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Sza now ni Pań stwo…

…py ta nie, z czym ko ja rzy się nam okre śle nie „Ma de in Ger ma ny” na le ży do ga tun ku re to rycz nych. W na -

szej świa do mo ści od lat funk cjo nu je ono ja ko sy no nim do sko na łej ja ko ści, per fek cji wy twa rza nia. Wy ro by

opa trzo ne ety kiet ką „Ma de in Ger ma ny” są bli skie do sko na ło ści, god ne za ufa nia, nie za wod ne i wy ko na ne

ze szcze gól ną sta ran no ścią… Ge ne za po wsta nia te go okre śle nia i kon tekst, w ja kim by ło pier wot nie uży -

wa ne, są jed nak dość za ska ku ją ce. Ma ło kto zda je so bie dziś spra wę, że po ję cie „Ma de in Ger ma ny”

w po cząt kach swe go ist nie nia by ło… pe jo ra tyw ne. Za czę to się nim po słu gi wać w ro ku 1887 w USA i Wiel -

kiej Bry ta nii. „Ma de in Ger ma ny” sta no wi ło wów czas ostrze że nie przed ku po wa niem… nie miec kich na rzę -

dzi rol ni czych, któ re by ły wy jąt ko wo li chej ja ko ści i wprost roz la ty wa ły się w rę kach. „Ma de in Ger ma ny”

zna czy ło za tem wów czas ty leż sa mo, co dzi siej sza „chińsz czy zna”! 

Niem com uda ło się osta tecz nie cał ko wi cie od wró cić pe jo ra tyw ny wy dźwięk te go po ję cia. A Chiń czy cy?

Przed ni mi jesz cze da le ka dro ga, ale są oni wy raź nie zde ter mi no wa ni, by prze być ją do sa me go koń ca.

Prze ko nu ją o tym dzia ła nia kon cer nu LiuGong od bli sko dzie się ciu lat obec ne go na pol skim ryn ku.

Do pod bo ju eu ro pej skich ryn ków LiuGong za bie rał się w spo sób dla Chiń czy ków ty po wy, a tym sa mym

czę sto dla prze cięt ne go Eu ro pej czy ka nie zro zu mia ły. Wszyst ko jed nak się zmie nia, a zmia ny sta ją się co -

raz bar dziej od czu wal ne. Szcze gól nie od kie dy pre zy den tem LiuGong Gro up zo stał Zeng Gu ang'an.

Pod je go kie row nic twem LiuGong stał się jed nym z naj szyb ciej roz wi ja ją cych się spo śród dzia ła ją cych

glo bal nie pro du cen tów ma szyn bu dow la nych. Dziś chiń ski kon cern znaj du je się w ich pierw szej dwu dzie -

st ce, ale ma ape tyt na wię cej. O tym, że jest w sta nie sku tecz nie wal czyć o naj bar dziej wy ma ga ją cych

klien tów prze ko nu je tak że to, że sto ją cy dziś na cze le kon cer nu Zeng Gu ang'an jest z za wo du in ży nie rem.

Spra wia to, że ma cał ko wi cie in ne po dej ście do roz wo ju kon struk cji ma szyn, ja ko ści pro duk cji i na le ży tej

ob słu gi ser wi so wej. Nie trak tu je te go w ka te go rii zby tecz nych kosz tów, lecz in we sty cji ko niecz nych dla za -

ist nie nia na wy ma ga ją cych ryn kach, ta kich jak eu ro pej ski czy pół noc no ame ry kań ski. Obec ny pre zes

LiuGonga jest kon se kwent ny. Po dej ście in ży nier skie bie rze gó rę w kon cer nie. Cie ka we, czy uda mu się

sku tecz nie wal czyć z pe jo ra tyw nym wy dźwię kiem po ję cia „chińsz czy zna”?

Re dak cja
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6. Przybliżamy postać założyciela ame ry kań skiej fir -
my, którego bez cienia przesady uznać należy
za naj więk sze go wi zjo ne ra wśród kon struk to rów
ma szyn do ro bót ziem nych. Je go in no wa cyj ne po -
my sły, prze rób ki, mo dy fik ac je i cał ko wi cie no we
kon struk cje przy nio sły mu uzna nie i mia no naj -
więk sze go na świe cie kon struk to ra ma szyn do
ro bót ziem nych

8. LiuGong to nie „chińszczyzna”! 
Roz mo wa z Mi cha łem Wa w rem, kie row ni kiem 
Biu ra Ser wi su fir my Wa ryń ski Tra de

10. Or ga ni za to rzy tar gów Au to stra da -Polska nie ukry -
wa ją swych am bi cji. Do kła da ją wszel kich sta rań,
by wkra cza ją ca w trze cią de ka dę im pre za oka za ła
się czymś wię cej niż tyl ko tar ga mi, któ re nie za pa -
da ją na dłu żej w pa mięć. W za my śle or ga ni za to -
rów tar gi Au to stra da-Pol ska ma ją łą czyć bo ga te
tra dy cje z no wo cze sno ścią. Dlatego też co raz
odważniej sięgają oni po no we tech no lo gie i wir tu -
al ne na rzę dzia słu żą ce do pro mo cji wy staw ców

12. Zme cha ni zo wa ny plac bu do wy – nie za leż nie
od wiel ko ści – to bez sprzecz nie jed no z naj nie bez -
piecz niej szych miejsc pra cy. Każ de go ro ku na ca -
łym świe cie ty sią ce pra cow ni ków bu dow la nych
do zna je uszczerb ku na zdro wiu lub na wet tra ci ży -
cie pod czas pra cy na ma szy nach lub w ich są -
siedz twie. Praw dą jest, że czte ry na pięć przy pad -
ków śmier tel nych na pla cach bu do wy ma miej sce
w kra jach roz wi ja ją cych się. Jed nak na wet kra je
roz wi nię te, w któ rych fir my sto su ją się do su ro -
wych prze pi sów do ty czą cych za bez pie cze nia te re -
nu bu do wy, prze strze ga ją za pi sów ko dek sów pra -
cy i sto su ją za awan so wa ne tech no lo gicz nie bez -
piecz niej sze ma szy ny, ma ją jesz cze wie le do zro -
bie nia w sfe rze za po bie ga nia wy pad kom

18. Pro duk ty fir mo wa ne mar ką Trim ble – choć nie -
zwy kle pre cy zyj ne – nie są wca le de li kat ne.
Wprost prze ciw nie, dzięki temu, iż Trimble
wyodrębnił specjalną dywizję Heavy Civil
Construction – wszelkie urządzenia i komponenty
powstające z myślą o ultra ciężkich warunkach
panujących na placu budowy  sły ną z jakości i so -
lid no ści wy ko na nia oraz od por no ści

20. Choć pod wo zia gą sie ni co we wy stę pu ją w mo to ry za -
cji znacz nie rza dziej niż ich ko ło we odpowiedniki, to
ich zna cze nie jest wprost nie do prze ce nie nia. Wy ni -
ka to z fak tu, że w wie lu przy pad kach ma ją de cy du -
ją cy wpływ na funk cjo nal ność i wła ści wo ści użyt ko -
we da nej maszyny czy pojazdu

24. KETRAL Con struc tion Parts and Equ ip ment jest
wio dą cym na ryn ku pol skim do staw cą pod ze spo -
łów oraz czę ści za mien nych do ma szyn gą sie ni co -
wych. Fir ma wy spe cja li zo wa ła się w sprze da ży wy -
so kiej ja ko ści prze kład ni pla ne tar nych oraz ele -
men tów pod wo zi do ma szyn te go ty pu. Po szu ku -
ją cy na pę du jaz dy lub in ne go ele men tu pod wo zia
do ko par ki, kru szar ki czy in ne go ro dza ju ma szy ny
gą sie ni co wej mo gą być pew ni, że fa chowy
personel fir my KETRAL za wsze po może zna leźć
im opty mal ne roz wią za nie

27. Je że li uster ka wy łą cza ma szy nę bu dow la ną na dłu -
żej z z nor mal nej eks plo ata cji, za kłó ca to ca ły pro -
ces tech no lo gicz ny na placu budowy i mo że po cią -
gać za so bą trud ne do po we to wa nia stra ty. Użyt -
kow ni cy ma szyn Ca ter pil lar ko rzy sta ją cy z pro gra -
mu Con di tion Mo ni to ring mo gą jednak ogra ni czyć
ry zy ko po no sze nia kosz tów dro gich na praw i czas
bez pro duk tyw nych prze sto jów

28. Ser wis mo bil ny jest już dzi siaj stan dar dem, ale
aby był efek tyw ny, mu si speł niać wie le kry te riów.
Jed nym z naj waż niej szych jest od po wied nia za bu -
do wa warsz ta to wa po jaz du, któ ra powinna być
mak sy mal nie funk cjo nal na, sto sun ko wo lek ka
i oczy wi ście bez piecz na. Jed no cze sne speł nie nie
wszyst kich tych wa run ków to nie la da wy zwa nie,
dla te go ra dzą z nim so bie tyl ko wy spe cja li zo wa ne
fir my z wie lo let nim do świad cze niem

30. In ten syw ny roz wój mo to ry za cji, któ ry do pro wa dził
do zwięk sze nia licz by sa mo cho dów na dro gach,
a tym sa mym po wsta wa nia kor ków, spra wił jed -
nak, że przy ro sną cym udzia le pra cy sil ni ka
na bie gu ja ło wym, prąd ni ca oka za ła się zbyt ma ło
wy daj na. Do tkli wy w skut kach man ka ment ob ja -
wiał się szyb kim roz ła do wy wa niem aku mu la to ra,
szcze gól nie w po jaz dach wy po sa żo nych w du -
żą licz bę od bior ni ków elek trycz nych
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Prenumerata - 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 ...................................................................................................

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

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

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

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

Chciał(a)bym, by w kolejnych wydaniach redakcja opublikowa∏a teksty na temat ...............................................

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

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

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

............................................................................................................................................................................................................................................
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Atlas Cop co – no wy wskaź nik za gęsz cze nia pod ło ża

Otwarcie nowego serwisu Scania w Bielsku-Białej

Pierwszego grud nia 2014 ro ku roz po czął dzia łal ność
no wy ser wis Sca nia Pol ska w Biel sku -Bia łej.
Placówka zlo ka li zo wa na jest przy dro dze S1

przy zjeź dzie w kie run ku Wa pie ni cy.  Z my ślą o wy go dzie
klien tów no wo otwar ty ser wis świad czy pe łen za kres usług
w zakresie prze glą dów, kompleksowych na praw cię ża ró -
wek, na czep, au to bu sów, sil ni ków prze my sło wych, pro -
sto wa nia ram oraz na praw po wy pad ko wych, la se ro wej re -
gu la cji zbież no ści i ka li bra cji ta cho gra fów cy fro wych.
Przy ser wi sie dzia ła rów nież ca ło do bo wa po moc Sca nia
As si stan ce. Ser wis po sia da pe łen asor ty ment czę ści za -
mien nych Sca nia i ofe ru je umo wy ob słu go wo – na praw -
cze. Na klien tów cze ka też peł na ofer ta po jaz dów no wych
i uży wa nych oraz ofer ta le asin go wa Sca nia Fi nan ce. 
– Biel sko -Bia ła to klu czo wa lo ka li za cja na ma pie Biel skie -
go Okrę gu Prze my sło we go. To tu taj prze ci na ją się tra sy łą -
czą ce naj waż niej sze ośrod ki prze my sło we Pol ski z kra ja mi
Eu ro py Po łu dnio wej. Z Biel ska -Bia łej i oko lic co dzien nie
wy jeż dża ją set ki cię ża ró wek prze wo żą ce to wa ry po Eu ro -
pie, dla te go to wła śnie tu taj zde cy do wa li śmy się otwo rzyć
no wy punkt ser wi so wy Sca nia. Na szym ce lem jest za pew -
nie nie pol skim i za gra nicz nym prze woź ni kom jak najlep -
szej do stęp no ści do na szych usług, pro fe sjo nal nej ob słu -
gi oraz gwa ran cji utrzy ma nia ich flo ty w cią głej, eko no -

micz nej eks plo ata cji – po wie dział Mar cin Or czyk, dy rek tor
Od dzia łu Sca nia Kra ków. 
Ser wis za trud nia sze ściu me cha ni ków, po sia da czte ry sta -
no wi ska – w tym trzy prze jaz do we. No wa sta cja ob słu gi
jest wy po sa żo na w naj now sze urzą dze nia, w tym mię dzy
in ny mi ma gi stra lę ole jo wą, te ste ry ha mul ców i za wie sze -
nia, urzą dze nia do la se ro we go po mia ru geo me trii pod wo -
zia, sprzęt do pro sto wa nia ram i na praw po wy pad ko wych
oraz peł ną ga mę na rzę dzi spe cja li stycz nych Sca nia.

No wy ser wis Sca nia Pol ska w Biel sku -Bia łej po ło żo ny jest przy dro dze S1
w po bli żu zjaz du w kie run ku Wa pie ni cy

4 SERWIS I EKSPLOATACJA  

No wy wskaź nik za gęsz cze nia w ubi jar ce Atlas
Cop co LG500 po zwa la za osz czę dzić czas i pie -
nią dze. Tech no lo gia zmniej sza zu ży cie ma szy ny

i po zwa la unik nąć nad mier ne go za gęsz cze nia pod ło ża.
Zło żo ność róż nych ty pów pod ło ża po wo du je, że uzy -
ska nie od po wied nie go stop nia za gęsz cze nia nie jest ła -
twe. Zbyt ma łe za gęsz cze nie po wo du je ry zy ko osu nię -
cia, co mo że zde sta bi li zo wać struk tu rę. Zbyt du że za -
gęsz cze nie po wo du je nie po trzeb ne zu ży cie ma szy ny
i stra tę cza su. Zbyt du że za gęsz cze nie mo że rów nież
po wo do wać pę ka nie okre ślo nych ty pów pod ło ży ze
wzglę du na zwięk szo ne na prę że nie. 
Wskaź nik za gęsz cze nia znaj du je się na środ ko wej czę -
ści uchwy tu, a in for ma cje są prze ka zy wa ne za po mo cą
czy tel nych lam pek. Trzy lamp ki – żół ta, zie lo na i czer wo -
na – sy gna li zu ją ko lej ne fa zy za gęsz cze nia pod ło ża. Mi -
ga nie czer wo nej lamp ki ozna cza mak sy mal ne za gęsz -
cze nie da ne go ty pu pod ło ża, co ozna cza ko niecz ność
za koń cze nia pra cy. Wskaź nik za gęsz cze nia ubi jar ki
LG500 mo ni to ru je drga nia pły ty ubi ja ją cej i wska zu je
sto pień za gęsz cze nia pod ło ża pod po wierzch nią. 
Po łą cze nie wskaź ni ka za gęsz cze nia z do świad cze niem
ope ra to ra ma szy ny po zwa la zmi ni ma li zo wać ry zy ko
zbyt du że go lub zbyt ma łe go za gęsz cze nia pod ło ża.
Tech no lo gia po zwa la za osz czę dzić czas pra cow ni ka

i zwięk szyć czas eks plo ata cji ma szy ny. Jest to moż li we
dzię ki rzad szym prze glą dom, na któ re ma szy na nie jest
na ra żo na ze wzglę du na nad mier ną eks plo ata cję. 
Aby za pew nić mak sy mal ne bez pie czeń stwo pod czas
pra cy, program CompBase fir my Atlas Cop co gro ma dzi
da ne i do star cza in for ma cje ba zu ją ce na peł no ska lo -
wych te stach. Wy bór ma szy ny i me to dy za le ży od ty pu
pod ło ża. In for ma cje umoż li wia ją okre śle nie pro gno zo -
wa ne go za gęsz cze nia pod ło ża (głę bo ko ści i stop nia za -
gęsz cze nia) po każ do ra zo wym prze jeź dzie ma szy ny. 

No wy wskaź nik za gęsz cze nia po zwa la ograniczyć zu ży cie ma szy ny i unik -
nąć nad mier ne go za gęsz cze nia pod ło ża
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Od 1 li sto pa da 2014 na stą pi ły zmia ny na ma pie
au to ry zo wa nej sie ci sprze da ży i ser wi su Vo lvo
Gro up Trucks w Pol sce. – Wpro wa dzo ne zmia ny

sta no wią wy nik sta łe go do sko na le nia ja ko ści usług
świad czo nych przez na szą fir mę. Na szym ce lem jest za -
pew nie nie jak naj lep szej do stęp no ści punk tów sprze da -
ży i ser wi su dla na szych klien tów, aby w ten spo sób za -
pew nić im cią głość naj wyż szej ja ko ści ob słu gi w za się -
gu rę ki i mak sy ma li zo wać dys po zy cyj ność ich po jaz -
dów, a tym sa mym przy czy niać się do ich suk ce su – po -
wie dział Piotr Sza rek, dy rek tor do sp raw Ob słu gi Po -
sprze daż owej, Ryn ku Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej 
Vo lvo Gro up Trucks. 
Z dniem pierw sze go li sto pa da 2014 ro ku pro wa dze nie
au to ry zo wa ne go punk tu ser wi su w Zie lo nej Gó rze ob jął
dłu go let ni part ner Vo lvo Gro up Trucks, ja kim jest fir ma
Ser wi sy Jó zef Skrzy pa. Tym sa mym ser wis ten
od pierw sze go li sto pa da po zo sta je punk tem ob słu gu ją -
cym dwie mar ki – Vo lvo Trucks i Re nault Trucks. Iden -
tycz na sy tu acja do ty czy trzech z po zo sta łych czte rech
au to ry zo wa nych punk tów sprze da ży i ser wi su, pro wa -
dzo nych przez tę fir mę. Cho dzi o pla ców ki zlo ka li zo wa -
ne w Szcze ci nie, To rzy miu i Sy ce wi cach. 
Siódmego li sto pa da 2014 roku au to ry zo wa na sieć ser -
wi so wa mar ki Re nault Trucks w Pol sce po więk szy ła się
o punkt w Le gni cy. Au to ry za cję ser wi so wą uzy ska ła fir -
ma Omni Mo to Sp. z o.o., któ ra od wie lu lat zwią za na
jest z mar ką Re nault Trucks, a do tej po ry wy ko nywała
usłu gi ja ko agent fir my Re tos Sp.J.

W dniu pierwszego grud nia 2014 na stę pu je zmia na
ope ra to ra punk tu sprze da ży i ser wi su Re nault Trucks
w Po zna niu. No wym ope ra to rem został rów nież dłu go -
let ni part ner Vo lvo Gro up, jakim jest fir ma Nij hof -Was -
sink Trucks. Ser wis w Tar no wie Pod gór nym jest pierw -
szym dwu mar ko wym punk tem spo śród ak tu al nie dzia -
ła ją cych już pięciu ser wi sów Nij hof -Was sink w Pol sce. 
Wszyst kie wy żej wy mie nio ne punk ty ser wi so we świad -
czą peł ną ga mę naj wyż szej ja ko ści usług w ra mach po -
sia da nych au to ry za cji do ty czą cych kon kret nych ma rek. 
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Zmiany w sieci serwisowej Volvo Group Trucks w Polsce

Do sprzedaży trafiła nowa opo na Ma gna MA 04
w roz mia rze 21.00R33. Stanowi ona uzu peł nie nie
ofer ty w seg men cie opon do wo zi deł sztyw no ra -

mo wych. Ogu mie nie w tym roz mia rze znaj du je swo je
za sto so wa nie w ma szy nach mię dzy in ny mi mar ki Bie łaz
i Cat. Jest ona do sko na łą al ter na ty wą dla ta nich i czę sto
za wod nych opon dia go nal nych, jak i znacz nie droż -
szych, obec nych już na ryn ku opon ra dial nych.
Ma gna MA 04 to ra dial na opo na kla sy E4 prze zna czo -
na do wo zi deł sztyw no ra mo wych pra cu ją cych w trud -
nych wa run kach na te re nie ko pal ni od kryw ko wych. Od -
po wied nio do bra na mie szan ka gu my za pew nia wy jąt ko -
wą od por ność na prze cię cia. Ra dial na kon struk cja oraz
głę bo ka i agre syw na rzeź ba bież ni ka sprzy ja ją po pra wie -
niu trak cyj no ści wo zi deł sztyw no ra mo wych na twar dych,
ale tak że czę sto śli skich pod ło żach.
W naj bliż szym cza sie pierw sze opo ny MAGNA 21.00R33
po ja wią się w pol skich ko pal niach. Cze ka my za tem
na pierw sze wra że nia eks plo ata cyj ne kra jo wych użyt -
kow ni ków. Chęt nie je opu bli ku je my.

