
U kład hydrauliczny jest zasad-
niczym elementem niemal 
wszystkich nowoczesnych ma-

szyn leśnych. Konstruktorzy forwar-
derów i  harwesterów wykorzystują 
hydraulikę siłową do wykonywania 
funkcji roboczych, a także jako napęd 
jezdny. Jeszcze stosunkowo niedaw-
no we wszelkich pojazdach napęd 
z silnika był przenoszony na koła na-
pędowe za pomocą różnego rodzaju 
przekładni mechanicznych. Również 
dźwignie, wysięgniki czy chwytaki 
były napędzane bardzo skompliko-
wanymi mechanizmami linowymi, 
łańcuchowymi czy zębatymi. 

W ostatnich czasach dzięki postę-
powi technicznemu przeniesienie 

napędu odbywa się głównie za pomo-
cą hydrauliki siłowej. W urządzeniach 
hydraulicznych niewielkie siły działa-
jące na małe powierzchnie poprzez 
odpowiednie medium hydrauliczne 
zamieniane są za sprawą dużych po-
wierzchni na znacznie większe siły. 
Osiąga się to dzięki wykorzystaniu 
prawa Pascala. Do tego celu stosuje 
się specjalne oleje, zwane hydraulicz-
nymi. O ile oleje silnikowe mają za 
zadanie zmniejszać tarcie i zużycie, 
chłodzić poszczególne części, uszczel-
niać ruchome elementy, utrzymywać 
silnik w  czystości i  zapobiegać we-
wnętrznej korozji, o  tyle rolą oleju 
hydraulicznego jest przede wszystkim 
przenoszenie sił. A siły wywoływane 

przez ogromne ciśnienia panujące 
w układach hydraulicznych są kolo-
salne. Dlatego komponenty hydrau-
liczne odgrywają ważną rolę w odnie-
sieniu do dyspozycyjności maszyny 
leśnej. Przykładowo, uszkodzenie 
pompy wielotłokowej osiowej często 
powoduje, że nie działa cała jednost-
ka. Hydraulika odpowiada także za 
bezpieczeństwo maszyny, szczególnie 
podczas przemieszczania dużych cię-
żarów czy zawieszonych ładunków, co 
jest podstawowym zadaniem elemen-
tów dźwigowych. 

Kontrola jakości 
Producentów oryginalnego wypo-
sażenia obowiązują surowe wymogi 
w zakresie jakości i bezpieczeństwa, 
narzucone im przez producentów 
maszyn i ustawodawcę. Współczesne 
procedury zarządzania produkcją i ja-
kością zapewniają przestrzeganie tych 

wymogów, ale powodują wzrost 
kosztów, a  zatem i  cen 

gotowych produktów. 
To z kolei sprawia, że 
nie najlepiej wyna-
gradzani za swoje 
usługi właściciele 
maszyn leśnych 

czasami stosują nie-
oryginalne części i nie za-

wsze mają fachowców najwyższej 
klasy. Ponieważ zamienne komponen-
ty do tych specjalistycznych maszyn 
są bardzo drogie, podróbki części za-
miennych zalewają rynek europejski. 
A przecież tanie części zamienne kry-
ją w sobie duże ryzyko dla właścicieli 
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maszyn. Co istotne, gorszej jakości 
kopie stanowią poważne zagrożenie 
dla bezpieczeństwa i sprawności ma-
szyny leśnej, a przede wszystkim ludzi. 
– Szczególnie w przypadku nieprzestrze-
gania okresów konserwacji dla kompo-
nentów hydraulicznych może dojść do 
ich uszkodzenia lub nawet do całko-
witej awarii układu hydraulicznego, co 
w konsekwencji doprowadza do unieru-
chomienia maszyny – zauważa Heiko 
Engert, inżynier ds. dystrybucji dzia-
łu Service Hydraulics firmy Rexroth. 
Należy przy tym pamiętać, że nawet 
części poddawane konserwacji zgodnie 
z przepisami i zaleceniami serwisowy-
mi ulegają naturalnemu zużyciu, gdyż 
żadna maszyna nie może być eksplo-
atowana wiecznie. Jednak przy okre-
sowych przeglądach i właściwym serwi-
sowaniu koszty napraw będą znacznie 
mniejsze, a czas przestoju – krótszy. 

