada wy ko na ny z ban ne -
ra zdo bią ce go sto isko New Hol land Con struc tion na tar gach In ter mat 2012



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  

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

PRZEDSTAWICIELE PRODUCENTA I SERWIS MASZYN MARKI NEW HOLLAND:

Tier IV – MNIEJ SZKODLIWE SPALINY!

www.newholland.com

http://www.newholland.com/Pages/index.html
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http://www.camoplastsolideal.com/pl/
http://www.bthfast.pl/
http://www.ketral.pl/
http://renox.pl/
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SERWIS TECHNICZNY 

i CZĘŚCI ZAMIENNE 

DO SILNIKÓW:

• Fiat Powertrain Technologies

• IVECO MOTORS 

• IVECO aifo 

• FIAT aifo

ul. Generała Kutrzeby 9
05-082 Stare Babice k/Warszawy

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

TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAPĘDÓW

http://www.newholland.com/Pages/index.html
http://www.b-m.pl/
http://www.tezana.pl/pl/
http://www.intrac.pl/pl/index.htm
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Generalny Importer

• automatyczne skrzynie biegów

• doradztwo techniczne

• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

• system ReTran

• części zamienne

• oleje przekładniowe TranSynd

ul. Generała 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¡ NAPĘDÓW

http://komatsupoland.pl/strona_glowna3.html
http://www.tezana.pl/pl/
http://www.pl.manitou.com/cms
http://www.bomag.com/pl/pl/home.htm


http://www.targikielce.pl/index.html?k=autostrada&s=index


http://interhandler.pl/

