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Szanowni Paƒstwo…

niezmiernie nas cieszy, ˝e coraz wi´cej czytelników szuka kontaktu z naszà redakcjà. Niemal ka˝dego

dnia odbieramy telefony z proÊbà o porad´, czy pomoc w rozwiàzaniu problemu. Bywajà i tacy, którzy

odwiedzajà nas osobiÊcie. Kontakty te stanowià dobrà okazj´ do poznania codziennych problemów,

z jakimi borykajà si´ u˝ytkownicy maszyn budowlanych. Pokazujà te˝, jak zmienia si´ bran˝a. DziÊ co-

raz mniej firm podejmuje decyzj´ o zakupie maszyny kierujàc si´ wy∏àcznie cenà zakupu. Nabywcy

chcà mieç pewnoÊç, ˝e pozostanà cenionymi klientami tak˝e po przeprowadzeniu transakcji. Na prawi-

d∏owà eksploatacj´ maszyny budowlanej niebagatelny wp∏yw ma przecie˝ dost´pnoÊç oryginalnych

cz´Êci zamiennych i fachowoÊç pracowników serwisu. Coraz bardziej doceniane sà firmy, które prowa-

dzà obs∏ug´ posprzeda˝nà na wysokim poziomie. W deklaracjach czynià to wszyscy, ale gdy maszy-

na wyjedzie na plac budowy nadchodzi chwila prawdy. ˚arty si´ skoƒczy∏y, zaczynajà si´ schody. Po-

wiedzenie to, którego zwyk∏ cz´sto u˝ywaç genera∏ Boles∏aw Wieniawa-D∏ugoszowski, doskonale ilu-

struje sytuacj´, w jakiej znajduje si´ wówczas u˝ytkownik maszyny. Ró˝nica tylko w tym, ˝e Pierwszy Ka-

walerzysta II Rzeczypospolitej mia∏ na co dzieƒdo czynienia cz´Êciej z koƒmi a nie koniami mechanicz-

nymi, natomiast powiedzeniem o schodach ˝egna∏ si´ opuszczajàc przyj´cie lub nocny lokal. K∏opoty

z serwisem i dostawà cz´Êci zamiennych mogà sprawiç, ˝e maszyna, która wydawa∏a si´ tania, nagle

okazuje si´ droga i ucià˝liwa w eksploatacji. Nabywcy sà tego coraz bardziej Êwiadomi. Nie staramy si´

nawet ukryç, ˝e to nas cieszy, zawsze bowiem przestrzegamy przed korzystaniem z „super okazji”. To

truizm, ale przecie˝ lepiej dmuchaç na zimne i dwa razy zastanowiç si´ przed podj´ciem decyzji…

Redakcja
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6. Koncern Case nale˝àcy dziÊ do Êwiatowej czo∏ów-
ki producentów maszyn budowlanych poczàtki
mia∏ nader skromne. Wszystko zacz´∏o si´
bowiem roku 1844 od produkcji… m∏ockarni

10. Wraz z nadejÊciem zimy powraca problem odpo-
wiedniego przygotowania maszyn i sprz´tu bu-
dowlanego eksploatowanych w warunkach zale-
gania pokrywy Ênie˝nej i obni˝onych temperatur

14. Zbudowane kosztem trzech milionów euro
w Monthyon pod Pary˝em Case Customer Centre
obchodzi∏o pierwszà rocznic´ dzia∏alnoÊci

16. W czerwcu Komatsu Poland uruchomi∏o Dzia∏ 
Maszyn U˝ywanych. Oferowany przezeƒ sprz´t po-
chodzi z sieci dystrybucyjnej japoƒskiego koncer-
nu, g∏ównie z krajów europejskich

24. Volvo Construction Equipment wprowadza w
swych silnikach kombinacj´ rozwiàzaƒ, które po-
zwolà jej spe∏niç wymagania dotyczàce redukcji
emisji szkodliwych substancji

27. BOMAG Polska dokona∏ przej´cia FAYAT Polska.
Firma dzia∏a pod nazwà FAYAT BOMAG Polska,
Zmiana nie ma bezpoÊredniego wp∏ywu na
dzia∏anie serwisu maszyn obu marek

29. Konstruktorzy firmy Yanmar nie zapominajà, ˝e
w kontakcie z maszynà pozostaje nie tylko opera-
tor, ale równie˝ mechanicy

32. Firma Solideal Polska S.A. uwzgl´dniajàc po-
trzeby u˝ytkowników, zbudowa∏a na terenie
kraju sieç partnernerskà dystrsybuujàcà opony
przemys∏owe tej marki

34. Zahnrad Fabrik to renomowane zak∏ady specjalizu-
jàce si´ w produkcji zespo∏ów nap´dowych. Firma
majàca swà g∏ównà siedzib´ w bawarskiej Pasawie
(Passau) od pi´çdziesi´ciu lat wspó∏pracuje z pro-
ducentami maszyn budowlanych dostarczajàc im
skrzynie biegów, mosty i osie

35. U˝ywane maszyny Caterpillar stanowià dobrà al-
ternatyw´ dla sprz´tu fabrycznie nowego. Szcze-
gólnie teraz, w trudnym czasie dla firm budowla-
nych. Widaç wyraênie, ˝e w coraz wi´kszym stop-
niu na ostatecznà decyzj´ o zakupie wp∏yw ma
marka i renoma, jakà cieszy si´ producent

36. Po blisko trzech latach intensywnych prac projek-
towych Volvo FH16 700 KM by∏o w pe∏ni gotowe.
Testy nowego pojazdu odbywa∏y si´ w ró˝norod-
nych warunkach terenowych i klimatycznych
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APrenumerata - zamówienie  
Aby bezp∏atnie otrzymywaç nasz kwartalnik wystarczy wype∏niç poni˝szy formularz 

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

PoÊrednik Budowlany, Dzia∏ Informacji, 02-784 Warszawa, Pasa˝ Ursynowski 1/45

Prosz´ o  regularne, bezp∏atne przesy∏anie czasopisma „Maszyny Budowlane - Serwis i Eksploatacja”

imi´ i nazwisko: .......................................................................................................................................

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

zakres dzia∏alnoÊci firmy: .......................................................................................................................................

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

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

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

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

6 Zamawiam bezp∏atny newsletter na adres e-mail: .......................................................................................................................................

Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych przez wydawc´ „Maszyny Budowlane - Serwis i Eksploatacja”- firm´ Poland Marketing Baraƒski Sp. z o.o.,
Warszawa, ul. Pasa˝ Ursynowski 1/45. Dane te b´dà wykorzystywane wy∏àcznie do celów marketingowych. B´d´ mieç prawo do wglàdu w dane oraz
mo˝liwoÊç ich poprawiania. Dane nie b´dà udost´pniane innym osobom ani firmom. Podanie danych jest dobrowolne.

Data, czytelny podpis i (lub) piecz´ç osoby zamawiajàcej ...................................................................................................

Prosz´ o przes∏anie mi dodatkowych informacji dotyczàcych tekstów zamieszczonych 
w tym wydaniu na nast´pujàcych stronach:

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

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

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

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

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

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

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

!
!

budowlane
maszyny
s e r w i s  i  e k s p l o a t a c j a

5/6 2010
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Stanley Works, Inc. to Êwiatowy lider technologicz-
ny w dziedzinie produkcji narz´dzi r´cznych. Fir-
ma powsta∏a ponad 160 lat temu w Stanach Zjed-

noczonych. Od oko∏o 1920 roku marka Stanley znana
jest na wszystkich kontynentach i nale˝y dziÊ do najbar-
dziej popularnych znaków firmowych Êwiata. Od po-
nad 36 lat The Stanley Works jest notowany na gie∏dzie
w Nowym Jorku. W wyniku ciàg∏ego rozszerzania i ró˝-
nicowania asortymentu The Stanley Works posiada
w swojej ofercie ju˝ kilkadziesiàt tysi´cy produktów. 
Jednym z najnowszych wÊród nich jest  wprowadzony
w∏aÊnie do sprzeda˝y klucz nastawny z grzechotkà Fat-
Max®, który wyró˝nia si´ ergonomicznym kszta∏tem
i nowatorskimi rozwiàzaniami technicznymi. Nowy klucz
umo˝liwia sprawne dokr´cenie Êrub i nakr´tek. Zasto-
sowany w narz´dziu mechanizm grzechotki eliminuje
koniecznoÊç zdejmowania klucza z dokr´canej Êruby
po ka˝dym ruchu i pozwala na szybki powrót do pozy-
cji wyjÊciowej. Narz´dzie zapewnia precyzyjnà i wygod-
nà prac´. Zosta∏ wyposa˝ony w dok∏adnà skal´ szero-
koÊci szcz´k oraz por´cznà ga∏k´ do ustawiania odpo-
wiedniej szerokoÊci. Nowe klucze umo˝liwiajà prace
tak˝e z du˝ymi Êrubami i nakr´tkami. W zale˝noÊci
od potrzeb w ofercie dost´pne sà cztery rodzaje kluczy
z zakresem rozstawu szcz´k od 150 do 375 mm.
Kszta∏t narz´dzia zaprojektowano w ten sposób, by
mo˝na nim operowaç nawet w trudno dost´pnych miej-

scach. Materia∏, z którego wykonano „g∏ówk´” klucza,
charakteryzuje si´ w∏aÊciwoÊciami tràcymi z powierzch-
niami Êrub i nakr´tek, co u∏atwia prac´ i eliminuje ryzy-
ko urazów w przypadku niekontrolowanego zeÊlizgni´-
cia si´ narz´dzia. R´kojeÊç jest trwa∏a i wygodna, a ca-
∏y klucz ma polerowane chromowane wykoƒczenie do-
skonale chroniàce przed korozjà. 

Wdniu 19 listopada firma Intruck uroczyÊcie
otworzy∏a autoryzowany punkt serwisowy sa-
mochodów ci´˝arowych Volvo. Nowy obiekt

znajduje si´ niedaleko Radzymina w miejscowoÊci Kar-
pin tu˝ przy drodze ekspresowej S8. We wrzeÊniu zosta-
∏a tu przeniesiona dzia∏alnoÊç serwisowa z poprzedniej
lokalizacji przy ul. Annopol w Warszawie. Tamten prze-

starza∏y i dzier˝awiony obiekt uniemo˝liwia∏ dalszy roz-
wój firmy. Nowa lokalizacja rozwiàzuje k∏opoty z dojaz-
dem zwiàzane z ograniczeniami w ruchu dla samocho-
dów ci´˝arowych w Warszawie. Konstrukcja oraz wypo-
sa˝enie sà w pe∏ni zgodne z wymaganiami dla autoryzo-
wanych serwisów samochodów ci´˝arowych Volvo.
Budynek o powierzchni ponad 2.000 m2 mieÊci cztery
stanowiska obs∏ugowo-naprawcze (ka˝de o d∏ugoÊci 28
metrów), rozbudowane zaplecze serwisowe, magazyn
cz´Êci zamiennych, a tak˝e przestronne Biuro Obs∏ugi
Klienta. Obiekt wyposa˝ony jest w jednà z najnowocze-
Êniejszych w Polsce hamowni´ podwoziowà firmy AHS
Prüftechnik wraz z zestawem do pomiaru mocy traco-
nej, najnowszej generacji stanowisko rolkowe do badaƒ
uk∏adów hamulcowych z wagà oraz symulacjà obcià˝e-
nia, elektroniczne stanowisko do pomiarów geometrii
zawieszenia oraz urzàdzenie do wymuszania szarpni´ç.
Dla szczególnie zapracowanych – po wczeÊniejszym
umówieniu – istnieje mo˝liwoÊç przeprowadzenia na-
praw bàdê przeglàdów w nocy lub w dni Êwiàteczne.
Firma Intruck uzyska∏a wsparcie na realizacj´ inwestycji
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego „Rozwój Przedsi´biorczoÊci”.
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Klucz nastawny z grzechotkà Stanley FatMax 

Volvo Trucks uruchomi∏o serwis w Karpinie

Nastawny z grzechotkà FatMax®, który wyró˝nia si´ ergonomicznym kszta∏tem
i nowatorskimi rozwiàzaniami technicznymi

Nowoczesny budynek mieÊci cztery stanowiska obs∏ugowo naprawcze, rozbudowa-
ne zaplecze serwisowe, magazyn cz´Êci zamiennych oraz Biuro Obs∏ugi Klienta
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Poszukujàc alternatywnych rozwiàzaƒ Volvo
Trucks podj´∏o testy pojazdów ci´˝arowych na-
p´dzanych silnikami na paliwo stanowiàce mie-

szank´ oleju nap´dowego i skroplonego metanu. Wia-
domo ju˝, ˝e nap´dzane takim paliwem samochody
majà nawet cztery razy wi´kszy zasi´g ni˝ korzystajàce
z typowego paliwa gazowego. W porównaniu do kon-
wencjonalnego rozwiàzania, bazujàcego wy∏àcznie
na oleju nap´dowym, samochód ci´˝arowy u˝ywajàcy
paliwa sk∏adajàcego si´ w osiemdziesi´ciu procentach

z czystego biogazu i w dwudziestu procentach z czyste-
go oleju nap´dowego zapewnia o osiemdziesiàt pro-
cent ni˝szà emisj´ dwutlenku w´gla, a co za tym idzie
mniejszà degradacj´ Êrodowiska naturalnego.
W chwili obecnej trwajà testy eksploatacyjne trzech sa-
mochodów ci´˝arowych Volvo FM wyposa˝onych w sil-
niki 13-litrowe. Sà to sprawdzone jednostki nap´dowe
Volvo, spe∏niajàce norm´ emisji spalin Euro 5 i przysto-
sowane do spalania gazu. Pojazdy testowe wyposa˝one
sà w specjalne zbiorniki na skroplony metan. Okaza∏o
si´, ˝e ciek∏y gaz jest optymalnym paliwem dla pojaz-
dów zasilanych mieszankà metanu i oleju nap´dowego.
Wykorzystujàc jà w proporcjach 75/25, konstruktorzy
Volvo Truck osiàgn´li imponujàce rezultaty co do zasi´-
gu testowanych ci´˝arówek. Okaza∏o si´, ˝e w transpor-
cie d∏ugodystansowym lub mi´dzymiastowym mia∏y one
zasi´g od pi´ciuset do nawet tysiàca kilometrów, w za-
le˝noÊci od warunków panujàcych na drodze. To dwu-
krotnie wi´cej, ni˝ w przypadku pojazdów, w których
stosuje si´ gaz spr´˝ony w po∏àczeniu z olejem nap´do-
wym oraz czterokrotnie wi´cej w porównaniu do samo-
chodów ci´˝arowych z silnikami gazowymi o zap∏onie
iskrowym. Zaletà testowanych pojazdów jest równie˝
mo˝liwoÊç spalania wy∏àcznie oleju nap´dowego, co
ma znaczenie w kontekÊcie jeszcze nie w pe∏ni rozwini´-
tej infrastruktury tankowania skroplonego metanu.
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Volvo na metan imponuje zasi´giem

Hitachi Construction Machinery - nowe Centrum Cz´Êci Zamiennych

Hitachi Construction Machinery (Europe) NV
(HCME) zapowiedzia∏o zintensyfikowanie dzia-
∏aƒ majàcych na celu usprawnienie dostaw cz´-

Êci zamiennych. W tym celu, w kwietniu przysz∏ego ro-
ku planuje otwarcie nowego europejskiego Centrum
Cz´Êci Zamiennych. W tym celu kosztem dwunastu mi-
lionów euro pozyskano po∏o˝ony na po∏udniu Holandii
w miejscowoÊci Oosterhout obiekt o powierzch-
ni 53.000 m2 (z czego 22.000 m2 pod dachem). Nale˝a∏
on wczeÊniej do koncernu motoryzacyjnego Citroën.
Nowoczesne europejskie Centrum Cz´Êci Zamiennych
Hitachi utrzymuje stany magazynowe na pozio-
mie 90.000 sztuk. Mogà byç one w ka˝dej chwili dostar-
czone partnerom handlowym Hitachi z Europy, krajów
Ârodkowego Wschodu, Rosji/WNP oraz Afryki. Do spe-
cjalistycznego wyposa˝enia Centrum zalicza si´ równie˝
obszar bezpiecznego przechowywania certyfikowanych
przez Hitachi Êrodków smarnych oraz hal´ o d∏ugoÊci
czternastu metrów, gdzie sk∏adowane sà cz´Êci o du-
˝ych gabarytach. Dzia∏ania Centrum odbywajà si´ za po-
mocà opracowanego przez Hitachi systemu zarzàdza-
nia. Pracownicy post´pujà zgodnie z jego zaleceniami
podczas rozpakowywania dostaw sk∏adowania, konfek-
cjonowanie i wysy∏ki zamówionych cz´Êci do odbiorców.

Dzi´ki systemowi zarzàdzania siedemdziesi´ciu pracow-
ników Centrum Cz´Êci Zamiennych (z czego 42 pracujà-
cych bezpoÊrednio w magazynie) jest w stanie ka˝dego
dnia przygotowaç i wys∏aç nawet osiemset pakietów
z cz´Êciami. Miesi´cznie do klientów z Oosterhouttrafia
siedemdziesiàt tysi´cy cz´Êci i podzespo∏ów. Odpowia-
da to w pe∏ni akutalnym potrzebom u˝ytkowników ma-
szyn Hitachi z regionów obs∏ugiwanych przez Centrum.

