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Szanowni Paƒstwo…

Jerzy Kiler, bohater niezapomnianych komedii Juliusza Machulskiego przeznaczy∏ sporà sum´ na rozwój pol-

skiej kinematografii. Póêniej ˝a∏owa∏. A co to ma wspólnego z maszynami budowlanymi? Sympatyczny Jurek

raczej niewiele, za to du˝e sumy i ˝al – owszem! Bo oto chcàc spe∏niç zapisy nowych norm emisji spalin, 

Volvo CE wy∏o˝y∏o olbrzymie sumy na prace badawczo-rozwojowe i wdro˝enie do seryjnej produkcji maszyn

wyposa˝onych w silniki nowej generacji. OczywiÊcie nie poprzestano na samym przeprojektowaniu silników.

Volvo stworzy∏o nowoczesne modele maszyn o rozwiàzaniach technologicznych wyprzedzajàcych znacznie ak-

tualne wymagania Unii. Szwedzki koncern zawsze podkreÊla, jak wa˝na jest dla niego ochrona Êrodowiska.

A jednak – niektórzy twierdzà, ˝e Volvo wyrwa∏o si´ przed orkiestr´ i teraz za∏uje… Mi´dzy innymi tej sprawy do-

tyczy∏a sprowokowana przez nas dyskusja o normach emisyjnych, którà relacjonujemy w tym wydaniu „Maszyn

Budowlanych”. Wymiana zdaƒ i poglàdów mia∏a miejsce 17 listopada, podczas „Âniadania Prezesów” b´dàce-

go tradycyjnym spotkaniem mened˝erów naszej bran˝y organizowanym przez nasze Wydawnictwo. Majàc za-

szczyt i przyjemnoÊç goszczenia przedstawicieli producentów maszyn budowlanych sprowokowaliÊmy dys-

kusj´ – mi´dzy innymi w∏aÊnie na temat norm emisyjnych. Okaza∏a si´ niezwykle ciekawa, ˝a-

∏owaç jedynie nale˝y, ˝e odby∏a si´ w trzeciej godzinie „Âniadania Prezesów”. Wielu goÊci

spodziewa∏o si´ bowiem, i˝ nasze spotkanie potrwa – jak to mia∏o miejsce w roku ubieg∏ym

– tylko dwie godziny. I musia∏o udaç si´ do swoich obowiàzków. WczeÊniej obiecali nam jed-

nak, ˝e podzielà si´ swymi przemyÊleniami w innej formie. Skrz´tnie je zbieramy i opublikuje-

my w przysz∏orocznych numerach naszego czasopisma…

Redakcja
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6. Historia marki Hitachi – czo∏owego dziÊ producen-
ta mi´dzy innymi maszyn budowlanych – rozpo-
czyna si´ w roku 1910, kiedy to Namihei Odaira
otworzy∏ zak∏ad naprawy urzàdzeƒ elektrycznych.
Pierwszymi jej produktami by∏y trzy modele silni-
ków elektrycznych

10. Jedni lubià ogórki… – rozmowa 
z Czes∏awem Reselem, mechanikiem
w mys∏owickim Oddziale Komatsu Poland

12. Jednym z najciekawszych momentów „Âniadania 
Prezesów” – dorocznej imprezy organizowanej
przez nasze Wydawnictwo by∏a dyskusja o nor-
mach emisji spalin, a raczej o ich wp∏ywie na pro-
dukcj´ maszyn budowlanych. Czy koniecznoÊç
stosowania coraz nowoczeÊniejszych silników ma
pozytywny wp∏yw na bran˝´ czy na odwrót …

14. Ciàgnik gàsienicowy Cat D7E z nap´dem elek-
trycznym to innowacyjna konstrukcja wyzna-
czajàca tendencje wydajnoÊci w swej klasie
przy jednoczesnym ograniczeniu nak∏adów
eksploatacyjnych

16. W trudnych warunkach zimowych podgrzewacz
gruntu Wacker Neuson E700M spisywa∏ si´ do-
skonale pozwalajàc wykonawcom na zaoszcz´-
dzenie mnóstwa czasu, a tym samym dotrzyma-
nie pierwotnego terminu zakoƒczenia robót

26. Brytyjski koncern JCB prezentuje kolejne udogod-
nienie dla u˝ytkowników maszyn tej marki – JCB
LiveLink. Jest to zaawansowany system monitoro-
wania maszyny, który pozwala nie tylko na szyb-
szà realizacj´ inwestycji, ale tak˝e dzi´ki mo˝liwo-
Êci Êledzenia na bie˝àco parametrów roboczych,
utrzymywanie maszyny w nale˝ytym stanie tech-
nicznym

28. Koncern New Holland zaprosi∏ starannie wyselek-
cjonowanà grup´ specjalistów z bran˝y drogowej
na plenerowà impez´ Road Building Symposium.
Odby∏a si´ na specjalnie przygotowanym terenie
w pobli˝u Berlina. Fachowcy z Niemiec, Francji,
Polski i Czech mogli przekonaç si´ tu o walorach
ca∏ej palety najnowszych maszyn New Holland

30. Mascus czyni teraz znaczàcy krok na drodze 
swego dynamicznego rozwoju rozpoczynajàc
dzia∏alnoÊç na jednym z najwa˝niejszych rynków,
jakim jest Rosja

32. U˝ywanie narz´dzi Slide Sledge pozwala nie tylko
znacznie zredukowaç niebezpieczeƒstwo wypad-
ków podczas prac warsztatowych, ale tak˝e wyko-
nywaç je przez jednà zamiast dwóch osób. W ten
niezwykle prosty sposób warsztatom udaje si´
zwi´kszyç wydajnoÊç pracy przy jednoczesnym
zredukowaniu jej kosztów
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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: .......................................................................................................................................

Prosz´ o  regularne, bezp∏atne przesy∏anie elektronicznej gazety „PosBudNews”

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

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

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

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

!
!
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Wwielkim finale organizowanego dla mechani-
ków konkursu Scania Top Team najlepsza
okaza∏a si´ ekipa z Australii reprezentujàca

serwis Scania w Prestons. Zwyci´zcy pozostawili w po-
konanym polu dziesi´ç innych zespo∏ów z ca∏egoÊwia-
ta. Jej cz∏onkowie mogà z dumà nazywaç siebie: Sca-
nia Top Team. – To spe∏nienie marzeƒ. Ka˝dy cz∏onek
naszego zespo∏u wykona∏ doskona∏à prac´ – powiedzia∏
lider zespo∏u Christopher Nobbs.
W ostatecznym starciu najlepszych zespo∏ów serwiso-
wych w finale Scania Top Team zwyci´˝yç móg∏ tylko
jeden. Uda∏o si´ to pracownikom warsztatu Scania
z Prestons, nieopodal Sydney w Australii. Pomimo nie-
zbyt udanego poczàtku, australijska dru˝yna zdo∏a∏a
odrobiç straty, by ostatecznie, po pe∏nej dramatyzmu
rywalizacji, odnieÊç zwyci´stwo.
Fina∏ obserwowa∏ Leif Östling, prezes i dyrektor gene-
ralny Scania. PokreÊli∏ on znaczenie zaanga˝owania
mechaników. – Zaanga˝owani pracownicy to klucz
do sukcesu w obs∏udze serwisowej. Dobrym tego przy-
k∏adem sà zespo∏y, które zakwalifikowa∏y si´ do tego-
rocznego fina∏u Scania Top Team. Ale w serwisach Sca-
nia na ca∏ym Êwiecie jest wiele takich zespo∏ów. To one
motywowa∏y finalistów do wspi´cia si´ na wy˝yny w∏a-
snych mo˝liwoÊci – zauwa˝a Leif Östling.

Na podium tegorocznego Scania Top Team oprócz Au-
stralijczyków z Prestons znaleêli si´ tak˝e mechanicy
pracujàcy w belgijskim Torhout (drugie miejsce) oraz
pracownicy serwisu Scania z Veghel w Holandii (trzecie
miejsce). W tym roku do rywalizacji przystàpi∏o po-
nad szeÊç tysi´cy mechaników z 46 krajów. Oprócz
promowania zawodu mechanika samochodowego, ce-
lem Scania Top Team jest propagowanie najlepszych
metod obs∏ugi serwisowej pojazdów tej marki. 

Atlas Copco wprowadzi∏ na rynek produkt T-WiZ
– nowoÊç w systemach wiercenia z gwintem typu T.
Choç wyglàda podobnie do swoich poprzedników,

to na wyglàdzie podobieƒstwa si´ koƒczà. Nowy przewód
wiertniczy ∏àczàcy w sobie ˝erdzie T-WiZ Speedrods
i ∏àczniki T-WiZ, cechuje d∏u˝szym – nawet do trzydziestu

procent – okresem eksploatacji. Oznacza to rzadszà wy-
mian´ ˝erdzi i wi´kszà wydajnoÊç na zmianie.
T-WiZ to mocny system gwintowany dzi´ki wi´kszej sta-
bilnoÊci gwintu. W rzeczywistoÊci jest on wystarczajàco
wytrzyma∏y, aby nie dopuÊciç do p´kni´cia w otworze
strza∏owym. Dzi´ki temu nie trzeba ju˝ koncentrowaç
si´ na czasoch∏onnej wymianie ˝erdzi i ∏àczników i mo˝-
na utrzymywaç du˝o mniejsze zapasy narz´dzi. 
Bez wzgl´du na miejsce u˝ytkowania – pod ziemià,
w kopaniach odkrywkowych czy na placach budowy
– ró˝nica jest znaczàca. Nie ma lepszego sposobu
na prac´ w twardych formacjach i sp´kanych ska∏ach.
T-WiZ, poniewa˝ jest to najmocniejszy system z gwin-
tem T na rynku, charakteryzuje si´ wi´kszà stabilnoÊcià
gwintu i szybszà zmianà ˝erdzi. 
U˝ycie T-WiZ przek∏ada si´ na bardzo realne przyspie-
szenie pracy. Zwi´kszenie wydajnoÊci pozwala wy-
wierciç wi´cej otworów na zmianie, co otwiera mo˝li-
woÊç szybszego wykonania prac strza∏owych i szyb-
szego post´pu prac. Dzi´ki ni˝szym kosztom roboci-
zny, mniejszym zapasom i mniejszej administracji
– nie wspominajàc o mniejszej liczbie ˝erdzi i ∏àczni-
ków – T-WiZ pomaga wiertaczom w pe∏ni panowaç
nad realizowanymi przez nich projektami.

Australijczycy zwyci´˝yli w konkursie Scania Top Team

T-WiZ - nowoÊç Atlas Copco

W tym roku w Top Team zwyci´˝yli Australijczycy pozostawiajàc w pokonanym
polu ponad szeÊç tysi´cy mechaników z 45 krajów

T-WiZ to supermocny system dzi´ki wi´kszej stabilnoÊci gwintu. SpecjaliÊci
z Atlas Copco twierdzà, ˝e pr´dzej ulegnie zu˝yciu ni˝ zdà˝y p´knàç
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Nowa siedziba Wacker Neuson SE w Reichertsho-
fen pod Monachium traktowana jest jako g∏ówne
centrum zarzàdzania. W∏aÊnie stàd koncern do-

konuje mi´dzynarodowej ekspansji obs∏ugujàc nie tylko
swych trzydzieÊci przedstawicielstw rozsianych po ca-
∏ym Êwiecie, ale tak˝e szeÊçdziesiàt osiem oddzia∏ów
handlowych i serwisowych z terenu Niemiec.
Dzia∏ka na której powsta∏y budynki zosta∏a zakupio-
na przez firm´ Wacker ju˝ w roku 1955. MieÊci∏ si´
na niej biurowiec zarzàdu firmy. Tereny te sta∏y si´ mod-
ne z chwilà oddania do u˝ytku wioski olimpijskiej
na Igrzyska, które odby∏y si´ w Monachium w roku 1972.
Budowa nowego obiektu zlokalizowanego w pobli˝u eu-

ropejskiego centrum logistycznego Grupy trwa∏a trzy la-
ta, a jej koszty wynios∏y blisko czterdzieÊci trzy miliony
euro. Nowo otwarte centrum posiada powierzchni´ biu-
rowà wynoszàcà osiemnaÊcie i pó∏ tysiàca metrów kwa-
dratowych. Na kolejnych pi´ciu i pó∏ tysiàcach metrów
kwadratowych mieÊci si´ oÊrodek badawczo-rozwojowy
oraz poligon testowy produkowanych przez koncern
Wacker Neuson narz´dzi r´cznych oraz urzàdzeƒ do za-
g´szczania gruntu. OÊrodek stanowi centrum wymiany
informacji z bliêniaczymi placówkami badawczymi Wac-
kern Neuson z USA i Azji. Tu równie˝ odbywajà si´ szko-
lenia dla mechaników i handlowców.
Kompleks budynków zosta∏ zaprojektowany z myÊlà
o dalszym rozwoju firmy. Modu∏owa budowa pozwala
na ró˝norodny podzia∏ i aran˝acj´ przestrzeni biuro-
wych. W razie potrzeby w Reichertshofen stworzyç
mo˝na nawet trzysta pi´çdziesiàt pomieszczeƒ biuro-
wych. – Nasza najnowsza inwestycja stanowi dla nas
dodatkowy bodziec do dzia∏ania. Robimy wszystko,
aby w kolejnych latach utrzymaç wiodàcà pozycj´
wÊród Êwiatowych producentów sprz´tu dla bran˝y
budowlanej. Dzia∏amy innowacyjnie, stale si´ rozwija-
my. Ponad po∏owa wytwarzanych przez nas produktów
zosta∏a zaprojektowana przez naszych in˝ynierów
w ciàgu ostatnich pi´ciu lat. Chcemy utrzymaç t´ ten-
dencj´. Mamy wszelkie dane ku temu, by tego doko-
naç. Nasi konstruktorzy sà bowiem autorami po-
nad szeÊciuset rozwiàzaƒ obj´tych ochronà patentowà
– powiedzia∏ podczas uroczystoÊci otwarcia nowej sie-
dziby Cem Peksaglam, prezes Grupy Wacker Neuson.
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Wacker Neuson zaprosi∏ do swej nowej siedziby

Sany chce usprawniaç dzia∏anie serwisu

Mamy kolejny dowód na to, chiƒskiej firmie Sany
niezwykle zale˝y na usprawnieniu serwisowej
obs∏ugi posprzeda˝nej. Przeprowadzi∏a bo-

wiem internetowà ankiet´, której pytania majà pomóc
w lepszym zrozumieniu potrzeb u˝ytkowników maszyn
tej marki. Choç wype∏nienie kwestionariusza nie zajmu-
je wi´cej ni˝ kilka minut, to jednak trudno niekiedy prze-
konaç respondentów do poÊwi´cenia swego czasu. 
Sany znalaz∏o i na to sposób. Zach´ca u˝ytkowników
swych maszyn do udzielenia odpowiedzi na pytania
wr´czajàc upominki za udzia∏ w badaniu. Troch´
szcz´Êcia potrzeba, by wygraç powa˝niejsze nagrody
– przygotowano sto voucherów o wartoÊci 100 dola-
rów, dziesi´ç o wartoÊci 500 dolarów i jeden wart do-
k∏adnie 3.188 dolarów. Ka˝dy z nich mo˝na wymieniç
u najbli˝szego dealera Sany na cz´Êci zamienne. An-
kietà obj´to wy∏àcznie zagranicznych w∏aÊcicieli ma-
szyn Sany. Opinie klientów z Chin firma uzyskuje po-
przez krajowych dealerów.

