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Sza now ni Pań stwo…

…czas to pie niądz! Każ dą go dzi nę, któ rej wła ści ciel ma szy ny nie zmar nu je na prze sto ju, mo że za mie nić

na brzę czą cą mo ne tę. Tru izm? Wy świech ta ny fra zes? W pew nym sen sie tak, ale je że li się głę biej za sta -

no wić… Nikt prze cież nie za prze czy, że czas efek tyw ne go wy ko rzy sta nia ma szyn bu dow la nych ma

kolosalne zna cze nie dla ich użyt kow ni ków. Po zwa la bo wiem pra wi dło wo skal ku lo wać kosz ty przed się -

wzię cia, okre ślić je go har mo no gram, a na wet ter min ukoń cze nia. Czas po świę co ny na wy ko na nie za da -

nia ma de cy du ją cy wpływ na osią gnię cie opty mal nej wy daj no ści. Za sa da wy da je się być nie zwy kle pro -

sta – im dłu żej ma szy na pra cu je bez uste rek i awa rii, im sku tecz niej uda się ogra ni czyć jej bez pro duk -

tyw ne prze sto je zwią za ne z kon ser wa cją i na pra wa mi, tym szyb ciej moż na ukoń czyć da ną in we sty cję. 

Oczy wi ście wpływ na to ma ją tak że in ne czyn ni ki. Przede wszyst kim pa ra me try i stan tech nicz ny ma szy -

ny oraz wa run ki pa nu ją ce na da nym pla cu bu do wy. Wia do mo, że pla ny wy ko naw cy po krzy żo wać mo gą

choćby utrzy mu ją ca się dłu żej ni ska tem pe ra tu ra czy więk sze opa dy at mos fe rycz ne. Praw dą oczy wi stą

jest tak że to, że ta ka sa ma ko par ka ła twiej i szyb ciej po ra dzi so bie z mięk kim grun tem niż ska li stym pod -

ło żem. Ale to nie wszyst ko. Ma szy na – za kła da my na tu ral nie, że jest no wo cze sna i w peł ni spraw na tech -

nicz nie – jest na ty le do bra, na ile do bry jest jej ope ra tor. Ta kie go zda nia by ła więk szość kie ru ją cych ro -

bo ta mi bu dow la ny mi w du żych przed się bior stwach, któ rzy do ce nia ją ope ra to rów ma ją cych wy so kie kwa -

li fi ka cje i dłu go let nie do świad cze nie. By mo gli oni pra co wać efek tyw nie i bez piecz nie, w ich rę kach po -

wi nien zna leźć się sprzęt wy so kiej kla sy. Od po wied nie wy ko rzy sty wa nie je go wa lo rów sta no wi gwa ran cję

po stę pu. Ope ra to rzy po win ni pra co wać w do brych wa run kach. Ko rzy stać z ma szyn, a nie z ni mi wal czyć.

Na wy daj ność� wpły wa ją� prze cież czyn ni ki od dzia łu ją ce bez po śred nio �na ob słu gu ją ce go ma szy nę, po -

wo du ją ce gor sze sa mo po czu cie, stres czy zwy kłe zmę cze nie. Wy wo łu ją one nie tyl ko spa dek wy daj no -

ści, ale wręcz� za gro że nie �dla prze by wa ją cych na pla cu bu do wy. 

Kon dy cja psy cho fi zycz na ope ra to ra jest za tem klu czem do opty mal ne go wy ko rzy sta nia ma szy ny. Stąd

też dą że nia pro du cen tów sprzę tu do za pew nie nia mak sy mal ne go kom for tu ope ra to ro wi, stwo rze nia

spraw nie dzia ła ją ce go ukła du czło wiek -ma szy na. Zna cze nie dla koń co we go efek tu ma tu do słow nie

każ dy szcze gół…

Re dak cja
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Wy daw ca
Po land Mar ke ting Ba rań ski Sp. z o.o. CZŁONEK-ZAŁOŻYCIEL STOWARZYSZENIA DYSTRYBUTORÓW MASZYN BUDOWLANYCH
Pa saż Ur sy now ski 1/45, 02-784 War sza wa, www.po sbud.pl
e-mail: posbud@posbud.pl
Re dak cja: tel. 22 859 19 65; Dział Re kla my i Mar ke tin gu tel. 22 859 19 66, fax 22 859 19 67

„Ma szy ny Bu dow la ne – Ser wis i eks plo ata cja” jest kol por to wa ny bez płat nie do osób i in sty tu cji zwią za nych z bran żą bu dow la ną.

Ma te ria∏ów nie za mó wio nych nie zwra ca my. 
Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści za treść za miesz cza nych re klam i og∏oszeń oraz ar ty ku łów re kla mo wych i in for ma cji pra so wych. 
Re dak cja za strze ga so bie pra wo skra ca nia i ad iu sta cji nad sy ła nych tek stów oraz opa try wa nia ich ty tu∏ami i śród ty tu ła mi.
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     8.  Hi sto ria ko łem się to czy, a duch współ cze snych nam
start -upo wców ma wie le wspól ne go z tym, co dzia ło
się w pierw szych dniach au to mo bi lu. Wy star czy przy -
to czyć przy kład ro ku 1888, gdy dwa la ta po wy na le -
zie niu sa mo cho du, Karl Benz i Got tlieb Da im ler po -
wró ci li z ko lej ny mi po my sła mi to ru ją cy mi dro gę
do świa ta mo bil no ści

  10.  Zi mą pracownikom budowlanym często doskwiera
niska temperatura, mroź ny wiatr czy opa dy śnie gu.
Właśnie dlatego po win ni być oni od po wied nio chro nie -
ni no sząc nadającą się na tę po rę ro ku odzież

  11.  Zi mą na bu do wie trud niej! – na sza roz mo wa 
z Da riu szem Smo liń skim, in spek to rem Pań stwo wej
In spek cji Pra cy

  12.  Ogól no pol skie Sto wa rzy sze nie Trans por tu, Ener ge -
ty ki, Me cha ni za cji Bu dow nic twa i Ochro ny Pra cy
ana li zu je zmia ny za cho dzą ce w kon struk cji ma szyn
oraz zwią za ne z ni mi ro sną ce wy ma ga nia w za kre -
sie er go no mii

  14.  „Girls GO Tech no lo gy, czy li dziew czy ny oswa ja ją tech -
no lo gię” to cykl innowacyjnych w formie warsz ta tów
po świę co nych tech no lo giom zorganizowany przez
Mercedesa z my ślą o uczen ni cach li ce ów i tech ni ków
po wia tu ja wo row skie go 

  18.  Do roz po czę cia ko lej nej edy cji tar gów Bau ma po -
zo sta ły nie wie le po nad trzy mie sią ce.  Or ga ni za cja
tak gi gan tycz nej im pre zy stanowi nie la da wy zwa -
nie lo gi stycz ne…

  20.  Vo lvo Con struc tion Equ ip ment pre zen tu je sze ro ką
ga mę roz wią zań Vo lvo As sist, z któ rych każ de wy -
ko rzy stu je no wo cze sny mon to wa ny w ka bi nie wy -
świe tlacz Vo lvo Co -Pi lot . Szwedzki koncern da je
się tym samym po znać ja ko prekursor naj no wo cze -
śniej sze go w bran ży po dej ścia do kwe stii za rzą dza -
nia pracą ma szy n budowlanych

  22. Od po wie dzią Mer ce des -Benz Vans na rosnące
ocze ki wa nia klien tów są no we stan dar dy ob słu gi
w Van ProCenter. Zmia ny, ja kie za szły w sie ciach
de aler skich wią żą się z więk szą do stęp no ścią eks -
per tów, cza sem ja kim dys po nu ją oraz naj wyż szej 
ja ko ści ob słu gą 

  23.  Mo bil ne ma szy ny bu dow la ne wkra cza ją co raz
śmie lej w prze strzeń po wietrz ną. Stwier dze nie 
to wy da je się być ab sur dal ne, ale gdy się głę biej 
za sta no wi my… Bez za ło go we sys te my la ta ją ce
za czy na ją to wa rzy szyć nam nie mal na co dzień.
Także nad placami budowy

  24.  W paź dzier ni ku gru pę dwu stu użyt kow ni ków ma -
szyn mar ki Hy un dai za witała do eu ro pej skiej cen tra -
li kon cer nu w bel gij skim Tes sen der lo. Go spo da rze
zor ga ni zo wa li dla nich imprezę pełną atrakcji 

  27.  Fir ma Epi roc w swo jej ofer cie po sia da sze ro ki za kres
ma szyn  do sto so wy wa nych do za po trze bo wa nia
oraz wy mo gów współ cze sne go gór nic twa i bu dow -
nic twa pod ziem ne go. Pro duk ty, któ re ofe ru je Epi roc
cha rak te ry zu ją się wy so ką ja ko ścią oraz gwa ran tu ją
naj wyż szą efek tyw ność 

  28.  Swe pierw sze usłu gi te le ma tycz ne Do osan wpro wa -
dził już w ro ku 2005 i – co cie ka we – mia ło to miej sce
w Chi nach. Dziś z za in sta lo wa nym sys te mem
DoosanConnect na ca łym świe cie pra cu je po -
nad sześć dzie siąt ty się cy ko pa rek, ła do wa rek ko ło -
wych i wo zi deł prze gu bo wych tej mar ki

  29.  Mi nio ny rok był dla fir my Ser wis -Kop szcze gól ny,
głów nie ze wzglę du na okrą gły ju bi le usz dzie się -
cio le cia dzia łal no ści. Przez tę de ka dę wie le się
zmie ni ło, Ser wis -Kop od sa me go po cząt ku stawia
na ja kość ofe ro wa nych pro duk tów, przystępne 
ce ny oraz pro fe sjo nal ną ob słu gę

  30.  W li sto pa dzie Deutz AG do ko nał ofi cjal ne go otwar -
cia ośrod ka dy dak tycz ne go zwa ne go Cen trum In -
no wa cji. Mie ści się ono w no wo cze snym bu dyn ku,
gdzie w do sko na le wy po sa żo nych sa lach in ży nie -
ro wie i kon struk to rzy za trud nie ni w fir mie otrzy ma li
moż li wość pra cy nad roz wo jem najlepiej
rokujących kon struk cji pro to ty po wych

  32. Koncern Ca ter pil lar wpro wa dza no wy pa kiet tech -
no lo gii Cat Con nect, umoż li wia ją cy zdal ną dia gno -
sty kę sprzę tu oraz ak tu ali za cję opro gra mo wa nia
systemowego. W ten sposób firma udostępnia
użytkownikom produkowanych przez siebie
maszyn narzędzie, które pozwala w znacz nym
stop niu ogra ni czyć bez pro duk tyw ne prze sto je
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Pre nu me ra ta – za mó wie nie 
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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budowlane
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Fir ma DAF Trucks zdo by ła pre sti żo wą na gro dę cza so pi -
sma Com pu ta ble 2018 za opra co wa ny przez spół kę in -
ter ne to wy kon fi gu ra tor cię ża ró wek DAF w 3D. To no wo -

cze sne na rzę dzie in ter ne to we po zwa la klien tom DAF na skon -

fi gu ro wa nie ide al ne go dla nich po jaz du. Na gro dy Com pu ta -
ble to naj waż niej sze tro feum in for ma tycz ne w Ho lan dii, przy -
zna wa ne przez ju ry skła da ją ce się z eks per tów ds. in for ma ty -
ki oraz czy tel ni ków ma ga zy nu Com pu ta ble. Na gro da dla DAF
zo sta ła przy zna na w ka te go rii „Cy fro wa In no wa cja Ro ku”.
Kon fi gu ra tor 3D DAF Truck Con fi gu ra tor umoż li wia stwo rze -
nie cię ża rów ki opty mal nie dopasowanej do okre ślo ne go za -
sto so wa nia. Dwie, trzy al bo czte ry osie, na pęd po je dyn czy al -
bo po dwój ny, oś przed nia na pę do wa al bo tyl na nie na pę do -
wa, ka bi na dzien na, noc na lub prze stron na ka bi na Spa ce al -
bo Su per Spa ce? Każ dy z wymienionych wa riantów cią gni ka
i nad wo zia moż na w prosty sposób skon fi gu ro wać on li ne. 3D
DAF Truck Con fi gu ra tor jest innowacyjnym narzędziem.
Swemu użytkownikowi ofe ru je bowiem moż li wość obej rze nia
da nej cię ża rów ki w naj drob niej szych szcze gó łach. W tej
bran ży taką moż li wo ść ofe ruje je dy nie DAF. Dla te go też we -
dług ju ry eks per tów Com pu ta ble Awards i czy tel ni ków ma ga -
zy nu Com pu ta ble, firma ta w pełni za słu żyła na zwy cię stwo
w ka te go rii „Cy fro wa In no wa cja Ro ku”.

We wto rek je de na ste go grud nia w Wy so go to wie
pod Po zna niem, w miej scu, gdzie nie dłu go sta nie
no wa sie dzi ba po znań skie go od dzia łu fir my Wac ker

Neu son, wmu ro wa ny zo stał akt erek cyj ny pod jej bu do wę.
Po znań ski od dział zo stał uru cho mio ny po nad dwa dzie ścia
lat te mu, by ła to dru ga lo ka li za cja fir my w Pol sce. Wac ker
Neu son od niósł du ży suk ces na te re nie Wiel ko pol ski. Oka za -
ło się, że obec na in fra struk tu ra jest nie wy star cza ją ca – stąd
ko niecz ność uru cho mie nia no wej in we sty cji.
No wy bu dy nek o po wierzch ni sze ściu set me trów kwa dra to -
wych sta nie na po nad pół hek ta ro wej dział ce po ło żo nej nie -
ca łe dwie ście me trów od sta rej lo ka li za cji. Klien ci fir my nie
bę dą mie li za tem żad nych pro ble mów z tra fie niem pod no wy
ad res. Lep sze wa run ki pra cy prze ło żą się wyż szy stan dard
ob słu gi klien tów. Od dział bę dzie przy sto so wa ny do ob słu gi
ca łej pa le ty sprzę tu, w tym też naj więk szych ma szyn, któ re
są w ofer cie fir my. – Za ło ga to mie szan ka do świad cze nia
i mło do ści i je ste śmy prze ko na ni, że dzię ki wspar ciu tym no -
wym ele men tem in fra struk tu ry, bę dzie my mo gli da lej roz wi jać
się ku ko rzy ści na szych klien tów na te re nie Wiel ko pol ski
– pod su mo wał Ma riusz Pie tra szew ski.
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DAF w 3D cyfrową innowacją roku

Wacker Neuson Polska buduje!

W Wy so go to wie, gdzie nie dłu go sta nie no wa sie dzi ba po znań skie go od dzia łu
fir my Wac ker Neu son Polska, uroczyście wmu ro wa ny zo stał akt erek cyj ny  

Fir ma DAF Trucks odebrała pre sti żo wą na gro dę cza so pi sma Com pu ta ble 2018
za innowacyjny in ter ne to wy kon fi gu ra tor cię ża ró wek DAF w 3D

Proaktywny monitoring Volvo na budowie TAP

Bu do wa ga zo cią gu TAP (Trans Ad ria tic Pi pe li ne) od Mo -
rza Ka spij skie go do Eu ro py jest już moc no za awan so -
wa na. Ze spa wa no 97% sta lo wych rur, a 89% uło żo no

pod zie mią. Cał ko wi ta dłu gość ru ro cią gu to 878 km od Gre cji
do Włoch. Fir ma SPIECAPAG jest od po wie dzial na za wy ko na -
nie od cin ka o dłu go ści 187 km na te ry to rium Gre cji i 215 w Al -
ba nii. W pro jek tach tej wiel ko ści moż li wość unik nię cia awa rii
ma szyn ma ogrom ne zna cze nie. Roz wią za niem oka zał się Pro -
ac ti ve Mo ni to ring – sys tem te le ma tycz ny Vo lvo CE. Dzia ła
na wszyst kich 91 ma szy nach Vo lvo pra cu ją cych w Al ba nii. Sys -
tem ten po zwa la urzą dze niom ko mu ni ko wać się z pra cow ni ka -
mi na miej scu i po za nim. Nie ustan nie dzia ła w tle mo ni to ru jąc
wszyst kie aspek ty sta nu ma szy ny, prze glą da jąc i ana li zu jąc ty -
sią ce ko dów i alar mów, by wy róż nić tyl ko te naj waż niej sze.

Pro ac ti ve Mo ni to ring – sys tem te le ma tycz ny Vo lvo CE pozwala szyb ko wy krywać
i roz wiązywać pro ble my za pew niając mak sy mal ną spraw ność flo ty maszyn
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JCB 19C -1E to pierw sza elek trycz na ko par ka tej fir my,
umoż li wia ją ca cichą i bez e mi syj ną pra cę. Po zwa la
na pro wa dze nie ro bót we wnę trzach bu dyn ków, w tu ne -

lach i ga ra żach czy też w cen trach miast. Jest to elek trycz na
wer sja spraw dzo nej minikoparki 19C -1 za cho wu ją ca jej za le -
ty, do da ją ca jed nak ta kie moż li wo ści, jak wy ko rzy sta nie
w miej scach, w któ rych gło śna pra ca i spa li ny mo gą unie -
moż li wiać uży cie ma szyn z sil ni ka mi Die sla.
Ma szy na wy po sa żo na jest w trzy aku mu la to ry li to wo -jo no -
we o po jem no ści 312 Ah (15 kWh), a wy god na ła do war ka
po kła do wa po zwa la na „zatankowanie” ma szy ny w cią gu
pięciu-ośmiu go dzin. Stan dar do wy układ hy drau licz ny lo -
ad -sen sing za pew nia wy so ką moc ko pa nia, ta ką sa mą jak
stan dar do wa ko par ka 1,9 ton. Za awan so wa ny sys tem za -
rzą dza nia funkcjonowaniem aku mu la to ra po zwa la
na utrzy ma nie peł nej dys po zy cyj no ści ma szy ny.
Bar dzo wy daj ny sil nik elek trycz ny za pew nia ma szy nie więk -
szy mo ment ob ro to wy niż stan dar do wy sil nik wy so ko pręż ny.
Po sia da nie elek trycz nej ma szy ny w swo jej flo cie sta nie się
wkrót ce prze wa gą, a mo że na wet wa run kiem udzia łu w nie -
któ rych prze tar gach. Pro du cen ci ma szyn nie ma ją wyj ścia...

Już 40 ty się cy du żych spy cha rek wy pro du ko wał Ca ter pil -
lar. Hi sto ria tych ma szyn roz po czę ła się po nad 40 lat te -
mu. Dzię ki no wej kon struk cji ich pod wo zia wy glą da ją

od mien nie niż w in nych spy char kach. Pod nie sio ne ko ła na -
pę do we zwięk sza ją wy daj ność, uprasz cza ją kon ser wa cję,
skra ca ją czas prze sto jów dzię ki mo du ło wym pod ze spo łom
oraz po wo du ją, że zwol ni ce i po wią za ne ele men ty ukła du na -
pę do we go znaj du ją się po za śro do wi skiem pra cy. Pod wo zie
te go ty pu do pa so wu je się do pod ło ża le piej niż stan dar do we
owal ne gą sie ni ce, co po pra wia trak cję, wy dłu ża ży wot ność
pod wo zia i zwięk sza kom fort ope ra to ra.
Li nię du żych spy cha rek two rzą obec nie mo de le D9, D1 0
oraz D11. I wła śnie ostat ni z wy mie nio nych mo de li oka zał się
być ju bi le uszo wym, czter dzie sto ty sięcz nym. Klu czyk do spy -
char ki ode brał Lo uis DeLuca z fir my Teck pod czas uro czy sto -
ści 25 paź dzier ni ka w East Pe oria. Ma szy na bę dzie wy ko rzy -
sty wa na w Ko lum bii Bry tyj skiej, w Do li nie Elk, gdzie fir ma Teck
eks plo atu je zło że wę gla kok so we go.

– Je ste śmy za szczy ce n i cie szy my się, że ko pal nie Teck w do -
li nie Elk po le ga ją na sprzę cie Cat, by osią gać założone ce le
pro duk cyj ne  – po wie dział Greg He pler z Ca ter pil lar.

Aby unik nąć nie bez pie czeń stwa pod czas pra cy, ope ra -
tor po wi nien za cząć od naj prost szych spraw, jak
na przy kład utrzy my wa nie przej rzy sto ści szyb. Czy ste

okna to nie tyl ko mniej sze zmę cze nie oczu i mniej roz pra sza -
ją cych bodź ców wo kół, ale przede wszyst kim peł na kon tro la

nad oto cze niem. Pra ca
mo że być jesz cze bar dziej
bez piecz na, je śli ma my
do dys po zy cji któ ryś ze
wspo ma ga ją cych ope ra to -
ra sys te mów – jak na przy -
kład hy un da iow ski AAVM
(Ad van ced Aro und View
Mo ni to ring). Ka me ry ogar -
nia ją ce za się giem wi dok

do słow nie do oko ła ma szy ny – czy li w pro mie niu 360 stop ni
– to rze czy wi ście zna ko mi te roz wią za nie.
Ca ły sys tem skła da się z dwóch ele men tów: AVM – za pew nia ją -
ce go pod gląd w ob rę bie 360 stop ni oraz IMOD), któ ry wy kry wa
obiek ty znaj du ją ce się w po bli żu ma szy ny i alar mu je ope ra to ra.
Sys tem, za sto so wa ny trzy la ta te mu w ko par kach se rii HX,
jest nie ustan nie do sko na lo ny. Po zwa la spoj rzeć na pra cę ma -
szy ny w spo sób, ja kie go ża den ope ra tor nie mo że osią gnąć
bez po mo cy ka me ry, na przy kład z lo tu pta ka. Nie zna czy to
oczy wi ście, że nad ma szy ną uno si się dron – da się to bo -
wiem uzy skać dzię ki na ło że niu ob ra zu z kil ku od po wied nio
usta wio nych ka mer i prze two rze niu go. Efekt jest tak do bry,
że w nie da le kiej przy szło ści mo że być wy ko rzy sta ny w kon -
struk cji ma szyn au to no micz nych. Na ra zie jed nak czło wie ka
za ste ra mi ma szy ny cał ko wi cie za stą pić się nie da...
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Elektryczna mini od JCB

Coraz więcej wielkich „kotów”

Bezpieczniej w maszynie Hyundai

Opcja szyb kie go ła do wa nia po zwa la tak że na do ła do wa nie mi ni -ko par ki w cią -
gu 2,5 go dzi ny. Ma szy na nie mu si być pod łą czo na ka blem w cza sie pra cy.

Pod nie sio ne ko ła na pę do we zwięk sza ją wy daj ność i uprasz cza ją kon ser wa cję, po -
wo du ją, że ele men ty ukła du na pę do we go znaj du ją się po za śro do wi skiem pra cy
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WTrę ba cze wie ko ło Dzia ło szy na od by ła się nie co dzien na
uro czy stość. Ce men tow nia War ta i Vo lvo Ma szy ny Bu -
dow la ne Pol ska świę to wa ły dzie się cio le cie współ pra cy.