Ser wis w Tar no wie Pod gór nym jest pierw szą „dwu mar ko wym” punk tem
spo śród pię ciu ser wi sów Nij hof -Was sink dzia ła ją cych w Pol sce

No wa opo na Ma gna MA 04 już nie ba wem wej dzie do eks plo ata cji w wo zi dłach
sztyw no ra mo wych pra cu ją cych w pol skich ko pal niach su row ców ska lnych

MAGNA poszerzyła ofertę opon
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Ame ry kań ska fir ma LeTourneau nie jest spe cjal nie
zna na w Eu ro pie. Dlatego tym bardziej warto
przybliżyć działalność jej za ło ży ciela. Ro berta Gil -

mo ura LeTourneau bez cienia przesady uznać bo wiem
należy za naj więk sze go wi zjo ne ra wśród kon struk to rów
ma szyn do ro bót ziem nych. Je go in no wa cyj ne po my -
sły, prze rób ki, mo dy fik ac je i cał ko wi cie no we kon struk -
cje przy nio sły mu uzna nie i mia no naj więk sze go
na świe cie kon struk to ra i jed ne go z naj więk szych pro -
du cen tów ma szyn do ro bót ziem nych. Ge nial ny in ży -
nier sa mo uk – jest au to rem trud nej do zli cze nia licz by
wy na laz ków i po sia da czem ponad trzy stu pa ten tów…
Ro bert Gil mo ur LeTourneau uro dził się 30 li sto pa -
da 1888 ro ku w Rich ford we wschod niej czę ści USA. Co
cie ka we, wła śnie z te go re gio nu wy wo dzą się słyn ni
amerykańscy kon struk to rzy cięż kich ma szyn ro bo czych.
Na zwi ska De ere, Holt czy Al lis na trwa łe za pi sa ły się
w hi sto rii tech ni ki. Po cząt ko wo nic nie wska zy wa ło na to,
że w pan te onie sła wy znaj dzie się rów nież na zwi sko
LeTourneau… Ro bert Gil mo ur LeTourneau w wie ku

czter na stu lat po rzu cił bo wiem na ukę i ni gdy już nie za -
siadł w szkol nej ła wie. Do póź niej szych suk ce sów do -
pro wa dzi ły go wie dza prak tycz na i ta lent. Po prze rwa niu
edu ka cji imał się róż nych za jęć. Pry zmo wał żu żel, był
spa wa czem, elek try kiem, drwa lem i me cha ni kiem. Naj -
chęt niej na pra wiał cią gni ki. Prak tycz ne umie jęt no ści
i co raz więk sze do świad cze nie skło ni ły go do za ło że nia
wła sne go warsz ta tu, co mia ło miej sce w ro ku 1921. Je -
go fir ma pręż nie się roz wi ja ła sta jąc się na po cząt ku lat
pięć dzie sią tych ubie głe go stu le cia gi gan tycz nym przed -
się bior stwem z sze ścio ty sięcz ną za ło gą. 
Le To ur ne au był żar li wym chrze ści ja ni nem. Czę sto mó wił
o so bie, że jest „me cha ni kiem pro wa dzo nym rę ką Bo ga”.
Kon stru owa ne przez nie go ma szy ny mia ły czy nić ludz ką
pra cę ła twiej szą. Dzie więć dzie siąt pro cent ka pi ta łu fir my
za pi sał ko ścio ło wi, po dob nie czy nił każ de go ro ku z zy -

ska mi fir my. Żył bar dzo skrom nie, miesz kał w ni czym nie
wy róż nia ją cym się do mu, jeź dził Volks wa ge nem gar bu -
sem. Po wo łał do ży cia fun da cję i or ga ni zo wał mi sje do -
bro czyn ne w Ame ry ce Po łu dnio wej i Afry ce, gdzie sfi nan -
so wał po wsta nie dwóch miast. Choć LeTourneau nie
ode brał żad ne go wy kształ ce nia, był wiel kim zwo len ni -
kiem łą cze nia prak tycz nych umie jęt no ści z wie dzą teo re -
tycz ną. W ro ku 1946 ku pił opusz czo ny bu dy nek szpi ta la
woj sko we go w Lon gview w Tek sa sie. Za ło żył w nim szko -
łę tech nicz ną, któ ra w ro ku 1961 uzy ska ła sta tus wyż szej
uczel ni. Pro wa dzi dzia łal ność dy dak tycz ną do dziś peł -
niąc do dat ko wo ro lę mu zeum swe go za ło ży cie la i pa tro -
na do ku men tu ją ce go je go wiel kie za słu gi w roz wo ju kon -
struk cji ma szyn do ro bót ziem nych.

Ro bert Gil mo ur LeTourneau sto su jąc bel ki no śne i le -
miesz do cią gni ka stał się twór cą pierw szej spy char ki
ko ło wej. Pod je go kie row nic twem skon stru owa no czte ry
mo de le ma szyn te go ty pu o mo cy sil ni ka 750, 300, 160
i 143 KM. W spy char kach zna nych pod na zwą To ur na -
do zer za sto so wa no me cha nicz ny na pęd na wszyst kie
czte ry ko ła i elek trycz ne ste ro wa nie osprzę tem ro bo -
czym. Po za mo de lem na pę dza nym sil ni kiem o mo -
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LeTourneau – to na zwi sko mó wi wszyst ko!

LeTourneau jest twórcą spy char ki ko ło wej. Pod je go kie row nic twem skon -
stru owa no czte ry mo de le tych ma szyn

Fa bry ki LeTourneau pro du ko wa ły żurawie samobieżne słu żą ce do usu wa nia
uszko dzo nych sa mo lo tów z po kła dów lot ni skow ców 

Konstrukcja genialnego inżyniera-samouka. Tournapull z roku 1946 pod
względem konstrukcyjnym wyprzedził swoją epokę… 
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cy 160 KM po zo sta łe To ur na do ze ry nie od nio sły suk ce -
su ryn ko we go. Ro bert Gil mo ur LeTourneau eks pe ry -
men to wał jesz cze kon stru ując gi gan tycz ne spy char ki
ko ło we. Naj więk sza z nich by ła ma szy ną na pię ciu ko -
łach o ma sie eks plo ata cyj nej 160 ton. Na pę dzał ją sil nik
o trud nej wprost do wy obra że nia mo cy 1.260 KM. 
Ma łe za in te re so wa nie ryn ku spra wi ło, że od ro ku 1953
kon struk tor prze stał an ga żo wać się w roz wój kon struk -
cji To ur na do ze rów, ca łą swo ją uwa gę po świę ca jąc idei
trak cyj ne go sil ni ka elek trycz ne go za bu do wa ne go
w pia ście ko ła. Chcąc uzy skać środ ki na ba da nia sprze -
dał trzy spo śród czte rech swo ich fa bryk, w tym wszyst -
kie pro du ku ją ce ma szy ny do ro bót ziem nych. Na byw cą
oka za ło się ame ry kań skie przed się bior stwo We stin gha -
ouse Air Bra ke Com pa ny (Wab co). W po cząt ko wym
okre sie po prze ję ciu za kła dów Ro ber ta Gil mo ura
LeTourneau no wi wła ści cie le ofe ro wa li po wsta ją ce tam
ma szy ny pod mar ką LeTourneau-We stin gho use. Wraz
z mo der ni za cją kon struk cji na ry nek za czę ły tra fiać wy -
łącz nie ma szy ny Wab co. 
Sta re po wie dze nie mó wią ce, że „wil ka cią gnie do la su”
spraw dzi ło się co do jo ty w przy pad ku Ro ber ta Gil mo ura
LeTourneau. Ge nial ny kon struk tor ba zu jąc na ukła dzie na -
pę do wym wła sne go po my słu po wró cił do bu do wa nia

cięż kich ma szyn. Ze spół pra cu ją cy pod je go kie row nic -
twem two rzył roz licz ne pro jek ty. Na de skach kon struk to -
rów kró lo wa ły zgar niar ki, wal ce, wo zi dła sztyw no ra mo -
we – tak że za si la ne z sie ci trak cyj nej, trans por te ry te re no -
we, spy char ki ko ło we oraz gi gan tycz ne ko pal nia ne ła do -
war ki ko ło we. Na po mysł pro duk cji tych ostat nich Ro bert
Gil mo ur LeTourneau wpadł osią gnąw szy wiek sie dem dzie -
się ciu ośmiu lat! W ar chi wach fir my Go odrich do dnia dzi -
siej sze go prze cho wy wa ne jest pod pi sa ne wła sno ręcz nie

przez kontr uk to ra za mó wie nie na wy ko na nie gi gat nycz -
nych opon o śred ni cy trzech me trów. By zmon to wać
ko ła, na spe cjal ne za mó wie nie wy pro du ko wa no też od -
po wied niej wielkości stalowe fel gi…
Mające swą siedzibę w Lon gview w Tek sa sie za kła dy
LeTourneau Inc. funk cjo nu ją z po wo dze niem do dziś.
Ich ta śmy pro duk cyj ne opusz cza ją spe cja li stycz ne ma -
szy ny prze ła dun ko we, głów nie cięż kie ła do war ki ko ło -
we. Mo del LeTourneau L -2350 jest naj więk szą te go ty pu
ma szy ną na świe cie. Ła do war ka pro du ko wa na jest na za -
mó wie nia in dy wi du al ne. W ko pal niach od kryw ko wych słu -
ży do załadunku naj większych wo zi deł tech no lo gicz nych.
Ma szy na-gigant o masie eksploatacyjnej 265 ton, wy po sa -
żo na w łyż kę o po jem no ści 40,5 m³ mo że jed no ra zo wo
prze mie ścić do 75 ton urob ku. 
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Tak wy glą dał pro to pla sta dzi siej sze go wo zi dła prze gu bo we go. Skrzy nia ła -
dun ko wa gi gan tycz ne go po jaz du mo gła po mie ścić aż 55 ton urob ku

Jungle Crusher był olbrzymią maszyną o masie eksploatacyjnej wynoszącej
140 ton. Najczęściej stosowano ją przy karczowaniu lasów w tropikach

Gi gan tycz ne trans por te ry te re no we pro du ko wa ne przez fa bry ki LeTourneau
z ła two ścią ra dzi ły so bie na bez kre snych ame ry kań skich bez dro żach

Naj więk sza na świe cie ła do war ka ko ło wa L -2350. LaTourneau za czął kon -
stru ować ta kie ma szy ny w wie ku 78 lat!
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LiuGong to nie „chińszczyzna”!

MB: – Pań ska ro dzi na jest zwią za na z Wa ryń skim
z dzia da pra dzia da… Czy w dzi siej szym zmer kan ty li zo -
wa nym świe cie ma to ja kieś szcze gól ne zna cze nie?
MW: – Ma i to ol brzy mie. Trud no że by by ło ina czej, sko ro
ca ła hi sto ria ma swój po czą tek jesz cze w la tach pięć dzie -
sią tych ubie głe go stu le cia, kie dy to w ów cze snym
ZREMB -ie za czął pra co wać mój oj ciec. W róż nych za kła dach
Wa ryń skie go pra cowa li tak że mój stryj, brat, ma ma, a tak -
że… te ścio wa. To w Wa ryń skim po zna łem mał żon kę. Śmie -
je my się, że je ste śmy ta kim „wa ryń skim” mał żeń stwem.

MB: – A co Pana przywiodło do firmy?  
MW: – Po ukoń cze niu stu diów za na mo wą oj ca ubie ga łem
się o pra cę w spół ce Wa ryń ski Hy drau li ka. Zo sta łem przy -
ję ty i tra fi łem do Izby Po mia rów. W spół kach Wa ryń skie go
prze pra co wa łem w su mie pięt na ście lat, ostat nich osiem
w Wa ryń ski Tra de. Od sa me go po cząt ku w Biu rze Ser wi su,
gdzie by łem naj pierw pra cow ni kiem biu ro wym, po tem za -
stęp cą kie row ni ka, a od pół to ra ro ku peł nię obo wiąz ki kie -
row ni ka. Sta no wi to dla mnie po wód do sa tys fak cji, tym
bar dziej, że nie je stem z za wo du in ży nie rem. Ukoń czy łem
stu dia eko no micz ne w za kre sie han dlu za gra nicz ne go.
Na co dzień wy ko rzy stu ję więc prak tycz ne umie jęt no ści,
choć wie dza zdo by ta na stu diach też się cza sa mi przy da je. 

MB: – Mam za tem do Pa na py ta nie, ja ko eko no mi sty
i me cha ni ka. W wie lu fir mach na pra wia ją cych sprzęt wła -
sny mi si ła mi na rze ka ją, że za ku py czę ści za mien nych
i kom po nen tów za twier dza ją księ go wi, a nie sze fo wie
ser wi sów. Czyn ni kiem de cy du ją cym o za ku pie jest ce na,
a nie ja kość i rze czy wi ste pa ra me try pod ze spo łu… 
MW: – Ro zu miem wa gę te go pro ble mu, prze cież tak że
za ma wiam czę ści i kom po nen ty. Ich za kup mu si być uza -
sad nio ny eko no micz nie, ale ce na nie jest je dy nym pa ra -
me trem, któ ry na le ży brać pod uwa gę. Na le ża ło by kon -
sul to wać za kup z fa chow ca mi po sia da ją cy mi od po wied -
nią wie dzę tech nicz ną i wy bie rać wy ro by do brej ja ko ści. 

MB: – Ale w wielu fir mach posiadających własnych
mechaników nikt nie zaprząta sobie tym sobie głowy.
Czy moż na wal czyć z dyktatem księgowych? 
MW: – De cy du ją cy o za ku pach po win ni mieć ele men -
tar ną wie dzę tech nicz ną. Ze swej stro ny mo że my zro bić
tyl ko ty le, że by prze ko nać fir my, któ re na pra wia ją ma -
szy ny wła sny mi si ła mi, aby wy ko rzy sty wa ły od po wied -
nio do bra ne, mar ko we czę ści i pod ze spo ły. Tyl ko wów -
czas ma szy na po na pra wie wró ci do peł nej spraw no ści,
bę dzie bez piecz na, bez a wa ryj na i efek tyw na. Sto so wa -
nie za mien ni ków nie da je ta kiej gwa ran cji. Wie le z nich
nie speł nia bo wiem wszyst kich pa ra me trów. A nie któ re
wręcz nie speł nia ją żad nych. Sta ra my się tłu ma czyć to

użyt kow ni kom na szych ma szyn od stro ny prak tycz nej.
Po ka zy wać za le ty pły ną ce ze sto so wa nia ory gi nal nych
czę ści za mien nych i kom po nen tów. I choć nie któ rzy
twier dzą, że to przy sło wio wa „wal ka z wia tra ka mi”, to
się nie pod da je my. 

MB: – Kieruje Pan Biurem Serwisu Waryński Trade. To
powód do dumy, czy raczej niekoniecznie?
MW: – Czerpię satysfakcję ze swej pracy. Nie widzę
powodów, by mia ło by być ina czej!

MB: – Ser wi su je cie ma szy ny LiuGong. Zło śli wi mó wią, że
ob słu ga „chińsz czy zny” nie przy no si splen do ru…
MW: – LiuGong swy mi dzia ła nia mi sta ra się – i czy ni to
sku tecz nie – wy ma zać to pe jo ra tyw ne okre śle nie z na -
szej świa do mo ści. Ma szy ny z ge ne ra cji na ge ne ra cję
sta ją się co raz lep sze, pod no si się ja kość ich wy ko na -
nia. LiuGong sto su je w pro duk cji czę ści i pod ze spo ły
re no mo wa nych do staw ców. Wszyst kie new ral gicz ne
pod ze spo ły to ory gi na ły, a nie pro duk ty prze zna czo ne
na chiń ski ry nek po wsta ją ce w tam tej szych za kła dach
o mie sza nym ka pi ta le. LiuGong roz wi ja jąc kon struk cję
swych ma szyn słu cha gło sów użyt kow ni ków z naj bar -
dziej wy ma ga ją cych ryn ków. Ce ni so bie opi nie Eu ro pej -
czy ków. Wdra ża w ży cie po my sły. Po re zul ta tach wi dać,
że idzie w do brym kie run ku. Ma szy ny LiuGong z pew -
no ścią nie są „chińsz czy zną”! 

MB: – Wspo mniał Pan o wy mia nie do świad czeń
z LiuGongiem. Jak kon tak ty te wy glą da ją w prak ty ce?
MW: – Współ pra ca z Chiń czy ka mi nie za wsze jest ła twa.
Róż ni ce men tal no ścio we spra wia ją, że cza sem ro dzą się
pro ble my. Nam za wsze uda wa ło się je prze zwy cię żyć.
Mu sie li śmy się na wza jem po znać, zna leźć kom pro mi so -
we roz wią za nia. Za rów no w kwe stiach han dlo wych, jak
i tech nicz nych. My ślę, że Chiń czy cy mu sie li po pro stu
doj rzeć do te go, by za cząć do strze gać od mien no ści
men tal no ści Eu ro pej czy ków. Chcą na trwa łe za go ścić
na na szym kon ty nen cie. Dla te go uru cho mi li cen tra lę
w Ho lan dii, gdzie – tak że na kie row ni czych sta no wi -
skach – za trud nia ją co raz wię cej pra cow ni ków z na sze -
go kon ty nen tu. Or ga ni zu ją też cy klicz nie szko le nia dla
part ne rów han dlo wych z ca łej Eu ro py. Jest to do sko na -
ła oka zja do wy mia ny do świad czeń. Mo że my so bie wza -
jem nie pod su wać spo so by roz wią zy wa nia pro ble mów.
Ma my wspar cie ze stro ny LiuGonga. Chiń czy cy przy sy -
ła ją do Eu ro py, tak że do Pol ski, swych naj lep szych in ży -
nie rów. To fa chow cy, z któ ry mi do brze się roz ma wia.
Chiń czy cy ce nią so bie na sze umie jęt no ści i wie dzę
prak tycz ną na by tą przy eks plo ata cji ich ma szyn. W koń -
cu zaj mu je my się ni mi od bli sko dzie się ciu lat. 
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MB: – Chiny są największym na świecie eksporterem
maszyn budowlanych. Działa tam nieprzebrana rzesza
firm. Niewiele z nich podbija najbardziej wymagające
rynki w sposób, w jaki robi to LiuGong…   
MW: – My ślę, że na le żą do prze szło ści cza sy, w któ rych
fir my chiń skie mo gły kon ku ro wać je dy nie ce ną. Dziś,
szcze gól nie chcąc li czyć się na wy ma ga ją cych ryn kach,
trze ba ofe ro wać wy so kiej ja ko ści pro dukt oraz sku tecz ny
ser wis. LiuGong zde cy do wa nie na to sta wia wy cho dząc
ze słusz ne go wnio sku, że sprze daż choć by naj więk szej
licz by ma szyn to tyl ko pierw szy krok do suk ce su. Je że li
fir ma nie jest w sta nie za pew nić od po wied nie go wspar cia
swym klien tom, to nie ma szans utrzy ma nia się na ryn ku. 