Badanie prowadzone jest do 31 grudnia 2011, a formu-
larz znaleêç mo˝na na stronie http://fun.sanygro-
up.com/sanyquestionhw/index_en.jsp 

Nowa siedziba Wacker Neuson SE w Monachium traktowana jest jako g∏ówne
centrum zarzàdzania. Stàd koncern dokonuje mi´dzynarodowej ekspansji 

Sany zorganizowa∏o internetowà ankiet´, której pytania majà pomóc w lepszym
zrozumieniu potrzeb u˝ytkowników maszyn tej marki
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Historia marki Hitachi – czo∏owego dziÊ producen-
ta mi´dzy innymi maszyn budowlanych – rozpo-
czyna si´ w roku 1910, kiedy to Namihei Odaira

otworzy∏ zak∏ad naprawy urzàdzeƒ elektrycznych. Bar-
dzo szybko firma podj´∏a tak˝e produkcj´. Pierwszymi
jej produktami by∏y trzy modele silników elektrycznych
o nie budzàcej dziÊ respektu mocy 5 KM (3,6775 kW).
Choç Hitachi przed ponad pó∏wieczem bra∏a udzia∏
w pracach projektowych pierwszej w Japonii koparki, to
na powa˝nie zaj´∏a si´ produkcjà maszyn budowlanych
dopiero w roku 1970. Koncern Hitachi zdecydowa∏ si´
wówczas na dokonanie gruntownych zmian w swych ja-
poƒskich strukturach. Polega∏y one mi´dzy innymi
na wydzieleniu z nich dzia∏u zajmujàcego si´ wy∏àcznie
projektowaniem i wytwarzaniem sprz´tu budowlanego.

Od tej chwili dzia∏a∏ on jako niezale˝na firma pod nazwà
Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. Firma rozpo-
cz´∏a w tym czasie masowà produkcj´ dêwigów gàsie-
nicowych. Przeznaczone pierwotnie na rynek lokalny,
szybko jednak zacz´∏y byç powszechnie wykorzystywa-
ne na ca∏ym Êwiecie. Sprawdza∏y si´ przede wszystkim
przy robotach fundamentowych. Maszyny budowlane
Hitachi zacz´∏y trafiaç do Europy od roku 1968 za po-
Êrednictwem holenderskiej firmy Hovers Constructie
NV, która uzyska∏a status wy∏àcznego importera na kra-
je Beneluksu. Dobrze zapowiadajàca si´ wspó∏praca
zakoƒczy∏a si´ jednak bardzo szybko. Na dodatek bar-
dzo nieprzyjemnie. Ju˝ w roku 1972 Hovers zosta∏
zmuszony do og∏oszenia bankructwa. Nie trzeba doda-
waç, ˝e stanowi∏o to niemi∏à niespodziank´ dla euro-
pejskich u˝ytkowników maszyn Hitachi. W jednym mo-
mencie odci´ci zostali bowiem nie tylko od dostaw no-
wych maszyn, ale tak˝e cz´Êci zamiennych. Aby zara-
dziç niema∏emu zamieszaniu i nie utraciç zaufania eu-
ropejskich klientów, japoƒski koncern podjà∏ decyzj´
o powo∏aniu do ˝ycia Hitachi Construction Machinery
(Europe). Od tego momentu datuje si´ obecnoÊç Hita-
chi na rynkach europejskich. 

W ciàgu pierwszych dziesi´ciu lat dzia∏alnoÊci Hitachi
Construction Machinery (Europe) sprzeda∏o europej-
skim klientom pi´çset maszyn. Aby zapewniç rytmicz-
noÊç dostaw cz´Êci zamiennych firma zdecydowa∏a si´
w roku 1981 na stworzenie centralnego magazynu
w holenderskim Osterhout, który obs∏ugiwa∏ nie tylko
Europ´, ale tak˝e Afryk´ i kraje Bliskiego Wschodu.
W roku 1986 Hitachi podpisa∏a umow´ o wspó∏pracy
z Grupà Fiat. Przewidywa∏a ona uruchomienie produkcji
kilku modeli koparek gàsienicowych Hitachi w fabryce
Fiata we w∏oskim San Mauro. Pozosta∏e modele koparek
gàsienicowych Hitachi importowano z Japonii. Pierwsza
maszyna marki Fiat-Hitachi zosta∏a dostarczona nabyw-
cy z Holandii w kwietniu 1988 roku.
Lata dziewi´çdziesiàte ubieg∏ego stulecia przynios∏y uru-
chomienie produkcji minikoparek we w∏asnych zak∏a-
dach w holenderskim Osterhout. Poczàtkowo powstawa-
∏y tam dwa modele tych maszyn. DziÊ jest ich pi´ç. Jed-
noczeÊnie ros∏a tak˝e wielkoÊç produkcji, dziÊ HCME
wytwarza w Europie trzykrotnie wi´cej minikoparek ni˝
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Hitachi – twórca pierwszej japoƒskiej koparki

Pierwszymi maszynami Hitachi dla bran˝y budowlanej by∏y dêwigi gàsienicowe.
Firma wytwarza ich kolejne generacje do dziÊ…

W takich budynkach mieÊci∏ si´ w roku 1910 zak∏ad naprawy urzàdzeƒ elek-
trycznych, protoplasta koncernu Hitachi

In˝ynierowie Hitachi byli autorami konstrukcji pierwszej japoƒskiej koparki. 
Maszyny tego typu na d∏ugie lata zdominowa∏y produkcj´ japoƒskiej firmy
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w poczàtkowym okresie, stajàc si´ tym samym wiodà-
cym producentem tego typu maszyn w naszym regionie.
W roku 1997 Hitachi Construction Machinery (Europe)
Êwi´towa∏o jubileusz dwudziestopi´ciolecia dzia∏alno-
Êci. UÊwietni∏o go w szczególny sposób, bo wprowa-
dzajàc certyfikacj´ systemów zarzàdzania jakoÊcià ISO
wszystkich swych dzia∏ów. Jako pierwszy certyfikat
ISO 9001 otrzyma∏a fabryka wytwarzajàca minikoparki.
Od roku 2000 certyfikatem ISO 9001 legitymuje si´ ca-
∏a firma Hitachi Construction Machinery (Europe).
WczeÊniej, bo w paêdzierniku 1998, Hitachi podpisa∏o
umow´ partnerskà z Euclidem. Wspó∏praca okreÊla-
na mianem „Partnerstwa nowego tysiàclecia” mia∏a
na celu umocnienie pozycji Hitachi w stosunkach z Euc-
lidem. Przed podpisaniem umowy Hitachi by∏o w∏aÊci-
cielem osiemdziesi´ciu procent akcji gie∏dowych Eucli-
da. Potem odkupi∏o reszt´ od Volvo Construction Equ-
ipment stajàc si´ jedynym i wy∏àcznym dystrybutorem

maszyn oferowanych pod markà Euclid-Hitachi.
W marcu 2001 roku Hitachi og∏osi∏o zakoƒczenie wspó∏-
pracy z Fiatem i likwidacj´ fabryki Fiat-Hitachi Excava-
tors S.p.A. (FHE). Sprzeda˝ udzia∏ów Hitachi w∏oskiemu
partnerowi nastpi∏a rok póêniej. Od tego czasu Hitachi
samodzielnie kszta∏tuje swà strategi´ dotyczàcà Euro-
py, Bliskiego Wschodu i Afryki.
W listopadzie 2001 roku w Amsterdamie ruszy∏a bu-
dowa fabryki oraz centrum badawczo-rozwojowego
Hitachi. Zajmujà si´ one konstrukcjà i produkcjà ko-
parek klasy 10÷50 ton. Rok póêniej Hitachi Construc-
tion Machinery (Europe) przekszta∏cono w spó∏k´ ak-
cyjnà. Od roku 2003 Hitachi jest równie˝ producen-
tem ∏adowarek ko∏owych. Poszerzenie asortymentu
o te maszyny by∏o mo˝liwe dzi´ki przej´ciu aktywów
japoƒskiej firmy Furukawa. Obecnie paleta produkcyj-
na koncernu przedstawia si´ niezwykle imponujàco.
Szczególnie je˝eli chodzi o koparki – od maszyn kom-
paktowych po giganty o ci´˝arze roboczym si´gajà-
cym 780 ton. Hitachi oferuje najwi´kszà ró˝norodnoÊç
w tej kategorii maszyn spoÊród wszystkich Êwiatowych

producentów. Oprócz koparek gàsienicowych i ko∏o-
wych oraz wspomnianych wczeÊniej ∏adowarek ko∏o-
wych koncern wytwarza równie˝ ˝urawie mobilne, wo-
zid∏a sztywnoramowe, platformy robocze oraz specjali-
styczny osprz´t roboczy. 
Hitachi przywiàzuje du˝e znaczenie do obecnoÊci
na rynku europejskim traktujàc jà niezwykle presti˝owo.
Problemy z realizacjà nakreÊlonej strategii powodowane
sà g∏ównie przez ograniczone zapotrzebowanie rynków
naszego kontynentu na koparki hydrauliczne. Dlatego
te˝ japoƒski koncern zamierza w najbli˝szym czasie pro-
mowaç w Europie ∏adowarki ko∏owe. Strategia Hitachi
przewiduje, ˝e wszystkie kluczowe podzespo∏y, takie jak
uk∏ady hydrauliczne i silniki b´dà nadal konstruowane
i produkowane w Japonii. Koncern b´dzie jednak nadal
utrzymywa∏ swe centra produkcyjne w Europie. 
Maszyny marki Hitachi sà coraz cz´Êciej spotykane
na polskich placach budowy i w kopalniach surowców
skalnych. Wy∏àcznym przedstawicielem Hitachi Con-
struction Machinery (Europe) w Polsce jest firma To-
na z Piekar Âlàskich. Jej wspó∏praca z Hitachi datuje
si´ od roku 2003, kiedy to przej´∏o ono firm´ Furuka-
wa. Tona by∏a wczeÊniej jednym z polskich dystrybu-
torów ∏adowarek ko∏owych tej marki. 
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Od roku 2003 Hitachi jest producentem ∏adowarek ko∏owych. Poszerzenie
asortymentu nastàpi∏o po przej´ciu aktywów japoƒskiej firmy Furukawa

Hitachi to Êwiatowy potentat w konstruowaniu i producji koparek. Nie tylko gà-
sienicowych, ale i coraz bardziej popularnych „ko∏ówek„

Hitachi to specjaliÊci od koparek. Japoƒski koncern oferuje najwi´cej modeli tych ma-
szyn spoÊród wszystkich Êwiatowych producentów, w tym tak˝e prawdziwe giganty

,,

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



,,



10 SERWIS I EKSPLOATACJA  

R
O

Z
M

O
W

A
 O

 M
A

S
Z

Y
N

A
C

H
…

Jedni lubià ogórki…
Maszyny Budowlane: – Komatsu Poland pochwali∏o
si´ nam, ˝e brylowa∏ Pan w Hanowerze na zawodach
dla mechaników… 
Czes∏aw Resel: – A tam zaraz brylowa∏! Po prostu do-
pisa∏o mi szcz´Êcie. Wystartowa∏em w dwóch dyscy-
plinach. Zajà∏em pierwsze i drugie miejsce.  

MB: – Wi´c jednak Pan brylowa∏ nie schodzàc z po-
dium. Na czym polega∏y Paƒskie zadania? 
CR: – Musia∏em przeprowadziç inspekcj´ koparki
po szeÊciu tysiàcach godzin i zgodnie z procedurami
Komatsu zweryfikowaç stan techniczny jej podwozia.
W drugiej konkurencji nale˝a∏o w jak najkrótszym cza-
sie ustaliç przyczyn´ awarii i doprowadziç maszyn´
do pe∏nej sprawnoÊci.

MB: – Bardzo Panu popsuli t´ maszyn´? 
CR: – Troch´ bardziej ni˝ chcieli. Zabra∏em si´ do pracy
i wykry∏em usterk´, o której nie mieli poj´cia s´dziowie!
Popatrzyli, naradzili si´ i przyznali mi racj´. 