Pojazdy testowe wyposa˝one zosta∏y w specjalne zbiorniki na skroplony metan.
Gaz w stanie ciek∏ym okaza∏ si´ byç optymalnym paliwem…

Optymalne zaopatrzenie w oryginalne cz´Êci zamienne gwarantuje u˝ytkowni-
kom maszyn Hitachi ich bezproblemowà i efektywnà eksploatacj´
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Koncern Case nale˝àcy dziÊ do Êwiatowej czo∏ów-
ki producentów maszyn budowlanych mo˝e po-
szczyciç si´ d∏ugà historià. Wszystko zacz´∏o si´

nader skromnie. W roku 1844 – niektóre êród∏a podajà,
˝e by∏o to dwa lata wczeÊniej – Amerykanin Jerome In-
crease Case wynajà∏ skromne pomieszczenia warszta-
towe w miejscowoÊci Racine po∏o˝onej w amerykaƒ-
skim stanie Wisconsin. Po przystosowaniu pomiesz-
czeƒ rozpoczà∏ tu produkcj´ m∏ockarni. Po rozbudowie
warsztat sta∏ si´ fabrykà. W roku 1869 wyprodukowa∏
pierwszà maszyn´ parowà. Jerome Increase Case do-
skonale wyczuwa∏ potrzeby ówczesnego rynku,
na prze∏omie stuleci jego firma sta∏a si´ jednym z naj-
wi´kszych na Êwiecie producentów maszyn parowych
i sprz´tu dla rolnictwa. 
Case konsekwentnie mechanizowa∏ amerykaƒskie far-
my koncentrujàc si´ na tej sferze produkcji. Nikt w firmie
nie myÊla∏ wówczas o opracowaniu konstrukcji maszyn
budowlanych. Z jednym wszak˝e wyjàtkiem. Ci´˝kie
walce parowe Êmia∏o okreÊliç mo˝na przecie˝ maszy-
nami dla drogownictwa. Przyczyni∏y si´ one do rozbu-
dowy sieci amerykaƒskich dróg, które przy tamtejszych
odleg∏oÊciach by∏y przecie˝ nieodzowne dla rozwoju go-
spodarczego m∏odego kraju. Raz jeszcze potwierdzi∏o
si´, ˝e potrzeba jest matkà wynalazków. W∏aÊciciele farm
nie byli w stanie wykonaç na czas wszystkich prac r´cz-

nie. Nie tylko rolnych, ale i budowlanych. Nawet sprowa-
dzajàc coraz wi´ksze rzesze robotników. Prze∏om w tym
wzgl´dzie przyniós∏ rok 1912, kiedy to opracowano kon-
strukcj´ walców i równiarek. Wkrótce maszyny te, które
Êmia∏o okreÊliç mo˝na by∏o mianem budowlanych, znala-
z∏y si´ w programie produkcyjnym Case. Rok póêniej do-
∏àczy∏y do nich uwa˝ane nie bez racji za typowo amery-
kaƒskà maszyn´ ciàgniki gàsienicowe. Rozwój konstruk-
cji maszyn budowlanych stymulowany by∏ obserwacjami
codziennych potrzeb. DoÊwiadczenia z zastosowaƒ cià-
gników parowych wykaza∏y, ˝e nadajà si´ one doskonale

do ciàgni´cia równiarek i tak popularnych do dziÊ w USA
skarperów. Na ciàgnikach zacz´to montowaç równie˝
osprz´t umo˝liwiajàcy prowadzenie prac prze∏adunko-
wych i kopanie. W ten sposób rodzi∏a si´ koncepcja ko-
parko-∏adowarki Case, która ze wzgl´du na swe walory
mia∏a sobie zyskaç uznanie na ca∏ym Êwiecie. Koparko-
-∏adowarka w formie przypominajàcej wspó∏czesne ma-
szyny trafi∏a do produkcji w roku 1957. Stanowi∏o to rezul-
tat przej´cia przez Case firmy American Tractor Corpora-
tion, uznanego producenta ciàgników gàsienicowych
i osprz´tu koparkowego. Wspólnymi si∏ami konstrukto-
rów obu firm zbudowano s∏ynny model 320. Istotne zna-
czenie mia∏ fakt, ˝e wszystkie jego newralgiczne elemen-
ty, osprz´t ∏adowarkowy, koparkowy i ciàgnik bazowy
wyprodukowano w zak∏adach Case. Jak ju˝ wspomnia-
no, koparko-∏adowarki Case sta∏y si´ jednym ze sztanda-
rowych produktów Case, rozpoznawalnym i cieszàcym
si´ uznaniem u˝ytkowników na ca∏ym Êwiecie. W la-
tach 1988 i 1991 amerykaƒski miesi´cznik gospodarczy
Fortune umieszcza∏ produkowane przez koncern Case
koparko-∏adowarki na ekskluzywnej liÊcie stu najlepszych
amerykaƒskich produktów przemys∏owych. 
Wraz z przej´ciem American Tractor Corporation Case
pozyska∏ równie˝ plany konstrukcyjne gàsienicowej ∏ado-
warki czo∏owej, która znana pod nazwà „Terratrac”
w krótkim czasie zacz´∏a trafiaç nawet na rynki europej-
skie. Maszyna ta odegra∏a olbrzymià rol´ w rozwoju kon-
cepcji sprz´tu budowlanego. Nie tylko koncernu Case.
Stanowi∏a bowiem doskona∏à baz´ do opracowywania
i rozwoju konstrukcji gàsienicowych ∏adowarek i spycha-
rek Case. Amerykaƒski koncern zastosowa∏ w nich nowa-
torskie rozwiàzania umo˝liwiajàce niezale˝ny nap´d obu
gàsienic. Dzi´ki temu maszyna odznacza∏a si´ wyjàtkowà
zwrotnoÊcià, mog∏a dokonywaç obrotów w miejscu.
W latach szeÊçdziesiàtych ubieg∏ego stulecia koncern Ca-
se dokona∏ przej´cia firmy Drott, amerykaƒskiego produ-
centa koparek. Tym samym móg∏ zaoferowaç koparki gà-
sienicowe i ko∏owe. Okaza∏o si´ jednak, ˝e maszyny te nie
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Case - wszystko zacz´∏o si´ typowo, bo od… m∏ockarni

Ci´˝kie walce parowe by∏y pierwszymi maszynami Case dla bran˝y budowla-
nej. Przys∏u˝y∏y si´ one do rozbudowy sieci amerykaƒskich dróg

S∏ynny model Case 320. Ewenementem na ówczesne czasy by∏o to, ˝e sprz´t ∏a-
dowarkowy, koparkowy i ciàgnik bazowy wyprodukowano w zak∏adach Case
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spe∏niajà wymogów stawianych przez rynki europejskie.
Poniewa˝ Case nie zamierza∏ rezygnowaç ze swych pla-
nów ich podboju, obra∏ drog´ na skróty. Nie móg∏ bo-
wiem pozwoliç sobie na wymagajàce du˝o czasu zmiany
konstrukcyjne. Konieczne okaza∏o si´ pozyskanie firmy
dysponujàcej ju˝ odpowiednià technologià produkcji ko-
parek. Wybór pad∏ na firm´ Poclain. W roku 1977 wyne-
gocjowano przej´cie czterdziestu procent jej udzia∏ów.
Po kolejnych jedenastu latach koncern Case sta∏ si´ jej
wy∏àcznym w∏aÊcicielem. Warto równie˝ wspomnieç
o zawiàzanym w roku 1995 sojuszu Case z japoƒskim
potentatem przemys∏owym – Sumitomo Corp. w zakre-
sie produkcji i sprzeda˝y koparek gàsienicowych. Obie
firmy sà ponadto w∏aÊcicielami amerykaƒskiego produ-
centa koparek – firmy Link Belt Excavators (LBX). 
W po∏owie 1999 roku dosz∏o do znaczàcej zmiany w spo-
sobie funkcjonowania koncernu Case. Wchodzàcy w sk∏ad
Grupy Fiat koncern New Holland produkujàcy maszyny

budowlane i rolnicze dokona∏ zakupu Case wyk∏adajàc gi-
gantycznà jak na ówczesne czasy sum´ czterech miliar-
dów dolarów. Tym samym New Holland wszed∏ do gro-
na najwi´kszych Êwiatowych wytwórców maszyn budowla-
nych. W uznaniu jej presti˝u marka Case zachowa∏a swo-
jà odr´bnoÊç. W tym wzgl´dzie CNH pozostaje zresztà
konsekwentny nawet w dzisiejszych trudnych dla produ-
centów maszyn budowlanych czasach. Nawet mimo tego,
˝e strategia taka powodowaç mo˝e zagro˝enie wewn´trznà
konkurencjà. Naturalnà reakcjà by∏o utworzenie kolejnych
zale˝nych spó∏ek, które podpisa∏y umowy dealerskie
na dystrybucj´ wszystkich marek koncernu CNH. Obecnie
Case utrzymuje blisko pi´ç tysi´cy punktów sprzeda˝y
w stu szeÊçdziesi´ciu krajach ca∏ego Êwiata i zatrudnia
osiemnaÊcie tysi´cy pracowników. Case produkuje ma-
szynyw fabrykach rozsianych na ca∏ym Êwiecie: w USA,
Brazylii, Australii, Japonii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Niem-
czech, Francji i W∏oszech. Case to dziÊ nowoczesny, dzia-
∏ajàcy w skali globalnej koncern. Jest jednak dumny ze
swych bogatych tradycji. Przejawia si´ to na przyk∏ad w
tym, ˝e g∏ówna siedziba Case od 1844 roku do dziÊ znaj-

duje si´ w Racine w stanie Wisconsin. Od wielu lat Case
Construction utrzymuje pozycj´ najwi´kszego producen-
ta koparko-∏adowarek (w roku 2005 wyprodukowano pó∏-
milionowy egzemplarz) i zajmuje drugie miejsce wÊród
producentów mini∏adowarek. W roku 2000 fabryk´ Case
opuÊci∏a stutysi´czna maszyna tego typu. 
W grudniu 1991 roku spó∏ka Agrex zacz´∏a budow´ pro-
fesjonalnej sieci sprzeda˝y maszyn budowlanych Case.
W tym czasie marka ta kojarzy∏a si´ w Polsce wy∏àcznie
z traktorami Magnum, których ponad setka pracowa∏a
w PGR-ach. Polscy u˝ytkownicy szybko przekonali si´
do zalet koparko-∏adowarek, koparek ko∏owych, mini∏a-
dowarek i minikoparek Case. Amerykaƒski koncern zna-
laz∏ si´ w pierwszej piàtce pod wzgl´dem sprzeda˝y

w Polsce maszyn z ka˝dej z tych kategorii. Mimo nie-
wàtpliwych sukcesów na rynku polskim, drogi Case
i spó∏ki Agrex po latach wspó∏pracy rozesz∏y si´.
Przed trzema laty Amerykanie postanowili powierzyç re-
prezentowanie swych interesów w naszym kraju nie-
mieckiej firmie Bax Baumaschinen oraz szwedzkiej In-
trac, które podzieli∏y si´ poszczególnymi regionami.
DziÊ „na placu boju” pozostaje tylko Intrac Polska. Je-
sienià tego roku firma ta otrzyma∏a wy∏àcznoÊç na sprze-
da˝ i serwis maszyn Case na terenie ca∏ej Polski.
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Gàsienicowa ∏adowarka czo∏owa „Terratrac” odegra∏a olbrzymià rol´ w rozwoju
koncepcji sprz´tu budowlanego. Nie tylko koncernu Case

Koncernu Case nie zadowala pozycja potentata wÊród producentów maszyn kom-
paktowych. Firma stawia konsekwentnie na rozwój konstrukcji sprz´tu ci´˝kiego

W koƒcu lat pi´çdziesiàtych ubieg∏ego stulecia Case rozpoczà∏ produkcj´ ∏ado-
warek ko∏owych. Model W 7 wyposa˝ony by∏ w ∏y˝k´ o pojemnoÊci 0,76 m3
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Wraz z nadejÊciem zimy powraca problem odpo-
wiedniego przygotowania maszyn i sprz´tu bu-
dowlanego eksploatowanych w warunkach za-

legania pokrywy Ênie˝nej i obni˝onych temperatur.
OczywiÊcie warunki atmosferyczne panujàce podczas tej
pory roku nie zawsze bywajà trudne, w minionych dwu-
dziestu latach mieliÊmy do czynienia raczej z zimami cie-
p∏ymi, ze Êrednià dobowà temperaturà rzadko spadajàcà
poni˝ej zera. Umo˝liwia∏o to prowadzenie robót w nor-
malnym zakresie. Bywa jednak inaczej, o czym przeko-
naç mo˝na si´ by∏o w tym roku. Ubieg∏a mroêna, Ênie˝-
na i przede wszystkim d∏uga zima powinna nauczyç nas
pokory i sk∏oniç o wczeÊniejszego odpowiedniego przy-
gotowania maszyn. Niestety, ciàgle jeszcze zbyt ma∏o
u˝ytkowników przywiàzuje do tego odpowiednià wag´.
Ci, którzy zaniechajà nale˝ytego przygotowania swych
maszyn z ca∏à pewnoÊcià nie osiàgnà oszcz´dnoÊci,
poniosà raczej trudne do powetowania straty. Eksplo-
atujàc nieprzygotowany sprz´t muszà liczyç si´ z ko-
niecznoÊcià ponoszenia dodatkowych wydatków na re-
monty i cz´Êci zamienne, op∏at za wynaj´cie maszyny
zast´pczej, godziny nadliczbowe operatora oraz kar
umownych za niedotrzymanie terminu wykonania ro-
bót… Zaniedbane maszyny sà awaryjne, pami´tajmy
tak˝e, ˝e drastycznie obni˝y si´ ich wartoÊç w przypad-
ku odsprzeda˝y. A zatem warto zawczasu zadbaç o na-
le˝yte przygotowanie maszyny do zimy, nawet je˝eli ta
oka˝e si´ ∏agodniejsza ni˝ przewidywa∏y to prognozy.
Brak odpowiedniego przygotowania maszyn do eksplo-
atacji w warunkach zimowych utrudnia, a w niektórych
przypadkach wr´cz uniemo˝liwia prac´ na placu budo-
wy. Utrudnienia dotyczà g∏ównie warunków pracy ope-
ratorów, mechaników, a czasem równie˝ personelu wy-
konujàcego prace towarzyszàce. 
Surowe warunki zimowe, wp∏ywajà równie˝ na zmian´
charakteru pracy maszyn, zwi´kszenie obcià˝eƒ jakim
podlegajà. Niekiedy wymaga to tak˝e zmiany technolo-
gii i wymagaƒ dotyczàcych u˝ytkowania maszyn w ob-
ni˝onych temperaturach. Ró˝nice w obcià˝eniach i cha-
rakterze pracy maszyn do robót ziemnych w sezonie zi-
mowym wynikajà przede wszystkim ze zmian w∏asnoÊci
przerabianych materia∏ów zwiàzanych z obni˝onymi
temperaturami oraz oblodzeniem i zamarzaniem grun-
tu. W przypadku maszyn prze∏adunkowo-transporto-
wych zmiany wynikajà przede wszystkim ze zbrylania
si´ i zamarzania prze∏adowywanych materia∏ów. Zimà
szczególnie nara˝one na zniszczenie bywajà przede
wszystkim elementy osprz´tu roboczego i ∏aƒcuchy.
W maszynach s∏u˝àcych do robót ziemnych cz´stym
uszkodzeniom ulegajà równie˝ z´by i kraw´dzie tnàce
∏y˝ek. Te z pozoru ma∏o znaczàce uszkodzenia majà
niebagatelny wp∏yw nie tylko na nadmierne zu˝ycie pa-
liwa, ale przede wszystkim na stan techniczny ca∏ej ma-

szyny. Rozsàdnym rozwiàzaniem wydaje si´ zatem
wst´pne skruszenie zmarzni´tego pod∏o˝a, na przyk∏ad
m∏otem hydraulicznym. Pozwoli to na znacznie d∏u˝sze
u˝ytkowanie ∏y˝ek i ich cz´Êci.
Wymogi eksploatacyjne co do maszyn budowlanych
w warunkach zimowych mo˝e byç spowodowana zmianà
w∏asnoÊci tworzyw sztucznych, gumy i innych materia-
∏ów, cech wytrzyma∏oÊciowych metali (zw∏aszcza udarno-
Êci stali w´glowych i zwiàzanego z tym p´kania) oraz w∏a-
snoÊci stosowanego paliwa i Êrodków smarnych.
Zimowe warunki zimowe utrudniajà jednak eksploatacj´
maszyn budowlanych, a w niektórych przypadkach
wr´cz uniemo˝liwiajà normalne wykonywanie robót.
Szczególnie, je˝eli prowadzone sà za pomocà maszyn
nie przygotowanych do pracy w obni˝onych temperatu-
rach. Kluczowy wp∏yw na pogorszenie warunków eksplo-
atacji maszyny w okresie zimowym majà du˝e wahania
temperatury pociàgajàce za sobà niedogodnoÊci w po-
staci przymarzania hamulców i sprz´gie∏, zawodnienia
paliwa i Êrodków smarnych oraz tworzenia si´ ognisk ko-
rozji. W niskich temperaturach zwi´kszajà si´ opory me-
chaniczne. Na skutek wzrostu lepkoÊci olejów smaro-
wych utrudniony jest zap∏on, a metalowe cz´Êci maszyn
stajà si´ kruche. Przy przecià˝eniach cz´sto dochodzi
do p´kni´ç Êrub mocujàcych, elementów osprz´tu robo-
czego, co ca∏kowicie uniemo˝liwia dalszà eksploatacj´
sprz´tu. Co ciekawe, do tego rodzaju usterek dochodzi
najcz´Êciej podczas wykonywanych w warunkach polo-
wych regulacji mechanizmów maszyny. Dlatego te˝ war-
to zadbaç, by wszelkie regulacje przeprowadzaç z odpo-
wiednim wyprzedzeniem, w bardziej sprzyjajàcych wa-
runkach atmosferycznych lub w ogrzewanych pomiesz-
czeniach. Je˝eli jednak zaistnieje koniecznoÊç dokona-
nia korekty ustawieƒ na placu budowy, pami´taç nale˝y,
by prowadziç je z wielkim wyczuciem.
KoniecznoÊç dotrzymania coraz bardziej napi´tych ter-
minów powoduje, ˝e maszyny budowlane sà wykorzy-
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Eksploatacja maszyn budowlanych w sezonie zimowym

Brak odpowiedniego przygotowania maszyn do eksploatacji w warunkach zi-
mowych utrudni lub wr´cz uniemo˝liwia prac´ na placu budowy
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stywane niemal na okràg∏o. Zastanówmy si´ jednak, czy
wszystkie podo∏ajà diametralnie wzrastajàcym obcià˝e-
niom wywo∏anym warunkami zimowymi? Przed podj´-
ciem ostatecznej decyzji w∏aÊciciel maszyny powinien
wziàç pod uwag´ jej stan techniczny i przepracowanà
liczb´ godzin, a tak˝e trudnoÊci w przeprowadzaniu
ewentualnych napraw. Nak∏ady na nie mogà bowiem
znacznie przewy˝szyç zyski wypracowane przez maszy-
n´ do momentu trudnej do usuni´cia awarii. 
Niestarannie albo co gorsza wcale nie wykonane prace
konserwacyjne, dajà o sobie znaç z pewnym opóênie-
niem. Ich efekty przejawiajà si´ w nadmiernym zu˝yciu
podzespo∏ów maszyny oraz wyst´powaniu cz´stych
awarii. Te z kolei zwiàzane sà z przestojami oraz ko-
niecznoÊcià ponoszenia niespodziewanych wydatków
na przywrócenie maszyny do pe∏nej sprawnoÊci tech-
nicznej. W takim przypadku z regu∏y chodzi o spore
kwoty, najcz´Êciej bowiem uszkodzeniu ulegajà nie po-
jedyncze cz´Êci, lecz ca∏e podzespo∏y.
Niektórzy z u˝ytkowników maszyn liczàc na to, ˝e w tym
roku niskie temperatury w cudowny sposób ominà ich
plac budowy nie decydujà si´ na tankowanie zimowego
oleju nap´dowego. Stosowane przez nich letnie paliwo
wytràca kryszta∏y parafiny, które bardzo szybko zapy-
chajà filtr paliwa, co po przejÊciowym spadku mocy, do-
prowadza do ca∏kowitego unieruchomienia silnika. W ni-
skich temperaturach zwi´ksza si´ równie˝ lepkoÊç pali-
wa, co ma negatywny wp∏yw na jakoÊç mieszanki w sil-
niku wysokopr´˝nym. Pociàga to za sobà równie˝ spa-
dek mocy jednostki nap´dowej. Dlatego te˝ od koƒca
paêdziernika do kwietnia zaleca si´ stosowanie zimowe-
go oleju nap´dowego, nie wytràcajàcego kryszta∏ów pa-
rafiny do minus 22°C. Je˝eli jednak u˝ytkownik maszyny
chcia∏by skorzystaç np. z zapasów paliwa zgromadzo-
nych latem, to bezwzgl´dnie zastosowaç musi do nich
odpowiednie domieszki. Z regu∏y w celu zapobie˝enia
tworzeniu si´ osadu parafinowego wystarczy dwudzie-
sto- lub maksymalnie trzydziestoprocentowa dolewka
normalnej benzyny. Pami´taç jednak nale˝y, ˝e sposób
ten pociàga za sobà odczuwalne straty mocy silnika
oraz jego nadmierne obcià˝enie. Najlepszym wyjÊciem
z sytuacji okazaç mo˝e si´ zrezygnowanie ze stosowa-
nia letniego paliwa i jego dalsze przechowywanie.
W przeciwnym razie u˝ytkownicy maszyn stosowaç po-
winni bezwzgl´dnie specjalne dodatki uszlachetniajàce
oferowane przez wi´kszoÊç firm rafineryjnych.
Silniki ch∏odzone cieczà ju˝ przed wystàpieniem pierw-
szych mrozów wymagajà dodania do stosowanego
ch∏odziwa odpowiednio dobranej domieszki Êrodków
niezamarzajàcych.
W niskich temperaturach Êrodki smarne stosowane po-
wszechnie w maszynach zwi´kszajà swà lepkoÊç. Po-
ciàga to za sobà zwi´kszenie oporów i tarcia. To z kolei
powoduje niekorzystne zjawiska w postaci: utrudnione-
go rozruchu silników spalinowych, wyst´powania du-