MB: – Firmy z krajów azjatyckich twierdzą, że
produkują sprzęt specjalnie dla Europejczyków. Co
oznacza to w praktyce?  
MW: – Na pierw szy rzut oka ma szy ny prze zna czo ne
na ryn ki eu ro pej skie nie róż nią się spe cjal nie od in nych.
Dia beł jed nak tkwi w szcze gó łach. Ma szy ny tra fia ją ce
na naj bar dziej wy ma ga ją ce ryn ki są pro du ko wa ne
z dba ło ścią o ja kość. Tu wra ca my do ter mi nu „chińsz -
czy zna”. LiuGong stoi przed wy zwa niem, by de fi ni tyw -
nie upo rać się z uprze dze nia mi, po twier dzić, że jest
w sta nie sku tecz nie ry wa li zo wać ze świa to wą czo łów ką
pro du cen tów ma szyn bu dow la nych. LiuGong ma sta -
ran nie opra co wa ną stra te gię, wy zna je fi lo zo fię, któ ra
na ka zu je mu uczyć się od lep szych. 

MB: – Fi lo zo fia ta róż ni się od eu ro pej skiej… Od mien -
ne są też wa run ki eks po ata cji ma szyn… 
MW: – Te do star cza ne do Pol ski, do stęp ne w sie ci dys -
try bu cjyj nej Wa ryń ski Tra de spraw dza ją się w skraj nych
wa run kach, za rów no pod czas upa łów, jak i siar czy -
stych mro zów. Są od po wied nio skon fi gu ro wa ne i cer ty -
fi ko wa ne nor mą CE. Nie ma tu mo wy o ja kich kol wiek
kom pro mi sach. W przy pad ku LiuGonga CE nie tłu ma -
czy się ja ko „Chi na Export”. 

MB: – Jednak nie wystarczy zastosować najlepsze
komponenty, aby stworzyć doskonałą maszynę…  
MW: – To praw da, sztu ką jest osią gnię cie po wta rzal nej
ja ko ści po wdro że niu danego modelu do se ryj nej pro -
duk cji. Tu LiuGong ma du że osią gnię cia. Każ da ko lej na
ge ne ra cja ma szyn róż ni się na ko rzyść od po przed niej. 

MB: – Nie ma maszyn, które się nie psują. W końcu
każdy z  użytkowników trafi do serwisu…  
MW: – Naj więk szą po pu lar no ścią – nie za leż nie od mar -
ki – cie szą się ma szy ny, któ re moż na na pra wiać we wła -
snym za kre sie. Ze sprzę tem star szej ge ne ra cji jest ła -

twiej, z mniej po waż ny mi uster ka mi po ra dzi so bie po bli -
ski warsz tat, a na wet ko wal. Wła ści cie le ta kich ma szyn
zwra ca ją się do nas o po moc naj czę ściej wów czas, gdy
na pra wa jest bar dziej skom pli ko wa na i uda się ją prze -
pro wa dzić wy łącz nie, gdy ma się do stęp do czę ści.
Ostat nio zgło sił się do nas po sia dacz star szej ła do war ki,
jed nej z pierw szych, ja kie tra fi ły na pol ski ry nek. Ma szy -
na prze pra co wa ła bez więk szej awa rii osiem na ście ty się -
cy go dzin. Wresz cie jed nak ko niecz na by ła wy mia -
na pom py. Za mó wi li śmy ją u pro du cen ta i ma szy na bły -
ska wicz nie wró ci ła do peł nej spraw no ści.

MB: – Staracie utrzymać współpracę z klientami po
upływie gwarancji?  Czy też czekają oni tylko na to, by
zerwać się z „serwisowej smyczy”?
MW: – Ofe ru je my umo wy ser wi so we, ale więk szość na -
szych klien tów wo li luź ną współ pra cę. Wy ni ka to z pro -
stej przy czy ny. Nie ma wśród nich wie lu, któ rzy po sia -
da li by więk szą licz bę ma szyn – po kil ka na ście czy na -
wet po kil ka dzie siąt. Na si klien ci ma ją z re gu ły jed ną,
dwie ma szy ny. Chcą ob słu gi wać je we wła snym za kre -
sie. Wo lą po zo stać nie za leż ni, acz kol wiek zo sta wia ją
so bie furt kę do współ pra cy z ser wi sem, by w ra zie ko -
niecz no ści sko rzy stać z na sze go wspar cia.

MB: – Z naszej rozmowy wynika, że praca Pana
pochłania. Ale chyba nie w pełni? Ma Pan jakieś hobby?  
MW: – Pasjonuje mnie praca w ogrodzie.

MB: – Ko rzy sta Pan przy niej z jakiś ma szyn? 
MW: – Nie, nie! Sta ram się nie sto so wać żad nych na rzę -
dzi me cha nicz nych. Pra ca w ogro dzie ma być prze cież
re lak sem. Dla te go też chcę po zo sta wać w jak naj bliż -
szym kon tak cie z na tu rą.

Roz ma wiał:  Jacek Barański

Roz mo wa z Mi cha łem Wa w rem, 
kie row ni kiem Biu ra Ser wi su fir my Wa ryń ski Tra de 



10 SERWIS I EKSPLOATACJA  

Or ga ni za to rzy tar gów Au to stra da -Polska nie ukry -
wa ją swych am bi cji. Do kła da ją wszel kich sta rań,
by wkra cza ją ca w trze cią de ka dę im pre za oka za -

ła się czymś wię cej niż tyl ko tar ga mi, któ re nie za pa da ją
na dłu żej w pa mięć. – Już od po nad dwu dzie stu lat Au to -
stra da -Pol ska jest miej scem klu czo wych dla bran ży spo -
tkań. Bu do wa ne przez ten czas wy da rze nie, w któ re go
fun da men tach za wie ra się tra dy cja i do świad cze nie, sta -
ło się plat for mą roz mów, dys ku sji oraz ne go cja cji. Każ dej
edy cji w wy sta wie udział bio rą nie tyl ko przed się bior stwa,
ale też naj waż niej sze or ga ni za cje, in sty tu cje, sto wa rzy -
sze nia oraz bran żo we au to ry te ty. Co ro ku w cza sie tar -
gów od by wa się kil ka dzie siąt me ry to rycz nych spo tkań,
co po zwa la stwier dzić, że tar gi Au to stra da -Pol ska ja ko je -
dy ne w tej czę ści Eu ro py kreu ją prze strzeń do roz mów
w tak sze ro kim ob sza rze i na tak wy so kim po zio mie me -
ry to rycz nym – tłu ma czy Da riusz Mi cha lak, dy rek tor Wy -
dzia łu Tar gów w fir mie Tar gi Kiel ce. 
Spo tka nia me ry to rycz ne to od lat moc ny punkt w har -
mo no gra mie kie lec kich tar gów. Nie ina czej bę dzie

w przy szłym ro ku. Wszyst kie in sty tu cje do tych czas
wspie ra ją ce me ry to rycz nie tar gi Au to stra da-Pol ska – in -
sty tu ty, sto wa rzy sze nia czy izby go spo dar cze po twier -
dzi ły swo ją obec ność na im pre zie w ro ku 2015. – Od by -
wa ją ce się w Kiel cach naj waż niej sze dla dro go wców
sym po zja i kon fe ren cje sta no wią nasz nie kwe stio no wa -
ny do ro bek. Od po nad dwu dzie stu lat w opi nii bran ży
tar gi Au to stra da-Polska są naj waż niej szym spo tka niem
dro go wców w Pol sce. Dzie je się tak rów nież za spra wą
bo ga te go za ple cza na uko we go. Me ry to rycz ne wspar cie
part ne rów wy sta wy, ta kich jak mie dzy in ny mi Ge ne ral na
Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad, In sty tut Ba daw czy
Dróg i Mo stów, Ogól no pol ska Izba Go spo dar cza Dro go -
wnic twa, In sty tut Me cha ni za cji Bu dow nic twa i Gór nic twa
Skal ne go oraz Pol ska Izba Kon struk cji Sta lo wych owo cu -
je co ro ku dzie siąt ka mi spo tkań po ru sza ją cych naj waż -
niej sze dla bran ży za gad nie nia. Licz ne organizowane

podczas targów Autostrada-Polska kon fe ren cje pro wa -
dzo ne by ły przez naj lep szych spe cja li stów, po śród któ -
rych zna la zły się naj bar dziej zna czą ce dla pol skie go dro -
go wnic twa na zwi ska. Tar gi Au to stra da Pol ska ob ję te są
pa tro na tem ho no ro wym Mi ni ster stwa In fra struk tu ry i Roz -
wo ju, Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad,
Ogól no pol skiej Izby Go spo dar czej Dro go wnic twa oraz
Pol skie go Związ ku Pra co daw ców Bu dow nic twa – mó wi
Da riusz Mi cha lak. Or ga ni za to rzy tar gów Au to stra da Pol -
ska nie za po mi na ją o od wie dza ją cych im pre zę prak ty -
kach. – Tar gi Kiel ce ma ją wie le do za ofe ro wa nia. Ja ko je -
dy ny ośro dek wy sta wien ni czy w Pol sce po sia da my bo -
wiem wie lo funk cyj ny plac do po ka zów dy na micz nych.
Na po wierzch ni 1,6 ha od by wa się co ro ku wie le pre zen ta -
cji i kon kur sów. To miej sce od da je my do cał ko wi tej dys -
po zy cji wy staw ców – za rów no wiel kich po ten ta tów, jak
i mniej szych pro du cen tów czy dystrybutorów maszyn
budowlanych. Spek ta ku lar ne po ka zy nie tyl ko na dłu go
zostają w pa mię ci zwie dza ją cych, ale też pre zen tu ją po -
ten cjał cięż kie go sprzę tu pod czas pra cy. Ada pto wa ny
na po trze by wy staw ców te ren ze wnętrz ny jest miej scem,
gdzie na praw dę war to po ka zać swo je pro duk ty. Wszyst -
kich, któ rzy chcie li by wy ko rzy stać ten te ren, ser decz nie
za pra sza my do kon tak tu – mówi Da riusz Mi cha lak.
W za my śle or ga ni za to rów tar gi Au to stra da-Pol ska ma ją
łą czyć bo ga te tra dy cje z no wo cze sno ścią. Dlatego też
co raz odważniej sięgają po no we tech no lo gie i wir tu al -
ne na rzę dzia słu żą ce do pro mo cji wy staw ców. – Trud no
dziś so bie wy obra zić dy na micz nie funk cjo nu ją cą fir mę,
w któ rej ob szar cy fro wy nie jest jed nym z głów nych ele -
men tów stra te gii roz wo ju. Sta wia my na no wo cze sność,
ale nie za po mi na my o zna cze niu ko mu ni ka cji bez po -
śred niej, bę dą cej isto tą wy stą pień tar go wych. Osią gnię -
cie wy mier nych efek tów jest moż li we tyl ko wte dy, kie dy
fir ma sa ma na nie wpły wa, a ta kie dzia ła nia opie ra ją się
zwy kle na bez po śred nim kon tak cie z part ne rem biz ne so -
wym czy klien tem – ko men tu je Da riusz Mi cha lak.
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Autostrada-Polska? Dla teoretyków i praktyków! 

W ro ku 2011 Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska zor ga ni zo wa ło w Kiel cach
dy na micz ny po kaz ma szyn, któ ry na dłu go zostanie w pa mię ci 

Tar gi Kiel ce po sia da ją wie lo funk cyj ny plac do po ka zów dy na micz nych.
Na po wierzch ni 1,6 ha od by wa się co ro ku wie le pre zen ta cji i kon kur sów
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Zme cha ni zo wa ny plac bu do wy – nie za leż nie
od wiel ko ści – to bez sprzecz nie jed no z naj nie -
bez piecz niej szych miejsc pra cy. Każ de go ro ku

na ca łym świe cie ty sią ce pra cow ni ków bu dow la nych
do zna je uszczerb ku na zdro wiu lub na wet tra ci ży cie
pod czas pra cy na ma szy nach lub w ich są siedz twie.
Praw dą jest, że czte ry na pięć przy pad ków śmier tel nych
na pla cach bu do wy ma miej sce w kra jach roz wi ja ją cych
się. Jed nak kra je roz wi nię te, w któ rych fir my sto su ją się
do su ro wych prze pi sów do ty czą cych za bez pie cze nia
te re nu bu do wy, prze strze ga ją za pi sów ko dek sów pra cy
i sto su ją za awan so wa ne tech no lo gicz nie bez piecz niej -
sze ma szy ny, ma ją jesz cze wie le do zro bie nia w sfe rze
za po bie ga nia wy pad kom. Dla przy kła du, w Wiel kiej Bry -
ta nii na prze strze ni dwu na stu mie się cy aż 99 wy pad ków
śmier tel nych spo wo do wa nych zo sta ło nie wła ści wym
uży ciem ma szyn. W tym sa mym okre sie od no to wa no
rów nież 2.490 po waż nych ura zów pra cow ni ków bu -
dow la nych. Eks per ci przyj mu ją, że licz ba rze czy wi sta
jest kil ka krot nie wyż sza. W oba wie przed kon se kwen -
cja mi nie wszyst kie in cy den ty są bo wiem zgła sza ne.
Bio rąc pod uwa gę po wyż sze da ne, prze sta je dzi wić
fakt, iż dzie więć dzie siąt pro cent pra cow ni ków bu dow la -
nych od cho dzi z za wo du na dłu go przed osią gnię ciem
wie ku eme ry tal ne go. Da ne ob ra zu ją ce sto pień bez pie -
czeń stwa – a mo że ra czej je go brak – na te re nie bu do -
wy są za trwa ża ją ce nie tyl ko dla tych, któ rych bez po -
śred nio do ty czą, spra wia ją tak że, że mło dzi lu dzie tra cą
za in te re so wa nie pra cą w bran ży bu dow la nej.
Każ da ma szy na sta no wi tak że po ten cjal ne za gro że nie za -
rów no dla ope ra to ra, jak i oto cze nia, w któ rym dzia ła. Po -
ru sza jąc kwe stię bez piecz ne go użyt ko wa nia ma szyn bu -
dow la nych pod uwagę należy brać takie kwestie, jak kon -
struk cja ka bi ny, ukła du jezd ne go i hy drau licz ne go ma -
szy ny, wi docz ność z miej sca ope ra to ra, od po wied nie
oświe tle nie po la pra cy. Istotną rolę odgrywa rów nież
spraw ność tech nicz na ma szy ny. Kon struk to rzy Ko mat su
do kła da ją wszel kich sta rań, by za pew nić bez pie czeń stwo
i ochro nę użyt kow ni kom swych ma szyn. Pod czas co -
dzien nej pra cy są oni za gro że ni po tknię ciem, upad kiem,
po śli zgnię ciem się, a tak że ha ła sem i szko dli wy mi dla
zdro wia wi bra cja mi. Ja poń ski kon cern zde cy do wał się
na kom plek so we roz wią za nie pro ble mu opra co wu jąc
specjalne pa kie ty bez pie czeń stwa dla pię ciu grup pro -
duk to wych. Obej mu ją one wo zi dła prze gu bo we i sztyw -
no ra mo we, ła do war ki ko ło we, ko par ki ko ło we oraz gą sie -
ni co we. Wszyst kie te ma szy ny znaj du ją sze ro kie za sto so -
wa nie w ro bo tach ziem nych oraz gór nic twie skal nym. Po -
nie waż w więk szo ści od zna cza ją się du ży mi ga ba ry ta mi,
już za ję cie miej sca w ich ka bi nie nie sie ze so bą za gro że -
nia. Szcze gól nie przy pa da ją cym desz czu lub śnie gu
oraz ob lo dze niu. Aby uła twić pra cę ope ra to rów i per so ne -
lu tech nicz ne go ob słu gu ją ce go ma szy ny, wy po sa żo no je

w wio dą ce do ka bi ny dra bin ki o spe cjal nej kon struk cji
stop ni. Okła dzi ny i ma ty an ty po śli zgo we oraz sta bil ne po -
rę cze za bez pie cza ją ope ra to ra przed po śli zgnię ciem się
i upad kiem z wy so ko ści. Uchwyt w da chu oraz do dat ko -
wy re flek tor oświe tla ją cy stop nie uła twia ją za ję cie miej sca
w ka bi nie tak że po zmro ku i w wa run kach ogra ni czo nej
wi docz no ści, na przy kład przy złej po go dzie. Sze ro kie
błot ni ki ła do wa rek Ko mat su wy ło żo ne ma ta mi an ty po śli -
zgo wy mi two rzą swo iste plat for my, na któ rych mo gą bez -
piecz nie pra co wać me cha ni cy. Na wet w przy pad ku desz -
czu, ob lo dze nia lub sil ne go za bło ce nia ma szy ny. W ce lu
uła twie nia pro wa dze nia prac ser wi so wych i za pew nie nia
bez pie czeń stwa per so ne lo wi tech nicz ne mu, prze wi dzia -
na co dzien nie kon tro la pły nów eks plo ata cyj nych w sil ni -
ku, skrzy ni bie gów i ukła dzie hy drau licz nym ma szyn Ko -
mat su od by wa się z po zio mu pod ło ża. Me cha nik nie mu -
si ko rzy stać z dra bin ki, co znacz nie pod no si bez pie czeń -
stwo pra cy ogra ni cza jąc ry zy ko upad ku. 
Pod sta wą stwo rze nia bez piecz ne go te re nu bu do wy jest
od po wied nie sko or dy no wa nie ru chu lu dzi, ma te ria łów
oraz ma szyn. Opra co wa nie pla nu za rzą dza nia ru chem
sta no wi istot ną część te go przed się wzię cia. Po wi nien
on obej mo wać wy ty cze nie ście żek dla pie szych i dróg
tech no lo gicz nych dla ma szyn i po jaz dów, któ re za pew -
nią bez piecz ne prze miesz cza nie się lu dzi i sprzę tu. 
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Bez pie czne maszyny? Bezpieczna budowa!