MB: – A jak Paƒski sukces przyj´li koledzy?
CR: – Ucieszyli si´. Mo˝e tylko robià mi teraz troch´
wi´cej kawa∏ów. No bo skoro jestem taki dobry… Ale
mówiàc powa˝nie, to bardzo ceni´ sobie atmosfer´
w pracy. Tworzymy zgrany zespó∏, wymieniamy si´ do-
Êwiadczeniami. Rano przed rozpocz´ciem pracy cz´sto
siadamy razem i rozmawiamy o awarii, z którà mieliÊmy
w∏aÊnie do czynienia. Jak doszliÊmy, co by∏o jej przyczy-
nà, jak jà usun´liÊmy. Uczymy si´ wzajemnie od siebie.
Cz∏owiek uczy si´ przecie˝ ca∏e ˝ycie. Zw∏aszcza, ˝e
musi naprawiaç coraz bardziej skomplikowane maszyny. 

MB: – Wspomnia∏ Pan, ˝e podczas zawodów w Hanowe-
rze dopisywa∏o Panu szcz´Êcie. Samo szcz´Êcie nie wy-
starczy chyba do przeprowadzenia skutecznej naprawy?
CR: – Szcz´Êciu trzeba pomóc. Najlepiej ci´˝kà pracà!

MB: – Skàd wzi´∏o si´ Paƒskie zainteresowanie maszy-
nami budowlanymi. Jak d∏ugo pracuje Pan w Komatsu?
CR: – Do bran˝y maszyn budowlanych trafi∏em w 1987
roku. Znalaz∏em wówczas zatrudnienie w Bumarze ¸a-
b´dy. Od samego poczàtku pracowa∏em w serwisie,
choç mia∏em te˝ do czynienia z produkcjà. W ¸ab´dach
serwis wspó∏pracowa∏ bowiem z prototypownià. Sk∏a-
daliÊmy prototypy, koparki i dêwigi, a w ramach produk-
cji specjalnej tak˝e czo∏gi. W Bumarze pracowa∏em a˝
do roku 2006. Perspektywy by∏y jednak coraz s∏absze.
Trzeba by∏o zrobiç jakiÊ ruch. Poszed∏em do Komatsu.

MB: – Co przynios∏a Panu zmiana pracodawcy? 
CR: – W ¸ab´dach by∏em ciàgle w delegacji, tak˝e po-
za granicami kraju. Pracowa∏em w Indiach, póêniej

w Kongo, gdzie KGHM eksploatowa∏ z∏o˝a kobaltu i mie-
dzi. Maszyny budowlane do obs∏ugi tego projektu zaku-
piono w Stalowej Woli i Bumarze ¸ab´dy. Naszym zada-
niem by∏a ich obs∏uga serwisowa oraz szkolenie kongij-
skich kolegów. By∏em w Afryce szeÊç razy, zawsze
po cztery albo nawet pi´ç miesi´cy. W sumie wi´c po-
nad dwa lata sp´dzi∏em poza domem. Pobyt w Kongo to
by∏a niez∏a szko∏a ˝ycia i zawodu. B´dàc na miejscu robi-
liÊmy praktycznie wszystko przy maszynach ró˝nego ty-
pu. Spycharki, koparki, ∏adowarki, równiarki, dêwigi
i wiertnice przestawa∏y mieç przede mnà tajemnice.
Mo˝na powiedzieç, ˝e w dalekim Kongo sta∏em si´ me-
chanikiem z prawdziwego zdarzenia.

MB: – Czy nie czuje si´ Pan jednym z ostatnich Mohi-
kanów? Mówi si´, ˝e dziÊ prawdziwych mechaników ju˝
nie ma. Zostali zastàpieni przez „wymieniaczy”…
CR: – Na pierwszy rzut oka tak to wyglàda, ale to nie
do koƒca prawda. U˝ytkownikowi, któremu popsuje si´
maszyna, zale˝y na jak najszybszym usuni´ciu awarii. Stàd
w∏aÊnie modu∏owa budowa maszyn. Wymienia si´ ca∏y
blok i po krzyku. Trzeba jednak umieç zlokalizowaç uster-
k´, wiedzieç nie tylko co, ale i jak wymieniç. A po naprawie
wyregulowaç maszyn´. To prawda, ˝e do wi´kszoÊci pod-
zespo∏ów elektronicznych nawet nie zaglàdam, ale z ca∏à
pewnoÊcià jestem mechanikiem, a nie „wymieniaczem”. 

MB: – Czy na co dzieƒ pos∏uguje si´ Pan cz´Êciej
kluczem i m∏otkiem czy komputerem?
CR: – I tym, i tym. Bez klucza i m∏otka nie da rady, bez
komputera tym bardziej. Szczególnie je˝eli bior´ si´ do
naprawy maszyny nowszego typu. 

MB: – Gór´ bierze zatem elektronika?
CR: – Bierze. Wystarczy przecie˝ przeprogramowaç
komputer sterujàcy, by ca∏kowicie zmieniç charaktery-
styk´ pracy maszyny. Pod wzgl´dem mechanicznym
mamy wcià˝ t´ samà maszyn´, ale o zupe∏nie innych
parametrach roboczych. W szerokim zakresie zmieniaç
mo˝na równie˝ charakterystyk´ nowoczesnych, stero-
wanych elektronicznie silników. 

MB: – A skoro tak, to czy uk∏ady elektroniczne nie czy-
nià maszyn zbyt skomplikowanymi? Czy operatorzy po-
trafià wykorzystaç mo˝liwoÊci nowoczesnego sprz´tu?
CR: – Hm… Dobre pytanie. Na pewno nowe maszyny
sà coraz bardziej skomplikowane, rzàdzi nimi elektroni-
ka. Tak jest i nie ma od tego odwrotu. Jednak to, co
w zamyÊle producentów ma u∏atwiaç prac´ operatora,
nie zawsze to czyni, a cz´sto nawet utrudnia zadanie
mechanikom. Mamy do czynienia z coraz bardziej
skomplikowanymi konstrukcjami, podatnymi na uszko-
dzenia. Trudniej te˝ je naprawiaç. A operatorzy? Spoty-
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Rozmowa z Czes∏awem Reselem, 
mechanikiem w mys∏owickim Oddziale Komatsu Poland 

kam ró˝nych. Dbajàcych o maszyn´ i lekcewa˝àcych
podstawowe obowiàzki. Nie znajdujàcych czasu, by za-
poznaç si´ z instrukcjà obs∏ugi. Powinna ona byç za-
wsze w maszynie, a le˝y, cz´sto jeszcze zafoliowana,
gdzieÊ w biurze budowy. Zauwa˝y∏em, ˝e najbardziej
narzekajà na maszyny ci, którzy nie bardzo radzà sobie
nawet z ich podstawowà obs∏ugà.

MB: – Czy stara si´ Pan docieraç do opornych, nie
dbajàcych o maszyn´, by zmieniç ich podejÊcie?
CR: – Mo˝na by powiedzieç, ˝e im gorsze traktowanie
maszyny, tym lepiej dla serwisu. Wi´cej napraw, wi´kszy
zarobek. Ale robimy wszystko, by podnieÊç chocia˝ tro-
ch´ kultur´ technicznà obs∏ugujàcych maszyny. Nie
mo˝na przecie˝ patrzeç oboj´tnie, gdy ktoÊ niszczy faj-
ny sprz´t, swoje miejsce pracy! 

MB: – By∏ Pan ju˝ na szkoleniach w Japonii?
CR: – Nie by∏em, ale to nawet lepiej, bo ja ju˝ si´ w ˝yciu
najeêdzi∏em po egzotycznych miejscach. Na szkolenia
je˝d˝´ najcz´Êciej pod Warszaw´ do Sulejówka. Tam mie-
Êci si´ Komatsu Poland, które zaprasza specjalistów z na-
szych fabryk w Anglii albo z Niemiec. To fachowcy z praw-
dziwego zdarzenia. Fajnie jest podyskutowaç z nimi o pro-
blemach, na jakie napotykamy w codziennej pracy. 

MB: – A w∏aÊnie… Na co dzieƒ pracuje Pan w warszta-
cie w Mys∏owicach, czy naprawia maszyny w terenie?
CR: – Na poczàtku mojej pracy w Komatsu jeêdzi∏em
po ca∏ej Polsce. Teraz nie doÊç, ˝e w Mys∏owicach mamy
mo˝liwoÊci naprawy ka˝dej maszyny, to jeszcze wesz∏a
rejonizacja. Ograniczy∏o to nieco wyjazdy i nie je˝d˝´ da-
leko do maszyn. Cieszy to mojà ˝on´, bo teraz bywam
poza domem kilkanaÊcie godzin, a nie kilka dni. Nie mó-
wiàc ju˝ o miesiàcach sp´dzonych w delegacjach, gdy
pracowa∏em jeszcze w ¸ab´dach.

MB: – Czy warto byç mechanikiem maszyn budowla-
nych? W samochodach praca ∏atwiejsza, a i presti˝
jakby wi´kszy…
CR: – Jeden lubi ogórki, inny ogrodnika córki… Nie-
którzy uwa˝ajà, ˝e maszyny budowlane to prymityw-
ny sprz´t, na dodatek pokryty grubà warstwà brudu.
Jestem odmiennego zdania i z pewnoÊcià nie przenio-
s´ si´ do serwisu samochodowego.

MB: – Czy ma Pan jakieÊ hobby?
CR: – Poza maszynami budowlanymi?

MB: – Maszyny to Paƒska praca…
CR: – Praca, ale taka, którà lubi´, a wi´c i troch´ hob-
by. Dlatego cz´sto pracuj´ tak˝e po wyjÊciu z warszta-
tu. Choç mo˝e zabrzmi to dziwnie, lubi´ nietypowe

usterki. Gdy nie uda si´ dojÊç do ich przyczyny w nor-
malnym czasie pracy, zostaj´ po godzinach, albo „wal-
cz´” z problemem w domu. Zdarza si´, ˝e do bladego
Êwitu. Na szcz´Êcie, mam te˝ inne pasje. Interesujà
mnie snowboard, pi∏ka no˝na i samochody. Raczej te
szybkie. Lubi´ czytaç o samochodach, prowadziç
i od czasu do czasu zajrzeç pod ich mask´.

MB: – Uprawia Pan sport, czy te˝ jest kibicem w kapciach?
CR: – Je˝d˝´ na nartach i desce snowboardowej,
uprawia∏em swego czasu pi∏k´ no˝nà. Mo˝e nawet zro-
bi∏bym karier´, ale z∏apa∏em paskudnà kontuzj´ kolana.

MB: – Jest Pan mechanikiem, ale niekiedy musi stanàç
po drugiej stronie barykady stajàc si´ klientem serwisu.
To powód do stresu?
CR: – Pyta Pan, czy mam zaufanie do kolegów po
fachu? Z tym bywa ró˝nie, bo niestety spotyka si´ ca∏à
mas´ ludzi niedouczonych, a cz´sto tak˝e nieuczciwych.
Chcà szybko zarobiç nic nie dajàc w zamian. Najbardziej
denerwuje mnie, gdy  p∏ac´ drogo za napraw´, a jest ona
nieskuteczna. Albo gdy ktoÊ naciàga mnie na wymian´
cz´Êci, która nie mo˝e mieç nic wspólnego z usterkà.

MB: – Jaki typ maszyn lubi Pan naprawiaç?
CR: – Zasada jest taka, ˝e im wi´ksza maszyna tym
∏atwiejsza naprawa. Najlepsze dla mechanika sà kopar-
ki powy˝ej dwudziestu ton, bo do wszystkiego ∏atwo si´
dostaç. Inaczej jest ze spycharkami, tu trzeba si´ za-
wsze du˝o narozkr´caç. Na szcz´Êcie rzadko si´ psujà.
Maszyny kompaktowe te˝ stanowià problem, bo
wszystko upakowane jest na ma∏ej przesrzeni. Z kole-
gami Êmiejemy si´, ˝e przy ich naprawie jako pomocnik
przyda∏by si´ nam krasnoludek silny w r´kach. 

Rozmawia∏: Jacek Baraƒski 
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Jednym z najciekawszych momentów „Âniadania
Prezesów” – dorocznej imprezy organizowanej
przez nasze Wydawnictwo by∏a dyskusja o normach

emisji spalin, a raczej o ich wp∏ywie na produkcj´ maszyn
budowlanych. Czy koniecznoÊç stosowania coraz nowo-
czeÊniejszych silników ma pozytywny wp∏yw na bran˝´
czy na odwrót – zwiàzane z tym nieuchronne podniesie-
nie cen spowoduje, ˝e sprzeda˝ nowych maszyn spad-
nie, a na rynku i tak funkcjonowaç b´dzie nadal przestrza-
∏y sprz´t. Niebezpieczny nie tylko dla Êrodowiska?

Ani Êwiatowy kryzys finansowy, ani jakiekolwiek wahania
koniunktury gospodarczej nie powinny prowadziç
do obni˝enia norm Êrodowiskowych. Poprawa jakoÊci
powietrza jest celem Unii. Przeciwdzia∏anie emisji u êró-
d∏a ma istotne znaczenie dla osiàgniàcia tego celu,
w tym dla zmniejszenia emisji generowanej przez ma-
szyny samojezdne nie poruszajàce si´ po drogach pu-
blicznych – g∏osi stanowisko Parlamentu Europejskiego,
który jednak pod naciskiem producentów zwi´kszy∏ nie-
co liczb´ maszyn budowlanych nap´dzanych silnikami
spe∏niajàcymi Tier3, jakie mogà byç wprowadzane
do obrotu w okresie przejÊciowym. PoprosiliÊmy goÊci
„Âniadania Prezesów” o wyra˝enie opinii na ten temat.
Rozgorza∏a dyskusja, w której poglàdy wymieniali
przedstawiciele firm europejskich i azjatyckich.