˝ych oporów ruchu cieczy w uk∏adach hydraulicznych,
wyraênego spowolnienia cykli pracy osprz´tu o nap´-
dzie hydraulicznym, zwi´kszonego obcià˝enia uk∏adów
nap´dowych, gorszej p∏ynnoÊci Êrodków smarnych
w uk∏adach centralnego smarowania, niedostateczne-
go dost´pu oleju lub smaru do punktów smarnych.
W agregatach nap´dowych (silniki spalinowe i prze-
k∏adnie) nale˝y zatem odpowienio wczeÊniej zastoso-
waç Êrodki smarne i olej hydrauliczny o ni˝szych tem-
peraturach krzepni´cia, które sprostaç mogà trudnym
warunkom klimatycznym. JeÊli temperatura spadnie po-
ni˝ej minus 20°C, nawet z zimowego oleju nap´dowego
(tak zwane zimowe paliwo powinno byç dost´pne po-
mi´dzy 16 listopada a 15 marca) mo˝e wytràciç si´ pa-
rafina zatykajàca filtr paliwa i uniemo˝liwiajàca urucho-
mienie silnika. Je˝eli w zbiorniku mamy letni olej nap´-
dowy, stanie si´ to ju˝ przy niewielkim mrozie. 
Zimà brud zbierajàcy si´ na pracujàcych maszynach jest
szczególnie trudny do usuni´cia. B∏oto osiadajàce
na gàsienicach czy ko∏ach lub podwoziu pozostawione
na noc, zamienia si´ w twarde grudy. W czasie zimo-
wych miesi´cy nale˝y zaplanowaç odpowiednio d∏u˝szy
– w porównaniu z okresem wiosennym i letnim – czas
przeznaczony na czyszczenie maszyn. Na poczàtek

za pomocà szufli lub ∏opaty powinno si´ przede wszyst-
kim gruntownie oczyÊciç ko∏a i pozosta∏e elementy uk∏a-
du jezdnego maszyny. W przeciwnym razie dojÊç mo˝e
nawet do jego zablokowania i powa˝nej, trudnej do usu-
ni´cia w warunkach polowych awarii. Maszyny parkowa-
ne „pod chmurkà” nie powinny byç czyszczone na mo-
kro. Woda wnikajàca do uk∏adów jezdnych mo˝e je za-
blokowaç, cz´sto dochodzi do powa˝nych uszkodzeƒ
wynik∏ych z przymarzni´cia gàsienicy do rolek nap´do-
wych. Maszyny do prac ziemnych po zakoƒczeniu pracy
powinny byç odstawiane na utwardzone i czyste place.
Ustawiaç nale˝y je zawsze na p∏askiej, równej powierzch-
ni. W ten sposób unikniemy na przyk∏ad koniecznoÊci
czasoch∏onnego zwalniania przymarzni´tego hamulca

E
K

S
P

L
O

A
T

A
C

J
A

Zwyk∏y olej nap´dowy mo˝e sprawiç w zimie k∏opoty, szczególnie podczas
silnych mrozów. Dzieje si´ tak  na skutek wytràcania si´ kryszta∏ków parafiny
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r´cznego. Gàsienice maszyn pozostawionych na mi´k-
kim pod∏o˝u mogà doƒ przymarznàç. Przy próbie wyrwa-
nia maszyny z okowów dochodzi najcz´Êciej do uszko-
dzenia gàsienic, a podczas wi´kszych mrozów nawet ca-
∏ego uk∏adu jezdnego. Ca∏kiem niedawno otrzymaliÊmy
informacj´ o zniszczeniu przymarzni´tego do pod∏o˝a
walca przegubowego. Próby wyswobodzenia go z oko-
wów lodu za pomocà ∏adowarki skoƒczy∏y si´ fatalnie.
Walec zosta∏ rozerwany na dwie cz´Êci, a jego naprawa
– a raczej odbudowa – okaza∏a si´ niezwykle kosztowna.
Maszyny, których wyposa˝enie stanowià zbiorniki z wodà
(na przyk∏ad walce) najlepiej gara˝owaç w ogrzewanych
pomieszczeniach. Je˝eli nie jest to mo˝liwe, wod´ nale˝y
spuÊciç na noc lub domieszaç do niej Êrodki przeciwdzia-
∏ajàce zamarzaniu. Nale˝y jednak wczeÊniej upewniç si´,
˝e nie spowodujà one zak∏ócenia pracy lub trwa∏ych uste-
rek uk∏adów maszyn zasilanych wodà.
W niektórych du˝ych ∏adowarkach stosowana jest przeciw-
waga w oponach tylnych kó∏. Balast cz´sto stanowi woda
lub inna ciecz. Je˝eli takie maszyny pracujà na mrozie, to
pomyÊleç nale˝y o wype∏nieniu balastu wodà z domieszkà
substancji o ni˝szej temperaturze zamarzania, na przyk∏ad
odpowiednio skomponowanego roztworu soli.
Operator, który rozpoczynajàc prac´ nie chce byç nie-
przyjemnie zaskoczony, musi pami´taç, ˝e w niskich
temperaturach nast´puje spadek pojemnoÊci akumula-
tora. Nawet gdy jest on w pe∏ni na∏adowany, w tempe-

raturze minus 26°C jego sprawnoÊç si´ga zaledwie
dwudziestu procent wartoÊci nominalnej. Z pewnoÊcià
nie wystarczy to do uruchomienia wych∏odzonej maszy-
ny, dlatego te˝ w przypadku utrzymywania si´ przez
d∏u˝szy czas siarczystych mrozów zaleca si´ wymonto-
wywanie akumulatora po skoƒczonej pracy i przecho-
wywanie go w ogrzewanym pomieszczeniu. Choç czyn-
noÊç ta z pewnoÊcià nie nale˝y do najprzyjemniejszych,
to z ca∏à pewnoÊcià si´ op∏aci. Ujemne temperatury ma-
jà bardzo du˝y wp∏yw na zdolnoÊç rozruchowà akumu-
latora. Akumulator ca∏kowicie na∏adowany pod obcià˝e-

niem przy 0°C posiada 65 procent zdolnoÊci rozrucho-
wej, natomiast w temperaturze minus 18°C jego zdol-
noÊç rozruchowa wynosi tylko oko∏o 40 procent. Dzieje
si´ tak ze wzgl´du na rosnàcy opór i wolniej przebiega-
jàce reakcje chemiczne. RównoczeÊnie ze spadkiem
wydajnoÊci akumulatora wzrastajà wymagania silnika
w porze zimowej, poniewa˝ olej silnikowy w ni˝szych
temperaturach jest bardziej zag´szczony.
Nale˝y bezwzlg´dnie przestrzegaç, by akumulator by∏
zawsze ca∏kowicie na∏adowany. Stanowi on magazyn
energii elektrycznej, która jest niezb´dna do urucho-
mienia silnika. Po uzyskaniu przez silnik odpowiednich
obrotów dostarczycielem energii elektrycznej do insta-
lacji jest alternator lub pràdnica. RównoczeÊnie ∏adowa-
ny jest równie˝ akumulator. Dlatego szczególnie
w okresie zimowym bardzo wa˝ne jest sprawdzenie na-
pi´cia ∏adowania akumulatora. 
Zwi´kszona lepkoÊç Êrodków smarnych i gorsza jakoÊç
mieszanki paliwa w silniku prowadzi zimà do konieczno-
Êci wielokrotnych prób jego uruchamiania. Powoduje to
obcià˝enia dla akumulatora, spadek jego sprawnoÊci,
a w konsekwencji niemo˝noÊç uruchomienia maszyny.
Dlatego te˝ zaleca si´ przeprowadzanie cz´stych kon-
troli stopnia na∏adowania akumulatora. Uzyskane w ten
sposób dane informujà nas nie tylko o jego sprawnoÊci,
ale równie˝ ca∏ego uk∏adu elektrycznego maszyny.
Coraz cz´Êciej firmy prowadzàce roboty na du˝ych pla-
cach budowy stosujà podgrzewacze akumulatorów.
Urzàdzenia te zapewniajà prac´ akumulatora w opty-
malnej temperaturze i chronià go przed zniszczeniem
na du˝ym mrozie. Podgrzewacz zamontowany na sta∏e
pod akumulatorem jest w stanie podnieÊç w ciàgu
trzech godzin temperatur´ jego otoczenia z minus 30°C
nawet do 0°C. Urzàdzenie mo˝e byç w∏àczane za po-
mocà zegara sterujàcego lub te˝ dzia∏aç stale. W tym
drugim przypadku dzi´ki zastosowaniu termostatu nie
istnieje zagro˝enie przegrzania akumulatora. 
Niektórzy z u˝ytkowników maszyn budowlanych korzy-
stajà zimà z coraz bardziej ostatnio popularnego urzà-

Walce drogowe, których integralne cz´Êci stanowià zbiorniki z wodà najlepiej
przechowywaç w ogrzewanych pomieszczeniach

Zimà operatorzy majà utrudniony dost´p do swych maszyn. W trosce w∏asne bez-
pieczeƒstwo winni dbaç o usuni´cie Êniegu ze schodków i por´czy
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dzenia, jakim jest minigenerator solarny. Umieszczony
na dachu kabiny jest praktycznie niewidoczny, a co
za tym idzie nie stanie si´ raczej ∏upem z∏odzieja. Po∏à-
czony z akumulatorem maszyny mo˝e kompensowaç
spadki napi´cia a tym samym skutecznie przed∏u˝aç je-
go ˝ywotnoÊç. Bezwzgl´dnie pami´taç jednak nale˝y
o prawid∏owym monta˝u generatora i odpowiednim
ustawieniu maszyny po zakoƒczonej pracy. Generator
powinien byç lekko pochylony i nakierowany na po∏u-
dnie. Taki sposób monta˝u pozwoli na szybsze stopnie-

nie Êniegu. Pokryty jego warstwà lub pozostajàcy w za-
cienieniu generator solarny nie tylko nie spe∏ni swego
zadania, ale stanie si´ ca∏kowicie bezu˝yteczny.
Zimà szczególnie zadbaç nale˝y o sprawnoÊç oÊwietle-
nia maszyny. WczeÊnie zapadajàcy zmrok sprawia, ˝e
konieczne jest doÊwietlenie pola pracy. Sprawne Êwia-
t∏a pozycyjne oraz zainstalowanie dodatkowych reflek-
torów roboczych podnoszà nie tylko efektywnoÊç pra-
cy, ale tak˝e jej bezpieczeƒstwo.
W warunkach zimowych dla prawid∏owej eksploatacji
maszyn budowlanych olbrzymie znaczenie ma sposób
pracy operatora. WÊród cz´Êci osoób obs∏ugujàcych
maszyny budowlane panuje przekonanie, ˝e nawet
przy siarczystym mrozie prac´ mo˝na rozpoczynaç na-
tychmiast po zaj´ciu miejsca w kabinie, a podgrzewa-
nie podzespo∏ów, pozostawienie silnika przez pewien
czas na wolnych obrotach, mo˝e byç dla nowoczesnej
maszyny wr´cz szkodliwe. W zimie podczas konserwa-
cji maszyn budowlanych zastosowanie znajduje wiele
regu∏, jakie znamy z eksploatacji samochodów osobo-
wych. I tak: zamki traktowaç nale˝y Êrodkami chronià-
cymi je przed zamarzaniem lub odmra˝aczami. Przyma-
rzaniu piórek wycieraczek zapobiec mo˝na podk∏ada-
jàc pod nie po zakoƒczeniu pracy paski tektury lub sty-
ropianu. W ten sposób, niejako przy okazji, chronimy
przed uszkodzeniem równie˝ silniczki wycieraczek.
Otwarte pulpity sterownicze maszyn nie posiadajàcych
kabin, a pozostajàcych na wolnym powietrzu chronimy

nak∏adajàc na nie foli´. Nie tylko na noc, ale w czasie
ka˝dej przerwy w pracy. Przymarzni´tych okien, klap
i drzwi nie nale˝y otwieraç na si∏´. W celu zapobie˝enia
wystàpieniu uszkodzeƒ wywo∏anych przymarzaniem,
nale˝y starannie posmarowaç uszczelki specjalnymi,
powszechnie dost´pnymi preparatami silikonowymi.
Zimà niektóre z maszyn sà wycofywane z eksploatacji. Na-
le˝y pami´taç o przestrzeganiu ˝elaznych regu∏ przecho-
wywania takiego sprz´tu. Du˝e znaczenie ma wybór miej-
sca, w którym b´dà zimowa∏y maszyny. Najlepsze sà po-
mieszczenia zamkni´te, a przynajmniej zadaszone. Tak
czy inaczej, w celu ograniczenia tworzenia si´ kondensa-
tów oraz zapobiegania korozji, zbiorniki paliwa i uk∏adów
hydraulicznych powinny zostaç nape∏nione do maksimum,
natomiast zbiornik p∏ynu ch∏odzàcego do normalnego po-
ziomu. Mieszanka musi zostaç tak skomponowana, by nie
zamarza∏a w niskich temperaturach. Niemalowane cz´Êci
metalowe winny zostaç starannie oczyszczone i zabezpie-
czone specjalistycznymi Êrodkami antykorozyjnymi.
Cz´sto jeszcze praktykowane przykrywanie nieu˝ywa-

nych zimà maszyn plandekami, odwrotnie do zamierzeƒ,
wp∏ywa negatywnie na ich stan. Tworzàcy si´ pod pow∏o-
kami kondensat pary wodnej przyspiesza bowiem koro-
dowanie cz´Êci maszyny. Pami´tajmy, ˝e przykrywanie
maszyn plandekami jest bardziej szkodliwe ni˝ przecho-
wywanie ich bez ˝adnych zabezpieczeƒ pod go∏ym nie-
bem! Dlatego te˝ powinno si´ jak najszybciej usunàç je
z maszyn. Wa˝ne pozostaje tak˝e oczyszczenie sprz´tu
i staranne usuni´cie wszelkich dostrze˝onych ognisk ko-
rozji. W celu zapobie˝enia jej dalszemu rozprzestrzenia-
niu stosowaç mo˝na specjalne Êrodki.
Ko∏a maszyn wycofanych z placu budowy powinny zo-
staç napompowane do wartoÊci znamionowej. Od cza-
su do czasu nale˝y przemieszczaç nieu˝ywanà maszy-
n´. O ile istniejà ku temu warunki, mo˝na te˝ umieÊciç
jà na specjalnych, drewnianych podstawkach, tak by
ogumienie nie mia∏o bezpoÊredniego kontaktu z wy-
ch∏odzonym pod∏o˝em.
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B∏oto osiadajàce na gàsienicach pozostawione na noc, zamienia si´ w twarde
grudy. Mo˝e to doprowadziç do powa˝nej awarii…

Zimà w maszynach do robót ziemnych szczególnie nara˝one na zniszczenie
bywajà z´by i kraw´dzie tnàce ∏y˝ek
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Nowoczesne centrum obs∏ugi klienta Case Cu-
stomer Centre w Monthyon pod Pary˝em ob-
chodzi∏o 16 paêdziernika pierwszà rocznic´

dzia∏alnoÊci. Zbudowany kosztem trzech milionów eu-
ro oÊrodek umo˝liwia zarówno potencjalnym klientom,
jak i entuzjastycznym u˝ytkownikom maszyn Case
z ca∏ego Êwiata zapoznanie si´ – przede wszystkim
praktyczne – z pe∏nà gamà maszyn i sprz´tu produko-
wanego przez amerykaƒski koncern. 
Centrum zaprojektowano z olbrzymià wyobraênià, sta-
rajàc si´ przygotowaç do zaspokojenia oczekiwaƒ ka˝-
dego z goÊci, niezale˝nie od modelu maszyny, jakà
chcia∏by on obejrzeç, jak i od charakteru dzia∏alnoÊci,
w jakiej ma on zamiar jà wykorzystywaç. Teren centrum
tworzy zatem szereg sal wyk∏adowych, warsztatów
oraz audytorium mogàce pomieÊciç 80 osób, wszystko
to po∏o˝one na terenie 16-hektarowego poligonu de-
monstracyjnego. Przewidziano nawet sytuacj´, gdy po-
goda ca∏kowicie uniemo˝liwia d∏ugie przebywanie
na zewnàtrz, Wtedy goÊcie mogà obserwowaç prac´
maszyn siedzàc na wygodnej, amfiteatralnej trybunie
szczelnie zamkni´tej panoramicznà szybà. 
Niezale˝nie od potrzeb klienta i charakteru placu budo-
wy, na jakim na co dzieƒ pracuje, Case Construction
Equipment jest w stanie zaproponowaç odpowiedni
sprz´t i zademonstrowaç jego skutecznoÊç. Na poligonie
pokazowym wydzielono strefy powiàzane z rodzajem
maszyn i dzia∏alnoÊcià, w jakiej sà one wykorzystywane.
Wykwalifikowani demonstratorzy oraz specjaliÊci odpo-
wiedzialni za konkretny produkt sà w stanie odtworzyç
warunki panujàce na placu budowy klienta i pokazaç,
w jaki sposób wykorzystujàc na nim sprz´t Case mo˝na
zaoszcz´dziç czas i pieni´dze. Pomagajà wybraç maszy-
n´, osprz´t, a nawet odpowiednie finansowanie.
– ˚aden z naszych goÊci nie wyjedzie z Centrum nie
uzyskawszy odpowiedzi na pytania, jakie zada∏ – dekla-
ruje Tony Walton, g∏ówny mened˝er oÊrodka.
Ale wizyta w Case Customer Center nie powinna ograni-
czaç si´ tylko do zadawania pytaƒ i biernej obserwacji
maszyn prowadzonych r´kami mistrzowskich operato-
rów. Aby w pe∏ni wykorzystaç mo˝liwoÊci stworzone
w Monthyon goÊcie powinni sami usiàÊç w fotelu opera-
tora, wszechstronnie przetestowaç maszyny, oceniç si∏´
ich kopania, zasi´g ramienia, udêwig, moc silnika. Lub
choçby doceniç komfort pracy w nowoczesnej kabinie.
Has∏o, jakie przyÊwieca personelowi Case Customer
Centre – „Pozwól nam si´ obs∏u˝yç” – oznacza, i˝ ka˝-
dy klient jako cz∏onek wielkiej rodziny Case b´dzie
przyj´ty tak goÊcinnie jak podczas wizyty u krewnych.
Pobyt w centrum ma zatem s∏u˝yç pracy, lecz byç tak-
˝e przyjemnoÊcià. Przyk∏adowy plan dwudniowego po-
bytu w Centrum obejmuje zarówno cz´Êç teoretycznà,
czyli zapoznanie si´ ze sprz´tem, dyskusje na jego te-