W przy pad ku du żych ma szyn już sa mo za ję cie miej sca w ich ka bi nie nie sie ze so -
bą za gro że nia. Szcze gól nie przy pa da ją cym desz czu lub śnie gu oraz ob lo dze niu
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Na le ży dbać o stan ich na wierzch ni dróg tech no lo gicz -
nych. Po win ny one być na ty le sze ro kie, by w ich skraj ni
mie ści ły się wiel ko ga ba ry to we ma szy ny i po jaz dy. Ty -
cze nie dróg po win no od by wać się tak, by ogra ni czyć ich
prze bieg przez po ten cjal ne prze szko dy po tę gu ją ce za -
gro że nia w ru chu. O ile to moż li we, war to wy ty czać dro -
gi jed no kie run ko we, gdyż ła twiej je ozna ko wać i z nich
ko rzy stać. W mia rę ist nie ją cych wa run ków na le ży uni kać
pro wa dze nia cią gów ko mu ni ka cyj nych w po bli żu punk -
tów new ral gicz nych, ta kich jak na przy kład zbior ni ki pa li -
wa czy ru ro cią gi mo gą ce ulec uszko dze niu pod wpły -
wem ude rze nia. Na nie któ rych dro gach – na przy kład
wio dą cych na wy ro bi ska – za ist nieć mo że po trze ba za in -
sta lo wa nia ba rie rek bez pie czeń stwa, któ re po win ny być
na ty le wy trzy ma łe, by móc utrzy mać po jazd. Wska za ne
jest tak że, aby uni kać ostrych za krę tów z ogra ni czo ną wi -
docz no ścią oraz usta lić od po wied nie li mi ty pręd ko ści sy -
gna li zo wa ne na zna kach dro go wych. Na le ży też usta wić
w wi docz nym miej scu ostrze że nia o wszel kich ogra ni -
cze niach wy so ko ści. Ide al nie, je śli znaj dą się one od po -

wied nio wcze śniej, niż sa ma prze szko da. War to ogra ni -
czyć co fa nie ma szyn do mi ni mum, a je śli za cho dzi już ta -
ka ko niecz ność, ma newr ten po wi nien być do kład nie
nad zo ro wa ny za po mo cą sy gna li za cji lub alar mu ma -
new ru co fa nia, czuj ni ków, lu ste rek lub ka mer wstecz -
nych. Pod czas prze miesz cza nia się do ty łu ope ra tor du żej
ma szy ny ma bo wiem ogra ni czo ną wi docz ność stre fy po -
za nią. Stwa rza to za gro że nie dla ro bot ni ków pra cu ją cych
w po bli żu oraz przy czy nia się do zwięk sze nia ry zy ka ko li zji
z in ny mi ma szy na mi czy po jaz da mi pla cu bu do wy. W no -
wo cze snych ma szy nach o du żych ga ba ry tach za sto so wa -
no sze reg roz wią zań ma ją cych na ce lu ogra ni cze nie za -
gro żeń po wo do wa nych ogra ni czo ną wi dzial no ścią. Pod -
czas jaz dy do ty łu gło śny sy gnał aku stycz ny ostrze ga pra -
cu ją cych w po lu jej dzia ła nia. Pod grze wa na tyl na szy ba ka -
bi ny zde cy do wa nie po pra wia wi docz ność. 
W chwi li obec nej opty mal nym roz wią za niem umoż li wia -
ją cym bez piecz ne ma new ro wa nie ma szy na mi jest sys -

tem Gre en si ght fir my Gro ene veld. Mo że być on mon to -
wa ny fa brycz nie, jak i u sa me go użyt kow ni ka. Czę sto
ma szy ny i po jaz dy star sze go ty pu są rów nież do po sa -
ża ne przez wła ści cie li w mo du ło we ze sta wy Gre en si ght,
na któ re skła da się ko lo ro wy mo ni tor, ka me ry oraz czuj -
ni ki ul tra dź wię ko we. Gro ene veld ja ko pierw szy wy ko -
rzy stał przy pro duk cji ka mer tech no lo gię CMOS obej -
mu ją cą pro ces wy twa rza nia ukła dów sca lo nych za pew -
nia ją cą do sko na łą ja kość ob ra zu. No wej ge ne ra cji ka -
me ry po sia da ją cer ty fi ka ty (CE, DIN) i speł nia ją nor my
EMC. Po nad to przy zna ny im cer ty fi kat ADR ozna cza, iż
mo gą być one rów nież uży wa ne przy trans por cie sub -
stan cji nie bez piecz nych.
Gre en si ght jest sys te mem mo du ło wym, dla te go mo że
być opty mal nie do sto so wa ny do in dy wi du al nych po -
trzeb użyt kow ni ka. Sys tem jest nie zwy kle sku tecz ny
w dzia ła niu. Je go in sta la cja na tych miast pod no si bez -
pie czeń stwo eks plo ata cji wiel ko ga ba ry to wych ma szyn
i po jaz dów mi ni ma li zu jąc licz bę szkód ma te rial nych
i ob ra żeń pra cow ni ków. Sys tem Gre en si ght wy kry wa
bo wiem wszyst kie prze szko dy znaj du ją ce się na dro -
dze po jaz du bądź ma szy ny. Mo że rów nież za po mo cą
sy gna łu dźwię ko we go in for mo wać ope ra to ra o prze -
szko dach znaj du ją cych się w po bli żu po jaz du lub ma -
szy ny. Ko lo ro wy mo ni tor umoż li wia spra wo wa nie wzro -
ko wej kon tro li w okre ślo nym ob sza rze de tek cji, zaś
funk cja dzie le nia ob ra zu mo ni to ra – ak tyw na w przy -
pad ku pod łą cze nia kil ku ka mer – spra wia, że ope ra tor
otrzy mu je w cza sie rze czy wi stym pre cy zyj ne in for ma -
cje o ob sza rze, w któ rym pra cu je. Po ma ga to zmi ni ma -
li zo wać ry zy ko po wsta nia szkód ma te rial nych, do któ -
rych mo że dojść w trak cie ma new ro wa nia po jaz dem
czy ma szy ną. Da je tak że więk sze po czu cie bez pie -
czeń stwa za rów no sa me mu ope ra to ro wi, jak też oso -
bom trze cim znaj du ją cym się w po bli żu pra cu ją cej ma -
szy ny. Dzię ki czuj ni kom wy kry wa ne są wszyst kie prze -
szko dy znaj du ją ce się w oto cze niu po jaz du bądź ma -
szy ny. Czuj ni ki pra cu ją we wszyst kich wa run kach po -
go do wych. Są od por ne na dzia ła nie żwi ru, pia sku,

Odpowiednie wy ty cze nie scie żek dla pie szych i dróg tech no lo gicz nych dla
ma szyn i po jaz dów podnosi bezpieczeństwo placu budowy

Gre en si ght stanowić może wyposażenie fabryczne. W system doposażyć
można również sprzęt będący już w eksploatacji
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a tak że czyn ni ków at mos fe rycz nych, na przy kład mro -
zu czy wil go ci. Opty mal ne bez pie czeń stwo za pew nia
po łą cze nie ka mer Gre en si ght i czuj ni ków ul tra dź wię ko -
wych. Kon fi gu ra cja ta zwa na jest „ak tyw nym sys te mem
ka mer”, po nie waż ope ra tor otrzy mu je za rów no optycz -
ne, jak i aku stycz ne ostrze że nia o za gro że niu. Ob raz
z ka me ry, któ ry od po wia da ak tu al ne mu ma new ro wi
ma szy ny, po ka zy wa ny jest au to ma tycz nie na mo ni to -
rze: co fa nie (tyl na ka me ra), jaz da do przo du (przed nia
ka me ra) lub po ko ny wa nie za krę tów (bocz ne ka me ry).
Ja sność ob ra zu mo ni to ra jest do sto so wy wa na au to ma -
tycz nie do wa run ków oto cze nia. Za miast mo ni to ra sys -
tem Gre en si ght mo że być wy po sa żo ny w wy świe tlacz.
Jest to ma łe urzą dze nie alar mo we, któ re znaj du je się
w ka bi nie i ostrze ga ope ra to ra o tym, co dzie je się
w stre fie wy kry wa nia za po mo cą sy gna łów dźwię ko wych
i świetl nych. Wy świe tlacz czę sto mon to wa ny jest w ko -
par kach, ła do war kach oraz in nych ro dza jach ma szyn
ma ją cych re la tyw nie ma łą ka bi nę. W nie któ rych sy tu -
acjach sa me ostrze że nie świetl ne by wa nie wy star cza ją -
ce, stąd do dat ko wy, do brze sły szal ny sy gnał dźwię ko wy
wy do by wa ją cy się z brzę czy ka z pew no ścią wzmoc ni po -
czu cie bez pie czeń stwa osób znaj du ją cych się bar dzo
bli sko po jaz du czy ma szy ny.
Te ren każ dej bu do wy jest miej scem spe cy ficz nym.
Licz ni pra cow ni cy różnych specjalności spo ty ka ją się
tu, by w wy zna czo nych miej scach przez ści śle okre ślo -
ny czas wy ko ny wać po wie rzo ne im za da nia. Po ich zre -
ali zo wa niu niemal natychmiast przystępują do realizacji
ko lej nych. Naj czę ściej w in nym miej scu, na ko lej nym
pla cu bu do wy. Być mo że tak że z te go po wo du pra co -
daw com bra ku je nie kie dy od po wied niej de ter mi na cji,
by do głęb nie, a nie po bież nie za jąć się kwe stia mi bez -
pie czeń stwa i na kre ślić naj lep szy spo sób iden ty fi ka cji
i mi ni ma li za cji po ten cjal nych za gro żeń.
Przed przystąpieniem do realizacji ja kich kol wiek prac
na te re nie bu do wy na le ży najpierw prze ana li zo wać za -

leż ność mię dzy wy ko rzy sty wa ny mi ma te ria ła mi, sprzę -
tem oraz sto so wa ny mi pro ce sa mi pra cy. Sza cu je się, że
przy czyn sześć dzie się ciu pro cent wy pad ków śmier tel -
nych na te re nie bu do wy upa try wać na le ży w błęd nych
de cy zjach pod ję tych przed roz po czę ciem pra cy. Ta kie
czyn ni ki, jak nie wła ści we pla no wa nie, ma te ria ły bu dow -
la ne ni skiej ja ko ści, a w szcze gól no ści póź niej sze zmia -
ny w pro jek cie, po wo du ją za mie sza nie i więk sze praw do -
po do bień stwo za ist nie nia sy tu acji nio są cej w so bie za -
gro że nie dla pra cow ni ków. 
Trzy naj częst sze przy czy ny wy pad ków śmier tel nych
na te re nie placu bu do wy to: upad ki pod czas pra cy
na wy so ko ściach, po trą ce nia przez ma szy ny bu dow la -
ne oraz wy pad ki przy uno sze niu ma te ria łów za po mo cą
dźwi gów, no śni ków te le sko po wych itd. Nie koń czy się
jed nak na wy pad kach śmier tel nych, ilość zgło szo nych
ob ra żeń jest wie lo krot nie wyż sza, a te z ko lei są je dy nie
wierz choł kiem gó ry lo do wej drob nych wy pad ków, nie -

do szłych wy pad ków oraz szczę śli wie za koń czo nych
nie bez piecz nych zda rzeń.
Praca na budowie za wsze związana jest z pewną dozą
ryzyka. Ważne jest  jed nak, by pracować w sposób
przemyślany. Każda, nawet najprostsza czynność  wy -
ko ny wa na bez myśl nie mo że stać się nie bez piecz na. Na
poczucie bez pie czeń stwa wpływ ma wiele czynników,
na przykład od po wied nia odzież ochron na. Ka ski, obu -
wie z me ta lo wy mi wzmoc nie nia mi oraz ka mi zel ki
ochron ne są pod sta wą, pracownicy placu budowy
niejednokrotnie korzystają także z oku la rów ochron -
nych, rę ka wi c czy na usz ni ków. Specjalistyczna odzież
ochron na spra wia, że przebywający na pla cu bu do wy
stają się bar dziej wi docz ni  i pod kre śla istotę kwe stii
bez pie czeń stwa. W koń cu to na pra cow ni kach bu do wy,
a więc lu dziach naj bar dziej za gro żo nych spo czy wa du -
ża część od po wie dzial no ści za jego utrzy ma nie. Choć
wydaje się być to oczywiste, to jed nak lu dzie nie za -
wsze czynią to, co jest dla nich naj lep sze.
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Pod sta wą stwo rze nia bez piecz ne go placu bu do wy jest od po wied nie sko or -
dy no wa nie przemieszczania się lu dzi, ma te ria łów oraz ma szyn

Specjalne uchwyty ułatwiają montaż czujników Greensight na wszelkiego
typu pojazdach i maszynach
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Ży je my w świe cie, któ ry wprost „bom bar du je” nas
ostrze że nia mi. Oba wa przed od da niem przez po szko -
do wa ne go w wy pad ku spra wy do są du spra wi ła, że fir -
my umiesz cza ją ostrze że nia do słow nie wszę dzie. Na -
wet na kub kach do ka wy spo ty ka się ha sło „uwa żaj,
mo że być go rą ce!”. Na tłok ostrze żeń ma swo je złe stro -
ny. Znie czu la bo wiem na mniej oczy wi ste, ale rze czy wi -
ste za gro że nia. Dla te go prze by wa ją cy w po bli żu ma -
szyn bu dow la nych mu szą być świa do mi, że kon se -
kwen cją nie zwra ca nia uwa gi na kwe stie bez pie czeń -
stwa na pla cu bu do wy mo że być za gro że nie ich zdro -
wia, a na wet ży cia. 
Naj bar dziej na ra że ni na nie bez pie czeń stwa są mło dzi
pra cow ni cy nie le gi ty mu ją cy się dłu gim sta żem w za wo -
dzie. Z re gu ły nie są bo wiem świa do mi czy ha ją cych za -
gro żeń. Dla te go jak naj wcze śniej sze za po zna nie tej gru -
py pra cow ni ków z za gad nie nia mi za rzą dza nia ry zy kiem
w miej scu pra cy sta je się klu czo we dla unik nię cia nie -
bez pie czeństw. Jed nak pod czas pra cy ma my sta le
do czy nie nia ze zmie nia ją cą się sy tu acją. Dla te go za -
wsze na le ży za dać so bie py ta nia: czy po ziom ob sa dze -
nia sta no wisk jest od po wied ni do ilo ści wy ko ny wa nej
pra cy? Czy za ło ga nie jest zmę czo na z po wo du nad mia -
ru obo wiąz ków pod czas zmia ny lub nad go dzin? Czy
pra cow ni cy po sia da ją od po wied nie kom pe ten cje do wy -
ko ny wa nia da nej pra cy – za rów no w za kre sie po sia da -
nej wie dzy, jak i wa run ków fi zycz nych? Są to py ta nia,
któ re mu si od po wie dzieć każ dy or ga ni zu ją cy pra cę
na pla cu bu do wy.

Pro wa dze nie ma szy ny pod wy pły wem nie któ rych le ków
lub al ko ho lu jest oczy wi ście su ro wo za bro nio ne, jed nak
w prak ty ce ob ser wu je my czę sto przy zwo le nie na te go
ro dza ju ne ga tyw ne za cho wa nia. A prze cież na wet po -
zor nie nie szko dli we pre pa ra ty na ob ni że nie ci śnie nia
krwi, aler gie czy zwy kłe prze zię bie nie, po wo do wać mo -
gą ob ni że nie kon cen tra cji, za wro ty gło wy i sen ność.
W ta kich przy pad kach obo wią zy wać po win na za sa da

„ze ro to le ran cji”, ope ra to rzy po win ni być świa do mi sta -
nu, w ja kim się znaj du ją, po to, aby bez piecz nie pra co -
wać ze sprzę tem bu dow la nym. Każ dy uczest nik pro ce -
su tech no lo gicz ne go pla cu bu do wy po wi nien w peł ni
od po wia dać za bez pie czeń stwo, sto su jąc się do za sad
i re gu la cji oraz zwra cać uwa gę, aby by ły one efek tyw nie
ko mu ni ko wa ne wszyst kim za in te re so wa nym (na wet
w róż nych ję zy kach, je śli za ło ga pla cu bu do wy skła da
się tak że z ob co kra jow ców). 

Wni kli we za po zna nie się z do ku men ta cją tech nicz no -ru -
cho wą jest nie zwy kle istot ne, gdyż kie row cy po jaz dów
i ope ra to rzy ma szyn mu szą zda wać so bie spra wę
z ogra ni czeń, tak aby nie prze kra czać ła dow no ści, ką ta
na chy le nia czy pręd ko ści mak sy mal nej. Z chwi lą wy stą -
pie nia pro ble mu, mu szą wie dzieć, jak się za cho wać.
Na przy kład je śli ma szy na ma się prze wró cić, ope ra tor
po wi nien bez względ nie po zo stać w za pię tych pa sach
bez pie czeń stwa i ni gdy nie pró bo wać salwować się
ucieczką wy ska kując z ka bi ny.
W cią gu ostat nie go pół wie cza w świa to wym bu dow nic -
twie do ko na ły się dia me tral ne zmia ny. Uprzed nio
na pla cu bu do wy wy ko rzy sty wa no głów nie pra cę fi -
zycz ną, te raz jest to sek tor zdo mi no wa ny przez ma szy -
ny. Cięż ką pra cę, któ rą kie dyś z mo zo łem wy ko ny wa li
ro bot ni cy, te raz zme cha ni zo wa no. Do rąk pra cow ni ków
pla ców bu do wy tra fił sprzęt bu dow la ny. Nie tyl ko wy -
daj ny, ale tak że pod no szą cy bez pie czeń stwo pra cy.
Pro du cen ci na sta wia ją się na wy mia nę opi nii z użyt kow -
ni ka mi swych ma szyn. Chęt nie ko rzy sta ją z ich su ge stii.
Do świad cze nia ze bra ne w cza sie eks plo ata cji w róż no -
ra kich, cza sem wręcz eks tre mal nych wa run kach po zwa -
la ją na dal sze roz wi ja nie i tak nie zwy kle za awan so wa -
nych tech no lo gicz nie kon struk cji. Pro du cen ci przy wią -
zu ją du że zna cze nie do zwięk sze nia wy daj no ści ma -
szyn, ale nie mo że się to od by wać  kosz tem bez pie czeń -
stwa ich ope ra to rów i ro bot ni ków pla cu bu do wy znaj du -
ją cych się w po lu ich dzia ła nia.
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Na drogach technologicznych kopalni surowców skalnych panuje niekiedy
ruch niczym w Warszawie na Marszałkowskiej…