Zbigniew Medyƒski (Volvo Maszyny Budowlane)
Volvo CE jako pierwsza firma wprowadzi∏o do produkcji
niemal˝e pe∏nà palet´ maszyn, których silniki spe∏niajà
norm´ Tier 4-Interim/Stage IIIB. JesteÊmy te˝ praktycznie
gotowi do spe∏nienia zapisów normy finalnej, która za-
cznie obowiàzywaç w roku 2014. OczywiÊcie, by to uzy-
skaç, musieliÊmy ponieÊç pot´˝ne koszty tworzàc nowà
generacj´ silników. Jednak dla szwedzkiego koncernu
ochrona Êrodowiska jest jednà z podstawowych warto-
Êci, dlatego te˝ Volvo gotowe jest do wprowadzenia
w wyznaczonym terminie silników, które spe∏nià finalnà
norm´ emisji spalin znacznie ograniczajàc emisj´ tlen-
ków azotu oraz czàstek sta∏ych. Widaç jednak wyraênie,
˝e wielu naszych konkurentów nie jest jeszcze na to
przygotowana. Niedawno pod ich naciskiem podniesio-
no przecie˝ kwoty flex z 20 do 35 procent (dyrektywa ela-
styczna umo˝liwia producentom maszyn wyprowadzenie
do obrotu ograniczonej liczby maszyn, których silniki nie
spe∏niajà wartoÊci granicznych obecnie obowiàzujàcych,
ale zosta∏y homologowane zgodnie z wymaganiami po-
przedniego etapu przyp.red.). Chciano de facto przesu-
nàç moment wprowadzenia nowych norm. Jednak wszy-
scy zdajà sobie spraw´, ˝e stanowià one koniecznoÊç
i niezaprzeczalnà korzyÊç dla Êrodowiska. Niewàtpliwie
maszyna z silnikiem nowej generacji i uk∏adem obróbki
spalin jest dro˝sza, ale te˝ bardziej ekonomiczna. Nowà
generacj´ silników cechuje bowiem odczuwalnie mniej-
sze zu˝ycia paliwa.

Miros∏aw Surowaniec (Huta Stalowa Wola)
Z uwagi na zwi´kszenie limitów flex preferujemy silniki
Tier 3. Jest bowiem jeden bardzo wa˝ny aspekt tej spra-
wy – silniki spe∏niajàce zapisy normy Tier 4-Interim/Stage
IIIB wymagajà stosowania paliwa dobrej jakoÊci. W przy-
padku eksportu naszych maszyn na przyk∏ad do Rosji po-
jawia si´ problem. Nowe silniki nie b´dà bezawaryjnie
pracowaç na gorszym paliwie. Jako producent maszyn
chcemy zatem jak najd∏u˝ej stosowaç jednostki
nap´dowe spe∏niajàce norm´ Tier 3. Jest to w chwili
obecnej naszym priortytetem.

Mateusz Gbiorczyk (Sany) 
Zastanówmy si´, czy zaostrzenie norm emisji spalin ma
sens nie tylko z ekonomicznego, ale i ekologicznego
punktu widzenia. Zanieczyszczenie Êrodowiska stanowi
problem, ale jest to problem globalny i z pewnoÊcià nie
rozwià˝emy go zaostrzajàc przepisy w Europie i USA. Te
same normy powinny obowiàzywaç na ca∏ym Êwiecie.
Musimy wziàç pod uwag´ koszty przeprowadzenia ba-
daƒ, rozwoju technologii, modernizacji silników, koszty
zmian linii produkcyjnych. Ponadto koszty produkcji od-
noszà si´ w tej sytuacji tak naprawd´ do dwóch modeli
ka˝dej maszyny – innego na Europ´ i USA, innego
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Nowe normy emisji spalin. Kto za, kto przeciw?

Miros∏aw Surowaniec (Huta Stalowa Wola): – Chcemy jak najd∏u˝ej stosowaç
silniki spe∏niajàce norm´ Tier3

Mateusz Gbiorczyk (w Êrodku) – Zanieczyszczenie Êrodowiska jest problemem
globalnym i z pewnoÊcià nie rozwià˝emy go zaostrzajàc przepisy w Europie 
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na Ameryk´ Po∏udniowà, Afryk´, Azj´. Nie wyobra˝am
sobie sprzedawania do Afryki maszyn spe∏niajàcych naj-
nowsze normy obowiàzujàce w Europie, bo sà one
po prostu za drogie. Zastanówmy si´ te˝, jakà cz´Êç za-
nieczyszczeƒ generujà maszyny budowlane? Porównaj-
my liczb´ poruszajàcych si´ po drogach samochodów
osobowych z populacjà maszyn budowlanych… Prze-
cie˝ to tylko u∏amek. Byç mo˝e surowe normy emisji
spalin traktowaç nale˝y jako kwesti´ wizerunkowà. Eu-
ropa chce pokazaç Êwiatu, jak dba o Êrodowisko. Stara-
nia producentów maszyn budowlanych tylko w ma∏ym
stopniu zmniejszà globalnà degradacj´ Êrodowiska. 

Zbigniew Medyƒski:
To prawda, ˝e Europa sama nie rozwià˝e problemu za-
nieczyszczenia Êrodowiska, musimy jednak od czegoÊ
zaczàç, postawiç konkretne wymagania, podobnie jak
w samochodach osobowych i ci´˝arowych. Tam ob-
ostrzenia wprowadzono wczeÊniej. 

Mateusz Gbiorczyk:
KorzyÊci z mniejszego zanieczyszczania Êrodowiska na-
turalnego nie sà adekwatne do koszów, jakie ponoszà
klienci z Europy zmuszeni do kupowania dro˝szych ma-
szyn. Moim zdaniem powinniÊmy si´ raczej zajàç usu-
ni´ciem z placów budowy i z∏omowaniem starych ma-
szyn, które rzeczywiÊcie zanieszczyszczajà Êrodowisko.

Zbigniew Medyƒski:
Problem z∏omowania starych, nie spe∏niajàcych norm
maszyn, jest trudny do rozwiàzania. Musimy poczekaç,
a˝ w naturalny sposób wyjdà z eksploatacji. Nie da si´
zarejestrowaç samochodu, który nie spe∏nia norm, ale
w przypadku maszyn nie stanowi to bariery. Z prostej
przyczyny. Maszyn si´ nie rejestruje.

Mateusz Gbiorczyk:
Koszt wyworzenia maszyny spe∏niajàcej nowe normy
przenosi si´ na cen´. Wysokie ceny ograniczà sprzeda˝
nowych maszyn!

Zbigniew Medyƒski: 
Weêmy jednak pod uwag´, ˝e nowe maszny sà wydaj-
niejsze. Za wy˝szà cen´ otrzymuje si´ sprz´t nap´dzany
silnikiem o lepszych parametrach. Oznacza to zwi´ksze-
nie wydajnoÊci i ograniczenie kosztów eksploatacyjnych.

Dariusz Sobala (Amago) 
Koncern Hyundai spe∏nia wszystkie Êwiatowe normy
emisji spalin. Powiedzmy sobie jednak wyraênie, ˝e
obecnoÊç ka˝dego producenta z Azji na rynkach euro-
pejskich jest sprawà presti˝u. Pieniàdze zarabia si´
na rynkach pozaeuropejskich, takich jak Brazylia, Ame-
ryka Po∏udniowa, Afryka, Indie, Chiny. Wydaje mi si´
równie˝, ˝e problem norm emisji spalin dotyczy w wi´k-

szym stopniu producentów silników. Volvo CE na przy-
k∏ad montuje w swoich maszynach w∏asne silniki, pod-
czas gdy wi´kszoÊç producentów kupuje je na przyk∏ad
u Cumminsa. Cena silnika nowej generacji pójdzie wi´c
w gór´, podczas gdy cena wyprodukowania maszyny
po modernizacji stanowi koszt sta∏y. 

Mariusz Gbiorczyk: 
Ze strony firmy Sany mog´ zapewniç, ˝e dostosujemy
nasze maszyn do standardów unijnych. Jest to dla nas
wa˝ne – mamy silnà pozycj´ w Azji, Afryce i Ameryce
Po∏udniowej, a w tej chwili koncentrujemy si´ na Euro-
pie. Patrzàc na to co si´ dzieje, sàdz´ jednak, ˝e w pew-
nym momencie koszty przewa˝à nad zyskami. 

Miros∏aw Surowaniec:
W przypadku takich pot´g, jak Volvo CE, koszty wpro-
wadzenia nowych norm nie sà relatywnie wysokie. Dla
Huty Stalowa Wola, która korzysta z silników Cumminn-
sa, wzrost kosztów si´gaç mo˝e nawet do 30 procent.
I nie jest to koszt samego silnika. Wydziela on bowiem
bardzo du˝o ciep∏a, co wymaga przeprojektowania
uk∏adu ch∏odzenia. Utrzymanie go w nale˝ytej czystoÊci
jest równie˝ bardziej k∏opotliwe dla u˝ytkownika. Iskier-
k´ nadziei w tej ca∏ej sprawie upatruj´ tylko w tym, ˝e
nowe silniki zu˝ywajà nawet o 10% mniej paliwa. 

T
E

C
H

N
IK

A
 N

A
P

¢
D

O
W

A

Zbigniew Medyƒski  (Volvo Maszyny Budowlane): Ochrona Êrodowiska jest
jednà z naszych podstawowych wartoÊci

Dariusz Sobala (Amago): Koncern Hyunday spe∏nia wszystkie Êwiatowe normy
emisji spalin
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Ciàgnik gàsienicowy Cat D7E
z nap´dem elektrycznym to
innowacyjna konstrukcja

wyznaczajàca tendencje wydajno-
Êci w swej klasie przy jednocze-
snym ograniczeniu nak∏adów eks-
ploatacyjnych. Maszyna znajduje
szeroki zakres zastosowaƒ, nadaje
si´ bowiem w równym stopniu
do spychania ci´˝kich materia∏ów,
jak i dok∏adnego niwelowania tere-
nu. Innowacyjna technologia hybry-
dowa nap´du maszyny stanowiàca
po∏àczenie silnika wysokopr´˝nego
i elektrycznego daje w efekcie
znacznie ograniczenie zu˝ycia pali-
wa, p∏ynów eksploatacyjnych i pod-
zespo∏ów.
Ciàgnik D7E oprócz innowacyjne-
go nap´du imponuje szeregiem
rozwiàzaƒ konstrukcyjnych zwi´k-
szajàcych funkcjonalnoÊç. Maszy-
na posiada bezstopniowà regula-
cj´ pr´dkoÊci jazdy, odznacza si´
doskona∏à zwrotnoÊcià i doskona-
le spisuje si´ podczas wykonywa-
nia skr´tów. Nowej generacji elek-
tro-hydrauliczny uk∏ad sterowania
zapewnia precyzyjnà kontrol´ le-
miesza oraz wysokà czu∏oÊç uk∏a-
du kierowniczego. 
Najwi´ksze innowacje dotyczà jed-
nak oczywiÊcie uk∏adu nap´dowe-
go. Jego tradycyjne podzespo∏y
mechaniczne, takie jak przek∏adnia
hydrokinetyczna i skrzynia biegów
zosta∏y zastàpione przez generator,
falownik i modu∏ nap´dowy. Nap´d
ciàgnika D7E funkcjonuje w ten
sposób, ˝e silnik wysokopr´˝ny Cat
C9.3 wykonany w technologii
ACERT nap´dza pot´˝ny generator
elektryczny przekszta∏cajàcy efek-
tywnie energi´ mechanicznà
w pràd zmienny. Pràd elektryczny
z generatora przep∏ywa przez majà-
ce na co dzieƒ zastosowanie mili-
tarne specjalnie izolowane kable
i z∏àcza do falownika pó∏przewodni-
kowego. Zaawansowany technolo-
gicznie uk∏ad elektroniczny przesy-
∏a pràd zmienny do modu∏u nap´-
dowego kontrolujàcego silniki i za-
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Ciàgnik gàsienicowy Cat D7E z nap´dem elektrycznym

Ci´˝ar roboczy
Masa eksploatacyjna STD SU 25.700 kg
Masa eksploatacyjna LG P S 28.170 kg

Silnik Cat® C9.3 ACERT™
(szeÊciocylindrowy, wysokopr´˝ny z bezpoÊrednim wtryskiem, ch∏odzony cieczà)

PojemnoÊç skokowa 9.300 cm3

Moc znamionowa 175 kW/235 KM
Maksymalny moment obrotowy 
Uk∏ad nap´dowy
Sk∏ada si´ z generatora elektrycznego, falownika i bezszczotkowych silników elek-
trycznych zast´pujàc tradycyjne elementy mechaniczne, takie jak zmiennik momentu
obrotowego i skrzyni´ biegów.
Przedni osprz´t roboczy
Model D7E jest wyposa˝ony w jeden wytrzyma∏y si∏ownik podnoszenia lemiesza.
Zwi´kszona zosta∏a te˝ jego wytrzyma∏oÊç dzi´ki grubszej pow∏oce galwanicznej.
Maszyna mo˝e byç wyposa˝ona w Lemiesze: uniwersalny, pó∏uniwersalny, prosty
oraz nastawny.
Tylny osprz´t roboczy
Dzi´ki dobrze wywa˝onej konstrukcji maszyny nie sà potrzebne obcià˝niki przy pracy
bez tylnego osprz´tu roboczego.
• Zrywak – wykonane fabrycznie elementy monta˝owe zrywaka oznaczajà, ˝e maszy-

na opuszczajàca fabryk´ jest gotowa do szybkiego i ∏atwego pod∏àczenia zrywaka.
• Wciàgarka – nap´dzana hydraulicznie wciàgarka do maszyny D7E ma funkcj´ ste-

rowania ∏adunkiem o zmiennej pr´dkoÊci, podwójny uk∏ad hamulcowy, jednà dêwi-
gni´ sterujàcà i standardowà trójrolkowà prowadnic´ liny.