mat, prezentacje filmowe, jak i jazdy testowe maszyna-
mi, ale tak˝e chwile relaksu, swobodnych rozmów pod-
czas obiadów czy przerw na kaw´.
Posiadcze maszyn marki Case majà wiele powodów
do odwiedzenia Case Customer Center. Jednà z mo˝li-
woÊci jest zlecenie zatrudnionym tam fachowcom prze-
prowadzenia specjalistycznych kursów doszkalajàcych
dla operatorów wybranych typów maszyn. Wymiana do-
Êwiadczeƒ pozwala efektywniej wykorzystywaç maszy-
ny przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów eksploata-
cji. Czy polscy klienci sà cz´stymi goÊçmi w Monthyon?
Okazuje si´, ˝e liczba maszyn Case na naszym rynku,
a zatem i specjalizujàcych si´ w ich obs∏udze mechani-
ków, jest ju˝ tak du˝a, ˝e szkolenia obs∏ugowe organizu-
je si´ w Polsce. – JeÊli jednak chodzi o szkolenia produk-
towe – to sytuacja jest nieco inna. Trudno bowiem prze-
transportowaç do Polski nowà, niesprzedawanà jeszcze
na naszym rynku maszyn´. A podczas szkolenia w Mon-
thon mo˝na jà nie tylko osobiÊcie przestestowaç, ale na-
wet roz∏o˝yç na cz´Êci – t∏umaczy Janusz Widuch z fir-
my Intrac Polska, jedynego dealera maszyn Case
w naszym kraju. Tak wi´c w tego typu spotkaniach Po-
lacy biorà udzia∏ regularnie. W paêdzierniku 2010 w Ca-
se Customer Centre polska ekipa pojawi∏a si´ w jeszcze
innym celu (o tym wydarzeniu piszemy obszerniej w nu-
merze 6/2010 PoÊrednika Budowlanego oraz na ∏amach
portalu www.posbud.pl). Operatorzy maszyn Case
z dwóch polskich firm wzi´li bowiem udzia∏ w Rodeo
– zawodach sprawnoÊciowych dla najlepszych. Do za-
wodów zaproszono operatorów z siedmiu europejskich
paƒstw. Kto wygra∏? – Wygra∏ Case! Praktycznie to ope-
rator decyduje, jakà maszyn´ kupi do firmy jej w∏aÊciciel.
Szef wyk∏ada pieniàdze, a operator podpowiada, na co
warto je wydaç. A nasi ch∏opcy zwariowali na punkcie
tych maszyn, po wizycie w Centrum b´dà o tym d∏ugo
opowiadaç! – mówi Janusz Widuch.
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Case uczy, bawi i… zyskuje! 

Zbudowany kosztem trzech milionów euro oÊrodek umo˝liwia  zapoznanie si´
z pe∏nà gamà maszyn i sprz´tu produkowanego przez Case
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W czerwcu Komatsu Poland uruchomi∏o Dzia∏
Maszyn U˝ywanych obejmujàcy swym zasi´-
giem ca∏à Polsk´. Oferowany sprz´t

po uprzednim przygotowaniu technicznym spe∏nia naj-
wy˝sze standardy jakoÊciowe okreÊlone przez Komatsu
Europe. Wszystkie maszyny dost´pne w Dziale Maszyn
U˝ywanych Komatsu pochodzà z sieci dystrybucyjnej
japoƒskiego koncernu, w przewa˝ajàcej wi´kszoÊci
z rynków europejskich. Jest to oczywiÊcie zwiàzane
z koniecznoÊcià posiadania certyfikatu CE i dopusz-
czeƒ do u˝ytkowania na terenie Unii Europejskiej. Jed-
noczeÊnie posiadajà tym samym w pe∏ni udokumento-
wanà histori´ serwisowà i przebieg. 
Wypada zadaç pytanie, czy Komatsu Poland powo∏ujàc
do ˝ycia Dzia∏ Maszyn U˝ywanych niejako „przy okazji”
nie tworzy wewn´trznej konkurencji? Do tej pory firma
by∏a przecie˝ jednoznacznie kojarzona ze sprzeda˝à
maszyn fabrycznie nowych. – Nie podzielam tego typu
poglàdów. Nasz dzia∏ nie stanowi zagro˝enia realizacji
g∏ównych celów, jakie stawia sobie Komatsu Poland.
Nasza dzia∏alnoÊç stanowi raczej ich uzupe∏nienie.
Wiadomo przecie˝, ˝e cz´Êç naszych klientów nie po-
trzebuje maszyn nowych, niektórzy w trakcie realizacji
robót muszà zastosowaç dodatkowy sprz´t. Mogà roz-
wa˝aç jego wynaj´cie albo skorzystaç z alternatywy,
jakà jest zakup maszyny u˝ywanej z pewnego êród∏a
– mówi Andrzej Koz∏owski, dyrektor Dzia∏u Maszyn
U˝ywanych Komatsu Poland.
Cele powstania nowego dzia∏u Komatsu Poland sà
proste. Chodzi o to, by stworzyç mo˝liwoÊç zakupu
dobrej, sprawdzonej maszyny tej marki. Firmy b´dàce
na dorobku, których w danym momencie nie staç
na nowe maszyny, uzyskujà w ten sposób mo˝liwoÊç
rozwoju z wykorzystaniem sprz´tu co prawda nie no-

wego, ale w pe∏ni sprawnego, sprawdzonego, nowo-
czesnego i wydajnego. Cz´sto jest to doskona∏a oka-
zja, by przekonaç si´ do marki Komatsu. A najlepiej
przecie˝ uczyniç to podczas pracy. 
Maszyny u˝ywane Komatsu sà sprzedawane z gwaran-
cjà na warunkach zgodnych ze standardami Komatsu.
OczywiÊcie istnieje równie˝ mo˝liwoÊç zakupu maszyny
bez gwarancji. Opcj´ t´ wybierajà klienci dysponujàcy
personelem technicznym i warsztatem.  Mo˝liwa jest
tak˝e zamiana maszyny b´dàcej w posiadaniu klienta
– nawet innej marki – na innà u˝ywanà lub fabrycznie
nowà Komatsu. Nabywca maszyny u˝ywanej mo˝e sfi-
nalizowaç zakup korzystajàc z pomocy Komatsu Finan-
ce oferujàcego korzystne warunki finansowe. Komatsu
Poland wspó∏pracuje w tym wzgl´dzie z SG Leasing. 
Dzia∏ Maszyn U˝ywanych Komatsu Poland dysponuje
bogatà ofertà maszyn, w tym tak zwanych demonstra-
cyjnych z niewielkim przebiegiem do 1.500 godzin. Wy-
korzystywano je do pokazów lub prezentowano na wy-
stawach i imprezach targowych. Nic dziwnego, ˝e w∏a-
Ênie taki sprz´t cieszy si´ najwi´kszym wzi´ciem. Jest
znacznie taƒszy, a prawie nowy. Majà cz´sto dwa czy
trzy lata, ale niewielki przebieg rz´du pi´ciuset do tysià-
ca motogodzin.  – To doskona∏e rozwiàzanie dla wszyst-
kich, których w danym momencie nie staç na zakup ma-
szyny fabrycznie nowej, albo poszukujàcych maszyny,
która ma pe∏niç funkcj´ pomocniczà. Chodzi na przyk∏ad
o firmy wykorzystujàce na co dzieƒ du˝e specjalistyczne
maszyny, a potrzebujàce ich uzupe∏nienia w postaci ko-
parko-∏adowarek – t∏umaczy Andrzej Koz∏owski. 
Jak ju˝ wspomniano, Komatsu Poland sprowadza ma-
szyny u˝ywane z sieci dystrybucyjnej Komatsu Euro-
pe. To kolejna zaleta tego sprz´tu i to nie tylko ze
wzgl´du na doskona∏y stan techniczny, ale tak˝e

Dzia∏ Maszyn U˝ywanych Komatsu Poland ma dobrà ofert´!

W czerwcu tego roku Komatsu Poland uruchomi∏o Dzia∏ Maszyn U˝ywanych
obejmujàcy swym zasi´giem ca∏à Polsk´…

U˝ywane koparko-∏adowarki Komatsu to bardzo popularne maszyny, dlatego
te˝ nie czekajà zbyt d∏ugo na nowego nabywc´
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sprawdzone êród∏o pochodzenia. Bynajmniej nie jest
to b∏aha sprawa. W∏aÊnie niedawno w Niemczech
skradziono dwie maszyny Komatsu. W ostatniej chwili
– notabene dzi´ki systemowi Komtrax – zosta∏y one
odzyskane przez tamtejszà policj´. Ujawniono, ˝e by-
∏y ju˝ przygotowane do transportu do jednego z kra-
jów nowych cz∏onków Unii Europejskiej. – Klient kupu-
jàc u nas u˝ywanà maszyn´ ma gwaracj´, ˝e pochodzi
ona z legalnego êród∏a. Ciàgle bowiem nie brakuje na-
iwnych skuszonych superokazjami. Sprowadzajà ma-
szyn´ na w∏asnà r´k´, a póêniej okazuje si´, ˝e tracà
sprz´t, bo pochodzi on z kradzie˝y. Drugim wa˝nym
aspektem jest równie˝ brak certyfikatu CE uniemo˝li-
wiajàcy legalnà prac´ takà maszynà. Certyfikat nie jest
tylko nalepkà na maszynie. Decydujàc si´ na zakup
w cenie okazyjnej maszyny z Azji albo Ameryki Pó∏-
nocnej, trzeba braç pod uwag´, ˝e nie sà one certyfi-
kowane zgodnie z obowiàzujàcymi u nas normami.
Bardzo cz´sto kontaktujà si´ z nami nabywcy takich
maszyn. Sà przekonani, ˝e skoro kupili sprz´t naszej
marki, to jesteÊmy zobowiàzani wydaç im certyfikat CE.
A to nieprawda. Certyfikat mo˝na jedynie odtworzyç,
o ile oczywiÊcie maszyna pochodzi z legalnego êród∏a
i takowy certyfikat posiada∏a – mówi Tomasz Rudny ad-
ministrujàcy Dzia∏em Sprzeda˝y Komatsu Polska. Wy-
obraêmy sobie zatem, ˝e ktoÊ na w∏asnà r´k´ sprowa-
dzi∏ okazyjnie koparko-∏adowark´ z Japonii. Czy nie
ma szans na uzyskanie dla niej certyfikatu CE? – Na-
wet najmniejszych! Na pierwszy rzut oka maszyna wy-
daje si´ co prawda identyczna, jak te, które trafiajà
na rynki europejskie. Maszyny ró˝nià si´ jednak znacz-
nie specyfikacjà. Komatsu produkuje maszyny z prze-
znaczeniem na ró˝ne rynki. Inne maszyny trafiajà
na rynki azjatyckie, inne na pó∏nocnoamerykaƒskie,
a jeszcze inne do Europy. G∏ównie chodzi o normy
emisji spalin, na poszczególne rynki trafiajà maszyny
odmiennie zmotoryzowane. Ró˝nià si´ równie˝ kabina-
mi, dopuszczalnym poziomem ha∏asu w ich wn´trzu

i mnóstwem innych szczegó∏ów konstrukcyjnych – roz-
wiewa wàtpliwoÊci Tomasz Rudny.
Wiele maszyn u˝ywanych, które znalaz∏y si´ w ofercie
Komatsu Poland, jest ju˝ przygotowanych do sprzeda-
˝y. Ich stan pozwala na natychmiastowe wdro˝enie
do eksploatacji. Inne, szczególnie specjalistyczne,
na przyk∏ad wyburzeniowe, pozostajà w stanie, w jakim
trafi∏y od dotychczasowego u˝ytkownika. Je˝eli znaj-
dzie si´ na nie nabywca dopiero wówczas sà odbudo-
wywane zgodnie ze standardami przewidzianymi przez
Komatsu Europe. – Wolimy oczywiÊcie przygotowywaç
sprz´t we w∏asnym zakresie. Je˝eli jednak trafia do nas
maszyna ju˝ wyremontowana, to tak˝e przed przekaza-
niem klientowi jej stan techniczny podlega szczegó∏o-
wej weryfikacjji. Odbywa si´ ona wed∏ug procedury
opracowanej przez Komatsu Poland. Firma dysponuje
w tym celu specjalnym systemem weryfikacyjnym. Do-
piero po zakoƒczeniu ca∏ego procesu mo˝emy nadaç

maszynie gwarancj´. Aby trafiç do sprzeda˝y maszy-
na najpierw poddawana zostaje gruntownemu przeglà-
dowi eksploatacyjnemu, nie mo˝e mieç ˝adnych uste-
rek, wycieków majàcych negatywny wp∏yw na jej
sprawnoÊç roboczà. To podstawa, chocia˝ w Komatsu
Poland przeprowadzajàc remont maszyny nie zapomi-
najà równie˝ o jej wyglàdzie zewn´trznym. W sumie nie
ma si´ czemu dziwiç, w koƒcu zadbana maszyna w do-
brym stanie technicznym stanowi przecie˝ swoistà ru-
chomà reklam´ zarówno dla u˝ytkujàcej jà firmy, jak
i producenta oraz sprzedawcy.
Wi´kszoÊç zainteresowanych kupnem u˝ywanej maszy-
ny zwraca uwag´ na wyglàd. Dla niektórych ma on jed-
nak znaczenie drugorz´dne. Maszyna budowlana pracu-
je przewa˝nie w ci´˝kich warunkach, trudno by nie by∏a
brudna i porysowana. – OczywiÊcie na ka˝dym kroku
uÊwiadamiamy klientom koniecznoÊç dbania o maszyn´.
Przekazujàc u˝ywany sprz´t nabywcy równie˝ dok∏adamy
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Kupujàc u˝ywanà maszyn´ za poÊrednictwem Dzia∏u Maszyn U˝ywanych Komatsu
Poland klient ma pewnoÊç, ˝e nabywa sprz´t pochodzàcy z legalnego êród∏a

Maszyny popularnych typów sà dost´pne od r´ki. Ich stan techniczny pozwa-
la na natychmiastowe wdro˝enie do eksploatacji
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wszelkich staraƒ, by nie tylko wyglàdem, ale i stanem
technicznym by∏ on jak najbardziej zbli˝ony do sprz´tu fa-
brycznie nowego – mówi Andrzej Koz∏owski. 
Komatsu Poland utrzymuje w∏asny stok maszyn u˝ywa-
nych. Sà to oczywiÊcie najbardziej popularne modele
majàce wszelkie dane ku temu, by szybko znaleêç no-
wego w∏aÊciciela. Z racji specyfiki polskiego rynku
najbardziej poszukiwane sà oczywiÊcie koparko-∏a-
dowarki. Zainteresowaniem cieszà si´ tak˝e koparki
gàsienicowe do 20 ton, koparki ko∏owe oraz mniejsze
spycharki. Natomiast maszyny wi´ksze, wyspecjali-
zowane sprowadzane sà do Polski na konkretne za-
mówienie. Sprz´t cieszàcy si´ najwi´kszà popularno-
Êcià jest dost´pny od r´ki. Potencjalny nabywca mo-
˝e zapoznaç si´ z ich walorami nie na ekranie kom-
putera, lecz w rzeczywistoÊci, w jednym z oddzia∏ów
Komatsu Poland, na terenie kraju. – Staramy si´, aby
w ka˝dym z miejsc naszego dzia∏ania dost´pne by-
∏y równie˝ maszyny u˝ywane. Ka˝dy ze sprzedaw-
ców jest w stanie przedstawiç ofert´ w tym zakre-
sie. Maszyny czekajà na nabywc´. Sà wyremonto-
wane, w pe∏ni sprawne i tym samym gotowe
do pracy. Wszystkich zainteresowanych zach´cam
do regularnego odwiedzania naszej strony interne-
towej. Prezentowane sà tam maszyny u˝ywane do-
st´pne od r´ki. Mo˝na je w ka˝dej chwili przetesto-
waç. Dbamy, by oferta by∏a jak najszersza i dlatego
stale jà uzupe∏niamy. Dlatego te˝ ka˝dy z zaintere-
sowanych ma sporà szans´ znalezienia odpowied-
niej maszyny. Je˝eli to si´ nie udaje, prosimy
o kontakt. W∏àczymy si´ wówczas w poszukiwania
w sieci dystrybucyjnej Komatsu Europe. Zaintere-
sowanym specjalistycznym sprz´tem polecam na-
sze us∏ugi. Znajdziemy, wyremontujemy i dostarczy-
my na miejsce ka˝dà maszyn´. Warto skorzystaç z na-
szych mo˝liwoÊci w tym wzgl´dzie. Wystarczy okreÊliç
model maszyny, przebieg i wynegocjowaç lub okreÊliç
maksymalnà cen´, jakà jesteÊmy w stanie zap∏aciç
za danà maszyn´ – mówi Andrzej Koz∏owski. 
Podstawà dzia∏ania Dzia∏u Maszyn U˝ywanych Komat-
su Poland jest wspó∏praca z firmami wchodzàcymi
w sk∏ad sieci dystrybucyjnej Komatsu Europe. Dzia∏al-
noÊç w ramach jednej Grupy, w myÊl tych samych
procedur, u∏atwia funkcjonowanie. Przed sprowadze-
niem maszyny do Polski istnieje mo˝liwoÊç dok∏adne-
go przeanalizowania jej przebiegu, a tym samym oce-
ny stanu technicznego. 
Maszyny u˝ywane s∏u˝yç mogà tak˝e jako sprz´t za-
st´pczy. Traktowane bywajà równie˝ przez obie strony
transakcji, zarówno sprzedajàcego, jak i nabywc´ jako
swoisty… starter. Pierwsza maszyna marki Komatsu nie
musi byç maszynà nowà. Mimo to dobry sprz´t jest w
stanie przekonaç u˝ytkownika do kolejnych zakupów.
Mogà to byç kolejne maszyny u˝ywane albo nowe.
Maszyny u˝ywane Komatsu jak wspomniano mogà byç

zakupione z gwarancjà. Komatsu Poland jest w stanie
przygotowaç odpowiednio u˝ywanà maszyn´, natomiast
nie na ka˝dà udziela gwarancji. Jest to uwarunkowane
mi´dzy innymi procedurami, jakie obowiàzujà w firmie.
W przypadku maszyn sprowadzonych z krajów Unii Eu-
ropejskiej gwarancja mo˝e obowiàzywaç do dwunastu
miesi´cy. Nabywcy u˝ywanego sprz´tu Komatsu mogà
równie˝ wykupiç kontrakty serwisowe.
Rozwijanie sprzeda˝y maszyn u˝ywanych stanowi dla
Komatsu Poland doskona∏à okazj´ do zwi´kszania
udzia∏ów w rynku. Klienci firmy mogà bowiem pozosta-
wiç w rozliczeniu u˝ytkowanà dotychczas maszyn´ na-
wet innej marki. O ile oczywiÊcie zdecydujà si´ na za-
kup kolejnej maszyny marki Komatsu. Mo˝e byç to
przy tym zarówno sprz´t fabrycznie nowy, jak i u˝ywa-
ny. – Je˝eli nasz klient u˝ytkuje sprz´t innej marki, a jest
zainteresowany maszynà Komatsu, nowà albo u˝ywanà,
to odkupimy w rozliczeniu jego starà maszyn´. Kilka ta-
kich transansakcji ju˝ przeprowadziliÊmy. Wkrótce szy-
kujà si´ kolejne – ujawnia Andrzej Koz∏owski.
Zdarzajà si´ przypadki, ˝e maszyna eksploatowa-
na jest przez dziesi´ç, a nawet pi´tnaÊcie lat w takich
samych warunkach. Dobrym przyk∏adem sà kopalnie
surowców skalnych. W miar´ up∏ywu czasu maszyna
taka jest coraz bardziej wyeksploatowana, a co za tym
idzie awaryjna. U˝ytkownik staje wówczas przed ko-
niecznoÊcià jej wymiany. Niekiedy w takiej sytuacji
op∏aca si´ zainwestowaç w odbudow´ eksploatowa-
nej, która przecie˝ sprawdzi∏a si´ w danych warun-
kach. Z tego rodzaju mo˝liwoÊci skorzystaç mogà rów-
nie˝ klienci Komatsu Poland powierzajàc do odbudo-
wy wyeksploatowanà maszyn´. Jej dalsze u˝ytkowa-
nie stanowi przemyÊlanà pod wzgl´dem ekonomicz-
nym decyzj´, chodzi bowiem o sprawdzony sprz´t, na-
dajàcy si´ idealnie do prac jakie wykonujà. 
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Sprz´t oferowany przez Dzia∏ Maszyn U˝ywanych Komatsu Poland jest odpo-
wiednio przygotowywany do sprzeda˝y, co dokumentuje specjalny Certyfikat
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Spycharka to obok koparki naj-
popularniejsza maszyna stoso-
wanych do robót ziemnych.