W takich warunkach brak zachowania ostrożności ozna cza zwięk szo ne
ryzy ko ko li zji, wy pad ku lub spo wo do wa nia szkód materialnych
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Pro duk ty fir mo wa ne mar ką Trim ble – choć nie zwy -
kle pre cy zyj ne – nie są wca le de li kat ne. Wprost
prze ciw nie, dzięki temu, iż Trimble wyodrębnił

specjalną dywizję Heavy Civil Construction – wszelkie
urządzenia i komponenty powstające z myślą o ultra
ciężkich warunkach panujących na placu budowy  sły -
ną z so lid no ści wy ko na nia i od por no ści. Oczy wi ście,
w trak cie eks plo ata cji mo gą przy da rzyć się awa ria czy
uszko dze nie me cha nicz ne sprzę tu. W ta kich przy pad -
kach każ dy z użyt kow ni ków sys te mów ste ro wa nia ma -
szy na mi Trim ble li czyć mo że na wspar cie tech nicz ne.
Ofe ru je je Cen trum Ser wi so we fir my SITECH Po land
pro wa dzą cej au to ry zo wa ną, cer ty fi ko wa ną dzia łal ność
ser wi so wą dla sys te mów ste ro wa nia ma szy na mi i in -
nych sys te mów po mia ro wych mar ki Trim ble.
W przy pad ku wystąpienia awa rii użyt kow ni cy sprzę tu
Trim ble li czyć mo gą na szyb ką po moc. Na te re nie ca -
łe go kra ju do dys po zy cji klien tów po zo sta je sieć mo bil -
nych in ży nie rów wspar cia tech nicz ne go. Zgła sza nie
pro ble mów jest bar dzo pro ste. Wy star czy tyl ko wy peł -
nić for mu larz na stro nie in ter ne to wej po da jąc typ i miej -
sce pra cy ma szy ny, ro dzaj sys te mu, ob ja wy uster ki
i da ne kon tak to we. Ser wis SITECH Po land bez zwłocz -
nie kon tak tu je się za rów no z oso bą od po wie dzial ną
za park ma szy no wy w fir mie zgła sza ją cej awa rię, jak
i z ope ra to rem, któ ry za ob ser wo wał od stęp stwa
od nor my w funk cjo no wa niu sprzę tu. Usprawnia to
działanie serwisu ułatwiając po sta wie nie wła ści wej dia -
gno zy co do przyczyn usterki. 
Dia gno za na stę pu je nie zwłocz nie po zgło sze niu uster -
ki – in ży nier wspar cia tech nicz ne go te le fo nicz nie prze -
pro wa dza wy wiad z użyt kow ni kiem sys te mu. Po po sta -
wie niu wstęp nej dia gno zy od po wied nio wy po sa żo ny
ser wi sant SITECH je dzie na plac bu do wy, aby roz po -
znać sy tu ację w miej scu pra cy ma szy ny. Prze wi dzia ny
czas usu nię cia awa rii wy no si 48 go dzin, jed nak że zwy -
kle na pra wa na stę pu je dzień po zgło sze niu uster ki.
SITECH do kła da wszel kich sta rań, aby ser wi sant na pra -
wił urzą dze nie na miej scu pod czas pierw szej wi zy ty
w miej scu użyt ko wa nia sprzę tu.
Znacz nym udo god nie niem już na eta pie wstęp ne go
usta la nia przy czyn awa rii jest tak zwany Re mo te As si -
stant. Roz wią za nie to za pew nia wspar cie tech nicz ne
w cza sie rze czy wi stym ze spo łom po mia ro wym lub ope -
ra to rom ma szyn do prac ziem nych, eli mi nu jąc prze sto -
je oraz kosz ty wy ni ka ją ce z ocze ki wa nia na przy jazd
ser wi san ta na plac bu do wy. 
Krót szy czas bez pro duk tyw ne go prze sto ju w ocze ki wa -
niu na wspar cie tech nicz ne prze kła da się na wyż szą wy -
daj ność pra cy na bu do wie oraz zre du ko wa nie bie żą -
cych kosz tów eks plo ata cyj nych, na przy kład dzię ki
ogra ni cze niu strat pa li wa. Kie row ni cy mo gą szko lić
na od le głość nie do świad czo nych ope ra to rów i wpro wa -

dzać no wych pra cow ni ków na plac bu do wy wie dząc, że
bę dą w sta nie udzie lić im od po wied nie go wspar cia
tech nicz ne go. Wąt pli wo ści pra cow ni ka do ty czą ce za ło -
żeń pro jek tu, ko lej no ści wy ko na nia prac lub usta wień
ma szy ny, mo gą zdez or ga ni zo wać ro bo ty, wy wo łać
kosz tow ną re ak cję łań cu cho wą w po sta ci prze sto jów,
opóź nień, a na wet ko niecz no ści do ko ny wa nia po pra -
wek. Te raz w ce lu roz wią za nia pro ble mów i kon ty nu -
owa nia pra cy ope ra tor lub pra cow ni cy te re no wi mo gą
ko mu ni ko wać się w cza sie rze czy wi stym z biu rem pro -
jek tu lub de ale rem sys te mów Trim ble – SITECH Po land.
Ope ra to rzy ma szyn mo gą roz wią zy wać na po tka ne pro -
ble my na wet bez opusz cza nia ka bi ny i za trzy my wa nia
ma szy ny. W ra zie po trze by per so nel wspar cia SITECH
Po land mo że prze jąć zdal ną kon tro lę nad jed nost ką
ste ru ją cą w ka bi nie ma szy ny, okre ślić wer sję pli ku pro -
jek to we go, spraw dzić usta wie nia czuj ni ków oraz uzy -
skać do stęp do ukła du dia gno sty ki w ce lu roz wią za nia
pro ble mów eks plo ata cyj nych. 
Kie row ni cy prac po mia ro wych i pra cow ni cy nad zo ru
na bu do wie mo gą wy ko rzy sty wać urzą dze nie Re mo te
As si stant do szko le nia no wych ze spo łów nad zo ru oraz
w ce lu szyb kie go spraw dze nia, czy uży wa ny przez nich
sprzęt Trim ble dzia ła pra wi dło wo.
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SITECH Po land – ekspert w dziedzinie technologii pomiarowych

SITECH Po land ofe ru je użyt kow ni kom sprzę tu Trim ble kom plek so we wspar cie,
tak że w za kre sie ka li bra cji, na praw i roz wią zy wa nia pro ble mów tech no lo gicz nych



http://www.sitech-poland.pl/
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Choć pod wo zia gą sie ni co we wy stę pu ją w mo to ry za -
cji znacz nie rza dziej niż pod wo zia ko ło we, ich zna -
cze nie jest nie do prze ce nia nia. Wy ni ka to z fak tu,

że w wie lu przy pad kach ma ją de cy du ją cy wpływ na funk -
cjo nal ność i wła ści wo ści użyt ko we da nej kon struk cji.
W ma szy nach do ro bót ziem nych moż na za uwa żyć
dwie za sad ni cze fa zy dzia ła nia. Pierw sza to okres, gdy
wy ko ny wa na pra ca wy mu sza po stój ma szy ny. W tym
przy pad ku wy róż ni kiem pra wi dło we go za cho wa nia po -
jaz du jest je go sta tecz ność po przecz na i wzdłuż na. Do -
brym przy kła dem ta kiej sy tu acji jest ko par ka pod się -
bier na. Jej pod wo zie, oprócz sta tecz no ści wy ma ga nej
pod czas ob ro tu osprzę tu, po win no za pew niać od po -
wied nie unie ru cho mie nie (za ko twi cze nie) ma szy ny, nie -
zbęd ne do efek tyw ne go na peł nia nia łyż ki. Dru ga fa za
pra cy ma szyn do ro bót ziem nych to ich ruch. Tu wy ma -
ga na jest od po wied nia si ła ucią gu, po ko nu ją ca opo ry
to cze nia i opo ry ura bia nia grun tu, np. pod czas pra cy
zry wa kiem czy prze py cha nia le mie szem zwa łu grun tu.
Po nad to w wie lu przy pad kach ma szy na mu si pra co wać
na grzą skim te re nie, dla te go ocze ku je się od niej aby
wy wie ra ła jak naj niż szy na cisk na pod ło że, co nie tyl ko
po zwo li na efek tyw ną pra cę, ale bę dzie rów nież za po -
bie gać po wsta wa niu ko le in. Ta kim wy ma ga niom są
w sta nie spro stać je dy nie pod wo zia gą sie ni co we, któ re
wy stę pu ją w wie lu róż nych wy ko na niach, naj le piej od -
po wia da ją cych kon kret nym za sto so wa niom. 
Naj ogól niej szy po dział pod wo zi gą sie ni co wych de ter mi -
nu je mak sy mal na pręd kość jaz dy. Jej war tość 15 km/h
dzie li gą sie ni co we ukła dy jaz dy na szyb ko bież ne i wol no -
bież ne. Ukła dy pierw szej gru py wy stę pu ją głów nie w po -
jaz dach woj sko wych, dru giej – w ma szy nach ro bo czych.

In nym kry te rium po dzia łu pod wo zi gą sie ni co wych jest
układ na pę du gą sie nic. Ko ło na pę do we mo że być
umiesz czo ne z przo du lub z ty łu po jaz du. De cy du je
o tym pręd kość jaz dy ty po wa dla da nej ma szy ny. W po -
jaz dach szyb ko bież nych ko ło na pę do we jest umiesz -
czo ne z przo du. Za pew nia to moc ny na ciąg gór nej czę -
ści gą sie ni cy, chro niąc ją przed in ten syw nym fa lo wa -
niem przy du żej pręd ko ści jaz dy. Wa dą ta kie go na pę du
jest nie ko rzyst ny roz kład ob cią żeń wzdłuż pa sa gą sie ni -
cy: od dzia ły wa nie mak sy mal nych sił przy pa da na gór ny
od ci nek gą sie ni cy od ko ła na pę do we go do tyl nych ro -
lek no śnych. Du żym ob cią że niom są pod da wa ne rów -
nież ło ży ska oraz me cha nizm na pi na ją cy. Naj bar dziej
roz po wszech nio ny jest układ z ko łem na pę do wym
umiesz czo nym w tyl nej czę ści po jaz du, sto so wa ny
w po jaz dach wol no bież nych. Roz wią za nie to wpły wa
ko rzyst nie na struk tu rę ob cią że nia pa sa gą sie ni cy, na -
cią ga ne go in ten syw nie po mię dzy ko łem na pę do wym
i rol ka mi no śny mi.
Na pęd po jaz du gą sie ni co we go jest re ali zo wa ny przez
ob rót ko ła zę ba te go o zę bach do sto so wa nych do śred -
ni cy tu lei ogniw pa sa sta lo we go lub wy stę pów za cze po -
wych w przy pad ku pa sa gu mo we go. Ko ła na pę do we
dzie lą się na peł ne i z wień cem zę ba tym. Wień ce mo gą
być jed no czę ścio we lub zło żo ne z seg men tów obej mu -
ją cych np. trzy zę by. Są one ni to wa ne lub przy krę ca ne
do rdze nia. Ko ła na pę do we są wy ko ny wa ne z ni sko pro -
cen to wych sta li sto po wych (w pro ce sie od le wa nia),
na kon struk cje o pod wyż szo nej wy trzy ma ło ści prze zna -
cza się ni sko sto po we sta le bo ro we (ku te ma try co wo).
W ce lu zwięk sze nia od por no ści na ście ra nie go to we
wy ro by pod da je się har to wa niu in duk cyj ne mu na głę -
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Pod wo zia gą sie ni co we – bez nich ani rusz!

Czę sto spo ty ka się wa run ki pra cy, w któ rych ele men ty pod wo zia gą sie ni co we go do słow nie mie lą ośro dek grun to wy, a tym sa mym są na ra żo ne na szyb sze zu ży cie
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bo kość 3-7 mm. Ko ła na pi na ją ce współ pra cu ją z bież -
nia mi ogniw łań cu cha gą sie ni co we go. Prze suw na oś
umoż li wia re gu la cję na cią gu gą sie nic. Wy róż nia się trzy
ty py me cha ni zmów na pi na ją cych: sprę ży no wy, sprę ży -
no wo -hy drau licz ny i hy drau licz ny. Ko ła na pi na ją ce są
od le wa ne, ku te bądź spa wa ne i wy ko na ne z ta kich sa -
mych ma te ria łów, jak ko ła na pę do we.
Waż ny mi ele men ta mi pod wo zia gą sie ni co we go są rol ki
no śne i pod po ro we. Rol ki no śne znaj du ją się w dol nej
czę ści gą sie ni cy i sta no wią układ prze no sze nia ob cią -
żeń na pod ło że. Rol ki gór ne (pod po ro we) ogra ni cza ją
zwis gór ne go pa sa gą sie ni cy. Od po wied nie pro wa dze -
nie łań cu cha za pew nia ją koł nie rze zwa ne flan ga mi, któ -
re naj czę ściej ogra ni cza ją bież nię ro lek no śnych od ze -
wnątrz, zaś w przy pad ku ro lek pod po ro wych od stro ny
we wnętrz nej. We wnątrz rol ki, spa wa nej z dwóch jed na -
ko wych czę ści, znaj du je się ko mo ra ze sma rem. Za po -
mo cą otwo rów smar jest rów no mier nie roz pro wa dza ny
do pa ne wek ob ra ca ją cych się na sta łej osi. Rol ki są na -
sma ro wa ne na ca ły okres eks plo ata cji. Jest to moż li we
dzię ki sto so wa niu wy so kiej kla sy uszczel nień, za bez -
pie cza ją cych układ przed wni ka niem za nie czysz czeń
i wy do sta wa niem się środ ka smar ne go. Du że zna cze -
nie ma rów nież od por ność na od dzia ły wa nie wa run ków
at mos fe rycz nych czy pro ce sów sta rze nia.
Łań cuch two rzą ogni wa po łą czo ne za po mo cą sworz ni
i tu lei. Wy ko nu je się je w pro ce sie ku cia ma try co we go
ze sta li man ga no wej lub man ga no wo -chro mo wej. Bież -
nie są ob ra bia ne ciepl nie na głę bo kość 5-10 mm. Po -
dob nie jak w przy pad ku ro lek, ru cho me po łą cze nia są
na sma ro wa ne na ca ły okres eks plo ata cji. Sto su je się
rów nież pa sy gą sie ni co we zbu do wa ne z ogniw łań cu -
cha bę dą cych jed no cze śnie pły ta mi. Ta kie roz wią za nia
są prze waż nie wy ko rzy sty wa ne w po jaz dach szyb ko -
bież nych (czoł gi), a wśród ma szyn ro bo czych w roz wią -
za niach spe cjal nych, jak mi ni ma szy ny lub ma szy ny
o bar dzo du żej ma sie (żu ra wie sa mo jezd ne). Naj rza -
dziej wy stę pu ją pa sy ażu ro we (prze strzen ne), w któ rych
nie do każ de go ogni wa łań cu cha gą sie ni cy przy mo co -

wa no pły tę no śną, tyl ko np. do co dru gie go. Je śli cho -
dzi o ro dza je pod wo zi gą sie ni co wych, to naj czę ściej
wy stę pu je pięć pod sta wo wych ty pów ta kich ze spo łów:
• układ sko śny – jest sto so wa ny głów nie w po jaz dach

woj sko wych, jak czoł gi czy trans por te ry opan ce rzo -
ne, ale tak że w trans por te rach bu dow la nych i cią gni -
kach rol ni czych. Cha rak te ry zu je się rów no le głym
unie sie niem ko ła na pę do we go i na pi na ją ce go wzglę -
dem płasz czy zny pod ło ża. Z grun tem współ pra cu ją
rol ki no śne, któ re mo gą być za wie szo ne in dy wi du al -
nie lub też wah li wie – pa ra mi, w tzw. ka ret kach,

• układ pół sko śny – wy stę pu je prze waż nie w ma łych
trans por te rach bu dow la nych. Umiesz czo ne z ty łu ko -
ło na pę do we przy le ga do pod ło ża i jest znacz nie
więk sze od ko ła na pi na ją ce go. Dru gie ko ło jest lek ko
unie sio ne, co uła twia po ko ny wa nie nie rów no ści. Ta -
kie roz wią za nie spraw dza się w ma szy nach o do mi -
nu ją cym przed nim kie run ku jaz dy,

• układ trój kąt ny – zna lazł za sto so wa nie w cią gni kach
rol ni czych i ma szy nach bu dow la nych. Ko ło na pę do -
we jest tu znacz nie od su nię te od płasz czy zny pod ło -
ża i umiesz czo ne bli żej środ ka gą sie ni cy, a w je go
miej scu znaj du je się do dat ko we ko ło na pi na ją ce,
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Gwo li sto so wa nia po praw nej no men kla tu ry, pre zen tu je my bu do wę pod wo zia gą sie ni co we go na przy kła dzie ukła du pła skie go: 1 – rol ka pod po ro wa, 2 – bocz na osło na
gą sie ni cy, 3 – ko ło na pę do we, 4 – ogni wo łań cu cho we, 5 – pły ta gą sie ni co wa, 6 – ostro ga prze ciw po śli zgo wa, 7 – ko ło na pi na ją ce, 8 – ra ma trak cyj na, 9 – rol ka no śna

1

2
3

4
5

6

7

8

Układ trójkątny ogranicza zużycie elementów przenoszących moment
obrotowy, ale skutkuje również mniejszym kątem opasania koła napędowego

9
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Roz wią za nie to wdro ży ła i naj peł niej do pra co wa ła fir -
ma Ca ter pil lar. Po cząt ko wo układ „H” (od sło wa
high – wy so ki) za sto so wa no w cięż kich spy char kach
D8, D9 i D10. W 1986 r. wpro wa dzo no go w lżej szych
ma szy nach D4, D5, D6, D7 oraz w naj cięż szej z ozna -
cze niem D11. Układ trój kąt ny cha rak te ry zu je się
zwięk szo ną ży wot no ścią ele men tów prze no szą cych
mo ment ob ro to wy (sprzę gieł ste ru ją cych, zwol nic),
nie na ra żo nych na ude rze nio we ob cią że nia po cho -
dzą ce od pod ło ża oraz na za nie czysz cze nia. Ma jed -
nak i wa dy, jak np. ma ły kąt opa sa nia ko ła na pę do we -
go, po ni żej 90°. Mniej sza licz ba współ pra cu ją cych
par (zę bów ko ła ze sworz nia mi łań cu cha) na ra ża je
na więk sze ob cią że nia dy na micz ne i zmę cze nio we,

• układ pła ski – jest naj bar dziej roz po wszech nio ny, wy -
róż nia się przy le ga ją cym do pod ło ża (przez pas gą -
sie ni cy) ko łem na pi na ją cym i na pę dza ją cym. Ist nie ją
jed nak roz wią za nia, gdzie ko ła te są nie znacz nie
unie sio ne, jak np. w nie któ rych ma szy nach fir my Lie -
bherr. Ma to na ce lu ła twiej sze po ko ny wa nie nie wiel -
kich nie rów no ści te re nu, bądź też wy ni ka z cha rak te -
ru pra cy zry wa kiem, gdzie stre fa odła mu grun tu nie

po win na być blo ko wa na przez na cisk pa sa gą sie ni -
cy. W prze wa ża ją cej więk szo ści kon struk cji rol ki no -
śne mo co wa ne są sztyw no do ra my trak cyj nej, co
po zwa la na lep szą pe ne tra cję grun tu, a w efek cie
na roz wi nię cie więk szej si ły jaz dy,

• układ kli no wy – w tym przy pad ku ko ło na pę do we jest
znacz nie więk sze od ko ła na pi na ją ce go. Pod wo zie to
wy stę pu je w nie któ rych cią gni kach rol ni czych, np.
Chal len ger ofe ro wa nych przez kon cern AGCO,

• układ mie sza ny – spo ty ka ny naj czę ściej w róż ne go ro -
dza ju mi ni tran spor te rach, czy li tzw. tacz kach sa mo -
jezd nych, ale tak że ła do war kach o ste ro wa niu bur to -
wym, wie lo funk cyj nych no śni kach na rzę dzi, po jaz dach
te re no wych itp. Sta no wi on po łą cze nie wy żej opi sy wa -
nych kon struk cji, ma ją ce na ce lu jesz cze lep sze do pa -
so wa nie sprzę tu do kon kret nych wa run ków pra cy.

Pra wie wszyst kie sta lo we pa sy gą sie ni co we, nie za leż nie
od ich bu do wy, ma ją pły ty wy po sa żo ne w ostro gi prze -
ciw śli zgo we, któ rych głów nym za da niem jest zwięk sza -

nie si ły jaz dy roz wi ja nej na da nym pod ło żu, czy li re ak cji
te go ośrod ka na ich ści na ją ce dzia ła nie. Ma te ria łem uży -
wa nym w pro duk cji płyt gą sie ni co wych jest au ste ni tycz -
ne sta li wo Had fiel da o za war to ści 1,0-1,4% wę gla
i od 12,0 do 14,0% man ga nu. Jest kil ka spo so bów pro -
duk cji płyt gą sie ni co wych. Do naj częst szych na le ży cię -
cie z wal co wa nych dłu życ, któ re są na stęp nie pod da wa -
ne ob rób ce me cha nicz nej (wier ce nie, fre zo wa nie) oraz
ciepl nej (har to wa nie in duk cyj ne). W pro duk cji płyt jest
też miej sce na ku cie ma try co we i od le wa nie. Dwie ostat -
nie tech no lo gie są sto so wa ne przy wy ko ny wa niu płyt
o nie stan dar do wych kształ tach, po zwa la ją wy eli mi no wać
część ob rób ki me cha nicz nej, np. wier ce nie (przez od po -
wied ni kształt for my czy ma try cy). Wśród roz wią zań kon -
struk cyj nych sta lo wych płyt gą sie ni co wych moż na wy -
róż nić trzy pod sta wo we ro dza je ta kich ele men tów:
• stan dar do we (tzw. ty pu spy char ko we go) z po je dyn -

czą ostro gą za pew nia ją cą do brą pe ne tra cję grun tu,
a przez to wy so kie war to ści si ły jaz dy,

• dwu ostro go we (tzw. ty pu ła do war ko we go) o mniej -
szej wy so ko ści ostróg w po rów na niu z od mia na mi
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Układ skośny jest chętnie stosowany w transporterach budowlanych, bo
umożliwia najazd na przeszkodę w obu kierunkach jazdy, a tym samym ułatwia
manewrowanie i wyładunek urobku w optymalnym miejscu

Pod wo zie o ukła dzie kli no wym to znak roz po znaw czy cią gni ków rol ni czych
Chal len ger. Po nie kąd na wią zu je ono do ukła du jezd ne go ko ło wych ma szyn te -
go ty pu, z ko ła mi po łą czo ny mi pa sa mi gą sie ni co wy mi 

W ciężkich ciągnikach i kombajnach pracujących z reguły na grząskich
podłożach tradycyjne koła są zastępowane gąsienicami trójkątnymi. Poprawia
to właściwości trakcyjne tych pojazdów
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spy char ko wy mi, po zwa la ją ce na uzy ski wa nie wy so -
kiej si ły jaz dy nie zbęd nej do efek tyw ne go na peł nia nia
łyż ki ła do war ki przy ogra ni czo nych opo rach skrę tu,

• trój o stro go we (tzw. ty pu ko par ko we go) o naj niż szych
ostro gach, sto so wa ne w ce lu za pew nie nia sta tecz no -
ści ma szy ny przy jak naj mniej szej de for ma cji pod ło ża.

Naj prost sze i naj tań sze do wy ko na nia ostro gi w for mie
tra pe zo idu wzbo ga ca się cza sa mi przez na przykład sko -
śne ścię cia (pod ką tem 30÷50°) bądź pro mie nio we za -
okrą gle nia bocz nych wierz choł ków w ce lu prze ciw dzia ła -
nia wy ła my wa niu się wierz choł ków pod czas pra cy
w cięż kich, ska li stych ośrod kach. Na le ży bo wiem pa mię -
tać, że wierz choł ki te są ob cią żo ne rów nie in ten syw nie
jak na sad ki kro jów zry wa ków pra cu ją cych w pod ło żu
ska li stym i dla te go nie któ rzy wy twór cy pa sów gą sie ni co -
wych pro du ku ją pły ty z ostro ga mi ścię ty mi. Z dru giej
stro ny, obec nie pro du ko wa ne ma szy ny co raz czę ściej są
wy po sa ża ne w gą sie ni ce, któ rych ostro gi cha rak te ry zu ją
się in nym od wspo mnia nych wy żej, bar dziej zło żo nym
kształ tem. Zwią za ne jest to z uwzględ nie niem współ pra -
cy gą sie nic z pod ło ża mi o ni skiej no śno ści, któ rych
cząst ki są wy tła cza ne na bo ki spod na ci ska ją cych na nie
płyt (co po gar sza tym sa mym sta tecz ność ma szy ny) lub
z pod ło ża mi zło żo ny mi z czą stek o du żych wy mia rach,
od dzia ły wu ją cych nisz czą co na kra wę dzie pro sto pa dło -
ścien nych czy tra pe zo idal nych ostróg. Na ta kich pod ło -
żach pra cu ją naj czę ściej ma szy ny wy po sa żo ne w pa sy
ty pu swamp, któ rych pre kur so ra mi by ły spy char ki Ko -
mat su. Pa sy ta kie są szer sze od stan dar do wych i ma ją
od mien ną bu do wę. W ma szy nach z pa sa mi ty pu swamp
za miast pła skich płyt sto su je się prze strzen ne bry ły
o prze kro ju w for mie trój ką ta krzy wo li nio we go lub zło żo -
ne for my bry ło we o zmien nym prze kro ju. Ta kie pły ty
w mo men cie roz po czę cia prze wi ja nia się wo kół ko ła na -
pę do we go od da la ją się od sie bie, umoż li wia jąc ła twe wy -
do sta nie się z pod ło ża bez wy ry wa nia je go czą stek i po -
wo du ją tym sa mym zmniej sza nie in ten syw no ści zja wisk
ad he zyj nych. Pły ty ty pu swamp są z re gu ły szer sze
od stan dar do wych (mniej szy na cisk jed nost ko wy) i wy -
ko nu je się je z me ta li lek kich (sto py alu mi nium) lub na -
wet z utwar dzo ne go po li ure ta nu bądź z po li wę gla nu.
Do ma szyn pra cu ją cych na grzą skich te re nach i o sto -
sun ko wo ma łej ma sie wła snej są prze zna czo ne pa sy
gą sie ni co we z pły ta mi pro fi lo wa ny mi. Są one wy ko na ne
z bla chy o nie wiel kiej gru bo ści, ma ją po przecz ne prze -
tło cze nie za pew nia ją ce od po wied nią sztyw ność i peł -
nią ce jed no cze śnie funk cję ostro gi prze ciw po śli zgo wej.
Roz wią za nia konstrukcyjne tego rodzaju spo ty ka się
naj czę ściej w ma szy nach rol ni czych.
Od kil ku lat oferowane są rów nież pły ty z ostro ga mi
o „fa lu ją cym” za ry sie, wy ko ny wa ne w pro ce sie od ku wa -
nia lub od le wa nia. Moż na je spo tkać naj czę ściej na pły -
tach gą sie ni co wych du żych ko pa rek jed no na czy nio -
wych. Ta kie roz wią za nie po zwa la na roz wi ja nie więk szej
si ły jaz dy przy ogra ni cze niu opo rów skrę tu.

W naj więk szych ma szy nach sto so wa ne są pły ty gą sie ni co we z ostro ga mi krzy -
wo li nio wy mi. Ta kie roz wią za nie po zwa la na roz wi ja nie więk szej si ły jaz dy,
przy ogra ni cze niu opo rów skrę tu

W ce lu ogra ni cze nia opo rów skrę tu, a jed no cze śnie po wo do wa nia mniej szych
uszko dzeń pod ło ża sto su je się pły ty pro fi lo wa ne, któ rych skraj ne czę ści są wy -
gię te do środ ka gą sie ni cy

Pły ty pro fi lo wa ne łań cu chów gą sie nic prze zna czo ne są do za sto so wań w spe -
cy ficz nych wa run kach ro bo czych. Wy róż nia je sto sun ko wo nie wiel ka ma sa oraz
ażu ro wa bu do wa, któ ra uła twia sa mo oczysz cza nie

Na cię cia w ostro gach prze ciw po śli zgo wych to roz wią za nie sto so so wa ne przez
fir mę Ber co w pod wo ziach wiert nic do otwo rów strza ło wych. W ten spo sób za -
pew nia się jesz cze więk szą sta bil ność tych ma szyn
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KETRAL Con struc tion Parts and Equ ip ment jest
wio dą cym na ryn ku pol skim do staw cą pod ze spo -
łów oraz czę ści za mien nych do ma szyn gą sie ni -

co wych. Fir ma wy spe cja li zo wa ła się w sprze da ży wy so -
kiej ja ko ści prze kład ni pla ne tar nych oraz ele men tów
pod wo zi do ma szyn te go ty pu. Po szu ku ją cy na pę du jaz -
dy (zwol ni cy) lub też in ne go ele men tu pod wo zia do ko -
par ki, kru szar ki czy in ne go ro dza ju ma szy ny gą sie ni co -
wej mo gą być pew ni, że fa chow cy z fir my KETRAL za -
wsze po mo gą im zna leźć opty mal ne roz wią za nie. 
Hi sto ria fir my KETRAL się ga dru giej po ło wy lat dzie -
więć dzie sią tych kie dy to jej obec ny współ wła ści ciel
zajmował się najpierw sprzedażą czę ści sa mo cho do -
wych, a na stęp nie czę ści do ma szyn bu dow la nych. Wy -
od ręb nie nie się sa mo dziel ne go pod mio tu na stą pi ło
w ro ku 2005. Asor ty ment fir my sta no wi ły wówczas za -
rów no prze kład nie, jak i pod wo zia, sze ro ko po ję ty
osprzęt do ma szyn bu dow la nych oraz kompletne ma -
szy ny, ta kie jak: ko par ki, ła do war ki, spy char ki. Sprze -
daż opie ra ła się głów nie na czę ściach po cho dzą cych
z de mon ta żu ma szyn. W krót kim czasie KETRAL wpro -
wa dził do sprze da ży no we prze kład nie pla ne tar ne,
a na stęp nie no we ele men ty pod wo zi gą sie ni co wych.
Z ro ku na rok rósł prestiż fir my, w efekcie osiągnęła ona
dzisiejszą pozycję stając się wio dą cym na ryn ku pol -
skim do staw cą czę ści do ma szyn gą sie ni co wych.
KETRAL w peł ni kon cen tru je swe wy sił ki na pro fe sjo nal -
nym do bo rze, sprze da ży oraz ser wi so wa niu czę ści
do ma szyn gą sie ni co wych. Pra cow ni cy od po wie dzial ni
za sprze daż czę ści są od po wied nio prze szko le ni, co da -
je im moż li wość słu że nia po mo cą nie mal że w każ dym
przy pad ku. Za da jąc oso bie po szu ku ją cej czę ści od po -
wied nio sfor mu ło wa ne py ta nia, han dlo wiec fir my
KETRAL jest w sta nie bły ska wicz nie przed sta wić opty -
mal ne roz wią za nie okre ślo ne go pro ble mu. To jest głów -
ny atut, któ ry wy róż nia fir mę KETRAL, bo wiem pod sta -
wo wą za sa dą jest po moc użyt kow ni ko wi ma szy ny
w utrzy ma niu jej w cią głym ru chu. Prio ry te tem jest za tem
zna le zie nie roz wią za nia, któ re to umoż li wi, a nie tyl ko
ograniczenie się wyłącznie do sprze daży czę ści.
Dru gim nur tem dzia łal no ści fir my są usłu gi obej mu ją ce
mon taż oraz ser wis sprze da wa nych pod ze spo łów.
W tym przy pad ku KETRAL sta wia so bie za cel kom plek -
so wość ob słu gi klien ta i je go ma szyn, bo wiem sprze daż
czę ści to nie jed no krot nie do pie ro po czą tek dro gi wio dą -
cej do roz wią za nia okre ślo ne go pro ble mu. Ko lej nym
eta pem jest mon taż za ku pio nych czę ści, któ ry w okre -
ślo nych przy pad kach mo że na strę czać wła ści cie lo wi
ma szy ny pro ble mów. W ta kich przy pad kach war to sko -
rzy stać z kom plek so wych roz wią zań, ja kie ofe ru je
KETRAL. W szcze gól no ści z mo bil ne go ser wi su fir my.
Z prak tycz ne go punk tu wi dze nia ofer ta han dlo wa fir my
KETRAL obej mu je  wszyst kie czę ści z za kre su pod wo zi

gą sie ni co wych. Z za sa dy osob no uj mu je się prze kład -
nie jaz dy oraz po zo sta łe ele men ty pod wo zia gą sie ni -
co we go, nie mniej jed nak skła da ją się one na kom plet -
ny pod ze spół, dzię ki któ re mu ma szy na gą sie ni co wa
mo że się po ru szać. Za sad ni czo ofer ta sprze da wa nych
czę ści obej mu je ma szy ny z za kre su tonażowego
od 0,5 do 50 ton, jed nak już na chwi lę obec ną fir ma
w swo im ma ga zy nie po sia da czę ści do ma szyn o ma -
sie eks plo ata cyj nej się ga ją cej 100 ton.

Na głów ny asor ty ment fir my skła da ją się prze kład nie
jaz dy oraz po szcze gól ne ele men ty pod wo zi gą sie ni co -
wych. Wśród tych ostat nich wy mie nić moż na: łań cu chy
gą sie nic (stan dar do wo w ofer cie su che i ole jo we), ko ła
na pę do we i na pi na ją ce, rol ki jezd ne oraz pod trzy mu ją -
ce, na pi na cze gą sie nic, śru by i na kręt ki. W chwi li obec -
nej sta ny ma ga zy no we fir my prze kra cza ją sto ty się cy
po zy cji. Każ da część i pod ze spół mo że zo stać wy sła ny
do klien ta jesz cze w dniu za ku pu, dzię ki cze mu
znacząco wzra sta szyb kość re ali za cji za mó wień, któ ra
jest nie wąt pli wym atu tem fir my. Obo wią zu je w niej za sa -
da, że to war ma być do stęp ny, do brej ja ko ści oraz
w przy stęp nej ce nie. Każ de go dnia wszy scy pra cow ni -
cy fir my KETRAL do kła da ją wszel kich sta rań, by za sa -
da ta by ła ści śle prze strze ga na. 
W fir mie KETRAL za ku pić moż na no we oraz uży wa ne,
ory gi nal ne jak rów nież al ter na tyw ne czę ści i pod ze spo ły.
Wszyst kie kom po nen ty po cho dzą od firm do star cza ją -
cych tak zwa ne czę ści OEM. W kwe stii ja ko ści nie mo że
być bo wiem ja kich kol wiek kom pro mi sów. Ozna cza to, że
ofe ro wa ne przez fir mę KETRAL czę ści mu szą speł niać
okre ślo ne wy ma ga nia. Dla te go przed prze ka za niem
do sprze da ży czę ści – w szcze gól no ści ele men ty pod wo -
zi gą sie ni co wych – kon tro lo wa ne są przez do świad czo -
nych pra cow ni ków za rów no wzro ko wo, jak i spraw dza -
ne ma te ria ło wo pod wzglę dem wy trzy ma ło ścio wym. 
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KETRAL – spe cja li ści od gą sie nic

Ak tu al ne sta ny ma ga zy no we fir my KETRAL prze kra cza ją 100 ty się cy po zy -
cji, gwa ran tu jąc krót ki czas re ali za cji za mó wień na czę ści za mien ne



http://maszynybudowlane-czesci.pl/
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KETRAL to rów nież spraw nie funk cjo nu ją cy ser wis ma -
szyn gą sie ni co wych. Za kres spe cja li stycz nych usług
wy ko ny wa nych przez pra cow ni ków fir my obej mu je
wszel kie dzia ła nia zwią za ne ze sfe rą pod wo zi gą sie ni -
co wych. Klient mo że za tem li czyć nie tyl ko na mon taż
za ku pio nych w fir mie pod ze spo łów, ale rów nież ich
okre so we ser wi so wa nie. Wy mia na ele men tów pod wo zi
gą sie ni co wych do ko ny wa na jest z re gu ły w sie dzi bie fir -
my. Dzie je się tak dla te go, że dzię ki po sia da ne mu za -
ple czu ma szyn do ob rób ki skra wa niem moż li we jest
prze pro wa dze nie tu na pra wy cho ciaż by uszko dzo nych
ram. Na to miast w przy pad ku prze kład ni jaz dy ich wy -
mia na od by wa się za zwy czaj w miej scu po sto ju ma szy -
ny. W ta kiej sy tu acji dzię ki po sia da nym sa mo cho dom
ser wi so wym, wy po sa żo nym między innymi w urzą dze -
nia dźwi go we, wy mia na prze bie ga znacz nie bez piecz -
niej i spraw niej. Obec nie we flo cie fir my KETRAL znaj -
du ją się rów nież ma łe sa mo cho dy do staw cze słu żą ce
do do wo że nia to wa ru bez po śred nio do klien ta, co ma
oczy wi ście na ce lu skró ce nie cza su do sta wy. 

Wy sił ki fir my skon cen tro wa ne są głów nie na sprze da ży,
mon ta żu oraz ser wi so wa niu sprze da wa nych prze kład ni
i ele men tów pod wo zi gą sie ni co wych. Zda rza ją się jed -
nak że pod ze spo ły, któ re ze wzglę du na wy co fa nie ma -
szyn z pro duk cji lub też krót kie se rie, al bo nie są już do -
stęp ne lub ce ny tych że pod ze spo łów są tak wy so kie, że
prze wyż sza ją war tość re mon to wa nej ma szy ny. W czę ści
ta kich przy pad ków moż li we jest prze pro wa dze nie re -
mon tu, od bu do wy bądź też od po wied nie go do sto so wa -
nia no we go pod ze spo łu. W ta kich sy tu acjach nie odzow -
nym sta je się po sia da ne przez fir mę KE TRAL za ple cze
warsz ta to wo -re mon to wo -pro duk cyj ne. W fir mie moż li we
jest wy ko na nie wszel kich prac wią żą cych się z od bu do -
wą kół na pę do wych, na pi na ją cych oraz ram ma szyn gą -
sie ni co wych. Po nad to dzię ki po sia da niu spe cja li stycz -
nej pra sy do łań cu chów gą sie nic fir ma KE TRAL jest

w sta nie bez pro ble mo wo do ko nać ob ró ce nia tu lei
w łań cu chach ole jo wych, czy cho ciaż by naj prost sze go
do sto so wa nia dłu go ści łań cu cha do ak tu al nych wy ma -
gań kon kret ne go sprzę tu. Wśród sze re gu ma szyn po -
sia da nych przez KE TRAL wspo mnieć war to o har tow ni
in duk cyj nej, dzię ki któ rej moż li we jest osią gnię cie od -
po wied nie go po zio mu twar do ści za kwa li fi ko wa nych
do od bu do wy pod ze spo łów. 
KETRAL docenia każdego z użyt kow ników ma szy ny gą -
sie ni co wej, dla te go też wśród klien tów firmy znaj du ją
się za rów no oso by eksploatujące jed ną mi ni ko par kę,
jak i  przedsiębiorstwa po sia da ją ce ca łe flo ty li czą ce sto
i wię cej jed no stek. In dy wi du al ne po dej ście do każ de go
kon tra hen ta spra wia, iż wszyscy po szu ku ją cy opty mal -
ne go roz wią za nia swych pro ble mów z  pod wo ziami gą -
sie ni co wymi li czyć mogą na fa cho wą po moc.
War to pod kre ślić, iż użyt kow ni cy ma szyn bu dow la nych
pod cho dzą do ich eks plo ata cji w bar dzo róż ny spo sób.
Nie któ rzy z nich nie zwra ca ją zu peł nie uwa gi na ko -
niecz ność re gu lar ne go ser wi so wa nia i okre so wych wy -
mia ny zu ży tych ele men tów pod wo zi. Na szczę ście jest
ich co raz mniej. Wzra sta bo wiem po ziom wie dzy tech -
ni czenj i ogól nej świa do mo ści użyt kow ni ków co
do pra wi dło wej eks plo ata cji ma szyn. KETRAL słu ży po -
mo cą wszyst kim dą żą cym do pod no sze nia swej wie -
dzy. Fir ma uru cho mi ła stro nę in ter ne to wą po świę co ną
pro ble mom tech nicz nym zwią za nym z użyt ko wa niem
ma szyn gą sie ni co wych chcąc w ten spo sób wpły wać
na zmia nę po dej ścia czę ści użyt kow ni ków ma szyn gą -
sie ni co wych. Cho dzi tu o więk sze za in te re so wa nie ofe -
ro wa ny mi pod ze spo ła mi i czę ścia mi, któ rych ja kość
jest po rów ny wal na z czę ścia mi OEM. Ofer ta fir my
KETRAL zde cy do wa nie po kry wa się w tym wzglę dzie
z ocze ki wa nia mi więk szo ści klien tów. Dzię ki te mu
sprze daż fir my wciąż wzra sta, a jej po zy cja na ryn ku
pol skim i za gra nicz nym umac nia się.
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KETRAL dysponuje znakomicie wyposażonymi wozami serwisowymi, dzięki
czemu montaż części może odbywać się w miejscu pracy maszyny 

KETRAL stawia na kompleksowość usług - oprócz sprzedaży, firma zajmuje
się także profesjonalnym montażem części zamiennych i podzespołów



SERWIS I EKSPLOATACJA 27

Je że li uster ka wy łą cza ma szy nę bu dow la ną na dłu -
żej z z nor mal nej eks plo ata cji, za kłó ca to ca ły pro -
ces tech no lo gicz ny i mo że po cią gać za so bą trud -

ne do po we to wa nia stra ty. Użyt kow ni cy ma szyn Ca ter pil -
lar ko rzy sta ją cy z pro gra mu Con di tion Mo ni to ring mo gą
ogra ni czyć ry zy ko po no sze nia kosz tów dro gich na praw
i czas bez pro duk tyw nych prze sto jów. Przy oka zji uzy -
skać mo gą wie le cen nych wska zó wek do ty czą cych pra -
wi dło wej eks plo ata cji ma szyn, któ re po zwo lą nie tyl ko
ogra ni czyć zu ży cie pa li wa, ale przede wszyst kim wy dłu -
żyć ży wot ność new ral gicz nych pod ze spo łów ma szy ny. 
Con di tion Mo ni to ring, pro gram mo ni to ro wa nia pra cy
ma szy ny skła da się z pię ciu wza jem nie uzu peł nia ją cych
się ele men tów. Pierw szy z nich sta no wią re gu lar nie
prze pro wa dza ne prze glą dy po zwa la ją ce wy kryć po ten -
cjal ne uszko dze nia, a tym sa mym ogra ni czyć roz le -
głość awa rii. Na tu ral ną ko le ją rze czy ko lej nym punk tem
pro gra mu mo ni to ru ją ce go stan tech nicz ny ma szy ny
jest dia gno za wy bra nych pły nów eksploatacyjnych
SOS Service Program – ta kich jak olej hy drau licz ny, olej
sil ni ko wy czy ciecz chłodząca. Prób ki pod da wa ne są
ana li zie w ce lu okre śle nia za war to ści w nich pier wiast -
ków me ta licz nych (na przy kład mie dzi, alu mi nium,
chro mu, cy ny, cyn ku, krze mu), usta le nia wła sno ści fi -
zycz nych (lep kość, za war tość wo dy czy pa li wa) i fi zy ko -
che micz nych (po ziom utle nie nia, za kwa sze nia itp.). Za -
leż nie od ro dza ju me dium, ba da na jest jesz cze kla sa
czy sto ści we dług ISO po zwa la ją ca stwier dzić czy ciecz
eks plo ata cyj na na da je się jesz cze do użyt ko wa nia.
Prób kę moż na po brać z do wol ne go pod ze spo łu, ale
za zwy czaj jest to sil nik, układ prze nie sie nia na pę du
oraz hy drau licz ny. W ce lu uprosz cze nia pro ce du ry
prze ba da ne pły ny eks plo ata cyj ne ozna cza ne są trze ma
ko lo ra mi. Zie lo ny ozna cza, że wszyst ko po zo sta je
w nor mie i sy tu acja nie wy ma ga żad nej in ter wen cji ze
stro ny ser wi su Ber ge rat Mon noy eur. Ko lor żół ty ob li gu -
je do zwró ce nia więk szej uwa gi na da ny ze spół i po bra -
nia ko lej nej prób ki – za zwy czaj po oko ło stu ko lej nych
go dzi nach pra cy ma szy ny. Gdy na to miast ba da -
na prób ka ozna czo na jest ko lo rem czer wo nym, ozna -
cza to, że trze ba jak naj szyb ciej pod jąć dzia ła nia ma ją -
ce na ce lu wy ja śnie nie przy czyn za ist nie nia nie po ko ją -
cych symp to mów. Na tym eta pie bę dzie ona znacz nie
tań sza i po zwo li unik nąć nie pla no wa ne go wy łą cze nia
ma szy ny z eks plo ata cji.
Trze cim ele men tem pro gra mu Con di tion Mo ni to ring
jest sys tem Equ ip ment Da ta umoż li wia ją cy zdal ny nad -
zór sta nu tech nicz ne go ma szy ny. Skła da się on
z dwóch za sad ni czych czę ści: Pro duct Link i VisionLink.
Po zwa la on uzy skać in for ma cje o spo so bie eks pla ta cji
ma szy ny, na przy kład pro ce su re ge ne ra cji fil tra DPF.
Je że li nie jest on prze pro wa dza ny zgod nie z za le ce nia -
mi, mo że to skut ko wać spad kiem osią gów ma szy ny,

a na wet do pro wa dzić do jej awa rii. Istot nym ele men tem
pro gra mu Con di tion Mo ni to ring jest moż li wość two rze nia
hi sto rii ma szy ny obej mu ją cej ca ły okres jej eks plo ata cji.
Użyt kow nik mo że uczyć się na wła snych błę dach. Spoj -
rze nie na ze sta wie nia po zwa la przy po mnieć so bie o przy -
czy nach awa rii i spo so bach ich za po bie ga nia. Użyt kow ni -
ko wi przy po mi na się tak że o ter mi nie prze pro wa dze nia
prze glą du lub – po zba da niu pró bek – ko niecz no ści
ewen tu al nej wcze śniej szej wy mia ny cie czy eks plo ata cyj -
nych. Oczy wi ście, w nie któ rych przy pad kach, mo że my
mieć do czy nie nia z od wrot ną sy tu acją, kie dy to wa run ki
eks plo ata cyj ne i stan po zwo lą na wy dłu że nie in ter wa łów
wy mia ny ole ju sil ni ko we go czy cieczy chłodzącej. Pa mię -
tać na le ży, że za nie dba nia w tym za kre sie ma ją z re gu ły
fa tal ne na stęp stwa. Skra ca ją ży wot ność pod ze spo łów,
po wo du ją bez pro duk tyw ne prze sto je i do pro wa dza ją
do spad ku war to ści ma szy ny, co ma nie ba ga tel ne zna -
cze nie w razie chęci jej od sprze da ży. 
Ostat nim ele men tem pro gra mu jest ana li za rze czy wi -
stych wa run ków, w ja kich eks plo ato wa na jest da na ma -
szy na. Pod uwa gę bra ne są przy tym mię dzy in ny mi
licz ba prze pra co wa nych przez nią go dzin, środowisko
pra cy oraz śred nie zu ży cie pa li wa. Pozwala to nie tylko
wydłużyć żywotność maszyny, ale również ograniczyć
do minimum koszty jej bieżącej eksploatacji. 
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Warto znać kondycję swojej maszyny!

Wła ści cie lo wi ła do war ki CAT 972 H sys tem Con di tion Mo ni to ring po zwo lił le -
piej za pla no wać na pra wę i od po wied nio się do niej przy go to wać mię dzy in -
ny mi po przez za opa trze nie się za wcza su w nie zbęd ne czę ści i kom po nen ty

System Condition Monitoring przewiduje badanie próbek pły nów eks plo -
ata cyj nych z róż nych ze spo łów, ta kich jak sil nik, skrzy nia bie gów, mo sty na -
pę do we, re duk to ry bocz ne, układ hy drau licz ny, ko lum na kie row ni cy
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Ser wis mo bil ny jest już dzi siaj stan dar dem, ale aby
był efek tyw ny, mu si speł niać wie le kry te riów.
Jed nym z naj waż niej szych jest od po wied nia za -

bu do wa warsz ta to wa po jaz du, któ ra powinna być mak -
sy mal nie funk cjo nal na, sto sun ko wo lek ka i oczy wi ście
bez piecz na. Jed no cze sne speł nie nie wszyst kich tych
wa run ków to nie la da wy zwa nie, dla te go ra dzą z nim
so bie tyl ko wy spe cja li zo wa ne fir my z wie lo let nim do -
świad cze niem. Ści słą czo łów kę re pre zen tu je spół ka
Mo de sto ofe ru ją ca pro duk ty wło skiej fir my StoreVan
wy od ręb nio nej z Gru py Fa mi w ce lu pro jek to wa nia, wy -
twa rza nia i sprze da ży pro fe sjo nal nych za bu dów do róż -
nych sa mo cho dów użyt ko wych. By ło to na tu ral ną kon -
se kwen cją roz wo ju Fa mi SpA, któ rej po cząt ki dzia łal no -
ści się ga ją ro ku 1929 i wią za ły się z ob rób ką me ta li.
Zdo by te do świad cze nia po zwo li ły w ko lej nych la tach
na uru cho mie nie pro duk cji wy po sa że nia po jaz dów
i roz sze rze nia dzia łal no ści o ryn ki za gra nicz ne. Po tem
przy szedł czas na ele men ty z two rzyw sztucz nych, wy -
twa rza ne na wła sne po trze by, jak też ze wnętrz nych od -
bior ców. Stąd pro duk ty ofe ro wa ne przez StoreVan ma -
ją po wta rzal ną, wy so ką ja kość i są do sko na le spa so wa -
ne. Po wsta wa nie kom plet nych za bu dów w ob rę bie jed -
ne go pro du cen ta gwa ran tu je rów nież krót sze ter mi ny
re ali za cji za mó wień, a tak że więk szą ela stycz ność we
wpro wa dza niu zmian po dyk to wa nych ak tu al ny mi wy -
ma ga nia mi klien tów.

Ko rzy sta jąc ze swe go wie lo let nie go do świad cze nia
i roz bu do wa ne go za ple cza kon struk cyj no -pro duk cyj ne -
go, StoreVan nie ustan nie pra cu je na roz wo jem swo ich
za bu dów. Moż na się o tym prze ko nać ana li zu jąc mo dy -
fi ka cje wpro wa dzo ne w cią gu ostat nie go ro ku, któ re
przy czy nia ją się do dal szej po pra wy funk cjo nal no ści
ofe ro wa nych ze sta wów, po zwa la ją na lep sze wy ko rzy -
sta nie wła ści wo ści trans por to wych po jaz du, a tak że ła -
twiej sze do pa so wa nie za bu do wy do kon kret nych po -
trzeb użyt kow ni ka. Zna ko mi tą oka zją do za po zna nia się

ze wszyst ki mi naj waż niej szy mi zmia na mi w jed nym
miej scu by ły mi nio ne ha no wer skie tar gi IAA 2014. Fir my
StoreVan/Fa mi mia ły tam swo je sto isko z kil ko ma po -
jaz da mi de mon stra cyj ny mi wy po sa żo ny mi w róż ne
kon fi gu ra cje naj now szych za bu dów.
Wspól nym mia now ni kiem ak tu al nie ofe ro wa nych pro -
duk tów jest za sto so wa nie no wej sta li o wyż szej wy trzy -
ma ło ści, dzię ki cze mu bla chy wy ko rzy sty wa ne do bu -
do wy sza fek, pół ek czy szu flad mo gą być cień sze, ale
przy za cho wa niu tej sa mej zdol no ści prze no sze nia ob -
cią żeń, co ich wcze śniej sze od mia ny. Po zwa la to
na zmniej sze nie ma sy wła snej za bu do wy, a tym sa mym
wzrost ła dow no ści po jaz du, szcze gól nie istot nej dla sa -
mo cho dów o DMC 3,5 to ny lub prze wo żą cych cięż kie
na rzę dzia, czę ści za mien ne itp. W tym sa mym ce lu
wpro wa dzo no tak że róż ni ce w kon struk cji pa ne li bocz -
nych sto so wa nych re ga łów. Wcze śniej by ły one per fo -
ro wa ne al bo peł ne, na to miast te raz wszyst kie są per fo -
ro wa ne. Po za tym do ofer ty do łą czy ły pa ne le otwar te
tzw. win dow, bo nie wszę dzie to wy peł nie nie jest do -
stęp ne, np. przy sza fie na ubra nia. Du żą uwa gę fir ma
przy wią zu je też do za bez pie cze nia prze ciw ko ro zyj ne go
po szcze gól nych ele men tów kon struk cji. Wszyst kie są
więc cyn ko wa ne i la kie ro wa ne prosz ko wo, dzię ki cze -
mu wy glą da ją bar dzo es te tycz nie i mo gą słu żyć przez
wie le lat na wet w trud nych wa run kach eks plo ata cji.
W ce lu lep sze go do sto so wa nia za bu do wy do moż li wo -
ści fi nan so wych klien ta, du że zmia ny ob ję ły szu fla dy.
StoreVan ofe ro wał do tych czas ten pro dukt tyl ko w wer -
sji „pre mium”, czy li z me cha nicz ny mi blo ka da mi w po -
zy cji otwar tej i za mknię tej, przy trzy mu ją cy mi szu fla dę
na pro wad ni cy, a nie na ele men tach ze wnętrz nych, ta -
kich jak np. pa ne le bocz ne. Ta kie roz wią za nie gwa ran -
tu je pew ne unie ru cho mie nie szu fla dy na wet pod du żym
ob cią że niem czy na stro mych po chy ło ściach, jak rów -
nież wy so ką trwa łość ca łe go me cha ni zmu. Nie ste ty,
jest ono droż sze od kon ku ren cyj nych sys te mów, dla te -
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Modesto – rozwiązania dla wymagających

Za bu do wy StoreVan umoż li wia ją ela stycz ną aran ża cję wnę trza po jaz du, jak
rów nież nie mal do wol ne za go spo da ro wa nie sa mych pół ek. Każ da nich mo -
że mieć in dy wi du al ne oświe tle nie LED

Więk szość ele men tów za bu dów StoreVan po wsta je w za kła dach na le żą -
cych do tej sa mej gru py. Ta kie roz wią za nie gwa ran tu je nie tyl ko wy so ką ja -
kość, ale rów nież krót ki czas re ali za cji za mó wień



go fir ma StoreVan wpro wa dzi ła tań sze, al ter na tyw ne
roz wią za nie. No we mo de le szu flad ma ją pro wad ni ce
z blo ka da mi sto so wa ny mi przez in nych do staw ców za -
bu dów, a więc wy ko rzy stu ją cy mi ele men ty ze wnętrz ne.
Po za tym dzia ła ją one tyl ko w po zy cji za mknię tej, za -
pew nia jąc dal szą re duk cję kosz tów.
Cie ka wym, no wym roz wią za niem, któ re jed no cze śnie
wpi su je się w ak tu al ne tren dy kon stru owa nia za bu dów
do ser wi sów mo bil nych są mo du ły tzw. od wra cal ne,
w któ rych szu fla dy czy two rzy wo we po jem ni ki (ku we ty)
wy su wa ją się od stro ny wzdłuż nej re ga łu. Z oczy wi stych
wzglę dów są one mon to wa ne przy otwo rach drzwio wych
i za pew nia ją zna ko mi ty do stęp do na rzę dzi ja kie się w nich
znaj du ją bez ko niecz no ści wcho dze nia do wnę trza ła dow ni.
Zmia ny ob ję ły rów nież sa me po jem ni ki po li pro py le no -
we. Przede wszyst kim zwięk szy ła się ich licz ba, bo
do tej po ry w ofer cie by ły do stęp ne tyl ko dwa mo de le,
a obec nie jest ich aż je de na ście, uła twia jąc do bór wiel -
ko ści „ku we ty” do prze wo żo ne go wy po sa że nia mo bil -
ne go warsz ta tu. In ny jest też spo sób mo co wa nia po -
jem ni ków. Wcze śniej by ły one sta wia ne na spe cjal nych
pół kach z alu mi nio wy mi prze gród ka mi i za bez pie czo ne
od przo du 2,5-cen ty me tro wym ran tem. W no wych pół -
kach in sta lo wa ne są spe cjal ne pro wad ni ce, dzię ki cze -
mu każ dy po jem nik mo że być wy su nię ty na dowolną
dłu gość. Z przo du ma ją one nie wiel kie wcię cia, któ re
blo ku ją two rzy wo wy ele ment pod czas jaz dy.

Opra co wu jąc no wą ge ne ra cję za bu dów sta ra no się, by
by ły one mak sy mal nie ela stycz ne, dla te go też ła two
zmie nić or ga ni za cję pół ki w ce lu do sto so wa nia jej
do ak tu al nych po trzeb. Po li pro py le no we po jem ni ki mo -
gą być więc bez pro ble mu wy mie nio ne np. na wa liz kę
StoreCase, a na wet wa liz ki do prze cho wy wa nia elek tro -
na rzę dzi L -BOXX, z któ ry mi mo du ły StoreVan pozostają
w peł ni kom pa ty bil ne.
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W tak zwa nych mo du łach od wra cal nych szu fla dy i „ku we ty” wy su wa ją się
wzdłuż sa mo cho du, za pew nia jąc tym sa mym do stęp do prze wo żo ne go
w nich ekwi pun ku z ze wnątrz po jaz du

http://modesto-polska.pl/
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Do po cząt ku lat sześć dzie sią tych ubie głe go stu le -
cia za sad ni czym źró dłem prą du w po jaz dach
spa li no wych by ła prąd ni ca prą du sta łe go. Zgod -

nie z prze zna cze niem słu ży ła do za si la nia wszyst kich
od bior ni ków przy pra cu ją cym sil ni ku oraz do ła do wy wa -
nia aku mu la to ra, ja ko źró dła po moc ni cze go w cza sie
po sto ju, roz ru chu jed nost ki na pę do wej oraz jaz dy w sy -
tu acjach, gdy prąd ni ca nie jest w sta nie spro stać ak tu -
al ne mu za po trze bo wa niu na prąd ze wzglę du na zbyt
ma łą pręd kość ob ro to wą sil ni ka. In ten syw ny roz wój
mo to ry za cji, któ ry do pro wa dził do zwięk sze nia licz by
sa mo cho dów na dro gach, a tym sa mym po wsta wa nia
kor ków spra wił jed nak, że przy ro sną cym udzia le pra cy
sil ni ka na bie gu ja ło wym, prąd ni ca oka za ła się zbyt ma -
ło wy daj na. Do tkli wy w skut kach man ka ment naj wcze -
śniej za uwa żo no w au to bu sach miej skich, po tem w tak -
sów kach. Ob ja wiał się szyb kim roz ła do wy wa niem aku -
mu la to ra, szcze gól nie w po jaz dach z licz ny mi od bior ni -
ka mi elek trycz ny mi. Aby skom pen so wać to zja wi sko,
trze ba by ło by zwięk szyć in ten syw ność i czas ła do wa nia
ba te rii. Moż na te go do ko nać zwięk sza jąc na pię cie lub
moc prąd ni cy. Pod wyż sze nie na pię cia wpły wa jed nak
na zmniej sze nie ży wot no ści od bior ni ków, a zwięk sze -
nie mo cy prąd ni cy dro gą więk szych ob cią że ń elek tro -
ma gne tycz nych pro wa dzi do du żych przy ro stów tem -
pe ra tu ry, po gor sze nia ko mu ta cji i moż li wo ści roz lu to -
wa nia po łą czeń uzwo je nia twor ni ka z ko mu ta to rem.
Zwięk sze nie mo cy przy nie zmie nio nych ob cią że niach
elek tro ma gne tycz nych jest z ko lei zwią za ne ze zwięk -
sze niem wy mia rów prąd ni cy i jej ma sy, co prze kła da się
na wzrost zu ży cia pa li wa. Z po wyż szych po wo dów
zwró co no uwa gę na moż li wość za sto so wa nia w po jaz -
dach prąd ni cy prą du prze mien ne go, zwa nej al ter na to -
rem. Głów ne uzwo je nia ro bo cze są tu w sto ja nie, a nie

w wir ni ku, dzię ki cze mu nie ma po trze by sto so wa nia ko -
mu ta to ra. Je go eli mi na cja po zwa la znacz nie pod wyż -
szyć pręd kość ob ro to wą al ter na to ra, co z ko lei umoż li -
wia zwięk sze nie prze kład ni me cha nicz nej mię dzy sil ni -
kiem spa li no wym a ma szy ną elek trycz ną do ta kiej war -
to ści, aby już pod czas bie gu ja ło we go sil ni ka mo gła od -
da wać po ło wę mo cy zna mio no wej. Dla za pew nie nia
współ pra cy z aku mu la to rem, któ ry wy ma ga na pię cia
sta łe go, al ter na tor ma wbu do wa ny pro stow nik z dio da -
mi krze mo wy mi.
Na prze strze ni ostat nich lat za sa da dzia ła nia al ter na to -
ra nie zmie ni ła się, ale moż na do strzec zna czą cy wzrost
spraw no ści tych urzą dzeń. Jesz cze pięt na ście lat te mu
wy no si ła ona w gra ni cach 71%, obec nie się ga 78%.
Pierw szy „skok” spraw no ści do po zio mu oko ło 73-74%
uzy ska no po przez zmia nę spo so bu na wi nię cia uzwo -
jeń, gwa ran tu ją ce go peł niej sze wy ko rzy sta nie do stęp -
nej prze strze ni. Oczy wi ście cho dzi tu o czyn ną dłu gość
prze wo du mie dzia ne go, w któ rej po wsta je prąd, a więc
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Od prąd ni cy do al ter na to ra

Al ter na tor to prąd ni ca prą du prze mien ne go, w któ rej głów ne uzwo je nia ro -
bo cze znaj du ją się w sto ja nie, a nie w wir ni ku, co eli mi nu je ko niecz ność
sto so wa nia ko mu ta to ra

Czo ło wym do staw cą al ter na to rów do róż nych po jaz dów jest fir ma Bosch. Tra dy cje kon cer nu zwią za ne z ich pro duk cją się ga ją aż 1902 ro ku, kie dy opra co wa no
pierw szą prąd ni cę za sto so wa ną współ pra cu ją cą z sil ni ka mi na pę dza ją cy mi ma szy ny sta cjo nar ne nie wy ma ga ją ce zmien nej pręd ko ści ob ro to wej, np. szwal ni cze
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prze ci na ną pro sto pa dle przez po le elek tro ma gne tycz -
ne. Waż ne jest za tem, by by ła moż li wie naj dłuż sza,
a sa ma „miedź” mak sy mal nie wy peł nia ła row ki w pa kie -
cie blach ma gne tycz nych. W tym ce lu po ja wi ły się na -
wet eks pe ry men ty z prze wo da mi o prze kro ju kwa dra to -
wym, ale nie przy nio sły za kła da nych re zul ta tów, po nie -
waż prąd na dal in du ko wał się tyl ko w ob rę bie środ ko -
wej czę ści prze wod ni ka.
Dal szy wzrost spraw no ści al ter na to rów o prze ło mo -
we 5%, czy li na wet do 77-78% zo stał osią gnię ty dzię ki
zmia nie diod w most kach pro stow ni czych. Są to jed nak
war to ści uzy ski wa ne pod peł nym ob cią że niem al ter na -
to ra, na to miast przez więk szość cza su jest on za zwy -
czaj wy ko rzy sty wa ny w dość zróż ni co wa ny spo sób.
Dla te go z punk tu wi dze nia oszczęd no ści pa li wa istot ne
zna cze nie mia ło też lep sze za rzą dza nie prze pły wem
ener gii elek trycz nej w po jeź dzie po przez wpro wa dze nie
re gu la to rów na pię cia ste ro wa nych cy fro wo. Naj więk szy
wzrost ich po pu lar no ści miał miej sce ra zem z po ja wie -
niem się za ostrzo nych norm do ty czą cych emi sji spa lin.
Obec nie wszyst kie sprze da wa ne po jaz dy ma ją al ter na -
tor ste ro wa ny przez mo duł za rzą dza nia ener gią, któ ry
de cy du je np. kie dy i z ja ką in ten syw no ścią jest ła do wa -
ny aku mu la tor. Dzia ła nie ta kie go mo du łu mo że być

rów nież od czu wal ne dla sa me go kie row cy, któ ry stwier -
dzi, że iden tycz ny sil nik za mon to wa ny w po jeź dzie
z ukła dem za rzą dza nia ener gią jest po pro stu żwaw szy.
Wy ni ka to z fak tu wy łą cza nia al ter na to ra czy in nych od -
bior ni ków prą du w mo men cie, gdy po trzeb na jest peł na
moc jed nost ki na pę do wej. Do dat ko wo ist nie ją spe cjal -
ne al go ryt my, któ re przy czy nia ją się do po pra wy pra cy
aku mu la to ra, a szcze gól nie prze dłu że nia ży wot no ści
za sto so wa nej ba te rii. Aku mu la tor mo że przyj mo wać
i od da wać du ży prąd, ale tyl ko w okre ślo nych wa run -
kach, bo np. przy zim nym sil ni ku, tuż po „cięż kim” star -
cie, nie jest wska za ne, by go in ten syw nie do ła do wy -

wać. Mo duł ste ru ją cy wy klu cza więc ta kie sy tu acje,
a zna jąc tem pe ra tu rę aku mu la to ra dzię ki  za mon to wa -
nemu na ba te rii czuj ni ko wi sta nu, mo że ją na wet pod -
grze wać po przez od po wied nie daw ko wa nie ener gii
i tym sa mym skró cić czas, po upły wie któ re go do pusz -
cza się ła do wa nie mak sy mal nym prą dem. Przy ste ro -
wa niu al ter na to rem za po mo cą re gu la to ra cy fro we go
ist nie je rów nież moż li wość re ku pe ra cji ener gii, czy li do -
ła do wy wa nia aku mu la to ra np. pod czas zjeż dża nia ze
wnie sień z „od pusz czo nym” pe da łem przy spie sze nia.
Po tem al ter na tor jest wy łą cza ny, więc sil nik nie zu ży wa
pa li wa do je go na pę du, bo po jazd ko rzy sta z ener gii
elek trycz nej zgro ma dzo nej na zjeź dzie.

Je śli cho dzi o po zo sta łe zmia ny w bu do wie al ter na to -
rów, co raz czę ściej spo ty ka się te ma szy ny w od mia -
nach z ma gne sa mi sta ły mi umiesz czo ny mi w ma gne -
śni cy (na wir ni ku). Nie wia do mo, ja ka osta tecz nie bę -
dzie przy szłość te go roz wią za nia, bo oprócz za let ma
też wa dy. Po stro nie ko rzy ści jest przede wszyst kim
du ża wy daj ność al ter na to ra już przy naj niż szych ob ro -
tach sil ni ka, co do sko na le wpi su je się w trend do wn si -
z in gu i zmniej sza nia pręd ko ści ob ro to wych jed no stek,
a tym sa mym ogra ni cza nia zu ży cia pa li wa. Wa dą jest
na to miast brak moż li wo ści cał ko wi te go „odłą cze nia”
al ter na to ra od sil ni ka, któ ry przy no si od wrot ny sku tek,
czy li wzrost spa la nia.
W ostat nim cza sie roz sze rzy ło się rów nież sa mo za sto -
so wa nie al ter na to rów. Ist nie ją bo wiem pierw sze po jaz -
dy hy bry do we, w któ rych al ter na tor peł ni jed no cze śnie
ro lę sil ni ka elek trycz ne go. Nie ma on wów czas ty po -
we go most ka pro stow ni cze go, ale wy so ko spraw ny, fa -
low ni ko wy układ elek tro nicz ny opar ty na tran zy sto rach
GDT, z bar dzo ma ły mi opo ra mi we wnętrz ny mi. Ta ki al -
ter na tor mo że więc nie tyl ko wy twa rzać prąd, ale tak że
wspo ma gać jed nost kę spa li no wą. Na ra zie to roz wią -
za nie wy stę pu je tyl ko w po jaz dach oso bo wych, ale
nie wy klu czo ne, że w przy szło ści po ja wi się rów nież
w samochodach ciężarowych.
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Naj bar dziej roz po wszech nio ne są al ter na to ry ze sty ko we kło we. Ich na zwa
po cho dzi od ma gne śni cy skła da ją cej sie z dwóch tarcz z bie gu na mi w kształ -
cie kłów, mię dzy któ ry mi znaj du je się cew ka uzwo je nia wzbu dza ją ce go

Obec ne al ter na to ry ma ją kom pak to we roz mia ry, nie zaj mu ją więc wie le miej -
sca w ko mo rze sil ni ka i ła two je za bu do wać. Na zdję ciu al ter na tor za mon to -
wa ny w ła do war ce te le sko po wej Bob cat
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Czy ła two pro wa dzić ser wis chiń skich ma szyn?
W fir mie Wa ryń ski Tra de spra wu ją cej opie kę ser -
wi so wą nad ma szy na mi LiuGong twier dzą, że

nie ła two, ale… co raz ła twiej. Przy naj mniej od dwóch lat,
kie dy to LiuGong dia me tral nie zwe ry fi ko wał swą stra te -
gię pod bo ju ryn ków Eu ro py. Oprócz uru cho mie nia eu -
ro pej skiej cen tra li miesz czą cej się w Ho lan dii, za ku pu
cy wil nej czę ści Hu ty Sta lo wa Wo la i po kaź nych in we sty -
cji w ośrod ki ba daw czo -roz wo jo we, chiń ski kon cern dą -
ży do za pew nie nia swym klien tom ob słu gi po sprze da -
żo wej na naj wyż szym po zio mie. Klu czem do suk ce su
jest opar cie się na so lid nych part ne rach han dlo wych.
W Pol sce Liugong od bli sko de ka dy współ pra cu je
z war szaw ską fir mą Wa ryń ski Tra de. 
Trud no zna leźć w Pol sce użyt kow ni ka ma szyn bu dow -
la nych, któ ry nie sły szał by o mar ce Wa ryń ski. Dziś
oczywiście wie le się zmie ni ło, Wa ryń ski prze stał być
pro du cen tem, ale ni gdy nie utra cił kon tak tu z bran żą.
Mię dzy in ny mi od bli sko dzie się ciu lat dys try bu uje i ser -

wi su je ma szy ny LiuGong. W chwi li obec nej spra wu je
opie kę nad po nad pięciuset ma szy na mi LiuGong. Po -
nad po ło wa z nich jest jesz cze na gwa ran cji. Wa ryń ski
Tra de ma od po wied ni po ten cjał, by ob słu gi wać więk -
szą licz bę klien tów, ale nie jest to ła twa spra wa. Spora
część użyt kow ni ków po okre sie gwa ran cji ser wi su je
i na pra wia ma szy ny na wła sną rę kę. Wy ni ka to z róż nych
przy czyn. Na przy kład pro fi lu klien ta, któ ry jest wła ście -
lem dwóch -trzech ma szyn i ma moż li wość ich ob słu gi
tech nicz nej we wła snym za kre sie. W dzi siej szych trud -
nych dla bran ży bu dow la nej cza sach więk szość użyt -
kow ni ków dą ży do ogra ni cze nia kosz tów eks plo ata cji
ma szyn. Je że li nie ma ją wła snych me cha ni ków, po wie -
rza ją na pra wy lo kal nym warsz ta tom. Ser wis Wa ryń ski
Tra de nie jest w sta nie kon ku ro wać z ni mi ce no wo, dla -
te go do pó ki lo kal ny me cha nik po tra fi upo rać się z uster -

ka mi, bę dzie otrzy my wał ko lej ne zle ce nia. Wła ści ciel
ma szy ny bę dzie na dal ko rzy stał z je go usług. Do ser wi -
su au to ry zo wa ne go ta ki klient zwra ca się je dy nie wów -
czas, gdy uster ka jest na ty le po waż na, że jej usu nię cie
wy ma ga sto so wa nia spe cja li stycz ne go oprzy rzą do wa -
nia i za mó wie nia czę ści za mien nych. Ser wis Wa ryń ski
Tra de słu ży w tym wzglę dzie wszelką po mo cą.
Skomplikowane na pra wy war to po wie rzać spe cja li stom.
Me cha ni cy Wa ryń ski Tra de bio rą udział w cy klicz nych,
od by wa ją cych się na wet co kwar tał, szko le niach or ga -
ni zo wa nych w eu ro pej skiej cen tra li LiuGonga w ho len -
der skim Al me re i Chi nach. W ten spo sób sta le pod no -
szą swo je kwa li fi ka cje. Dzię ki te mu sku tecz nie prze pro -
wa dza ją naj bar dziej skom pli ko wa ne na pra wy i są w sta -
nie do szka lać me cha ni ków z współ pra cu ją cych z Wa -
ryń ski Tra de firm. Naj czę ściej są to za ję cia prak tycz ne.
Me cha nik sub de ale ra po pro stu asy stu je eki pie Wa ryń -
ski Tra de pod czas na pra wy sprzę tu.
Waryński Trade dys po nu je po miesz cze nia mi warsz ta to -
wy mi w War sza wie, gdzie przy go to wu je się ma szy ny
przed ich do star cze niem do klien ta. Oprócz tak zwa -
nych prze glą dów ze ro wych do ko nu je się tu mniej
skom pli ko wa nych na praw. Re mon ty głów ne i po waż ne
awa rie moż li we do usu nię cia wyłącznie w warsz ta cie
prze pro wa dza ne są w do sko na le wy po sa żo nym obiek -
cie fir my Hy dro sprzęt w Łąk cie Dol nej. 
Wa ryń ski Tra de zde cy do wa nie sta wia na zwięk sze nie
efek tyw no ści dzia ła nia ser wi su mo bil ne go. Naj waż niej -
szym za da niem jest osią gnię cie mak sy mal nej sku tecz -
no ści na praw prze pro wa dza nych w wa run kach po lo -
wych. Aby osią gnąć cel, fir ma ode szła od kla sycz ne go
mo de lu dzia ła nia ser wi su wy jaz do we go, czy li dia gno zo -
wa nia uster ki na miej scu, de mon ta żu uszko dzo nej czę -
ści czy ele men tu oraz prze trans por to wa nia ich do warsz -
ta tu sta cjo nar ne go, by po do ko na niu na pra wy lub po bra -
niu od po wied niej czę ści za mien nej, je chać z po wro tem
do uszko dzo nej ma szy ny. Wa ryń ski Tra de sta wia so bie

Wa ryń ski Tra de – ser wi so wa de ka da z LiuGongiem

Wa ryń ski Tra de zgod nie z ocze ki wa nia mi użytkowników maszyn sta wia zde -
cy do wa nie na zwięk sze nie efek tyw no ści dzia ła nia ser wi su mo bil ne go 

W War sza wie oprócz tak zwa nych prze glą dów ze ro wych do ko nu je się
także mniej skom pli ko wa nych na praw



http://www.warynski-trade.com.pl/
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za cel usu nię cie awa rii już pod czas pierw szej in ter wen cji
ser wi su. Dla te go też ser wis mo bil ny Wa ryń ski Tra de dys -
po nu je pię cio ma wła sny mi sa mo cho da mi ser wi so wy mi
z peł nym wy po sa że niem warsz ta to wym. Flo ta ta wspo -
ma ga na jest przez osiem mo bil nych warsz ta tów na le żą -
cych do sub de ale rów Wa ryń ski Tra de. Oprócz na rzę dzi
sa mo cho dy ser wi so we wo żą tak że ze staw czę ści za -
mien nych i pod ze spo łów nie zbęd nych do usu nię cia
awa rii w wa run kach po lo wych. Wa ryń ski Tra de ma do -
świad czo nych me cha ni ków. Jest to nie zwy kle istot ne
w przy pad ku ma szyn star sze go ty pu nie wy po sa żo nych
w sys te my dia gno stycz ne. By w jak naj krót szym cza sie
przy wró cić ma szy nę do peł nej spraw no ści, nie tra cić
cza su na dia gno zo wa nie uster ki na miej scu, przed wy -
jaz dem me cha ni cy prze pro wa dza ją szcze gó ło wy wy -
wiad te le fo nicz ny. W więk szo ści przy pad ków po roz mo -
wie z użyt kow ni kiem ma szy ny po zwa la ją cej po znać
symp to my awa rii, sta wia ją pra wi dło wą dia gno zę. 

Stan dar do wo czas re ak cji na zgło sze nie awa rii wy no -
si 48 go dzin. Na pra wa mu si być do ko na na w cią gu czter -
na stu dni. Wa run ki ne go cjo wa nych in dy wi du al nie umów
ser wi so wych prze wi du ją moż li wość skró ce nia tych ter mi -
nów, na przy kład za pew nia ją re ak cję ser wi su w cią gu 24
go dzin i przy wró ce nie ma szy ny do peł nej spraw no ści
w cią gu ko lej nej do by. W ra zie ko niecz no ści, w celu
skrócenia czasu bezproduktywnego przestoju maszyny
wywołanego awarią, Wa ryń ski Tra de sko rzy stać mo że
ze wsparcia ekip ser wi so wych swych sub de ale rów. Do
dotrzymania terminów determinujących efektywność
działania serwisu niezbędna jest do bra or ga ni za cja
i stosowanie najnowocześniejszych roz wią za ń lo gi stycz -
nych, sprawny sys tem przyjmowania zgłoszeń awarii,
za ma wia nia czę ści za mien nych i ich szybkie dostawy.  
LiuGong w cią gu mi nio nych dwóch lat do ko nał za sad ni -
cze go zwro tu opty ma li zu jąc za opa trze nie w czę ści za -
mien ne. Dla użyt kow ni ków ma szyn z kra jów eu ro pej skich
stwo rzo no w ho len der skim Al me re cen tral ny ma ga zyn
czę ści za mien nych. Za je go funk cjo no wa nie od po wia da -

ją zna ją cy spe cy fi kę ryn ku Eu ro pej czy cy. Ter mi no wość
re ali za cji za mó wień nie od bie ga od stan dar dów okre śla -
nych przez świa to wych po ten ta tów wśród pro du cen tów
ma szyn bu dow la nych. Uła twia to dzia ła nie de ale rów
w po szcze gól nych kra jach. Jesz cze dwa la ta te mu Wa -
ryń ski Tra de mu siał utrzy my wać peł ne sta ny ma ga zy no -
we, bo wiem do sta wy z Chin znacz nie się prze cią ga ły.
W prak ty ce unie moż li wia ło to prze pro wa dza nie szyb kich
na praw sprzę tu. Te raz w War sza wie Wa ryń ski Tra de
utrzy mu je ma ga zyn pod ręcz ny z pod sta wo wy mi czę ścia -
mi pod le ga ją cy mi szyb kie mu zu ży ciu oraz kom po nen ta -
mi. Du żo mniej szy ma ga zyn znaj du je się w od dzia le fir -
my w Sta lo wej Wo li. Czę ści do na praw spro wa dza ne są
z Ho lan dii,  nie kie dy bez po śred nio do miej sca po sto ju
ma szy ny, co rów nież ma wpływ na przy spie sze nie usu -
nię cia awa rii. Dziś w prak ty ce nie zda rza się, by do cho -
dzi ło do dłuż szych prze sto jów ma szyn z po wo du bra ku
czę ści za mien nych. Pro du cent bły ska wicz nie re agu je
też na za mó wie nia do ty czą cych nie ty po wych czę ści,
któ re oka zu ją się nie zbęd ne do od bu do wy ma szy ny
uszko dzo nej na przy kład w wy ni ku ko li zji lub wy pad ku. 

Sprawny sys tem przyjmowania zgłoszeń awarii i za ma wia nia czę ści za mien -
nych ma decydujący wpływ na skuteczność działania serwisu

Ma ga zyn Wa ryń ski Tra de za wie ra czę ści i pod ze spo ły naj czę ściej po trzeb -
ne do na praw. Resz tę spro wa dzić moż na bły ska wicz nie z Ho lan dii

Sto so wa nie ma te ria łów eks plo ata cyj nych re ko men do wa nych przez pro du -
cen ta ma nie ba ga tel ny wpływ na wy dłu że nie ży wot no ści ma szy ny
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http://komatsupoland.pl/komatsu.html
http://maszynybudowlane-czesci.pl/
http://sf-filter.pl/
http://vero.zgora.pl/
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http://www.camoplastsolideal.com/pl/
http://www.bthfast.pl/en/
http://www.mista.eu/
http://glimat.pl/


http://www.camoplastsolideal.com/pl/


http://www.intermasz.pl/pl/