• Belka zaczepowa maszyny D7E dostosowana zosta∏a do stosowania ró˝nych
narz´dzi roboczych, w tym bron talerzowych, walców, kó∏ rozdrabniajàcych, zgar-
niarek ciàgni´tych oraz innego osprz´tu.

Podwozie
• STD – konfiguracja podwozia do ró˝nych warunków glebowych. Zapewnia prawi-

d∏owy styk z pod∏o˝em i odpowiedni nacisk, maksymalizujàc wydajnoÊç. 
• LGP – konstrukcja przeznaczona do pracy na mi´kkim i grzàskim pod∏o˝u. Szerokie

klepki gàsienic, d∏u˝sze ramy rolek i szerszy rozstaw gàsienic powodujà zwi´kszenie
powierzchni styku z pod∏o˝em, a tym samym zmniejszenie nacisku na pod∏o˝e,
zwi´kszenie stabilnoÊci i zdolnoÊci maszyny do poruszania si´ po grzàskim terenie.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: 
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pewniajàcego zasilanie pràdem
sta∏ym dodatkowych systemów.
Pod∏àczony do zmodernizowane-
go ró˝nicowego uk∏adu sterowa-
nia ciàgnika D7E modu∏ nap´dowy
sk∏adajàcy si´ z najnowoczeÊniej-
szych silników na pràd zmienny,
przekazuje precyzyjny moment
obrotowy przez osie do przek∏adni
g∏ównej. Co wa˝ne, modu∏ nap´-
dowy nie posiada ruchomych sty-
ków elektrycznych i ma jedynie kilka
ruchomych cz´Êci mechanicznych.
Wszystkie elementy elektryczne sà ca∏-
kowicie uszczelnione, co umo˝liwia
bezpiecznà prac´ praktycznie w ka˝-
dych warunkach. Dzi´ki zastosowaniu
ch∏odzenia cieczà konstruktorzy Cater-
pillara uzyskali maksymalnà wydajnoÊç
podzespo∏ów uk∏adu elektrycznego na-
wet w ekstremalnych temperaturach.
W ciàgniku D7E wykorzystano trzycz´-
Êciowà ch∏odnic´ wykonanà z wytrzy-
ma∏ych i niezwykle wydajnych rdzeni
aluminiowych na powietrze do∏adowa-
nia, p∏aszcz wodny i osobny obwód.
Choç dwa ostatnie pracujà w ró˝nym
zakresie temperatury, ch∏odnica wy-
glàda i funkcjonuje niczym jedno zin-
tegrowane urzàdzenie. Obieg powie-
trza kontrolowany jest przez wentyla-
tor hydrauliczny o zmiennej pr´dkoÊci
uzale˝nionej od zapotrzebowania. Daje
to spadek poboru mocy, a tym samym
zu˝ycia paliwa.
Elektryczny uk∏ad nap´dowy zasila-
ny jednostkà wysokopr´˝nà o mo-
cy 235 KM, efektywnie przenosi moc
na pod∏o˝e. Bezstopniowa regulacja
pr´dkoÊci jazdy sprawia, ˝e opera-
tor nie musi zmieniaç biegów. Mo˝e
zatem skupiç si´ ca∏kowicie na wy-
konywanym zadaniu, a nie zajmo-
waç si´ ustawicznym kontrolowa-
niem pr´dkoÊci obrotowej silnika. 
Wyposa˝ony w specjalnà pomp´
o rozmiarze D8 ró˝nicowy uk∏ad kie-
rowniczy zsynchronizowany z nap´-
dem elektrycznym, czyni z ciàgnika
D7E jedyny pojazd, którym mo˝-
na dokonywaç skr´tów w miejscu
z zablokowanà gàsienicà. U∏atwia to
wykonywanie manewrów maszynà.
Testy praktyczne polegajàce na po-
równaniu osiàgów „hybrydy” z ma-

szynà D7R serii 2 o tradycyjnej kon-
strukcji, wykaza∏y, ˝e ma ona znacz-
nie mniejsze zapotrzebowanie
na paliwo. W porównywalnych wa-
runkach pracy maszyna spala∏a
na godzin´ pracy od dziesi´ciu
do nawet trzydziestu procent mniej.
Mniejsze koszty eksploatacji odnoto-
wano równie˝ w przeliczeniu na metr
szeÊcienny przemieszczonego urob-
ku. A je˝eli dodamy do tego wi´kszà
trwa∏oÊç nowatorskiego uk∏adu na-
p´dowego wynikajàcà w du˝ej mie-
rze z ograniczenia liczby ruchomych
cz´Êci, to ciàgnik D7E staje si´ jesz-
cze bardziej interesujàcà konstruk-
cjà. ¸atwà w utrzymaniu, skutecznà
w pracy i oszcz´dnà w eksploatacji.
Konstruktorzy Caterpillara zastoso-
wali w ciàgniku D7E komfortowà ka-
bin´ o nowej konstrukcji. Siedzàc
w fotelu i patrzàc w przód operator
ma niczym nie skr´powany widok
na ca∏y obszar roboczy. Ârodkowy
s∏upek pokrywa si´ bowiem idealnie
z wlotem powietrza, wylotem i si∏ow-
nikiem. UkoÊne zamocowanie drzwi
daje lepszy widok na boki, dzi´ki
czemu operator lepiej widzi lemiesz.
Wszystkie maszyny D7E sà fabrycz-
nie przystosowane do monta˝u
opcjonalnych systemów sterowania
nachyleniem lemiesza. Ich zamonto-
wanie odbywa si´ szybko, nie wyma-
ga bowiem spawania ani ingerencji
w przewody hydrauliczne. 
Z pewnoÊcià spora grupa zaintereso-
wanych ciàgnikiem D7E mieç b´dzie
wàtpliwoÊci, czy maszyna o nowator-
skich rozwiàzaniach konstrukcyjnych
nie wymagaç b´dzie du˝ych nak∏a-
dów na obs∏ug´ serwisowà. Produ-
cent jednoznacznie rozwiewa te wàt-
pliwoÊci. Ciàgnik D7E w porównaniu
z tradycyjnymi maszynami okazuje
si´ byç ekonomiczniejszy w eksplo-
atacji i obs∏udze serwisowej. Czas
mi´dzy wymianà p∏ynów ekspolata-
cyjnych w uk∏adzie nap´dowym i hy-
draulicznym jest wyd∏u˝ony. ˚ywot-
noÊç oleju i filtra hydraulicznego
wzros∏a dwukrotnie, a oleju stosowa-
nego w uk∏adzie nap´dowym – w za-
le˝noÊci od warunków pracy maszy-
ny – dwa albo nawet cztery razy.
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Operator spycharki ma doskona∏à widocznoÊç
na kraw´dê lemiesza i spychany urobek

Odchylana kabina u∏atwia prac´ mechaników dajàc lep-
szy dost´p do newralgicznych podzespo∏ów maszyny

Ciàgnik D7E jest przystosowane do monta˝u opcjo-
nalnych systemów sterowania nachyleniem lemiesza

Ergonomiczne elementy sterowania u∏atwiajà pra-
c´ operatora czyniàc jà bardziej efektywnà 
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Uschy∏ku roku pogoda jest raczej ∏askawa dla bu-
dowlaƒców, tak˝e tych, którzy prowadzà roboty
na wolnym powietrzu. Taki stan rzeczy potrafi

uÊpiç czujnoÊç wielu wykonawców, którzy zdajà si´ nie
chcieç pami´taç ubieg∏ej zimy, kiedy to pot´˝ne opady
Êniegu i sà˝niste mrozy przez wiele tygodni parali˝owa-
∏y place budowy. Wiàza∏o si´ to oczywiÊcie z zak∏óce-
niami w harmonogramie robót, niedotrzymywaniem ter-
minów lub – co gorsza – z∏à jakoÊcià wykonanych prac.
Okazuje si´ jednak, ˝e istnieje sposób, by móc prowa-
dziç roboty nawet w ekstremalnie trudnych warun-
kach pogodowych. Przypomina o tym Wacker Neu-
son b´dàcy producentem urzàdzeƒ przeznaczo-
nych do odmra˝ania nawierzchni i skutecznej piel´-
gnacji Êwie˝ego betonu w niskich temperaturach.
Mo˝liwoÊci urzàdzenia przedstawiane sà zarówno
podczas multimedialnych prezentacji, jak i w warun-
kach rzeczywistych na placach budowy. Swego cza-
su Wacker Neuson udost´pni∏ podgrzewacz E 700M
budowniczym „W´z∏a Marsa”, jednej z wa˝niejszych
inwestycji drogowych w Warszawie. Wykonujàcy ro-
boty musieli zmagaç si´ z kilkunastostopniowym mro-
zem i opadami Êniegu.
W tak trudnych warunkach podgrzewacz E700M prze-
szed∏ prawdziwà „prób´ ognia”. Mimo ekstremalnie nie-
korzystnych warunków pogodowych urzàdzenie spi-
sywa∏o si´ doskonale pozwalajàc wykonawcom

na zaoszcz´dzenie mnóstwa czasu, a tym samym
dotrzymanie pierwotnego terminu zakoƒczenia robót.
Mog∏y byç one prowadzone na bie˝àco, firma wyko-
nawcza nie musia∏a przeczekiwaç niekorzystnych wa-
runków atmosferycznych. 
Plan robót na „W´êle Marsa” zak∏ada∏, ˝e dla nale˝ytego
ich wykonania pod∏o˝e nie mog∏o byç zmro˝one, nie po-
winien te˝ zalegaç na nim Ênieg ani lód. Przyznaç trzeba,
˝e warunki te by∏y trudne do spe∏nienia, przez ca∏y czas

bowiem sypa∏ Ênieg, a temperatura powietrza spad∏a
do minus 22°C. Obserwujàcy prac´ podgrzewacza byli
niezmiernie ciekawi jej efektów. Zadawali sobie pytanie
czy E 700M poradzi sobie z przygotowaniem pod∏o˝a.
Okaza∏o si´, ˝e urzàdzenie spisa∏o si´ doskonale. Jego
wydajnoÊç sprawia∏a, ˝e prace prowadzono na wo∏nym
od zalegajàcego Êniegu i lodu, mi´kkim pod∏o˝u.
A wszystko to bez koniecznoÊci stosowania tradycyjnych,
ma∏o efektywnych dmuchaw i czasoch∏onnego wznosze-
nia namiotów okrywajàcych rozmra˝anà nawierzchni´.
Podgrzewacz Wacker Neuson E700M zabudowano
na przyczepie, co znacznie zwi´ksza jego moblinoÊç.
Urzàdzenie nap´dzane jest silnikiem Diesla, z którego
zasilany jest zintegrowany agregat pràdotwórczy, pom-
py oraz palnik s∏u˝àcy do podgrzewania do temperatu-
ry 82°C mieszanki wodno-glikolowej. Krà˝y ona w ob-
wodzie zamkni´tym, co sprawia, ˝e nie trzeba jej cz´sto
uzupe∏niaç. To tak˝e godna podkreÊlenia zaleta
konstrukcyjna podgrzewacza Wacker Neuson E 700M.
Po osiàgni´ciu odpowiedniej temperatury mieszanka
wt∏aczana jest za pomocà pompy do siedmiusetmetro-
wego przewodu u∏o˝onego równomiernie na po-
wierzchni, która ma zostaç odmro˝ona. Przykrycie prze-
wodu specjalnymi odpornymi na uszkodzenia
mechaniczne i nadajàcymi si´ do wielokrotnego u˝ytku
matami izolacyjnymi sprawia, ˝e ciep∏o zatrzymywane
jest tu˝ przy pod∏o˝u. Przekazanie ciep∏a odbywa si´
bezpoÊrednio z przewodu podgrzewacza na górnà war-
stw´ nawierzchni. Straty ciep∏a, do których mo˝e dojÊç
podczas wt∏aczania mieszanki wodno-glikolowej do w´-
˝a sà zatem stosunkowo niewielkie. Bioràc pod uwag´
dane techniczne przekazane przez producenta, przy-
znaç trzeba, ˝e podgrzewacz E 700M imponuje spraw-
noÊcià. Urzàdzenie jest bowiem w stanie przekazaç na-
wet do dziewi´çdziesi´ciu czterech procent wytwarza-
nego ciep∏a bezpoÊrednio na rozmra˝ane pod∏o˝e. 
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Podgrzewaczowi gruntu Wacker Neuson zima niestraszna!