Trudno przecie˝ wyobraziç sobie plac
budowy, na którym podczas wykony-
wania nasypów, usypywania ha∏d,
profilowania i niwelowania pod∏o˝a
mog∏oby zabraknàç spycharek.
W tym roku koncern Komatsu wpro-
wadzi∏ do sprzeda˝y spychark´ 
D65-16. Wyró˝niajàcà cechà tej
maszyny jest specjalnie wyprofilo-
wany lemiesz wykonany z odpor-
nych na odkszta∏cenia wielokomoro-
wych profili. W poprzednim modelu
spycharki na czas transportu ko-

nieczny by∏ demonta˝ lemiesza.
Teraz istnieje mo˝liwoÊç jego sk∏a-
dania do szerokoÊci transporto-
wej trzech metrów. Sk∏adanie i roz-
k∏adanie trwa oko∏o 15 minut na
ka˝dà ze stron (w sumie niespe∏na
pó∏ godziny). Z∏o˝enie lemiesza
znaczàco u∏atwia  transport maszyny. 
Od poczàtku ubieg∏ego roku
wszystkie spycharki Komatsu wy-
posa˝one sà w imponujàce trwa∏o-
Êcià i niezawodnoÊcià podwozie
„Plus” (Parallel Link Undercarriage
System) z podwójnymi wzmocnio-
nymi ogniwami gàsienic z obroto-
wymi tulejami i najwy˝szej jakoÊci
uszczelnieniami oraz os∏onami ro-
lek nowej generacji.
Spycharka Komatsu D65-16 dost´p-

na jest w trzech konfiguracjach pod-
wozia (EX-WX-PX). Mo˝na dobraç je
odpowiednio do warunków tereno-
wych, w jakich przychodzi praco-
waç maszynie. Ma to decydujàcy
wp∏yw nie tylko na stabilnoÊç i efek-
tywnoÊç spycharki, ale tak˝e zna-
czàco wyd∏u˝a ˝ywotnoÊç podze-
spo∏ów podwozia. W porównaniu
z konstrukcjà konwencjonalnà pod-
wozie PLUS osiàga trwa∏oÊç wi´kszà
od pi´çdziesi´ciu do nawet stu pro-
cent, nawet w przypadku maszyn
pracujàcych na pod∏o˝u piaszczy-
stym o silnym dzia∏aniu Êciernym.
W tekÊcie prezentowana jest
spcharka w wersji „b∏otnej” z gàsie-
nicami o szerokoÊci 760 mm. Trzy
takie maszyny zosta∏y dostarczone

przez Komatsu Poland do firmy Mo-
stostal Warszawa.
Spycharka D65-16 nap´dzana jest
wysokopr´˝nym silnikiem Komatsu
SAA6D114E-3 o mocy 205 KM
z systemem bezpoÊredniego wtry-
sku paliwa Common-rail. W pe∏ni
automatyczna skrzynia biegów
i stanowiàca wyposa˝enie standar-
dowe atomatyczna blokada zmien-
nika momentu obrotowego eliminu-
je straty energii i pozwala w opty-
malny sposób wykorzystaç osiàgi
jednostki nap´dowej. W maszynie
zastosowano system elektoniczne-
go obni˝ania mocy silnika w mo-
mencie kiedy nie jest ona w pe∏ni
obcià˝ona. Pozwala to na ograni-
czenie zu˝ycie paliwa.
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Spycharka gàsienicowa Komatsu D65PX-16

Z∏o˝enie lemiesza z obu stron maszyny trwa zaled-
wie oko∏o 30 minut

Ci´˝ar roboczy
W zale˝noÊci od wersji podwozia i osprz´tu 21.990÷23.660 kg

Silnik Komatsu SAA6D114E-3 
(szeÊciocylindrowy, wysokopr´˝ny z bezpoÊrednim wtryskiem, ch∏odzony cieczà)
PojemnoÊç skokowa 8.270 cm3

Moc znamionowa 153 kW/205 KM/2.000 obr./min

Lemiesz
W przedstawionej maszynie zastosowano lemiesz typu „INPAT” o szerokoÊci robo-
czej 3.670 mm. Jest on prowadzony wewnàtrz gàsienic i sk∏adany do szerokoÊci
transportowej 3.000 mm.

Gàsienice
W maszynie zastosowano podwozie PLUS, które osiàga trwa∏oÊç wi´kszà o pi´çdzie-
siàt do nawet stu procent, w porównaniu z konstrukcjà konwencjonalnà, nawet
przy pracy na pod∏o˝u piaszczystym o silnym dzia∏aniu Êciernym. Liczba interwencji
serwisowych polegajàcych na wymianie ∏aƒcuchów gàsienic w ca∏ym przeci´tnym
okresie eksploatacji Êredniej spycharki zmniejszy∏a si´ z pi´ciu do dwóch.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: 
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W uk∏adzie ch∏odzenia zastosowano
wentylator z hydraulicznym nap´-
dem, którego pr´dkoÊç obrotowa
dostosowywana jest do aktualnej
temperatury czynnika ch∏odzàcego.
Zwi´ksza to efektywnoÊç ch∏odze-
nia, a tak˝e redukuje poziom ha∏asu
pracy uk∏adu i co najwa˝niejsze wy-
maga mniejszej mocy silnika ni˝
wentylator o nap´dzie pasowym.
Czyszczenie uk∏adu ch∏odzenia od-
bywa si´ w ∏atwy sposób, przez od-
wrócenie ciàgu wentylatora.
Spycharki ze wzgl´du na charakter
swej pracy, muszà odznaczaç si´
odpowiednià sztywnoÊcià konstruk-
cji. Dlatego in˝ynierowie Komatsu
zastosowali w maszynie D65-16 gru-
boÊcienne stalowe profile o przekro-
ju prostokàtnym, grube p∏yty i odle-
wy wzmacniajàce. Przestrzenna ra-
ma gàsienic i g∏ówna rama maszyny
dzi´ki konstrukcji skorupowej z pra-
cujàcym pokryciem cienkoÊcien-
nym, odznaczajà si´ bardzo wysokà
sztywnoÊcià. W celu dodatkowego
podniesienia wytrzyma∏oÊci kon-
strukcji znaczàco zredukowali rów-
nie˝ liczb´ po∏àczeƒ spawanych.
Nowa wytrzyma∏a kabina o zupe∏nie
nowej konstrukcji spe∏nia normy
bezpieczeƒstwa ROPS i FOPS. Klat-
ka kabiny okaza∏a si´ na tyle sztyw-
na i niezwykle odporna na uszko-
dzenia mechaniczne, ˝e konstrukto-
rzy Komatsu mogli zrezygnowaç
z monta˝u dodatkowego zabezpie-
czenia w postaci pa∏àka nad kabinà.
Ogranicza∏ on bowiem operatorowi
widocznoÊç na obszar roboczy. 
Kabina posadowiona jest na amor-
tyzatorach wype∏nionych olejem si-
likonowym co skutecznie odizolo-
wuje jej wn´trze od szkodliwych wi-
bracji i ha∏asu. Komfort pracy ope-
ratora podnosi regulowany wielo-
p∏aszczyznowo fotel z zawiesze-
niem pneumatycznym oraz zasto-
sowanie materia∏ów dêwi´koch∏on-
nych do wykoƒczenia kabiny. Za-
montowane filtry powietrza o wyso-
kiej skutecznoÊci oraz nadciÊnienie
panujàce we wn´trzu kabiny po-
zwalajà na prac´ nawet w silnie za-
pylonym Êrodowisku. 

Panel sterowniczy wyposa˝ony jest
w czytelny wyÊwietlacz LCD, na któ-
rym przedstawiane sà dane dotyczà-
ce parametrów pracy maszyny
i ewentualnych odst´pstw od normy.
Na monitorze pojawiajà si´ nie tylko
informacje o pr´dkoÊci obrotowej
silnika, poziomie paliwa i temperatu-
rze cieczy ch∏odzàcej, ale równie˝
informacje obs∏ugowe, na przyk∏ad
zalecany termin wymiany filtrów.
Hydrostatyczny uk∏ad kierowniczy
(HSS) zapewnia szybkie i bardziej
precyzyjne zwroty. Obie gàsienice
zasilane sà w sposób ciàg∏y umo˝li-
wiajà p∏ynne zakr´ty nawet na mi´k-
kim pod∏o˝u lub na stokach.
W maszynie zastosowano nowy
ulepszony lemiesz, którego trwa∏a
konstrukcja, rozmiar, regulacja sko-
ku i opatentowany przez Komatsu
kszta∏t ostrza maksymalizujà wydaj-
noÊç w ró˝nych warunkach glebo-
wych. Jest ona wy˝sza nawet o pi´t-
naÊcie procent w porównaniu z le-
mieszami o standardowych ostrzach.
Spycharki mogà byç wyposa˝one
w trójz´bny zrywak sterowany hy-
draulicznie. Z´by w zrywaku monto-
wane sà za pomocà sworzni, dzi´ki
czemu mo˝liwa jest praca z jednym,
dwoma lub trzema z´bami.
Przeprowadzanie przeglàdów i kon-
serwacji maszyny jest szybkie i ∏a-
twe dzi´ki centralnemu zlokalizowa-
niu punktów obs∏ugowych.
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Od poczàtku roku 2009 w spycharkach Komatsu
standardowo montowane jest podwozie Plus

Brak pa∏àka w kabinie zdecydowanie poprawia
widocznoÊç na pole pracy

Spychark´ doposa˝ono w uk∏ad centralnego sma-
rowania firmy Groeneveld

W nowej spycharce Komatsu D65PX-16 zastosowano sk∏adany lemiesz prowadzony wewnàtrz gàsienic.
Rozwiàzanie to zdecydowanie u∏atwia transport maszyny
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Aby sprostaç wyzwaniom wynikajàcym z przyj´cia
europejskiej normy Stage IIIB i przejÊciowej ame-
rykaƒskiej normy Tier 4 (EPA), firma Volvo Con-

struction Equipment wprowadza kombinacj´ rozwiàzaƒ,
które pozwolà jej spe∏niç wymagania dotyczàce redukcji
emisji szkodliwych substancji. Nowa generacja spraw-
dzonych silników z technologià V-ACT (pod tym skrótem
kryje si´ zaawansowana technologia spalania Volvo)
poddana zosta∏a dwojakim modyfikacjom. Pierwsze
z nich okreÊliç mo˝na mianem „wewnàtrzcylindrowych”,
drugie zaÊ „zewn´trznych”. Ich kombinacja daje
po˝àdane efekty w postaci efektywniejszego spalania
paliwa, zmniejszonego poziomu emisji szkodliwych sub-
stancji oraz lepszych osiàgów silnika.
Silniki Volvo najnowszej generacji posiadajà uk∏ad
wtryskowy o zmiennych fazach rozrzàdu i bardzo wy-
sokim ciÊnieniu wtrysku paliwa. Zastosowano w nich
tak˝e niezwykle wydajny ch∏odzony uk∏ad recyrkulacji
spalin (EGR), precyzyjny uk∏ad sterowania pracà turbo-
spr´˝arki, nowej konstrukcji zaawansowany uk∏ad EMS
sterujàcy pracà silnika oraz zintegrowany uk∏ad
oczyszczania spalin z filtrem czàstek sta∏ych i regene-
ratorem termicznym.
Nowa generacja sterowanych elektronicznie silników
wysokopr´˝nych Volvo z technologià V-ACT to coÊ,
czym mogà chwaliç si´ in˝ynierowie szwedzkiego kon-
cernu. Oprócz poziomu emisji spalin pozwalajàcego
spe∏niç surowe normy w tym zakresie, charakteryzujà
si´ one tak˝e ulepszonym systemem monitorowania
i sterowania pracà, wi´kszym momentem obrotowym
oraz lepszà charakterystykà pracy. 
Nowe jednostki nap´dowe wyposa˝one sà w uk∏ad re-
cyrkulacji spalin (EGR). Zasada jego dzia∏ania polega
na zredukowaniu iloÊci tlenu w komorze spalania. Po-
zwala to obni˝yç maksymalnà temperatur´ spalania
i ograniczyç w ten sposób iloÊç powstajàcych tlenków
azotu (NOx). Ten w∏aÊnie parametr stanowi g∏ówne wy-
maganie nowych przepisów europejskiej normy Stage
IIIB i przejÊciowej amerykaƒskiej normy Tier 4 (EPA).
Poniewa˝ silniki sà z nià zgodne, wymagajà zasilania
paliwem o niskiej zawartoÊci siarki. Dlatego zaprojekto-
wano nowy ch∏odzony uk∏ad EGR, który umo˝liwia wi´k-
szà recyrkulacj´ spalin ni˝ mia∏o to miejsce w przypad-
ku poprzedniej generacji uk∏adu bez funkcji ch∏odzenia,
co pozwala dodatkowo zmniejszyç iloÊç tlenków azotu
(NOx) w spalinach.
Redukcja iloÊci czàstek sta∏ych (PM) emitowanych
przez silniki wysokopr´˝ne to kolejny cel konstruktorów
silników na drodze do spe∏nienia najnowszych przepi-
sów dotyczàcych emisji spalin. Nowe rozwiàzanie
wprowadzone przez Volvo wykorzystuje zaawansowa-
ny uk∏ad oczyszczania spalin, który zmniejsza iloÊç czà-
stek sta∏ych a˝ o dziewi´çdziesiàt procent w porówna-

niu z wartoÊciami dotyczàcymi poprzedniej generacji
maszyn. Zadanie filtra czàstek sta∏ych jest proste. Musi
on wy∏apywaç czàstki i zatrzymaç je tymczasowo a˝
do momentu, gdy nagromadzi si´ ich taka iloÊç, ˝e mo-
˝e rozpoczàç si´ przeprowadzenie procesu „regenera-
cji” filtra. Regeneracja polega na skutecznym wypaleniu
czàstek sta∏ych przy u˝yciu regeneratora termicznego
w temperaturze powy˝ej 600°C. Uk∏ad regeneracji za-
stosowany w rozwiàzaniu firmy Volvo dzia∏a podczas
normalnej pracy maszyn, pozwala zatem zmaksymali-
zowaç ich wykorzystanie. Rozwiàzanie to stanowi do-
datkowà korzyÊç dla u˝ytkowników, pozwala bowiem
na ograniczenie bezproduktywnych przestojów.
Przy tak wysokim stopniu zaawansowania techniczne-
go, elektroniczna jednostka sterujàca (ECU) zarzàdza-
jàca pracà silników Volvo nowej generacji z technolo-
già V-ACT odgrywa kluczowà rol´. W nowej wersji uk∏a-
du EMS zastosowano silniejszy procesor b´dàcy w
stanie obs∏u˝yç wi´kszà liczb´ funkcji od swojego po-
przednika, a jednoczeÊnie charakteryzujàcym si´ wi´k-
szà szybkoÊcià dzia∏ania i wy˝szym stopniem kontroli
nad poszczególnymi funkcjami. Jednostka ECU steruje
ca∏ym procesem EGR. Jej zadaniem jest regulacja sk∏a-
du mieszanki sk∏adajàcej si´ z recyrkulowanych spalin
oraz powietrza zewn´trznego. Odgrywa to decydujàcà
rol´ w skutecznej redukcji emisji tlenków azotu (NOx)
i czàstek sta∏ych. Parametry te zosta∏y osiàgni´to
przy zachowaniu osiàgów jednostki nap´dowej i ekono-
miki jej eksploatacji.
Firma Volvo Construction Equipment jest jednym z nie-
licznych producentów, którzy wytwarzajà jednoczeÊnie
silniki oraz maszyny budowlane. Dostosowuje przy tym
kombinacj´ silnik/maszyna w taki sposób, by uzyskaç
optymalnà efektywnoÊç dzia∏ania. Firma korzysta tak˝e
z prowadzonych badaƒ i rozwiàzaƒ technicznych opra-
cowywanych w obr´bie Grupy Volvo dla jej siostrzanych
spó∏ek Volvo Trucks oraz Volvo Penta, poniewa˝ podob-
ne normy dotyczàce emisji zosta∏y ju˝ wprowadzone
w sektorze sprz´tu poruszajàcego si´ po drogach. To
doÊwiadczenie – nie wspominajàc o milionach godzin te-
stów w terenie – okaza∏o si´ nieocenione przy opracowy-
waniu systemów silników do maszyn roboczych, zgod-
nych z normami emisji wprowadzanymi na mocy nowych
przepisów ochrony Êrodowiska. Niezale˝nie od tego, czy
chodzi o pojazdy drogowe, czy maszyny, firma Volvo
dysponuje odpowiednimi rozwiàzaniami. Znaczenia nor-
my europejskiej Stage IIIB oraz przejÊciowej ameryka-
skiej normy Tier 4 nie mo˝na oczywiÊcie przeceniç. Jed-
nak˝e dba∏oÊç o Êrodowisko naturalne, lepsze osià-
gi, ekonomika eksploatacji oraz wy˝sza jakoÊç to cechy
charakterystyczne jednostek nap´dowych nowej gene-
racji z technologià V-ACT stanowiàcych osiàgni´cie kon-
strukcyjne najwi´kszego kalibru.