– Za czę ło się skrom nie od ła do war ki Vo lvo L1 20F. Po ja kimś cza -
sie pra cę roz po czę ły wo zi dła prze gu bo we oraz du że ko par ki,
w tym z naj więk szą z do stęp nych w Eu ro pie EC750 EL, a obec nie
jest to już flo ta dwu dzie stu pię ciu ma szyn, któ re prze pra co wa ły
łącz nie po nad pół mi lio na mo to go dzin. Ce men tow nia sta ła się kra -
jo wą wi zy tów ką Vo lvo. Li czę, że te dzie sięć lat to po czą tek, a oka -
zji do świę to wa nia ko lej nych rocz nic owoc nej współ pra cy bę dzie
jesz cze wie le. Ma szy ny i na sze or ga ni za cje pew nie bę dą się zmie -
nia ły, ale współ pra ca bę dzie trwa ła – po wie dział Ma riusz Wi śniew -
ski, dy rek tor sprze da ży Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska.
Dy rek tor ser wi su Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska, Mar cin
Sam bo rek do dał: – Nie ma lep szej re ko men da cji niż 37.000
go dzin prze pra co wa nych na prze strze ni dzie się ciu lat przez
L120F. To wspól na za słu ga – pra cow ni ków Ce men tow ni, ale
i To ma sza So cha ra – me cha ni ka, któ ry z trzy ma pie czę nad sta -
nem tech nicz nym ma szyn oraz Ma riu sza Hej du ka – lo kal ne go
kie row ni ka ser wi su. Im oraz wszyst kim tu obec nym dzię ku ję.
Re pre zen tu ją cy użyt kow ni ka ma szyn Sła wo mir Kaź mier czak,
czło nek za rzą du i dy rek tor do spraw pro duk cyj no -tech nicz nych
Ce men tow ni War ta po wie dział: – W imie niu za rzą du i dy rek cji
Ce men tow ni War ta dzię ku ję za te dzie sięć lat wszyst kim oso -
bom, któ re pra co wa ły i pra cu ją na obec ne wy ni ki. Z wiel ką sa -
tys fak cją mo gę stwier dzić, że przez tę de ka dę sprzęt Vo lvo nie -
gdy nie spo wo do wał za trzy ma nia wy do by cia ka mie nia w ce men -
tow ni, a co za tym idzie nie wstrzy my wał na stęp nych eta pów pro -

duk cji. Za trzy my wa ły nas siar czy ste mro zy unie ru cha mia ją ce
ma szy ny in nych ma rek, jed nak ni gdy ma szyn Vo lvo. Na ko niec
mo gę się po chwa lić, że je stem „oj cem chrzest nym” wspo mnia -
nej ła do war ki L1 20 F. Cho dzi o to, że prze ko na łem po przed ni za -
rząd do jej in ter wen cyj ne go za ku pu. Przy po mi na mi o tym mo -
del tej ma szy ny, któ ry po dziś dzień zdo bi mo je biur ko.
Ja ko ostat ni głos za brał Sła wo mir Gosz czak – kie row nik Za -
kładu Trans por tu, głów ny ko or dy na tor współ pra cy obu firm:
– Te dzie sięć lat to okres wy tę żo nej pra cy dla po pra wy osią -
ga nych wy ni ków. Ko rzy sta jąc z oka zji chciał bym po dzię ko -
wać wszyst kim obec nym te go dnia w na szej ha li ser wi so wej,
ale szcze gól nie re gio nal ne mu sze fo wi sprze da ży Vo lvo Ma -
szy ny Bu dow la ne Pol ska Se ba stia no wi Bron ce lo wi, któ ry wy -
ka zu je się pro fe sjo na li zmem, wie dzą, zro zu mie niem na szych
po trzeb oraz cier pli wo ścią.

Ro tar jest pro du cen tem naj wyż szej ja ko ści osprzę tu wy -
bu rze nio we go do ma szyn bu dow la nych. W pro duk cji
wy ko rzy stu je naj now sze roz wią za nia tech nicz ne, dba

tak że o jej naj wyż szą ja kość. W ofer cie fir my znaj du ją się bęb -
no we i czer pa ko we łyż ki prze sie wa ją ce, chwy ta ki prze ła dun -
ko we oraz prze zna czo ne do sor to wa nia i wy bu rzeń, a tak że
no ży ce wy bu rze nio we i do cię cia sta li. Na rzę dzia wy bu rze nio -
we li nii RDC/RDP wy ko na ne z naj wyż szej ja ko ści trud no ście -
ral nej sta li Har dox i We ldox oraz kom po nen tów hy drau licz -
nych uzna nych ma rek ce chu ją się bez a wa ryj nym dzia ła niem
i du żą wy daj no ścią. Po twier dzi ły to pra ce wy bu rze nio we
na te re nie by łej ame ry kań skiej ba zy lot ni czej w Lahr.
Przy uży ciu no życ tną co -kru szą cych Ro tar RDC do ko na no tam
kom plek so wej roz biór ki obiek tów woj sko wych. No wy wła ści -
ciel te re nu za de cy do wał, że bu dyn ki zo sta ną usu nię te w cią gu
pię ciu ty go dni. Wy ko naw ca ro bót za sto so wał w tym ce lu dwie
pa ry no życ RDC za mon to wa ne na ko par kach Lie bherr R 934
i R 954. Naj więk sze te go ty pu na rzę dzie Ro tar RDC 42 S wy bu -
rza ło nie prze rwa nie be to no we ścia ny o gru bo ści od trzy dzie -
stu do na wet sześć dzie się ciu cen ty me trów. W su mie pra ce
wy ma ga ły po kru sze nia bli sko czte rech ty się cy ton be to nu.
W ce lu za pew nie nia pra wi dło wej uty li za cji od pa dów ich po -
wierzch nia zo sta ła wcze śniej po trak to wa na fre zem do be to nu.
Pra ce prze bie gły bez pro ble mo wo, no ży ce oka za ły się wy daj -
ne i bez a wa ryj ne i nie spra wia ły ope ra to rom naj mniej szych
kło po tów. Dzię ki du że mu roz war ciu szczęk oraz za mon to wa -

ne mu se ryj nie za wo ro wi przy spie sza ją ce mu ich ruch, cy kle
ro bo cze zo sta ły znacz nie skró co ne. Po zwo li ło to za osz czę -
dzić nie tyl ko czas, ale i pa li wo. Ope ra to rzy chwa li li nie tyl ko
pa ra me try ro bo cze i wy so ką spraw ność na rzę dzi, ale tak że
niezwykle ła twą i szybką ob słu gę ser wi so wą. Zę by wymienia
się bardzo prosto. Zaletę stanowi też to, że zu ży te moż na od -
wró cić o 180° i da lej eks plo ato wać.
Fir ma do ko nu ją ca kom plek so wych wy bu rzeń na te re nie by -
łej ba zy lot ni czej uży wa na co dzień wszyst kich ro dza jów no -
życ Ro tar RDC. Będące w posiadaniu użytkownika na rzę dzia
ma ją cię żar od 1.950 do 4.100 ki lo gra mów. 
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Dziesięć lat współpracy!

Wyburzanie z narzędziami Rotar 

W Trę ba cze wie ko ło Dzia ło szy na od by ła się nie co dzien na uro czy stość. Ce men tow nia
War ta i Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska świę to wa ły dzie się cio le cie współ pra cy

Dzię ki za sto so wa niu sta li Har dox i We ldox oraz kom po nen tów hy drau licz nych
uzna nych ma rek no ży ce Ro tar ce chu ją się bez a wa ryj nym dzia ła niem i wy daj no ścią



jak to na budowie ładnie...

©PMB Sp. z o.o.

kiedyś maszyna budowlana była idealnym
miejscem dla kota

…ale wszystko ma swój kres!

nowe silniki emitują mniej spalin, ale
za to wiele ciepła. koty śpiące na ich
pokrywach nie wytrzymują

ekolodzy spierali się z obrońcami zwierząt

część producentów usprawniła układy chłodzeniatemat nie schodził z łamów prasy

miau!!!

zapraszam
wszystkie koty.

tu się nie poparzą!

koty nie muszą spać
na maszynach!

biedulek całkiem
poparzony!

na dodatek 
się nie wyspał!

silniki dla kotów!!!

liczne protesty obrońców zwierząt

weterynarze mają pełne ręce roboty

KOLEJNA BATALIA MIŁOŚNIKÓW KOTÓW

miejcie pretensje 
do unii

a gdzie? na
samochodach?

co jest ważniejsze?
czyste powietrze, czy

bezpieczeństwo
zwierzaków?!
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Hi sto ria ko łem się to czy, a duch współ cze snych nam
start -upo wców ma wie le wspól ne go z tym, co dzia ło
się w pierw szych dniach au to mo bi lu. Wy star czy przy -

to czyć przy kład ro ku 1888, gdy dwa la ta po wy na le zie niu sa -
mo cho du, Karl Benz i Got tlieb Da im ler po wró ci li z ko lej ny mi
po my słami torującymi dro gę do no we go świa ta mo bil no ści.
Wi zjo ner ska si ła i od waż ne, ela stycz ne po dej ście – oto ce -
chy, któ re cha rak te ry zo wa ły racz ku ją cą wte dy fir mę.
Mło de fir my prze ści ga ją się w opra co wy wa niu re wo lu cyj nych
po my słów, któ re ma ją zmie nić przy szłość. To ty po we przy -
kła dy start -upów, z ma ły mi ze spo łem oraz wy so kim po zio -
mem ela stycz no ści i in no wa cyj no ści. Szcze gól ny na cisk kła -
dą na no wo cze sne roz wią za nie tech nicz ne. Brzmi to bar dzo
współ cze śnie, ale tak na praw dę nie róż ni się od sy tu acji pa -
nu ją cej pod ko niec XIX wie ku, kiedy to mie li śmy do czy nie nia
z po dob nym do dzi siej sze go roz kwi tem start -upów.
W centrum zna leź li się pio nie rzy mo to ry za cji – Got tlieb Da -

im ler i Karl Benz. Już przed 1884 ro kiem obaj nie za leż nie
od sie bie dokonali pio nier skich osią gnięć. Karl Benz wspól -
nie z in we sto ra mi za ło żył w Man n he im spół kę Benz&Cie.
i roz po czął tam pro duk cję dwu su wo we go sil ni ka swo jej kon -

struk cji. No wa jed nost ka mia ła licz ne za sto so wa nia ja ko sta -
cjo nar ne źró dło na pę du. W tym sa mym cza sie Got tlieb Da im -
ler i Wil helm May bach za pro jek to wa li w Can n statt wy so ko -
obro to wy sil nik czte ro su wo wy. Tak na ro dzi ły się pod sta wy
do pro duk cji pierw szych sa mo cho dów: do cho dy ze sprze da -
ży dwu su wo wych jed no stek po zwo li ły Ben zo wi opra co wać
au to mo bil, a Da im ler i May bach, dys po nu jąc in no wa cyj nym
sil ni kiem, mie li źró dło na pę du dla swo jej zmo to ry zo wa nej
brycz ki. W roku 1886  Benz za pre zen to wał pierw szy sa mo -
chód świa ta – opa ten to wa ny po jazd sil ni ko wy. Rów no cze -
śnie Da im ler otrzy mał po zwo le nie na użyt ko wa nie zmo to ry -
zo wa ne go po wo zu i w czte ro ko ło wym po jeź dzie za mon to wał
swo ją jed no cy lin dro wą jed nost kę.
Dwa la ta póź niej, w ro ku 1888, in ży nie ro wie włą czy li wy so ko -
obro to wy sil nik spa li no wy w wie le in no wa cyj nych kon cep cji
– i spra wi li, że mo bil ność awan so wa ła na no wy po ziom. Za -
rów no Da im ler, jak i Benz mie li dwie oba wy, z jed nej stro ny
o zna le zie nie dla sil ni ka no wych za sto so wań, z dru giej

– o sku tecz ne wy ka za nie po ten cjal nym klien tom nie za wod -
no ści na pę du no wo po wsta łe go sa mo cho du. Got tlieb Da im -
ler z za an ga żo wa niem ba dał no we za sto so wa nia dla sil ni ka
spa li no we go, opra co wa ne go we współ pra cy z Wil hel mem
May ba chem. Po pierw szym mo to cy klu na świe cie – Re itwa -
gen z ro ku 1885 – oraz zmo to ry zo wa nym po wo zie (1886)
w ro ku 1888 na ro dzi ły się ko lej ne in no wa cyj ne kon cep cje.
Ja ko pierw sza po wsta ła zmo to ry zo wa na pom pa stra żac ka:
w wo zach stra żac kich, wciąż jesz cze cią gnię tych przez ko -
nie, sil nik Da im le ra prze jął na pęd pom py ga śni czej. Idea by -
ła im po nu ją ca – no wa pom pa by ła go to wa do pra cy nie mal
na tych miast, pod czas gdy wersję pa ro wą nie ła two by ło uru -
cho mić. Co wię cej, okazała się znacz ne wy daj niejsza niż si -
kaw ki na pę dza ne si łą mię śni al bo tak zwane ga zo we, któ re
na sy ca ły wo dę dwu tlen kiem wę gla.
Da im ler zgło sił pa tent na swo ją zmo to ry zo wa ną pom pę stra -
żac ką 29 lip ca 1888 ro ku. Do ku ment uzy skał 15 kwiet nia na -
stęp ne go ro ku. Na po trze by ochro ny prze ciw po ża ro wej in ży -
nier za opa trzył jed no kon ny sil nik w ma łą, po moc ni czą skrzy -
nię bie gów – w ta ki spo sób, że pom pa ga śni cza mo gła pra co -
wać w wy jąt ko wo efek tyw nym za kre sie pręd ko ści ob ro to wych
(180 obr./min). Jesz cze w tym sa mym ro ku udo sko na lił swój
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Jak Gottlieb Daimler i Karl Benz mobilność napędzali…

W sierp niu 1888 roku  żo na Kar la Ben za, Ber tha  wraz z sy na mi Eu ge nem i Ri char -
dem odbyła pierw szą w hi sto rii mo to ry za cji da le ką po dróż au to mo bi lem 

Siód me go paź dzier ni ka 1888 ro ku gazeta „Schwäbi sche Kro nik” po in for mo wała
o od by tej dzień wcze śniej jeź dzie te sto wej spa li no wego tram wa ju Da im le ra

Jed no cy lin dro wy sil nik Da im le ra za si lał dwa śmi gła stat ku po wietrz ne go, któ ry
w ro ku 1888 od był dzie wi czą po dróż na od cin ku po nad czte rech ki lo me trów
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wy na la zek: pod czas XIII świę ta nie miec kich stra ża ków (28-31
lip ca 1888) w Ha no we rze za pre zen to wał wy daj niej szy wa riant
z dwu cy lin dro wym sil ni kiem, ge ne ru ją cym już moc 4 KM.
Pod czas gdy Da im ler po szu ki wał w Can n statt no wych ob -
sza rów za sto so wań dla swo je go sil ni ka, w Man n he im zbli żał
się pierw szy wiel ki spraw dzian re wo lu cyj ne go wy na laz ku
w po sta ci sa mo cho du. W sierp niu 1888 roku Ber tha Benz,
żo na Kar la Ben za, wraz z sy na mi Eu ge nem i Ri char dem wy -
ru szy ła w pierw szą w hi sto rii mo to ry za cji da le ką po dróż au to -
mo bi lem. Stan dar do wą wer sją Ben za Pa tent -Mo tor wa gen,
zna ną też ja ko Mo del 3, po ko na ła 106-ki lo me tro wą tra sę
z Man n he im do Pforz he im. Trój ko ło wiec miał sil nik o mo -
cy 2,5 KM. W ten spo sób od by ła się uda na świa to wa pre mie -
ra au to mo bi lu, a rów no cze śnie je go test w praw dzi wych wa -
run kach jaz dy. Wy pra wa do wio dła co dzien nej przy dat no ści

wy na laz ku i po zwo li ła ze brać Kar lo wi Ben zo wi spo strze że nia
do prze pro wa dze nia dal szych udo sko na leń po jaz du na dro -
dze do uru cho mie nia se ryj nej pro duk cji.
Wkrót ce Karl Benz od niósł ko lej ny suk ces pre zen tu jąc Pa -
tent -Mo tor wa gen oraz kil ka sta cjo nar nych jed no stek na pę -
do wych pod czas pierw szej wy sta wy ma szyn i sil ni ków od by -
wa ją cej się od 1 sierp nia do 15 paź dzier ni ka 1888 ro ku w Mo -
na chium. Przy oka zji po ka zał pu blicz nie swój au to mo -
bil. Dwu na ste go wrze śnia 1888 ro ku otrzy mał zło ty me dal
za pierw szy se ryj ny sa mo chód z sil ni kiem spa li no wym.
Pod czas gdy Ber tha Benz potwierdziła przy dat ność po jaz du
w da le kiej po dró ży, a Karl Benz z suk ce sa mi pre zen to wał
swój Pa tent -Mo tor wa gen pu blicz no ści, Got tlieb Da im ler zna -
lazł jesz cze wię cej za sto so wań dla swo je go sil ni ka. Szcze -
gól nie efek tow ny był pierw szy lot po jaz dem sil ni ko wym, od -
by ty 10 sierp nia 1888 roku. Te go dnia o 9 ra no sta tek po -
wietrz ny na le żący do Frie dri cha Her man na Wölfer ta wy ru szył
w swo ją po dróż na od cin ku po nad czterech kilometrów, roz -
po czy na ją cym się na dzie dziń cu fa bry ki Da im le ra i za koń czo -
nym nie opo dal Korn we sthe im. Wy peł nio ny wo do rem zbior -
nik „prze zwy cię żał” si łę gra wi ta cji, a 2,5-kon ny wy so ko obro -
to wy jednocy lin drowy sil nik Da im le ra za si lał dwa śmi gła (po -
zio me i pio no we), od po wia da jąc za na pęd oraz wy wa że nie.
Te go ran ka sta ło się ja sne, że czte ro su wo wy sil nik ma
ogrom ny po ten cjał ja ko napędowa jed nost ka lot ni cza.

Mi nę ło za le d wie kil ka lat, od kąd przed się bior stwo Da im le ra za -
czę ło swo ją dzia łal ność ja ko in no wa cyj na „fir ma ga ra żo wa”
z sie dzi bą w let nim do mu kon struk to ra w Can n statt. Dziś ów -
cze sny start -upo wy duch po zo sta je nie mniej ży wy jak 130 lat
te mu. Wi dać to między innymi na przy kła dzie obec ne go za an -
ga żo wa nia Da im ler AG w Vo lo cop ter. Ten awia cyj ny start -up
z Bruch sal ma na ce lu wdro że nie w cią gu za le d wie kil ku lat au -
to no micz nych, elek trycz nych tak só wek po wietrz nych (eVTOL).
W ro ku 1888 sil nik Got tlie ba Da im le ra nie tyl ko uniósł się w po -
wie trze, ale wpra wił też w ruch no wy po jazd szy no wy. Po tym,
jak w roku 1887  Da im ler, w ra mach Can n stat ter Volks fest, za -
pre zen to wał mi nia tu ro wy tram waj z ben zy no wą jed nost ką, rok
póź niej po ka zał je go peł no wy mia ro wą wer sję. Siód me go paź -
dzier ni ka 1888 ro ku gazeta „Schwäbi sche Kro nik” po in for mo -
wała o od by tej dzień wcze śniej jeź dzie te sto wej „no wym spa -

li no wym tram wa jem Da im le ra”. Po jazd, na le żą cy do fir my ko -
le jo wej ze Stut t gar tu i za si la ny jed no cy lin dro wym sil ni kiem
o mo cy 4 KM, mógł prze wieźć do dwu dzie stu osób.
U pod staw in no wa cji i ini cja tyw z ro ku 1888 le ża ło peł ne pa sji
dą że nie do no we go zde fi nio wa nia moż li wo ści mo bil no ści. Dziś
pa sja ta na zy wa się „CASE”. To stra te gia kon cer nu Da im ler AG
na rzecz in tu icyj nej mo bil no ści przy szło ści – sko mu ni ko wa nej,
au to no micz nej, współ dzie lo nej i elek trycz nej. Roz po czę tej już
dziś – a od ju tra obec nej na dro gach ca łe go świa ta.
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Got tlieb Da im ler  we współ pra cy z Wil hel mem May ba chem opracował w roku
1885 pojazd Re itwa gen będący  pierwszym na świe cie motocyklem 

W ro ku 1888 na ro dzi ły się ko lej ne in no wa cyj ne kon cep cje wykorzystania silników
Daimlera, z któ rych pierw szą sta ła się zmo to ry zo wa na pom pa stra żac ka

W ro ku 1888 sil nik wy na le zio ny przez Got tlie ba Da im le ra uno sząc w po wie trze po -
jazd po wietrz ny przy czy nił się do roz wo ju lot nic twa 
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Odzież ochronna na sezon jesienno-zimowy

Zi mą pra cow ni cy bu dow la ni są szcze gól nie na ra że ni na ne -
ga tyw ny wpływ czyn ni ków at mos fe rycz nych. Podczas

pra cy często doskwiera im niska temperatura
potęgowana przez mroź ny wiatr czy opa dy śnie gu. Właśnie
dlatego pracownicy placu budowy po win ni być skutecznie chro -
nie ni no sząc od po wied nią dla tej po ry ro ku odzież, środ ki ochro -
ny in dy wi du al nej oraz obu wie. Od po wied nie bu ty to pod sta wa
kom for tu pra cy. Chronią przed zimnem, wnikaniem wilgoci i
poślizgnięciem. Same buty, choćby najlepsze, jednak nie
wystarczą. Gdy chwy ci mróz, nie na le ży za po mi nać o za kła da -
niu do pra cy od po wied nio ocie pla nych spodni. Do brym roz wią -
za niem są tak że za kła da ne pod nie ka le so ny. Rów nie istot ne
zna cze nie ma kurt ka ter mo izo la cyj na bę dą ca środ kiem ochro ny
in dy wi du al nej, a nie zwy kłą odzie żą ro bo czą. Wła śnie dla te go
mu si ona speł niać okre ślo ne pa ra me try ochro ny przed ni skim
tem pe ra tu ra mi oraz po sia dać ozna ko wa nie CE. Tyl ko od po -
wied nio ubra ny pra cow nik, mi mo wy sta wie nia na nie sprzy ja ją ce
wa run ki at mos fe rycz ne, mo że wy ko ny wać za da nia bez piecz nie
i wy daj nie. Dla te go wła śnie nie zwy kle waż ny jest wy bór od po -
wied niej odzie ży ochron nej, któ ra spraw dzi się w ni skiej tem pe -
ra tu rze, przy sil nym mroź nym wie trze. Nie prze siąk nie tak że
pod czas opa dów desz czu czy śnie gu. Na co za tem zwró cić
uwa gę przy wy bo rze zimowych ubrań na plac budowy?
Wy bór odzie ży ochron nej sto so wa nej zi mą jest bar dzo sze ro -
ki. Dostępne są ocie pla ne spodnie, ogrod nicz ki, ka mi zel ki,
kurt ki oraz kom bi ne zo ny. Ro dzaj wy bra nej czę ści gar de ro by
za le ży od miej sca, cha rak te ru i wa run ków wy ko ny wa nej pra -
cy. Pa ra me try efek tyw nej i wy ni ko wej izo la cyj no ści ciepl nej,
a tak że prze pusz czal no ści po wie trza, po zwa la ją na opty mal -
ne do bra nie mo de lu odzie ży do spo so bu i miej sca wy ko ny -
wa nia obo wiąz ków służ bo wych. Na le ży pa mię tać, iż odzież
zi mo wa mu si chro nić cia ło pra cow ni ka, za pew nia jąc kom fort
i bez pie czeń stwo, nie tyl ko przed ni ski mi tem pe ra tu ra mi, ale
tak że przed sil nym, mar z ną cym wia trem czy opa da mi at mos -
fe rycz ny mi, a tak że po tem. Dla te go wła śnie odzież ta ka po -
win na być wo dosz czel na oraz za pew niać od po wied nią cyr ku -
la cję po wie trza. W przy pad ku odzie ży ocie pla nej du żą ro lę
od gry wa gra ma tu ra tka ni ny – im więk sza, tym le piej. Wy bie ra -
jąc kurt kę ocie pla ną na le ży zwró cić uwa gę na wy dawałoby
się ma ło istot ne ele men ty ta kie jak: ścią ga cze przy rę ka wach,
tu nel w pa sie za pew nia ją cy do pa so wa nie do syl wet ki użyt -
kow ni ka czy wia trosz czel ny kap tur, a tak że licz ne kie sze nie
za pew nia ją ce wy go dę pra cy. Te ele men ty za pew nią kom for -
to wą pra cę w nie sprzy ja ją cych wa run kach at mos fe rycz nych. 
– Zi mą odzież ochron na ma przede wszyst kim chro nić pra -
cow ni ka przed od mro że nia mi i wy chło dze niem. PW Kry stian
po sia da w swej ofer cie ko lek cję odzie ży ochron nej
WinterGuard, cer ty fi ko wa ną zgod nie z nor ma mi EN 342 oraz
EN 343. Jest to sze ro ka ga ma odzie ży ka te go rii II, prze zna cza -
na do kom for to wej pra cy w tem pe ra tu rach ujem nych lub
przy złych wa run kach po go do wych. Na si spe cja li ści po mo gą
do brać od po wied nią odzież w za leż no ści od wy ko ny wa nej
pra cy. Pro duk ty WinterGuard do sko na le spraw dza ją się zi mą
przy pra cach ze wnętrz nych, jak i w prze strze niach za mknię -
tych ta kich jak chłod nie czy miej sca nie ogrze wa ne – mó wi
Elż bie ta Ro gow ska Wi ce pre zes Za rzą du ds. Ope ra cyj nych.
Naj lep szą ochro nę przed ni ski mi tem pe ra tu ra mi gwa ran tu je
sto so wa nie ubrań z cer ty fi ka tem EN 342 sku tecz nie chro nią -

cych pra cow ni ka i utrzy mu ją cej go w cie ple. Nie wol no tak że
za po mi nać, że opty mal ną ochro nę przed zim nem da je je dy nie
odzież su cha. Naj sku tecz niej szą ochro nę da ją ubra nia szczel -
nie za pi na ne, nie tyl ko pod szy ją, ale tak że wo kół nad garst ków.
Pra wi dło wo ubra ny pra cow nik w wa run kach zi mo we go pla cu
bu do wy po wi nien też no sić rę ka wi ce oraz czap kę, któ re za po -
bie ga ją lo kal ne mu wy chło dze niu. Waż ne też, aby ubiór ro bo -
czy po zo stwał w zgod no ści z nor mą EN 343 i chro nił pra cow -
ni ków wy ko nu ją cych za da nia na te re nie otwar tym przed wia -
trem i opa da mi at mos fe rycz ny mi, a przy tym po zwa lał skó rze
od dy chać i sku tecz nie od pro wa dzał wil goć z po tu. Jest to o ty -
le waż ne, że ubra nia ro bo cze użyt ko wa ne w róż nych wa run -

kach po go do wych mu szą nada wać się do no sze nia pod czas
wy ko ny wa nia cięż kiej pra cy fi zycz nej. Ma te riał, z któ re go szy ta
jest odzież zgod na z nor mą EN 343, jest te sto wa ny na od por -
ność na ro ze rwa nie, roz cią ga nia i de fa so no wa nie. Spra wia to,
że po do ła wszel kim wy zwa niom, ja kie sta wia zi mo wa au ra. 
W okre sie zi mo wym na pra co daw cy cią żą do dat ko we obo -
wiąz ki zwią za ne z ko niecz no ścią za pew nie nia pra cow ni kom
od po wied nich wa run ków pra cy. Pod sta wą jest do bór od po -
wied niej odzie ży o er go no micz nym kro ju i wła ści wo ściach
za pew nia ją cych kom fort ter micz ny. Ni skie tem pe ra tu ry, opa -
dy śnie gu czy ob lo dze nie nie są oko licz no ścia mi zwal nia ją -
cy mi pra co daw cę z obo wiąz ków z za kre su bhp – wręcz prze -
ciw nie. Na le ży do ło żyć wszel kich sta rań, aby pra ca w ta kich
wa run kach, któ ra nie na le ży do przy jem nych, jed nak jest ko -
niecz na, by ła jak naj mniej ob cią ża ją ca dla pra cow ni ka. 
Wię cej in for ma cji na te mat odzie ży ochron nej moż na zna leźć
na stro nie www.kry stian.com.pl 