Przykrycie przewodu specjalnymi odpornymi na uszkodzenia mechaniczne
i nadajàcymi si´ do wielokrotnego u˝ytku matami izolacyjnymi sprawia, ˝e cie-
p∏o zatrzymywane jest tu˝ przy pod∏o˝u

Podgrzewacz nawierzchni Wacker Neuson E700M zabudowano na przycze-
pie, co znacznie zwi´ksza jego moblinoÊç u∏atwiajàc przemieszczanie pomi´-
dzy kolejnymi po∏aciami terenu przeznaczonymi do rozmro˝enia
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Zbiornik paliwa podgrzewacza mieÊci a˝ 586 litrów ole-
ju nap´dowego, co umo˝liwia nieprzerwanà prac´
na jednym tankowaniu nawet przez sto trzydzieÊci go-
dzin. Jest to wa˝ne, skuteczne odmra˝anie pod∏o˝a po-
zwalajàce na wykonywanie prac budowlanych wymaga
bowiem doÊç d∏ugiego czasu. Dlatego te˝ by nie dopro-
wadzaç do przestojów czasie dniówki rozmra˝aç
mo˝na na przyk∏ad po∏ow´ obrabianej powierzchni.
Po osiàgni´ciu ˝àdanego stanu pod∏o˝a mo˝na prze∏o-
˝yç przewód i maty izolacyjne na kolejny odcinek. Pod-

grzewacz stosowaç mo˝na tak˝e wy∏àcznie w dni wolne
od pracy, tak by ograniczyç do minimum przestoje spo-
wodowane oczekiwaniem na rozmro˝enie odcinka, na
którym majà byç prowadzone roboty. 
W tym kontekÊcie godny podkreÊlenia jest fakt, ˝e urzà-
dzenie pracowaç mo˝e praktycznie bez sta∏ego dozoru.
Wystarczy, ˝e pracownik budowy od czasu do czasu
b´dzie je kontrolowa∏. Mo˝e to czyniç nawet bez ko-
niecznoÊci wysiadania z samochodu. Stroboskopowa
lampa sygnalizacyjna zamontowana na dachu pod-
grzewacza ju˝ z daleka informuje bowiem o poprawno-
Êci jego pracy. In˝ynierowie Wacker Neuson opracowa-

li tak˝e system pozwalajàcy u˝ytkownikowi na zdalnà
obs∏ug´ podgrzewacza. Mo˝e on bowiem otrzymywaç
na telefon komórkowy informacje w formie SMS o sta-
nie urzàdzenia. W ten sam sposób wysy∏ajàc odpo-
wiednià komend´ mo˝na równie˝ dokonywaç zmian
parametrów pracy podgrzewacza bez koniecznoÊci
opuszczania biura budowy.
Dzi´ki specjalnym akcesoriom podgrzewacze Wacker
Neuson mo˝na w ∏atwy sposób przezbroiç i stosowaç
jako nagrzewnice. Korzystaç z nich mogà nawet w nie-
sprzyjajàcych warunkach atmosferycznych na przyk∏ad
firmy prowadzàce prace monta˝owe i wykoƒczeniowe.
Podgrzewacze Wacker Neuson produkowane sà w pó∏-
nocnoamerykaƒskich zak∏adach koncernu. Wiele urzà-
dzeƒ trafia do Europy, tutejsze firmy coraz bardziej do-
ceniajà bowiem ich walory umo˝liwiajàce nieprzerwanà
prac´ tak˝e zimà. Jak informuje Wacker Neuson Polska
wszyscy zainteresowani mogà skorzystaç z podgrzewa-
czy nawet tej zimy. Zakupujàc sprz´t albo korzystajàc
z mo˝liwoÊci jego wypo˝yczenia.
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Podgrzewacz nawierzchni Wacker Neuson E700M okaza∏ si´ niezwykle sku-
teczny. Mimo opadów Êniegu i siarczystego mrozu umo˝liwi∏ prowadzenie prac
na mi´kkim pod∏o˝u wolnym od Êniegu i lodu

D∏ugoÊç przewodów, w których przez ca∏y czas dzia∏ania pogrzewacza krà˝y spe-
cjalna mieszanka wody i glikolu, wynosi siedemset metrów. Po skoƒczonej pracy
przewody mo˝na ∏atwo nawinàç na b´ben przy pomocy elektrycznej nawijarki
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http://www.wackerneuson.pl/
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Yanmar konsekwentnie rozwija koncepcj´ ViO po-
legajàcej na tym, ˝e kabina maszyny nie wycho-
dzi poza obrys gàsienic. Mankamentem tego roz-

wiàzania by∏o ograniczenie przestronnoÊci i niedosta-
teczne wyt∏umienie, a tym samym spadek komfortu dla
operatora szczególnie odczuwalny podczas wielogo-
dzinnej pracy. Z problemem tym postanowili zmierzyç
si´ in˝ynierowie Yanmara, którzy postanowili rozpoczàç
projektowanie nowej generacji koparek od… kabiny.
Ws∏uchiwali si´ przy tym w potrzeby zg∏aszane przez
samych operatorów. Obliczono bowiem, ˝e przeci´tnie
sp´dzajà oni w kabinie blisko siedem godzin dziennie. 
Efekt prac konstruktorów Yanmara, jaki mo˝na by∏o za-
bserwowaç chocia˝by podczas tegorocznych targów
Samoter w Weronie, jest zadziwiajàcy. Wydaje si´, ˝e
in˝ynierom uda∏o si´ po∏àczyç ogieƒ z wodà. Kabina za-
stosowana w nowych maszynach jest bowiem o wiele
szersza i d∏u˝sza. A do tego klimatyzowana i bardzo do-
brze wyciszona. Posadowienie kabiny na specjalnych
amortyzatorach oraz zastosowanie komfortowego fote-
la optymalnie chroni operatora przed szkodliwymi dla
zdrowia wibracjami.
Zwi´kszenie gabarytów kabiny skutkuje nieznacznym
wzrostem masy roboczej maszyny. Nie skutkuje jednak
odejÊciem od koncepcji ViO, ani ograniczeniem parame-
trów pracy. Te sà nawet lepsze ni˝ w maszynach minionej

generacji. Jest to mo˝liwe dzi´ki przesuni´ciu Êrodka
ci´˝koÊci ku ty∏owi i zastosowaniu gàsienic o specjalnej
konstrukcji umo˝liwiajàcej zrezygnowanie z przeciwwagi.
W ma∏ych maszynach napotykamy z regu∏y na k∏opoty
z dost´pem do newralgicznych podzespo∏ów i kompo-
nentów spowodowane koniecznoÊcià upakowania ich
na ograniczonej przestrzeni. Mechanicy obs∏ugujàcy no-
we koparki Yanmar b´dà pozytywnie zaskoczeni. Szero-
kie klapy serwisowe, doskona∏y dost´p z boku do ch∏od-
nicy i innych podzespo∏ów bez koniecznoÊci u˝ywania
jakichkolwiek narz´dzi znacznie u∏atwiajà ich prac´.

Yanmar - maszyny wydajne, komfortowe i ekonomicze

Yanmar dba o to, by produkowane przez niego maszyny by∏y wydajne, przyjazne
dla Êrodowiska naturalnego i ekonomiczene w eksploatacji…
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http://yanmar.fr/french/Accueil.asp
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Niskie koszty utrzymania i wysoka wydajnoÊç
pracy – to cechy wyró˝niajàce maszyny no-
wej generacji produkowane przez Volvo Con-

struction Equipment. Kryteria te spe∏niajà w pe∏ni za-
prezentowane niedawno przez szwedzki koncern
dwie ∏adowarki ko∏owe L110G oraz L120G.
Zmiany konstrukcyjne, z którymi muszà uporaç si´
z racji wprowadzenia nowych norm emisji spalin
wszyscy producenci, dotyczà przede wszystkim tech-
nologii nap´du. Volvo CE poczyni∏o w tym wzgl´dzie
olbrzymie nak∏ady i w chwili obecnej wyraênie dy-
stansuje konkurentów. Ma nad nimi tak˝e t´ przewa-
g´, ˝e jest równoczeÊnie producentem silników.
¸adowarki L110G oraz L120G wyposa˝ono w nowej
generacji silniki i uk∏ady przeniesienia nap´du.
Pozwoli∏o to nie tylko dostosowaç maszyny do
wymogów norm emisyjnych, ale tak˝e zwi´kszyç ich
wydajnoÊç, poprawiç p∏ynnoÊç dzia∏ania, u∏atwiç serwis
i zwi´kszyç komfort operatora. 
Jednostka nap´dowa spe∏niajàca wymagania norm
Tier 4-Interim/Stage IIIB wspó∏pracuje z zaprojektowa-
nymi i produkowanymi przez Volvo uk∏adami przenie-
sienia nap´du. Silnik, jakim nap´dzane sà nowe ∏ado-
warki, to przeznaczona do zastosowaƒ terenowych
oÊmiolitrowa, 6-cylindrowa jednostka wysokopr´˝-
na Volvo z turbodo∏adowaniem wykorzystujàca techno-
logi´ V-ACT (Volvo Advanced Combustion Technology)
i wyposa˝ona w ch∏odzony uk∏ad recyrkulacji spalin
i filtr czàstek sta∏ych z aktywnà regeneracjà. Aktywny
filtr czàstek sta∏ych (DPF) przechwytuje na pewien czas
gromadzàce si´ czàstki sta∏e, a nast´pnie wypala je,
dodatkowo obni˝ajàc poziom emisji. Regeneracja filtra
DPF odbywa si´ bez spadku wydajnoÊci i ograniczenia
funkcji roboczych maszyny i polega na dopaleniu na-
gromadzonych w nim czàstek sta∏ych (sadzy i popio∏u).
Proces ten jest niezb´dny dla prawid∏owego dzia∏ania
silnika, jak i ca∏ej maszyny. W normalnych warunkach
roboczych regeneracja filtra DPF nast´puje co szeÊç
do oÊmiu godzin i trwa oko∏o dwudziestu minut. 
In˝ynierowie Volvo do∏o˝yli wszelkich staraƒ, by u∏a-
twiç obs∏ug´ technicznà maszyn. ¸adowarki L110G
i L120G wyposa˝one sà w zaawansowane elektro-
niczne funkcje monitorowania i diagnostyki, których
zadaniem jest wyd∏u˝anie ich ˝ywotnoÊci, zwi´ksza-
nie dyspozycyjnoÊci i maksymalizacja wydajnoÊci.
Maszyny Volvo wyposa˝ono w szereg systemów
elektronicznych u∏atwiajàcych obs∏ug´ maszyny.
Uk∏ad Contronics monitoruje w czasie rzeczywistym
poszczególne funkcje maszyny  i ostrzega operatora
w przypadku pojawienia si´ problemów. System MA-
TRIS z kolei gromadzi i analizuje dane dotyczàce
stylu pracy operatora i ogólnej eksploatacji maszyny.
CareTrack – system telematyczny firmy Volvo Con-

struction Equipment umo˝liwia natomiast lokalizacj´
maszyny i bezpieczny dost´p do jej danych robo-
czych za poÊrednictwem Internetu z dowolnego miej-
sca na Êwiecie. U∏atwia tym samym szybkie podejmo-
wanie decyzji zwiàzanych z serwisem i naprawami.
Obs∏uga techniczna jest ∏atwa dzi´ki temu, ˝e czyn-
noÊci kontrolne wymagane codziennie przed rozpo-
cz´ciem pracy mo˝na wykonaç szybko, a elementy
wymagajàce obs∏ugi planowej zosta∏y w dogodny
sposób pogrupowane. Oba modele sà wyposa˝one
w pokryw´ silnika o nowej konstrukcji, która zapew-
nia lepszà wentylacj´ przedzia∏u silnikowego. Pokry-
wa wyposa˝ona w nap´d elektryczny otwiera si´
do ty∏u, umo˝liwiajàc wygodny, szybki i ∏atwy dost´p
do cz´Êci wymagajàcych czyszczenia lub serwiso-
wania. Centralny uk∏ad smarowania z punktami ob-
s∏ugowymi dost´pnymi z poziomu pod∏o˝a pozwala
skróciç czas potrzebny do przeprowadzenia plano-
wej obs∏ugi technicznej, a tym samym zredukowaç
bezproduktywne przestoje. Ponadto komponenty
eksploatacyjne, takie jak filtry, sà ∏atwo dost´pne,
a ich wymiana nieskomplikowana.
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Priorytety Volvo CE – niskie koszty eksploatacji, wysoka wydajnoÊç

Produkowane przez Volvo silniki nowej generacji spe∏niajà normy emisji spalin
Tier 4-Interim/Stage IIIB. Stosowane w ∏adowarkach Volvo L110G i L120G zapew-
niajà nie tylko wi´kszà wydajnoÊç maszyn, ale jednoczeÊnie tak˝e znaczàce
ograniczenie kosztów eksploatacyjnych
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Mimo i˝ mniejsze ∏adowarki i koparki nazywane
sà kompaktowymi lub „mini”, to jednak przy ta-
kich maszynach klient ma olbrzymi wybór opcji

i osprz´tu, co niewàtpliwie przek∏ada si´ na wydajnoÊç
pracy i efektywnoÊç robót. Ciekawà ofertà w tym zakre-
sie, wynajmowà i sprzeda˝owà, mo˝e poszczyciç si´ fir-
ma HKL Baumaschinen Polska.
Maszyny marki Kramer Allrad jakie oferuje HKL Polska
to 14 modeli ∏adowarek o masie od 1,8 do 8,4 tony. Do-
st´pne sà one w dwóch seriach: serii 50 – „surowszej”
z ubo˝szym wyposa˝eniem (doskona∏ej jako maszyny wy-
najmowe) oraz serii 80 – z bogatszym wyposa˝eniem
i wi´kszà ró˝norodnoÊcià opcji. Wszystkie Kramery, bez
wzgl´du na seri´, majà konstrukcj´ opartà na sztywnej ra-
mie ze wszystkimi ko∏ami skr´tnymi. Przek∏ada si´ na sta-
∏y udêwig (nawet przy w pe∏ni skr´conych ko∏ach), wyjàtko-
wà zwrotnoÊç (zawracanie na raz w bardzo ciasnych prze-
strzeniach) oraz ponadprzeci´tnà stabilnoÊç (pokonywa-
nie z ∏adunkiem pochy∏oÊci do 40°). Te maszyny odzna-
czajà si´ te˝ bardzo dobrym stosunkiem masy w∏asnej
do noÊnoÊci, np. Kramer 480, model najch´tniej wybierany
w tym roku przez klientów, przy masie 4,75 t dysponuje
sta∏ym udêwigiem 2,6 t (ci´˝ar wywracajàcy to 3 t). Kom-
paktowe wymiary Kramera 480 u∏atwiajà transport, jednak
z opcjà „Ecospeed – 40km/h” maszyna mo˝e sprawnie sa-
modzielnie dojechaç na miejsce robót. WszechstronnoÊç

tych maszyn gwarantuje szeroki wybór dost´pnego
osprz´tu: od popularnych ∏y˝ek do mieszania betonu czy
bocznego wysypu po takie ciekawostki, jak mulczarka,
uk∏adarka kraw´˝ników czy przesadzarka drzew. 
SpoÊród minikoparek i koparek kompaktowych HKL Pol-
ska dysponuje ofertà 14 „gàsienic” i 2 „ko∏ówek” marki
Wacker Neuson. Przedzia∏ wagowy tych modeli wynosi
od 1 do 15 ton. W zakresie tym znajdziemy a˝ 4 koparki
gàsienicowe „zero tail”, czyli zerowym nawisie kabiny po-
za obrys gàsienic. Najwi´kszy wybór jest w zakresie
od 1,5 do 2,5 tony, co bardzo odpowiada przedsi´bior-
stwom wodno-kanalizacyjnym oraz komunalnym. Trzeba
jednak przyznaç, ˝e te maszyny Êwietnie sprawdzajà si´
w szerokorozumianym budownictwie in˝ynieryjnym, g∏ów-
nie z uwagi na swoje parametry kopania oraz wysokie si∏y
hydrauliczne. Dla przyk∏adu, Neuson 1703 (1,7 tony;
17,9 kW/24,3 KM), najlepiej sprzedajàcy si´ model w tym
roku, odznacza si´ g∏´bokoÊcià kopania 2,38 metra i si∏à
zrywajàcà na ∏y˝ce 10,6 kN (jedna z najwy˝szych w kla-
sie). Ciekawym i przydatnym narz´dziem sà opcjonalne
i kompatybilne ze sobà systemy „Easy Lock” (szybkoz∏à-
cze) oraz ‘Power Tilt” (instalacja pod ∏y˝k´ obrotowà).
Zarówno „Kramery” jak i „Neusony”, mimo swojego
technologicznego zaawansowania, sà niezmiernie
∏atwe w obs∏udze i utrzymaniu, co z kolei przek∏ada si´
na wydajnà prac´ przy niskich kosztach eksploatacji.     

Olbrzymie mo˝liwoÊci klasy „kompakt”
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Ka˝dy z producentów stara si´, by jego maszyny
by∏y jak najbardziej efektywne. Wspó∏gra to
z oczekiwaniami u˝ytkowników, którzy liczà, ˝e

ich sprz´t pozwoli na szybkie i bezproblemowe wyko-
nanie zadania. Brytyjski koncern JCB prezentuje kolej-
ne udogodnienie dla u˝ytkowników maszyn tej marki
– JCB LiveLink. Takà nazw´ nosi zaawansowany sys-
tem monitorowania maszyny, który pozwala nie tylko
na szybszà realizacj´ inwestycji, ale tak˝e dzi´ki mo˝li-
woÊci Êledzenia na bie˝àco parametrów roboczych,
utrzymywanie maszyny w nale˝ytym stanie technicz-
nym. Ma to oczywiÊcie bezpoÊredni wp∏yw na podnie-
sienie jej bezawaryjnoÊci, a dzi´ki temu osiàgni´cie
wy˝szej ceny w momencie odsprzeda˝y. 
JCB LiveLink to specjalistyczny program, który umo˝li-
wia w∏aÊcicielom maszyn JCB ich monitorowanie i zdal-
ne zarzàdzanie funkcjami. Uruchomienie JCB LiveLink
nie nastr´cza wi´kszych trudnoÊci. Wszystko, czego
potrzebuje u˝ytkownik, to komputer pod∏àczony do In-
ternetu. Terminal LiveLink jest zintegrowany z maszynà.
Jego podstawowà funkcjà jest permanentne monitoro-
wanie za pomocà licznych czujników parametrów pracy
maszyny, ich gromadzenie i przesy∏anie do specjalne-
go serwera utrzmywanego przez koncern JCB. Stàd da-
ne na temat pracy maszyny w formie przejrzystych ze-
stawieƒ przesy∏ane sà do w∏aÊciciela urzàdzenia za po-
mocà technologii mobilnej ∏àcznoÊci.
Dzi´ki systemowi LiveLink u˝ytkownik otrzymuje zdal-
nie nast´pujàce dane na temat maszyny:
• lokalizacja miejsca pracy lub postoju, 
• ostrze˝enie o nieuprawnionym u˝yciu lub ruchu,
• alarmy diagnostyczne,
• czas pracy i obcià˝enia silnika,
• rutynowe us∏ugi powiadamiania,
• czasu efektywnego u˝ytkowania,
• zu˝ycia paliwa, 
• czas przestoju.
LiveLink mo˝e zostaç równie˝ skonfigurowany w ten
sposób, by przesy∏aç wszystkie kluczowe informacje
dotyczàce parametrów pracy maszyny pocztà elektro-
nicznà w postaci cyklicznych raportów. Trafiajà one
bezpoÊrednio do skrzynki pocztowej u˝ytkownika
w komputerze lub telefonie komórkowym.
LiveLink stanowi doskona∏à pomoc w codziennej pracy
u˝ytkownika maszyny. Zwi´ksza bowiem stopieƒ jej
efektywnego wykorzystania, poprawia bezpieczeƒstwo
i wyd∏u˝a bezawaryjny czas pracy. 
Poprawa kontroli zarzàdzania maszynà poprzez wyko-
rzystanie systemu LiveLink przynosi tak˝e korzyÊci
w postaci ograniczenia zu˝ycia paliwa, zmniejszenie
czasu bezproduktywnych przestojów i poprawy efek-
tywnoÊci wykonywanych prac. Funkcje diagnostyczne
z odpowiednim wyprzedzeniem dajà informacje o rze-

czywistym stanie technicznym maszyny, co pozwala
na odpowiednio wczesnà reakcj´ serwisu i ogranicze-
nie ryzyka wystàpienia powa˝niejszej awarii wy∏àczajà-
cej maszyn´ z normalnego u˝ytkowania na d∏u˝szy
okres. Dzi´ki temu u˝ytkownik maszyny poczyniç mo˝e
odczuwalne dla niego oszcz´dnoÊci.
Funkcje LiveLink stanowià klucz do maksymalizacji wydaj-
noÊci maszyny. System raportowania zu˝ycia paliwa dzi´-
ki przekazywaniu na bie˝àco precyzyjnych danych
usprawnia kontrol´ nad jego zapasami i sk∏adanie z odpo-
wiednim wyprzedzeniem zamówieƒ na nowe dostawy.
Dok∏adne monitorowanie czasu pracy i odst´pstw od nor-
my prowadzi z kolei do lepszego planowania obs∏ugi ser-
wisowej maszyn. Wizyta mechaników mo˝e nastàpiç
w najbardziej dogodnym momencie, na przyk∏ad kiedy
wy∏àczenie maszyny z ruchu nie zak∏óci procesu techno-
logicznego. Monitoring czasu bezczynnoÊci pozwala
okreÊliç faktycznà wydajnoÊç maszyny, pomaga zarzà-
dzaç zasobami i zmniejszyç marnotrawstwo.
U˝ytkownicy LiveLink mogà liczyç na obni˝enie sk∏adek
ubezpieczeniowych. System stanowi bowiem dodatko-
we zabezpieczenie przed nieuprawnionym u˝yciem,
dewastacjà i kradzie˝à maszyny. Umo˝liwia równie˝
zlokalizowanie skradzionego sprz´tu. 
JCB LiveLink umo˝liwia w∏aÊcicielowi dok∏adne zdefi-
niowanie obszaru roboczego, w jakim pracuje maszy-
na. Dzi´ki „wirtualnemu ogrodzeniu” mo˝e on byç pe-
wien, ˝e maszyna pracuje na jego placu budowy i nie
zosta∏a przemieszczona poza jego teren. LiveLink iden-
tyfikuje wszystkie maszyny danego w∏aÊciciela, pozwa-
la efektywnie zarzàdzaç ich pracà, na przyk∏ad usuwaç
z miejsc lub gdy nie sà u˝ywane wysy∏aç na inny plac
budowy. System umiejscawia maszyny na mapie, a ich
lokalizacja mo˝e byç wyÊwietlana w formie mapy trady-
cyjnej (strona z atalasu drogowego) lub satelitarnej.
Podstawowa korzyÊç z u˝ytkowania systemu LiveLink
to dost´p do rzetelnych informacji o parametrach pracy
maszyny. Ich analiza pozwala na efektywne zarzàdza-
nie zarówno pojedynczà maszynà, jak i ca∏à flotà.
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Live Link JCB – bàdê w kontakcie z maszynà!

JCB LiveLink pomaga w∏aÊcicielom potwierdziç, ˝e ich maszyny przez ca∏y
czas znajdujà si´ w optymalnym stanie technicznym. Przeprowadzenie in-
spekcji nie wymaga przy tym czasoch∏onnych podró˝y na place budowy…
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Na poczàtku listopada koncern New Holland zapro-
si∏ starannie wyselekcjonowanà grup´ specjalistów
z bran˝y drogowej na plenerowà impez´ Road Bu-

ilding Symposium. Odby∏a si´ na specjalnie przygotowa-
nym terenie w pobli˝u Berlina. Fachowcy z Niemiec, Fran-
cji, Polski i Czech mogli przekonaç si´ tu o walorach ca∏ej
palety najnowszych maszyn New Holland oraz wys∏uchaç
porad fachowców koncernu CNH (Case New Holland) zaj-
mujàcych si´ problematykà drogownictwa. 
GoÊci powita∏ dyrektor CNH Baumaschinen GmbH, Hans
Joachim Erdmann. Potem nastàpi∏o krótkie wprowadze-
nie Ralfa Grönboldta z CNH Marketing Deutschland. Jak
by∏o do przewidzenia, goÊcie tylko przez moment pozo-
stali w przestronnym, ogrzewanym namiocie. Natych-
miast bowiem rozpocz´∏y si´ ró˝ne prezentacje na liczà-
cym ponad 2,5 ha poligonie demonstracyjnym. Gospo-
darze ju˝ na wiele dni przed rozpocz´ciem sympozjum
odpowiednio si´ do niego przygotowali. Przede wszyst-
kim stworzyli dla maszyn warunki przypominajàce rze-
czywisty plac budowy. Do dyspozycji goÊci przez ca∏y
czas trwania imprezy pozostawa∏y dwie fabrycznie nowe
równiarki drogowe – F106.7A oraz F156.7A i dwie spy-
charki: D150B i D180. Ten silny zespó∏ otrzyma∏ dodatko-
we wsparcie ze strony nowej generacji koparek gàsieni-
cowych New Holland Serii C – E305C oraz E265C. 
Du˝e wra˝enie na fachowcach z bran˝y drogowej zrobi-
∏a szczególnie ∏adowarka ko∏owa W230C. W konfigura-
cji pozwalajàcej na zastosowanie przy budowie miej-
skiej infrastruktury drogowej zaprezentowa∏a si´ kopar-
ka gàsienicowa E235B-SR wyposa˝ona w lemiesz. Jest
to maszyna niezwykle cicha, producent podaje, ˝e emi-
tuje ona ha∏as jedynie 95 dB. Taka wartoÊç jest typowa
dla o wiele mniejszych maszyn, takich jak minikoparki.
Tradycyjnie ju˝ na tego typu imprezach partnerem New
Holland by∏a firma Trimble, która wyposa˝y∏a maszyny
w systemy sterowania. 
Seri´ pokazów dynamicznych otworzy∏y dwie maszyny
wagi ci´˝kiej, czyli spycharki New Holland D150B
i D180. Potem, gdy obie swymi precyzyjnie
kierowanymi lemieszami oczyÊci∏y przedpole, szans´
wykazania si´ nieprzeci´tnymi mo˝liwoÊciami otrzyma-
∏y równiarki New Holland. Dzi´ki swym parametrom pra-
cy i doskona∏ym w∏aÊciwoÊciom trakcyjnym upora∏y si´
z zadaniem b∏yskawicznie pozostawiajàc po sobie nie-
skazitelnie wyprofilowanà równà nawierzchni´. Demon-
stracja regulowanego bezstopniowo lemiesza, który hy-
draulicznie obracaç mo˝na na oba boki nawet o kàt 90°
zrobi∏a wielkie wra˝enie nawet na starych drogowcach. 
W kolejnym etapie imprezy g∏ównà rol´ odegra∏y
koparki gàsienicowe i ∏adowarki ko∏owe nowej serii C.
Jako przedstawiciela nowej generacji koparek gàsieni-
cowych spe∏niajàcych dzi´ki zastosowaniu technologii
AdBlue zapisy najnowszej normy emisji spalin Tier 4-

Interim zaprezentowano fabrycznie nowy model E305C.
Trzydziestotonowa maszyna stan´∏a przed nie lada wy-
zwaniem. Zamiast, jak to ma z regu∏y miejsce, pokazaç
kilka typowych cykli roboczych i wykopaç krótki rów,
nap´dzana silnikiem o mocy ponad 200 KM maszyna
pracowa∏a na specjalnie usypanym zboczu o nachyle-
niu dochodzàcym do 40°. W tak ekstremalnej pozycji
nowa koparka zaprezentowa∏a pe∏ne mo˝liwoÊci zmo-
dernizowanego uk∏adu hydraulicznego i usprawnione-
go mechanizmu obrotu.
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Road Building Symposium New Holland

GoÊçmi plenerowej imprezy Road Building Symposium byli fachowcy z bran˝y
drogowej z Niemiec, Francji, Polski i Czech

Koparka gàsienicowa zaprezentowa∏a walory swego zmodernizowanego uk∏a-
du hydraulicznego na specjalnie usypanym zboczu 

W celu zaprezentowania nieprzeci´tnych mo˝liwoÊci równiarek drogowych New Holland na rozle-
g∏ym poligonie demonstracyjnym stworzono warunki typowe dla rzeczywistego placu budowy
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AGROHANDEL s.j. 59-220 Legnica, ul. Jaworzyƒska 261, tel. (76) 850 61 13, kom. 0603 103 082, www.agrohandel.com.pl

AGROS WRO¡SCY Sp. z o.o. 98-337 Strzelce Wielkie, ul. Cz´stochowska 3, tel. (34) 311 07 82, kom. 0694 192 899, www.agros-wronscy.pl  

P.H. AGROSK¸AD 97-225 Ujazd, Józefin 39, tel. (44) 719 35 75  

HKL BAUMASCHINEN POLSKA Sp. z o.o. 60-462 Poznaƒ, ul. Szarych Szeregów 23, tel. 061 665 79 00, fax 061 842 57 01, www.hkl.pl

RENTRAK Sp. z o.o. 16-070 Choroszcz/Bia∏ystok, Poros∏y Kolonia 1c, tel. (85) 651 15 41,  kom. 0507 181 259, www.rentrak.pl

PHU PERKOZ Sp. z o.o. 87-300 Brodnica, ul. Sikorskiego19a, tel.(54) 49 34 057, kom. 0604 795 595, www.perkoz .com.pl

ROLSERWIS S.A. 09-402 P∏ock, ul. Sierpecka 10, tel. (24) 269 71 19, kom. 0608 391 449, www.rolserwis.pl  

PRZEDSTAWICIELE PRODUCENTA I SERWIS MASZYN MARKI NEW HOLLAND:

Tier IV – MNIEJ SZKODLIWE SPALINY!

www.newholland.com

http://www.newholland.com/Pages/index.html
http://agrohandler.pl/
http://www.agros-wronscy.pl/
http://www.hkl.pl/
http://www.rentrak.pl/
http://www.perkoz.com.pl/
http://www.rolserwis.pl/
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Mascus to jedna z najwi´kszych na Êwiecie interneto-
wych gie∏d u˝ywanego sprz´tu ci´˝kiego. W serwi-
sie znajdujà si´ og∏oszenia: u˝ywane traktory

na sprzeda˝, u˝ywane samochody ci´˝arowe na sprzeda˝,
przyczepy na sprzeda˝, koparki, naczepy, wózki wid∏owe,
mini koparki i koparko-∏adowarki. Dzi´ki zgromadzeniu
w jednym miejscu informacji o sprzedajàcych Mascus spra-
wia, ˝e handel u˝ywanymi maszynami jest szybszy i bardziej
skuteczny. Mascus czyni teraz znaczàcy krok na drodze
swego dynamicznego rozwoju rozpoczynajàc dzia∏alnoÊç
na jednym z najwa˝niejszych rynków, jakim jest Rosja.
Firma podpisa∏a umow´ licencyjnà z firmà Pro-Machine-
ry z Moskwy, która b´dzie odpowiada∏a za dzia∏ania
zwiàzane z promocjà serwisu www.mascus.ru. Wspó∏-
praca obu firm ma w efekcie doprowadziç do zwi´ksze-
nia znajomoÊci marki Mascus na terenie Rosji, a dzi´ki
temu u∏atwiç przeprowadzanie transakcji kupujàcym
i sprzedajàcym maszyny w tym kraju. 
– Z wielu powodów Rosja stanowi dla nas niezmiernie
wa˝ny rynek. Nie tylko ze wzgl´du na eksport maszyn
z Europy, ale jako wa˝ne po∏àczenie z rynkami azjatyc-
kimi – Chinami i Japonià – t∏umaczy Fredrik Larsson,
dyrektor zarzàdzajàcy Mascus. Dodaje równie˝, ˝e po-
przez wspó∏prac´ z firmà Pro-Machinery serwis
www.mascus.ru b´dzie w stanie dotrzeç do znacz-
nie wi´kszej liczby klientów w Rosji, którym umo˝liwi
sprzeda˝ nie tylko na rynku wewn´trznym, ale pozwoli
równie˝ zaprezentowaç swojà ofert´ potencjalnym na-
bywcom na ca∏ym Êwiecie. Przede wszystkim klientom
z krajów Europy Ârodkowo-Wschodniej.
Rozpocz´cie dzia∏ania serwisu Mascus w Rosji to bar-
dzo wa˝ny krok w kierunku du˝ego rynku u˝ywanych
maszyn ci´˝kich i samochodów ci´˝arowych. Jak pod-
kreÊla Rickard Petersson, dyrektor sprzeda˝y, serwis
Mascus daje lokalnym dealerom u˝ywanego sprz´tu
narz´dzia sprzeda˝owe umo˝liwiajàce prezentacje
swojej oferty w j´zyku kupujàcego. Sprawia to, ˝e ofer-
ta staje si´ równoczeÊnie ofertà mi´dzynarodowà, pre-

zentowanà w wielu j´zykach, we wszystkich domenach
narodowych serwisu Mascus.
Og∏oszenia w serwisie Mascus sa obecnie prezentowane
w czterdziestu dwóch krajach na pi´ciu kontynentach, co
sprawia, ˝e serwis jest jednym z najwi´kszych mi´dzyna-
rodowych portali og∏oszeniowych. Jak wyjaÊnia Tomasz
Odrobiƒski, dyrektor Rozwoju Mi´dzynarodowego Ma-
scus, wejÊcie serwisu na olbrzymi rynek rosyjski otwiera
mo˝liwoÊci przed lokalnymi firmami na zwi´kszenie sprze-
da˝y na rynku wewn´trznym, ale przede wszystkim daje
im szanse na nowe kontakty handlowe, zw∏aszcza na tere-
nie Azji oraz Europie Ârodkowo-Wschodniej. Ekspansja
serwisu Mascus na rynek rosyjski stwarza równie˝ cieka-
we perspektywy dla polskich firm sprzedajàcych u˝ywany
sprz´t budowlany. Umieszczajàc swoje og∏oszenia w ser-
wisie www.mascus.pl dotrà oni bowiem ze swojà ofertà
równie˝ do potencjalnych nabywców w Rosji.
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Mascus otwiera biuro w Rosji

Tak wyglàda rosyjska strona internetowa Mascus. Ekspansja serwisu na rynek rosyjski otwie-
ra nowe mo˝liwoÊci tak˝e przed polskimi firmami oferujàcymi u˝ywany sprz´t budowlany
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Narz´dzia Slide Sledge b∏yskawicznie zdobywajà
sobie uznanie polskich u˝ytkowników rewolu-
cjonizujàc prac´ mechaników. Znajdujà coraz

szersze zastosowanie równie˝ poza typowymi segmen-
tami rynku, takimi jak serwisy maszyn budowlanych, ko-
palnianych, rolniczych i leÊnych, a tak˝e pojazdów ci´-
˝arowych. Wykorzystywane sà równie˝ w si∏ach zbroj-
nych i w kolejnictwie. 
Zestaw narz´dzi Slide Sledge sk∏ada si´ z m∏ota oraz koƒ-
cówek. Dost´pne sà m∏oty o ró˝nej wadze odpowied-
nio: 4,5 kg/760 mm, 6,5 kg/1.170 mm, BMF 7kg/760 mm
oraz BMF10,5 kg/1.170 mm. Ich uzupe∏nienie stanowi sze-
roka gama koƒcówek s∏u˝àcych mi´dzy innymi do wybja-
nia tulei, wybijania sworzni oraz do demonta˝u i ponowne-
go monta˝u zabezpieczeƒ z´bów ∏y˝ek. Dost´pna jest rów-
nie˝ prowadnica do ∏o˝ysk, uszczelnieƒ i pierÊcieni, wide∏ki
do przegubów oraz koƒcówka zrywajàca i d∏utowa. Opa-
tentowany system udarowy zwi´ksza do maksimum moc
przenoszonà na g∏owic´ narz´dzia. Narz´dzie zosta∏o wy-
posa˝one w szybkoz∏àcze, co pozwala na szybkà i bez-
piecznà wymian´ koƒcówek. Zaprojektowany ergonomicz-
nie uchwyt zapewnia solidne trzymanie narz´dzia. Kon-
strukcja eliminuje poÊlizg m∏otka. Pozwala to na oszcz´d-
noÊç czasu i eliminacj´ d∏u˝szych przestojów. Amerykaƒ-
skie narz´dzia SlideSledge sà bezsprzecznie najbardziej
precyzyjnym i wydajnym systemem uderzajàcym spoÊród
wszystkich oferowanych aktualnie przez Êwiatowych produ-
centów. U˝ywanie narz´dzi Slide Sledge pozwala nie tylko
znacznie zredukowaç niebezpieczeƒstwo wypadków pod-

czas prac warsztatowych, ale tak˝e wykonywaç je przez
jednà zamiast dwóch osób. W ten niezwykle prosty sposób
warsztatom udaje si´ zwi´kszyç wydajnoÊç pracy przy jed-
noczesnym zredukowaniu jej kosztów.
M∏oty Slide Sledge nie tylko usprawniajà prac´ i popra-
wiajà jej bezpieczeƒstwo, ale tak˝e umo˝liwiajà wykona-
nie zadaƒ warsztatowych wówczas, gdy nie jest to mo˝li-
we przy stosowaniu tradycyjnych metod i narz´dzi.
Âwiadczy o tym przyk∏ad zwiàzany z robotami polegajà-
cymi na wbijaniu sworzni tradycyjnymi metodami. Do wy-
konania zadania konieczna jest wspó∏praca dwóch osób.
Pierwszy z pracowników pos∏uguje si´ m∏otem, drugi na-
tomiast przytrzymuje element poÊredni (d∏uto, inny swo-
rzeƒ lub po prostu odpowiednio przyci´ty odcinek rury
lub stalowego pr´ta). W takiej sytuacji cz´sto zdarza si´
si´, ˝e pracownik pos∏ugujàcy si´ m∏otem wykonuje ma-
∏o precyzyjne uderzenie. W takim przypadku lub przy od-
rzucie grozi to zranieniem drugiego z pracujàcych. 
W wielu innych przypadkach, gdy sworzeƒ lub tuleja sà za-
pieczone, pracownicy warsztatu nie dysponujàc odpo-
wiednimi narz´dziami zmuszeni sà do pos∏ugiwania si´
„samoróbkami” lub wr´cz wykorzystywaç do uporania si´
z problemem palniki albo prasy hydrauliczne. Nie tylko
wyd∏u˝a to znacznie czas pracy, ale jest bardzo niebez-
pieczne dla prowadzàcych prace mechaników. Mo˝e
tak˝e spowodowaç uszkodzenia mechaniczne wybija-
nego sworznia lub tulei, a niekiedy nawet doprowadziç
do nieodwracalnego zniszczenia tych elementów. 
Optymalnym rozwiàzaniem jest zastosowanie systemu Slide
Sledge, który – przy u˝yciu trzynastokilogramowego m∏ota
– zapewnia nacisk uderzenia ponad 5.500 kG/cm2. Si∏a zo-
staje skierowana centrycznie w punkt uderzenia, a do wy-
konania pracy wystarczy jedna osoba. UniwersalnoÊç sys-
temu SlideSledge wzrasta dodatkowo dzi´ki mo˝liwoÊci za-
stosowania szeregu specjalistycznych koƒcówek. Ich wy-
miana zajmuje pracownikowi dos∏ownie kilka sekund.
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Amerykaƒskie narz´dzia serwisowe Slide Sledge 

Narz´dzia Slide Sledge b∏yskawicznie zdobywajà sobie uznanie polskich u˝yt-
kowników rewolucjonizujàc prac´ warsztatów serwisowych. Na zdj´ciu
przecinanie zapieczonej Êruby

Zestaw narz´dzi Slide Sledge sk∏ada si´ z m∏ota oraz szerokiej gamy koƒcó-
wek s∏u˝àcych mi´dzy innymi do wybjania tulei, wybijania sworzni oraz
do demonta˝u i ponownego monta˝u zabezpieczeƒ z´bów ∏y˝ek

, ,

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



http://agrex-eco.pl/


34 SERWIS I EKSPLOATACJA  

S
E

R
W

IS
 i

 C
Z

¢
Â

C
I

,,

http://www.solideal.pl/
http://www.bthfast.pl/
http://www.ketral.pl/
http://renox.pl/
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Oddział  Gdynia: 81-061 Gdynia ul. Hutnicza 40, tel. 58 783 37 40
Oddział Olkusz: Al. 1000-lecia 1, 32-300 Olkusz, tel. 32 645 53 00-01
Oddział Poznań: ul. Platynowa 16, 60-052 Komorniki, tel. 61 866 72 05
Oddział Rzeszów: Rudna Mała 51A, 36-060 Głogów Młp., tel. 17 85 91 603
Oddział Łódź: Al. Jana Pawła II 15, 93-750 Łódź, tel. 693 927 446
Oddział Wrocław: ul. Braterska 6, 53-015 Wrocław, tel. 71 333 45 10
Oddział Olsztyn: Modrzewiowa 6, 11-010 Wójtowo, tel. 89 513 96 47
Oddział Białystok: Al. Jana Pawła II 88, 15-703 Białystok, tel. 693 927 308

Świąteczna promocja CASE*
15% upustu na robociznę i części w zimowej promocji 

napraw i przeglądów w serwisach stacjonarnych INTRAC

Promocja na akumulatory i oświetlenie 

robocze w dziale części

* obowiązuje do 30.03.2012

 

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

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

,,

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

,

http://komatsupoland.pl/
http://www.tezana.pl/pl/
http://www.pl.manitou.com/cms
http://www.bomag.com/poland/index.aspx?&Lang=343


http://www.targikielce.pl/


http://www.b-m.pl/