Silniki Volvo z technologià V-ACT spe∏niajà surowe normy
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Caterpillar podpisa∏ porozumienie o wspó∏pracy
z firmà Mascus, wiodàcym portalem interneto-
wym, za pomocà którego mo˝na nabyç u˝ywa-

ne maszyny budowlane, rolnicze oraz pojazdy ci´˝aro-
we. W chwili obecnej Mascus mo˝e poszczyciç si´ do-
skona∏ymi statystykami. Stron´ internetowà – www.ma-
scus.pl – odwiedza miesi´cznie ponad dwa miliony
u˝ytkowników. Oferty umieszczone w serwisie Mascus
nale˝à do szerokiego zakresu sprz´tu budowlanego,
rolniczego i transportowego. Sà to mi´dzy innymi: u˝y-
wane traktory, przyczepy, wózki wid∏owe, maszyny bu-
dowlane i drogowe, ci´˝arówki i inny specjalistyczny
sprz´t. Firma odnotowa∏a niezwykle dynamiczny rozwój
szybko rozszerzajàc swojà dzia∏alnoÊç nie tylko na Eu-
rop´, ale tak˝e Ameryk´ Pó∏nocnà, Po∏udniowà Afryk´,
Australi´ i Oceani´. Obecnie swoje przedstawicielstwa
posiada w trzydziestu dwóch krajach ca∏ego Êwiata. 
Mascus majàc na wzgl´dzie oczekiwania u˝ytkowników
i reklamodawców ca∏y czas pracuje nad ulepszeniem
swego serwisu. Ostatnio wprowadzono kilka nowych na-
rz´dzi oraz ulepszeƒ. Dodano na przyk∏ad zak∏adki
Sprzedaj, Kup i Znajdê, które u∏atwiajà wyszukiwanie
u˝ywanego sprz´tu oraz lokalizacj´ oferujàcych go de-
alerów. U∏atwienie dla u˝ytkowników serwisu stanowi
równie˝ funkcja autouzupe∏niania tekstu. Jest to tak zwa-
na funkcja podpowiadajàca. Dzia∏a ona w ten sposób, ˝e
podczas wpisywania tekstu automat podpowiada mark´,
typ sprz´tu, czy numer ID og∏oszenia na Mascus.
Udoskonalono równie˝ opcje wyszukiwania. Teraz sta-
∏o si´ ono jeszcze prostsze. Nowy filtr umo˝liwia wyszu-
kiwanie po markach, modelach, cenach, roku produk-
cji. U˝ytkownik serwisu mo˝e równie˝ wyselekcjonowaç
og∏oszenia ze zdj´ciami lub ostatnio dodane.
Ulepszone zosta∏y karty produktowe. Teraz prezento-
wane na nich zdj´cia sà znacznie wi´ksze. Umieszczo-
nych jest równie˝ wi´cej informacji o prezentowanym
sprz´cie. Poprawiono równie˝ funkcjonalnoÊç procesu
rejestracji do serwisu. Dzi´ki temu ∏atwiej i szybciej
mo˝na zarejestrowaç si´ w My Mascus i umieszczaç
og∏oszenia. Teraz proces umieszczania i wysy∏ania
og∏oszeƒ „KUPI¢” jest szybszy i ∏atwiejszy.
Caterpillar od wielu lat konsekwentnie wykorzystuje In-
ternet traktujàc go jako wa˝ny kana∏ komunikacyjny.
Ameryƒski koncern doskonale rozumie, jak wielkie b´-
dzie on mia∏ znaczenie w przysz∏oÊci. Dlatego to w∏a-
Ênie Caterpillar by∏ pierwszym na Êwiecie producentem
maszyn budowlanych, który oprócz podstawowej stro-
ny internetowej (www. cat. com) stworzy∏ tak˝e specjal-
ny portal s∏u˝àcy do obs∏ugi sprz´tu u˝ywanego (www.
catused. com). W ten sposób firma stworzy∏a narz´dzie
dla swych klientów majàce pomóc im w poszukiwa-
niach i wynajdowaniu wysokiej jakoÊci u˝ywanych ma-
szyn w doskona∏ym stanie technicznym, które oferowa-

nych przez dealerów CAT na ca∏ym Êwiecie. Majàc
na celu dalszy rozwój sprzeda˝y u˝ywanego sprz´tu,
koncern Caterpillar zawar∏ porozumienie z firmà Ma-
scus (www. mascus. pl). Stanowi to jednoczeÊnie prze-
jaw zaufania, jakim Caterpillar obdarza czo∏owy portal
internetowym, którego specjalnoÊcià sà u˝ywane ma-
szyny budowlane, rolnicze oraz pojazdy ci´˝arowe. 
Oferta dealerów firmy Caterpillar znajdzie si´ w serwisie
Mascus, co znaczàco poprawi jej dost´pnoÊç w Interne-
cie. Wiodàcà rol´ w ofercie Caterpillar odgrywaç sprz´-
tu b´dzie budownictwo, a w szczególnoÊci: koparki:
(www.mascus.pl/budownictwo/uzywane-koparki), ko-
parko-∏adowarki: (www.mascus.pl/budownictwo/uzywa-
ne-koparko-ladowarki) oraz spycharki: www.ma-
scus.pl/budownictwo/uzywane-spychacze.
– Wspó∏praca z serwisem Mascus wspieraç b´dzie stra-
tegi´ sprzeda˝y u˝ywanego sprz´tu firmy Caterpillar.
Chcemy byç bardziej widoczni dla internautów poszuku-
jàcych u˝ywanego sprz´tu. Wierzymy, ˝e wspó∏praca
z portalem pomo˝e nam osiàgnàç ten cel – powiedzia∏
Robert Gregus dyrektor marketingu firmy Caterpillar.
– Mascus ze swojà silnà mi´dzynarodowà i rozpozna-
walnà pozycjà b´dzie w stanie skutecznie wspieraç sieç
dealerskà firmy Caterpillar w prezentowaniu jej oferty
– doda∏ Rickard Petersson dyrektor sprzeda˝y firmy Ma-
scus. Koncern Caterpillar ma zamiar publikowaç i aktu-
alizowaç dane o ponad czterdziestu tysiàcach jedno-
stek u˝ywanego sprz´tu oferowanego przez stu szeÊç-
dziesi´ciu dealerów firmy. BezpoÊrednia integracja po-
mi´dzy CatUsed oraz Mascus zapewni transfer ofert
bez koniecznoÊci ich powtórnego wprowadzania przez
dealerów. Og∏oszenia b´dà widoczne w trzydziestu pi´-
ciu j´zykach na ca∏ym Êwiecie.
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Maszyny budowlane Caterpillar w serwisie Mascus

Mascus mo˝e poszczyciç si´ doskona∏ymi statystykami. Stron´ internetowà
– www.mascus.pl – odwiedza miesi´cznie ponad dwa miliony u˝ytkowników
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Ju˝ w pierwszej po∏owie tego roku zapad∏a decy-
zja, w myÊl której w przypadku istnienia w któ-
rymkolwiek z krajów oddzia∏ów krajowych firmy

FAYAT (Francja) oraz BOMAG (Niemcy – firmy wcho-
dzàcej od roku 2005 w sk∏ad Grupy FAYAT), przepro-
wadzone zostanie ich po∏àczenie. Decyzja ta opatrzo-
na zosta∏a klauzulà natychmiastowej wykonalnoÊci.
Z takà sytuacjà mieliÊmy do czynienia tak˝e w Polsce,
gdzie dzia∏a∏y niezale˝nie BOMAG Polska w Warsza-
wie oraz FAYAT Polska w Poznaniu.
Na poczàtku paêdziernika BOMAG Polska dokona∏ prze-
j´cia FAYAT Polska, by po miesiàcu rozpoczàç oficjalnie
dzia∏alnoÊç pod nazwà FAYAT BOMAG Polska. Firma
funkcjonuje w dotychczasowej siedzibie BOMAG Polska
przy ulicy Szyszkowej 52 w Warszawie. Co zmiana ta
oznacza pod wzgl´dem funkcjonowania serwisu dla
u˝ytkowników maszyn obu marek? Wiadomo ju˝, ˝e
po po∏àczeniu firm serwis BOMAG nadal zajmuje si´
sprz´tem tej marki. Oferta firmy BOMAG obejmuje wal-
ce ziemne, walce do asfaltu, zag´szczarki, frezarki
do asfaltu, uk∏adarki, stabilizatory, kompaktory, recykle-
ry i stabilizatory gruntu. FAYAT oferuje natomiast wy-
twórnie mas bitumicznych, wytwórnie mieszanek
na zimno, kompletnà gam´ sprz´tu zag´szczajàcego,
skrapiarki lepiszczy asfaltowych, urzàdzenia do aplikacji
mikrodywanów i wykonywania powierzchniowych
utrwaleƒ oraz zalewarki wleczone i nastawne. Natomiast
dzia∏ serwisowy FAYAT zajmuje si´ produktami FAYAT,
Marini, Secmair, Ermont, Breining, ATS, AES. Konkret-
nie sà to urzàdzenia, takie jak: wytwórnie mas bitumicz-
nych, sprz´t do utrzymania dróg, itp.
Oba zespo∏y serwisowe, zarówno BOMAG jak i FAYAT
zarzàdzane sà z g∏ównej siedziby firmy FAYAT BOMAG
Polska w Warszawie. To w zasadzie jedyna zmiana
w funkcjonowaniu Dzia∏u Serwisu. Reszta pozostaje bez

zmian. Szefem serwisu BOMAG jest nadal Marek Bieƒ-
czyk. Serwisem FAYAT kieruje natomiast Miros∏aw Na-
gler. Po∏àczenie firm nie mia∏o wp∏ywu na sposób dzia-
∏ania serwisu. Personel techniczny BOMAG wykonuje
prace serwisowe w warsztatach przy siedzibie firmy
FAYAT BOMAG Polska, je˝d˝à tak˝e do klientów na pla-
ce budowy, gdzie dokonujà napraw w warunkach polo-
wych. Natomiast technicy FAYAT wykonujà zlecenia tyl-
ko bezpoÊrednio u u˝ytkowników sprz´tu, zarówno
w Polsce, jak równie˝ poza krajem.

FAYAT BOMAG Polska zajmuje si´ tak˝e dystrybucjà
cz´Êci zamiennych oraz komponentów do sprz´tu znaj-
dujàcego si´ dotychczas w ofercie obu firm. Serwis FAY-
AT BOMAG Polska zapowiedzia∏ prowadzenie kampanii
oraz akcji promocyjnych, które mieç b´dà na celu prze-
konanie u˝ytkowników sprz´tu do korzystania z orygi-
nalnych cz´Êci zamiennych i komponentów do maszyn.
Zapobiega to bowiem ryzyku wystàpienia powa˝niej-
szych awarii oraz skraca bezproduktywne przestoje. 

E
K

S
P

L
O

A
T

A
C

J
A

BOMAG Polska i FAYAT Polska razem

Przeglàdy i naprawy przeprowadzaç nale˝y w zalecanych przez producenta
przedzia∏ach czasowych. 

Czas prowadzenia prac serwisowych skraca mo˝liwoÊç skorzystania ze
specjalnych zestawów serwisowych BOMAG

Olej silnikowy cetyfikowany przez BOMAG zapewnia prawid∏owe osiàgi i d∏ugà
˝ywotnoÊç jednostki nap´dowej
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Remo-Car, Feber, Nooteboom oraz Shell na zakoƒcze-
nie 2010 roku proponujà us∏ugi serwisowe pojazdów
samowy∏adowczych i niskopodwoziowych na spe-

cjalnych warunkach. Producenci sprz´tu tego typu – Feber
oraz Nooteboom to jedni z partnerów serwisu Remo-Car
oferujàcego kompleksowà obs∏ug´ pojazdów u˝ytkowych.
Shell b´dàcy producentem Êrodków smarnych oraz olejów,
równie˝ zaanga˝owa∏ si´ w serwisowe dzia∏ania. Remo-Car
to serwis pojazdów ci´˝arowych, ciàgników siod∏owych,
naczep oraz specjalistycznych pojazdów budowlanych,
samowy∏adowczych i niskopodwoziowych. Poczàtki fir-
my Remo-Car si´gajà roku 1988. Przez szereg lat specja-
liÊci firmy pog∏´biali wiedz´ i zdobywali nowe doÊwiad-
czenia. Zaowocowa∏o to podejmowaniem dzia∏aƒ zmie-
rzajàcych do ciàg∏ego poszerzania zakresu oferty, tak,
aby byç w stanie spe∏niç wszelkie oczekiwania klientów.
Ju˝ od roku 1995 Remo-Car jest Autoryzowanà Stacjà
Obs∏ugi Man Trucks&Bus Polska.
Wykwalifikowany personel, nowoczesny obiekt oraz
zainstalowane w nim specjalistyczne maszyny i urzà-
dzenia wp∏ywajà bezpoÊrednio na wysokà jakoÊç i ter-
minowoÊç Êwiadczonych us∏ug. Szeroka oferta firmy
Remo-Car obejmuje w chwili obecnej zarówno us∏ugi
z zakresu sprzeda˝y pojazdów u˝ytkowych, cz´Êci za-
miennych oraz akcesoriów, jak i profesjonalne
Êwiadczone kompleksowo us∏ugi serwisowe.
Wieloletnie doÊwiadczenie, najwy˝szej jakoÊci
sprz´t, odbywane cyklicznie szkolenia i dba∏oÊç
o kwalifikacje personelu pozwoli∏y firmie rozwinàç
skrzyd∏a i staç si´ jednym z najwi´kszych serwisów
kompleksowej obs∏ugi pojazdów w kraju. Us∏ugi, ja-
kie Remo-Car oferuje u˝ytkownikom pojazdów bu-
dowlanych, obejmujà w zakresie napraw bie˝àcych:
serwis uk∏adów hamulcowych, pneumatycznych,
skr´tu osi, systemów zawieszenia, naprawy Êlusar-
skie, spawalnicze, hydrauliczne i pneumatyczne.
Wszystkie prace wykonywane sà wy∏àcznie przez
personel posiadajàcy odpowiednie doÊwiadczenie.
Naprawy blacharsko-lakiernicze wykonywane sà

w nowoczesnej, trójstrefowej lakierni. Obejmujà one
równie˝ profesjonalne prostowanie ram i kabin.
Warto przy okazji wspomnieç, ˝e Remo-Car dzi´-
ki dwuzmianowemu systemowi pracy jest w stanie
wykonaç us∏ug´ sprawnie, szybko i terminowo.
Sprz´t, jakim dysponuje serwis firmy to wersja prze-
mys∏owa najlepszej jakoÊci maszyn przystosowa-
nych do ciàg∏ej pracy. Dzi´ki temu minimalizowany
jest czas wykonania us∏ugi, a co za tym idzie bezpro-
duktywne przestoje i zwiàzane z nimi koszty. 
Dzi´ki bogatemu zapleczu maszynowemu Remo-Car wy-
konuje równie˝ us∏ugi ustawiania zbie˝noÊci w pojazdach
wieloosiowych i specjalistycznych. Suwnica, w jakà wypo-
sa˝ona jest hala serwisowa pozwala na b∏yskawiczny de-
monta˝ muldy pojazdu samowy∏adowczego. Po zdj´ciu
mo˝e byç obracana w dowolnym kierunku, co pozwala
na znaczne skrócenie czasu wykonania naprawy. 
ElastycznoÊç Remo-Car pozwala na wykonywanie prze-
róbek pojazdów na ˝yczenie klienta, a doÊwiadczenie
pracowników przyczynia si´ do wykonania us∏ugi na naj-
wy˝szym poziomie. Dowodem zaufania do Remo-Car sà
liczne autoryzacje udzielone firmie przez uznanych Êwiato-
wych producentów, takich jak mi´dzy innymi Feber, Noote-
boom, MAN, Stas, Wabco, SAF, Knorr oraz BPW.

Remo-Car - serwis na specjalnych warunkach

Dzi´ki bogatemu zapleczu technicznemu firma Remo-Car wykonuje równie˝
kompleksowe remonty maszyn budowlanych
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Bardziej przestronna kabina, to tylko jeden z wy-
ró˝ników nowej koparki Yanmar SV100-1 z zero-
wym promieniem obrotu tylnej cz´Êci nadwozia.

Podczas obrotu jej kabina wychodzi jedynie siedemna-
Êcie centymetrów poza obrys gàsienic. Przednie cz´Êci
wie˝yczki pozostajà przy tym w obrysie, co pozwala
na prac´ bezpoÊrednio przy Êcianie budynku. 
Zapewnienie tej funkcjonalnoÊci koparek wiàza∏o si´
do tej pory z ograniczeniem gabarytów kabiny, a co
za tym idzie jej przestronnoÊci. Konstruktorzy nowej ko-
parki Yanmar SV100-1 postanowili rozwiàzaç ten pro-
blem. Wyszli bowiem z za∏o˝enia, ˝e operator sp´dzajà-
cy w maszynie dziennie nawet siedem godzin, powinien
mieç komfortowe warunki. Wówczas pracuje bowiem
ch´tniej, a co za tym idzie efektywniej. Dlatego zastoso-
wali w koparce SV100-1 kabin´ szerszà i d∏u˝szà. Takie
rozwiàzanie pociàgn´∏o za sobà niewielki wzrost masy
koparki SV100-1. Mog∏o to mieç negatywny wp∏yw
na stabilnoÊç maszyny, ale i ten problem zosta∏ rozwià-
zany. Punkt ci´˝koÊci zosta∏ przesuni´ty na ty∏ koparki,
co pozwoli∏o uzyskaç lepsze parametry jej pracy.
Zwi´kszy∏ si´ udêwig maszyny, si∏a wyrywajàca i si∏a ko-
pania mierzone na ramieniu i na ∏y˝ce. 
Konstruktorzy firmy Yanmar nie zapominajà, ˝e w kontak-
cie z maszynà pozostaje nie tylko operator, ale równie˝

mechanicy. Permanentnie muszà oni kontrolowaç po-
ziom p∏ynów eksploatacyjnych, smarowaç i tankowaç
maszyn´. Dà˝àc do u∏atwienia ich pracy, zapewniono im
∏atwy dost´p do punktów kontrolnych i wszystkich new-
ralgicznych podzespo∏ów. W koparce SV100-1 zastoso-
wano wi´ksze klapy serwisowe. Pokrywa silnika otwiera
si´ szerzej, co zapewnia lepszy dost´p do jednostki na-
p´dowej. Do jej newralgicznych podzespo∏ów dotrzeç
mo˝na bez koniecznoÊci u˝ycia narz´dzi. To bardzo wa˝-
ne szczególnie podczas prac przeprowadzanych w wa-
runkach polowych. Pozwala bowiem ograniczyç przestój
maszyny skracajàc czas potrzebny na przeprowadzenie
inspekcji i uzupe∏nienie p∏ynów eksploatacyjnych. 
Yanmar dokonujàc modernizacji typoszeregu swych
koparek po∏o˝y∏ nacisk na popraw´ parametrów robo-
czych. Sta∏o si´ to mo˝liwe dzi´ki zastosowaniu uk∏adu
hydraulicznego najnowszej generacji. Cechuje si´ on
nie tylko du˝à mocà, ale tak˝e precyzjà dzia∏ania. W po-
∏àczeniu z silnikiem zastosowanym w maszynie zapew-
nia to doskona∏e parametry pracy.
Podwozie w systemie „Victas” z gàsienicami o specjalnej
konstrukcji zapewnia maszynie doskona∏à stabilnoÊç.
Tak˝e w sytuacji, gdy operator prowadzi prace z boku,
a nie przed maszynà. Dzi´ki temu konstruktorzy koparki
SV100-1 mogli zrezygnowaç ze stosowania przeciwwagi.