Zimowa pogoda ma negatywny wpływ na kom fort, bez pie czeń stwo oraz wy daj -
ność pra cy. Dla te go wła śnie nie zwy kle waż ny jest wy bór od po wied niej odzie ży 
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Ma szy ny Bu dow la ne: – W co po wi nien za opa trzo ny pra -
cow nik na pla cu bu do wy w zi mie?
Da riusz Smo liń ski: – Zi mą pra cow ni cy bu dow la ni są szcze -
gól nie na ra że ni na czyn ni ki at mos fe rycz ne: wiatr, zim no,
deszcz, śnieg. Z te go po wo du odzież, środ ki ochro ny in dy -
wi du al nej oraz obu wie mu szą być do sto so wa ne do wa run -
ków pa nu ją cych o tej po rze ro ku. Nie jest do pusz czal ne, aby
te sa me bu ty słu ży ły pra cow ni kom la tem i zi mą, a tak się nie -
ste ty bar dzo czę sto zda rza. Nie cho dzi tu je dy nie o cie pło -
chron ność obu wia, ale tak że o je go nie na sią kli wość po przez
po de szwę i cho lew kę. Waż ne też, aby po de szwa da wa ła
ochro nę przed po śli zgnię ciem. Waż ne są od po wied nie ocie -
pla ne spodnie lub ka le so ny pod spodnia mi. Pra cow nik po wi -
nien za kła dać kurt kę ter mo izo la cyj ną, któ ra mu si speł niać
okre ślo ne pa ra me try ochro ny przed ni ską tem pe ra tu rą oraz
po sia dać ozna ko wa nie CE. Po dob nie rzecz ma się z rę ka wi ca -
mi i na kry ciem gło wy. Wy chło dze nie cia ła jest czyn ni kiem ob -
ni ża ją cym wy daj ność pra cy. Dla te go w in te re sie przed się bior -
cy jest od po wied nie wy po sa że nie pra cow ni ka w środ ki
ochron ne. Do bór środ ków ochro ny in dy wi du al nej po wi nien
być do ko ny wa ny na pod sta wie oce ny ry zy ka za wo do we go,
uza leż nio ny od ro dza ju wy ko ny wa nych prac i miej sca ich wy -
ko ny wa nia. Prze cież in ną odzież mu si mieć za pew nio na oso -
ba wy ko nu ją ca ro bo ty sta nu su ro we go, a in ną za trud nio -
na przy ro bo tach wy koń cze nio wych we wnątrz bu dyn ku. Waż -
na jest nie tyl ko sa ma odzież, ale tak że miej sce jej prze cho wy -
wa nia oraz urzą dze nia umoż li wia ją ce jej su sze nie. Czę sto ba -
ra ki są nie ogrze wa ne w no cy, więc ra no odzież jest zim na i wil -
got na, a tym sa mym nie speł nia swo ich pod sta wo wych wła -
sno ści cie pło chron nych. Dla te go po miesz cze nia do ogrze wa -
nia się pra cow ni ków, szat nie oraz su szar nie odzie ży to waż -
na skła do wa zi mo wych pla ców bu do wy.

MB – Ja kie są wy ma ga nia w spra wie do star cza nia przez
pra co daw ców cie płych po sił ków oraz na po jów?
DS: – Zgod nie z prze pi sa mi pra co daw ca za pew nia po sił ki
pra cow ni kom wy ko nu ją cym pra ce w okre sie zi mo wym,
któ ry trwa od 1 li sto pa da do dnia 31 mar ca. Tym sa mym
ro bot ni cy bu dow la ni, co do za sa dy, w okre sie zi mo wym
po win ni otrzy my wać po sił ki. Po sił ki po win ny za wie rać oko -
ło 50-55 pro cent wę glo wo da nów, 30-35 pro cent tłusz -
czów, 15 pro cent bia łek oraz mieć war tość ka lo rycz ną oko -
ło 1.000 kcal. Je że li pra co daw ca nie ma moż li wo ści wy da -
wa nia po sił ków ze wzglę du na ro dzaj za dań wy ko ny wa -
nych przez pra cow ni ka lub ze wzglę dów or ga ni za cyj nych
– to mo że za pew nić w cza sie pra cy ko rzy sta nie z ta kich po -
sił ków w punk tach ga stro no micz nych lub zor ga ni zo wać
przy rzą dza nie po sił ków przez pra cow ni ka we wła snym za -
kre sie z otrzy ma nych pro duk tów. Jed nak że w dru gim przy -
pad ku pra cow nik mu si mieć do stęp do ja dal ni wy po sa żo -
nej w urzą dze nia ku chen ne, aby móc so bie przy go to wać
– na przy kład od grzać – po si łek. Pra co daw ca jest tak że zo -
bo wią za ny do za pew nie nia na po jów za trud nio nym
przy pra cach na otwar tej prze strze ni przy tem pe ra tu rze
oto cze nia po ni żej -10°C oraz przy pra cach zwią za nych
z wy sił kiem fi zycz nym, po wo du ją cym w cią gu zmia ny ro -
bo czej efek tyw ny wy da tek ener ge tycz ny or ga ni zmu po wy -
żej 6.280 kJ u męż czyzn oraz 4.187 kJ u ko biet. Na po je

po win ny być za pew nio ne w ilo ści za spo ka ja ją cej po trze -
by pra cow ni ków. W okre sie zi mo wym za le ca się na po je
go rą ce. Co się zaś ty czy po sił ków, to po win ny być wy da -
wa ne w cza sie okre ślo nych re gu la mi no wo przerw,
w prak ty ce po każ dych trzech -czte rech go dzi nach pra cy.
Na to miast na po je na le ży za pew nić pra cow ni kom w cią gu
ca łej ich zmia ny ro bo czej.

MB – Czy pra co daw cy od po wied nio dba ją o pra cow ni ków
w zi mie, nie za po mi na jąc o swo ich obo wiąz kach?
DS: – To za le ży, są bo wiem pra co daw cy wzor co wo wy peł -
nia ją cy swo je obo wiąz ki. W szcze gól no ści do ty czy to sy tu -
acji zwią za nych z re ali za cją du żych in we sty cji bu dow la -
nych. Tych przed się bior ców na le ży sta wiać za wzór. Są tak -
że za cho wu ją cy się zgo ła od mien nie, nie przy kła da ją cy
do BHP na le ży tej wa gi. Na le ży jed nak li czyć, że z bie giem
cza su sy tu acja bę dzie się po pra wiać i wszyst kie fir my bu -
dow la ne bę dą speł niać naj wyż sze stan dar dy w za kre sie
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.

MB – A jeżeli chodzi o ma szy ny bu dow la ne, to czy ich ka -
bi ny są za wsze wy po sa żo ne w sprawne ogrze wa nie?
DS: – To jest od dziel na kwe stia. Ma szy ny wy po sa żo ne
w ka bi ny – w szcze gól no ści te no wej ge ne ra cji – za zwy czaj
ma ją ogrze wa nie. To sa mo do ty czy ja ko ści wy ko na nia i za -
bez pie cze nia przed ni ską tem pe ra tu rą ka bin ope ra to rów.
No we urzą dze nia za zwy czaj speł nia ją wszyst kie wy ma ga -
nia er go no mii. Nie ste ty star sze urzą dze nia nie za wsze ma -
ją ka bi ny wy po sa żo ne w sys te my grzew cze. W nie któ rych
przy pad kach ogrze wa nie by wa nie spraw ne tech nicz ne.
Na szczę ście sy tu acje ta kie sta ją się co raz rzad sze. Po zo -
sta ją jesz cze ma szy ny bez ka bin, na przy kład mi kro ko par -
ki. Na le ży pa mię tać, że ope ra tor sie dzą cy w fo te lu ta kiej
ma szy ny szyb ciej wy tra ca cie pło. W przy pad ku eks plo ata cji
ma szy ny nie wy po sa żo nej w ogrze wa ną ka bi nę czas pra cy
na le ży ogra ni czać, a obsługujący ją pra cow nik mu si mieć
za pew nio ną moż li wość ogrza nia się w udo stęp nio nym po -
miesz cze niu hi gie nicz no -sa ni tar nym.

Roz ma wiała Redakcja MB

Zi mą na bu do wie trud niej!
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Rozmowa z Dariuszem Smolińskim, 
inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy
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Ogól no pol skie Sto wa rzy sze nie Trans por tu, Ener ge ty ki,
Me cha ni za cji Bu dow nic twa i Ochro ny Pra cy
(OSTEMBiOP) pro wa dzi dzia ła nia ma ją ce na ce lu pod -

nie sie nie bez pie czeń stwa i kom for tu pra cy ope ra to rów. W tym
ce lu ana li zu je zmia ny za cho dzą ce w kon struk cji ma szyn oraz
zwią za ne z ni mi ro sną ce wy ma ga nia w za kre sie er go no mii.
Zwra ca ją na nie szcze gól ną uwa gę nie tyl ko wszy scy li czą cy
się pro du cen ci ma szyn ro bo czych, ale tak że ich na byw cy.
W po niż szym tek ście po sta no wi li śmy za tem wspól nie za sta no -
wić się, czym kie ru ją się oni przy po dej mo wa niu osta tecz nej
de cy zji o wy bo rze sprzę tu kon kret nej mar ki i czym świa to wi
po ten ta ci sta ra ją się prze ko nać ich do swo ich wy ro bów.
Pol scy użyt kow ni cy ma szyn bu dow la nych z bie giem lat na -
bra li mnó stwa doświadczeń eks plo ata cyj nych, nie bra ku je im
ro ze zna nia w ich ce chach i moż li wo ściach tech nicz nych.
War to za tem spraw dzić, czym kie ru ją się wy bie ra jąc kon kret -
ną ma szy nę i mar kę. Już po bież na ana li za da nych udo stęp -
nio nych nam przez OSTEMBiOP po ka zu je, że roz rzut czyn ni -
ków jest ogrom ny. O doj rza ło ści pol skie go ryn ku, świad czy to
że ce na za ku pu prze sta ła mieć de cy du ją ce zna cze nie ustę -
pu jąc miej sca ogól nym wa run kom za ku pu i do god no ści fi -
nan so wa nia. Co raz bar dziej na byw cy in te re su ją się też spad -
kiem war to ści ma szy ny i moż li wo ścią szyb kiej od sprze da ży. 
Przy wy bo rze kon kret nej ma szy ny bra na pod uwa gę jest za to
jej trwa łość i nie za wod ność. Oba z czyn ni ków bar dzo czę sto
iden ty fi ko wa ne są z kon kret nym pro du cen tem. Wi dać za tem
wy raź nie, jak ogrom ne zna cze nie ma bu do wa nie po zy tyw ne -
go wi ze run ku mar ki. Osią gnię cie efek tu wy ma ga od pro du -
cen ta od po wied nie go za an ga żo wa nia i nie usta wa nia w dą że -
niach do zdo by cia ak cep ta cji i przy chyl no ści użyt kow ni ków.
Nie bez zna cze nia są rów nież re la cje na li nii de aler -na byw ca.
Do świad cze nia ze bra ne w cza sie współ pra cy, a tak że oso bi -
ste re la cje z han dlow ca mi czy in ny mi przed sta wi cie la mi de -
ale rów sta no wią czę sto de cy du ją cy im puls do pod ję cia ta kiej
a nie in nej de cy zji co do za ku pu ma szy ny. 
Sta le zy sku ją cym na zna cze niu czyn ni ka mi są tak że po ziom
ob słu gi tech nicz nej oraz jej kosz ty. Na byw cy sprzę tu ce nią so -
bie nie tyl ko przy stęp ne ce ny ser wi su, ale tak że szyb kość dzia -
ła nia, kom pe ten cje oraz wy po sa że nie umoż li wia ją ce prze pro -
wa dza nie skom pli ko wa nych na praw w wa run kach po lo wych.
Bar dzo zbli żo ny wpływ na de cy zję o za ku pie ma szy ny ma no -
wo cze sność za sto so wa nych roz wią zań technicznych. Tech -
nicz ne za awan so wa nie kon struk cji wpły wa bo wiem bez po -
śred nio na wy daj ność pra cy i nie za wod ność sprzę tu oraz
gwa ran tu je wyż szy kom fort ope ra to ro wi i me cha ni kom. 
Ko lej nym czyn ni kiem jest za in te re so wa nie ma szy ną ryn ku
wtór ne go. Wią że się ono nie tyl ko ze sta nem tech nicz nym
sprzę tu, ale tak że je go uni wer sal no ścią i pre sti żem, ja kim
cie szy się da na mar ka. Za uwa żyć tak że wy pa da, że ma szy ny
wy so ko wy spe cja li zo wa ne cie szą się zde cy do wa nie mniej -
szym za in te re so wa niem na ryn ku wtór nym, a tym sa mym
znacz nie dłu żej cze ka ją na na byw cę. 
Podejmujący de cy zję o za ku pie da nej ma szy ny kie ru ją się tak -
że ła two ścią jej ser wi so wa nia i co dzien nej ob słu gi tech nicz nej.
Nie skom pli ko wa ny ser wis prze kłada się przede wszyst kim
na ogra ni cze nie strat cza su, któ ry trze ba nań po świę cić.
Ogra ni cze nie bez pro duk tyw nych prze sto jów ma tak że zna -
cze nie dla osią gnię cia opty mal nej wy daj no ści ma szy ny. 

Użyt kow ni cy zgo ła ina czej kal ku lu ją te raz kosz ty eks plo ata cji
sprzę tu. To ten czyn nik w po łą cze niu z ce ną za ku pu ma szy -
ny de cy du je bo wiem o tym, czy moż na uznać ją za ta nią al -
bo dro gą. Bra ne pod uwa gę są przede wszyst kim kosz ty pa -
li wa, wy mia ny pły nów eks plo ata cyj nych i ele men tów ule ga ją -
cych cy klicz ne mu zu ży ciu. Ana li zu jąc przed sta wio ne po wy -
żej wy ni ki pod kre ślić na le ży, że de cy du ją cy wpływ na de cy -
zję wy bo ru ma ją do tych cza so we do świad cze nia eks plo ata -
cyj ne fir my oraz oce ny do mi nu ją ce wśród eks plo atu ją cych
ma szy ny bu dow la ne. Zna cze nie ma ją za tem trwa łość i nie za -
wod ność sprzę tu, do stęp ność i efek tyw ność dzia ła nia ser wi -
su, ma ła utra ta war to ści oraz do tych cza so we do świad cze nia
z współ pra cy z de ale rem. 
Pol ski ry nek jest za tem doj rza ły, je go re ak cje są wiel ce po -
dob ne do tych, ja kie ob ser wu je my w kra jach wy so ko roz wi -
nię tych. Na obec ny stan pra co wa no jed nak la ta mi. Po ro -
ku 1989 do świad cze nia z eks plo ata cji no wo cze sne go sprzę -
tu bu dow la ne go mia ła je dy nie garst ka użyt kow ni ków. Na wet
du że fir my mia ły prze cież w swo jej dys po zy cji nie mal wy łącz -
nie ma szy ny pro duk cji kra jo wej i by łe go blo ku wschod nie go.
Dziś więk szość na byw ców mo że pod jąć de cy zję ba zu jąc
na wła snych do świad cze niach. Fir my, któ re zmie nia ją pro fil
wkra cza jąc na no we ob sza ry dzia ła nia wy ma ga ją ce sto so wa -
nia cięż kie go sprzę tu są oczy wi ście po zba wio ne wła snych
do świad czeń. Przy wy bo rze ko rzy sta ją z wie dzy za przy jaź nio -
nych fa chow ców, do któ rych ma ją za ufa nie lub nie za leż nych
eks per tów, co po zwa la na w mia rę obiek tyw ną oce nę rze czy -
wi stej war to ści skła da nych im ofert. 
Oczy wi ście pro du cen ci ma szyn sta ra ją się za in te re so wać ni -
mi jak naj więk szą licz bę klien tów. W tym ce lu mu szą przy go -
to wać dla nich jak naja trak cyj niej szą ofer tę. Czy li chcą do star -
czyć klien tom do kład nie to, co od po wia da ich ocze ki wa niom.
A kon kret nie? Jak już stwier dzi li śmy, dla na byw ców li czy się
trwa łość i to za rów no ca łej ma szy ny, jak i jej po szcze gól nych
kom po nen tów. Dla te go też ży wot ność na wet skom pli ko wa -
nych pod wzglę dem tech nicz nym pod ze spo łów jest sta le wy -
dłu ża na. Tym sa mym pro du cen ci sta ra ją się tak że mak sy mal -
nie wy dłu żyć okres bez a wa ryj nej eks plo ata cji sprzę tu.
Jed nym ze szcze gól nych prio ry te tów dla pro du cen tów jest
pod nie sie nie kom for tu pra cy ope ra to ra. Cho dzi przede
wszyst kim o śro do wi sko, w ja kim pra cu je. Dą że nia kon struk -
to rów idą w kie run ku zre du ko wa nia ha ła su, drgań, wi bra cji
oraz wni ka nia do ka bi ny szko dli wych substancji. Li czy się
tak że co raz bar dziej er go no mia pra cy prze ja wia ją ca się
w dba ło ści o za cho wa nie wła ści wej po zy cji ope ra to ra, opty -
mal ne roz miesz cze nie ele men tów ste ru ją cych, ogra ni cze nie
wy sił ku fi zycz ne go oraz po pra wę wi docz no ści. 
Du żą uwa gę zwra ca się tak że na uła twie nie ob słu gi ser wi so -
wej, a szcze gól ny na cisk kła dzio ny jest na skró ce nie do nie -
zbęd ne go mi ni mum cza su prze glą dów oraz zwięk sze nie do -
stęp no ści punk tów ser wi so wych. Au to ma ty za cja i elek tro ni -
za cja od gry wa ją tak że nie ba ga tel ne zna cze nie w uatrak cyj -
nie niu ma szyn i urzą dzeń bu dow la nych. Au to ma ty za cji pod -
le ga ją przede wszyst kim po wta rzal ne pro ce sy i cy kle ro bo -
cze oraz funk cjo no wa nie ukła dów na pę do wych. Elek tro ni za -
cja z ko lei obej mu je głów nie ukła dy te le ma tycz ne umoż li wia -
ją ce mo ni to ro wa nie pra cy ma szyn. Wpro wa dza ne in no wa cje
tech nicz ne, tech no lo gicz ne i zmia ny kon struk cyj ne po win ny
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Trud na de cy zja o za ku pie ma szy ny?
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rów nież pro wa dzić do ob ni ża nia ce ny wy ro bu, kosz tów eks -
plo ata cji bieżącej oraz cał ko wi tych kosz tów po no szo nych
przez na byw ców sprzę tu. Prio ry te ty pro du cen tów opar te są
na sta ran nie prze my śla nych ra cjo nal nych prze słan kach. Ich
ce lem jest zdo by cie roz strzy ga ją ce go ar gu men tu fi nan so we -
go – osią gnię cie naj niż szych jed nost ko wych kosz tów użyt ko -
wa nia. W pol skich wa run kach to na dal bar dzo istot ny ar gu -
ment. De cy zje o za ku pie ma szy ny po win ny być za tem po dej -
mo wa ne na pod sta wie po dob nych prze sła nek, po zwa la ją -
cych mi ni ma li zo wać jed nost ko we kosz ty pra cy. Osią gnię cie
te go ce lu wy ma ga uzy ska nia wzro stu pro duk cji przy za cho -
wa niu lub na wet ob ni że niu kosz tów eks plo ata cji. Wzrost pro -
duk cji moż li wy jest przede wszyst kim dzię ki: pod nie sie niu
wy daj no ści tech nicz nej, re duk cji prze sto jów tech nicz nych,
ob ni że niu tem pa na ra sta nia zmę cze nia ope ra to ra, po sze rze -
niu moż li wo ści ro bo czych.
Ob ni że nie kosz tów eks plo ata cji wy ma ga pod nie sie nia nie za -
wod no ści pod ze spo łów oraz skró ce nia cza su i re duk cji kosz tów
na praw, zmniej sze nia licz by i czę sto tli wo ści ob słu gi okre so wej,
skró ce nia cza su jej trwa nia oraz ob ni że nia kosz tów (zwy kle wy -
ko nu je ją ser wis de ale ra), zmi ni ma li zo wa nia licz by czyn no ści
oraz skró ce nia cza su trwa nia prze glą dów oraz ob słu gi co dzien -
nej (czyn no ści te wy ko nu je ope ra tor): uod por nie nia ma szy ny
na błę dy ope ra to ra za rów no w za kre sie tech ni ki i tech no lo gii
pra cy, jak i ob słu gi. Pod no sze nie wy daj no ści tech nicz nej jest
nie ro ze rwal nie zwią za ne z pa ra me tra mi ma szy ny. W ce lu ła twe -
go po rów ny wa nia ma szyn opra co wa no nor my, w któ rych spre -
cy zo wa no ja kie pa ra me try pro du cent jest zo bo wią za ny za wrzeć
w pro spek cie ma szy ny oraz wa run ki wy zna cza nia tych pa ra me -
trów. Na stęp stwem by ło wy rów na nie pod sta wo wych pa ra me -
trów tech nicz nych kon ku ru ją cych wy ro bów. 
Przyj mu je się, że rocz na zwło ka w za ku pie ma szy ny po wo du je
róż ni cę w uzy ski wa nej wy daj no ści rzę du czte rech pro cent. Wy -
ni ka ona z jed nej stro ny ze spad ku wy daj no ści na sku tek zu ży -
cia ma szy ny już eks plo ato wa nej, a z dru giej – z po stę pu tech -
nicz ne go w no wych kon struk cjach. Za uwa żyć też wy pa da, że
ob ni że nie za le d wie o pięć pro cent kosz tów pro duk cji prze kła -
da ją cych się na wy daj ność, przy uwzględ nie niu per spek ty -
wy dzie się ciu ty się cy go dzin pra cy (od po wia da to śred nio pię -
ciu lat eks plo ata cji – jest to rów no znacz ne z prze je cha niem
przez sa mo chód cię ża ro wy około mi lio na ki lo me trów, mo że
sta no wić po waż ny ar gu ment dla po wzię cia osta tecz nej de cy zji
o wy bo rze kon kret ne go do staw cy sprzę tu. Nie ty po we wa run ki
pra cy mo gą oczy wi ście w znacz ny spo sób po głę bić te róż ni ce
(a tym sa mym ewen tu al ne zy ski lub stra ty), ale oce na przy dat -
no ści ma szy ny z uwzględ nie niem spe cy fi ki re ali zo wa nych
przy jej udzia le prac, jest nie wąt pli wie za da niem dla eks per ta. 
Dru gim, nie mniej istot nym, ob sza rem pod no sze nia efek tyw no -
ści pra cy ma szyn jest zwięk sze nie w ogól nym bi lan sie cza su rze -
czy wi ste go wy ko rzy sta nia ma szyn, a jed no cze śnie ogra ni cze nie
licz by i trwa nia Pla no wych Prze sto jów Tech nicz nych (PPT). Pro -
duk tyw ność ma szy ny moż na bo wiem pod nieść nie tyl ko po -
przez wzrost wy daj no ści tech nicz nej, ale rów nież po przez wy -
dłu ża nie efek tyw ne go cza su ro bo cze go. Pla no we prze sto je
tech nicz ne są in te gral ną czę ścią pro ce su eks plo ata cji. Wy ni ka ją
one z ko niecz no ści wy ko na nia na stę pu ją cych czyn no ści: 
• prze gląd ma szy ny przed roz po czę ciem pra cy – po le ga

na ogól nym spraw dze niu jej sta nu, po zio mu pły nów eks -
plo ata cyj nych oraz go to wo ści do roz po czę cia pra cy – po -
wi nien być wy ko ny wa ny nie rza dziej niż co 10 go dzin;

• prze gląd ma szy ny pod czas pra cy – po wi nien być wy ko ny wa -
ny co dwie -trzy go dzi ny i ma na ce lu zlo ka li zo wa nie po ten -
cjal nych źró deł awa rii (po ja wie nie się prze cie ków, nad mier ne
prze grze wa nie się pod ze spo łów, roz luź nia nie po łą czeń itp.).

• ob słu ga co dzien na po za koń cze niu pra cy (zmia ny) – jest
naj bar dziej pra co chłon na wy ma ga bo wiem ogól ne go prze -
glą du sta nu ma szy ny, spraw dze nia i uzu peł nie nia pły nów
eksploatacyjnych i pa li wa, spraw dze nia szczel no ści i sta nu
po łą czeń pod ze spo łów, prze sma ro wa nia wszyst kich pod -
sta wo wych po łą czeń sworz nio wych. Wska za ne jest tak że
my cie ma szy ny, a zwłasz cza jej ukła du bież ne go (szcze -
gól nie pod czas pra cy na mo krych grun tach gli nia stych);
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Co powinno być brane pod uwagę przy ocenie
maszyny zdaniem przedsiębiorców:

    1. cena i dostępność do serwisów,
    2. długość okresu gwarancji,
    3. wielofunkcyjność maszyny/możliwości stosowania
        różnego rodzaju narzędzi roboczych,
    4. konstrukcja ROPS i FOPS,
    5. wydajność na wejściu i wydajność efektywna,
    6. użycie nowoczesnych zaawansowanych

technologicznie jednostek napędowych (duża moc
przy małym zużyciu paliwa) z odpowiednimi systemami
np. tryb ECO – elektroniczne ograniczenie obrotów
silnika bez redukcji mocy,

    7. ewentualność zaopatrzenia w filtr cząstek stałych
        (do umożliwienia pracy w budynkach),
    8. nowe rozwiązania w układzie hydraulicznym w celu

lepszej sterowności maszyny,
    9. wyposażenie silników w automatyczny system 
        wyłączenia w okresie bezczynności, 
 10. maksymalnie zmniejszony poziom emisji spalin

i poziom hałasu,
 11. minimalne zużycie paliwa przy dużych obciążeniach

i pracy w utrudnionych warunkach,
 12. przystosowanie do pracy w pochyleniach,
 13. maksymalnie skrócony czas przejścia z położenia
        transportowego w położenie robocze z dowolnym
        osprzętem,
 14. komfort wibroakustyczny i cieplny,
 15. przystosowanie do pracy w zmiennych 
        warunkach/duży zakres temperaturowy,
 16. wyposażenie w najnowocześniejsze systemy ochronne

np. System Cat Smart Boom (tłumi drgania wysięgnika
i stabilizuje maszynę podczas jazdy),

 17. wielopozycyjność kierownicy,
 18. zastosowanie dużych panoramicznych szyb 

w kabinie maszyny,
 19. wyposażenie w przełącznik jog/shuttle 
        do kontrolowania wielu funkcji maszyny,
 20. ergonomiczność klawiatury i wskaźników z funkcją

ekranu dotykowego,
 21. duża pojemność zbiornika paliwa. 
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• ob słu ga okre so wa – o za kre sie i czę sto tli wo ści okre ślo -
nych przez pro du cen ta – (re gu la cja me cha ni zmów, wy mia -
na pły nów i fil trów);

• ob słu ga se zo no wa – przy sto so wa nie ma szy ny do zmie nia -
ją cych się wa run ków kli ma tycz nych;

• na pra wy bie żą ce – po le ga ją na okre so wej wy mia nie si ła mi
wła sny mi czę ści ule ga ją cych pla no we mu zu ży ciu (np. kra -
wę dzie tną ce, zę by itp.);

• na pra wy śred nie – po le ga ją na okre so wej wy mia nie pod ze -
spo łów (lub współ pra cu ją cych czę ści) ule ga ją cych pla no -
we mu zu ży ciu (np. ukła dy bież ne) – wy ma ga ją zwy kle uży -
cia wy spe cja li zo wa ne go oprzy rzą do wa nia – re ali zo wa ne
są za zwy czaj przez ser wis:

• na pra wy głów ne – wy ko ny wa ne w wy spe cja li zo wa nych za -
kła dach po le ga ją ce na we ry fi ka cji i wy mia nie (na pra wie)
w ra zie po trze by wszyst kich pod ze spo łów, dla przy wró ce -
nia po cząt ko we go po ten cja łu technicznego.

Pro wa dze nie na praw głów nych po wo du je  trwa łe wy łą cze nie
ma szy ny z eksploatacji – zwy kle na czas dłuż szy niż mie siąc
– istot nie zwięk sza jąc czas PPT, ogra ni cza jąc czas dys po zy -
cyj ny oraz pro duk tyw ność. Z te go wzglę du nie wy stę pu ją
one w sys te mie eks plo ata cji no wo cze snych kon struk cji.
Z pew no ścią wie lu spo śród dzi siej szych użyt kow ni ków ma -
szyn bu dow la nych ma mgli ste po ję cie o tym, że ma szy ny
star szej kon struk cji ze wzglę du na ni ską trwa łość pod ze spo -
łów wy ma ga ły grun tow nej od no wy tech nicz nej co 1.500-
3.000 go dzin – w za leż no ści od ty pu ma szy ny i wa run ków
pra cy, a kosz ty ta kiej na pra wy prze kra cza ły nie jed no krot -
nie po ło wę ce ny za ku pu. Prze cią ga nie czy wręcz re zy gna cja
z pla no wa nych na praw głów nych nie przy no si ła oczy wi ście
użyt kow ni ko wi żad nych ko rzy ści czy oszczęd no ści. Wprost
prze ciw nie, po cią ga ła za so bą wy so ką awa ryj ność i by ła rów -
no znacz na z dra stycz nie ob ni żo ną go to wo ścią tech nicz ną
ma szy ny. Ogra ni cza ła rów nież wy daj ność tech nicz ną z po -
wo du zmniej sze nia pręd ko ści ro bo czych w wy ni ku zu ży cia
ma szy ny i zmniej sze nia mo cy sil ni ka spa li no we go. 
Dzi siej sze ma szy ny są w peł ni dys po zy cyj ne przez bli sko dzie -
więć dzie siąt pro cent cza su. Pro du cen ci nie usta ją w sta ra -
niach, by jesz cze śru bo wać ten wy nik. W tym ce lu wpro wa dza -
ją sze reg no wych roz wią zań ma ją cych na ce lu skra ca nie cza -
su trwa nia prze glą dów i ob słu gi tech nicz nej. Uzy sku ją to po -
przez po pra wę do stęp no ści punk tów kon tro l nych i monitoring
sta nu tech nicz ne go ma szy ny. Pra co chłon ność ob słu gi co -
dzien nej ob ni ża na jest po przez wpro wa dza nie uszczel nień
prze gu bów, kon cen tra cję punk tów ob słu go wych, sto so wa nie
au to ma tycz nych ukła dów cen tral ne go sma ro wa nia i uzu peł nia -
nia pły nów, za wo rów szyb kie go tan ko wa nia. Na szcze gól ną
uwa gę za słu gu je dą że nie do za pew nie nia do stę pu do punk tów
ser wi so wych bez po śred nio z po zio mu grun tu. 
Oczy wi ście ist nie je tak że in na moż li wość skró ce nia cza su
ob słu gi – zwłasz cza co dzien nej – po przez jej nie rze tel ne wy -
ko ny wa nie. Nie ste ty, jest to u nas na dal dość czę sto spo ty -
ka ne. Na le ży jed nak pa mię tać sta rą praw dę: „czło wie ka
oszu kać moż na, ma szy ny oszu kać się nie da”. I war to przy -
ło żyć się do na le ży tej ob słu gi swe go sprzę tu. Tym bar dziej,
że trze ba wy ko ny wać ją co raz rza dziej. Czę sto tli wość ob słu -
gi okre so wej w sta rych ma szy nach wy no si ła prze cież 50-60
go dzin, w no wo cze śniej szych dwie ście pięć dzie siąt, a naj -
now sze wy ma ga ją ob słu gi za le d wie co oko ło pięć set go dzin. 
Sku tecz ną me to dą re duk cji na kła dów na ob słu gę okre so wą jest

ogra ni cza nie asor ty men tu i ujed no li ca nie pły nów eks plo ata cyj -
nych. War to więc zwró cić uwa gę na nie zbęd ne ilo ści, ro dzaj
oraz czę sto tli wość wy mia ny pły nów eks plo ata cyj nych. Mo że
mieć to istot ne zna cze nie dla po no szo nych kosz tów użyt ko wa -
nia ma szy ny. W pro ce sie eks plo ata cji na le ży się li czyć z prze -
sto ja mi spo wo do wa ny mi awa rią. Czas ich trwa nia istot nie wpły -
wa na za bu rze nia w har mo no gra mie ro bót – mo że na wet spo -
wo do wać nie do trzy ma nie ter mi nów. Wy wo ła ne tym stra ty mo gą
znacz nie prze wyż szać ewen tu al ne kosz ty na praw. Roz wią za -
niem mo że być sta łe utrzy ma nie wy so kich re zerw mo cy pro duk -
cyj nych w po sta ci re zer wo wych ma szyn lub (zde cy do wa nie tań -
sze roz wią za nie) utrzy my wa nie na wy so kim po zio mie tzw. go to -
wo ści tech nicz nej. Wy ma ga ono jed nak od ma szy ny wy so kiej
po dat no ści dia gno stycz nej – po żą da ny jest po kła do wy sys tem
mo ni to ro wa nia – oraz wy so kiej po dat no ści na praw czej – nie -
zbęd na jest tzw. bu do wa mo du ło wa, któ ra umoż li wia na pra wę
ma szy ny po przez wy mia nę ca łych ze spo łów. Pra co chłon ność
wy mia ny do wol ne go ze spo łu nie po win na prze kra czać kil ku go -
dzin. Czas nie zbęd ny do usu nię cia awa rii świad czy o no wo cze -
sno ści kon struk cji. Skra ca nie w no wo cze snych ma szy nach cza -
su cy klu ro bo cze go, wy dłu ża nie cza su ro bo cze go, kosz tem
PPT oraz cza su na praw zwięk sza na wet o kil ka dzie siąt pro cent
tzw. wy daj ność eks plo ata cyj ną (jest to wy daj ność okre śla -
na w dłuż szym prze dzia le cza so wym – ty dzień, mie siąc, rok
– na pod sta wie ob ję to ści zre ali zo wa nych ro bót i licz by go dzin
ro bo czych w roz pa try wa nym okre sie). Ozna cza to, że w sto sun -
ku do star szych roz wią zań kon struk cyj nych, tę sa mą pra cę mo -
że wy ko nać ma szy na znacz niej mniej sza – efek tyw niej wy ko rzy -
stu ją ca czas ro bo czy. Nie wąt pli wą za le tą ta kie go roz wią za nia
jest ob ni że nie bie żą cych kosz tów eks plo ata cji, a szcze gól nie
ogra ni cze nie zu ży cia pa li wa (niż sza moc i ma sa ma szy ny) oraz
kosz tów pra cy ukła du bież ne go (np. mniej sze ogu mie nie).
Prze ciw wska za niem mo że być po trze ba osią ga nia pa ra me trów
gra nicz nych (np. nie zbęd na mi ni mal na wy so kość pod no sze nia,
mak sy mal ny udźwig itp.) – na rzu ca ją cych mi ni mal ną wiel kość
ma szy ny. Z dru giej stro ny nie na le ży za po mi nać, że na wet naj -
lep sza na świe cie ma szy na jest ni czym bez do bre go ope ra to ra,
któ re mu war to za ofe ro wać lep sze wa run ki pra cy (do bry ope ra -
tor to bo wiem nie tyl ko wzrost wy daj no ści ma szy ny, ale rów nież
niż sza jej awa ryj ność). Dą że nie do pod nie sie nia kom for tu pra cy
opie rać się win no na prze słan kach eko no micz nych. Wskaź ni -
kiem ja ko ści roz wią zań w za kre sie ochro ny ope ra to ra przed nie -
ko rzyst ny mi oddziaływaniami mo że być po ziom ha ła su w ka bi -
nie pod czas pra cy ma szy ny. Ob ni że nie ha ła su za le d wie o 3 dB
(z uwa gi na za sto so wa nie ska li lo ga ryt micz nej) wy ma ga od pro -
du cen ta dwu krot ne go ob ni że nia ha ła śli wo ści ma szy ny i jest to
po waż ny pro blem tech no lo gicz ny. 
Dru gim ele men tem pod no sze nia kom for tu pra cy jest ogra -
ni cze nie licz by czyn no ści ma nu al nych i zmniej sze nie bez -
po śred nie go wy sił ku ope ra to ra. Stąd dą że nie do au to ma ty -
za cji po wta rzal nych faz cy klu ro bo cze go, wpro wa dza nie
joy stic ków oraz sys te mu Lo ad -Sen sing. Zmniej sze niu za an -
ga żo wa nia ope ra to ra sprzy ja ją rów nież sys te my mo ni to ro -
wa nia pra cy ma szy ny. Ana li za przed sta wio nych moż li wo ści
tech nicz nych i po rów na nie ich z uwa run ko wa nia mi dzia ła -
nia fir my (dzien ne ob ję to ści re ali zo wa nych prac, sto pień
wy ko rzy sta nia cza su ro bo cze go, nie zbęd na ryt micz ność
i ter mi no wość) po zwa la na spre cy zo wa nie in dy wi du al nych
za le ceń. Peł niej sza oce na wy ma ga jed nak osza co wa nia
jed nost ko wych kosz tów eks plo ata cji.
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Pro jekt „Girls GO Tech no lo gy, czy li dziew czy ny oswa ja ją
tech no lo gię”, to skie ro wa ny do mło dych Ja wo rza nek
pro gram Mer ce des -Benz Ma nu fac tu ring Po land. War tość

pro gra mu do strze gła fir ma Sie mens i wspól nie z Mer ce de sem
po pro wa dzi ła warsz tat na te mat Prze my słu 4.0. Dziew czy ny
z Ja wo ra zna la zły się w wir tu al nej i roz sze rzo nej rze czy wi sto ści.
„Girls GO Tech no lo gy, czy li dziew czy ny oswa ja ją tech no lo gię”
to pro gram stwo rzo ny z my ślą o uczen ni cach li ce ów i tech ni ków
po wia tu ja wo row skie go, któ re z okna swo je go po ko ju wi dzą bu -
du ją cą się fa bry kę Mer ce de sa w Ja wo rze. To dla nich Mer ce des
zor ga ni zo wał cykl warsz ta tów po świę co nych tech no lo giom i cy -
fry za cji, we współ pra cy z Ge ek Girls Car rots, Rand stad Pol ska,
Po li tech ni ką Wro cław ską – Wy dzia łem Tech nicz no -Przy rod ni -
czym w Le gni cy oraz WSSE „INVEST-PARK” i Kla stra Edu ka cyj -

ne go In vest in EDU. W li sto pa dzie do gro na part ne rów do łą czy -
ła fir ma Sie mens. – Na szym ce lem jest za szcze pie nie w dziew czy -
nach prze ko na nia, że na uki ści słe są dla nich. Dzię ki na szym
warsz ta tom dziew czy ny na praw dę oswa ja ją tech no lo gię, mo gą
po znać i zro zu mieć roz wią za nia, któ re re wo lu cjo ni zu ją współ cze -
sny prze mysł. Cie szę się, że nasz pro jekt zy skał no we go part ne ra,
fir mę Sie mens, z któ rym łą czy nas prze ko na nie, że ko biet w prze -
my śle jest zde cy do wa nie za ma ło, że ich po ten cjał po zo sta je nie -
wy ko rzy sta ny – po wie dzia ła dr Ewa Łab no -Fa lęc ka, dy rek tor ko -
mu ni ka cji mar ke tin go wej i re la cji ze wnętrz nych MBMPL.
W li sto pa dzie od był się czwar ty z se rii pię ciu warsz ta tów te go -
rocz nej edy cji. Po sztucz nej in te li gen cji, two rze niu stron in ter -
ne to wych i bu si ness pla nów przy szedł czas na „oswo je nie” za -
gad nień zwią za nych z cy fry za cją i di gi ta li za cją pro duk cji.
Uczest nicz ki do wie dzia ły się m.in. jak w prze my śle wy ko rzy stu -
je się wir tu al ną rze czy wi stość (ang. vir tu al re ali ty, VR) oraz
czym jest „cy fro wy bliź niak”, wy ko rzy sty wa ny w prze my śle
do pro jek to wa nia i bu do wy po jaz dów oraz li nii tech no lo gicz -
nych. Za po mo cą roz sze rzo nej rze czy wi sto ści (ang. au gmen -
ted re ali ty, AR) mo gły od wie dzić „smart fac to ry” i zo ba czyć, jak
wszyst kie te roz wią za nia sto su je się w prak ty ce. – Prze mysł
i pro duk cja bar dzo się zmie nia ją. Prze mysł 4.0, czy li czwar ta re -
wo lu cja prze my sło wa, to fa scy nu ją ca przy go da, w któ rej nie
mo że za brak nąć ko biet. Wspól nie z Mer ce des -Benz Ma nu fac tu -

ring Po land edu ku je my mło de dziew czy ny i po ka zu je my im, że
na uki ści słe i in ży nie ria to ob sza ry, w któ rych mo gą re ali zo wać
swo je aspi ra cje i ma rze nia – po wie dział Ce za ry My chle wicz, dy -
rek tor ds. mar ke tin gu branż prze my sło wych w Sie mens.
„Girls GO Tech no lo gy” nie jest pierw szym edu ka cyj nym pro -
jektem dla ko biet, w któ ry za an ga żo wa ny jest Sie mens. Fir ma
jest po my sło daw cą pro gra mu „In ży nier ki 4.0”, skie ro wa ne go
do stu den tek uczel ni tech nicz nych, któ re go ce lem jest zwięk -
sze nie ich kom pe ten cji cy fro wych w ob sza rze Prze my słu 4.0.
W ra mach pro jek tu od by wa ją się między innymi warsz ta ty
pro wa dzo ne przez eks per tów od tech no lo gii prze my sło wej, fi -
nan sów w prze my śle i ko mu ni ka cji. Do part ner stwa w pro jek -
cie „In ży nier ki 4.0” zo sta ła za pro szo na rów nież spół ka Mer ce -
des -Benz Ma nu fac tu ring Po land. – „Girls GO Tech no lo gy” za -

szcze pia fa scy na cję na uka mi ści sły mi w uczen ni cach szkół
śred nich, „In ży nier ki 4.0” ośmie la ją stu dent ki do te go by od waż -
nie się ga ły po sta no wi ska w bran ży prze my sło wej. Wie rzę, że
wspól nie przy go to wu je my no we po ko le nie spe cja li stek od no -
wych tech no lo gii – po wie dzia ła dr Ewa Łab no -Fa lęc ka.
Pro jekt „Girls GO Tech no lo gy, czy li dziew czy ny oswa ja ją
tech no lo gię” bę dzie kon ty nu owa ny tak że w ro ku 2019. Na -
bór no wych uczest ni czek od bę dzie się już w stycz niu, a cykl
warsz ta tów po trwa od lu te go do czerw ca.

Dziew czy ny oswa ja ją tech no lo gię

„Girls GO Tech no lo gy, czy li dziew czy ny oswa ja ją tech no lo gię” to pro gram stwo rzo ny
z my ślą o uczen ni cach li ce ów i tech ni ków po wia tu ja wo row skie go

Za po mo cą roz sze rzo nej rze czy wi sto ści uczest nicz ki warsz ta tów mo gły od wie dzić
„smart fac to ry” i zo ba czyć, jak wszyst kie te roz wią za nia sto su je się w prak ty ce

Dzię ki udziałowi w warsz ta tom dziew czy ny na praw dę oswa ja ją tech no lo gię, mo gą po -
znać i zro zu mieć roz wią za nia, któ re re wo lu cjo ni zu ją współ cze sny prze mysł
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Rutyniarz i debiutant. Nasi finaliści odczuwają niedosyt!

Głów ną, ale nie je dy ną atrak cją wy ni ka ją cą z przy na le -
że nia do Klu bu Ope ra to rów dzia ła ją cym przy fir mie
Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska jest udział w kra jo -

wych za wo dach i wień czą cej je fi na ło wej roz gryw ce dla naj -
lep szych w Eu ro pie. Te go rocz ny fi nał kon kur su Klu bu Ope ra -
to rów od był się w Niem czech. Pol skę re pre zen to wa li Hu bert
Cyl wik i Krzysz tof Ko niecz ny. Pierw szy z nich to ab so lut ny de -
biu tant, któ ry prze bo jem – i jak sam mó wi, do słow nie w ostat -
niej chwi li – wdarł się do kra jo wej czo łów ki ope ra to rów.
Rok 2018 był dla nie go cza sem de biu tów, za rów no na are nie
kra jo wej, jak i mię dzy na ro do wej. Krzysz tof Ko niecz ny to z ko -
lei ru ty niarz, od lat bry lu ją cy w kra jo wej ry wa li za cji. 
Obaj je cha li na fi na ły peł ni opty mi zmu, osta tecz nie jed nak mi -
mo, że wza jem nie się wspie ra li i ofiar nie wal czy li z eu ro pej ską
czo łów ką, nie awan so wa li do ści słe go fi na łu. Tym ra zem
miej sca na po dium za ję li Au striak przed Fi nem i Bel giem. To
już jed nak hi sto ria, a kon kur so wa ka ru ze la nie ba wem znów
za cznie się krę cić. W kra jo wych eli mi na cjach wziąć bę dą mo -
gli wszy scy na le żą cy do Klu bu Ope ra to rów Vo lvo. Wy star czy,
że wy peł nią sto sow ny for mu larz. War to pod kre ślić też, że

człon ko stwo w Klu bie Ope ra to rów jest cał ko wi cie bez płat ne.
Wszy scy chęt ni do do sko na le nia swych umie jęt no ści i pod ję -
cia ry wa li za cji w kra jo wych za wo dach mo gą zna leźć szcze -
gó ło we in for ma cje na stro nie: www.vo lvo klu bo pe ra to row.pl

– Ja ki wy nik uda ło się Pa nu osią gnąć w eu ro pej skim fi na le
Kon kur su Ope ra to rów Vo lvo?
– Z cał kiem nie złą punk ta cją ukoń czy łem za wo dy na dwu na stej
po zy cji. Do ce nia jąc kla sę prze ciw ni ków i bio rąc pod uwa gę ich
do ko na nia, uwa żam, że to nie zły wy nik.

– Ape ty ty by ły jed nak znacz nie więk sze. W roz mo wie z na szą re -
dak cją przed fi na ła mi mó wił Pan, że pol skich ope ra to rów dzie li
od eu ro pej skiej czo łów ki nie wie le. Co za tem spra wi ło, że nie
sta nął Pan na po dium?
– Moż na po wie dzieć, że za bra kło mi nie co prak ty ki. Pierw szy raz
w ży ciu sie dzia łem za kie row ni cą wo zi dła i stąd wziął się słab szy
wy nik w tej kon ku ren cji. Nie mia łem co praw da punk tów kar nych,
ale czas prze jaz du był przydługi. A w im pre zie ta kiej ran gi do -
słow nie każ da se kun da jest na wa gę zwy cię stwa. Pa łam chę cią
re wan żu, znaj dę spo sób, aby po ćwi czyć na tym sprzę cie
i przy na stęp nej oka zji mam na dzie ję uzy skać naj wyż sze no ty.

– Wo zi dło spra wi ło Pa nu nie co kło po tów, a któ re z za dań wy -
ko nał Pan naj le piej?
– By łem za do wo lo ny z wy ni ków we wszyst kich kon ku ren cjach
na ko par kach, gdyż oka za łem się lep szy od fi na li stów i zwy cięz -
ców z ze szło rocz nej edy cji im pre zy, ta kich jak Er mes Ge mo
z Włoch czy Ulrich Hun zi ker ze Szwaj ca rii. Po ko na nie ich po czy -
tu ję so bie za nie  la da suk ces.

– Ja kie są Pań skie ogól ne wra że nia od no śnie fi na łów?
– Co do or ga ni za cji po szcze gól nych kon ku ren cji i ca łej im pre zy
wszyst ko zo sta ło do pię te na ostat ni gu zik. Ży czył bym so bie że by
ko lej ne edy cje mi strzostw by ły zor ga ni zo wa ne rów nie świet nie,
a oka za ły się lep sze, je śli cho dzi o mój wy nik. Po ziom prze ciw ni -
ków z ro ku na rok jest co raz wyż szy, za rów no na szcze blu eu ro -
pej skim, jak i pod czas eli mi na cji w Pol sce. Wszy scy sta ra ją się
do rów nać zwy cięz cy fi na łu, reprezentującemu Au strię Oth ma ro wi
Plet ze ro wi. Po nie waż wła dam nie miec kim, to przy oka zji kon kur -
su mia łem oka zję tro chę po roz ma wiać z nim i in ny mi uczest ni ka -
mi na te ma ty zwią za ne z bran żą bu dow la ną, ale nie tyl ko. Pa no -
wa ła at mos fe ra ko le żeń skie go współ za wod nic twa, bar dzo li czy
się to w kwe stii in te gra cji ope ra to rów. Stwo rze nie moż li wo ści spo -
tka nia się z za gra nicz ny mi ko le ga mi po fa chu po zwa la na wy mia -
nę do świad czeń i po zna nie szcze gó łów do ty czą cych cha rak te ry -
sty ki i warunków pra cy w in nych kra jach.

Krzysz tof Ko niecz ny

– Za de biu to wał Pan w eu ro pej skim fi na le Kon kur su Oper to -
rów Vo lvo. Ja ki wy nik uda ło się osią gnąć?
– Zga dza się, do pie ro co po raz pierw szy wzią łem udział w kra jo -
wych eli mi na cjach, a już do sta łem się do fi na ło wej roz gryw ki. A nie
oby ło się bez per tur ba cji, bo o kwalifikacjach w Białymstoku do wie -
dzia łem się do słow nie w ostat niej chwi li i le d wo zdą ży łem na start.
W europejskim fi na le upla so wa łem się na dzie więt na stym miej scu,
ale nie czu ję z te go po wo du wsty du. Przy tak moc nych prze ciw ni -
kach dla ab so lut ne go de biu tan ta jest to przy zwo ita lo ka ta.

– W fi na ło wej roz gryw ce nie czuł żad nych kom plek sów, aby
wal czyć jak równy z równym z naj lep szy mi. Cze go za bra kło
do osią gnię cia wyż szej po zy cji?
– Kom plek sów nie mia łem, od czu wa łem ra dość, że mo głem ry -
wa li zo wać z eu ro pej ską czo łów ką. Od czu wam jed nak pe wien nie -
do syt, bo gdy by tro chę le piej wy tłu ma czo no mi za sa dy roz gry wa -
nia nie któ rych kon ku ren cji, to pew nie na ko niec mógł bym zna leźć
się wy żej w ta be li.

– Któ ra kon ku ren cja po do ba ła się Pa nu naj bar dziej, a któ ra
sprawiła Panu najwięcej kłopotów?
– Na praw dę by łem za chwy co ny jaz dą wo zi dłem prze gu bo wym, w
tej konkurencji mia łem je den z lep szych wy ni ków. Trud niej by ło
mi na to miast po ra dzić so bie z ko par ką ECR355 E. Głównie ze
wzglę du na jej du żą wa gę i roz mia ry. Na co dzień pra cu ję
na mniej szych ma szy nach i ob słu ga ich bar dzo się róż ni. Zu peł -
nie ina czej wy glą da na przy kład re ak cja na ruch joy stic kiem.

– Czy re pre zen ta cja któ re goś z kra jów prze wa ża ła pod czas
finałowej rozgrywki?
– Poziom rywalizacji był bardzo wysoki. Szczególnie rzu cał się
w oczy pro fe sjo na lizm ekip z Niemiec i Au strii, które zde cy do wa -
nie naj le piej ra dziły sobie w zawodach.

– Ja kie ma Pan ogól ne wra że nia?
– Zor ga ni zo wa no bar dzo cie ka we kon ku ren cje, ca łość by ła świet -
nie przy go to wa na, jest to naprawdę su per wy da rze nie. Podczas
całej imprezy pa no wa ła mi ła at mos fe ra. Cieszę się, że miałem
moż li wość po roz ma wia nia i wymienienia doświadczeń z ko le ga -
mi z in nych kra jów.  Na pew no bę dę wal czył o udział w ko lej nych
fi na łach, a jeżeli się do nich zakwalifikuję, to także o jak naj wyż -
sze miej sce w koń co wej roz gryw ce.

Hubert Cylwik

Hu bert Cyl wik i Krzysz tof Ko niecz ny oka za li się zwy cięz ca mi kra jo wych eli mi na cji. Na -
sza re pre zen ta cja na eu ro pej skie fi na ły sta no wi ła mie szan kę świe żo ści i ru ty ny 
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Do roz po czę cia ko lej nej edy cji tar gów Bau ma po zo sta -
ły nie wie le po nad czte ry mie sią ce. Naj bliż sza im pre -
za pre zen tu ją ca ma szy ny bu dow la ne i gór ni cze, po -

jaz dy bu dow la ne i wszel kie go ro dza ju urzą dze nia od bę dzie
się w dniach 8-14 kwiet nia 2019 ro ku w Mo na chium. Or ga ni -
za cja tak gi gan tycz nej im pre zy to nie la da wy zwa nie lo gi -
stycz ne. Jak się oka zu je – co raz więk sze, bo wraz z ko lej ną
edy cją ro śnie po wierzch nia eks po zy cji, w Mo na chium po ja -
wia się co raz wię cej wy staw ców oraz od wie dza ją cych. Choć
wy da wa ło się to nie re al ne, na tar go wych te re nach wy go spo -
da ro wa no miej sce na dwie do dat ko we ha le eks po zy cyj ne,
tym sa mym ich licz ba wzro sła te raz do osiem na stu. Po więk -
szo no tak że cał ko wi tą po wierzch nię wy sta wien ni czą na te re -
nie otwar tym. No we, nie zwy kle no wo cze sne Cen trum Kon fe -
ren cyj ne Pół noc zlo ka li zo wa ne w Ha li C6 za pew ni do dat ko -
we sa le, w któ rych od by wać się bę dą mo gły pre zen ta cje
i sym po zja. Dzię ki wy łą cze niu z ru chu ko ło we go czę ści uli cy
Paul -Hen ri Spa ak po wsta nie na to miast „Bau ma Bo ule vard”
– mię dzy na ro do wa stre fa ga stro no micz na.
Z ca łą pew no ścią nie jest ła two za rzą dzać tak roz le głym
te re nem i tak ol brzy mią licz bą sto isk, jed nak or ga ni za to rzy
Bau my wy ko rzy stu ją cy swą du żą wpra wę i do świad cze nie
czy nią to nie zwy kle efek tyw nie. Jest za tem wię cej niż pew -
ne, że nad cho dzą ca edy cja mo na chij skich tar gów po bi je
ko lej ne re kor dy. Przede wszyst kim w za kre sie fre kwen cji.
W Mo na chium ocze ki wa nych jest po nad trzy i pół ty sią ca
wy staw ców z pięć dzie się ciu pię ciu kra jów – czy li pra wie
o stu wię cej niż w ro ku 2016. No wa tor skie przed się wzię -
cie, ja kim jest Bau ma PLUS, umoż li wi jesz cze więk szej
licz bie firm za pre zen to wa nie swo ich pro duk tów i usług.
Z ko lei Vir tu al Re ali ty prze nie sie  do ha li tar go wej plac bu -
do wy. Co wię cej, wszyst ko wska zu je na to, że licz ba od -
wie dza ją cych im pre zę prze kro czy sześć set ty się cy. Cie ka -
we, ilu z nich przy je dzie z Pol ski? Przed trze ma la ty by ło
ich po nad sześć ty się cy. W opi nii or ga ni za to rów licz ba ta
pod czas zbli ża ją cej się edy cji tar gów po win na zo stać
prze kro czo na. Wska zu je na to bar dzo wy so kie za in te re so -
wa nie im pre zą. – Po raz ko lej ny zwięk szy li śmy po wierzch -
nię tar gów. Na szym prio ry te to wym ce lem jest za pew nie nie

miej sca na eks po zy cję dla jak naj więk szej licz by wy staw -
ców. Przy go to wu jąc tar gi Bau ma 2019 bi je my więc na dal
wła sne re kor dy, moż na po wie dzieć, że prze ści ga my sa -
mych sie bie – tak że pod wzglę dem od gry wa ją cej co raz
więk sze zna cze nie cy fry za cji. Wkra cza ona prak tycz nie we
wszyst kie dzie dzi ny na sze go ży cia i bran że. Ob ser wu je my
uważ nie te zmia ny i two rzy my sta le no wa tor skie cy fro we
for ma ty i ser wi sy, za rów no na po trze by wła sne, jak i na -
szych klien tów. Cy fry za cja i wir tu al na rze czy wi stość nie za -

stą pią wpraw dzie re al nych tar gów, ale z ca łą pew no ścią
sta ną się ich nie odzow nym uzu peł nie niem – mó wi Klaus
Dit trich, czło nek za rzą du or ga ni za to ra im pre zy, Mię dzy na -
ro do wych Tar gów Mo na chij skich. 
Po wyż szą opi nię w peł ni po twier dza ją dzia ła nia or ga ni za to -
rów Bau my. Oto bo wiem pierw szy raz w hi sto rii naj więk -
szych tar gów prze my sło wych na świe cie od wie dza ją cy ha -
lę B0 otrzy ma ją moż li wość wir tu al ne go za po zna nia się
z peł ną ofer tą wy sta wia ją cych się w niej firm. Oczy wi ście tak
sze ro ka pre zen ta cja nie by ła by moż li wa ze wzglę du
na ogra ni czo ną po wierzch nię sto isk. Ale od cze go jest rze -
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Bauma 2019 – targi pełne rekordów i niespodzianek

Te re ny eks po zy cji sprzed trzech lat przed sta wia ły się wprost im po nu ją co. Za po -
wia da się, że w kwiet niu przy szłe go ro ku cze ka ją nas jesz cze pięk niej sze wi do ki

Or ga ni za cja tak gi gan tycz nej im pre zy to nie la da wy zwa nie lo gi stycz ne. Z każ dą ko lej ną
edy cją Bau my ro śnie po wierzch nia eks po zy cji, licz ba wy staw ców i tar go wych go ści

Choć wy da je się to nie praw do po dob ne, or ga ni za to rzy Bau my wy go spo da ro wa li
miej sce na dwie do dat ko we no wo cze sne ha le eks po zy cyj ne 
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czy wi stość roz sze rzo na, czy li sys tem łą czą cy świat rze czy -
wi sty z ge ne ro wa nym kom pu te ro wo? Da je ona wprost nie -
ogra ni czo ne moż li wo ści za pre zen to wa nia ofer ty. Wy ko rzy -
stu je bo wiem ob ra zy z ka mer, na któ re na kła da na jest ge -
ne ro wa na w cza sie rze czy wi stym gra fi ka 3D. Zwie dza ją cy
eks po zy cję w ha li B0 bę dą mo gli więc za nu rzyć się w wir tu -
al nym świe cie i za po mo cą spe cjal nych oku la rów ob ser wo -
wać wy da rze nia roz gry wa ją ce się w ha li wzbo ga co ne o ele -
men ty wy two rzo ne przez kom pu te ry i na ło żo ne na świat re -
al ny. Or ga ni za to rzy za po wia da ją wy ko rzy sta nie naj no wo -
cze śniej szych tech nik umoż li wia ją cych nie tyl ko po łą cze nie
ob ra zu i dźwię ku, ale tak że sy mu la cję re al nych od czuć
na przy kład w po sta ci po dmu chów po wie trza. Tar go wi go -
ście – mi mo, że przez ca ły czas prze by wać bę dą w za -
mknię tym po miesz cze niu, prze nio są się wir tu al nie na plac
bu do wy czy do ko pal ni su row ców skal nych, by oglą dać
w dzia ła niu ma szy ny bu dow la ne i cięż kie po jaz dy. – Po -
wierzch nia tar go wych sto isk ma swo je ogra ni cze nia, prze -
strzeń cy fro wa jest na to miast bez kre sna. Dzię ki no wym, wir -
tu al nym spo so bom pre zen ta cji prze nie sie my plac bu do wy
do hal tar go wych i po sze rzy my na sze cy fro we port fo lio
– tłu ma czy ko mi sarz tar gów Bau ma, Ma re ile Kästner.
Moż li wość wir tu al ne go za pre zen to wa nia ofer ty wy sta wien -
ni czej to oczy wi ście nie je dy na no wość przy szło rocz nej
Bau my. Or ga ni za to rzy za po wie dzie li wpro wa dze nie mo de -
li bau ma PLUS, któ re po zwo lą wpro wa dzić na tar gi jesz cze
szer szą gru pę wy staw ców. Dzię ki udzia ło wi w pro jek cie
Bau ma PLUS ONSITE bę dą oni mo gli za pre zen to wać się
ko rzy sta jąc z ogra ni czo nej prze strze ni. Z ko lei Bau ma

PLUS MOVE two rzyć bę dzie ela stycz ny ob szar ko ope ra -
cyj ny, na któ rym tar go wi go ście bę dą mo gli spo tkać się
z wy staw ca mi. Sta no wi to nie tyl ko szan sę dla firm: – Od -
wie dza ją cy tar gi Bau ma mo gą zy skać jesz cze bar dziej
kom plek so wy ob raz do staw ców bran ży. Za po mo cą na -
szych no wych pro duk tów chce my rów nież przy cią gnąć
sześć set ty się cy od wie dza ją cych z ca łe go świa ta i tym sa -
mym po twier dzić nasz sta tus ja ko naj więk szych tar gów
na świe cie – wy ja śnia Klaus Dit trich.
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Or ga ni za to rzy Bau my ni gdy nie na rze ka li na brak fre kwen cji. Za pew ne ten den cja
wzro sto wa utrzy ma się tak że pod czas przy szło rocz nej edy cji im pre zy 
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Vo lvo Con struc tion Equ ip ment pre zen tu je sze ro ką ga mę
roz wią zań Vo lvo As sist, z któ rych każ de wy ko rzy stu je
no wo cze sny wy świe tlacz Vo lvo Co -Pi lot mon to wa ny

w ka bi nie. Szwedzki koncern da je się po znać ja ko re pre zen -
tant naj no wo cze śniej sze go w bran ży po dej ścia do kwe stii za -
rzą dza nia ma szy na mi, a to za spra wą sze ro kiej ga my in te li -
gent nych sys te mów ste ro wa nia  Vo lvo As sist przeznaczony
dla użytkowników z ry nku eu ro pej skiego. Program obej mu je
udo sko na lo ne sys te my Lo ad As sist przeznaczonych dla ła do -
wa rek ko ło wych, Haul As sist dla wo zi deł prze gu bo wych, Dig
As sist dla ko pa rek, Com pact As sist dla wal ców do grun tu i as -
fal tu oraz Pa ve As sist dla roz ście ła czy do as fal tu.
Wszyst kie pro gra my Vo lvo As sist wy ko rzy stu ją nie daw no
uno wo cze śnio ny wy świe tlacz po kła do wy Vo lvo Co -Pi lot. Za -
pro jek to wa no go tak, aby umoż li wiał bar dziej pre cy zyj ną re -
ali za cję za dań, a tym sa mym zwięk szał ren tow ność ma szy -
ny. Dzie się cio ca lo wy ekran do ty ko wy to w grun cie rze czy in -
tu icyj na w ob słu dze, ska lo wal na plat for ma, któ ra uży wa da -
nych po kła do wych ma szy ny i wy so ce pre cy zyj nych czuj ni -
ków do ge ne ro wa nia in for ma cji w cza sie rze czy wi stym. Dzię -

ki niej ope ra tor dzia ła wy daj niej, a pra ce są spraw niej re ali zo -
wa ne. Każ dą plat for mę Vo lvo As sist wy po sa żo no w in tu icyj -
ny w ob słu dze ze staw zwięk sza ją cych pro duk tyw ność apli -
ka cji, któ re po ma ga ją ope ra to ro wi mo ni to ro wać po stę py
i wy ni ki pra cy w cza sie rze czy wi stym.
Sys tem Lo ad As sist dla ła do wa rek ko ło wych L1 10 H -260H
do dat ko wo uno wo cze śnio no, aby zwięk szyć wy daj ność ope -
ra to ra i uspraw nić prze bieg prac. Ta udo sko na lo na plat for ma
wy ko rzy stu je między innymi wy świe tlacz Vo lvo Co -Pi lot i apli -

ka cję do wa że nia po kła do we go. Za pew nia w ten spo sób do -
stęp ope ra to ra do in for ma cji o ak tu al nym za ła do wa niu łyż ki,
i to z do kład no ścią do jednego procenta.
Sys tem wa że nia po kła do we go uży wa czuj ni ków ci śnie nia
i po ło że nia do na tych mia sto we go re je stro wa nia wszyst kich
da nych na te mat za ła dun ku, tak aby eli mi no wać ewen tu al ne
za kłó ce nia utrud nia ją ce pra cę. Da ne z ma szy ny są rów nież
kie ro wa ne do sys te mu te le ma ty ki Ca re track, co po zwa la
na zdal ny do stęp do ta kich da nych, jak łącz na ma sa prze -
trans por to wa nych ła dun ków, licz ba prze wie zio nych ton
w prze li cze niu na litr pa li wa oraz licz ba cy kli ro bo czych. Dzię -
ki tym in for ma cjom ope ra to rzy i kie row ni cy flo ty sku tecz niej
za rzą dza ją pro duk tyw no ścią wozideł i za po bie ga ją ich prze -
ła do wywa niu, co z ko lei prze kła da się na mniej sze zu ży cie
podzespołów pojazdu, opon oraz pa li wa.
Haul As sist to pierw szy pro gram Vo lvo As sist, któ ry umoż -
li wia bez po śred nią ko mu ni ka cję mię dzy ma szy na mi,
a w tym wy pad ku – mię dzy wo zi dła mi prze gu bo wy mi. Sys -
tem Haul As sist łą czy w so bie apli ka cje do wa że nia po kła -
do we go, wska zy wa nia po zy cji na ma pie i kon tro lo wa nia

pręd ko ści, opty ma li zu jąc w ten spo sób ła dow ność, umoż -
li wia jąc do kład ne po zy cjo no wa nie in nych ma szyn na pla cu
bu do wy i zmniej sza jąc zu ży cie pa li wa. Sys tem Haul As sist
jest do stęp ny dla sied miu mo de li wo zi deł prze gu bo wych,
począwszy od modelu A25G po A60H.
Sys tem Dig As sist, któ ry wi zu ali zu je pro duk tyw ność
na trzech po zio mach (2D, In Field De sign, 3D), jest te raz do -
stęp ny w kil ku ko par kach gą sie ni co wych (EC220E, EC250E
i EC300E) i ko ło wych (EW160 E, EWR15 0E oraz EWR17 0E)
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Vo lvo Co -Pi lot – po moc nik ope ra to ra

Haul As sist to pierw szy pro gram Vo lvo CE, któ ry umoż li wia bez po śred nią ko mu ni ka cję mię dzy ma szy na mi łą cząc w so bie apli ka cje do wa że nia po kła do we go, wska zy -
wa nia po zy cji na ma pie i kon tro lo wa nia pręd ko ści. Opty ma li zu je w ten spo sób ła dow ność umoż li wia jąc do kład ne po zy cjo no wa nie in nych ma szyn na pla cu budowy
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od Vo lvo o ma sie od 15 do 30 ton. Dzię ki sys te mo wi ste ro -
wa nia ma szy ną Dig As sist fir ma Vo lvo wpro wa dza na ry nek
au ten tycz ną no wość, a mia no wi cie trzy po zio my po mo cy dla
ope ra to ra, umoż li wia ją ce mu du żo bar dziej pro duk tyw ne re -
ali zo wa nie za dań zwią za nych z ko pa niem. I to bez wzglę du
na to, czy sta je przed pro stym, czy wy ma ga ją cym wy zwa -
niem lub pro jek tem. W peł ni trój wy mia ro wy wi dok jest moż li -
wy dzię ki tech no lo gii fir my Top con, a w przy szło ści po dob ne
roz wią za nie w dzie dzi nie ob ra zu 3D udo stęp ni fir ma Trim ble.
Aby za pew nić klien tom mak si mum ko rzy ści, ca ły sprzęt jest
opra co wy wa ny przez spół kę Vo lvo CE i mon to wa ny fa brycz -
nie. Ozna cza to, że pod le ga gwa ran cji Vo lvo CE, a je go ser -
wi sem zaj mu ją się wy łącz nie spe cja li ści Vo lvo CE.
Sys tem Com pact As sist dla no wej ge ne ra cji wal ców, od SD7 5B
do SD1 60B, wy ko rzy stu je tech no lo gie ma po wa nia stop nia za -
gęsz cze nia (CMV) oraz re je stro wa nia licz by prze jaz dów, tak
aby uzy ski wać za gęsz cze nie o więk szej re gu lar no ści i lep szej
ja ko ści przy niż szych kosz tach. Sys tem Com pact As sist przy pi -
su je po szcze gól nym prze jaz dom wal ca i ob sza rom za cho dze -
nia bęb na in ne ko lo ry, dzię ki cze mu ope ra tor od ra zu wi dzi lu ki
i mo że za pew nić jed no li te za gęsz cze nie na ca łej po wierzch -
ni.W przy pad ku wal ców do as fal tu DD105 sys tem Com pact As -
sist jest do stęp ny w po sta ci dwóch mo du łów: stan dar do we go
sys te mu Com pact As sist, słu żą ce go do re je stro wa nia i wy świe -
tla nia ma py prze jaz dów i tem pe ra tu ry, oraz sys te mu Com pact
As sist z tech no lo gią Den si ty Di rect, któ ry po zwa la ob li czać sza -
co wa ne za gęsz cze nie ma te ria łu w cza sie rze czy wi stym.
Sys tem Pa ve As sist jest do stęp ny w ca łej ga mie roz ście ła czy
Vo lvo o sze ro ko ści 2,5 me tra. Wcho dzą ce w je go skład na rzę -
dzia to mię dzy in ny mi Ma te rial Ma na ger, We ather View
i opcjo nal ne Ther mal Pro fi ling. Ma te rial Ma na ger umożliwia
przy dat ne ob li cze nia, ta kie jak od le głość i to naż roz ście ła ne -
go ma te ria łu, po le po wierzch ni oraz emi sja CO2. Po zwa la za -
osz czę dzić mnó stwo cza su prze zna cza ne go wcze śniej
na wie lo go dzin ne po mia ry i ręcz ne spo rzą dza nie do ku men ta -
cji. Te raz po trzeb ne in for ma cje są do stęp ne na po kła dzie ma -
szy ny, a ra por ty two rzo ne są w spo sób zauto ma ty zo wa ny.
Na rzę dzie We ather View in for mu je ope ra to ra o ak tu al nych
i przy szłych wa run kach po go do wych, po ma ga jąc kie row ni -
ko wi pla cu bu do wy w pla no wa niu prac. Na rzę dzie Ther mal
Map ping mo ni to ru je tem pe ra tu rę mie szan ki roz ście ła ne go
as fal tu za sto łem – je den z klu czo wych czyn ni ków de cy du ją -
cych o jakości i trwa ło ści kładzionej na wierzch ni.
Pod su mo wu jąc, sys tem Pa ve As sist ofe ru je ope ra to rom roz -
ście ła czy as fal tu do stęp do gro ma dzo nych w cza sie rze czy wi -
stym in for ma cji na te mat ja ko ści i wy daj no ści pro wa dzo nych
prac, za rów no w ich trak cie, jak i po za koń cze niu.
Plat for my Vo lvo Co -Pi lot i Vo lvo As sist zo sta ły stwo rzo ne
spe cjal nie z my ślą o ma szy nach Vo lvo. Sta no wią re zul tat za -
kro jo nych na sze ro ką ska lę pro ce sów pro duk cji i te sto wa nia,
tak aby speł niać naj wyż sze stan dar dy ja ko ści. Ba zu ją cy
na sys te mie An dro id wy świe tlacz, któ ry  swą formą przy po -
mi na ta blet, za pro jek to wa no tak, aby moż na go by ło ła two
roz bu do wy wać o do dat ko we funk cje. Dzię ki te mu klien ci
i de ale rzy Vo lvo ma ją bły ska wicz ny do stęp do no wych
na ryn ku apli ka cji. Vo lvo CE ofe ru je no we funk cje wszyst kim
na byw com sys te mu Vo lvo Co -Pi lot za po śred nic twem swo -
ich de ale rów, a to dzię ki moż li wo ści bez prze wo do we go ak -
tu ali zo wa nia opro gra mo wa nia. De aler mo że na żą da nie
klien ta zdal nie włą czyć no wą funk cję ma szy ny. 
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Pa ve As sist daje ope ra to rom roz ście ła czy do stęp do gro ma dzo nych w cza sie rze -
czy wi stym in for ma cji na te mat ja ko ści i wy daj no ści pro wa dzo nych prac

Ekran Vo lvo Co -Pi lot z sys te mem Lo ad As sist  przypominający  swą formą ta blet, za -
pro jek to wa no tak, aby moż na go by ło ła two roz bu do wy wać o do dat ko we funk cje

Sys tem Haul As sist z apli ka cją do wa że nia po kła do we go jest do stęp ny dla sied -
miu mo de li wo zi deł prze gu bo wych, od modelu A25G po A60H
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Od po wie dzią Mer ce des -Benz Vans na więk sze ocze ki -
wa nia klien tów są no we stan dar dy ob słu gi w Van
ProCenter. Zmia ny, ja kie za szły w sie ciach de aler skich,

wią żą się z więk szą do stęp no ścią eks per tów, cza sem, ja kim
dys po nu ją oraz naj wyż szej ja ko ści ob słu gą na każ dym eta pie
za ku pu po jaz du do staw cze go. Mar ki pre mium wy ma ga ją usług
pre mium. Cze go jesz cze mo że my się więc spo dzie wać?
Czym tak na praw dę jest Van ProCenter, wy ja śnia René
Achin ger, dy rek tor za rzą dza ją cy Mer ce des -Benz Vans w Pol -
sce: – Van ProCenter ozna cza nie tyl ko wyż szy stan dard. To
tak że obec ny w każ dej ta kiej pla ców ce ze spół wy szko lo nych
eks per tów, go to wy, by za pew nić klien tom naj lep szą moż li wą
ob słu gę w za kre sie po jaz dów do staw czych.
Ideę tę moż na roz wi nąć, przy ta cza jąc czte ry głów ne aspek ty,
któ re wią żą się z ob słu gą klien ta. Po pierw sze spe cja li ści. Od -
po wied nio przy go to wa ny ze spół eks per tów po tra fi do brać naj -
ko rzyst niej sze roz wią za nia dla każ de go przed się bior cy.
Na klien tów cze ka ją spe cja li ści ds. sprze da ży, flot fir mo wych,
za bu dów i mo dy fi ka cji po jaz dów, a tak że eks per ci ds. fi nan so -
wa nia i usług. Ta kie wspar cie jest na wa gę zło ta. Do rad cy w Van

ProCenter ana li zu ją wszyst kie po trze by i ocze ki wa nia klien tów
i do pie ro na ich pod sta wie pro po nu ją opty mal ne roz wią za nia.
Po dru gie do stęp ność. Wy dłu żo ne go dzi ny pra cy eks per tów
uła twia ją do stęp do usług klien tom pro wa dzą cym fir my. Spe -
cja li ści nie tyl ko cał ko wi cie po świę ca ją czas, by do brać naj -
lep sze roz wią za nia wzglę dem po jaz dów, ale rów nież dba ją
o kom fort. Bez pro ble mu moż na umó wić się na roz mo wę
w sie dzi bie klien ta, by po roz ma wiać o po trze bach. Po nad to
na pla cu zo sta ły przy go to wa ne róż ne wer sje za bu do wy, któ -
re moż na obej rzeć już pod czas wi zy ty w sa lo nie. Nie któ re
wa rian ty za bu dów są rów nież do stęp ne od rę ki.
Po trze cie bo ga ta ofer ta. Każ dy z przed się bior ców ma in -
ne po trze by i ocze ki wa nia wzglę dem swo jej flo ty lub po -
jaz du. W Van ProCenter jest więc do stęp na ca ła ga ma sa -
mo cho dów do staw czych – od Ci ta na po Sprin te ra. Au ta są
wy eks po no wa ne w sa lo nie i go to we do za ku pu. Już w cią -
gu 48 go dzin moż na od być jaz dę te sto wą do wol nym mo -
de lem. Czas to pie niądz, dla te go do rad cy mo gą rów nież

przy je chać pod wska za ny przez klien ta ad res i za pre zen -
to wać mu konkretny po jazd.
Po czwarte mobilność. Oprócz wysokiej dostępności
pojazdów, klient ma możliwość skorzystania z wygodnej
usługi, dzięki której może zaoszczędzić czas. „Door to door”
to korzystne rozwiązanie dla pojazdu wymagającego
serwisu. Wystarczy zamówić odbiór samochodu w
konkretnych godzinach, a po zakończonej obsłudze zostanie
on z powrotem dostarczony do właściciela. W czasie
naprawy przedsiębiorca ma możliwość korzystania z auta
zastępczego, nie ma więc mowy o przestojach w firmie.
Pod czas za ku pu sa mo cho du do staw cze go na le ży wziąć
pod uwa gę wie le czyn ni ków. Eks per ci z Van ProCenter do -
kład nie po zna ją po trze by klien tów, przed sta wia jąc im naj ko -
rzyst niej sze roz wią za nia. Klient za pra sza ny jest do sta no wi -
ska, któ re po zwa la na swo bod ną roz mo wę. Na pierw szym
miej scu są oczy wi ście wie dza i do świad cze nie, ale rów nie
waż na jest pre zen ta cja mo de li i wer sji. Za po mo cą apli ka cji
na iPadzie do rad ca mo że za de mon stro wać w kla row ny spo -
sób naj waż niej sze opcje, któ re po mo gą przy pod ję ciu de cy -

zji. Po nad to przy sta no wi sku moż na wy świe tlić in for ma cje
na du żym ekra nie, co zna czą co pod no si kom fort klien ta.
– Chce my, że by naj wyż sza ja kość i stan dar dy Mer ce des -Benz
Vans by ły do stęp ne na każ dym eta pie kon tak tu z na szą mar -
ką. Krót ko mó wiąc, cho dzi o to, że by klient za in te re so wa ny
czy to za ku pem, czy ser wi sem po jaz du do staw cze go, miał za -
wsze za pew nio ną naj lep szą ob słu gę – mó wi René Achin ger. 
Do tych czas sa lo ny Van ProCenter na sta wio ne na ten stan -
dard usług uru cho mi ło ośmiu de ale rów w kra ju. Są to: Mer -
ce des -Benz Wró bel Wro cław, Mer ce des -Benz So sno wiec,
Au to Idea Ło mian ki/War sza wa, MB Mo tors Jan ki/War sza wa,
Moj siuk Szcze cin, Au to -Stu dio Łódź, So bie sław Za sa da Au -
to mo ti ve Kra ków oraz Au to Fre lik w Byd gosz czy. Jed nak to
nie ko niec. Za suk ce sem po dą żą rów nież czte ry ko lej ne sa -
lo ny, któ re wdro żą no wą ja kość ob słu gi do koń ca 2019 ro ku.
Du ża do stęp ność sa lo nów Van ProCenter umoż li wia wszyst -
kim klien tom biz ne so wym kon takt z naj lep szy mi do rad ca mi
– war to więc sko rzy stać z niej już te raz.
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Van ProCenter –  większa dostępność, większa mobilność

Mer ce des -Benz Vans wprowadza no we stan dar dy ob słu gi w Van ProCenter. Zmia ny, ja kie za szły w sie ciach de aler skich wią żą się z więk szą do stęp no ścią eks per tów, cza -
sem ja ki mogą poświęcić klientom  oraz naj wyż szej ja ko ści ob słu gą na każ dym eta pie za ku pu po jaz du do staw cze go
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Mo bil ne ma szy ny bu dow la ne wkra cza ją co raz śmie lej
w prze strzeń po wietrz ną. Stwier dze nie to wy da je się
być ab sur dal ne, ale gdy się głę biej za sta no wi my…

Bez za ło go we sys te my la ta ją ce okre śla ne dro na mi prze sta ły
być nie osią gal nym sprzę tem kosz tu ją cym kro cie, w róż nych
wer sjach – za rów no co ja ko ści, jak i ce ny – za czy na ją to wa -
rzy szyć nam nie mal na co dzień. Co raz czę ściej wi dzi my dro -
ny unoszące się nad róż ne go ro dza ju pla cami bu do wy. 
Kla sycz nym za sto so wa niem są dzia ła nia in spek cyj ne. Wy sy -
ła jąc bez za ło go wy po jazd w po wie trze – oczy wi ście
po uprzed nim wy po sa że niu go w spe cja li stycz ne na rzę dzia,
ta kie jak czuj ni ki po mia ro we czy sys te my ka mer wy so kiej roz -
dziel czo ści – z miejsc trud no do stęp nych moż na uzy skać nie
tyl ko ob raz, ale i szcze gó ło we da ne. A to wszyst ko bez ko -
niecz no ści bu do wa nia rusz to wań, sto so wa nia wind ze wnętrz -
nych czy dra bin. Dro ny oka zu ją się wręcz nie zbęd nym na rzę -
dziem pod czas wy ko ny wa nia eks per tyz bu dow la nych w miej -
scach nie bez piecz nych, na przy kład na te re nach ska żo nych
czy w obiek tach gro żą cych za wa le niem. 
Nie zwy kle opła cal ne oka zu je się sto so wa nie bez za ło go wych
sys te mów la ta ją cych do mo ni to ro wa nia pro ce su bu dow la ne -
go. Za ich po mo cą moż na śle dzić na ży wo wszel kie go ro dza -
ju dzia ła nia na bu do wie, na przy kład pra cę ma szyn, przy czy -
nią się do opty ma li za cji pra cy i pod no sze nia bez pie czeń -
stwa. Dro ny czę sto tak że słu żą do dia gno zo wa nia przy czyn
za kłó ceń i opóź nień wy ko ny wa nia ro bót. Gro ma dzo ne przez
nie da ne mo gą zo stać wy ko rzy sta ne do zi den ty fi ko wa nia wą -
skich gar deł po wo du ją cych ob ni że nie efek tyw no ści dzia ła -
nia. Po zwa la to po znać przy czy ny opóź nie nia, za po biec je go
po głę bia niu. Wy cią gnię cie od po wied nich wnio sków po zwo li
tak że w przy szło ści uspraw nić dzia ła nia i tym sa mym unik -
nąć per tur ba cji na bu do wie. Ta kie go zda nia są wy ty cza ją cy
kie run ki stra te gii ja poń skie go kon cer nu Ko mat su od lat za li -
cza ją ce go się do ści słej czo łów ki świa to wych pro du cen tów
ma szyn bu dow la nych. Ja poń czy cy sta wia ją od lat na pod nie -
sie nie wy daj no ści pra cy i efek tyw no ści wy ko rzy sta nia sprzę -
tu. Tak po wsta ły in te li gent ne ma szy ny iMC, któ re w znacz -

nym stop niu uła twia ją pra cę ope ra to rów. Ko mat su idzie
w swych sta ra niach da lej, chce pod no sić bez pie czeń stwo
i wy daj ność pra cy wdra ża jąc naj no wo cze śniej sze tech no lo -
gie. Ko mat su chce wy ko rzy sty wać na sze ro ką ska lę bez za ło -
go we stat ki la ta ją ce, któ re po zwo li ły by pójść krok da lej w kie -
run ku stwo rze nia ze spo łów in te li gent nych, au to no micz nych
ma szyn, któ re po do ła ły by za da niom na pla cu bu do wy bez
udzia łu ope ra to rów. W tym ce lu two rzy sys tem scen tra li zo -
wa ny sys tem ste ro wa nia pra cą ma szyn, w któ rym klu czo wa
ro la przy pa da dro nom. Za ich po mo cą two rzo ne są bo wiem
szcze gó ło we ma py pla ców bu do wy, na pod sta wie któ rych
w spo sób pół au to ma tycz ny wy ko nu ją za da nia in te li gent ne
spy char ki i ko par ki Ko mat su. Zdej mu ją one z z mi li me tro wą
do kład no ścią war stwy ziem ne, z rów ną pre cy zją ni we lu ją te -
ren, czas trwa nia po je dyn cze go cy klu ro bo cze go usta lić co
do se kun dy. Ko mat su jest w sta nie w spo sób inteligentny
kon tro lo wać prze bieg pro ce su bu dow la ne go – po cząw szy
od pierw szych po mia rów, aż po fi na li za cję ro bót.
Dro ny wy ko rzy sty wa ne przez dział Ko mat su Smart Con struc -
tion są wy ko rzy sty wa ne nie tyl ko do two rze nia szcze gó ło -
wych map i mo de li 3D umoż li wia ją cych pre cy zyj ną pra cę
ma szy nom do ro bót ziem nych. Słu żą tak że do mo ni to ro wa -
nia po stę pu ro bót i pra wi dło wo ści ich wy ko na nia. Bez za ło go -
we stat ki po wietrz ne Ko mat su mo gą kon wer to wać prze chwy -
co ne ob ra zy do pre cy zyj nych mo de li 3D. Za ich po mo cą
moż na szyb ko i ła two stwo rzyć do kład ne ma py i chmu ry
punk tów, a tak że roz po znać kosz tow ne błę dy na bu do wie
i prze wi dzieć opóź nie nia har mo no gra mu ro bót. W chwi li
obec nej Ko mat su utworzyło kil ka te sto wych pla ców bu do wy,
na któ rych ba da moż li wo ści sto so wa nia no wych tech no lo gii,
któ re mo gą już wkrót ce wejść do po wszech ne go użyt ku. Pla -
ny za kła da ją, że lu dzie na pla cach bu do wy w co raz więk -
szym stop niu spra wo wać bę dą funk cje kon tro l ne, a ma szy ny
sta ną się z cza sem au to no micz ne. W dą że niu do te go ce lu
nie zbęd ne są da ne z pla ców bu do wy. Zda niem spe cja li stów
Ko mat su Smart Con struc tion w ich po zy ski wa niu i prze twa -
rza niu istot ną ro lę ma ją do ode gra nia dro ny.  

Czy dron staje się mobilną maszyną budowlaną?

Sto so wa nie bezzałogowych statków powietrznych w po rów na niu z tra dy cyj ny mi me to da mi zbie ra nia da nych da je ogrom ną prze wa gę. Pod czas gdy ze spół in ży nie rów -geo -
de tów pra cu ją cy bez po śred nio w te re nie był w sta nie zgromadzić da ne z kil ku dzie się ciu miej sc, dron pod czas pięt na sto mi nu to we go lo tu ze brał mi lio ny in for ma cji
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Wpaź dzier ni ku gru pa dwu stu użyt kow ni ków ma szyn
mar ki Hy un dai za wi ta ła do eu ro pej skiej cen tra li kon -
cer nu w bel gij skim Tes sen der lo. Go spo da rze zor ga -

ni zo wa nej z wiel kim roz ma chem im pre zy dla za cie śnie nia kon -
tak tów z klien ta mi koń co wy mi za pro po no wa li im „za nu rze nie
się w świe cie Hy un da ia”. Cho dzi ło przede wszyst kim o to, by
zor ga ni zo wa na gru pa klien tów mo gła po znać z bli ska za sa dy
funk cjo no wa nia za li cza ją ce go się do świa to wej czo łów ki pro -
du cen ta ma szyn bu dow la nych i ze brać prak tycz ne do świad -
cze nia te stu jąc róż ne go ro dza ju ma szy ny. Ofer ta pre zen to wa -
ne go sprzę tu wy kra cza ła zde cy do wa nie po za to, co moż -
na zo ba czyć pod czas naj więk szych tar gów bran żo wych.
Na star cie im pre zy klien ci otrzy ma li in for ma cje o peł nym za -
kre sie usług, tech no lo gii pro duk cji i ro dza jach ma szyn prze -
zna czo nych na ryn ki eu ro pej skie. Pro gram pierw sze go dnia
uzu peł nio no rów nież o rys hi sto rycz ny Hy un dai He avy In du -
stries. Go ści za po zna no tak że ze struk tu ra mi eu ro pej skiej sie -
ci de aler skiej oraz zor ga ni zo wa no im wy ciecz kę z prze wod ni -
kiem po fa bry ce. Póź niej ca łą gru pę za pro szo no na po bli ski
po li gon de mon stra cyj ny, gdzie każ dy z chęt nych mógł sa mo -
dziel nie prze te sto wać wy bra ne przez sie bie ma szy ny w rze -
czy wi stych wa run kach pra cy. Do dys po zy cji go ści od da no
naj now sze mo de le Hy un da ia – róż nej kla sy ko par ki ko ło we
i gą sie ni co we oraz ła do war ki ko ło we. Te ren po li go nu zo stał
po dzie lo ny na sek to ry, któ rych go spo da rza mi by li spe cja li ści
od po szcze gól nych pro duk tów słu żą cy wszyst kim za in te re so -
wa nym po mo cą i ra dą. Eks per ci pod kre śla li za le ty ma szyn,
przed sta wia li ich pa ra me try i za sto so wa ne roz wią za nia tech -

nicz ne. – Na szym ce lem by ło za pew nie nie na szym obec nym
i po ten cjal nym klien tom moż li wo ści ze bra nia do świad czeń
eks plo ata cyj nych w ska li wy kra cza ją cej da le ko po za to, co
moż na po czy nić pod czas tra dy cyj nych tar gów bran żo wych.
Dla te go też po pro si li śmy na szych go ści o za ło że nie ka sków,
ubrań oraz obu wia ro bo cze go i za ję cie miej sca w ka bi nach
na szych ma szyn. O tym, jak do bry jest sprzęt Hy un dai, naj le -
piej prze ko nać się w prak ty ce w wa run kach ta kich, ja kie pa nu -
ją na bu do wie – po wie dział Paul Sy smans, dy rek tor mar ke tin -
gu w Hy un dai He avy In du stries Eu ro pe.
Im pre za oka za ła się „strza łem w dzie siąt kę”, przy by li do Tes -
sen der lo mo gli za po znać się bo wiem z bar dzo cie ka wą eks -
po zy cją i sa mo dziel nie prze te sto wać kil ka na ście naj now -
szych mo de li ma szyn ko re ań skiej mar ki. Wśród uczest ni ków
im pre zy by ła też gru pa z Pol ski przy by ła na za pro sze nie kra -
kow skiej spół ki Ama go, wy łącz ne go de ale ra Hy un dai He avy
In du stries w na szym kra ju.
W Tes sen der lo przed sta wi cie le ko re ań skie go kon cer nu nie tyl -
ko chwa li li się do tych cza so wy mi do ko na nia mi, ale też ujaw ni li
am bit ne pla ny na bliż szą i nie co dal szą przy szłość. W cią gu
naj bliż szych pię ciu lat pro duk cja ma szyn, któ ra prze kra cza te -
raz pięć set ty się cy sztuk, ma zwięk szyć się po nad dwu krot -
nie. Się gnie za tem mi lio na sztuk rocz nie. Zda niem go spo da -
rzy licz ba ta jest cał ko wi cie re al na, a re ali za cja pla nów po zwo -
li na trwa łe upla so wać ko re ań ski kon cern w pierw szej piąt ce
świa to wych pro du cen tów ma szyn bu dow la nych.
Ko lej ny przy sta nek im pre zy za pla no wa no w An twer pii, gdzie
go ście mo gli za po znać się z moż li wo ścia mi zlo ka li zo wa ne go
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Hyundai Construction Equipment Europe zaprosił do Tessenderlo

Go spo da rze nie kry li du my z no wej sie dzi by głów nej eu ro pej skiej cen tra li Hyundai Heavy Industries, na każ dym kro ku pod kre śla la jąc, że od da nie do użyt ku no wo -
cze sne go obiek tu sta no wi mi lo wy krok na przód w roz wo ju nie tyl ko eu ro pej skie go od dzia łu, ale ca łe go kon cer nu
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tam cen trum lo gi stycz ne go Hy un dai He avy In du stries. Je go
lo ka li za cję wy bra no nie przy pad ko wo, an twerp ski port mor ski
za pew nia bo wiem naj wyż szy po ziom usług lo gi stycz nych
w ca łej Eu ro pie. Zresz tą nie tyl ko z ra cji ide al ne go po ło że nia
i opty mal nych po łą czeń ko mu ni ka cyj nych. To wła śnie do An -
twer pii stat ka mi tra fia ją ma szy ny z fa bryk Hy un dai He avy In -
du stries w Ko rei Po łu dnio wej. Przez miej sco wy gi gan tycz ny
plac skła do wy prze wi ja się rocz nie po nad pięć ty się cy róż ne -
go ro dza ju ma szyn ko re ań skiej mar ki, od mi ni sprzę tu po gi -
gan tycz ne ła do war ki ko ło we oraz ko par ki gą sie ni co we. 
Przy by li z naj dal szych za kąt ków Eu ro py go ście otrzy ma li
moż li wość zwie dze nia no wo cze sne go trzy kon dy gna cyj ne go
biu row ca fir my o po wierzch ni użyt ko wej 5.400 me trów kwa -
dra to wych. No wy bu dy nek za pro jek to wa ny zo stał przez In -
fra bo, zna ną bel gij ską fir mę ar chi tek to nicz ną i pro jek to wą.
Swe po dwo je otwo rzy ły tak że li czą cy aż trzy na ście ty się cy
me trów kwa dra to wych ma ga zyn czę ści za mien nych oraz im -
po nu ją ce wy po sa że nie cen trum ser wi so we. Zwie dza ją cy mo -
gli się prze ko nać, że w ma ga zy nie do stęp nych jest sta le
aż 96 pro cent wszyst kich czę ści ka ta lo go wych. Ewen tu al ne
bra ki są bły ska wicz nie uzu peł nia ne. W ra zie po trze by są
spro wa dza ne są bo wiem pocz tą ku rier ską z głów ne go ma ga -
zy nu zlo ka li zo wa ne go w Ko rei Po łu dnio wej. 
Go spo da rze nie kry li du my z no wej sie dzi by głów nej eu ro pej -
skiej cen tra li Hy un dai He avy In du stries. Na każ dym kro ku
pod kre śla li, że od da nie do użyt ku no wo cze sne go obiek tu sta -
no wi mi lo wy krok na przód w roz wo ju nie tyl ko eu ro pej skie go
od dzia łu, ale ca łe go kon cer nu. Na łącz nej po wierzch ni po -
nad osiem dzie się ciu ty się cy me trów kwa dra to wych fir ma jest
w sta nie pra co wać ra cjo nal nie i wy daj nie. Przede wszyst kim
w lep szych wa run kach po dej mo wać klien tów, przed sta wi cie li
lo kal nych de ale rów i zin ten sy fi ko wać szko le nia tech nicz ne
dla całej sie ci ser wi sowej.
Hy un dai He avy In du stries po twier dza swy mi dzia ła nia mi, że
jest dy na micz nie roz wi ja ją cą się fir mą. Świad czy o tym cho -
ciaż by uspraw nienie lo gi sty ki, dzię ki cze mu znacz nie le piej
funk cjo nu je dział czę ści za mien nych. Ma to klu czo we zna -
cze nie dla klien tów fir my. Sta no wi sko me ne dże ra do spraw
czę ści za mien nych Hy un dai He avy In du stries na ry nek eu ro -
pej ski pia stu je Agniesz ka Kil shaw. Po lka, ma ją ca trzy na sto -
let nie do świad cze nie w bran ży od po wie dzial na jest za kom -
plek so wą lo gi sty kę, któ ra od gry wa klu czo wą ro lę dla mak sy -

mal ne go skró ce nia cza su do staw za mó wio nych czę ści
i kom po nen tów. – Dla fir my ta kiej jak Hy un dai Con struc tion
Equ ip ment dział czę ści za mien nych jest praw dzi wym mo to -
rem na pę do wym. Jest to fi lar, bez któ re go nie mo gli by śmy
funk cjo no wać, po nie waż wszyst kie po zo sta łe dzia ły za le żą
od na szej sku tecz no ści i szyb ko ści dzia ła nia. Mo ja wi zja jest
bar dzo ja sna. Głów ny mi fi la ra mi są wy so ka do stęp ność czę -
ści za mien nych, naj wyż szy po ziom usług ser wi so wych
i ogól ne za do wo le nie klien ta. Po dob nie jak na si kon ku ren ci
dą ży my do osią ga nia lep szych wy ni ków i roz wo ju fir my. Jed -
nak dla nas, w dzia le czę ści za mien nych, klu czo wą war to -
ścią jest wspar cie oraz usa tys fak cjo no wa nie klien ta – po wie -
dzia ła Agniesz ka Kil shaw.
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Wszy scy chęt ni mo gli prze te sto wać wy bra ne przez sie bie ma szy ny naj now szej ge -
ne ra cji w rze czy wi stych wa run kach ro bo czych

Do sko na le za opa trzo ny ma ga zyn czę ści za mien nych zlo ka li zo wa no na im po nu ją -
cej po wierzch ni aż trzy na stu ty się cy me trów kwa dra to wych

Uczest ni cy wy pra wy mo gli za po znać się z wa lo ra mi kil ku na stu ma szyn Hyundai
wy po sa żo nych w spe cja li stycz ne sys te my ste ro wa nia i na rzę dzia ro bo cze
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Epi roc – bez e mi syj na flo ta ma szyn dru giej ge ne ra cji

Fir ma Epi roc w swo jej ofer cie po sia da sze ro ki za kres ma -
szyn oraz roz wią zań dla tech ni ki gór ni czej. Pro fil jej usług
i asor ty ment do sto so wy wa ny jest do za po trze bo wa nia

oraz wy mo gów współ cze sne go gór nic twa i bu dow nic twa pod -
ziem ne go. Pro duk ty, któ re ofe ru je Epi roc cha rak te ry zu ją się wy -
so ką ja ko ścią oraz gwa ran tu ją naj wyż szą efek tyw ność pod czas
pod ziem nych prac gór ni czych. Ma szy ny gór nic twa i bu dow nic -
twa pod ziem ne go słu żą ce do za ła dun ku i od sta wy, wiert ni ce
pod ziem ne, sys te my wen ty la cyj ne, spe cja li stycz ny sprzęt
do bu do wy tu ne li w tym wiert ni ce, ko twiar ki oraz tor kret ni ce.
Ko rzy sta nie z urzą dzeń za si la nych aku mu la to ro wo w gór nic -
twie pod ziem nym da je wie le ko rzy ści, ta kich jak przy ja zna
dla pra cow ni ków at mos fe ra w pod ziem nych chod ni kach. Za -
le tą jest pra ca bez emi sji szko dli wych sub stan cji za war tych
w spa li nach oraz ob ni żo ne kosz ty eks plo ata cji. – An ga żu je my
się w roz wój gór nic twa pod ziem ne go, chce my za pew nić mu
zrów no wa żo ną przy szłość, dzię ki za si la nym aku mu la to ro wo,
bez e mi syj nym ma szy nom – mó wi Ste van To pa lo vic, wi ce pre -
zes do spraw mar ke tin gu gór nic twa pod ziem ne go w Epi roc.

Pod czas im pre zy „Po wer Chan ge Days” z du mą pre zen tu je -
my na sze ma szy ny aku mu la to ro we dru giej ge ne ra cji – ła do -
war ki ST14 i ST18 Sco op tram oraz wo dzi dło MT42 Mi ne truck
mo gą ce prze wo zić 42 to ny ła dun ku. Pre zen tu je my rów nież
moż li wo ści na szych ma szyn do bu do wy tu ne li, wiert nic ko -
twią cych, wiert nic i wier ta rek prze my sło wych. 
– Pod czas zorganizowanej przez nas w szwedzkim w Öre bro
imprezy „Po wer Chan ge Days”  po sta no wi li śmy za de mon stro -
wać nie tyl ko na sze za si la ne aku mu la to ro wo ma szy ny dru giej
ge ne ra cji, ale tak że prze szko lić wy bra nych part ne rów lo kal -
nych w za kre sie ca łej no wej ofer ty sprzę tu i zwią za nym z nim
usług. Na na szej are nie in no wa cji, na zy wa nej „wie żą kon tro l -
ną”, pre zen tu je my rów nież za awan so wa ne roz wią za nia z za -
kre su au to ma ty za cji i oma wia my stra te gie zwięk sza nia bez -
pie czeń stwa oraz wy daj no ści po szcze gól nych ope ra cji gór ni -
czych – do da je Ste van To pa lo vic. 
Głów nym te ma tem im pre zy sta ły się zdo by cze tech nicz ne
oraz do głęb na analiza do ty czą ca zmian technologii wy do by -
cia stosowanej w podziemnych zakładach gór ni czych. Za -

pro sze ni eks per ci dzie li li się swo ją wie dzą i do świad cze nia mi
eks plo ata cyj ny mi ma szyn elek trycz nych, pro duk cji i uty li za cji
aku mu la to rów oraz sze ro ko po ję tych ba dań ma ją cych na ce -
lu uspraw nie nie wy do by cia w gór nic twie pod ziem nym. – Eks -
plo ata cja i wy do by cie ko pa lin w przy szło ści sta nie się bez e -
mi syj na, zdi gi ta li zo wa na i au to no micz na. Jest to jed nak
związane z koniecznością za sto so wa nia no wych funk cji kon -
tro l nych, ulep szo ne go sprzę tu i wy daj nych sys te mów za rzą -
dza nia speł nia ją cych wy ma ga nia zrów no wa żo ne go prze my -
słu – po wie dział An ders He dqvist, wi ce pre zes do spraw ba -
dań i roz wo ju pod ziem ne go wy do by cia w Epi roc.

W ce lu ak tyw ne go wdra ża nia i kształ to wa nia zmian tech no lo -
gicz nych, jak rów nież dla roz wo ju dru giej ge ne ra cji ma szyn
dla gór nic twa pod ziem ne go, Epi roc po łą czył si ły z re no mo -
wa ny mi part ne ra mi, ja ki mi są fir my Nor thvolt i ABB. Two rzo -
ne wspól ny mi si ła mi za si la ne aku mu la to ro wo ma szy ny są
spe cjal nie za pro jek to wa ne, aby spro stać wy so kim wy ma ga -
niom prze my słu wy do byw cze go pod wzglę dem bez pie czeń -
stwa, wy daj no ści i nie za wod no ści.

Za si la ne aku mu la to ro wo ma szy ny Epi roc są w sta nie spro stać wy so kim wy ma ga -
niom prze my słu wy do byw cze go pod wzglę dem wy daj no ści i bez pie czeń stwa

Epi roc oferuje sze ro ki za kres ma szyn oraz zaawansowanych technologicznie roz wią -
zań dla współ cze sne go gór nic twa i bu dow nic twa pod ziem ne go

Pod czas „Po wer Chan ge Days” w Öre bro Epiroc zaprezentował walory dru giej
ge ne ra cji za si la nych aku mu la to ro wo ma szy n dla budownictwa podziemnego 
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Wypracuj sukces z DoosanConnect! 

Swe pierw sze usłu gi te le ma tycz ne Do osan wpro wa dził już
w ro ku 2005 i – co cie ka we – mia ło to miej sce w Chi nach.
Dziś z za in sta lo wa nym sys te mem DoosanConnect na ca -

łym świe cie pra cu je po nad sześć dzie siąt ty się cy ko pa rek, ła do -
wa rek ko ło wych i wo zi deł prze gu bo wych tej mar ki. Wraz
z wpro wa dze niem sys te mu do po wszech ne go użyt ku suk ce -
syw nie ro sną udzia ły ko re ań skie go kon cer nu w wy ma ga ją -
cych ryn kach Eu ro py i Ame ry ki Pół noc nej.
Sys tem DoosanConnect zo stał opra co wa ny z my ślą o zwięk -
sze niu spraw no ści za rzą dza nia pla cem bu do wy i wy daj no ści
pra cy po przez mo ni to ro wa nie w cza sie rze czy wi stym pa ra -
me trów sil ni ka i ele men tów ukła du hy drau licz ne go ma szyn
Do osan oraz in nych ma szyn bu dow la nych, jak rów nież o do -
star cza niu in for ma cji na te mat ich lo ka li za cji i do stęp no ści
oraz two rze niu map i re pre zen ta cji gra ficz nych. Użyt kow ni cy
co mie siąc otrzy mu ją przej rzy sty w for mie ra port za wie ra ją cy
szcze gó ło we da ne do ty czą ce go dzin pra cy i zu ży cia pa li wa,
co po zwa la im wy daj niej wy ko rzy sty wać ma szy ny i od po -
wied nio pla no wać okre so wą wy mia nę fil trów i ole jów. Do -
osan pla nu je po więk szyć ga mę ma szyn ob słu gi wa nych
przez sys tem DoosanConnect oraz opra co wać no we, ba zu -
ją ce na sys te mie te le ma tycz nym usłu gi do za rzą dza nia ma te -
ria ła mi eks plo ata cyj ny mi oraz in no wa cyj ne w swej za war to -
ści, roz sze rzo ne pa kie ty ser wi so we.
DoosanConnect jest do stęp ny ja ko stan dar do we wy po sa że -
nie wszyst kich ko pa rek Do osan zgod nych z nor mą Sta -
ge IV (o ma sie po wy żej 14 ton), wszyst kich ła do wa rek ko ło -
wych Do osan zgod nych z nor mą Sta ge IV oraz wo zi deł prze -
gu bo wych zgod nych z nor mą Sta ge IV. Do stęp ny jest rów -
nież w ze sta wie do mon ta żu w star szych mo de lach.
Sys tem DoosanConnect do star cza, po przez sa te li tę i sie ci
ko mór ko we, ob szer nych in for ma cji na te mat wy daj no ści ma -
szy ny. To je dy ne w swo im ro dza ju na rzę dzie do star cza ją ce
tak szcze gó ło wych da nych po zwa la ją cych zmniej szyć kosz -
ty i zwięk szyć efek tyw ność pra cy.
Sys tem po zwa la za rzą dza ją cym flo tą na bły ska wicz ne kom -
pi lo wa nie ca łe go sze re gu ra por tów, w tym do ty czą cych sta -
nu tech nicz ne go flo ty, in for ma cji na te mat efek tyw ne go wy -
ko rzy sta nia ma szyn, ich lo ka li za cji, go dzin pra cy, zu ży cia pa -
li wa, cza su bez czyn no ści, ko dów błę dów, sys te mu ostrze -
żeń, ra por tów na te mat hi sto rii ser wi so wa nia. We dług kon -
cer nu Do osan sys tem te le ma tycz ny DoosanConnect, za pew -
nia znacz ne ko rzy ści dzię ki wy ko rzy sta niu da nych eks plo ata -
cyj nych, któ re po ma ga ją zwięk szyć wy daj ność, ta kich jak
zmia na prze sto jów ma szy ny na pod sta wie zu ży cia pa li wa,
bez pie czeń stwo ma szy ny i bez pie czeń stwo ogól ne.
Sys tem umoż li wia oczy wi ście kon tro lę nad wie lo ma ma szy -
na mi Do osan znaj du ją cy mi się w róż nych lo ka li za cjach,
wspo ma ga jąc mo ni to ro wa nie stop nia ich zu ży cia w ce lu
oce ny do bo ru sprzę tu do da ne go za sto so wa nia. Mo że rów -
nież sta no wić na rzę dzie dla ope ra to rów, wspo ma ga jąc wy -
daj ność pra cy oraz po da jąc in for ma cje do ty czą ce ma szyn
za stęp czych w przy pad ku przerw w dzia ła niu spo wo do wa -
nych kon ser wa cją lub awa rią. Ca łość chro nio na jest przez
sys tem za bez pie cza ją cy przed kra dzie żą i umoż li wia ją cy od -
zy ska nie ma szy ny. Moż na rów nież mo ni to ro wać lo ka li za cję,
aby upew nić się, że znaj du ją się tam, gdzie po win ny być, co
po ma ga za po biec ewen tu al nej kra dzie ży sprzę tu.

Da ne ope ra cyj ne po zwa la ją na mo ni to ro wa nie zu ży cia pa li -
wa i mo ni to ro wa nie pra cy w wy bra nym try bie mo cy w za leż -
no ści od za sto so wa nia. Jest to po moc ne w okre śle niu, czy
ope ra tor jest w sta nie wpro wa dzić zmia ny, aby zmniej szyć
zu ży cie ole ju na pę do we go pod czas wy ko ny wa nia te go sa -
me go za da nia. Ma on moż li wość wy bo ru róż nych try bów
w ma szy nie, a tym sa mym jak naj lep sze go do pa so wa nia
mo cy do kon kret ne go za sto so wa nia.
W przy pad ku po ja wie nia się pro ble mów DoosanConnect po -
ma ga skró cić czas prze sto ju ma szy ny. Za po śred nic twem
stro ny in ter ne to wej prze sy ła ne są ra por ty błę dów i ko dy

ostrze żeń, a wła ści cie le lub ich przed sta wi cie le są le piej przy -
go to wa ni, aby roz wią zać pro blem, po nie waż ma ją wię cej da -
nych na te mat wa dli we go dzia ła nia ma szy ny. Dzię ki wy ko rzy -
sta niu stro ny in ter ne to wej au to ry zo wa ne ser wi sy Do osan są
w sta nie zdia gno zo wać zdal nie każ dy pro blem tech nicz ny
bez ko niecz no ści fi zycz nej obec no ści me cha ni ka przy ma szy -
nie. In for ma cje do stęp ne dzię ki sys te mo wi DoosanConnect
po zwa la ją wła ści cie lom firm na lep sze pla no wa nie pra cy
i sza co wa nie kosz tów. Do kład ne ra por ty do ty czą ce użyt ko -
wa nia ma szy ny, ta kie jak licz ba ro bo czo go dzin prze pra co wa -
nych pod czas wy ko ny wa nia okre ślo ne go za da nia, da ją no we
moż li wo ści opty ma li za cji wy ko rzy sta nia sprzę tu.

Sys tem DoosanConnect jest do stęp ny ja ko stan dar do we wy po sa że nie wszyst -
kich ma szyn Do osan na pę dza nych sil ni ka mi zgod nych z nor mą Sta ge IV



SERWIS I EKSPLOATACJA 29

Mi nio ny rok był dla fir my Ser wis -Kop szcze gól ny, głów -
nie ze wzglę du na okrą gły ju bi le usz dzie się cio le cia
dzia łal no ści. Przez tę de ka dę wie le się zmie ni ło ale

jed no po zo sta ło nie zmien ne – do me na, któ ra to wa rzy szy fir -
mie Ser wis -Kop od sa me go po cząt ku – ja kość ofe ro wa nych
pro duk tów, do bre ce ny i pro fe sjo nal na ob słu ga – ja ko trzy fi -
la ry, na jakich fir ma by ła bu do wa na – i na któ rych
konsekwentnie bazuje do dnia dzisiejszego. 
Rok 2018 był nie zwy kle dy na micz ny. Bran ża bu dow la na
w prze ży wa ła praw dzi wy bo om. Przez więk szość cza su od -
no to wy wa ne by ły wzro sty war to ści pro duk cji bu dow la nej.
Ru szy ło wie le in we sty cji. Okres ten moż na za tem z punk tu
wi dze nia fir my Ser wis -Kop uznać za uda ny, prze kła dał się
dla niej bo wiem na wzrost licz by usa tys fak cjo no wa nych
klien tów, jak i no wych od bior ców. Chcąc za wrzeć ko men -
tarz do ty czą cy koń czą ce go się  ro ku w dwóch sło wach,
moż na stwier dzić, że był on nad wy raz pra co wi ty i owoc ny.
W cią gu mi nio nych dwu na stu mie się cy Ser wis -Kop roz bu -
do wał bar dzo moc no swój ma ga zyn. Nie zmien nie znaj du ją
się w nim czę ści za mien ne do ma szyn JCB i Cat – w sze ro -
kiej ga mie ory gi na łów, OEM i za mien ni ków – oraz asor ty -
ment do ma szyn Ca se, Vo lvo i Ko mat su. 
Dzię ki te mu, że fir ma kon se kwent nie sta wia na współ pra cę
wy łącz nie ze spraw dzo ny mi, god ny mi za ufa nia do staw ca mi,
gro no jej klien tów po więk szy ło się znacz nie w po rów na niu
z po przed ni mi la ta mi. God ne pod kre śle nia jest tak że to, że
wzro sła licz ba klien tów za gra nicz nych. 
Ser wis -Kop czyni wiele, by usprawnić obsługę klientów. W
tym celu firma dokonała modyfikacji w funkcjonowaniu sys -
temu przyj mo wa nia za mó wień te le fo nicz nych. Wdrożone
zmiany znacz nie podniosły kom fort kon tak tu klien tów z han -

dlow ca mi. Fir mie przy by ło też wy kwa li fi ko wa nych pra cow ni -
ków, któ rzy nie zmien nie wspierają klientów słu żąc im rze tel -
ną, fa cho wą po mo cą i in for ma cją. Za koń czo no in we sty cje
bu dow la ne pro wa dzo ne w fir mie. Han dlow cy zy ska li no we,
więk sze i bar dziej kom for to we biu ro, roz bu do wa ny zo stał
tak że dział sprze da ży bez po śred niej. Naj waż niej sze po su -
nię cie to po więk sze nie po wierzch ni ma ga zy no wych, co
umoż li wia bez pro ble mo wą i szyb ką re ali za cję za mó wień, tak
zwa ną „od rę ki” – bez zbęd ne go tra ce nia cza su i ocze ki wa -
nia na re ali za cję po czy nio ne go za mó wie nia.
Przy pie czę to wa niem słusz no ści ob ra ne go kie run ku roz wo ju
oraz po twier dze niem osią gnięć fir my Ser wis -Kop są na gro -
dy, któ ry mi uho no ro wa no ją w 2018 ro ku. Ser wis -Kop jest
nie zwy kle dum ny z „Pod kar pac kiej Na gro dy Go spo dar czej”,
któ ra przy zna wa na jest naj lep szym i naj ak tyw niej szym fir -
mom z re gio nu. Fir ma po czy tu je so bie za za szczyt otrzy ma -
nie lau ru „Przed się bior stwo Fa ir Play”, na gro dy dla re spek -
tu ją cych na co dzień war to ści etycz ne w swo jej dzia łal no ści,
rze tel nie trak tu ją cych pra cow ni ków i kon tra hen tów, wy wią -
zu ją cych się ze zo bo wią zań po dat ko wych, włą cza ją cych się
w dzia ła nia cha ry ta tyw ne, a jed no cze śnie od no szą cych suk -
ce sy go spo dar cze. Ser wis -Kop wy róż nio ny zo stał tak że ty tu -
łem „Or ła Wprost” w wo je wódz twie pod kar pac kim – na gro -
dą przy zna wa ną przed się bior stwom cha rak te ry zu ją cym się
dy na micz nym roz wo jem, naj wyż szym wzro stem zy sków,
bra kiem strat, czy stym kon tem w ba zach dłuż ni ków oraz od -
po wied nią ren tow no ścią. Ser wis -Kop otrzy mał też wy róż nie -
nie w ran kin gu „Dia men ty For be sa” w ka te go rii firm ro dzin -
nych. Jed nak nie zmien nie naj więk szym suk ce sem dla Ser -
wis -Kop po zo sta je za do wo le nie klien tów i moż li wość kon ty -
nu owa nia z ni mi do brej, długoletniej współ pra cy. 
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Serwis-Kop podsumowuje. To był kolejny udany rok!
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Wli sto pa dzie Deutz AG do ko nał ofi cjal ne go otwar cia
ośrod ka dy dak tycz ne go zwa ne go Cen trum In no wa -
cji. Mie ści się ono w no wo cze snym bu dyn ku, gdzie

w do sko na le wy po sa żo nych sa lach o łącz nej po wierzch ni
trzy stu osiem dzie się ciu me trów kwa dra to wych in ży nie ro wie
i kon struk to rzy za trud nie ni w fir mie otrzy ma li moż li wość pra -
cy nad wła sny mi po my sła mi, roz wo jem kon struk cji pro to ty -
po wych, tak aby fi nal nie do pro wa dzić do wdro że nia naj lep -
szych roz wią zań do se ryj nej pro duk cji. 
Ze spo ło we opra co wy wa nie pro jek tów, pra ca w sie ci i bu rza
mó zgów znaj du ją się w na czel nym miej scu cen trum kom pe -
ten cji. Róż no rod ne for my dzia ła nia, ta kie jak kon sul ta cje
men tor skie, szko le nia w fir mach eks plo atu ją cych na co dzień
sil ni ki Deutz i warsz ta ty po ma ga ją pra cow ni kom fir my w osta -
tecz nym zde fi nio wa niu i re ali za cji po my słów. Kon cep cja in -
no wa cyj no ści „Deutz Ac ce le ra tor” do dat ko wo wspie ra ich
w roz wi ja niu po my słów i two rze niu in no wa cyj ne go mo de lu
biz ne so we go. Wszy scy ko rzy sta ją cy z cen trum kom pe ten -
cyj ne go ko rzy stać mo gą rów nież z naj now szych zdo by czy
tech no lo gicz nych, ta kich jak Mi cro soft Sur fa ce Hub bę dą -

cym du żym urzą dze niem do or ga ni zo wa nia pro fe sjo nal nych
wi de okon fe ren cji ze zin te gro wa ną ta bli cą i apli ka cja mi Mi cro -
soft OfficeWindows. Ma ją tak że sta ły do stęp do dru kar ki 3D
i sys te mu roz sze rzo nej rze czy wi sto ści łą czą ce go świat rze -
czy wi sty z ge ne ro wa nym kom pu te ro wo. Cen trum kom pe ten -
cyj ne Deutz wy ko rzy stu je ob raz z ka me ry, na któ ry na kła da -
na jest ge ne ro wa na w cza sie rze czy wi stym gra fi ka 3D.
Pre zes za rzą du Deutz AG Frank Hil ler pod czas swo jej wi zy ty
w Cen trum Kom pe ten cyj nym pod kre ślił je go no wo cze sne
wy po sa że nie. – Uda ło się nam stwo rzyć per fek cyj nie wy po sa -
żo ną pla ców kę, któ ra po zwo li prze obra zić kre atyw ne po my sły
na szych in ży nie rów w in no wa cje ju tra – po wie dział.
A sko ro już mo wa o in no wa cyj nych kon struk cjach, to Deutz
ma czym się po chwa lić. Pod czas od by wa ją cych się w Pa ry żu
tar gów In ter mat nie miec ka fir ma za pre zen to wa ła pierw szy
opra co wa ny we wła snym za kre sie na pęd hy bry do wy zło żo ny
z wy so ko pręż nej jed nost ki TCD o po jem no ści 2.9 li tra i sil ni ka
elek trycz ne go. Kon struk cja ta sta no wi pierw szy efekt ogło -
szo ne go w ro ku 2017 pro gra mu E -Deutz, któ ry ma na ce lu łą -

cze nie ni sko emi syj nych sil ni ków Die sla z jed nost ka mi elek -
trycz ny mi. Sil nik elek trycz ny i wy so ko pręż ny ma ją moc po 55
kW, co da je łącz ną mak sy mal ną moc wyj ścio wą ze spo łu 110
kW. Za sto so wa ny w kon struk cji akumulator li to wo -jo no wy ma
po jem ność 40 kWh przy na pię ciu 400 wol tów. Me cha nicz ne
po łą cze nie mię dzy sil ni kiem elek trycz nym a sil ni kiem Die sla
osią ga ne jest za po śred nic twem prze kład ni ze sprzę głem,
któ re umoż li wia odłą cze nie sil ni ka wy so ko pręż ne go od ukła -
du elek trycz ne go. Jest to bar dzo prak tycz ne roz wią za nie, da -
je bo wiem moż li wość za si la nia po jaz du czy ma szy ny wy łącz -

nie elek trycz nie. Zwięk szo na mak sy mal na moc wyj ścio wa
sys te mu umoż li wia za sto so wa nie sil ni ka spa li no we go o niż -
szej wy daj no ści i mo cy zna mio no wej niż ma to miej sce
w przy pad ku na pę du kon wen cjo nal ne go w tej sa mej kla sie.
Ko lej ną za le tą na pę du hy bry do we go Deutz jest opcja włą cze -
nia do dat ko wych funk cji umoż li wia ją cych oszczę dza nie pa li -
wa, ta kich jak na przy kład sys tem start -stop. – Dzię ki wdro że -
niu stra te gii E -Deutz na sza fir ma przo du je w dzie dzi nie elek try -
fi ka cji i in we sto wa nia w czyst szą i bar dziej wy daj ną tech no lo -
gię. Sta ra my się być li de rem ryn ku in no wa cyj nych sys te mów
na pę do wych w sek to rze prze my sło wym – mó wi Frank Hil ler.
W tym ro ku Deutz AG za pre zen to wał tak że spa li no we jed nost -
ki na pę do we speł nia ją ce nor mę emi sji Eu ro Sta ge V oraz no -
we sil ni ki rzę do we o po jem no ści od 9 do 18 li trów. No wo ści
uzu peł ni ła dar mo wa apli ka cja Deutz Con nect słu żą ca do zdal -
ne go dia gno zo wa nia sil ni ka. Klien ci fir my mo gą po nad to ko -
rzy stać z no we go ser wi su in ter ne to we go, da ją ce go im moż li -
wość na wią za nia bły ska wicz ne go kon tak tu z lo kal nym part ne -
rem ser wi so wym w ce lu za ku pu czę ści za mien nych. Jest to
moż li we przez ca łą do bę, sie dem dni w ty go dniu. – Roz sze rza -
my na szą ofer tę pro duk tów i usług we wszyst kich dzie dzi -
nach. Deutz Con nect i no wy ser wis in ter ne to wy to przy kła dy
te go, jak in we stu je my w cy fry za cję, aby za osz czę dzić czas
i pie nią dze na szych klien tów. Na sza roz sze rzo na ga ma sil ni -
ków z cer ty fi ka tem Eu ro Sta ge V bę dzie rów nież za wie rać
kom po nen ty na pę du E -Deutz. Dzię ki te mu je ste śmy ide al nie
usy tu owa ni na ryn ku dzię ki in no wa cyj nym sys te mom na pę do -
wym, któ re za pew nia ją wy raź ne ko rzy ści dla śro do wi ska
– twier dzi Mi cha el Wel len zohn, czło nek za rzą du Deutz AG.

DEUTZ uruchomił supernowoczesne Centrum Innowacji

Pre zes za rzą du DEUTZ AG Frank Hil ler te stu je naj now sze roz wią za nia z za kre su
wir tu al nej rze czy wi sto ści znaj du ją ce się w Cen trum In no wa cji

Już jesienią 2017 roku Deutz AG jako pierwszy na świecie wyprodukował silnik
spełniający normę emisji spalin Euro 5, która wchodzi w życie w roku 2019 
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Koncern Ca ter pil lar wpro wa dza no wy pa kiet tech no lo gii
Cat Con nect, umoż li wia ją cy zdal ną dia gno sty kę sprzę -
tu oraz ak tu ali za cję opro gra mo wa nia systemowego. W

ten sposób firma udostępnia użytkownikom produkowanych
przez siebie maszyn narzędzie, które pozwala w znacz nym
stop niu ogra ni czyć bez pro duk tyw ne prze sto je, a tym sa mym
zwięk szyć efek tyw ność pra cy. 
No we usłu gi zdal nej dia gno sty ki Cat obej mu ją dwa klu czo we
ele men ty – roz wią zy wa nie pro ble mów tech nicz nych na od le -
głość oraz zdal ną ak tu ali za cję opro gra mo wa nia. Wy ko rzy sta -
nie gro ma dzo nych da nych te le ma tycz nych umoż li wia au to ry -
zo wa nym ser wi som Cat zdal ne utrzy my wa nie mak sy mal nej
spraw no ści i wy daj no ści sprzę tu. – Nie spraw na ma szy na lub
popsuty sil nik pozbawiają ich użytkownika do cho dów, co
znaj du je od zwier cie dle nie w spadku opła cal no ści prac wy ko -
ny wa nych przez daną fir mę. Usłu gi zdal nej diagnostyki sta no -
wią roz wią za nie za pew nia ją ce sku tecz ne i efektywne ser wi so -
wa nie sprzę tu. Klien ci mo gą bowiem  na dal ko rzy stać ze swo -
ich ma szyn pod czas prze pro wa dza nia przez de ale ra prze glą -
du i dia gno sty ki ko dów uste rek z wła sne go biu ra. W wie lu
przy pad kach, je śli wy ma ga na jest na pra wa, de aler mo że wy -
słać wła ści we go tech ni ka, wy po sa żo ne go w od po wied nie
czę ści i na rzę dzia, do do ko na nia peł nej na pra wy ma szy ny lub
sil ni ka za pierw szym ra zem, umoż li wia jąc za osz czę dze nie
cza su i pie nię dzy – twier dzi Her wig Pe schl, kie row nik do
spraw glo bal ne go mar ke tin gu Ca ter pil lar. 
No wa usłu ga zdal ne go roz wią zy wa nia pro ble mów ana li zu je
w cza sie rze czy wi stym da ne do ty czą ce ma szyn, dzię ki cze mu
de aler mo że prze pro wa dzić te sty dia gno stycz ne na pod łą -
czo nym pro duk cie i wska zać po ten cjal ne źró dła pro ble mów.
Za pew nia to tech ni ko wi w ser wi sie sta cjo nar nym oszczęd no -
ści z ty tu łu cza su po dró ży do miej sca do ko na nia na pra -
wy i ogra ni cza czas bez pro duk tyw nych prze sto jów zwią za -
nych z ko niecz no ścią prze pro wa dze nia dia gno sty ki. Na wet
pod czas jej trwa nia ma szy na nie jest za trzy my wa na, ope ra tor
mo że więc kon ty nu uować wy ko ny wa nie po wie rzo nych mu
za dań, dzię ki cze mu za cho wa na jest wy daj ność pra cy, a ma -
szy na mo że być wy ko rzy sty wa na w spo sób opty mal ny.
Po usta le niu przy czy ny uster ki, co umoż li wia od czy ta nie ko -
du lub alar mu o od stęp stwie od nor my w pra cy ma szy ny,
ser wis de ale ra mo że roz wią zać pro blem zdal nie, za pew nia -
jąc użyt kow ni ko wi ma szy ny oszczęd no ści cza su i środ ków fi -
nan so wych, a tak że ni we lu jąc nie do god no ści wpły wa ją ce
na nie ter mi no wą re ali za cję pla nów pro duk cyj nych. W ra zie
ko niecz no ści do ko na nia na pra wy tech ni cy dys po nu ją jesz -
cze przed wy jaz dem do uszko dzo nej ma szy ny wła ści wy mi
da ny mi, czę ścia mi, na rzę dzia mi oraz in struk cja mi nie zbęd -
ny mi do jak naj szyb sze go do ko na nia na pra wy w miej scu po -
sto ju ma szy ny. Mo gą też do ko nać jej w naj bar dziej do god -
nym mo men cie dla użytkownika, tak aby nie zakłócać
harmonogramu robót. Zdal ne roz wią zy wa nie pro ble mów
tech nicz nych uła twia ser wi so wi udzie la nie szyb szej po mo cy
użyt kow ni kom przy jed no cze snym odczuwalnym zmniej sze -
niu licz by bez pro duk tyw nych prze sto jów.
Dzię ki usłu dze zdal nej ak tu ali za cji opro gra mo wa nia maszyny
Cat są za wsze wy po sa żo ne w jego naj now szą wer sję. Dzięki
temu ce chu ją się wy so ką wy daj no ścią, mak sy mal ną spraw -
no ścią i mi ni mal nym cza sem prze sto jów. No wa usłu ga Cat

umoż li wia zdal ną ak tu ali za cję opro gra mo wa nia pod łą czo ne -
go urzą dze nia lub sil ni ka maszyny w najbardziej do god nym
cza sie, do sto so wa nym do charakteru wy ko ny wa ne go za da -
nia. Aktualizacja odbywa się zdalnie, bez ko niecz no ści wi zy -
ty tech ni ka ser wi su w miej scu pra cy maszyn.
Ko rzy sta ją cy z usłu gi zdal nej ak tu ali za cji opro gra mo wa nia
klien ci Cat otrzy mu ją od de ale ra lub, w nie któ rych przy pad -
kach, bez po śred nio od fir my Ca ter pil lar po wia do mie nia o do -
stęp no ści no wej ak tu ali za cji. Opro gra mo wa nie ma szyn i sil -
ni ków moż na na stęp nie zak tu ali zo wać na miej scu, bez ko -
niecz no ści ocze ki wa nia na przy by cie tech ni ka ser wi su i ręcz -
ne za in sta lo wa nie przez nie go ak tu ali za cji. Ko rzy ścią pły ną -
cą z ta kie go roz wią za nia jest moż li wość in sta la cji ak tu ali za cji
w naj bar dziej do god nym dla klien ta ter mi nie, na przy kład
w go dzi nach noc nych, gdy ma szy ny nie są eks plo ato wa ne.
Po ode bra niu przez użyt kow ni ka ma szy ny po wia do mie nia
push o no wym pli ku ak tu ali za cji opro gra mo wa nia sprzę to we -
go pro duk tu upo waż nio ny do te go użyt kow nik po twier dza go -
to wość ma szy ny lub sil ni ka do roz po czę cia ak tu ali za cji, roz -
po czy na i do pro wa dza do koń ca ca ły pro ces, a tak że we ry fi -
ku je pa ra me try pra cy urzą dze nia po za koń cze niu ak tu ali za cji.

W ten spo sób prze ko nu je się, że dzia ła ono pra wi dło wo.
Z usłu gi umoż li wia ją cej zdal ne roz wią zy wa nie pro ble mów
tech nicz nych mo gą obec nie ko rzy stać użyt kow ni cy ko pa rek
Cat no wej ge ne ra cji. Z ko lei zdal nej ak tu ali za cji opro gra mo wa -
nia Cat do ko nać moż na we wszyst kich mo de lach ko pa rek no -
wej ge ne ra cji oraz w ko par kach hy drau licz nych 336F XE, sa -
mo bież nych rów niar kach dro go wych z se rii M3, ła do war kach
ko ło wych śred niej wiel ko ści z se rii L i M – od 950M do 972 XE.
Usłu ga do ty czy tak że dzie się ciu mo de li sil ni ków wy so ko pręż -
nych i ga zo wych pro du ko wa nych przez kon cern Ca ter pil lar. 
No we usłu gi zdal ne go roz wią zy wa nia pro ble mów i ak tu ali za -
cji opro gra mo wa nia są do stęp ne w ma szy nach i sil ni kach
z fa brycz nie wbu do wa ną kar tą PLE641 lub PLE742 i opro gra -
mo wa niem te le ma tycz nym w wer sji 2017B lub now szej. Wraz
z ko lej ny mi ak tu ali za cja mi usłu gi zdal ne go ser wi so wa nia bę -
dą do stęp ne dla ko lej nych ma szyn i urzą dzeń. Klien ci mo gą
uzy skać wię cej in for ma cji na te mat no wych usług zdal ne go
ser wi so wa nia Cat, kon tak tu jąc się z lo kal nym de ale rem lub
od wie dza jąc stro nę: Cat Re mo te Se rvi ces.
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Zdalna diagnostyka Cat skraca czas serwisowania sprzętu

Pa kiet Cat Con nect umoż li wia zdal ną dia gno sty kę sprzę tu oraz ak tu ali za cję opro -
gra mo wa nia, co ma od czu wal ny wpływ na pod nie sie nie efek tyw no ści pra cy
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Ma szy ny bu dow la ne to sprzęt cie szą cy się za in te re so -
wa niem ama to rów cu dzej wła sno ści. Nic za tem
dziw ne go, że ich wła ści cie le chcą w opty mal ny spo -

sób za bez pie czyć swe na rzę dzia co dzien nej pra cy za rów no
przed kra dzie żą, jak i nie uczci wy mi prak ty ka mi nie au to ry zo -
wa nych ser wi sów i warsz ta tów. Sły szy my nie raz, że w trak cie
ru ty no we go prze glą du bądź na pra wy do cho dzi nie kie dy
do pod mia ny pod ze spo łów i kom po nen tów. W efek cie ma -
szy na opusz cza warsz tat w gor szym sta nie tech nicz nym,
a ży wot ność jej pod ze spo łów zo sta je znacz nie ogra ni czo na. 
Sku tecz nym spo so bem uchro nie nia się przed utra tą ma szy -
ny i nie uczci wy mi prak ty ka mi jest sko rzy sta nie z moż li wo ści
za bez pie cze nia i iden ty fi ka cji ma szy ny w tech no lo gii
DataDotDNA. Za bez pie cze nie po le ga na na nie sie niu na new -
ral gicz ne jej ele men ty i pod ze spo ły po lie stro wych mi kro czą -
ste czek o śred ni cy od 0,5 do 1 mi li me tra. Mi kro czą stecz ki za -
bez pie cza ją ce mie nie czy li DNA Pro gram mo gą być na no -
szo ne na ma szy ny. Za strze żo na dla DataDotDNA mię dzy na -
ro do wym pa ten tem tech ni ka na try sko wa przy uży ciu sprę żo -
ne go po wie trza po zwa la  na szyb kie i rów no mier ne za bez pie -
cze nie du żych po wierzch ni za rów no otwar tych, jak i w pro fi -
lach za mknię tych. W ten spo sób mi kro czą stecz ki two rzą
na za bez pie cza nym sprzę cie swo isty „kod ge ne tycz ny”, któ ry
sku tecz nie znie chę ca do kra dzie ży i pod mia ny kom po nen tów
i pod ze spo łów. Za bez pie cze nia DNA Pro gram ma ją bo -
wiem war tość do wo do wą, co po wo du je praw ne kon se kwen -
cje dla ama to rów cu dzej wła sno ści. Wła ści ciel ma szy ny za -
bez pie czo nej w sys te mie DNA Pro gram otrzy mu je spe cjal ny
cer ty fi kat. Za bez pie czo na ma szy na opa try wa na jest w wi -
docz nych miej scach rzu ca ją cy mi się z da le ka w oczy na klej -
ka mi in for ma cyj no -pre wen cyj ny mi in for mu ją cy mi o do ko na -
niu za bez pie cze nia. Od stra sza to sku tecz nie pro fe sjo nal nych
zło dziei. Wie dzą bo wiem, że za rów no kom plet na ma szy na,
jak i jej po szcze gól ne ele men ty moż na ła two zi den ty fi ko wać.
Ozna cza to, że w prak ty ce ani ona sa ma, ani jej ele men ty nie
na da ją się do dal szej od sprze da ży. Sku tecz ną ba rie rę dla
han dlu kra dzio nym mie niem two rzą po lie stro we mi kro czą -
stecz ki na try ski wa ne na nie wi docz ne z ze wnątrz ob sza ry. Za -
wie ra ją one na kła da ny me to dą la se ro wą nie po wta rzal ny kod
jed no znacz nie iden ty fi ku ją cy wła ści cie la ma szy ny. Wspo -
mnia ny kod za wie rać mo że na przy kład da ne z ta blicz ki zna -
mio no wej ma szy ny, jej nu mer se ryj ny, PE SEL wła ści cie la czy
też NIP, al bo na zwę fir my. Po nie waż w po je dyn czej
czą stecz ce za wrzeć moż na aż dwa dzie ścia je den zna ków al -
fa nu me rycz nych o do wol nej tre ści, da je moż li wość pre cy zyj -
ne go i jed no znacz ne go opi sa nia wła ści cie la za bez pie cza ne -
go sprzę tu. Do od czy ta nia da nych za war tych w mi kro kap suł -
kach wy star czy dys po no wać lamp ką emi tu ją cą świa tło UV,
na przy kład czyt ni ka bank no tów. Na stęp nie trze ba zdra pać
jed ną mi kro czą stecz kę z po la świe cą ce go w ul tra fio le cie i od -
czy tać kod iden ty fi ka cyj ny przy po mo cy szkła po więk sza ją ce -
go lub mi kro sko pu. 
Głów ny mi za le ta mi za bez pie czeń wy ko na nych w tech no lo gii
DataDotDNA są:
• przy stęp na ce na,
• czy tel ność ozna cze nia jed no znacz nie iden ty fi ku ją ce go

wła ści cie la ma szy ny,
• szyb kość wy ko na nia za bez pie cze nia,

• pro sty od czyt,
• trwa łość okre śla na na co naj mniej dwa dzie ścia lat,
• du ża sku tecz ność ogra ni cza ją ca ry zy ko kra dzie ży, 
• dłu gi okres trwa ło ści za bez pie cze nia. 
Tech no lo gia DNA dzię ki swo jej ce nie, pro sto cie i jed no cze -
snej wy so kiej sku tecz no ści szyb ko za czę ła być po strze ga -
na ja ko no wa, sku tecz niej sza al ter na ty wa w wal ce z wie lo ma
pa to lo gia mi. Wie le ty się cy mi kro czą ste czek DNA na nie sio -
nych na po wierzch nie za bez pie cza nej ma szy ny spra wia, że
ich usu nię cie sta je się prak tycz nie nie moż li we i nie opła cal ne.
Za uważ my, że mi kro czą stecz ki są mi kro sko pij ne, a ich licz ba
bar dzo du ża. Spra wia to, że zło dziej czy nie uczci wa oso ba
ser wi su ją ca ma szy nę ni gdy nie bę dzie w sta nie uzy skać ab -
so lut nej pew no ści, czy zdo ła ła od na leźć i usu nąć wszyst kie.
Wy star czy bo wiem prze ocze nie jed nej ta kiej mi kro czą stecz -
ki, aby w spo sób jed no znacz ny usta lić po cho dze nie ma szy -
ny i stwier dzić, czy po cho dzi ona z kra dzie ży.
Okres trwa łości po twier dzo ny zo stał na pod sta wie oświad -
cze nia pro du cen ta od no śnie trwa ło ści po szcze gól nych kom -
po nen tów sys te mu oraz te stów prze pro wa dzo nych przez In -
sty tut Trans por tu Sa mo cho do we go. Do wio dły one, że mi kro -
kap suł ki nie ule ga ją de gra da cji, nie ma ją ne ga tyw ne go wpły -
wu na od por ność na ko ro zję ma te ria łów, na któ rych zo sta ły
na nie sio ne. Po zo sta ją po nad to od por ne na dzia ła nie ole jów,
so li, sła bych kwa sów, za sad, ben zy ny oraz ole ju na pę do we -
go, wo dy i roz pusz czal ni ków. Sub stan cja na no szą ca mi kro -
czą stecz ki jest od por na na dzia ła nie środ ków che micz nych.
Wie le ty się cy czą ste czek znaj du je się w trud no do stęp nych
otwo rach tech no lo gicz nych, dla te go na wet pró by me cha -
nicz ne go ich usu wania czy za ma lo wa nia nie przy no szą skut -
ku. Ozna cza to, że mi kro czą ste czek DNA Pro gram nie moż -
na usu nąć bez po zo sta wie nia śla dów. Co cie ka we, po zo sta -
ją one tak że w po miesz cze niu, w któ rym do ko ny wa no pró by
„oczysz cze nia” ma szy ny. 
Czą stecz ki DNA Pro gram na no sić moż na za rów no na ma szy ny
no we, jak i uży wa ne. W dru gim z przy pad ków przed do ko na -
niem za bez pie cze nia we ry fi ku je się zgod ność da nych na pod -
sta wie przed sta wio nych do ku men tów z wid nie ją cy mi na ta -
blicz ce zna mio no wej. W przy pad ku ko niecz no ści wy mia ny
czę ści w wy ni ku du żej na pra wy moż na za mó wić do dat ko wy
ze staw ty sią ca lub dwóch ty się cy mi kro czą ste czek za wie ra ją -
cych obo wią zu ją cy kod iden ty fi ka cyj ny i uzu peł nić ni mi za bez -
pie cze nia no wych ele men tów i pod ze spo łów ma szy ny.
Od wie lu lat spół ka re gu lar nie prze pro wa dza w Le gio no wie
i w Szczyt nie szko le nia dla po li cjan tów z wy dzia łów do wal ki
z prze stęp czo ścią sa mo cho do wą, któ rzy to uwa ża ją, że DNA
Pro gram two rzy prze ło mo we na rzę dzie po zwa la ją ce prze ciw -
dzia łać pro ce de ro wi kra dzie ży, pa ser stwa czy pod mian czę -
ści lub pod ze spo łów po jaz dów i ma szyn. Sta no wi ko rzyst ną
eko no micz nie me to dę za bez pie cza nia i iden ty fi ka cji mie nia,
któ rej nie za wod ność i sku tecz ność zo sta ła po twier dzo -
na przez wie le pre sti żo wych firm oraz in sty tu cji rzą do wych
na ca łym świe cie (w Pol sce rzą do wy pro gram „Ra zem Bez -
piecz niej”). Ba za po jaz dów za bez pie czo nych w sys te mie
DNA Pro gram do stęp na na stro nach in ter ne to wych
www.dna pro gram.pl, gdzie każ dy mo że do ko nać we ry fi ka cji
spraw dza jąc, czy po jazd lub ma szy na o da nym ko dzie iden -
ty fi ka cyj nym nie zo sta ły zgło szo ne ja ko ukra dzio ne.
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DNA Pro gram – sku tecz na for ma za bez pie cze nia i iden ty fi ka cji 
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