Taniej nie znaczy lepiej
Należy podkreślić, że jeżeli operator 
maszyny czy warsztat montuje tzw.  
podróbki jako części zamienne, nie-
mal zawsze powoduje to problemy. Bo 
choć często szybciej dostępne niele-
galne kopie mają znacznie niższe ceny 
niż oryginalne części zamienne, to na 
ogół nie spełniają standardów jako-
ściowych. Podróbka ma zwykle o wie-
le mniejszą wytrzymałość od części 
oryginalnej, wykonana jest z gorszej 
jakości materiału, jej żywotność jest 
krótsza, a przedwczesna awaria tylko 
w  najlepszym wypadku nie wyrzą-
dzi dodatkowych szkód w maszynie. 
W najgorszym scenariuszu wada funk-
cji bezpieczeństwa może spowodować 
nawet szkody osobowe. Główny pro-
blem producentów podróbek to, zda-
niem ekspertów, brak odpowiedniego 
know-how. Naśladowcy, po pierwsze, 
nie dysponują oryginalną dokumen-
tacją projektową i konstrukcyjną. Po 
drugie, żeby zaoszczędzić na kosztach, 
ale też z niewiedzy, najczęściej stosują 
tańsze materiały, gorszej jakości. Że 

o takim drobiazgu, jak nieznajomość 
skomplikowanych i kosztownych pro-
cesów produkcyjnych w równym stop-
niu co producenci części oryginalnych, 
nie wspomnimy.

Każdy, kto ma jakąkolwiek wiedzę 
techniczną i nie chce ryzykować, powi-
nien zlecać wykonywanie napraw ukła-
du hydraulicznego wyłącznie w pro-
fesjonalnym warsztacie. Najlepiej 
dodatkowo zażądać potwierdzenia, że 
warsztat używa jedynie części oryginal-
nych. Przy czym nie zawsze muszą to 
być części nowe. Komponenty regene-
rowane są często dobrą alternatywą – 
przede wszystkim zaś są bardzo szybko 
dostępne i tańsze.

Alternatywna regeneracja
Na przykład firma Rexroth – producent 
oryginalnego, bardzo dobrego, a co za 
tym idzie, drogiego wyposażenia hy-
drauliki siłowej – poszerza swoją ofer-
tę oryginalnych części zamiennych do 
hydrauliki w technice mobilnej. Firma 
oferuje szybko dostępne, regenerowa-
ne zgodnie z najnowszym stanem tech-
niki pompy i silniki wielotłokowe osio-
we jako jednostki wymienne.

Polega to na tym, że operator ma-
szyny, warsztat lub właściciel zakła-
du usług leśnych zamawia potrzeb-
ną jednostkę wymienną w  firmie 
Rexroth. Odpowiednia, odnowiona 
jednostka jest niezwłocznie dostar-
czana w specjalnym opakowaniu. Po 

zamontowaniu jednostki operator 
wykorzystuje otrzymane opakowanie 
zwrotne do odesłania starej części do 
firmy Rexroth. W zamian za to pro-
ducent wystawia odpowiednią notę 
uznaniową. 

Dzięki serwisowi Reman klienci 
szybko i łatwo otrzymują odnowione 
części zamienne od producenta orygi-
nalnego wyposażenia. Bo tylko części 
oryginalne – obojętnie, czy nowe, czy 
regenerowane – zapewniają bezpiecz-
ną pracę hydrauliki roboczej, mecha-
nizmu obrotu, układu kierowniczego 
czy hamulców. Przedłużają one okres 
eksploatacji maszyny leśnej, a w po-
równaniu z zastosowaniem podróbek 
umożliwiają też oszczędności w pozy-
cji kosztów eksploatacji.

„Reman” to skrócona nazwa  angiel-
skiego pojęcia remanufacturing, ozna-
czającego regenerację. W ramach pro-
gramu Reman firma Rexroth zajmuje 
się odnawianiem części uszkodzonych 
lub zużytych, doprowadzając je do 
stanu, który odpowiada wymaganiom 
najnowszej techniki. Dla wszystkich 
części regenerowanych obowiązują 
tak samo wysokie wymogi w zakresie 
wydajności i żywotności, jak dla kom-
ponentów z produkcji seryjnej. Firma 
Rexroth gwarantuje dla części Reman 
pełną jakość i  rękojmię. Program 
obejmuje standardowe pompy wielo-
tłokowe osiowe serii A10VO oraz sil-
niki serii A2FM.  C

„Reman” to skrócona nazwa angielskiego pojęcia remanufacturing, oznaczają-
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odpowiada wymaganiom najnowszej techniki
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