E
K

S
P

L
O

A
T

A
C

J
A

Yanmar SV100-1 otrzyma∏ przestronniejszà kabin´
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Systemy gaszenia znajdujà szerokie zastosowanie
w maszynach budowlanych i specjalnych s∏u-
˝àc gaszeniu po˝arów w komorze silnika i innych

przestrzeniach zamkni´tych. Maszyny pracujàce w pa-
pierniach, sk∏adach makulatury, tartakach, sk∏adach
w´gla, tunelach i kopalniach musza byç bezwzgl´dnie
wyposa˝one w taki system dajàcy ca∏kowità pewnoÊç
ochrony przeciwpo˝arowej. Prowadzone na szerokà
skal´ badania i testy praktyczne wykaza∏y, ˝e gaszenie
przy pomocy mg∏y wodnej jest dwa-trzy razy efektyw-
niejsze ni˝ dokonywane tradycyjnymi metodami. Dlate-
go te˝ firma Voith Turbo obok dystrybucji i instalacji
systemów centralnego smarowania zosta∏a przedstawi-
cielem na rynku polskim szwedzkiej firmy Fogmaker In-
ternational – lidera na rynku europejskim wÊród produ-
centów uk∏adów gaszenia wykorzystujàcych mg∏´ wod-
nà. Sprzeda˝, monta˝ oraz serwis innowacyjnych syste-
mów gaszenia rozszerza palet´ produktów oferowa-
nych przez firm´ Voith Turbo i wychodzi naprzeciw za-
potrzebowaniom rynku. Od samego poczàtku polscy
u˝ytkownicy docenili zalety systemu Fogmaker wskazu-
jàc na jego nowatorskà konstrukcj´, najwy˝szà jakoÊç
wykonania oraz skutecznoÊç. Ta ostatnia wynika wprost
z w∏aÊciwoÊci mg∏y wodnej neutralizujàcej trzy podsta-
wowe czynniki wywo∏ujàce po˝ar - tlen, temperatur´
i paliwo. Wysokie ciÊnienie systemu w po∏àczeniu ze
specjalnymi dyszami pozwala na uzyskanie mikrokro-
pelek wody. W procesie odparowywania mg∏y wodnej
sch∏adzane sà gazy spalinowe oraz goràce cz´Êci i ze-
spo∏y w komorze silnika. Energia ta jest zabierana ze
êród∏a ognia, co umo˝liwia przyspieszenie procesu ga-
szenia oraz unikni´cie ryzyka odnowienia si´ ogniska
po˝aru. Mikrokropelki wody odparowujà w kontakcie ze
êród∏em ognia odbierajàc mu tym samym energi´ nie-
zb´dnà dla procesu spalania. Podczas odparowania
wody z jednego litra wody powstaje 1.700 litrów pary
wodnej. Odparowanie jednego litra wody poch∏ania 540
Kcal. Energia tej wartoÊci „zabierana” jest procesowi
spalania. Powstajàca para wodna rozprzestrzenia si´
w komorze silnika podwy˝szajàc zawartoÊç wody w po-
wietrzu i zapobiegajàc dost´powi tlenu do ogniska po-
˝aru. Dodatkowo pianotwórczy dodatek do wody gaÊni-
czej powoduje utworzenie na gaszonych elementach fil-
mu wodnego, co ostatecznie powoduje odci´cie dop∏y-
wu tlenu i ugaszenie po˝aru.
W systemie zastosowano nieszkodliwy dla zdrowia Êro-
dek gaÊniczy niezamarzajàcy do temperatury mi-
nus 35°C. Proces gaszenia przebiega w nast´pujàcy
sposób: w momencie wybuchu po˝aru, gdy temperatura
osiàgnie poziom oko∏o 160°C czyli wartoÊç, w której za-
czyna paliç si´ przewód, nast´puje jego przepalenie,
a ciÊnienie w obwodzie detekcyjnym gwa∏townie spada.
Spadek jego poziomu poni˝ej 5 bar powoduje odbloko-

wanie g∏ównego zaworu gaÊnicy. W ten sposób woda
przedostaje si´ do dysz natryskowych powodujàc
w efekcie ugaszenie po˝aru. Po aktywacji gaÊnicy,
znajdujàcy si´ na butli detekcyjnej czujnik poprzez
sygna∏ dêwi´kowy lub zapalenie si´ diody ostrzegaw-
czej na pulpicie sygnalizuje operatorowi spadek ci-
Ênienia, a co za tym idzie niebezpieczeƒstwo zwiàza-
ne z wybuchem po˝aru.
Aby system zadzia∏a∏, nie potrzeba zasilania pràdem,
gdy˝ detekcja nast´puje na zasadzie hydropneumatycz-
nej, czyli po spadku ciÊnienia w przewodzie detekcyj-
nym. System zadzia∏a tak˝e podczas wy∏àcznia silnika,
na przyk∏ad podczas postoju maszyny. Na uwag´ zas∏u-
guje równie˝ wysoka skutecznoÊç systemu Fogmaker.
Po˝ar zostaje ca∏kowicie st∏umiony w zaledwie dziesi´ç
sekund od momentu zadzia∏ania systemu. Dla pewnoÊci
gaÊnica podaje ciecz jeszcze przez oko∏o minut´. W ten
sposób na elementach silnika wytworza si´ film wodny,
który definitywnie odcina dost´p tlenu i zapobiega odno-
wieniu si´ po˝aru. SzybkoÊç dzia∏ania systemu ograni-
cza tak˝e ryzyko stopienia si´ cz´Êci plastikowych, gu-
mowych oraz przewodów, zmniejszajàc tym samym
koszty naprawy maszyny.
Jak ju˝ wspomniano, system funkcjonuje niezale˝nie
od zasilania pràdem. Jego oryginalna konstrukcja za-
pewnia podczas gaszenia po˝aru wykorzystanie ca∏ej
iloÊci wody zgromadzonej w zbiorniku, niezale˝nie
od kàta pochylenia oraz pozycji gaÊnicy podczas gasze-
nia. Umo˝liwia to nie tylko monta˝ w trudnodost´pnych
miejscach, ale tak˝e sprawne funkcjonowanie niezale˝-
nie od po∏o˝enia maszyny. Dlatego proces gaszenia jest
mo˝liwy tak˝e w ekstremalnych przypadkach, na przy-
k∏ad, gdy maszyna przewróci∏a si´ i le˝y na boku. 

Fogmaker - zwalcza po˝ar w dziesi´ç sekund!

1. GaÊnica, 2. Butla detekcyjna, 3. Dysze natryskowe, 
4. Przewód detekcyjny, 5. Przycisk testowy i lampka
alarmowa, 6. Czujnik dymu (opcja), 7. Jednostka alarmowa

Zasada dzia∏ania oraz elementy sk∏adowe systemu Fogmaker
Przewód detekcyjny [4] wype∏niony specjalnà cieczà po∏àczony jest z jednej
strony z butlà detekcyjnà [2], która utrzymuje w nim ciÊnienie 25 bar, a z dru-
giej z zaworem gaÊnicy [1]. 
W gaÊnicy o standardowej pojemnoÊci 6,5 litra znajduje si´ woda z dodatka-
mi zabezpieczajàcymi przed zamarzaniem do temperatury – 35° C oraz dodat-
kami pianotwórczymi pod ciÊnieniem azotu 100 bar. Zawór gaÊnicy jest za-
mkni´ty i utrzymywany w stanie gotowoÊci poprzez ciÊnienie 25 bar panujàce
w obwodzie detekcyjnym [2,4].
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Jak powszechnie wiadomo, ˝eby sprzedawaç
produkty, choçby by∏y nawet najlepsze, nie
wystarczy ich renoma, czy znajomoÊç marki

pod jakà sà oferowane. Dla nabywcy liczy si´
przede wszystkim dost´pnoÊç produktu na rynku.
Nikt przecie˝ nie lubi dalekich wypraw na zakupy,
traciç czasu i pieni´dzy na przejazdy, jednym s∏o-
wem ponosiç dodatkowych kosztów. 
Sytuacja taka jest jeszcze bardziej ucià˝liwa
w Êwiecie ogumienia do maszyn i urzàdzeƒ prze-
mys∏owych. Tu do ceny ewentualnego przejazdu
i transportu opon, dochodzi jeszcze koszt przesto-
ju maszyny, która tak naprawd´ powinna zarabiaç
dla jej w∏aÊciciela. Dlatego te˝ koszty ponoszone
na zakup ogumienia sà jeszcze bardziej odczuwal-
ne. Rozwiàzanie problemu stanowi dobrze zorgani-
zowana sieç autoryzowanych punktów sprzeda˝y.
Jej sprawne funkcjonowanie stanowi komfort dla
koƒcowego u˝ytkownika. Szybki dojazd lub tylko
telefon do dystrybutora w danej miejscowoÊci lub
jej okolicy, pozwalajà skróciç czas przestoju ma-
szyny do niezb´dnego minimum oraz ograniczajà
wydatki zwiàzane z podró˝ami. 
Firma Solideal Polska S.A. uwzgl´dniajàc potrzeby
u˝ytkowników, zbudowa∏a na terenie kraju sieç part-
nerów opon przemys∏owych grupy Solideal. Jednak
ponad stu dystrybutorów z kilku bran˝ i dobrze za-
bezpieczone zaplecze asortymentowo-magazyno-
we, to tylko cz´Êç sukcesu. Bardzo wa˝nym elemen-
tem sà szkolenia w Akademii Solideal dla partnerów.
Dobrze poinformowany sprzedawca jest w stanie
w∏aÊciwie dopasowaç rodzaj ogumienia do maszyny
i warunków jej pracy, tak, aby jej eksploatacja by∏a
jak najbardziej efektywna i wydajna. Uzyskana w ten

sposób wiedza techniczna i u˝ytkowa, pozwala
na w∏aÊciwà obs∏ug´ i profesjonalne doradztwo. Ko-
lejnà zaletà jest szybkoÊç i precyzja przep∏ywajà-
cych informacji pomi´dzy dostawcà, partnerem
i u˝ytkownikiem. Pozwala to okreÊliç precyzyjnie po-
trzeby, a w efekcie przek∏ada si´ na dost´pnoÊç to-
waru u dystrybutora i ∏atwoÊç zakupu opon, felg, czy
gàsienic przez u˝ytkowników maszyn. Nawet w sy-
tuacji, gdy zabraknie danego typu ogumienia u dys-
trybutora, koƒcowy odbiorca otrzyma go nawet
w ciàgu kilkunastu godzin od momentu zamówienia. 
Dodatkowo dbajàc o szybkoÊç obs∏ugi, Solideal
udost´pnia swoim partnerom specjalistyczne prasy
mobilne i stacjonarne do monta˝u opon superela-
stycznych oraz opasek amortyzujàcych. Pozwala to
byç bli˝ej u˝ytkownika i skróciç do minimum czas
przestoju jego urzàdzenia, czy maszyny. 
W punktach serwisowych pracuje przeszkolony per-
sonel, który posiada doÊwiadczenie. Umo˝liwia to
kompleksowà obs∏ug´ klientów. Wa˝na jest tak˝e
wiedza z zakresu pe∏nej gamy opon i felg do
zastosowaƒ przemys∏owych. Dla u˝ytkownika ogu-
mienia istotnym elementem jest równie˝ sposób za-
mawiania, dostawy i okresu udzielanej gwarancji.
Dlatego Solideal posiada proste i przejrzyste formu-
larze. W razie potrzeby, wszelkie dodatkowe infor-
macje mo˝na uzyskaç u dystrybutora, bàdê dzwo-
niàc do Biura Obs∏ugi Klienta Solideal Polska S.A.
Firma jest Êwiadoma, ˝e przestoje maszyn sà dla ich
u˝ytkowników niezwykle kosztowne. Dlatego te˝
dzia∏a przez sieç Partnerów Handlowych, która jest
bli˝ej u˝ytkowników. Dzielàc si´ swà wiedzà chce
w ten sposób w najlepszy sposób dokonywaç obs∏u-
gi i zaspokajaç potrzeby u˝ytkowników maszyn.
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Solideal – si∏a w sieci

Zaawansowane konstrukcyjnie opony Solideal dzi´ki zastosowaniu optymalnej mieszanki naturalnego kauczuku oraz zoptymalizowanemu wskaênikowi wype∏nie-
nia bie˝nika odznaczajà si´ wyd∏u˝onà ˝ywotnoÊcià nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych
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Niemiecka firma Zahnrad Fabrik to renomowane
zak∏ady specjalizujàce si´ w produkcji zespo∏ów
nap´dowych. Firma majàca swà g∏ównà siedzib´

w bawarskiej Pasawie (Passau) od pi´çdziesi´ciu lat
wspó∏pracuje z producentami maszyn budowlanych do-
starczajàc im skrzynie biegów, mosty i osie. Jubileusz
uÊwietniono wystawà dokumentujàcà osiàgni´cia firmy.
Zorganizowano jà w miejscowoÊci Friedrichshafen, gdzie
mieÊci si´ centrum badawczo-rozwojowe ZF. Od listopa-
da 2010 do po∏owy stycznia przysz∏ego roku zwiedzajàc
ekspozycj´ zapoznaç b´dzie si´ mo˝na z produktami dla
maszyn budowlanych. Otwarcie wystawy uÊwietni∏a za-
bytkowa i s∏ynna ∏adowarka ko∏owa Hanomag H8. Wypo-
sa˝ono jà w osie i zmiennik momentu pierwszej genera-
cji, jakie na poczàtku lat siedemdziesiàtych ubieg∏ego
stulecia wytwarzano w zak∏adach ZF. Ich konstrukcj´
opracowali in˝ynierowie oÊrodka w Friedrichshafen.
¸adowarka, choç na chodzie, nie by∏a w najlepszym sta-
nie technicznym. Niemal czterdzieÊci lat na placach bu-
dowy musia∏o pozostawiç Êlady. W rekordowym tempie
zespó∏ fachowców z oÊrodka w Friedrichshafen zajà∏ si´
kompleksowà odbudowà ∏adowarki. Prace polega∏y
na kompletnej wymianie uk∏adu elektrycznego oraz nie-
których komponentów mechanicznych. Po dok∏adnym
wymyciu jednostki nap´dowej, odnowieniu elementów
uk∏adu hydraulicznego i odnowieniu oryginalnej pow∏oki
lakierniczej ∏adowark´ uruchomiono. Po dwóch dniach
na terenie zewn´trznym, zabytkowy Hannomag zapar-
kowa∏ na sta∏e w specjalnej hali mieszczàcej zabytkowe
maszyny wyposa˝one w zespo∏y nap´dowe marki Zahn-
rad Fabrik. B´dzie ona stanowiç jednà z g∏ównych atrak-
cji przyfabrycznego muzeum. Niejako przy okazji stwo-
rzono mo˝liwoÊç porównania rozwoju technologii pod-
zespo∏ów produkowanych przez ZF. Jednym z ekspona-
tów przyzak∏adowej ekspozycji by∏a bowiem tak˝e no-
woczesna ∏adowarka ko∏owa Hitachi najnowszej genera-
cji ZW. Wyposa˝ono jà w prawie pi´çdziesiàt lat starszy
model przek∏adni – ZF Ergopower. – Z naszymi produk-
tami wyznaczamy trendy w zakresie redukcji emisji spa-
lin, ograniczenia zu˝ycia paliwa oraz wydajnoÊci – mówi
Herrmann Beck, kierujàcy dzia∏em systemów dla ma-
szyn budowlanych Zahnrad Fabrik. 

Tak˝e bezstopniowa skrzynia do ∏adowarek ko∏owych
ZF cPOWER pokazana po raz pierwszy w kwietniu 2010
podczas targów Bauma w Monachium, stanowi dosko-
na∏y przyk∏ad rozwoju technologicznego i olbrzymi
kontrast w stosunku do zgromadzonych na ekspozycji
podzespo∏ów ZF, które opuszcza∏y fabryk´ w ciàgu mi-
nionego pó∏wiecza. Wachlarz produktów wytwarza-
nych przez Zahnrad Fabrik jest niezwykle szeroki.
– Projektujemy i wytwarzamy praktycznie kompletny
uk∏ad przeniesienia nap´du, poczàwszy od skrzyƒ bie-
gów, przez mosty, koƒczàc na elektronicznych uk∏a-
dach sterowania – podkreÊla Herrmann Beck.
Podstaw´ dzisiejszych innowacyjnych produktów sta-
nowià konstrukcje sprzed pi´çdziesi´ciu lat. ZF zgro-
madzi∏ je i z dumà prezentowa∏ na specjalnej ekspozy-
cji dokumentujàcej rok po roku dokonania niemieckiej
firmy. Uwag´ zwiedzajàcych ekspozycje przykuwa∏a oÊ
kierowana PLA 5000 z roku 1960 oraz przek∏adnia
P 3200 skonstruowana specjalnie do betonomieszarek,
która by∏a produkowana przez fabryk´ w Pasawie
od roku 1981. Tak innowacyjne produkty sprawi∏y, ˝e
w ciàgu minionego pó∏wiecza zak∏ady Zahnrad Fabrik
sta∏y si´ partnerem technologicznym dostarczajàcym
doskona∏ej jakoÊci innowacyjne podzespo∏y z zakresu
techniki nap´dowej wszystkim wiodàcym producentom
maszyn budowlanych. 

Jubileusz w Zahnrad Fabrik

ZF Passau GmbH • 94030 Passau • Niemcy
tel. +49 851 4 94-0
fax +49 851 4 94-2190
arbeitsmaschinen.marketing@zf.com
www.zf.com

Technika nap´dów 
i uk∏adów jezdnych

Widoczny na pierwszym planie Hanomag B8 oraz Hitachi najnowszej serii ZX.
Obie maszyny wyposa˝one sà w podzespo∏y produkowane przez ZF…
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Caterpillar konsekwentnie umacnia swà pozycj´
lidera Êwiatowego rynku maszyn u˝ywanych.
CAT to najbardziej poszukiwana marka w tej ka-

tegorii, zdaniem nabywców dajàca gwarancj´ bezpiecz-
nego zakupu maszyny z drugiej r´ki. U˝ywane maszy-
ny Caterpillar stanowià dobrà alternatyw´ dla sprz´tu
fabrycznie nowego. Szczególnie teraz, w trudnym cza-
sie dla firm budowlanych. Widaç wyraênie, ˝e w coraz
wi´kszym stopniu na ostatecznà decyzj´ o zakupie
wp∏yw ma marka i renoma, jakà cieszy si´ producent. 
Zainteresowanie maszynami u˝ywanymi zwiàzane jest
niewàtpliwie z trudniejszà sytuacjà bran˝y budowlanej.
W takiej sytuacji koniecznoÊcià staje si´ ograniczanie
Êrodków wydatkowanych na zakup maszyn. 
Bergerat Monnoyeur, oficjalny przedstawiciel firmy Ca-
terpillar w Polsce odpowiadajàc na potrzeby rynku roz-
wija ofert´ u˝ywanych maszyn budowlanych. Oferta
obejmuje pe∏nà gam´ u˝ywanego sprz´tu o ró˝nym
przebiegu i konfiguracji osprz´tu. Dlatego ka˝dy z zain-
teresowanych u˝ywanymi maszynami Caterpillar ma
szans´ znaleêç sprz´t, jakiego potrzebuje. Wykwalifiko-
wany personel Bergerat Monnoyuer udziela pomocy
w odpowiednim doborze i doposa˝eniu maszyny, tak
aby mog∏a byç jak najlepiej wykorzystana w
konkretnych warunkach. Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç sfi-
nansowania maszyny u˝ywanej na preferencyjnych wa-
runkach za poÊrednictwem Caterpillar Financial. W ro-
ku 2008 firma wprowadzi∏a równie˝ program finansowy
„Intergrated Solution”. Polega on na dostawie u˝ywanej
maszyny wraz z pakietem us∏ug. Sk∏ada si´ na niego
oferta finansowania zakupu, gwarancja oraz pakiet ser-
wisowy. Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç przed∏u˝enia gwa-
rancji nawet do 24 miesi´cy. Dla wszystkich maszyn
u˝ywanych Caterpillar firma Bergerat Monnoyeur oferu-
je mo˝liwoÊç zawarcia umowy serwisowej, tak zwanej
CSA. Stanowi ona najlepsze narz´dzie pozwalajàce
na optymalne wykorzystanie mo˝liwoÊci maszyn bu-
dowlanych Caterpillar przy równoczesnym zminimalizo-
waniu kosztów eksploatacji i ewentualnych strat wyni-
kajàcych z nieprzewidzianych przestojów.
W celu zwi´kszenia sprzeda˝y maszyn u˝ywanych i do-
pasowania swej oferty do potrzeb dynamicznie zmienia-
jàcego si´ rynku, Bergerat Monnoyeur stworzy∏ specjal-
ny program „Trade In”. Jego dodatkowà zaletà jest mo˝-
liwoÊç dopasowywania przez klientów liczebnoÊci i ro-
dzaju posiadanej floty maszyn do charakteru i intensyw-
noÊci aktualnie realizowanych robót. W ten sposób Ber-
gerat Monnoyeur wspiera swych klientów w dà˝eniach
do odnawiania i powi´kszania posiadanych parków ma-
szynowych. Jest to mo˝liwe dzi´ki za∏o˝eniom programu
„Trade In”, który okreÊla metod´ rozliczenia kupowanej
maszyny marki Caterpillar, która jest fabrycznie nowa lub
nowsza od aktualnie posiadanej po cz´Êci ze Êrodków

uzyskanych za odsprzedanie firmie Bergerat Monnoyeur
maszyny aktualnie eksploatowanej. Oferta zwiàzana
z programem „Trade In” obejmuje odkup wszystkich
u˝ywanych maszyn Caterpillar, tak˝e z roczników star-
szych. W niektórych przypadkach mo˝liwie jest równie˝
rozliczenie zakupu, maszynà innej marki ni˝ Caterpillar. 
Ka˝da maszyna z kategorii Cat U˝ywany z Certyfikatem
poddawana zostaje szczegó∏owej inspekcji. Przeglàdowi
podlega sto czterdzieÊci newralgicznych punktów, mi´-
dzy innymi jednostka nap´dowa, uk∏ad hydrauliczny,
uk∏ad przekazania nap´du, elektryczny, podwozie. Grun-
townej kosmetyce poddawane jest równie˝ nadwozie
oraz wn´trze kabiny. Podczas przygotowywania u˝ywa-
nej maszyny do certyfikacji wykorzystywane sà wy∏àcznie
oryginalne cz´Êci zamienne, p∏yny eksploatacyjne oraz
komponenty Caterpillar. Ka˝da maszyna opatrzona na-
lepkà „CAT U˝ywany z Certyfikatem” spe∏niaç musi suro-
we standardy jakoÊci Caterpillar. Przede wszystkim musi
byç w pe∏ni sprawna technicznie i gotowa do pracy.
W maszynie musi byç wykonany przeglàd okresowy wy-
nikajàcy z jej aktualnego przebiegu. Do analizy pobrane
muszà byç te˝ próbki p∏ynów eksploatacyjnych. Pozwa-
la to nie tylko ustaliç faktyczny stan techniczny podze-
spo∏ów maszyny, ale tak˝e podjàç z odpowiednim wy-
przedzeniem dzia∏ania profilaktyczne pozwalajàce ogra-
niczyç ryzyko wystàpienia powa˝niejszej awarii. W efek-
cie sprz´t przygotowywany przez fachowy personel
w centrach serwisowych firmy Bergerat Monnoyur impo-
nuje sprawnoÊcià technicznà i wyglàda jak nowy. Tak
przygotowane maszyny sprzedawane sà z minimum sze-
Êciomiesi´cznà gwarancjà. Potwierdza to ich doskona∏y
stan techniczny oraz natychmiastowà gotowoÊç do pra-
cy. Program „Trade In” realizowany jest na terenie Pol-
ski wy∏àcznie przez firm´ Bergerat Monnoyeur. Nad je-
go sprawnà realizacjà czuwajà regionalni koordynato-
rzy w poszczególnych oddzia∏ach firmy.

U˝ywany Caterpillar to dobra alternatywa!

Certyfikowane przez Bergerat Monnoyeur u˝ywane maszyny Caterpillar stano-
wià dobrà alternatyw´ dla sprz´tu fabrycznie nowego
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Po blisko trzech latach intensywnych prac projek-
towych Volvo FH16 700 KM by∏o w pe∏ni gotowe.
Konstruktorzy silnika D16, który zosta∏ wykorzy-

stany do jego nap´du odnieÊli sukces podejmujàc
trudne wyzwanie zwi´kszenia mocy i zredukowania
emisji spalin, bez pogarszania ekonomiki paliwowej.
Jednostka nap´dowa o pojemnoÊci 16-litrów, rozwija-
jàca moc 700 KM s∏u˝y do nap´du nowego samochó-
du ci´˝arowego Volvo FH16. Silnik spe∏niajàcy wyma-
gania normy emisji spalin Euro 5 zaprojektowano z my-
Êlà o najbardziej wymagajàcych zadaniach transporto-
wych w ró˝nych, niekiedy ekstremalnych warunkach
drogowych i klimatycznych.
– OtrzymaliÊmy zadanie zaprojektowania silnika o wi´k-
szej mocy, który spe∏nia∏by przysz∏oÊciowe normy emisji
spalin, bez pogarszania ekonomiki paliwowej i innych
parametrów roboczych. OpracowaliÊmy wi´c jednostk´
nap´dowà przeznaczonà dla klientów potrzebujàcych
du˝ej mocy lub du˝ej rezerwy mocy, umo˝liwiajàcà reali-
zacj´ ka˝dego zadania, nawet w najtrudniejszych warun-
kach – relacjonuje Henrik Lindeberg, g∏ówny mened˝er
projektu do spraw nowego silnika D16. 
Powsta∏ on na bazie znanej z ci´˝arówki FH16 jednostki
nap´dowej o mocy 660 KM, produkowanej seryjnie
od nieco ponad dwóch lat. Jednym z g∏ównych celów te-
go projektu by∏o osiàgni´cie równowagi pomi´dzy po-
ziomem emisji spalin, a zu˝yciem paliwa. Wiadomo prze-
cie˝, ˝e wysokie temperatury spalania skutkujà poprawà
ekonomiki paliwowej, lecz powodujà równie˝ negatywne
skutki w postaci wzrostu emisji tlenków azotu (NOx). Dla-
tego w∏aÊnie znaczna cz´Êç prac zespo∏u konstrukto-
rów kierowanego przez Henrika Lindeberga polega∏a
na opracowaniu rozwiàzaƒ prowadzàcych do znaczàcej
redukcji zu˝ycia paliwa.
Norma emisji spalin Euro 5 dla pojazdów wesz∏a w ˝y-
cie pierwszego paêdziernika 2009. Zak∏ada ona przede
wszystkim dalsze obni˝enie emisji tlenków azotu, która
ju˝ wczeÊniej, przy przejÊciu z normy Euro 3 na Euro 4,
zosta∏a zredukowana o trzydzieÊci procent. Wraz
z wprowadzeniem Euro 5 skala tej redukcji wynios∏a ko-
lejne czterdzieÊci procent.
Prace nad nowym silnikiem utrudnia∏ dodatkowo fakt,
˝e w chwili rozpocz´cia projektu nie wszystkie elemen-
ty normy Euro 5 by∏y ostatecznie zatwierdzone. Przesà-
dzony i podany do powszechnej wiadomoÊci by∏ jedy-
nie dopuszczalny poziom emisji, ale nie do koƒca
uzgodniono przepisy dotyczàce pok∏adowych syste-
mów diagnostycznych OBD (On Board Diagnostics).
Chodzi∏o przede wszystkim o okreÊlenie czasu dozwo-
lonej jazdy po wykryciu usterki w uk∏adzie kontroli emi-
sji zanieczyszczeƒ. Mimo to zespó∏ konstruktorów Vo-
lvo dzia∏ajàc pod presjà czasu, stara∏ si´ ukoƒczyç
wszystkie testy w przewiedzianym wczeÊniej terminie.

Poziom dopuszczalnej emisji czàstek sta∏ych i tlenków
azotu jest obecnie na tyle niski, ˝e Henrik Lindeberg ma
wàtpliwoÊci, czy w przysz∏oÊci warto b´dzie dà˝yç
do ich dalszej redukcji. Jego obiekcje wynikajà z pro-
stego powodu. Dà˝enie do ograniczania emisji szkodli-
wych substancji musi w rezultacie przynieÊç pogorsze-
nie ekonomiki paliwowej. – Jestem przekonany, ˝e
g∏ównym kierunkiem dzia∏aƒ b´dzie w najbli˝szej przy-
sz∏oÊci redukcja zu˝ycia paliwa. Ma to przecie˝ bezpo-
Êredni wp∏yw na ograniczenie emisji spalin. Coraz wi´k-
szà rol´ odgrywaç b´dzie równie˝ zastosowanie paliw
alternatywnych. Majàc na wzgl´dzie przysz∏e wymagania
u˝ytkowników i regulacje prawne, Volvo ju˝ w chwili
obecnej zaj´∏o si´ wdra˝aniem w ˝ycie odpowiednich
projektów. W ich rezultacie pojawiajà si´ liczne nowe
rozwiàzania techniczne. Moim zdaniem jednak stosun-
kowo niewielu klientów potrzebowaç b´dzie silników
o wi´kszej ni˝ obecnie mocy – mówi Lindeberg.
Trzon kierowanego przez niego zespo∏u projektowego
sk∏ada∏ si´ z siedmiu-oÊmiu osób, które ÊciÊle wspó∏-
pracowa∏y przez blisko trzy lata. Dodatkowo zespó∏
wspiera∏o oko∏o dwudziestu wspó∏pracowników, spe-
cjalizujàcych si´ w poszczególnych dziedzinach. Reali-
zacj´ projektu rozpocz´to od opracowania ogólnych
za∏o˝eƒ. Najpierw nale˝a∏o ustaliç, jakie materia∏y b´dà
niezb´dne do realizacji zamierzeƒ. Jakie podzespo∏y
elektroniczne oraz oprogramowanie zastosowaç. Kon-
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Tak powstawa∏o Volvo FH 16 700…

Prace projektowe nad Volvo FH16 700 KM trwa∏y blisko trzy lata. Najwi´cej ro-
boty mieli konstruktorzy silnika D16 nap´dzajàcego pojazd
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struktorzy musieli wreszcie tak˝e w jak najkrótszym
czasie znaleêç odpowiedê na kluczowe pytanie, w jaki
sposób zintegrowaç silnik z pojazdem.
Henrik Ask pe∏ni∏ funkcj´ mened˝era projektu do spraw
konstrukcji silnika D16. – Na poczàtku utworzyliÊmy list´
elementów i podzespo∏ów potrzebnych do zapewnienia
najlepszych w∏aÊciwoÊci i jakoÊci produktu. Nast´pnie
przetestowaliÊmy ró˝ne rozwiàzania w celu wybrania
technologii umo˝liwiajàcych spe∏nienie naszych potrzeb
i oczekiwaƒ – wspomina.
Konstruktorzy nowego silnika zastosowali w nim znanà
technologi´ selektywnej redukcji katalitycznej SCR (Se-
lective Catalytic Reduction). T´ technik´ oczyszczania
spalin wykorzystano po raz pierwszy w silnikach, które
spe∏niaç musia∏y za∏o˝enia normy Euro 4 przewidujàcà
ograniczenie zu˝ycia paliwa. W celu zmniejszenia tarcia
wewn´trznego i zu˝ycia paliwa w uk∏adzie smarowania
zastosowano nowy termostat, utrzymujàcy optymalnà
temperatur´ oleju. Dalszà redukcj´ zu˝ycia paliwa za-
pewniajà t∏oki o zmodyfikowanej konstrukcji, a tak-
˝e olej silnikowy nowego gatunku. – UdoskonaliliÊmy
tak˝e konstrukcj´ hamulca silnikowego VEB+. Pozwoli∏o
to na zmniejszenie obcià˝enia zasadniczego uk∏adu ha-
mulcowego. Dzi´ki zastosowaniu sterowania elektro-
nicznego, uda∏o si´ tak˝e zmniejszyç liczb´ ruchomych

cz´Êci tego hamulca. Rezultatem jest wi´ksza niezawod-
noÊç, zredukowana masa i wi´ksza precyzja sterowania
– t∏umaczy Henrik Ask.
Po pó∏tora roku koncepcja jednostki nap´dowej by∏a
gotowa i zespó∏ móg∏ zajàç si´ dopracowywaniem de-
tali. In˝ynierowie zbudowali prototypy, które najpierw
poddano badaniom stanowiskowym, a nast´pnie za-
montowano w pojazdach i przystàpiono do badaƒ eks-
ploatacyjnych na torze testowym. Kolejny etap badaƒ
eksploatacyjnych polega∏ na u˝ytkowaniu pojazdów
wyposa˝onych w nowe silniki przez klientów w warun-

kach rzeczywistych. Mia∏o to na celu uzyskanie osta-
tecznego potwierdzenia niezawodnoÊci, wysokiej mocy
oraz niskiej emisji spalin. – Próby eksploatacyjne prowa-
dziliÊmy na przyk∏ad w australijskich pociàgach drogo-
wych. Zespo∏y pojazdów o dopuszczalnej masie ca∏ko-
witej 100÷150 ton pokonywa∏y ogromne odleg∏oÊci
w goràcym, pustynnym klimacie, po drogach o z∏ej na-
wierzchni, gdzie stacje paliwowe sà oddalone od sie-
bie o 500÷600 kilometrów. Wszelkie konstruktywne
uwagi klientów, nawet krytyczne by∏y dla nas wprost
bezcenne – podkreÊla Henrik Ask.
Testy nowego pojazdu odbywa∏y si´ w ró˝norodnych
warunkach terenowych i klimatycznych. Pojazd dosko-
nale sprawdza∏ si´ na przyk∏ad w surowym klimacie pó∏-
nocnej Szwecji, gdzie realizowane by∏y d∏ugodystanso-
we przejazdy zwiàzane z transportem d∏u˝ycy drzew-
nej. Morderczym próbom poddano go równie˝ w hisz-
paƒskich górach Sierra Nevada oraz w górzystej okoli-
cy stanu Kolorado, w USA. Nowe Volvo FH 16 700 mu-
sia∏o zmagaç si´ z ekstremalnymi niekiedy warunkami
atmosferycznymi, mrozem i rozrzedzonym powietrzem
na wysokoÊci nawet 3.600 metrów nad poziomem mo-
rza. Sukcesem zakoƒczy∏y si´ równie˝ testy, prowadzo-
ne przez u˝ytkowników. Nie byli oni przy tym informo-
wani, jakich zmian dokonano w pojeêdzie w porówna-
niu do poprzedniego modelu. Ich opinie oraz wyniki
prób eksploatacyjnych by∏y bardzo pozytywne. Ozna-
cza∏y one, ˝e zespó∏ projektowy stworzy∏ silnik i samo-
chód ci´˝arowy, jakiego oczekiwano. Wyniki te stano-
wià równie˝ potwierdzenie, ˝e zarówno konstruktorzy,
jak i firma Volvo potrafili spe∏niç z nawiàzkà oczekiwania
klientów i rygorystyczne wymagania normy emisji spa-
lin Euro 5, bez pogarszania parametrów z zakresu zu˝y-
cia paliwa. – Nowe FH16 zapewnia klientom realizujà-
cym transport ci´˝ki i d∏ugodystansowy bezkonkurencyj-
ne po∏àczenie wysokiej mocy i niskiego zu˝ycia paliwa.
Pod wzgl´dem mocy ten samochód ci´˝arowy nigdy ich
nie zawiedzie – mówi Henrik Ask. 
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Wyniki morderczych testów FH 16 700 KM stanowià potwierdzenie, ˝e kon-
struktorzy Volvo potrafili sprostaç oczekiwaniom klientów  

Volvo FH 16 700 doskonale spisywa∏o si´ tak˝e na d∏ugich dystansach. Wiele
prób przeprowadzono na wysokoÊci 3.600 metrów nad poziomem morza
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INTRAC Polska Sp. z o.o.
Centrala: Wolica, Al. Katowicka 3, 05-830 Nadarzyn ,
tel./fax 22 641 02 03, tel. kom. 693 921 330
Oddział  Gdynia: 81-061 Gdynia ul. Hutnicza 40 (teren BE Gruop)
tel./fax 58 783 37 40, tel. kom. 693 921 321
Oddział Olkusz: Al. 1000-lecia 1, 32-300 Olkusz
tel./fax 32 645 53 00-01, tel. kom.  693 921 325
Oddział Zamość: ul. Zagłoby 10, 22-400 Zamość
tel./fax 84 627 09 89, tel. kom. 693 921 300

SERWIS TECHNICZNY 

i CZ¢ÂCI ZAMIENNE 

DO SILNIKÓW:

• Fiat Powertrain Technologies

• IVECO MOTORS 

• IVECO aifo 

• FIAT aifo

ul. Genera∏a Kutrzeby 9
05-082 Stare Babice k/Warszawy

tel. (022) 752-93-22, fax (022) 752-93-45
e-mail: biuro@tezana.pl    www.tezana.pl

TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW



40 SERWIS I EKSPLOATACJA  

S
E

R
W

IS
 i

 C
Z

¢
Â

C
I

Generalny Importer

• automatyczne skrzynie biegów

• doradztwo techniczne

• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

• system ReTran

• cz´Êci zamienne

• oleje przek∏adniowe TranSynd

ul. Genera∏a Kutrzeby 9
05-082 Stare Babice k/Warszawy

tel. (022) 752-93-22, fax (022) 752-93-45
e-mail: biuro@tezana.pl    www.tezana.pl

TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW






