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Sza now ni Pań stwo…

Bau ma, Bau ma i po Bau mie. Na stęp na za trzy la ta. Czas ocze ki wa nia umi lać nam bę dą otrzy my -

wa ne re gu lar nie pod su mo wa nia wy staw ców te go rocz nej edy cji i in for ma cje pra so we o przy go -

to wa niach do ko lej nej. Kie dy do wie my się, że Lie bherr przy stą pił do bu do wy sto iska z pa wi lo -

nem prze kształ ca ją cym się w co raz bar dziej no wo cze sny biu ro wiec, po win ni śmy za brać się

za re zer wa cję miejsc w ho te lach. Je że li prze ga pi my ten mo ment, to bę dzie my mu sie li po go dzić

się z krad ną cy mi czas dłu gi mi do jaz da mi…

Tak czy ina czej, o Bau mie nie da się za po mnieć. Gdy po raz ostat ni w tym ro ku opusz cza li śmy

tar go we biu ro pra so we, or ga ni za to rzy że gna li nas pro sząc o za pi sa nie w ter mi na rzach da ty ko -

lej nej Bau my. Nie co żar tem uma wia li śmy się więc z ko le ga mi po pió rze z in nych kra jów

na ósme go kwiet nia 2019 ro ku. W go dzi nę od otwar cia bra mek, tak by choć by tro chę unik nąć

ko le jek do wej ścia i tło ku na dro gach do jaz do wych. 

Jesz cze nie do koń ca zre ge ne ro wa li śmy się po Bau mie, nie obej rze li śmy wszyst kich ma te ria łów

pra so wych, a szy ku je my si ły na ko lej ne tar gi. Na prze ło mie ma ja i czerw ca po dwo je otwie ra Au -

to stra da -Pol ska w Kiel cach. Pol skie świę to dro go wnic twa od by wa się w mie ście, do któ re go

aku rat żad na au to stra da nie wie dzie, ale cóż… Mo że kie dyś się do cze ka my.

W tym ro ku w Kiel cach w gro nie wy staw ców za brak nąć mia ło firm ofe ru ją cych ma szy ny bu dow -

la ne. Za po wie dzia ły, że zro bią so bie prze rwę ze wzglę du na Bau mę. I co? I nic, w na szych skrzyn -

kach ma ilo wych lą du je co raz wię cej za pro szeń na Au to stra dę. Nie za po mnie li o nas tak że or ga -

ni za to rzy. Po raz pierw szy w bo ga tej hi sto rii tar gów okre śla nych mia nem „pol skiej Bau my” po sta -

no wi li zor ga ni zo wać Dzień Pra so wy. W za pro sze niu czy ta my, że bę dzie to im pre za prze zna czo -

na wy łącz nie dla dzien ni ka rzy, któ rzy otrzy ma ją oka zję obej rze nia eks po zy cji jesz cze przed jej ofi -

cjal nym otwar ciem, ze bra nia ma te ria łów pra so wych i spo tka nia się z przed sta wi cie la mi firm, któ -

re w Kiel cach pre zen to wać bę dą swo je pro duk ty. Za pro sze nie przy ję te! Ma my na dzie ję, że

przy oka zji spo tka nia w Kiel cach uda się nam po roz ma wiać z or ga ni za to ra mi o re la cjach łą czą -

cych ich z pra są bran żo wą. Do me ry to rycz nej dys ku sji je ste śmy go to wi choć by dziś!

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

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

Ma te ria∏ów nie za mó wio nych nie zwra ca my. 
Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści za treść za miesz cza nych re klam i og∏oszeń oraz ar ty ku łów re kla mo wych i in for ma cji pra so wych. 
Re dak cja za strze ga so bie pra wo skra ca nia i ad iu sta cji nad sy ła nych tek stów oraz opa try wa nia ich ty tu∏ami i śród ty tu ła mi.
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8. W ro ku 1900 roz po czę ła się nie zwy kła hi sto ria nie miec -
kiej fir my Ful da. W cią gu stu szes na stu lat ist nie nia
wpro wa dzi ła ona na ry nek ca ły sze reg prze ło mo wych
i cie szą cych się re no mą pro duk tów opo niar skich

10. Baumę można przedawkować!
Rozmowa z Arturem Słomką, dyrektorem do spraw
produktu i współpracy z dostawcami SG Equipment
Leasing Polska 

12. Tegoroczna 31. edycja Baumy okazała się – jak
zawsze – rekordowa pod każdym względem.
Na powierzchni 605.000 m2 zaprezentowało się
aż 3.423 wystawców. Imprezę odwiedziło grubo ponad
pół miliona gości z najdalszych zakątków świata

20. Coraz bardziej restrykcyjne normy emisji
zanieczyszczeń wymusiły na producentach silników
zmiany w ich konstrukcji. Z wyzwaniem tym doskonale
poradziła sobie firma DEUTZ, która już dzisiaj jest
w stanie zaoferować silniki spełniające wymogi norm,
jakie zaczną obowiązywać dopiero w roku 2019

22. Na każdej edycji targów Bauma z łatwością
można spotkać wiele maszyn, które imponują
zastosowanymi rozwiązaniami technicznymi,
niespotykaną konstrukcją czy w końcu gabarytami 

26. Firma Hyundai Heavy Industries Europe (HHIE) jest
jednym z liderów europejskiego rynku maszyn
budowlanych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej
automatyzacji procesów produkcyjnych, rygorystycznej
kontroli jakości i innowacyjnej techniki inżynieryjnej jest
w stanie zaoferować szeroki wybór sprzętu 

28. Komatsu jako jeden z liderów światowego rynku
producentów maszyn budowlanych wykorzystuje
najnowsze technologie, aby spełniać wyzwania
stawiane nowoczesnym maszynom. Udowodniła 
to ekspozycja japońskiego koncernu na Baumie

32. Przedstawiciele naszej redakcji spotkali się z Hakanem
Ilhanem, Dyrektorem Marketingu i Rozwoju Sieci
Sprzedaży marki Dressta. Rozmawialiśmy o historii
produkcji maszyn w Stalowej Woli, dniu dzisiejszym
oraz planach na bliższą i dalszą przyszłość

34. Trzy lata temu firma JCB rozpoczęła prace
nad całkowicie nową koparką kołową. Zainicjował je
sam Lord Bamford, który chciał stworzyć maszynę
charakteryzującą się najlepszą widocznością,
stabilnością, zwrotnością, mobilnością i wygodną
obsługą serwisową

38. W stoisku firmy Manitou Gruop, które możne było
zwiedzać podczas targów Bauma 2016, za pre zen to wa -
no aż dwadzieścia pięć maszyn. Część z nich miała
w Monachium swoją premierę, na przykład ładowarka
teleskopowa MT 420 H New Buggy

40. Rzetelne, bezpośrednie porównania z maszynami
konkurencyjnych marek bezdyskusyjnie potwierdzają
spostrzeżenia użytkowników. W swojej klasie wagowej
koparka Volvo EC220E nie tylko zapewnia operatorowi
najwyższy komfort pracy, ale charakteryzuje się także
najniższym zużyciem paliwa

42. Ekspozycja CASE Construction Equipment na targach
Bauma 2016 wywołała duże zainteresowanie. Przez
cały czas trwania imprezy przez stoisko przewijały się
tłumy gości ze wszystkich kontynentów

46. Wydajność maszyny zależy nie tylko od jej osiągów, ale
także umiejętności operatora. Właśnie z tego powodu
Caterpillar opracował układ Cat Grade z technologią
Assist, który sprawia, że praca koparki hydraulicznej
może być bardziej efektywna

48. Firma Liebherr długo przygotowywała się do tegorocznej
Baumy. Oprócz maszyn i osprzętu zaprezentowała
w Monachium nowatorskie rozwiązania, takie jak druga
generacja systemu Common-Rail 11.2 w nowej wersji
zabudowy – jako system „Top-Feed”

50. Meteorolodzy zapowiadają kolejne suche lato,
z wysokimi temperaturami. Jeżeli prognozy się
sprawdzą, konieczne będzie przygotowanie 
pojazdów i maszyn do pracy w cięższych warunkach.
Upał nie tylko utrudnia chłodzenie, ale ma także 
wpływ na zwiększenie zapylenia negatywnie
wpływającego na smarowanie 

52. Czy w oponach do maszyn także przestaje
obowiązywać hasło „Cena czyni cuda”? 
Wszystko zależy od obranej w firmie budowlanej 
lub sprzętowo-transportowej strategii działania

54. Produkty oferowane przez StoreVan/Modesto
nieustannie ewoluują. Ich kolejne generacje
charakteryzują się coraz lepszymi właściwościami
użytkowymi. Nic dziwnego, że powstają z nich coraz
bardziej funkcjonalne zabudowy
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Prenumerata - zamówienie  
Aby bezp∏atnie otrzymywać nasz kwartalnik wystarczy wype∏nić poniższy formularz 

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

Maszyny Budowlane, Dział Informacji, 02-784 Warszawa, Pasaż Ursynowski 1 m. 45

Proszę o  regularne, bezpłatne przesyłanie czasopisma „Maszyny Budowlane - Serwis i Eksploatacja”

imię i nazwisko: ..........................................................................................................................

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

zakres dzia∏alności firmy: ..........................................................................................................................

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

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

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

Proszę o  regularne, bezpłatne przesyłanie elektronicznej gazety „PosBudNews”

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez wydawcę „Maszyny Budowlane - Serwis i Eksploatacja”- firmę Poland Marketing Barański Sp. z o.o.,
Warszawa, ul. Pasaż Ursynowski 1/45. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do celów marketingowych. Będą mieć prawo do wglądu w dane oraz
możliwość ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane innym osobom ani firmom. Podanie danych jest dobrowolne.

Data, czytelny podpis i (lub) pieczęć osoby zamawiającej .................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

!

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

!
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Nie miec ka fir ma DEUTZ AG, uzna ny wy twór ca sil ni ków
po raz ko lej ny za pro si ła za in te re so wa ne tech ni ką
uczen ni ce na „Girls‘ Day”. Uczest nicz ki or ga ni zo wa -

nej cy klicz nie im pre zy mia ły oka zję za po znać się ze spe cy fi -
ką i róż no rod no ścią za wo dów tech nicz nych. DEUTZ od wie -
lu lat ak tyw nie uczest ni czy w or ga ni za cji „Girls‘ Day”, by
w ten spo sób wspie rać mło de ko bie ty w po dej mo wa niu de -
cy zji o kształ ce niu się na kie run kach tech nicz nych i wy bie ra -
niu te go ty pu za wo dów. „Girls‘ Day” na te re nie fa bry ki
DEUTZ prze wi du je du żo atrak cji. Je go uczest nicz ki za po zna -
ją się na miej scu z moż li wo ścia mi za trud nie nia i ka rie ry za wo -
do wej w no wo cze snych za kła dach pro duk cyj nych. 
Uczen ni ce uczest ni czą ce w te go rocz nym „Girls‘ Day” nie tyl -
ko po zna wa ły niu an se pra cy w za wo dach tech nicz nych, ale
tak że wzię ły udział w pre zen ta cji ak tu al nej pa le ty pro duk cyj -
nej DEUTZ AG. Pod czas zwie dza nia fa bry ki uczen ni ce za po -
zna ły się z bo ga tą hi sto rią pierw sze go na świe cie pro du cen -
ta sil ni ków spa li no wych na świe cie. Wzię ły udział w warsz ta -
tach udowadniając, że doskonale posługują się narzędziami,
pod zi wia ły tak że zgro ma dzo ne w przy za kła do wym mu zeum
eks po na ty, w tym pierw szy na świe cie sil nik czte ro su wo wy. 
Mar ga re te Ha ase, człon ki ni za rzą du DEUTZ AG od po wie -
dzial na za fi nan se, spra wy per so nal ne, in we sty cje oraz Pu -
blic Re la tions fir my, chcia ła by zwięk sze nia udzia łu mło dych
ko biet w za wo dach tech nicz nych. – Na sza fir ma od wie lu lat

da je dziew czę tom oka zję do za po zna nia się z moż li wo ścia mi
kształ ce nia się w kie run ku za wo dów tech nicz nych, sta ra my
się też roz bu dzić wśród nich za in te re so wa nie tech ni ką. Le ży
mi to oso bi ście na ser cu, tym bar dziej, że bar dzo wy so ka fre -
kwen cja pod czas „Girls‘ Day” wy raź nie po ka zu je, jak bar dzo
mło de ko bie ty gar ną się do tech ni ki. Udział w na szej im pre zie
mo że sta no wić de cy du ją cy im puls przy wyborze zawodu. 

Hy un dai wy po sa ża swe no wej ge ne ra cji ko par ki w no wo -
cze sny sys tem mo ni to rin gu AAVM, któ ry za pew nia ope -
ra to rom i pra cow ni kom bu dow la nym naj wyż sze bez pie -

czeń stwo. Dzię ki nie mu ope ra tor ko par ki ma za pew nio ną do -
sko na łą wi docz ność we wszyst kich kie run kach. Sys tem ten
jest mon to wa ny je dy nie w ko par kach fir my Hy un dai. To naj bez -
piecz niej sze roz wią za nie spo śród obec nie do stęp nych.
Sys tem mo ni to rin gu AAVM to w chwili obecnej je dy ny ta ki
pro dukt na ryn ku. Fir ma Hy un dai to je dy ny pro du cent

na ryn ku ofe ru ją cy sys tem czte rech ka mer ste ro wa nych kon -
tro le rem, któ re za pew nia ją sze ro ko kąt ne wi dze nie ob sza ru
ro bo cze go wo kół ma szy ny. Dzię ki te mu ope ra tor ko par ki ma
za pew nio ną do sko na łą wi docz ność we wszyst kich kie run -
kach, w tym tak że wi dok z lo tu pta ka w 3D oraz ob -
raz 2D 4CH z wy ko rzy sta niem ekra nu do ty ko we go.
No wy sys tem mo ni to rin gu fir my Hy un dai wy ko rzy stu je rów -
nież tech no lo gię IMOD (In tel li gent Mo ving Ob ject De tec -
tion), któ ra in for mu je ope ra to ra, gdy ludzie lub nie bez piecz -
ne obiek ty znaj dą się w odległości pięciu me trów od ma szy -
ny. Dzię ki te mu mo że on do kład nie ste ro wać i kon tro lo wać
jej oto cze nie. Ope ra tor ko par ki ma do wy bo ru kil ka per -
spek tyw, w tym także z lo tu pta ka.
Tech no lo gia IMOD in for mu je ope ra to ra o wszel kiej ak tyw no ści
wo kół ma szy ny. Ak tyw ność ta jest wi docz na na mo ni to -
rze – wo kół wy kry te go obiek tu lub oso by po ja wia się trój kąt
oraz strzał ki uka zu ją ce kie ru nek ru chu. Po nad to sys tem po in -
for mu je ope ra to ra o za gro że niu, wy wo łu jąc alarm. No wy sys -
tem sta no wi do sko na łe roz wią za nie dla pla ców bu do wy i cia -
snych prze strze ni, w miej scach prac dro go wych, gdzie pra -
cow ni cy prze by wa ją w po bli żu ma szy ny, oraz wszę dzie, gdzie
obo wią zu ją re stryk cyj ne prze pi sy do ty czą ce bez pie czeń stwa. 
Sys tem AAVM wy po sa żo ny jest w ośmioca lo wy in te rak tyw ny
ekran do ty ko wy z moż li wo ścią re gu la cji. Jest on za mon to wa -
ny w ka bi nie na ta bli cy wskaź ni ków. Wyposażono go w ste -
row ni k hap tycz ny za pew nia ją cy ope ra to ro wi łatwiejszą
obsługę i więk szą er go no mię pra cy. Za po mo cą ste ro wa nia
do ty ko we go ope ra torzy nowych ko par ek Hyundai mo gą
w pro sty spo sób po ru szać się po me nu urzą dze nia.
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Deutz AG zaprosił dziewczyny!

Sys tem AAVM – Hy un dai sta wia na bez pie czeń stwo

Uczestniczki tegorocznego „Girls‘ Day” zię ły udział w warsz ta tach udowadniając,
że doskonale radzą sobie z narzędziami

Sys tem AAVM wy po sa żo ny jest w ośmio ca lo wy ekran do ty ko wy. Za sto so wa ny
ste row nik hap tycz ny wią że ze so bą układ wy ko naw czy z in ter fej sem do ty ko wym
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Koncern Vo lvo CE zna la zł spo sób na sku tecz ną, bły ska -
wicz ną ob słu gę ser wi so wą swo ich ma szyn pra cu ją cych
w od da lo nych lo ka li za cjach. Pro jekt prze woź nych sta cji

ser wi so wych wpro wa dzo no w le cie ubie głe go ro ku w Chi -
nach, gdzie ol brzy mie od le gło ści od miejsc, w któ ych pra cu ją
ma szy ny prze dłu ża ły czas na pra wy i do star cze nia czę ści za -
mien nych. Pierw szy żół ty kon ten ter ser wi so wy sta nął w pro -
win cji Gu an gxi, na po łu dniu Chin bli sko gra ni cy z Wiet na mem,
gdzie po ra desz czo wa mo że trwać na wet pięć mie się cy. Prze -
woź ny ser wis stwo rzo no na po trze by ko pal ni ru dy alu mi nium
Gu an gxi Ping guo Alu mi nium Com pa ny, któ ra wy ko rzy stu -
je sześć dzie siąt czte ry wo zi dła prze gu bo we, osiem ko pa rek
hy drau licz nych oraz osiem ła do wa rek ko ło wych mar ki Vo lvo.
W przy pad ku awa rii na do star cze nie z od le głe go o dwa ty sią -
ce ki lo me trów Szan gha ju czę ści nie zbęd nych do jej usu nię cia
trze ba tu by ło wcze śniej cze kać na wet przez ty dzień. 
Żół te kon te ne ry speł ni ły swo je za da nie. Ma jąc za pas czę ści
bli sko miej sca, gdzie pra cu ją ma szy ny, dys po nu jąc po lo wym
war sza tem i nie zbęd ny mi na rzę dzia mi mo bil ny ser wis Vo lvo
CE mo że za pew nić bły ska wicz ną 24-go dzin ną ob słu gę.  

Suk ces po my słu kon te ne ro wych ser wi sów skła nia Vo lvo
do roz wi ja nia tej idei i lo ko wa nia „żół tych pu de łek” przy in -
nych chiń skich ko pal niach i pla cach bu do wy.

VI STA (Vo lvo In ter na tio nal Se rvi ce Tra ining Award) to
naj więk szy na świe cie kon kurs dla per so ne lu ser wi so -
we go. Za in au gu ro wa ny w ro ku 1957, pier wot nie ja ko

zma ga nia kon kur so we me cha ni ków Vo lvo w Szwe cji, z cza -
sem roz rósł się do ran gi wy da rze nia mię dzy na ro do we go. Ce -
lem VI STA jest roz wój i do sko na le nie wie dzy i umie jęt no ści
pra cow ni ków oraz po pra wa po zio mu ob słu gi po sprze da żo -
wej użyt kow ni ków po jaz dów mar ki Vo lvo. Kon kurs jest otwar -
ty dla wszyst kich pra cow ni ków sta cji ob słu gi z ogól no świa to -
wej sie ci ser wi so wej Vo lvo Trucks i Vo lvo Bu ses. 
Kon cern Vo lvo Trucks do star cza kom plet ne roz wią za nia trans -
por to we dla pro fe sjo na li stów ofe ru jąc peł ną ga mę sa mo cho -
dów cię ża ro wych o śred niej i du żej ła dow no ści. Ser wis za pew -
nia 2.200 de ale rów i sta cji ob słu gi w bli sko stu trzy dzie stu kra -
jach. Kon cern Vo lvo Trucks jest czę ścią Gru py Vo lvo, jed ne go
z czo ło wych świa to wych pro du cen tów sa mo cho dów cię ża ro -
wych, au to bu sów, ma szyn bu dow la nych oraz mor skich i sta -
cjo nar nych ukła dów na pę do wych. Gru pa Vo lvo do star cza
rów nież kom plet ne roz wią za nia fi nan so we i ser wi so we. 
Naj lep si me cha ni cy z sieci ser wi so wej Vo lvo Trucks spo tka -
ją się w pół fi na łach VI STA – naj więk sze go na świe cie kon -
kur su dla per so ne lu ser wi so we go sta cji ob słu gi o za się gu
glo bal nym. W pół fi na le re gio nu Bal tic Sea Mar ket, któ ry od -
był się pią te go kwiet nia w szwedz kim Göte bor gu, wy stą pi ło
aż sie dem ze spo łów z Pol ski. W edy cji kon kur su 
VI STA 2015-2016 udział wzię ło po nad osiem na ście i pół ty sią -
ca uczest ni ków. Im pre za po bi ła tym sa mym wła sny re kord
fre kwen cji. W pół fi na le re gio nu Bal tic Sea Mar ket wy stą pi -
ły trzy sta dwie oso by z Pol ski. Po za pół fi na łem re gio nu Bal tic
Sea Mar ket za wo dy na po dob nym szcze blu ro ze gra no rów -
nież w Ku ry ty bie, Gre ens bo ro oraz w Bang ko ku. 
W ten spo sób wy ło nio no trzydzieści dwa ze spo ły, któ re
pod ko niec ma ja spo tka ją się w świa to wym fi na le kon kur su
w Göte bor gu, w Szwe cji. VI STA sta no wi do sko na ły spo sób

na po rów na nie po zio mu usług świad czo nych przez sieć ser -
wi so wą Vo lvo Trucks na po szcze gól nych ryn kach, a fakt, że
do pół fi na łu za kwa li fi ko wa ło się siedem ze spo łów z Pol ski
świad czy o wy so kim po zio mie kom pe ten cji pol skich sta cji
ob słu gi. Na udzia le w kon kur sie ko rzy sta ją wszy scy je go
uczest ni cy – rów nież ci, któ rzy do pół fi na łów się nie za kwa -
li fi ko wa li. Udział w kon kur sie spra wił, że sta li się bo gat si
o no wą wie dzę i umie jęt no ści.
Po przez kon kurs VI STA we ry fi ko wa na jest umie jęt ność pra cy
ze spo ło wej, roz wią zy wa nia pro ble mów i ko rzy sta nia z do ku -
men ta cji Vo lvo – czy li te go, co jest nie zbęd ne dla za pew nie -
nia wy so kiej ja ko ści ob słu gi klien tów. Wy ni ki VI STA po ma ga -
ją rów nież w iden ty fi ka cji po ten cjal nych ob sza rów dal sze go
do sko na le nia. Wszyst ko to ozna cza, że VI STA stała się
zdecydowanie czymś wię cej, niż tyl ko mię dzy na ro do wym
współ za wod nic twem. W chwili obecnej jest to za kro jo ny
na du żą ska lę pro gram szko le nio wy. 
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Vo lvo CE – żół te pu deł ka speł nia ją za da nie

VI STA 2015-2016 po bi ła swój wła sny re kord ja ko naj więk sze go na świe cie kon -
kur su dla pro fe sjo na li stów z za kre su ob słu gi ser wi so wej

Mechanicy Volvo Trucks w konkursie VISTA

Pierw szy żół ty kon ten ter ser wi so wy sta nął  na po łu dniu Chin bli sko gra ni cy
z Wiet na mem, gdzie po ra desz czo wa mo że trwać na wet pięć mie się cy
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Wraz z wpro wa dze niem pierw szej plat for my cy fro wej
ONE -KEY, któ ra in te gru je naj wyż szej kla sy elek tro -
ni kę, w ja ką wy po sa żo ne są na rzę dzia Mil wau kee

z apli ka cją mo bil ną, mo że my bez pro ble mu kon tro lo wać
i mieć peł ną in for ma cję o na rzę dziach na bu do wie. No we
funk cje, bar dzo przy dat ne na pla cu bu do wy, to: śle dze nie
na rzę dzi, lo ka li za cja oraz po wia do mie nia przy za gu bie niu,
a to wszyst ko w pro mie niu do trzy dzie stu me trów! 
Mil wau kee, ja ko wio dą cy pro du cent elek tro na rzę dzi na świe -
cie, bacz nie wsłu chu je się w opi nie swo ich klien tów, a tak że
uważ nie ob ser wu je pro ble my z ja ki mi spo ty ka ją się me na dże -
ro wie na bu do wach. Jed nym z więk szych pro ble mów, z ja kim
ma ją do czy nie nia w pra cy, są za gu bio ne lub cią gle po szu ki -
wa ne wier tar ki, wkrę tar ki lub in ne na rzę dzia. Pla nu jąc uży -
tecz no ści, w ja kie ma być wy po sa żo na apli ka cja ONE -KEY jej
twór cy nie za po mnie li o funk cjach lo ka li za cji, śle dze nia
i szu ka nia, na wet gdy ba te ria urzą dza nia jest już roz ła do wa -
na. ONE -KEY to wir tu al ny mo ni to ring na rzę dzi, któ ry po zwa -
la na opisane poniżej dzia ła nia.
Lo ka li za cja urzą dza nia bę dą ce go w sie ci ONE -KEY to funk cja,
któ ra po zwa la na śle dze nie ak tu al ne go miej sca pra cy da ne go
na rzę dzia. Sprzęt moż na lo ka li zo wać w od le gło ści do trzy dzie -
stu me trów, co po zwa la na peł ną kon tro lę nad urzą dze nia mi
za po mo cą te le fo nu ko mór ko we go. Apli ka cja ONE -KEY au to -
ma tycz nie za cho wu je da ne o miej scu pra cy na rzę dzia w trak -
cie ostat nie go okre su, kie dy by ło ono w za się gu. Je śli do szło
do za gu bie nia na rzę dzia ła two moż na bę dzie je od szu kać
po prze śle dze niu ostat nich lo ka li za cji. Sys tem mo ni to rin gu

i in for ma cji jest tak za pro jek to wa ny, że w przy pad ku, gdy na -
rzę dzie znaj dzie się poza po lem dzia ła nia apli ka cji otrzy ma my
na te le fo nie in for ma cję o tym fak cie. Funk cja ta dzia ła też
w dru gą stro nę, po nie waż in for ma cja o wej ściu do za kre su
pra cy apli ka cji jest też do star cza na do smart fo na. Uła twia to
na przy kład sprzą ta nie sprzę tu po za koń czo nym dniu pra cy
lub przy zmia nie fron tu ro bót. Wszyst kie funk cje są do stęp ne
na wet wte dy, gdy ba te ria w urzą dze niu jest roz ła do wa na. 
Wszyst kie no we moż li wo ści ONE -KEY w po łą cze niu z nad -
rzęd ny mi funk cja mi apli ka cji: kon tro la na rzę dzi, za rzą dza nie
sta na mi ma ga zy no wy mi i ra por to wa nie pod no szą efek tyw -
ność pra cy na bu do wie. ONE -KEY moż na po brać bez płat nie
ze stro ny in ter ne to wej (www.mil wau ke eto ol.pl/one -key/) lub
za po mo cą in ter fej su apli ka cji mo bil nej na smart fo nach kom -
pa ty bil nych z sys te ma mi An dro id oraz iOS. 

Tuż po swo im oficjalnym de biu cie naj now szy, hy bry do -
wy po jazd cię ża ro wy Sca nia zo stał wy róż nio ny pre sti -
żo wą na gro dą Gre en Truck Fu tu re In no va tion 2016. To

pre sti żo we wy róż nie nie przy zna wa ne jest przez dzien ni ka rzy
spe cja li stycz ne go ma ga zy nu „Ver kehrs Rund schau”.
Osiem na sto to no wy po jazd dys try bu cyj ny Sca nia dzię ki hy -
bry do we mu ukła do wi na pę do we mu mo że po ko nać od le -
głość do dwóch ki lo me trów wy łącz nie przy uży ciu sil ni ka
elek trycz ne go. Ta ki tryb jaz dy jest naj bar dziej przy dat ny
zwłasz cza w kor kach oraz pod czas noc nych do staw i w miej -
scach, gdzie du że zna cze nie ma ogra ni cze nie po zio mu ha ła -
su i emi sji spa lin, na przy kład w za mknię tych prze strze niach,
ta kich jak ha le ma ga zy no we lub pod ziem ne par kin gi. War to
za zna czyć, że sa mo chód pod czas jaz dy na sil ni ku elek trycz -
nym jest prak tycz nie nie sły szal ny. Emi to wa ny przez nie go
po ziom ha ła su wy no si bo wiem za le d wie 72 dB(A).
Hy bry do wa no wość po sia da kom bi no wa ny na pęd skła da ją cy
się ze zgod ne go z nor mą Eu ro 6 sil ni ka Die sla mar ki Sca nia
o mo cy 320 KM i po jem no ści dzie wię ciu li trów oraz jed nost ki
elek trycz nej da ją cej do dat ko we 174 KM i osią ga ją cej mo ment
ob ro to wy aż 1.050 Nm. Ta kie po łą cze nie ma da wać aż osiem -
na ście pro cent oszczęd no ści na pa li wie w ru chu dys try bu cyj -
nym w po rów na niu z tej kla sy po jaz da mi o na pę dzie tra dy cyj -
nym. War to do dać, że sil nik spa li no wy hy bry do wej Sca nii mo -
że być za si la ny stu pro cen to wym bio die slem, na przy kład FA -
ME lub HVO. W wy pad ku dru gie go z wy mie nio nych pa liw
emi sja dwu tlen ku wę gla mo że zo stać ogra ni czo na na wet

o dzie więć dzie siąt dwa pro cent. Do pó ki kie row ca hy bry do wej
Sca nii nie prze kro czy 45 km/h, nie bę dzie mu siał po ko ny wać
wznie sień, a ma sa rze czy wi sta po jaz du nie prze kro czy 15 ton,
sil nik spa li no wy nie włą czy się wca le, o ile oczy wi ście po zwo -
lą na to au to ma tycz nie ła du ją ce się aku mu la to ry. Ich uży tecz -
na po jem ność do cho dzi do 1,2 kWh, co po zy tyw nie wpły wa
za rów no na ich ży wot ność, jak i na za sięg po jaz du. Hy bry do -
wa Sca nia P320 ma być o oko ło osiem set ki lo gra mów cięż sza
od mo de lu cał ko wi cie spa li no we go. 
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Mil wau kee – no we moż li wo ści aplikacji ONE -KEY

Hybrydowa Scania doceniona za innowacyjność

One KEY au to ma tycz nie za cho wu je da ne o miej scu pra cy na rzę dzia. Je śli do szło
do jego za gu bie nia ła two moż na je od szu kać analizując ostat nie lo ka li za cje

Hy bry do wa Sca nia jest o 800 ki lo gra mów cięż sza od mo de lu spa li no we go, ale
jej użyt kow nik ogra ni czyć mo że aż o osiem na ście pro cent wy dat ki na pa li wo
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Bauma? Kolos na stalowych nogach!

Sta li by wal cy ko lej nych edy cji Bau my są zgod ni – tak sła -
bej po go dy pod czas mo na chij skich tar gów nie by ło
od bar dzo daw na. Co praw da w tym ro ku nie pa da ło ca -

ły czas, ale głów nie pa no wał chłód, a słoń ce raz po raz za kry -
wa ły chmu ry. Wie lo krot ni uczest ni cy Bau my ma ją jed nak uła -
twio ne za da nie, bo po sia da ją punkt od nie sie nia, mo gą po rów -
nać po szcze gól ne edy cje. Oczy wi ście nie tyl ko pod wzglę dem
wa run ków at mos fe rycz nych, bo mi mo że każ da ko lej na edy cja
tar gów wy da je się bliź nia czo po dob na do po przed niej, to każ -
de trzy la ta jed nak spo ro zmie nia ją. A co z oso ba mi, dla którch
by ła to pierw sza Bau ma? Ja za li czam się do te go gro na de biu -
tan tów i mu szę przy znać, że cie ka wym do świad cze niem by ło
po rów nać le gen dę z rze czy wi sto ścią.
Świa do mie uży wam okre śle nia „le gen da”, bo o Bau mie sły -
sza łem od za wsze. Za rów no w ro dzin nym do mu, jak i w re dak -
cji Po śred ni ka Bu dow la ne go, w któ rej za czą łem ter mi no wać
zaj mu jąc się no wy mi me dia mi. O Bau mie i jej gi gan ty zmie
dys ku tu ją na wet lu dzie nie zwią za ni z „bu dow lan ką”. Nie mo -
że być ina czej, wszak Bau ma to naj więk sze tar gi prze my sło we
na świe cie. Wy da rze nie, na któ rym lu dzie z bran ży, po pro stu
„mu szą być”. Mul tum firm, trud na do prze mie rze nia prze strzeń
wy sta wien ni cza na te re nie otwar tym, ha le za peł nio ne po brze -
gi ma szy na mi, ja kich ni gdzie in dziej się nie zo ba czy, atrak cje
dla dzie ci i do ro słych, prec le i pi wo, mniej i bar dziej efek tow -
ne ga dże ty i mnó stwo rze czy, o któ rych ist nie niu na wet się nie
śni ło. Ta ki ob raz Bau my utrwa lił mi się w pa mię ci i dłu go jesz -
cze po po wro cie do do mu prze my kał przed ocza mi. 
Choć ni gdy wcze śniej nie by łem na Bau mie, nie by łem
do koń ca za sko czo ny. Mia łem o niej pew ne wy obra że nie.
Głów nie dzię ki byt no ści na spe cjal nej kon fe ren cji dla dzien -
ni ka rzy w cze skiej Pra dze i Pre -Bau mie w Mo na chium.
O tym czy mo ja wy obraź nia dzia ła pra wi dło wo, chcia -
łem prze ko nać się na wła snej skó rze. Do mo men tu prze kro -
cze nia po raz pierw szy bram ki z ko ło wrot kiem Bau ma ja wi ła
mi się ja ko bo ha ter licz nych opo wie ści, ktoś o któ rym bar -
dzo wie le sły sza łem, ale ni gdy nie da ne mi by ło go po znać.
Ja kie by ły mo je pierw sze wra że nia?
Po cząt ko wo wyłącznie im po nu ją ce. Już z da le ka uwa gę
przy cią ga ły strze li ste żurawie i dźwigi. Do jazd do pra so we go
par kin gu w sznu rze aut z re je stra cja mi z ca łej Eu ro py za bie -
rał co dzien nie spo ro cza su, ale w su mie nie oka zał się zbyt
uciąż li wy. Si łą rze czy w ekspresowym tempie przyzwyczaić
musiałem się też do sta nia w kor kach przy opusz cza niu
wielopię tro we go ga ra żow ca. 
Nie do god no ści wy na gra dza ła tar go wa eks po zy cja. Bau ma
za ska ki wa ła atrak cja mi dla zwie dza ją cych. Do gu stu przy pa -
dły mi zna ne z lot nisk ru cho me chod ni ki, któ re po zwa la ły od -
po cząć no gom. Tak czy ina czej, co dzien nie prze mie rza łem
kil ka na ście ki lo me trów. Naj więk sze wra że nie zro bi ło na mnie
sto isko Lie bher ra, któ re przy po mi na ło bar dziej su per no wo -
cze sny biu ro wiec, a nie tar go wy pa wi lon. 
Ne ga tyw nym za sko cze niem by ło dla mnie na tknię cie się
na podejrzanych osobników bez naj mniej szej że na dy za cze -
pia ją cych zdą ża ją cych na Bau mę i ofe ru ją cych im bi le ty
za pół ce ny. Mie li ich ca łe blocz ki. Naj pew niej gdzieś ukra -
dzio ne. Sta li by wal cy by li tym znie sma cze ni. Ja, de biu tant
na Bau mie tak że. Tar gi cią gle mnie za ska ki wa ły, nie za wsze

jed nak po zy tyw nie. Dziw ne, że już trze cie go dnia w wie lu sto -
iskach za bra kło ma te ria łów pra so wych. Co bar dziej mi li z ob -
słu gi od sy ła li do stro ny in ter ne to wej. By za czerp nąć stam tąd
in for ma cje nie ko niecz nie trze ba by ło przy jeż dżać na Bau mę,
ale w koń cu le piej usły szeć coś ta kie go niż być od pra wio -
nym z pu sty mi rę ka mi, cza sa mi na wet bez sło wa wy ja śnie -
nia. A to się, nie ste ty, tak że zda rza ło. 
Bau ma mę czy nie tyl ko zwie dza ją cych, ale tak że wy staw ców.
Cza sa mi nie mo głem oprzeć się wra że niu, że wie lu z ob słu ją -
cych sto iska czy ni to z przy mu su, a my śla mi jest w zu peł nie in -
nym miej scu. Nie któ rzy pra co wa li tak, jak by bra li udział we
„wło skim straj ku”. Na Bau mie każ dy się spie szy, a szcze gól nie
dzien ni ka rze. Iry to wa ło więc nie tyl ko dłu gie wy peł nia nie for mu -
la rzy we dług za wi łych pro ce dur, ale przede wszyst kim one sa -
me. Jak bo wiem moż na pro po no wać dzien ni ka rzo wi spo tka nie
z prze by wa ją cym na Bau mie pol skim przed sta wi cie lem bar dzo
po waż ne go kon cer nu, je dy nie pod wa run kiem wcze śniej sze go
za de kla ro wa nia za in te re so wa nia za ku pem ma szy ny? Nam w re -
dak cji ta ka niepo trzeb na, a kła mać jest nie ład nie… 
Pod czas wę dró wek mię dzy sto iska mi spo tka łem wie lu ro da -
ków. Ich wra że nia by ły naj róż niej sze, od fa scy na cji, po cy -
nicz ne twier dze nia, że Bau ma to miejsce, gdzie spotyka się
to wa rzy stwo wza jem nej ad o ra cji i co ro ku (sic!) jest za wsze
to sa mo. Ciekawe zatem, co kieruje malkontentami, którzy
chyba nie przyjeżdżają na Baumę pod przymusem?
Ja z pew no ścią się do tej gru py nie za li czam. Cie szę się, że
za li czy łem pierw szą w ży ciu Bau mę. Okno wy sta wo we świa -
to wej bran ży ma szyn bu dow la nych, im pre zę wy zna cza ją cą
obo wią zu ją ce w niej ten den cje i stan dar dy. Mo głem spoj rzeć
z bli ska na ko lo sa o sta lo wych no gach. Wy pa da tyl ko mieć
na dzie ję, że wy ko na no je ze sta li o od po wied niej twar do ści.

Jan Barański
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Wro ku 1900, na prze ło mie stu le ci, roz po czę ła się hi -
sto ria nie miec kiej fir my opo niar skiej, któ ra wpro wa -
dzi ła na ry nek wie le prze ło mo wych pro duk tów.

Przez sto szes na ście lat swo je go ist nie nia Ful da – bo o niej
wła śnie mo wa – sta ła się jed nym z naj bar dziej re no mo wa -
nych pro du cen tów opon. Jej pro duk ty od po nad stu le cia cie -
szą się po pu lar no ścią nie tyl ko w Niem czech, ale tak że w ca -
łej Eu ro pie. To za słu ga wy so kiej ja ko ści, sze ro kie go asor ty -
men tu pro duk tów i wiel ce przy stęp nych cen. W ofer cie Ful dy
zna leźć moż na ogu mie nie dla lek kich i cięż kich po jaz dów
cię ża ro wych, sa mo cho dów oso bo wych, aut te re no wych oraz
ty pu SUV. Pierw sze opo ny do po jaz dów użyt ko wych mar ki
Ful da tra fi ły do pro duk cji opon już sto lat te mu. 
Fir ma pod na zwą Gum mi We rke Ful da (Za kła dy Gu mo we
Ful da) roz po czę ła dzia łal ność 3 sierp nia 1900 ro ku i po cząt -

ko wo wy twa rza ła ogu mie nie do wóz ków dzie cię cych i po wo -
zów kon nych. Pro duk cję opon sa mo cho do wych, mo to cy klo -
wych i ro we ro wych uru cho mio no do pie ro sześć lat póź niej,
szyb ko jed nak sta ła się ona głów nym przed mio tem dzia łal -
no ści fir my. W la tach 1907-1909 Ful da pro du ko wa ła peł ne
opo ny gu mo we do po jaz dów cię ża ro wych i au to bu sów
w dzie się ciu roz mia rach. Zna ko mi ta więk szość z nich wy sy -
ła na by ła do za gra nicz nych przed się biorstw au to bu so wych
w Lon dy nie i Me dio la nie. W ro ku 1914 in ży nie ro wie Ful dy
opra co wa li pierw szą peł ną opo nę z gu my syn te tycz nej. Zbie -
gło się to w cza sie z prze sta wie niem pro duk cji dla sa mo cho -
dów cię ża ro wych z opon peł nych na bar dziej ela stycz ne, co
za pew ni ło wy ro bom fir my po nad prze cięt ną ży wot ność
i uzna nie nabywców. Rok 1915 stanowił po czą tek no wo cze -
snych opon Ful da – do ma so wej pro duk cji we szła opo na cię -
ża ro wa Ful da Sem bu sto ze sprę ży na mi w ob rę czy
zapewniającymi do dat ko wą amor ty za cję. 
Ko lej ny etap roz wo ju tech nicz ne go przypadł na rok 1919,
kie dy po wsta ła Ful da Rie sen kis sen re ifen, któ ra sta ła się wio -
dą cą opo ną cię ża ro wą w Eu ro pie. By ła ona produkowana w
oparciu o opa ten to wa ne tech no lo gie, wyposażono ją
między innymi w spe cjal nie za pro jek to wa ny bież nik zwięk -

sza ją cy zdol ność do po chła nia nia wstrzą sów. Dzię ki temu
po jaz dy cię ża ro we mo gły przemieszczać się z większą
prędkością. Fulda sta ła się eu ro pej skim li de rem w produkcji
opon cię ża ro wych. In ni pro du cen ci opon unowocześniali
swe produkty zakupując licencję od Fuldy.  
W ko lej nych la tach na ryn ku po ja wia ły się re gu lar nie coraz
bardziej zaawansowane pro duk ty Ful dy. W ro ku 1925
zaczęto seryjnie wytwarzać opo nę Ful da Pa ra bel, która dzię -
ki wbu do wa nej we wnętrz nej ko mo rze po wietrz nej stała się
pierw szą na świe cie opo ną cię ża ro wą „o sta łym ci śnie niu”.
Z ko lei w ro ku 1929 świa tło dzien ne uj rza ła opo na cię ża ro wa
Ful da Ela stic. By ła to pierw sza opo na pneu ma tycz na tej
mar ki. W nie dłu gim cza sie wszyst kie wy twa rza ne przez Ful -
dę opo ny by ły już opo na mi pneu ma tycz nym. W ko lej nych
dzie się cio le ciach opo ny cię ża ro we sta ły się fla go wym pro -
duk tem fir my. Jed nym z licznych do wo dów uzna nia dla osią -
gnięć kon struk to rów Ful dy by ło za mon to wa nie jej opon

Hi sto ria Ful dy opo ną cię ża ro wą się to czy

W roku 1919 Ful da uruchomiła seryjną produkcję Rie sen kis sen re ifen, któ ra
bardzo szybko sta ła się wio dą cą opo ną cię ża ro wą w Eu ro pie

W ro ku 1929 uru cho mio no se ryj ną pro duk cję opo ny cię ża ro wej Ful da Ela stic.
By ła to pierw sza opo na pneu ma tycz na tej mar ki

Opo ny Ful da ze spe cjal nym bież ni kiem po chła nia ją cym wstrzą sy spra wi ły, że
po jaz dy cię ża ro we mo gły prze miesz czać się z więk szą pręd ko ścią
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w pół mi lio no wej cię ża rów ce Mer ce des -Benz, któ ra  zje cha ła
z li nii pro duk cyj nej w ro ku 1954.
In no wa cje po zo sta ły waż nym ele men tem toż sa mo ści Ful dy.
Przy kła dem te go by ły wpro wa dzo ne do pro duk cji w ro -
ku 1961 opo ny do sa mo cho dów oso bo wych i cię ża ro wych
z opa sa niem tek styl nym, a sześć lat póź niej ogu mie nie
z opa sa niem sta lo wym sto so wa ne do cię ża ró wek i au to bu -
sów. Z ko lei w ro ku 1973 roz po czę to pro duk cję ca ło sta lo -
wych opon ra dial nych do po jaz dów cię ża ro wych.
Współ pra ca mię dzy Ful dą a Go ody earem roz po czę ła się już
na prze ło mie lat dwu dzie stych i trzy dzie stych mi nio ne go stu le -
cia, głów nie za spra wą na wią za nia ści słych re la cji z Fran kiem
Se iber lin giem, współ za ło ży cie lem fir my Go ody ear. Osta tecz -
nie Ful da do łą czy ła do ma rek zjed no czo nych w gru pie Go ody -
ear w ro ku 1962. Co cie ka we, Ful da by ła pierw szym za kła dem
Go ody eara w Eu ro pie, któ ry w 1993 otrzy mał cer ty fi kat ja ko ści
DIN ISO 9002 za pro duk cję i mon taż. Fakt ten po twier dzał wy -
so ką ja kość pro duk tów ofe ro wa nych przez Ful dę. 
Obec nie Ful da jest klu czo wym człon kiem ro dzi ny Go ody ear
i waż ną mar ką w port fo lio kon cer nu. Fir ma ca ły czas wpro wa -

dza in no wa cje i pod kre śla war tość bli sko 116 lat do świad czeń
w roz wo ju kon struk cji opon, szcze gól nie cię ża ro wych. Ful da
ofe ru je pe łen asor ty ment opon dla po jaz dów cię ża ro wych.
Ostat nią no wo ścią jest wpro wa dzo na przed dwo ma la ty opo -
na do na czep Eco tonn 2, bę dą ca uzu peł nie niem naj now sze -
go asor ty men tu opon do po jaz dów użyt ko wych. Obej mu je on
opo nę na oś kie ro wa ną Ful da Eco con trol 2, opo nę na oś na -
pę dza ną Ful da Eco for ce 2 i opo nę do na czep Eco tonn 2.
Opo ny Ful dy są do stęp ne w sze ro kim za kre sie roz mia rów dla
po jaz dów cię ża ro wych wy ko nu ją cych prze wo zy dłu go dy stan -
so we i re gio nal ne, a tak że au to bu sów i au to ka rów. 
Dla po jaz dów wie lo za da nio wych, ta kich jak wy wrot ki pra cu -
ją ce zarówno na dro gach, jak i pla cach bu do wy, prze zna czo -

ne są opo ny Ful da Va rio con trol, Va rio for ce i Va rio tonn. Z ko -
lei z my ślą o za sto so wa niach te re no wych fir ma ofe ru je ogu -
mie nie Cross for ce na oś na pę do wą, wy róż nia ją ce się ulep -
szo ny mi wła ści wo ścia mi trak cyj ny mi i pod wyż szo ną trwa ło -
ścią. W ofer cie Ful dy znaj du ją się tak że opo ny na oś kie ro wa -
ną i na pę do wą – Win ter con trol i Win ter for ce – prze zna czo ne
do pra cy w warunkach zimowych, któ re za pew nia ją lepszą
przy czep ność na śnie gu i mo krej na wierzch ni. 
Je że li cho dzi o opo ny dro go we do cię ża ró wek, Ful da ofe ru -
je opo ny Eco con trol 2 za pew nia ją ce wy dłu żo ne prze bie gi
przy ni skim po zio mie ha ła su. Po nad to opo ny te cha rak te ry -
zu ją się ni skim opo rem to cze nia i ni ską ma są, co umoż li wia
prze wo że nie więk szych ła dun ków i po ma ga ope ra to rom ob -
ni żać ra chun ki za pa li wo i zwięk szać efek tyw ność. 
Po za tym opo ny Ful da Eco for ce 2 na oś na pę do wą za pew -
nia ją rów no mier ne zu ży cie i po ten cjal nie dłu gie prze bie gi
oraz ulep szo ne wła ści wo ści trak cyj ne. Co waż ne, wy so ki po -
ziom trak cji utrzy mu je się przez ca ły okres eks plo ata cji opon,
za rów no na mo krej na wierzch ni, jak też i zi mą. 
Dzię ki spe cjal nie skom po no wa nej mie szan ce bież ni ka i zop -
ty ma li zo wa ne mu kar ka so wi opo ny do na czep Eco tonn 2
gwa ran tu ją dłu gie prze bie gi, ni ski opór to cze nia oraz trwa -
łość. Moż na je rów nież pod da wać pro ce so wi bież ni ko wa nia. 
Ful da jest dziś jed nym z wio dą cych nie miec kich pro du cen -
tów opon ty pu high per for man ce. Wy twa rza opo ny do sa mo -
cho dów oso bo wych, z na pę dem 4x4, po jaz dów cię ża ro wych
i użyt ko wych oraz ma szyn i urzą dzeń rol ni czych.  

Naj now szy mo del opon do na czep Ful da Eco tonn 2 wy róż nia się dłu gą ży wot no -
ścią, ma też wpływ na re duk cję zu ży cia pa li wa

Ful da bazująca na kilkusetletnich doświadczeniach jest dziś jed nym z wio dą cych
nie miec kich pro du cen tów opon ty pu high per for man ce

Ful da by ła pierw szym za kła dem Go ody eara w Eu ro pie, któ ry w 1993 otrzy mał cer -
ty fi kat ja ko ści DIN ISO 9002 za pro duk cję i mon taż



10 SERWIS I EKSPLOATACJA  

R
O

Z
M

O
W

A
 O

 M
A

S
Z

Y
N

A
C

H
…

Baum´ mo˝na przedawkowaç!
Ma szy ny Bu dow la ne: – Ostat nio mam szczę ście spo ty kać
Pa na re gu lar nie pod czas im prez bran żo wych i tar gów. Tym
razem w Mo na chium. Któ ra to Pań ska Bau ma?
Ar tur Słom ka: – Trze cia. 

MB: – Po ja wił się Pan w Mo na chium w licz nym gro nie współ -
pra cow ni ków. War to od wie dzać Bau mę?
AS: – W tym ro ku na wet wy jąt ko wo war to. Ta edy cja Bau my
oka za ła się dla nas bar dziej uda na od po przed niej. Na wią za li -
śmy kon tak ty z cie ka wy mi do staw ca mi sprzę tu i ma szyn, prze -
pro wa dzi li śmy ca ły sze reg in te re su ją cych roz mów. By li śmy
na Bau mie krót ko, bo tyl ko dwa dni, ale spę dzi li śmy je na -
praw dę nie zwy kle in ten syw ne. 

MB: – Sta le ro sną ca po pu lar ność Bau my, tak wśród fa chow -
ców z bran ży, jak i mi ło śni ków ma szyn bu dow la nych sta no -
wi swo isty fe no men. Za sta na wiał się Pan nad nim?
AS: – Bau ma jest szcze gól nym miej scem, swo istym oknem
wy sta wo wym bran ży. Wszy scy chcą tu być i po ka zać się
z jak naj lep szej stro ny. Dla te go do słow nie każ dy znaj dzie tu
coś dla sie bie. Nic dzi wi za tem, że wśród od wie dza ją cych
Bau mę spo tkać moż na nie tyl ko zor ga ni zo wa ne gru py fa -
chow ców, ale tak że wy ciecz ki szkol ne, któ rych uczest ni ka mi
są na praw dę ma łe dzie ci. Przed trze ma la ty ob ser wo wa łem
ope ra to rów z An glii. Przy je cha li zwar tą gru pą, przez ca ły
dzień ak tyw nie zwie dza li eks po zy cję. Na ko niec zgro ma dzi li
się w jed nym miej scu i za żar cie dys ku to wa li wy mie nia jąc
wra że nia. To na praw dę faj na spra wa! Te go cze goś bra ku je
tar gom w Pol sce. Szko da, bo mo gły by prze cią gać nie tyl ko
fa chow ców, ale tak że lu dzi nie ma ją cych na co dzień do czy -
nie nia z bran żą ma szyn bu dow la nych. 

MB: – Bau ma ro bi wra że nie. Czy nie przy tła cza jed nak nie -
co swo im ogro mem?
AS: – I to jak przy tła cza! Szcze gól nie tych, któ rzy od wie dza -
ją Bau mę pierw szy raz. Ła two wów czas „przedaw ko wać”.
Wiem to z wła sne go do świad cze nia. Na mo jej pierw szej Bau -
mie już po kil ku go dzi nach by łem wy koń czo ny nie tyl ko psy -
chicz nie, ale i fi zycz nie. Po wo dem był na tłok wra żeń i prze -
by te ki lo me try. Dru gie go dnia nie mo głem się ru szać. Te raz
wiem, że choć bym nie wiem jak się sta rał, nie bę dę w sta nie
zo ba czyć więk szo ści eks po zy cji. Usta lam za tem plan zwie -
dza nia targów i ści śle się go trzy mam.

MB: – Ja ki plan miał Pan w tym ro ku? Po zy ski wa nie klien tów?
Zgłę bie nie ofer ty pro du cen tów? A mo że jed no i dru gie?
AS: – Na Bau mie ma my mię dzy na ro do we sto isko. Wy mie -
nia my doświadczenia z ko le ga mi z in nych kra jów, wspól nie
od wie dza my do staw ców, spo ty ka my się tak że z klien ta mi,
któ rzy przy jeż dża ją na Bau mę. Głów ny na cisk kła dzie my
na nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z do staw ca -
mi. Spo tka nia w Mo na chium są szcze gól ne, wszyst kim
udzie la się bo wiem  at mos fe ra naj więk szych tar gów prze my -
sło wych na świe cie, sta ją się bar dziej otwar ci. Dzi siaj fir ma
le asin go wa z punk tu wi dze nia pro du cen ta sta ła się istot nym
uczest ni kiem trans ak cji. Do staw cy nas do ce nia ją, wie dzą,
że na sze dzia ła nia sty mu lu ją po pyt na ich pro duk ty. Dzię ki
na sze mu fi nan so wa niu bę dą mo gli zwięk szyć sprze daż i za -

ra biać. My zaś z ko lei otrzy mu je my od do staw ców in for ma -
cje o po ten cjal nych klien tach za in te re so wa nych za ku pem
sprzę tu. Na tym opie ra się na sza współ pra ca.

MB: – Na Bau mie roz ma wia cie z cen tra la mi kon cer nów czy
ra czej z ich pol ski mi przed sta wi cie la mi?
AS: – Z tym by wa róż nie, jak wspo mnia łem na sze sto isko
ma mię dzy na ro do wy cha rak ter. Ko le dzy z in nych kra jów
aran żu ją dla nas spo tka nia z fir ma mi, któ re chcą w więk -
szym stop niu za ist nieć na ryn kach za gra nicz nych, tak że
w Pol sce. Zwięk szyć sprze daż, le piej okre ślać wiel kość pro -
duk cji. Spo ty ka my się naj czę ściej z dy rek to ra mi sprze da ży
na ryn ki eu ro pej skie, któ rzy w obec no ści lo kal nych przed -
sta wi cie li sta ra ją się za in te re so wać nas swy mi pro duk ta mi. 

MB: – Za wsze pod kre śla Pan, że han dlow cy po win ni wie -
dzieć, co fi nan su ją. Czy to na praw dę tak istot ne?
AS: – Uwa żam, że to klu czo wa spra wa. Dla te go sta ra my się
za po znać na szych han dlow ców z niu an sa mi sprzę tu bu -
dow la ne go. Ich wie dza nie po win na ogra ni czać się do te go,
że ko par ka słu ży do ko pa nia. Wy ko rzy stu je my do te go tar gi,
ale ra czej te kra jo we. Na Bau mę – z ra cji jej cha rak te ru – za -
pra sza my je dy nie tych han dlow ców, któ rzy ma ją naj więk sze
do ko na nia. Ma ją tu oka zję spoj rze nia z in nej per spek ty wy
nie tyl ko na sprzęt, ale i ca łą bran żę. 

MB: – Czy Bau ma jesz cze czymś Pa na za ska ku je? Czu je się
Pan w Mo na chium ni czym chło piec w skle pie z za baw ka mi?
AS: – W tym ro ku nie ste ty nie zdą ży łem się tak po czuć, bo
by łem w Mo na chium za krót ko. Dwa dni na tar gach prze bie -
gły pod zna kiem z gó ry za pla no wa nych spo tkań. Nie po zo -
sta wa ło mi zbyt wie le cza su, by przyj rzeć się tar go wym eks -
po na tom. Od wie dzi łem jed nak do staw ców opie ra ją cych swą
pro duk cję na no wa tor skich, in no wa cyj nych tech no lo giach.
Ich ska la by ła w nie któ rych przy pad kach za ska ku ją ca. 

MB: – Trud no by ło Pa na za stać w sto isku. Ile ki lo me trów
dzien nie prze mie rzał Pan po tar go wych te re nach?
AS: – Jed nak nie tak du żo, jak pod czas po przed niej edy cji.
Mia łem plan, któ ry po krzy żo wa ła nie co po go da. Cza sem
trze ba by ło prze cze kać ulew ny deszcz. 

MB: – Czy Bauma to do bra oka zja do za wie ra nia trans ak cji?
Przy by li tu klienci są bar dziej skłon ni do po dej mo wa nia de -
cy zji, bo wi dzą wokół im po nu ją ce ma szy ny. Wcze śniej by ły
one tyl ko za po wie dzia mi, te raz zna la zły się w za się gu rę ki…
AS: – Na Bau mie za wsze po ja wia się pew na gru pa klien tów,
któ rzy po dej mu ją de cy zję o na by ciu ma szy ny pod wpły wem
te go, co zo ba czą. Ma ją tu pe łen prze gląd ryn ku. Je że li chcą
na przy kład ku pić dźwig, to w jed nym miej scu mo gą za po -
znać się z ofer tą wszyst kich czo ło wych pro du cen tów. W Pol -
sce nie ma ją ta kie go miej sca i kom for tu. W Mo na chium mo -
gą liczyć na za kup z „bau mo wym” upu stem. Je że li po dej mą
de cy zję o za ku pie na tar gach, al bo krót ko po nich, to otrzy -
ma ją lep szą ce nę. To też sta no wi za chę tę do po dej mo wa nia
de cy zji. Nic dziw ne go, że na Bau mie pod pi sa no umo wę
sprze da ży kil ku dzie się ciu ma szyn Bob cat do jed nej z nie -
miec kich firm ren ta lo wych, a klien ci Vo lvo CE na by li kil ka
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sztuk naj now szych wo zi deł prze gu bo wych, któ rych de biut
od był się wła śnie na Bau mie. De cy zję o za ku pie ma szyn
na Bau mie po dej mu ją też pol scy klien ci. Z jed nym z nich
pod pi sa li śmy umo wę na sfi nan so wa nie ła do war ki ko ło wej.

MB: – Du żo było klien tów z Pol ski?
AS: – Spo ro i by li to w prze wa ża ją cej więk szo ści pro fe sjo na -
li ści. Nie spo ty ka się prak tycz nie wy ciecz ko wi czów przy jeż -
dża ją cych po to, by zbie rać ga dże ty i na pić się pi wa. Z re gu -
ły są to pro fe sjo na li ści po szu ku ją cy kon kret nych roz wią zań.
Część z nich przy je cha ła do Mo na chium na wła sną rę kę,
zde cy do wa na więk szość zaś na za pro sze nie pol skich do -
staw ców. Nie któ rzy na wet wy czar te ro wa li sa mo lo ty i na miej -
scu za gwa ran to wa li swym go ściom pro fe sjo nal ną ob słu gę. 

MB: – To chyba pro blem dla pol skich or ga ni za to rów tar -
gów? Przedstawicielstwa niektórych firm twier dzą, że wo lą
gościć kil ku na stu pro fe sjo na li stów z Polski na Bau mie niż in -
we sto wać w sto iska na krajowych im pre zach tar go wych…
AS: – Być mo że coś w tym jest. Wy ma ga to jed nak szcze gó -
ło we go skal ku lo wa nia kosz tów. Udział pol skie go przed sta -
wi cie la w ro li współ go spo da rza za gra nicz nych tar gów wią że
się tak że z po no sze niem kosz tów. Cen tra la nie da je nic
za dar mo, po za koń cze niu im pre zy wy sta wia ra chu nek…

MB: – W Mo na chium oglą da li śmy im po nu ją ce ma szy ny.
Nie ste ty, nie dla wszyst kich znaj du ją się one w fi nan so wym
za się gu… Na szczę ście zda je cie się nie za po mi nać o użyt -
kow ni kach star sze go sprzę tu…
AS: – Bran ża bu dow la na jest szcze gól nie wraż li wa na wah nię -
cia ko niunk tu ry go spo dar czej. Nie moż na prze cież za kła dać, że
hos sa trwać bę dzie wiecz nie. Za uwa ża my du że za po trze bo wa -
nie na ma szy ny uży wa ne i po sta no wi li śmy otwo rzyć się na po -
trze by tej gru py klien tów. Czy ni my to na dwa spo so by – na wią -
zu jąc współ pra cę z do staw ca mi ma szyn uży wa nych, na wet kil -
ku na sto let nich, oraz ofe ru jąc in no wa cyj ny pro dukt fi nan so wy,
ja kim jest po życz ka mo der ni za cyj na. Moż na prze zna czyć ją
na re mont lub do po sa że nie ma szy ny bu dow la nej sta no wią cej
wła sność ubie ga ją ce go się o jej udzie le nie. W grę wcho dzi za -
tem wy łącz nie klient z wła sną ma szy ną, nie wzię tą w le asing
i nie za sta wio ną czy prze własz czo ną. Po życz ka mo że być
udzie lo na na okres dwu na stu lub dwu dzie stu czte rech mie się -
cy. Sto so wa ne jest opro cen to wa nie sta łe w zło tów kach. Za -
bez pie cze nie po życz ki sta no wi za staw re je stro wy. Mo że my sfi -
nan so wać nie tyl ko re mont, ale tak że mo der ni za cję i do po sa że -
nie ma szy ny. To dzia ła nia dłu go fa lo we, któ rych in ten sy fi ka cja
przy pad nie na czas je sien no -zi mo wy, kie dy to fir my znaj du ją
wresz cie czas na re mon ty i mo der ni za cję sprzę tu.

MB: – Czy mógł by Pan wy ja śnić szcze gó ły tej ofer ty? Kto,
i na ja kich wa run kach mo że z niej sko rzy stać?
AS: – O po życz kę ubie gać się mo gą wła ści cie le sprzę tu wol -
ne go od za sta wów re je stro wych. Re mont i mo der ni za cja
prze pro wa dzo ne mo gą być wy łącz nie przez au to ry zo wa ny
ser wis do staw cy. Na sza fir ma do ko nu je za pła ty au to ry zo wa -
ne mu ser wi so wi po wy ko na niu re mon tu czy mo der ni za cji.
Wa run ka mi otrzy ma nia po życz ki przez fir my nie bę dą ce do tej
po ry na szy mi klien ta mi jest ob rót za ostat ni rok wy no szą cy

mi ni mum mi lion zło tych, osią gnię cie zy sku net to oraz przy naj -
mniej pię cio let ni okres pro wa dze nia dzia łal no ści.

MB: – Jak do wa szej ofer ty pod cho dzą do staw cy? Są za,
czy też uwa ża ją, że w ten spo sób ogra ni cza na jest im moż -
li wość sprze da ży fa brycz nie no wych ma szyn? 
AS: – Wszyst ko za le ży od po li ty ki da nej fir my, dla te go spo -
ty ka my się ze skrajnie róż nymi re ak cja mi do staw ców. Jed ni
uwa ża ją, że ich za da niem jest sprze daż no wych ma szyn
i na tym się tyl ko sku pia ją. In ni, posiadający roz bu do wa ną
ba zę warsz ta to wą, pro wa dzą cy sprze daż sprzę tu uży wa ne -
go, są bar dzo za in te re so wa ni na szą ofer tą. 

MB: – Co sta nie się w przy pad ku, gdy modernizacja i do po -
sa że nie ma szy ny prze kro czą jej war tość? Mie li śmy ostat nio
przy kład rów niar ki – by ła dość stara i nie naj droż szej mar -
ki – któ rą wła ści ciel chciał wy po sa żyć  w sys tem ste ro wa nia
pra cą znacz nie prze wyż szający jej war tość…
AS: – Warto podkreślić, że z po życz ki fi nan so wać moż -
na rów nież do po sa że nie ma szyn w postaci łyż ek, mło tów
hy drau licz nych, no ży c, roz drab nia czy, fre zar ek, szyb ko złą -
czy, chwy ta ków, gle bo gry zar ek, le mie szy, płu gów, wal ców
wi bra cyj nych, wi deł, zry wa ków, ra mio n wysięgników, ogu -
mie nia oraz wspomnianych w pytaniu sys te mów ste ro wa nia
pra cą ma szyn. Korzystający z pożyczki mu si sam pod jąć de -
cy zję, czy za kres re mon tu i je go kosz ty są dla nie go do za -
ak cep to wa nia. Przed przy stą pie niem do prac au to ry zo wa ny
ser wis do staw cy przed sta wia mu szczegółowy kosz to rys.

MB: – Je że li miał by zo stać ope ra to rem ma szy ny bu dow la -
nej, to ja ki typ by Pan wy brał? Pra co wał by Pan chęt niej na
zwykłym pla cu bu do wy, czy w ko pal ni su row ców skal nych? 
AS: – Pod czas jed nej z wi zyt u klien ta pró bo wa łem swych sił
ja ko kie row ca wo zi dła prze gu bo we go. Jaz da cięż kim po jaz -
dem w cięż kim te re nie bar dzo mi się po do ba ła. Na to miast
pra ca na pla cu bu do wy to nic dla mnie. Z całą pew no ścią
ciężko zno sił bym jej mo no to nię.

Roz ma wiał: Ja cek Ba rań ski

Rozmowa z Arturem Słomką, dyrektorem do spraw produktu 
i współpracy z dostawcami SG Equipment Leasing Polska  
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No we pro duk ty, tech no lo gie i roz wią za nia na każ dych
tar gach bran żo wych bu dzą du że za in te re so wa nie. Są
one bo wiem urze czy wist nie niem naj now szej my śli tech -

nicz nej za pew nia jąc okre ślo ne ko rzy ści, ale rów nież ob ra zu ją
ak tu al ne i przy szły tren dy w roz wo ju wie lu dzie dzin. Do ty czy to
szcze gól nie mo na chij skiej Bau my – naj więk szych na świe cie
tar gów prze my sło wych. Od by wa ją się one co trzy la ta, a to
dość cza su, by uczest ni czą cy w nich wy staw cy czy ni li za uwa -
żal ne i czę sto bar dzo śmia łe kro ki w ofe ro wa nych ma szy nach
prze zna czo nych dla sze ro ko po ję tej bran ży bu dow la nej.
Nie daw no mi nio na 31. edy cja Bau my mia ła miej sce w dniach
od 11 do 17 kwiet nia i – jak za wsze – pod każ dym wzglę dem
by ła re kor do wa. Na po wierzch ni 605.000 m2 za pre zen to wa ło
się aż 3.423 wy staw ców: 1.263 z Nie miec i 2.160 z 58 in nych
kra jów. Tar gi od wie dzi ło 580.000 go ści re pre zen tu ją cych naj -
dal sze za kąt ki świa ta. Za kres te ma tycz ny im pre zy był po dzie -
lo ny na czte ry głów ne gru py. Pod ha słem „wo kół pla cu bu -
do wy” wy sta wio no m.in. po jaz dy i ma szy ny bu dow la ne, żu -
ra wie i urzą dze nia do trans por tu po zio me go, sprzęt i na rzę -
dzia bu dow la ne, de sko wa nia i rusz to wa nia. W ra mach dzia łu
„gór nic two, wy do by cie i prze twa rza nie su row ców” za pre zen -
to wa no ma szy ny i po jaz dy gór ni cze oraz roz wią za nia
do wstęp nej ob rób ki po zy ski wa nych su row ców. Z ko lei gru -
pa „pro duk cja ma te ria łów bu dow la nych” sku pi ła wy staw ców
zwią za nych z urzą dze nia mi, tech no lo gia mi i ma te ria ła mi sto -
so wa ny mi w no wo cze snym bu dow nic twie dro go wym i ku ba -
tu ro wym. Ostat nia gru pa „do staw cy kom po nen tów i usług”
ob ję ła roz wią za nia z za kre su tech ni ki na pę do wej, ukła dów
hy drau licz nych i pneu ma tycz nych, tech ni ki kon tro l nej, po -
mia ro wej, na wi ga cji i bez pie czeń stwa pra cy.
Jed nym z klu czo wych wy staw ców mo na chij skiej Bau my

jest tra dy cyj nie kon cern Ca ter pil lar. Ra zem ze swo im nie -
miec kim de ale rem, fir mą Zep pe lin Bau ma schi nen, za pre -
zen to wał po nad sześć dzie siąt róż ne go ty pu ma szyn.
Na zor ga ni zo wa nej w pierw szym dniu im pre zy kon fe ren cji
pra so wej Do ug Obe rhel man, pre zes i dy rek tor ge ne ral ny
fir my Ca ter pil lar po in for mo wał o przy ję tej stra te gii roz wo ju
kon cer nu, w któ rej za sad ni czą ro lę bę dą od gry wa ły roz wią -
za nia te le ma tycz ne. Kry je się ona pod na zwą „The Age of
Smart Iron”, co w do słow nym tłu ma cze niu ozna cza „Wiek

In te li gent ne go Że la za”, na to miast w prak ty ce okre śla ma -
szy ny wy po sa żo ne w no wo cze sne tech no lo gie uła twia ją ce
za rzą dze nie po sia da my sprzę tem, by był on mak sy mal nie
efek tyw ny i bez piecz ny. W przy pad ku fir my Ca ter pil lar jest
to m.in. sys tem „Cat Con nect”. Obej mu je on prak tycz ne
roz wią za nia, ta kie jak „Link”, re je stru ją cy klu czo we da ne
z za kre su wy daj no ści, a na stęp nie udo stęp niający je w sie -
ci, „Gra de” i „Com pact” – dwa roz wią za nia z za kre su pro -
duk tyw no ści, umoż li wia ją ce ope ra to rom szyb sze i do kład -
niej sze  trans por to  wa nie urobku przy ogra ni czo nej licz bie
prze jaz dów, oraz „Pay lo ad” – wbu do wa ny fa brycz nie sys -
tem po mia ru ma sy ła dun ku, któ ry zwięk sza wy daj ność pra -
cy, skra ca czas trwa nia po szcze gól nych cy kli ro bo czych,
a tak że ob ni ża kosz ty w prze li cze niu na to nę. Waż ną ro lę
w funk cjo no wa niu każ dej fir my wy ko rzy stu ją cej ma szy ny
Cat mo że też ode grać bli ska współ pra ca z de ale rem od po -
wie dzial nym za do star cze nie sprzę tu, okre ślo na ja ko
„Cat 360° Ad van ta ge”. Po le ga ona mię dzy in ny mi na wy -
mia nie in for ma cji do ty czą cej pra wi dło wej eks plo ata cji ma -
szyn, jak rów nież za pew nia niu wspar cia tech nicz ne go
przy re ali za cji kon kret nych za dań. Z ko lei ini cja ty wa „Le ve -
ra ge Eve ry Li tre” obej mu je dzia ła nia edu ka cyj ne, ma ją ce
na ce lu po pra wę uzy ski wa nej przez klien ta efek tyw no ści
pa li wo wej, a w efek cie wzrost ren tow no ści pro wa dzo nej
przez nie go fir my bu dow la nej.
Ca ter pil lar prze ko nu je, że ofe ro wa ne przez nie go roz wią za -
nia te le ma tycz ne przy no szą zna czą ce ko rzy ści i są spraw -
dzo ne, po nie waż do tej po ry za sto so wa no je w oko ło
trzech mi lio nach ma szyn i sil ni ków wy ko rzy sty wa nych
na ca łym świe cie. W po łą cze niu z wie dzą do świad czo nych
pra cow ni ków kon cer nu oraz de ale rów po zwa la ją one
na uzy ski wa nie wy so kie go po zio mu efek tyw no ści re ali zo -
wa nych za dań w róż nych dzie dzi nach. Każ de z do star cza -
nych roz wią zań jest opty ma li zo wa ne do kon kret nych za -
sto so wań, gwa ran tu jąc moż li wie naj wyż sze ko rzy ści
przy ogra ni czo nej ob słu dze i kosz tach.
Oprócz roz wią zań te le ma tycz nych, Ca ter pil lar w swo ich kon -
struk cjach kła dzie du ży na cisk na zwięk sza nie eko no mi ki pa -
li wo wej. Dzia ła nia te do sko na le ob ra zu je no wa ko par ka gą -
sie ni co wa Cat 336F LN XE Hy brid zaj mu ją ca cen tral ne miej -
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Bau ma 2016 – ten den cje roz wo jo we ma szyn bu dow la nych

No wa ko par ka gą sie ni co wa Cat 336F XE Hy brid mo że być wy po sa żo na w pod wo -
zie o du żej wy trzy ma ło ści w wer sji dłu giej (L) lub dłu giej -wą skiej (LN)

W ekspozycji Ca ter pil lara waż ną ro lę od gry wa ły ła do war ki ko ło we z prze ło mo -
wym na pę dem XE, któ ry za pew nia oszczęd ność pa li wa nawet do 25 procent
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sce im po nu ją cej eks po zy cji w ha li B6. No wa ma szy na za stę -
pu je mo del 336E L/LN Hy brid i zo sta ła wy po sa żo na w sil nik
Cat C9.3 Acert speł nia ją cy wy mo gi norm emi sji spa lin
Tier 4Fi nal/Sta ge IV. W po rów na niu do stan dar do wej ko par -
ki 336F L/LN wy róż nia się ona zu ży ciem pa li wa mniej szym
o 20%, a bio rąc pod uwa gę po przed nią ge ne ra cję (Cat 336E
L/LN) oszczęd no ści te się ga ją aż 25%. Co istot ne, zo sta ły
one uzy ska ne bez ogra ni cze nia wy daj no ści ma szy ny czy do -
dat ko wych kosz tów eks plo ata cji. No wy mo del wy po sa żo no
w zin te gro wa ny sys tem po mia ru ma sy ła dun ku (Cat Pay lo ad
Me asu re ment), któ ry uła twia ope ra to ro wi pre cy zyj ny za ła du -
nek środ ka trans por tu, na to miast za rząd cy flo ty – mo ni to ro -
wa nie pro duk tyw no ści ma szy ny. Nie zwy kle prak tycz nym roz -
wią za niem jest też mon to wa ny fa brycz nie układ kon tro li głę -
bo ko ści i na chy le nia Cat Gra de Con trol, któ ry wy ko rzy stu je
od po wied nio za bez pie czo ne czuj ni ki w przed nim ukła dzie
za wie sze nia osprzę tu do wy świe tla nia na mo ni to rze in for ma -
cji o je go ak tu al nym po ło że niu. Dzię ki te mu ope ra tor jest
w sta nie osią gnąć za kła da ne re zul ta ty pra cy przy ogra ni czo -
nej do mi ni mum licz bie cy kli ro bo czych, co prze kła da się

na mniej sze zu ży cie ma szy ny, pa li wa i oczy wi ście oszczęd -
ność cza su. De ale rzy sprzę tu Cat mo gą po nad to z ła two ścią
roz bu do wać ta ki układ do wer sji 3D po przez za sto so wa nie
pa kie tów Cat AccuGrade lub Uni ver sal To tal Sta tion (UTS).
Za awan so wa ne roz wią za nia wspo ma ga ją ce pra cę ope ra to ra
rów nie in ten syw nie pro mu je fir ma Ko mat su. W jej sto isku
oraz na ze wnętrz nych te re nach wy sta wo wych moż na by ło
zo ba czyć kil ka jed no stek sprzę to wych wy po sa żo nych w sys -
tem iMC (in tel li gent Ma chi ne Con trol). Zo stał on za sto so wa -
ny m.in. w ko par ce hy drau licz nej PC210LCi-10. Jej ope ra tor
ma jąc na wet nie wiel kie do świad cze nie w ob słu dze ma szyn
te go ty pu jest w sta nie osią gnąć bar dzo wy so ką wy daj ność
i pre cy zję pra cy, nie oba wia jąc się zbyt du że go za głę bia nia
łyż ki. Do dat ko wo przy wy ko rzy sta niu pro jek tu 3D ko niecz -
ność ręcz ne go ty cze nia jest ogra ni czo na do mi ni mum lub
cał ko wi cie wy eli mi no wa na. Przy spie sza to re ali za cję ro bót
i zna czą co pod no si ich bez pie czeń stwo, mię dzy in ny mi po -
przez zmniej sze nie licz by osób po ru sza ją cych się na pla cu
bu do wy i tuż przy ma szy nie. Kon tro la pra cy roz bu do wa ne go
sys te mu od by wa się w cza sie rze czy wi stym za po mo cą wie -
lo funk cyj ne go mo ni to ra o prze kąt nej 12,1 ca la. Ko par ka
PC210LCi-10 za pre zen to wa na na tar gach Bau ma by ła wy po -

sa żo na w łyż ką ob ro to wą fir my Lehn hoff. Dzia ła jąc w try bie
pół au to ma tycz nym umoż li wia ona ła twe kształ to wa nie po -
wierzch ni od wzo ro wu ją cej pro jekt, bez ko niecz no ści czę ste -
go prze sta wia nia ma szy ny.
W Mo na chium nie za bra kło też no wej, „in te li gent nej” spy -
char ki, ja ką jest m.in. mo del D85PXi-18. Za sto so wa ny w niej
sys tem iMC po zwa la na au to ma ty za cję pra cy, gwa ran tu jąc
szyb kość i do kład ność trud ne do uzy ska nia przy wy ko rzy -
sta niu tra dy cyj nych me tod. Ele men ty sys te mu iMC są w peł -
ni zin te gro wa ne z ma szy ną już na po zio mie fa brycz nym,
dzię ki cze mu nie ma ko niecz no ści za opa try wa nia jej w żad -
ne an te ny, do dat ko we jed nost ki ste ru ją ce czy prze wo dy
elek trycz ne. Za na pęd no wej ma szy ny od po wia da 264-kon -
ny sil nik SA A6D125E -7 pod po rząd ko wa ny nor mom emi sji
spa lin Sta ge IV, któ ry w po rów na niu do jed nost ki za sto so wa -
nej w spy char ce D85EX/PX -15 wy twa rza do osiemdziesięciu
pięciu procent mniej czą stek sta łych i tlen ków azo tu.
Du żym za in te re so wa niem zwie dza ją cych cie szy ła się no wa

ko par ka hy bry do wa Ko mat su HB365LC Hy brid o ma sie
eks plo ata cyj nej 36 ton. Ma ona kon struk cję ana lo gicz ną do
ofe ro wa nego do tych czas mo delu w kla sie wa go wej 21-22
ton (HB215LC Hy brid). Ozna cza to, że jest wy po sa żo -
na w sil nik elek trycz ny ob ro tu nad wo zia, któ ry w cza sie wy -
ha mo wy wa nia ta kie go ru chu dzia ła jak ge ne ra tor prą du.
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Dzię ki sys te mo wi iMC ope ra tor ko par ki PC210LCi-10 osią ga wy so ką wy daj ność
pra cy bez ry zy ka zbyt głę bo kie go od spa ja nia pod ło ża

We wspól nym sto isku firm LiuGong Gu an gxi Ma chi ne ry i LiuGong Dres sta Ma chi ne ry
moż na by ło zo ba czyć dzie więt na ście ma szyn, a wśród nich aż sześć z lo giem Dres sta

Spy char ka D85EXi/PXi-18 z sys te mem iMC spraw dza się w za sto so wa niach,
w któ rych wy so ka wy daj ność mu si być po łą czo na z naj wyż szą do kład no ścią
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Wy twa rza ny prąd gro ma dzo ny jest w tak zwanym ul tra kon -
den sa to rze, zdol nym do bar dzo szyb kie go gro ma dze nia
i od da wa nia ener gii, np. przy wspo ma ga niu star tu ob ro tu
nad wo zia. Obie ko par ki hy bry do we Ko mat su ma ją jesz cze
dru gi sil nik elek trycz ny peł nią cy jed no cze śnie ro lę ge ne ra -
to ra prą du, któ ry wspo ma ga jed nost kę spa li no wą. 
Układ hy bry do wy ofe ro wa ny przez Ko mat su jest ob ję ty
gwa ran cją wy no szą cą pięć lat lub dzie sięć ty się cy go dzin
pra cy, ale na wet przy dłu żej eks plo ato wa nych ma szy nach
nie spra wia on żad nych pro ble mów. Obec nie na ca łym
świe cie jest wy ko rzy sty wa nych po nad 3.700 ko pa rek hy bry -
do wych Ko mat su, przy czym naj star sze z nich le gi ty mu ją
się prze bie ga mi prze kra cza ją cy mi 18 ty się cy go dzin! Żad -
nej in ge ren cji nie wy ma ga też tak zwa ny ul tra kon den sa tor,
któ re go trwa łość sza co wa na jest na cały okres ży wot no ści
ma szy ny. Naj waż niej szą za le tą wy ni ka ją cą z za sto so wa nia
ukła du hy bry do we go Ko mat su jest niż sze zu ży cie pa li wa.
W po rów na niu do ana lo gicz nej ko par ki o stan dar do wej

kon struk cji, róż ni ca w spa la niu się ga 20%, na to miast bio rąc
pod uwa gę jed nost kę po przed niej ge ne ra cji – na wet 30%.
Wy ni ki te są do kład nie po twier dzo ne przez sys tem Kom trax.
Sym bo lem Bau my już od wie lu edy cji jest ze wnętrz ne sto isko
fir my Lie bherr, któ re go aran ża cja zaj mu je kil ka mie się cy.
Na po wierzch ni prze kra cza ją cej 14 tys. m2 za pre zen to wa no
po nad 60 eks po na tów, wśród któ rych aż 26 to świa to we no -
wo ści. Jed ną z nich by ła 70-to no wa spy char ka gą sie ni co wa
PR 776. Opra co wu jąc ją, Lie bherr po zo stał wier ny do tych -
czas sto so wa ne mu ukła do wi na pę do we mu, dla te go jest to
naj więk sza obec nie pro du ko wa na spy char ka hy dro sta tycz -
na. W no wej ma szy nie za sto so wa no 12-cy lin dro wy sil nik wy -
so ko pręż ny wła snej kon struk cji, za pew nia ją cy moc 565 kW
(759 KM). Aby w peł ni wy ko rzy stać wy so kie osią gi, jest ona
do star cza na z le mie szem pół w klę słym o po jem no ści 18 m3

lub wklę słym o po jem no ści 22 m3.
W naj now szej, szó stej ge ne ra cji spy cha rek Lie bherr, do któ -
rej na le ży mo del PR 776, bez stop nio wy, hy dro sta tycz ny
układ na pę do wy jest za si la ny za leż nie od ak tu al ne go za po -
trze bo wa nia na moc, gwa ran tu jąc niż sze zu ży cie pa li wa. Po -
nad to każ da z tych ma szyn jest wy po sa żo na w tryb ECO,
umoż li wia ją cy ope ra to ro wi wy bór mię dzy wy so ki mi osią ga -

mi, a naj niż szym moż li wym spa la niem. Ide al nie spraw dza się
on przy pra cach lek kich lub śred nio cięż kich.
Na tar gach w Mo na chium swo ją pre mie rę mia ły tak że ła do -
war ki ko ło we Lie bherr XPower. Ga ma ta obej mu je mo de le
od L550 do L586, wy po sa ża ne w sil ni ki 191-354 KM speł nia -
ją ce nor my emi sji spa lin Tier 4F/Sta ge IV. Cha rak te ry stycz ną
ce chą no wych ma szyn jest no wo cze sny układ prze nie sie nia
na pę du, umoż li wia ją cy „roz ga łę zie nie” mo cy na prze kład nię
hy dro sta tycz ną i me cha nicz ną. Pierw sza z nich le piej spraw -
dza się pod czas prac za ła dun ko wych, na to miast dru -
ga – pod czas po ko ny wa nia wznie sień i jaz dy na dłuż szych
od cin kach. Ich dzia ła nie mo że od by wać jed no cze śnie, ale
z udzia łem do pa so wa nym do wy ko ny wa ne go za da nia.
Nad po praw ną pra cą ukła du czu wa roz wi ja ny przez kil ka la -
ta sys tem Lie bherr Po wer Ef fi cien cy, dzię ki któ re mu ła do war -
ki z na pę dem XPower za pew nia ją wy so kie osią gi w róż nych
wa run kach za sto so wa nia, a ich zu ży cie pa li wa w po rów na niu
do ana lo gicz nych ma szyn te go ty pu jest niż sze na wet o 30%.
Cie ka wych no wo ści nie za bra kło w sto isku JCB. Naj waż niej -
sze z nich to ko par ko -ła do war ka 3CX Com pact oraz ko par ka
ko ło wa Hy dra dig. Choć to dwie róż ne ma szy ny, ma ją wspól -
ną ce chę. Jest nią moż li wość pra cy w miej scach nie do stęp -
nych dla du żych jed no stek te go ty pu i zna ko mi ta wi docz -
ność z wnę trza na ob szar ro bo czy i naj bliż sze oto cze nie ma -
szy ny. Są one od po wie dzią bry tyj skie go pro du cen ta na za -
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Spy char ka Lie bherr PR 776 o ma sie eks plo ata cyj nej 70 ton to naj więk sza seryjnie
pro du ko wa na ma szy na te go ty pu z na pę dem hy dro sta tycz nym

Na pęd jezd ny XPower sto so wa ny w ła do war kach Lie bherr od L550 do L586 zo -
stał spraw dzo ny pod czas siedemdziesięciu tysięcy go dzin morderczych testów 

Ko par ko -ła do war ka 3CX Com pact ma osią gi po rów ny wal ne z kla sycz ny mi ma szy -
na mi te go ty pu, ale jej ga ba ry ty są zde cy do wa nie mniej sze
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po trze bo wa nie klien tów, któ rzy po szu ku ją sprzę tu o wy so -
kich osią gach, ale jed no cze śnie nie wiel kich ga ba ry tach i sto -
sun ko wo ni skiej ma sie eks plo ata cyj nej.
Ma szy na 3CX Com pact nie jest zmo der ni zo wa ną ko par ko -ła -
do war ką 2CX, ale za pro jek to wa ną cał ko wi cie od pod staw
jed nost ką do rów nu ją cą osią ga mi mo de lo wi 3CX w stan dar -
do wej kom ple ta cji. Róż nią ją jed nak o 35% mniej sze ga ba ry -
ty, po zwa la ją ce na kom for to wą i bez piecz ną pra cę w miej -
scach ogra ni cza ją cych do stęp więk sze go i cięż sze go sprzę -
tu. Dłu gość naj now szej ko par ko -ła do war ki JCB wy no si tyl -
ko 2,74 m, a sze ro kość 1,9 m. Ła two ją roz po znać po jed na -
ko wych ko łach o śred ni cy ty po wej dla przed nich kół zwy -
kłych ma szyn te go ty pu. Do jej na pę du za sto so wa no 4-cy lin -
dro wy sil nik wy so ko pręż ny JCB, ba zu ją cy na jed no st ce mar -

ki Koh ler. Ma on po jem ność 2,5 dm3 i za pew nia moc 55 kW
(74 KM). Zgod ność z nor ma mi emi sji spa lin Tier 4 In te -
rim/Sta ge IIIB osią gnię to bez fil tra czą stek sta łych i ukła du
do zu ją ce go AdBlue. Jed nost ka współ pra cu je z trzy bie go wą
prze kład nią hy dro sta tycz ną, któ ra po zwa la na prze miesz cza -
nie się mię dzy miej sca mi pra cy z pręd ko ścią do 40 km/h,
a więc o 17 procent więk szą, niż ma szy na 2CX.
Przy dat nym roz wią za niem jest tryb peł za nia, umoż li wia ją cy
pra cę z wy so ką pręd ko ścią ob ro to wą sil ni ka w ce lu za si la nia
osprzę tu wy ma ga ją ce go du że go prze pły wu, jak np. fre zar ka
do pni, przy mak sy mal nej pręd ko ści jaz dy wy no szą cej je dy -
nie 3,5 km/h. Za wsze na pę dza ne są obie osie, gwa ran tu jąc od -
po wied nią trak cję w naj trud niej szych wa run kach te re no wych.

Prze pływ hy drau licz ny zwięk szo ny w sto sun ku do mo de -
lu 2CX o 19% (do 100 l/min) pod no si efek tyw ność ma szy ny
i umoż li wia pra cę z szer szą ga mą na rzę dzi ro bo czych.
Przed ni osprzęt za pew nia wy so kość pod no sze nia rów -
ną 2,98 m i mak sy mal ny za sięg 1,11 me tra czy niąc no wą ma -
szy nę przy dat ną w ob słu dze sa mo cho dów cię ża ro wych,
rów nież z wyż szą plat for mą za ła dun ko wą. Tyl ny osprzęt jest
do stęp ny w wer sji krót szej lub dłu ższej, przy czym obie
z nich wy stę pu ję jesz cze w od mia nie z ra mie niem sta łym lub
te le sko po wym. W naj bo gat szej kon fi gu ra cji moż na re ali zo -
wać wy ko py o głę bo ko ści 4,33 me tra.
Ko par ka ko ło wa Hy dra dig to uni ka to wa kon struk cja, w któ -
rej sil nik i pom pa hy drau licz na nie znaj du ją się w nad wo ziu,
lecz w pod wo ziu mię dzy osia mi. Dzię ki te mu śro dek cięż -
ko ści znaj du je się ni żej, co zwięk sza sta bil ność ma szy ny,
a wi docz ność do ty łu i na bok aspi ru je do mia na wzor co wej.
Szcze gó ło wy opis prze ło mo wej ko par ki JCB przedstawiamy
w osob nym ar ty ku le.
Na wy so ką uni wer sal ność sta wia też pro du cent ma szyn
Case Con struc tion. W szcze gól no ści do ty czy to no wej ko -
par ko -ła do war ki z ozna cze niem 580ST, do stęp nej obec nie
w dwóch wer sjach tyl ne go osprzę tu. Za leż nie od po trzeb
klien ci mo gą wy brać od mia nę z si łow ni ka mi umiesz czo ny -
mi w jed nej li nii i czę ścią te le sko po wa ną wy su wa ną z wnę -
trza ra mie nia lub do brze zna ną wer sję „Ca se DNA” z si łow -
ni ka mi za cho dzą cy mi na sie bie i ze wnętrz ną czę ścią wy su -
wa ną „Exten da hoe”. W obu przy pad kach ma szy na ofe ru je
wy so kie pa ra me try pra cy za rów no pod czas ko pa nia, jak
i pod no sze nia cha rak te ry stycz ne dla ca łe go ty po sze re gu
ko par ko -ła do wa rek mar ki Ca se.
Kon struk cja no we go wy się gni ka za cho wu je kształt li te ry „S”
ty po wy dla ma szyn Ca se te go ty pu, za pew nia jąc rów no mier -
ne roz ło że nie sił na ca łej je go dłu go ści, a tym sa mym du żą
od por ność na ob cią że nia. W ak tu al nym wy ko na niu jest on
jed nak węż szy, co po lep sza wi docz ność na tyl ny ob szar ro -
bo czy. No wy osprzęt ko par ko wy bę dzie ide al nym roz wią za -
niem dla klien tów po szu ku ją cych ma szy ny z wy so ki mi osią -
ga mi. Si ła wy ry wa ją ca mie rzo na na łyż ce wy no si bo wiem 55
kN, a na ra mie niu – 41 kN. Rów nie im po nu ją cy jest za sięg
pra cy, wynoszący aż 6.647 mm (od mo co wa nia wy się gni ka).
Tyl ny osprzęt z za cho dzą cy mi na sie bie si łow ni ka mi hy drau -
licz ny mi wy róż nia się krót szym wy się gni kiem, co za pew nia
mniej szą wy so kość trans por to wą, ale przede wszyst kim
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W ko par ce ko ło wej JCB Hy dra dig sil nik i pom pa hy drau licz na znaj du ją się mię -
dzy osia mi, co po zwo li ło na ogra ni cze nie do mi ni mum wiel ko ści nad wo zia

Ko par ko -ła do war ka Ca se 580ST do stęp na jest w dwóch wer sjach sek cji ko par -
ko wej. Po zwa la to na jej ła twiej sze do sto so wa nie do kon kret nych po trzeb

Naj now szej ge ne ra cji ko par ki gą sie ni co we Ca se ma ją udo sko na lo ny układ hy -
drau licz ny po zwa la ją cy na istot ne skró ce nie cy kli ro bo czych
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gwa ran tu je zna ko mi te za bez pie cze nie osprzę tu przed za nie -
czysz cze nia mi. W ten spo sób jest on ide al nym na rzę dziem
pra cy w naj bar dziej wy ma ga ją cych wa run kach eks plo ata cji,
po nie waż część sma ro wa na ni gdy nie ma bez po śred nie go
kon tak tu z grun tem czy też in ny mi ma te ria ła mi, ja kie mo gły -
by przy czy nić się do ob ni że nia trwa ło ści ze spo łu.
Dla fir my CNH In du strial tar gi Bau ma by ły też oka zją do pro -
mo cji pię ciu no wych mo de li ko pa rek gą sie ni co wych se rii D.
Ma szy ny CX130D, CX160D i CX180D na le żą do seg men tu
o ma sie eks plo ata cyj nej po ni żej 20 ton, na to miast dwie po -
zo sta łe, tj. CX490D i CX500D to jed nost ki re pre zen tu ją ce kla -
sę 50-to no wą. Wszyst kie no we ko par ki speł nia ją nor my emi -
sji spa lin Tier 4 Fi nal/Sta ge IV bez za sto so wa nia fil tra czą stek
sta łych. Opra co wu jąc je za dba no o moż li wie wy so kie osią gi,
jak i naj niż sze kosz ty eks plo ata cji. W tym ce lu za sto so wa no
m.in. udo sko na lo ny układ hy drau licz ny z więk szym roz dzie -
la czem głów nym, któ ry w po rów na niu do ma szyn po przed -
niej ge ne ra cji za pew nia o 12 procent krót sze cy kle ro bo cze.
Do dys po zy cji ope ra to ra są trzy try by pra cy (Spe ed Prio ri ty,
He avy i Au to ma tic), po zwa la ją ce na do pa so wa nie mo cy
do wy ko ny wa nej pra cy i tym sa mym ogra ni cze nie zu ży cia
pa li wa. Po zy tyw nie przy czy nia się do te go rów nież sze reg
funk cji ma ją cych na ce lu oszczę dza nie ener gii, na przy kład
au to ma tycz ny po wrót do bie gu ja ło we go (Au to -Idle), au to -
ma tycz ne wy łą cze nie sil ni ka po cza sie bez czyn no ści (Au to
Shut down) czy kon tro la ci śnie nia ole ju przy roz po czy na niu
ob ro tu nad wo zia ko par ki (SWC).
Sta łym uczest ni kiem mo na chij skich tar gów jest fir ma Sen ne -
bo gen, któ rej bo ga ta eks po zy cja za wsze sta no wi „zie lo ne

ser ce” Bau my. Jed ną z naj efek tyw niej szych no wo ści, ja kie
przy go to wa no na nie daw no mi nio ną edy cję, by ła ko par ka
do prac prze ła dun ko wych 870 se rii E. Za pew nia ona
udźwig 8 ton i mak sy mal ny za sięg wy no szą cy aż 25 me trów.
Trud no po my lić ją z ja ką kol wiek in ną ma szy ną, po nie waż ma
cha rak te ry stycz ne gą sie ni co we pod wo zie por ta lo we oraz
umiesz czo ną na wy się gni ku ka bi nę, za pew nia ją cą zna ko mi -
tą wi docz ność w każ dych wa run kach pra cy. Za leż nie
od miej sca wy ko rzy sta nia, maszyna mo że być wy po sa żo -
na w sil nik wy so ko pręż ny o mo cy 261 kW lub sil nik elek trycz -
ny o mo cy 250 kW. Przy jed no st ce spa li no wej ofe ro wa ny jest
tryb pra cy Eco oraz funk cja au to ma tycz ne go wy łą cze nia sil -

ni ka po usta lo nym cza sie bez czyn no ści. Naj cie kaw sze za sto -
so wa ne roz wią za nie sta no wi jed nak do dat ko wy cy lin der hy -
drau licz ny za mon to wa ny mię dzy si łow ni ka mi pod no sze nia
wy się gni ka, któ ry w mo men cie opusz cza nia osprzę tu po wo -
du je sprę ża nie po wie trza w bu tlach ga zo wych umiesz czo -
nych w tyl nej czę ści ma szy ny. Zgro ma dzo na ener gia jest na -
stęp nie wy ko rzy sty wa na do pod no sze nia wy się gni ka, co
w sku tecz ny spo sób zmniej sza zu ży cie pa li wa.
Z ra cji swo ich du żo mniej szych roz mia rów o wie le częst sze
za sto so wa nie mo że mieć ma szy na Sen ne bo gen 818, któ ra
rów nież za de biu to wa ła na tar gach Bau ma. Zo sta ła ona wy -
po sa żo na w na pęd elek trycz ny, roz wi ja ny przez nie miec ką
fir mę od po nad 25 lat. Za pew nia on du żą oszczęd ność eks -
plo ata cji, któ ra w po rów na niu z kla sycz nym ukła dem na pę -
do wym wy ko rzy stu ją cym sil nik wy so ko pręż ny się ga na -
wet 50%. Ta ka ma szy na jest po nad to za wsze go to wa do pra -
cy, bo nie trze ba jej tan ko wać, mniej od dzia łu je na śro do wi -
sko i ma dłuż sze okre sy mię dzy prze glą do we. Ope ra to rzy
pod kre śla ją wyż szy kom fort pra cy ta kich ko pa rek, między
innymi ze wzglę du na mniej szy ha łas i wi bra cje.
Za pre zen to wa ny mo del 818 to naj mniej sza ma szy na do prac
prze ła dun ko wych w ofer cie fir my Sen ne bo gen. Ma dzie się -
cio me tro wy wy się gnik i pod wo zie zaj mu ją ce nie wie le miej -
sca: je go sze ro kość i dłu gość wy no szą od po wied nio 2,50
i 4,36 metra. Dzię ki te mu mo że być zna ko mi tym roz wią za -
niem do star szych bu dyn ków w za kła dach prze twa rza nia od -
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Ma szy na do prac prze ła dun ko wych Sen ne bo gen 870 se rii E wy po sa żo na została
w sys tem aku mu la cji ener gii gro ma dzo nej przy opusz cza niu wy się gni ka, wy ko rzy -
sty wa nej na stęp nie do je go pod no sze nia

Ko par ka Sen ne bo gen 818E to naj mniej sza ma szy na prze ła dun ko wa spo śród wy -
twa rza nych ak tu al nie przez ba war skie go pro du cen ta. Pod czas Bau my by ła  pre -
zen to wa na w wer sji z na pę dem elek trycz nym
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pa dów, któ re pier wot nie nie by ły przy sto so wa ne do wy ko rzy -
sty wa nia ta kie go sprzę tu. Ko par ka zo sta ła wy po sa żo -
na w prze stron ną ka bi nę z płyn ną re gu la cją wy so ko ści
do 2,7 me tra. Funk cja pod no sze nia hy drau licz ne go umoż li -
wia wy god ne roz miesz cza nie ła dun ku w na cze pach, kon te -
ne rach czy wa go nach, a tak że ła twe wy sor to wy wa nie ma te -
ria łów z du żych pryzm.
Du że ko rzy ści wy ni ka ją ce z za sto so wa nia na pę du elek trycz ne -
go do strze ga też fir ma Bob cat, pre zen tu jąc na Bau mie 2016
w peł ni funk cjo nal ny pro to typ jednoto no wej ko par ki hy drau -
licz nej E10. Dzię ki za stą pie niu sil ni ka spa li no we go jed nost ką
elek trycz ną ma szy na ta jest nie tyl ko tań sza w eks plo ata cji, ale
przede wszyst kim mo że pra co wać w po miesz cze niach za -
mknię tych, piw ni cach czy ga ra żach pod ziem nych. Zo sta ła
opra co wa na we współ pra cy ze spe cja li sta mi w dzie dzi nie po -
jaz dów elek trycz nych w no wym Cen trum In no wa cji Bob cat
na te re nie Czech (Do bris). Sil nik elek trycz ny za sto so wa ny

w mo de lu E10 mo że być za si la ny wbu do wa ny mi aku mu la to ra -
mi li to wo -jo no wy mi lub z sie ci za po mo cą ka bla. Peł ne na ła do -
wa nie ba te rii zaj mu je tyl ko go dzi nę, po czym koparka jest
w sta nie pra co wać na wet przez dwie-trzy go dzi ny. No wa ma -
szy na wy ko rzy stu je tę sa mą tech no lo gię za po bie ga nia ko ły sa -
niu (ZTS) i po sia da ta kie sa me wy mia ry ze wnętrz ne, jak stan -
dar do wa ko par ka Bob cat E10, ale po nie waż zo sta ła opra co -
wa na głów nie z my ślą o wy bu rze niach we wnątrz bu dyn ków,
wy po sa żo no ją w do dat ko wą li nię hy drau licz ną i wy daj ny
układ chło dze nia ole ju po zwa la ją cy na cią głą pra cę mło ta.
Więk szym po trze bom spro sta na to miast ko par ka ko ło wa
Doosan DX165W -5, czy li ko lej ny waż ny de biut tar gów Bau -
ma 2016. Ma ona ma sę eks plo ata cyj ną wy no szą cą 16,5 to ny
i krót ką tyl ną część nad wo zia, sta jąc się wy so ce atrak cyj ną
pro po zy cją dla firm wy spe cja li zo wa nych w bu do wach i re -
mon tach dróg. W ko par ce DX165W -5 wy ko rzy sta no to sa mo
co w mo de lu DX160W -3 pod wo zie o du żym roz sta wie osi,
gwa ran tu ją cym naj ko rzyst niej sze umiej sco wie nie środ ka
cięż ko ści, a tym sa mym wy so ką sta bil ność. Dzię ki te mu

udźwig ma szy ny z przo du przy wy się gu 4,5 m wy no si 5,87
to ny, a bocz ny – 4,28 to ny. Na pę dza ją spraw dzo ny, 4-cy lin -
dro wy sil nik wy so ko pręż ny Per kins 1204F z tur bo do ła do wa -
niem, któ re go moc wy no si 102 kW. No wo cze sna jed nost ka
speł nia wy mo gi Sta ge IV dzię ki po łą cze niu ukła du SCR
i EGR, bez fil tra czą stek sta łych. W no wej ko par ce za sto so -
wa no wie le roz wią zań ma ją cych na ce lu ogra ni cze nie zu ży -
cia pa li wa. Do naj waż niej szych na le żą m.in. sys tem au to ma -
tycz ne go wy łą cza nia sil ni ka po okre ślo nym cza sie bez czyn -
no ści oraz opra co wa ny przez fir mę Do osan układ SPC
(Smart Po wer Con trol), któ ry mo ni to ru je moc sil ni ka i pom py,
by do sto so wać ją do ro dza ju wy ko ny wa nej pra cy i ob cią że -
nia. Mo że być on wy ko rzy sty wa ny we wszyst kich try bach
dzia ła nia ma szy ny.
Tar gi Bau ma trud no wy obra zić so bie bez Vo lvo Con struc tion
Equ ip ment. Szwedz ki kon cern zawsze pod cho dzi do nich
bar dzo po waż nie, dla te go na każ dą edy cję przy go to wu je cie -
ka we po ka zy dy na micz ne i wie le pre mier. Tym ra zem by ło
ich aż 16. Do naj cie kaw szych moż na z pew no ścią za li -
czyć 60-to no we wo zi dło prze gu bo we A60H, któ re go de biut
wpi su je się w ju bi le usz 50-le cia opra co wa nia przez Vo lvo
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Elek trycz na mi ni ko par ka Bob cat E10 nie emi tu je spa lin, dla te go z po wo dze niem
mo że być wy ko rzy sty wa na w za mknię tych po miesz cze niach, takich jak hale, piw -
ni ce czy podziemne ga ra że

Ogra ni czo na do mi ni mum dłu gość tyl nej czę ści nad wo zia spra wia, że no wa ko -
par ka ko ło wa Do osan DX165W -5 bę dzie po pu lar na wśród firm wy spe cja li zo wa -
nych w bu do wach i re mon tach dróg

Te go rocz na Bau ma zbie gła się z ju bi le uszem opra co wa nia przez Vo lvo kon cep -
cji wo zi dła prze gu bo we go. Z te go wzglę du obok naj now sze go mo de lu A60H sta -
nął hi sto rycz ny DR631 z ro ku 1966 
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kon cep cji wo zi dła prze gu bo we go. Z tej oka zji do Mo na chium
spro wa dzo no hi sto rycz ny mo del DR631 z 1966 ro ku, na zy -
wa ny piesz czo tli wie „Gra vel Char lie”. Wo zi dło A60H zo sta ło
sze ro ko opi sa ne innym artykule tego wydania MB.
Do słow nie i w prze no śni – jed ną z naj więk szych no wo ści, ja -
kie za pre zen to wa no na tar gach Bau ma 2016 oka za ła się ko -
par ka gą sie ni co wa Vo lvo EC750E. Ko los wa żą cy sie dem -
dzie siąt pięć ton na pę dza ny jest sil ni kiem o mo cy po -
nad 500 KM. Wy daj ny układ hy drau licz ny, w któ ry wy po sa żo -
no ma szy nę, za pew nia si łę wy ry wa ją ca o war to ści 328 kN, co
po zwa la do mi ni mum skró cić cy kle ro bo cze. W re zul ta cie
wła ści ciel ma szy ny otrzy mu je gwa ran cję bar dzo szyb kie go
zwro tu z po czy nio nej in we sty cji. Układ hy drau licz ny pra co -
wać mo że w za awan so wa nym try bie ECO fir my Vo lvo. Umoż -
li wia to mak sy mal ne zre du ko wa nie strat we wnętrz nych, co
z ko lei przekłada się na więk szą efek tyw ność wy ko rzy sta nia
pa li wa bez spad ku osią gów przy wy ko ny wa niu więk szo ści
za dań, na wet w naj trud niej szych wa run kach ro bo czych. No -
wa ko par ka mo że być wy po sa żo na w róż ne ro dza je trwa łe go
osprzę tu, co zde cy do wa nie po sze rza za kres za sto so wań
ma szy ny. Do wy bo ru są mię dzy in ny mi łyż ka ogól ne go za -
sto so wa nia oraz łyż ki do cięż kich i bar dzo cięż kich prac.
Dwie ostat nie wy ko na no z bla chy ze sta li od por nej na zu ży -

cie. Dzię ki te mu łyż ki zna ko mi cie spraw dza ją się pod -
czas pra cy w ko pal niach su row ców skal nych. W ofer cie zna -
lazł się też bo ga ty asor ty ment zę bów, bocz nych kra wę dzi
tną cych oraz za bez pie czeń wy dłu ża ją cych ży wot ność ły żek.
Czę stą zmia nę na rzę dzi uła twia układ za rzą dza nia osprzę -
tem, po zwa la ją cy na za pi sa nie naj waż niej szych usta wień
dla dwu dzi estu ro dza jów na rzę dzi ro bo czych, to jest war to ści
prze pły wu i ci śnie nia hy drau licz ne go.
Po dob nie jak ma to miej sce w przy pad ku in nych ma szyn
pro du ko wa nych przez szwedz ki kon cern, kon struk cja no wej
ko par ki opra co wa na zo sta ła z my ślą o za pew nie niu mak sy -
mal ne go kom for tu i bez pie czeń stwa pra cy ope ra to ra. Dla

osią gnię cia te go ce lu ma szy nę wy po sa żo no w prze stron ną
ka bi nę z er go no micz nie roz miesz czo ny mi dźwi gnia mi ste -
row ni czy mi, kla wia tu rą oraz czy tel nym ekra nem LCD.
Na uwa gę za słu gu je układ kli ma ty za cji po sia da ją cy aż dwa -
na ście ka na łów na wie wów. Kom for to wy fo tel, któ ry moż -
na re gu lo wać w wie lu płasz czy znach, oraz du że po wierzch -
nie prze szklo ne, ogra ni cza ją ce do mi ni mum mar twe po le wi -
dze nia do dat ko wo po pra wia ją kom fort pra cy ope ra to ra.
Na te go rocz nych tar gach Bau ma po kaź ną część eks po zy cji
sta no wi ły ła do war ki te le sko po we. Wie le ro dza jów ta kich ma -
szyn do sto so wa nych do róż nych wa run ków eks plo ata cji za -
pre zen to wa ła fir ma Ma ni tou Gro up. W jej sto isku moż na by -
ło zo ba czyć mię dzy in ny mi mo del MT 1840 Easy skon stru -
owa ny przede wszyst kim z my ślą o klien tach „ren ta lo wych”,
a więc cha rak te ry zu ją cy się du żą uni wer sal no ścią. Dzię ki wy -
so kim osią gom (wy sięg – 17,55 me tra, udźwig – 4 to ny) oraz
hy drau licz nie roz kła da nym przed nim pod po rom, z po wo dze -
niem mo że być on wy ko rzy sty wa ny z plat for mą ro bo czą,
a tak że do prac dźwi go wych. W tym dru gim przy pad -
ku po za mon to wa niu kra tow ni co we go ji ba. No wą ła do war kę
Ma ni tou wy po sa żo no w 75-kon ny sil nik wy so ko pręż ny mar ki
Deutz. Jed nost ka ta speł nia ak tu al nie obo wią zu ją ce nor my
emi sji spa lin bez ko niecz no ści sto so wa nia fil tra czą stek sta -
łych oraz ukła du se lek tyw nej re duk cji ka ta li tycz nej (SCR),
któ ry wy ma ga sto so wa nia czyn ni ka AdBlue.
In te re su ją cych no wo ści nie za bra kło też w ga mie te le sko po -
wych ła do wa rek ob ro to wych Ma ni tou. Ma szy ny te znaj du ją
po wszech ne za sto so wa nie w bran ży bu dow la nej. Mo wa tu
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No wa ko par ka gą sie ni co wa Vo lvo EC750E ma ma sę eks plo ata cyj ną oko ło 75 ton
i jest na pę dza na 500-kon nym sil ni kiem. Prze wi dzia no do niej trzy pod sta wo we ro -
dza je ły żek, z sze ro ką ga mą zę bów i ele men tów za bez pie cza ją cych

Ła do war ka te le sko po wa Ma ni tou MT 1840 Easy zo sta ła za pro jek to wa na głów nie
z my ślą o fir mach zaj mu ją cych się wy naj mem sprzę tu, dla te go cha rak te ry zu je się
du żą uni wer sal no ścią za sto so wań

Dzię ki sze ro ko roz sta wia nym przed nim pod po rom ła do war ka te le sko po wa
Manitou MT 1840 Easy wyróżnia się pa ra me tra mi ro bo czy mi – wy się giem wy no -
szą cym 17,55 me tra i mak sy mal nym udźwi giem czte rech ton 
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mię dzy in ny mi o mo de lach MRT 2150 i MRT 2250, któ re wy -
ró nia ją się obec nie jesz cze lep szy mi osią ga mi, co czy ni je
bar dziej uni wer sal ny mi i da je moż li wość róż no rod nych za -
sto so wań. Pierw sza z wy mie nio nych ma szyn ma wy so kość
pod no sze nia rów ną 20,6 me tra, dru ga – 24,6 me tra, ale obie
dys po nu ją ta kim sa mym udźwi giem mak sy mal nym wy no szą -
cym aż pięć ton. Sta no wi to efekt za sto so wa nia no wych sta -
bi li za to rów, któ re gwa ran tu ją od po wied nie pod par cie sprzę -
tu i tym sa mym bez piecz ną pra cę na wet w przy pad ku wy su -
nię cia do koń ca wszyst kich sek cji te le sko po wa ne go wy się -
gni ka. Obie ła do war ki wy po sa żo no w skrzy nię bie gów no wej
ge ne ra cji, cha rak te ry zu ją ca się ła twiej szą zmia ną prze ło żeń.
W sto isku Ma ni tou Gro up moż na by ło zo ba czyć też no wo ści
ma rek Mu stang i Gehl na le żą cych do Ma ni tou Gro up. Po mi -
mo nie wiel kiej ma sy wła snej w gra ni cach 4-5 ton, ła do war ki
Gehl 650/750 i Mu stang 608/708 wy róż nia ją się moc ny mi sil -
ni ka mi osią ga ją cy mi od 60 do 80 KM. Na wet w pod sta wo wej

kom ple ta cji ma ją one bo ga te wy po sa że nie, obej mu ją ce cy -
fro wy wy świe tlacz, szyb ko złą cze hy drau licz ne Po wer -A -Tach
oraz ręcz ny „gaz”. Za pro jek to wa no je w ta ki spo sób, aby by -
ły w sta nie spro stać wy ma ga niom na rzu ca nym przez trud ne
wa run ki eks plo ata cji. Sta lo we prze wo dy hy drau licz ne, wen ty -
la tor dwu kie run ko wy i wzmoc nio ne błot ni ki to ele men ty, któ -
re spra wia ją, że ma szy ny te do sko na le spraw dza ją się w rol -
nic twie. Z ko lei dzię ki sze ro ko ści od 1,6 do 2 me trów moż -
na je rów nież wy ko rzy sty wać w bran ży bu dow la nej i ko mu -
nal nej. Spe cjal nie do ta kich za sto so wań na li ście wy po sa że -
nia opcjo nal ne go zna lazł się układ hy drau licz ny o wy so kiej
wy daj no ści oraz świa tła ro bo cze LED.
Wie lu cie ka wych no wo ści pod czas każ dej Bau my moż na by -
ło spo dzie wać się w sto isku fir my Me ca lac. Nie ina czej by ło
i tam ra zem. Na go ści przy by łych do Mo na chium, któ rzy zde -
cy do wa li się od wie dzić esk po zy cję fran cu skie go pro du cen ta
cze ka ły mię dzy in ny mi kon cep cyj na ko par ka ko ło wa MWR,
któ rej po świę ca my osob ny ar ty kuł, a tak że no wa ła do war ka
ko ło wa AS 1600, za stę pu ją cą mo del AS 150, któ ry przez trzy -
na ście lat był fla go wą ma szy ną w kla sie je de na sto to no wych
jed no stek te go ty pu. Zwar ta bu do wa i skręt kół obu osi spra -
wia ją, że pro mień za wra ca nia ła do war ki wy no si za le d -

wie 4,35 me tra. Z ko lei wy się gnik ob ra ca ny o 90° w obu kie -
run kach za pew nia ogra ni cze nie licz by cy kli ro bo czych, co
sku tecz nie przy czy nia się do wzro stu wy daj no ści ma szy ny.
Wy się gnik ma kon struk cję ty pu „Z PLUS Ki ne ma tics”, któ ra
za pew nia du żą si łę wy ry wa ją cą, a jed no cze śnie ide al nie rów -
no le głe pro wa dze nie osprzę tu w ca łym za kre sie je go ru chu.
Sta no wi to ol brzy mią za le tę przy prze miesz cza niu ła dun ków
na pa le tach. Roz wią za niem spraw dza ją cym się w prak ty ce

jest tak że układ amor ty za cji łyż ki. Je go dzia ła nie z jed nej
stro ny za po bie ga roz sy py wa niu ła dun ku pod czas po ru sza -
nia się po nie rów nym te re nie i tym sa mym po zwa la na jaz dę
z wyż szą pręd ko ścią, z dru giej zaś w istot ny spo sób po pra -
wia kom fort pra cy ope ra to ra. Z ko lei dzię ki funk cji MDrive,
ste ro wa nie pręd ko ścią peł za nia mo że od by wać się za po mo -
cą pe da łu przy spie sze nia. Uła twia to kon tro lę nad ma szy ną
pod czas wy ko ny wa nia prac z wy ko rzy sta niem osprzę tu na -
pę dza ne go hy drau licz nie w po sta ci na przy kład ko siar ki,
rów niar ki, za mia tar ki czy pły ty za gęsz cza ją cej.
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No we ła do war ki prze gu bo we Gehl i Mu stang wy róż nia prze my śla na kon struk cja
i nie zwy kle bo ga te wy po sa że nie stan dar do we. Z te go po wo du ma szy ny sta ły się
atrak cyj ne i chęt nie sto so wa ne w wie lu róż nych bran żach

Ko par ka ko ło wa Me ca lac MWR zdobyła nagrodę za wyjątkowe wzornictwo.
Konstruktorzy maszyny wy ko rzy stali kon cep cję ła do wa rek te le sko po wych, w któ -
rych do mak si mum wy ko rzy sta na zostaje prze strzeń mię dzy osia mi

No wa ła do war ka ko ło wa Me ca lac AS 1600 im po nu je pod wzglę dem wy daj no ści.
Ma szy na mo że pra co wać z łyż ka mi o po jem no ści więk szej niż mia ło to miej sce
w przy pad ku wcze śniej szej ge ne ra cji
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We wrze śniu 2014 ro ku Ko mi sja Eu ro pej ska za -
anon so wa ła ko lej ne ob ostrze nia do ty czą ce za nie -
czysz czeń emi to wa nych przez sil ni ki spa li no we

po jaz dów po za dro go wych. Uję te w nor mie EU Sta ge V za -
czną obo wią zy wać wraz z początkiem ro ku 2019. Choć ak -
tu al ne re gu la cje wy da wa ły się być już dość wy śru bo wa ne,
no we za kła da ją dal sze ogra ni cze nie ilo ści szko dli wych
sub stan cji. Nie obej mu ją one jed nak wszyst kich skład ni -
ków spa lin, a je dy nie cząst ki sta łe. W nor mie Sta ge IV (dla
sil ni ków od 56 do 560 kW) ich do pusz czal na ilość by ła
okre ślo na na 0,025 g/kWh, na to miast za dwa i pół ro ku bę -
dzie mu sia ła zo stać zmniej szo na do 0,015 g/kWh, czy li aż
o czter dzie ści pro cent. Za war tość CO, HC i NOx po zo sta -
nie na tym sa mym po zio mie, rów nym od po wied nio 3,5 (5,0
dla jed no stek od 56 do 130 kW), 0,19 i 0,40 g/kWh. W więk -
szo ści od po wia da ją one war to ściom okre ślo nym przez
nor mę Eu ro VI sto so wa ną w przy pad ku po jaz dów cię ża ro -
wych, dla któ rych udział po szcze gól nych związ ków w spa -
li nach jest wy ra ża ny za po mo cą tej sa mej jed nost ki (dla sa -
mo cho dów oso bo wych oraz lek kich sa mo cho dów użyt ko -
wych – w g/km). Ma sa emi to wa ne go tlen ku wę gla nie po -
win na prze kra czać 1,5 g/kWh, wę glo wo do rów – 0,13
g/kWh, tlen ków azo tu 0,4 g/kWh, a czą stek sta łych 0,01
g/kWh. Naj więk sze róż ni ce do ty czą CO, któ re go po ziom
wy twa rza nia przez po jaz dy po za dro go we od po wia da war -
to ściom zbli żo nym do Eu ro II dla po jaz dów dro go wych.
Suk ce syw nie wpro wa dza ne co raz bar dziej re stryk cyj ne nor -
my emi sji za nie czysz czeń wy mu si ły na pro du cen tach sil ni -
ków zmia ny w ich kon struk cji, do ty czą ce nie tyl ko ukła du
oczysz cza nia spa lin, ale tak że na przy kład za si la nia. Trze ba
by ło te go do ko nać bez strat osią gów i przy za cho wa niu lub
na wet po lep sze niu eko no mi ki pa li wo wej. Z wy zwa niem tym
do sko na le po ra dzi ła so bie fir ma DEUTZ, któ ra roz wi ja jąc

swo je jed nost ki na pę do we w ce lu pod po rząd ko wa nia ich
wy ma ga niom Sta ge IV po szła o krok da lej. Dzię ki te mu już
dzi siaj jest w sta nie za ofe ro wać sil ni ki o po jem no ści od 2,9
do 7,8 dm3 speł nia ją ce wy mo gi norm, któ re za czną obo wią -
zy wać do pie ro w ro ku 2019.
DEUTZ wpro wa dził zmia ny w swo ich sil ni kach tyl ko tam
gdzie by ło to na praw dę ko niecz ne, za po bie ga jąc ich nad -
mier nej kom pli ka cji. W ten spo sób ma ją one kom pak to wą
bu do wę i są nie za wod ne. Li mi ty emi sji czą stek sta łych na rzu -
co ne przez nor mę Sta ge V mo gą być osią gnię te tyl ko
przy za sto so wa niu fil tra czą stek sta łych. Jest on do stęp ny we
wszyst kich sil ni kach DEUTZ se rii „Ste ge -V -re ady”, sta no wiąc
in te gral ną część no we go sys te mu DVERT (DEUTZ Va ria ble
Emis sions Re duc tion Tech no lo gy – w do słow nym tłu ma cze -
niu zmien na tech no lo gia re duk cji emi sji). Ma on kon struk cję
mo du ło wą, co ozna cza, że mo że być do wol nie kon fi gu ro wa -
ny, bio rąc pod uwa gę po jem ność sil ni ka, moc i za kła da ny re -
zul tat, je śli cho dzi o ilość wy twa rza nych za nie czysz czeń.
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DEUTZ gotowy na wymogi normy EU Stage V

Za da niem fil tra DPF DEUTZ jest wy chwy ty wa nie ze spa lin czą stek sta łych o wiel -
ko ści po ni żej mi kro me tra. Są one nie zwy kle groź ne dla zdro wia czło wie ka, po nie -
waż mo gą prze do stać się do płuc i w nich za le gać 

Choć do wpro wa dze nia nor my Sta ge V po zo sta ło jesz cze dwa i pół ro ku, DEUTZ dys po nu je już roz bu do wa ną ga mą sil ni ków speł nia ją cych przy szłe ob ostrze nia. Ga ma sil -
ni ków DEUTZ speł nia ją cych nor mę emi sji spa lin Sta ge V jest bar dzo sze ro ka. Obej mu je jed nost ki o mo cy w za kre sie od 45 do 291 kW. Za pew nia to wy mier ne ko rzy ści pro -
du cen tom ma szyn i po jaz dów po za dro go wych, po nie waż na wet obec nie opra co wa ne przez nich pro duk ty nie bę dą wy ma ga ły zmian, gdy wej dą w ży cie no we prze pi sy
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Pod sta wo wy mi ele men ta mi sys te mu DVERT są ka ta li tycz ny
re ak tor utle nia ją cy (DOC), filtr czą stek sta łych (DPF) za trzy -
mu ją cy sa dzę oraz układ se lek tyw nej re duk cji ka ta li tycz nej
(SCR). W ka ta li za to rze DOC za cho dzi pro ces utle nia nia tlen -
ku wę gla, wę glo wo do rów i tlen ku azo tu, w wy ni ku cze go po -
wsta ją dwu tle nek wę gla, pa ra wod na oraz dwu tle nek azo tu.
Układ SCR od po wia da za dal sze oczysz cza nie spa lin
przy udzia le AdBlue, czy li wod ne go roz two ru mocz ni ka.
Pod wpły wem cie pła zmie nia się on w amo niak (NH3) i dwu -
tle nek wę gla (CO2). To wła śnie amo niak sta no wi sub stan cję
czyn ną i od gry wa ro lę za sad ni czą dla pro ce su, ja ki za cho dzi
w ka ta li za to rze SCR, po le ga ją c na re duk cji tlen ków azo tu
na czy sty, nie szko dli wy azot (N2) i pa rę wod ną (H2O). Ob ro -
bio ne w ten spo sób spa li ny, za nim wy do sta ną się na ze -

wnątrz, prze ni ka ją jesz cze przez ka ta li za tor oczysz cza ją cy,
któ re go za da nie po le ga na usu wa niu resz tek amo nia ku.
Ga ma sil ni ków DEUTZ speł nia ją cych nor mę emi sji spa lin
Sta ge V jest bar dzo sze ro ka. Obej mu je jed nost ki o mo cy
w za kre sie od 45 do 291 kW. Za pew nia to wy mier ne ko rzy ści
pro du cen tom ma szyn i po jaz dów po za dro go wych, po nie waż
na wet obec nie opra co wa ne przez nich pro duk ty nie bę dą
wy ma ga ły zmian, gdy wej dą w ży cie no we prze pi sy – sil ni ki
DEUTZ po zo sta ną iden tycz ne pod wzglę dem wiel ko ści i kon -

struk cji za sto so wa nych kom po nen tów do oczysz cza nia spa -
lin. Dzię ki te mu nie bę dą ko niecz ne dro gie ada pta cje sprzę -
tu pod jed nost ki, któ re do pie ro w przy szło ści speł nią za -
ostrzo ne wy ma ga nia. Jed no cze śnie fir ma za po wia da utrzy -
my wa nie pro duk cji sil ni ków do sto so wa nych do mniej re -
stryk cyj nych norm, ja kie obo wią zu ją na przy kład w Chi nach.
Za pew nia to klien tom DEUTZ moż li wość ko rzy sta nia z kom -
plek so wej ofer ty, a sa mej fir mie tym sa mym zna czą ce ogra -
ni cze nie kosz tów eks pan sji na zróż ni co wa ne ryn ki.
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W ce lu speł nie nia wy ma gań normy emisji spalin Sta ge V fir ma DEUTZ stosuje
w swych sil ni kach no wy sys tem DVERT. Ma on bu do wę mo du ło wą, w naj bar dziej
roz bu do wa nej wer sji obej mu je między innymi DOC, DPF i SCR

DEUTZ ma bo ga te do świad cze nia w kon struk cji ukła dów ob rób ki spa lin, ta kich jak
skła da ją cy się z fil tra DPF i ukła du SCR system DVERT po przed niej ge ne ra cji dla rzę -
do we go sil ni ka 6-cy lin dro we go o po jem no ści 7,8 dm3, zgod ne go z nor mą Sta ge IV

Co raz bar dziej re stryk cyj ne nor my emi sji spa lin wy mu si ły na pro du cen tach sil ni ków
zmia ny w ich kon struk cji. Ga mę sil ni ków DEUTZ speł nia ją cych wy mo gi nor my Sta -
ge V otwie ra jed nost ka o po jem no ści 2,9 dm3, mo gą ca roz wi jać moc od 30 do 75 kW

http://www.bthfast.pl/


22 SERWIS I EKSPLOATACJA  

Na każ dej edy cji tar gów Bau ma z ła two ścią moż na
spo tkać wie le ma szyn, któ re im po nu ją za sto so wa ny -
mi roz wią za nia mi tech nicz ny mi, nie spo ty ka ną do -

tych czas kon struk cją czy w koń cu wiel ko ścią. Z jed nej stro -
ny to efekt ska li, bo wśród po nad 3.400 wy staw ców, z któ -

rych każ dy pre zen tu je od kil ku do kil ku dzie się ciu pro duk -
tów, za wsze znaj dą się cie ka we no wo ści, z dru giej – roz po -
zna wal no ści i pre sti żu Bau my, od któ rej wie le firm uza leż nia
ter min wpro wa dze nia na ry nek okre ślo nej no wo ści. De biut
na mo na chij skich tar gach za pew nia bo wiem du ży roz głos
i tłu my od wie dza ją cych sto isko.
Przy jeż dża jąc na Bau mę na wet kolejny raz, trud no nie dzi wić
się na wi dok eks po zy cji fir my Lie bherr, im po nu ją cej wiel ko -
ścią i róż no rod no ścią pre zen to wa nych ma szyn. Wo zi dło

sztyw no ra mo we i ade kwat na do je go wiel ko ści ko par ka usta -
wia ne przed au tor skim, kil ku kon dy gna cyj nym pa wi lo nem
uro sły do sym bo lu Bau my i sta ły się nie mal jej wi zy tów ką.
Na każ dej edy cji mo na chij skiej im pre zy przy cią ga ją tłu my
zwie dza ją cych, dla któ rych więk szo ści to je dy na oka zja by
na wła sne oczy uj rzeć ta ki ol brzy mi sprzęt. W tym ro ku do sto -
li cy Ba wa rii spro wa dzo no wo zi dło T 264, bę dą ce uko ro no wa -
niem po nad trzy dzie sto let nie go do świad cze nia nie miec kie go
kon cer nu w pro duk cji ma szyn te go ty pu. Z uwa gi na swo je
ga ba ry ty i ła dow ność wy no szą cą aż 221 ton jest ono prze zna -
czo ne do pra cy w ko pal niach od kryw ko wych przy wy do by ciu
mie dzi, wę gla, zło ta czy rud że la za. Mo że być wy ko rzy sty wa -
ne w skraj nie trud nych wa run kach – od Ark ty ki z sil ny mi mro -
za mi, po Au stra lię z tem pe ra tu ra mi prze kra cza ją cy mi 42°C.
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Bauma 2016: co zrobiło na nas największe wrażenie?Bauma 2016: co zrobiło na nas największe wrażenie?

Wiel kość i ła dow ność wo zi dła Lie bherr T 264 naj ła twiej zo bra zo wać po rów na nia -
mi. Wy so kość po jaz du jest ta ka sa ma, jak ty po we go do mu dwu kon dy gna cyj ne go,
a ła dow ność od po wia da wa dze czter dzie stu sło ni afry kań skich 

Usta wio na obok wo zi dła T 264 ko par ka Lie bherr R 9200 by ła wy po sa żo na w osprzęt
pod się bier ny z łyż ką o po jem no ści 12,5 m3. Ta ka ma szy na naj le piej spraw dza się
we współ pra cy z po jaz da mi trans por to wy mi o ła dow no ści oko ło 140 ton
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Wo zi dło T 264 zo sta ło wy po sa żo ne w spraw dzo ny na pęd
spa li no wo -elek trycz ny. Po tęż ny, 16-cy lin dro wy sil nik wy so -
ko pręż ny o mo cy 2.013 kW (2.700 KM) za si la ge ne ra tor prą -
du, a ten sil ni ki elek trycz ne przy ko łach tyl nej osi. Nad po -
praw ną pra cą za sto so wa ne go ukła du czu wa sys tem Li tro nic
Plus AC. W po rów na niu do na pę du kon wen cjo nal ne go ta kie
roz wią za nie gwa ran tu je sta łe ob cią że nie sil ni ka, a tym sa -
mym niż sze zu ży cie pa li wa i więk szą trwa łość jed nost ki spa -
li no wej. Opra co wu jąc wo zi dło T 264 wie le uwa gi po świę co -
no ła two ści ob słu gi sprzę tu. Wi dać to choć by na przy kła dzie
wy god ne go do stę pu do klu czo wych pod ze spo łów z obu
stron ma szy ny, czy otwo rów wle wo wych zbior ni ków pa li wa,
pły nu chło dzą ce go czy hy drau licz ne go, do któ rych moż na
ła two się gnąć z po zio mu pod ło ża.
Wo zi dło T 264 zo sta ło rów nież wy ko rzy sta ne do jed nej
z atrak cji przy go to wa nych przez fir mę Lie bherr pod ha słem
„Bądź czę ścią cze goś więk sze go” (Be Part of So me thing
Big ger). W dru gim dniu tar gów od był się w jej sto isku po ka -
zo wy mecz te ni sa sto ło we go reprezentacji Nie miec i Au strii
spon so ro wa nych przez kon cern. Za wo dy by ły cie ka we, ale
nie tak bar dzo, jak miej sce roz gry wek, na któ re wy bra no
skrzy nię ła dun ko wą ma szy ny T 264 o po wierzch ni 130 m2.
Aby po je dy nek mo gła oglą dać sze ro ka pu blicz ność, był on
trans mi to wa ny przez mo ni to ry umiesz czo ne w sto isku.
Dla wszyst kich, któ rzy śle dzą roz wój kon struk cji naj więk -
szych środ ków trans por tu bu dow la ne go, rów nie im po nu ją ce
co ma szy na Lie bherr T 264 by ło no we wo zi dło prze gu bo we
Bell B60D. Za pew nia ono ła dow ność bli ską 60 ton i ma zna -
ko mi te wła ści wo ści jezd ne, sta no wiąc cie ka wą al ter na ty wę
dla mniej szych wo zi deł sztyw no ra mo wych. Po raz pierw -

szy – jesz cze ja ko kon cept – zo sta ło po ka za ne na in au gu ra -
cyj nych tar gach Bau ma w Afry ce (w roku 2013). Od ra zu
spo tka ło się z du żym za in te re so wa niem tam tej szych firm
wy ko rzy stu ją cych wo zi dła tech no lo gicz ne, dla te go z po wo -
dze niem pra cu je już w wie lu kra jach ro dzi me go kon ty nen tu
pro du cen ta. Po mysł na opra co wa nie cał ko wi cie no we go
mo de lu wy nik nął z ob ser wa cji ro sną ce go za po trze bo wa nia
na wy wrot ki z ra mą jed no czło no wą w kla sie ła dow no ści 60
ton. W od po wie dzi na nie fir ma za pro po no wa ła mo del B60D,
bę dą cy uni ka to wym po łą cze niem wo zi dła sztyw no ra mo we -
go i prze gu bo we go. Ma ono bo wiem sze ro ką skrzy nię o du -
żej po jem no ści i tyl ko dwie osie, co jest cha rak te ry stycz ne

dla wo zi deł sztyw no ra mo wych oraz dwu czło no wą ra mę i na -
pęd wszyst kich osi – roz wią zań ty po wych dla wo zi deł prze -
gu bo wych. Ta ka kon struk cja za pew nia du żą ła dow ność,
a jed no cze śnie moż li wość pra cy w trud nych wa run kach te -
re no wych, po nie waż wszyst kie ko ła są na pę dza ne i ma ją
sta ły kon takt z pod ło żem. Wo zi dło B60D nie wy ma ga więc
od po wied nio przy go to wa nych dróg tech no lo gicz nych, jak
ma to miej sce w przy pad ku po jaz dów ze sztyw ną ra mą,
a swo je uni ka to we wła ści wo ści pod czas dwu let niej eks plo -
ata cji zdą ży ło już wie lo krot nie udo wod nić. Tri stan du Pi sa -
nie, me na dżer pro duk tu w fir mie Bell opo wia da o te ście no -
wych wo zi deł w jed nej z afry kań skich ko pal ni. – Gdy za czął
pa dać in ten syw ny deszcz, wo zi dła sztyw no ra mo we mu sia ły
prze rwać pra cę, a wy ko rzy sty wa ne rów no le gle te sto we wo zi -
dła B60D z po wo dze niem ją kon ty nu owa ły, sku tecz nie za po -
bie ga jąc prze rwie w pro duk cji. 
No wy mo del ofe ro wa ny na ryn ku eu ro pej skim bę dzie wy po -
sa żo ny w naj now szy sil nik Mer ce des -Benz pod po rząd ko -
wa ny obo wią zu ją cym re gu la cjom od no śnie emi sji spa lin.
Choć je go ka bi na jest ta ka sa ma, co in nych wo zi deł se rii E,
tyl na część to zu peł nie in na kon struk cja – nie tyl ko
pod wzglę dem za sto so wa nej skrzy ni ła dun ko wej. Za przy -
kład mo że po słu żyć wy trzy mała oś nie miec kiej fir my Kes -
sler, przy sto so wa na do po jaz dów o ła dow no ści 70 ton.
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Mo del Bell B60E to uda na mie szan ka kon struk cji wo zi dła sztyw no ra mo we go
z prze gu bo wym. Efek tem jest po jazd o wy so kiej ła dow no ści mo gą cy pra co wać na -
wet w naj trud niej szych wa run kach te re no wych

Se ryj na pro duk cja dłu go ocze ki wa ne go wo zi dła prze gu bo we go Bell B60E ma roz -
po cząć się na po cząt ku przy szłe go ro ku. Wkrót ce po tem po jazd po ja wić się ma
na ryn kach Eu ro py i Ame ry ki Pół noc nej 

Naj now sze wo zi dło przegubowe Vo lvo A60H ma ty po wą bu do wę, ale ze wzglę du
na ła dow ność wy no szą cą aż 60 ton musi być więk sze. Masa własna pojazdu
wynosi 43,75 to ny, zaś pojemność skrzyni ładunkowej 33,6 m3
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Zmie nio ne jest też tyl ne za wie sze nie, gwa ran tu jąc lep sze
wła ści wo ści jezd ne przy więk szych ob cią że niach.
Zwięk sza nie ła dow no ści wo zi deł prze gu bo wych moż na
przy jąć ja ko trend w roz wo ju tych po jaz dów. Po twier dza to
no wy mo del fir my Vo lvo Con struc tion Equ ip ment – A60H.
Debiut maszyny, któ ry zbiegł się z mi nio ną edy cją Bau my
uświetnia ju bi le usz pięćdziesięciole cia opra co wa nia przez
szwedz ki kon cern kon cep cji wo zi dła prze gu bo we go. No wy
po jazd ma kla sycz ną kon struk cję, ale je go mak sy mal na ła -
dow ność wy no si aż 60 ton, przez co im po nu je nie spo ty ka -
ny mi do tąd roz mia ra mi. Zo stał za pro jek to wa ny z my ślą
o prze wo że niu cięż kich ła dun ków w trud nych wa run kach
na nie rów nym te re nie, na przy kład w ka mie nio ło mach, ko -
pal niach od kryw ko wych czy na ob sza rach sze ro ko za kro jo -
nych ro bót ziem nych. Jest na pę dza ny 16-li tro wym sil ni kiem
Vo lvo, któ ry wy róż nia się nie tyl ko wy so ką mo cą rów ną 495
kW (673 KM), ale tak że re la tyw nie nie wiel kim zu ży ciem pa li -
wa. W po łą cze niu z wy so ką ła dow no ścią po jaz du, ozna cza
to niż sze kosz ty na to nę, a tym sa mym szyb ki zwrot po czy -
nio nej in we sty cji. Zna ko mi te pa ra me try jezd ne wo zi dła A60H
wy ni ka ją między innymi z za sto so wa nia au to ma tycz nej kon -
tro li trak cji, stu pro cen to wych blo kad me cha ni zmów róż ni co -
wych, hy dro me cha nicz ne go ukła du kie row ni cze go i ak tyw -
ne go za wie sze nia, któ re umoż li wia roz wi ja nie wyż szych
pręd ko ści na nie rów nym te re nie bez obaw o po gor sze nie
kom for tu czy roz sy py wa nie prze wo żo ne go ła dun ku.
Po dob nie jak mniej sze mo de le szwedz kie go pro du cen ta,
no we wo zi dło jest nie zwy kle ła twe w ob słu dze. Przed nia
kla pa po otwar ciu two rzy wy god ne schod ki i mo że być wy -
ko rzy sty wa na ja ko plat for ma ser wi so wa. Po kry wa sil ni ka
pod no si się elek trycz ne o kąt 90°, za pew nia jąc ide al ny do -
stęp do jed nost ki na pę do wej. W efek tyw nym i bez piecz -
nym wy ko rzy sta niu po jaz du po ma ga ją licz ne sys te my, ta -
kie jak MA TRIS, CareTrack oraz On Bo ard We ighing. Mo ni -
to ru jąc na bieżąco naj waż niej sze pa ra me try ro bo cze, są
w sta nie su ge ro wać ope ra to ro wi i za rząd cy flo ty zmia nę
spo so bu eks plo ata cji ma szy ny, gwa ran tu jąc opty ma li za cję
pro duk cji i niż sze kosz ty pra cy wo zi dła. Do sko na le ob ra zu -
je to sys tem On Bo ard We ighing, któ ry czu wa nad pra wi -
dło wym za ła dun kiem po jaz du, co z jed nej stro ny umoż li wia
peł ne wy ko rzy sta nie ła dow no ści wo zi dła, z dru giej zaś za -
po bie ga je go prze ła do wy wa niu.
Na każ dym, kto zwie dził te go rocz ną edy cję Bau my z pew no -

ścią zro bi ła rów nież wra że nie 700-to no wa ko par ka hy drau -
licz na Ko mat su PC7000. Jej pro duk cja roz po czę ła się 2 lu te -
go, a więc nie co po nad dwa mie sią ce przed roz po czę ciem
tar gów. W ma szy nach te go ty pu (do kład nie od mo de lu
PC3000 do PC8000) spe cja li zu je się za kład Ko mat su Mi ning
w Düssel dor fie. Do Mo na chium ko par ka -gi gant zo sta ła przy -
wie zio na w czę ściach na 18 ze sta wach na cze po wych. Wer -
sja za pre zen to wa na na Bau mie by ła wy po sa żo na w osprzęt
przed się bier ny z łyż ką o po jem no ści 36 m3, ale jest też do -
stęp na od mia na pod się bier na. Ko par ka PC7000 mo że mieć

na pęd elek trycz ny lub spa li no wy, ta ki jak w ma szy nie pre -
zen to wa nej w Mo na chium. Za sto so wa no w niej dwa 16-cy lin -
dro we sil ni ki wy so ko pręż ne o mo cy 1.250 kW (1.675 KM)
każ dy. Rów nie im po nu ją ce pa ra me try ma układ hy drau licz -
ny, w któ rym pra cu je 15 tysięcy li trów ole ju, a po jem ność sa -
me go zbior ni ka wy no si 5 tysięcy li trów. Ta ka ma szy na za -
pew nia ogrom ną wy daj ność, ale w cią gu go dzi ny zu ży wa
śred nio 450 li trów pa li wa. Za sto so wa ny zbior nik na olej na pę -
do wy ma jed nak po jem ność oko ło 13 tysięcy li trów, co ozna -
cza, że na jed nym tan ko wa niu mo że pra co wać przez po -
nad 28 go dzin. Na efek tyw ność ko par ki du ży wpływ ma ją
współ pra cu ją ce z nią środ ki trans por tu. W przy pad ku mo de -
lu PC7000 opty mal nym roz wią za niem są wo zi dła sztyw no ra -
mo we o ła dow no ści w prze dzia le 200-300 ton.
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Ko par ka Ko mat su PC7000 przez cały czas przyciągała tłumy. Gigantyczna maszyna
ma wy so kość do da chu aż dziewięciu me trów. Pierw sza koparka PC7000 zo sta ła
sprze da na w ubiegłym ro ku, tra fi ła do jednej z kopalń w Au stra lii

Pa miąt ko we zdję cie w łyż ce ko par ki Ko mat su PC7000 z „baumowym” wydaniem
„Pośrednika Budowlanego”. Wy mia na na wet po je dyn cze go zę ba w łyżce wy ma ga
uży cia co naj mniej ła do war ki te le sko po wej…

Ope ra tor wo zi dła A60H ma ide al ny do stęp do wszyst kich przy rzą dów. No wa ma szy -
na jest wy po sa żo na m.in. w sys tem wspo ma ga ją cy jaz dę na wznie sie niach oraz ha mu -
lec za ła dun ku i roz ła dun ku, po ma ga ją ce w utrzy ma niu peł nej kon tro li nad po jaz dem
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Dokładnie na dzień przed roz po czę ciem tegorocznej
edycji tar gów Bau ma, ogło szo no zdo byw ców na gro -
dy In ter na tio nal Bau ma In no va tion Award. W ka te go rii

„de sign” oka za ła się nim m.in. Gru pa Me ca lac, uho no ro wa -
na za kon cep cyj ną ko par kę ko ło wą MWR. Zda niem ju ry „no -
wa ma szy na ema nu je nie tyl ko mo cą i sta bil no ścią, ale tak że
wy so ką dy na mi ką i war to ścią.” Eks per ci oce nia ją cy zgło szo -
ne pro duk ty by li też pod wra że niem har mo nii mię dzy pod wo -
ziem i nad wo ziem ko par ki, co ich zda niem do sko na le po ka -
zu je, że po stęp tech nicz ny mo że być harmonijnie łą czo ny
z atrak cyj nym wzor nic twem. W ten spo sób ma szy na mo że
być nie tyl ko wy daj na, kom for to wa, eko no micz na w eks plo -
ata cji i bez piecz na, ale tak że ład na, przy cią ga jąc na wet
wzrok osób, któ re nie mu szą się znać na ta kim sprzę cie. 
Na gro da przy zna na Gru pie Me ca lac ni ko go nie po win na dzi -
wić, fran cu ska fir ma od lat po dą ża bowiem konsekwentnie
wła sną dro gą w kon stru owa niu ofe ro wa nych ma szyn. Do ty -
czy to za rów no roz wią zań tech nicz nych, jak i wzor nic twa. Ko -
par ki ko ło we są w jej cen trum za in te re so wa nia, dla te go nie -
ustan nie sta ra się je do sko na lić, nie jed no krot nie wy zna cza -
jąc ogól no świa to we tren dy w ich roz wo ju. Ob ser wu jąc pra cę
ma szyn te go ty pu w rze czy wi stych wa run kach za sto so wa nia,
in ży nie ro wie Gru py Me ca lac za uwa ży li, że war to je ulep szyć
pod ką tem sta bil no ści, któ ra ak tu al nie nie jest zbyt za do wa -
la ją ca choć by ze wzglę du na wy so ki śro dek cięż ko ści cha -
rak te ry stycz ny dla kla sycz nej kon struk cji ko pa rek ko ło wych
oraz wah li wej osi jezd nej. Wy so ko umiesz czo na ka bi na w ko -
par kach ko ło wych nie tyl ko po wo du je pod wyż sze nie środ ka
cięż ko ści, ale rów nież utrud nia do stęp do jej wnętrza
i zmniej sza po czu cie bez pie czeń stwa ope ra to ra. Z punk tu wi -
dze nia codziennej obsługi ma szy ny, dość kło po tli we jest też
umieszczenie zbior nika pa li wa w nad wo ziu ko par ki. Man ka -
men t ten zo sta ł cał ko wi cie wy eli mi no wany przez inżynierów
fir my Me ca lac, którzy opracowali konstrukcję na gro dzo nej
ko par ki MWR. Przy jej tworzeniu wy ko rzy sta no kon cep cję ła -
do war ki te le sko po wej, w któ rej do mak si mum jest za go spo -
da ro wa na prze strzeń mię dzy osia mi, gwa ran tu jąc ni skie po -

ło że nie środ ka cięż ko ści. W no wej ma szy nie zna lazł się tam
między innymi zbior nik na olej na pę do wy, któ ry obec nie
moż na uzu peł niać sto jąc na zie mi. Ni sko umiesz czo na ka bi -
na nie tyl ko po lep sza sta bil ność ko par ki, ale rów nież spra -
wia, że znacz nie ła twiej do niej wcho dzić.
Ko par ka MWR mia ła swo ją pre mie rę na tar gach Bau ma. Eg -
zem plarz, któ ry tam za pre zen to wa no wy po sa żo ny był w no -
we szyb ko złą cze Me ca lac Con nect. Jak przy sta ło na fir mę,

któ ra w pro jek to wa niu ma szyn prze ła mu je ogól nie przy ję te
kon we nan se, ma ono zu peł nie in ną kon struk cję niż roz wią za -
nia te go ty pu sto so wa ne przez kon ku ren cję. Szyb ko złą cze
Me ca lac Con nenct, któ re za de biu to wa ło w dziesięcioto no wej
ła do war ce ko ło wej 12MTX, wy róż nia się krót kim si łow ni kiem
hy drau licz nym za mon to wa nym na koń cu ra mie nia ma szy ny.
Peł ni on ro lę roz pie ra ka, któ ry w mo men cie za cze pia nia na -
rzę dzia ro bo cze go od chy la łącz nik znaj du ją cy się mię dzy
łyż ką a si łow ni kiem od po wia da ją cym za jej ob rót. Szyb ko złą -
cze opra co wa ne przez fir mę Me ca lac nie wy sta je po za ob rys
ra mie nia, jest lek kie i niezwykle pro ste w ob słu dze.
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Koparka Mecalac MWR doceniona za wzornictwo!

Nad wo zie ko par ki Me ca lac MWR jest osa dzo ne po ni żej płasz czy zny stycz nej
do gór nej czę ści kół. Ta kie roz wią za nie umoż li wi ło niż sze po ło że nie środ ka cięż -
ko ści, a tym sa mym po pra wie nie sta bil no ści ma szy ny

Za pre zen to wa na podczas monachijskich tar gów Bau ma kon cep cyj na ko par ka
MWR by ła wy po sa żo na w no we szyb ko złą cze Me ca lac Con nect, co w istotny
sposób podnosiło produktywność i efektywność jej wykorzystania 

W ko par ce MWR każ dy de tal zo stał sta ran nie do pra co wa ny, za rów no pod wzglę -
dem pro jek to wym i wzor ni czym, jak i sa me go wy ko na nia. Kon struk to rzy Gru py Me -
ca lac pod kre śla ją, że ma szy ny po win ny być nie tyl ko funk cjo nal ne, ale tak że ład ne
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Fir ma Hy un dai He avy In du stries Eu ro pe (HHIE) jest jed -
nym z li de rów eu ro pej skie go ryn ku ma szyn bu dow la -
nych. Dzię ki za sto so wa niu za awan so wa nej au to ma ty -

za cji pro ce sów pro duk cyj nych, ry go ry stycz nej kon tro li ja ko -
ści i in no wa cyj nej tech ni ki in ży nie ryj nej jest w sta nie za ofe ro -
wać sze ro ki wy bór sprzę tu bu dow la ne go, speł nia ją ce go naj -
wyż sze wy ma ga nia użyt kow ni ków. W chwi li obec nej Hy un dai
He avy In du stries Eu ro pe ofe ru je po nad sto mo de li cięż kie go
sprzę tu, w tym ko par ki hy drau licz ne, ła do war ki ko ło we, prze -
my sło we wóz ki wi dło we oraz ła do war ki o na pę dzie śli zgo -
wym. HHIE sprze da je swo je pro duk ty przez spe cja li stycz ną
sieć stu dwu dzie stu de ale rów w po nad trzy dzie stu kra jach. 
J. C. Jung, dy rek tor za rzą dza ją cy Hy un dai He avy In du stries
Eu ro pe (HHIE), pod kre ślał istot ne zna cze nie, ja kie dla po łu -
dnio wo ko re ań skie go kon cer nu ma udział w pre sti żo wych tar -
gach Bau ma: – Sy tu acja ryn ko wa na szej bran ży jest na dal zło -
żo na i trud na. Ha sło prze wod nie de ter mi nu ją ce kie run ki dzia -
ła nia na szej fir my brzmi: „Zmie niaj my się ra zem”. Ozna cza to,
że na szym ce lem jest wpro wa dza nie zmian i in no wa cji. Dla te -
go też sta ran nie przy go to wy wa li śmy się do te go rocz nej edy cji
tar gów Bau ma, na któ rych z ol brzy mią du mą za pre zen to wa li -
śmy na szym klien tom i dys try bu to rom z ca łe go świa ta naj now -
szą ge ne ra cję na szych ma szyn.

W Mo na chium spe cja li ści do spraw pro duk tów Hy un dai Eu -
ro pe za pre zen to wa li mię dzy na ro do wej pu blicz no ści naj now -
sze ma szy ny znaj du ją ce się w ofer cie po łu dnio wo ko re ań -
skie go kon cer nu. Uwa gę tar go wych go ści przy ku wał ca ły
sze reg no wych mo de li ko pa rek gą sie ni co wych i ko ło wych,
ła do wa rek ko ło wych i wóz ków wi dło wych. Zwie dza ją cy eks -
po zy cję mo gli za jąć miej sce w wy bra nych ma szy nach, z bli -
ska przyj rzeć się no wym wnę trzom ka bin i naj now sze mu wy -
po sa że niu. Każ dy z go ści zna lazł coś dla sie bie. Za in te re so -
wa niem cie szy ło się sto isko pre zen tu ją ce moż li wo ści ser wi -
su, w któ rym moż na by ło za ku pić czę ści za mien ne. Hy un dai
He avy In du stries Eu ro pe (HHIE) przed sta wił w Mo na chium
sze ro ki wa chlarz sprzę tu, prze zna czo ne go za rów no dla bran -

ży bu dow la nej, jak i lo gi stycz nej, dla któ rej ofe ru je ca ły sze -
reg ty pów wóz ków wi dło wych. W asor ty men cie sprzę tu bu -
dow la ne go pre zen to wa ne go pod czas tar gów Bau ma 2016
zna la zły się łącz nie dwa dzie ścia czte ry mo de le ma szyn bu -
dow la nych i dzie więć ro dza jów wóz ków wi dło wych. Ma szy ny
Hy un dai He avy In du stries Eu ro pe (HHIE), z któ rych wie le
mia ło swą świa to wą pre mie rę wła śnie pod czas Bau my, znaj -
du ją za sto so wa nie w bu dow nic twie in fra struk tu ral nym, bran -
ży ko mu nal nej, w re cy klin gu i prze ła dun ku od pa dów oraz
w gór nic twie i ko pal niach su row ców skal nych. 
Pla no wa ne jest wpro wa dze nie na ry nek sze re gu mo de li ko -
pa rek, ła do wa rek ko ło wych i wóz ków wi dło wych na pę dza -
nych sil ni ka mi speł nia ją cy mi nor mę emi sji spa lin Sta ge IV. 
Naj bar dziej zna czą cą zmia ną w trwa ją cym pro gra mie jest
wpro wa dze nie sil ni ków wy so ko pręż nych speł nia ją cych wy -
ma ga nia Sta ge IV, cha rak te ry zu ją cych się ogra ni czo ną emi -
sją spa lin i mniej szym zu ży ciem pa li wa. Po za zmia na mi w sil -
ni kach wpro wa dzo no wie le ulep szeń, od wy po sa że nia ka bi -
ny, w tym de ski roz dziel czej i pa ne lu wskaź ni ków, po hy drau -
licz ny układ ste ro wa nia i wy gląd ze wnętrz ny.
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Hyundai uzupełnił serię produktów spełniających wymagania Stage IV

W Mo na chium spe cja li ści do spraw pro duk tów Hy un dai Eu ro pe za pre zen to wa li naj -
now sze maszyny z oferty po łu dnio wo ko re ań skie go kon cer nu 

Zwie dza ją cy eks po zy cję mo gli za jąć miej sce w wy bra nych ma szy nach, z bli ska
przyj rzeć się no wym wnę trzom ka bin i naj now sze mu wy po sa że niu

Uwa gę tar go wych go ści przy ku wa ły szczególnie najnowsze mo de le ko pa rek ko -
ło wych. Każ dy mógł zna leźć najodpowiedniejszego dla siebie Hyundaia
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Dzi siej sze ma szy ny bu dow la ne dzię ki swej za awan so -
wa nej kon struk cji po zwa la ją na bar dzo efek tyw ną pra -
cę. Na pęd hy bry do wy oraz in te li gent ne ste ro wa nie

ma szy ną w istot ny spo sób pod no szą wy daj ność skra ca jąc
czas wy ko na nia za da nia. Co istot ne, no wo cze sne ma szy ny
nie wy ma ga ją przy tym skom pli ko wa nej ob słu gi ser wi so wej. 
Ko niecz ność speł nie nia norm do ty czą cych ochro ny śro do wi -
ska na tu ral ne go oraz dąż ność do pod nie sie nia efek tyw no ści
pra cy po cią ga za so bą ko niecz ność sto so wa nia w pro ce -
sach pro duk cyj nych za awan so wa nych tech no lo gii. Kon cern
Ko mat su, ja ko czo ło wy pro du cent ma szyn bu dow la nych wy -
ko rzy stu je naj now sze tech no lo gie, aby spro stać wy zwa niom
sta wia nym współ cze snym ma szy nom. 
Nor my okre śla ją ce po ziom czy sto ści spa lin spo wo do wa ły
ko niecz ność stosowania w sil ni kach sys te mów oczysz cza -
nia. W jed nost kach na pę do wych speł nia ją cych nor mę Sta ge
IIIb Ko mat su sto su je za wo ry re cyr ku la cji spa lin EGR i fil try
czą stek sta łych KDPF. W sil ni kach speł nia ją cych nor mę Sta -
ge IV do dat ko wo sto su je się sys te my AdBlue. Tur bo sprę żar -
ki o zmien nej geo me trii sta ły się już nor mą. Roz wi ja jąc tech -
no lo gie oczysz cza nia spa lin Ko mat su wpro wa dzi ło bez płat ny
pro gram wy mia ny fil trów czą stek sta łych KDPF. Pro gram
zna ny pod na zwą Ko mat su Ca re obej mu je bez płat ną wy mia -
nę fil trów KDPF aż do 9.000 go dzin pra cy lub do pię ciu lat.
Do dat ko wym atu tem pro gra mu Ko mat su Ca re są bez płat ne
prze glą dy ob ję tych nim ma szyn aż do 2.000 prze pra co wa -
nych go dzin lub w cią gu trzech lat od za ku pu ma szy ny. 

Tar gi Bau ma sta no wią dla Ko mat su do sko na łą oka zję za ak ce -
to wa nia fun da men tal nych war to ści, któ ry mi ja poń ski kon cern
kie ru je się we wszel kich dzia ła niach. Są one opar te na in no wa -
cjach, bez pie czeń stwie użyt ko wa nia ma szyn i mi ni mal nych
kosz tach ich eks plo ata cji. Ko mat su ofe ru je ca ły wa chlarz ma -
szyn, po cząw szy od ma łych z gru py „Uti li ty” przez więk sze
jed nost ki do ro bót ziem nych, aż po spe cja li stycz ny sprzęt
prze zna czo ny dla bran ży wy do byw czej. Istot ną ro lę w pro gra -
mie pro duk cyj nym ja poń skie go kon cer nu zaj mu je tak że
specjalistyczny osprzęt ro bo czy. 
Dą żąc do ob ni że nia zu ży cia pa li wa, kon cern Ko mat su, ja ko
pierw szy na świe cie, za sto so wał na pęd hy bry do wy ko par ki gą -

sie ni co wej. Po zwo li ło to zre du ko wać zu ży cie pa li wa na wet
o dwa dzie ścia pro cent w po rów na niu z ma szy ną o kla sycz nym
na pę dzie. Ko mat su wpro wa dza na ry nek eu ro pej ski ko lej ną już
ge ne ra cję „hy bry dy”. Jest nią ma ją ca swój de biut pod czas tar -
gów Bau ma ko par ka HB365LC -3. Ca ły czas do stęp ny jest też
mo del HB215LC -2. Obie ma szy ny ma ją pa ra me try pra cy na ta -
kim po zio mie, jak ko par ki o na pę dzie kla sycz nym, zu ży wa ją
jed nak zde cy do wa nie mniej pa li wa. Są przy tym wol ne
od man ka men tów wcze snych kon struk cji hy bry do wych, któ re
by ły oszczęd niej sze od ma szyn o tra dy cyj nym na pę dzie, ale je -
dy nie pod wa run kiem sto so wa nia ich tyl ko do lżej szych prac. 
Ja ko pierw sze i na dal je dy ne na świe cie Ko mat su wpro wa dzi -
ło do pro duk cji „in te li gent ne” ma szy ny. W zdo by wa ją cy so bie
co raz wię cej zwo len ni ków na ca łym świe cie sys tem Ko mat su
in tel li gent Ma chi ne Con trol (iMC) wy po sa ża ne są spy char ki
i ko par ki gą sie ni co we. Po zwa la on na „za pro gra mo wa nie”
ma szy ny do wy ko na nia prac ziem nych po przez za pi sa nie
pro jek tu w do dat ko wym kom pu te rze osprzę tu ro bo cze go.
iMC wy ko rzy stu je sys tem po zy cjo no wa nia GNSS i czuj ni ki
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Ko mat su – wy ra fi no wa ne tech no lo gie pod no szą efek tyw ność 

W zdo by wa ją cy so bie co raz wię cej zwo len ni ków na ca łym świe cie sys tem Ko mat su
in tel li gent Ma chi ne Con trol (iMC) wy po sa ża ne są mię dzy in ny mi spy char ki

Na targach Bauma Ko mat su za pre zen towało pełen wa chlarz ma szyn, po cząw szy
od gru py „Uti li ty” przez więk sze jed nost ki, aż po sprzęt dla bran ży wy do byw czej

Ko mat su, ja ko czo ło wy pro du cent ma szyn bu dow la nych wy ko rzy stu je naj now sze
tech no lo gie, aby spro stać wy zwa niom sta wia nym współ cze snym ma szy nom



http://komatsupoland.pl/
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na ma szy nie. Umoż li wia na wet mniej do świad czo ne mu ope -
ra to ro wi spraw ne wy ko na nie za pro jek to wa nych prac ziem -
nych. Osprzę tem ro bo czym ma szy ny ste ru je do dat ko wy
kom pu ter a ope ra tor tyl ko nad zo ru je pra cę. Sys tem iMC pod -
no si efek tyw ność pra cy ma szy ny, skra ca jąc czas wy ko na nia
za da nia i ob ni ża jąc cał ko wi te zu ży cia pa li wa. Dzię ki ogra ni -
cze niu ilo ści prze miesz cza nych mas ziem nych zmniej sza
uciąż li wość pro wa dzo nych ro bót i ich ne ga tyw ny wpływ
na śro do wi sko na tu ral ne. Za rów no głę bo kość ko pa nia, jak
i po wierzch nia na któ rej wy ko ny wa ne są pra ce jest znacz nie
mniej sza niż w przy pad ku ko rzy sta nia z ma szy ny nie wy po sa -
żo nej w sys tem Ko mat su in tel li gent Ma chi ne Con trol. 

Naj now sza wer sja sys te mu KOM TRAX – Step 5 – po zwa -
la na jesz cze sku tecz niej sze za rzą dza nie pra cą ma szy ny
bez wy cho dze nia z biu ra. Czas pra cy, go dzi na jej roz po -
czę cia, zu ży cie pa li wa i czyn ni ka AdBlue, przy po mnie nie
o ko niecz no ści wy ko na nia prze glą du, sto pień ob cią że nia
ma szy ny, ra por to wa nie, bez pie czeń stwo, in for ma cje
o awa riach, a na wet in for ma cje o tym, któ ry ope ra tor
w da nym mo men cie pra cu je ma szy ną – wszyst kie te da ne
moż na uzy skać ko rzy sta jąc z sys te mu KOM -
TRAX – Step 5. Do dat ko wo prze ka zu je on po sze rzo ne in -
for ma cje ser wi so we uła twia ją ce dia gno sty kę uster ki,
a więc skra ca ją ce bez pro duk tyw ne prze sto je ma szy ny.
Naj now sza wer sja sys te mu Kom trax ma rów nież moż li -
wość opcjo nal ne go łą cze nia się nie tyl ko po przez sa te li tę
ale rów nież w sys te mie GPRS 2G lub 3G. 
Wszyst kie te ce chy uła twia ją eks plo ata cję zmniej sza jąc ry -
zy ko prze cią że nia lub uszko dze nia ma szy ny a przede
wszyst kim po pra wia ją efek tyw ność pra cy. Wa run kiem jest
oczy wi ście pra wi dło wa eks plo ata cja oraz na le ży ta i ter mi -
no wa ob słu ga ser wi so wa. Nie zwy kle istot na jest oczy wi -
ście tak że kwe stia pra wi dło we go do bo ru ma szy ny do wy -
ko ny wa nej pra cy. Pod sta wę sta no wi jed nak pra wi dło wa
eks plo ata cja obej mu ją ca tak że pro fe sjo nal ną ob słu gę ser -
wi so wą. Jej pod sta wą jest sto so wa nie wy łącz nie ory gi nal -
nych, cer ty fi ko wa nych przez pro du cen ta czę ści za mien -
nych (Ko mat su Ge nu ine Parts), kom po nen tów oraz pły -
nów eks plo ata cyj nych. Ko mat su ofe ru je użyt kow ni kom
swych ma szyn ory gi nal ne środ ki smar ne i ole je od zna cza -

ją ce się naj wyż szy mi pa ra me tra mi. Szcze gól nie waż ne
w esk plo ata cji ma szyn no wej ge ne ra cji jest sto so wa nie
ole ju sil ni ko we go o ni skiej za war to ści po pio łu. W ten spo -
sób za pew nia się bo wiem pra wi dło wą pra cę fil tra czą stek
sta łych KDPF. Ko mat su sto su je rów nież ory gi nal ne fil try
za pew nia ją ce naj lep szą ja kość fil tro wa nia. W przy pad ku
prze strze ga nia przez wła ści cie la za sad po le ga ją cych
na sto so wa niu naj wyż szej ja ko ści cer ty fi ko wa nych kom po -
nen tów oraz ory gi nal nych ma te ria łów eks plo ata cyj nych,
pod sta wo wa rocz na gwa ran cja na ma szy nę nie jest ogra -
ni czo na licz bą prze pra co wa nych go dzin. 
Ja kość ole ju, ja kim za le wa ne są po szcze gól ne ukła dy ma -
szy ny ba da na jest pod czas każ de go prze glą du za po mo cą
pro gra mu KO WA. Ser wis de ale ra po bie ra prób ki ole ju z każ -
de go z obie gów, a na stęp nie prze sy ła je do spe cja li stycz ne -

go la bo ra to rium, gdzie pod da wa ne zo sta ją ana li zie zgod nej
z stan dar da mi KO WA. Wy ni ki ana li zy są mo ni to ro wa ne przez
in ży nie ra ser wi su, któ ry po dej mu je de cy zję czy na le ży pod -
jąć dzia ła nia pre wen cyj ne któ re ma ją za po biec ewen tu al nej
awa rii ze spo łu ma szy ny. Pro gram po zwa la zna czą co wy dłu -
żyć bez a wa ryj ną eks plo ata cję i znacz nie zmniej szyć prze sto -
je użyt ko wa nych ma szyn. 

Ozdo bą i główną atrakcją te re nu otwar te go była gi gan tycz na ko par ka PC7000
prze zna czo na dla prze my słu wy do byw cze go

Ko mat su wpro wa dza na ry nek eu ro pej ski ko lej ną już ge ne ra cję „hy bry dy”. Jest nią
ma ją ca swój światowy de biut pod czas tar gów Bau ma ko par ka HB365LC -3

Sto pień za awan so wa nia tech nicz ne go kon struk cji Ko mat su oce nić moż na by -
ło na przy kła dzie naj now szej ge ne ra cji wo zi dła prze gu bo we go



HKL Bau ma schi nen Pol ska to spraw dzo ny, god ny za -
ufa nia part ner spe cja li zu ją cy się w wy naj mie, ser wi sie
oraz sprze da ży ma szyn bu dow la nych. Fir ma po sia da

bar dzo bo ga ty park ma szyn i urzą dzeń prze zna czo nych
na wy na jem. Dzię ki te mu ko rzy sta ją ce z nie go fir my wy ko -
naw cze mo gą re ali zo wać wie le róż nych in we sty cji na te re nie
ca łej Pol ski. W swo jej ofer cie HKL Bau ma schi nen Pol ska po -
sia da głów nie sprzęt do ro bót ziem nych, ta ki jak ko par ki, ła -
do war ki i wal ce. Jest on wy ko rzy sty wa ny głów nie przez klien -
tów z bran ży dro go wej, in ży nie ryj nej, wod no -ka na li za cyj nej,
ko mu nal nej i in sta la cyj nej. HKL Bau ma schi nen Pol ska po sia -
da rów nież sprzęt lżej szy jak za gęsz czar ki, kom pre so ry,
agre ga ty prą do we, pom py itp. Dzię ki tym urzą dze niom z po -
wo dze niem re ali zo wać moż na mniej sze pro jek ty.
HKL Bau ma schi nen Pol ska spe cja li zu je się rów nież w sprze -
da ży ma szyn bu dow la nych, za rów no fa brycz nie no wych, jak
i uży wa nych. W ak tu al nej ofer cie fir my znaj dzie my ma szy ny
ta kich pro du cen tów, jak: KU BO TA czy KRA MER, któ rych
HKL Bau ma schi nen Pol ska jest de ale rem. 
Ja poń ska KU BO TA to pro du cent zna ny głow nie z mi ni ko pa -
rek gą sie ni co wych kla sy 1-8 ton. W ro ku 2013 KU BO TA
wpro wa dzi ła do pro duk cji mo de le no wej ge ne ra cji z ozna -
cze niem KX…-04. Cha rak te ry zu ją się one jesz cze więk szą
mo cą i po pra wio ny mi pa ra me tra mi pra cy. Naj bar dziej po pu -
lar ne mo de le w kla sie do dwóch ton – KX016 -4, KX018 -4
i KX019 -4 ma ją naj więk szą ka bi nę w swo jej kla sie pro duk to -
wej. Za mon to wa ne w tych ma szy nach sil ni ki Ku bo ta se rii 4,

dzię ki swej no wo cze snej kon struk cji roz wi ja ją nie tyl ko du żą
moc, ale tak że speł nia jąc ry go ry stycz ne wy mo gi do ty czą ce
ochro ny śro do wi ska na tu ral ne go są od po wied nio wy ci szo ne.
Pe łen za kres pro duk cyj ny ma szyn KU BO TA obej mu je 18 mo -
de li ko pa rek od K -008 do KX80, dwa ro dza je ła do wa rek prze -
gu bo wych se rii R oraz dwa mo de le gą sie ni co wych kom pak -
to wych wo zi deł se rii KC.
Kra mer to pro du cent ła do wa rek ko ło wych z po nad dzie więć -
dzie się cio let nią tra dy cją. W ze szłym ro ku fir ma wpro wa dzi ła
na ry nek no we wer sje swo ich naj po pu lar niej szych se rii ła do -
wa rek ko ło wych – pod sta wo wej „5” i za awan so wa nej „8”.
Wszyst kie no we mo de le za pro jek to wa no na sztyw nej ra mie
ze skręt ny mi ko ła mi. Ma szy ny zgod nie z da ny mi prze ka za ny -
mi przez fir mę Kra mer są też znacz nie oszczęd niej sze
od swo ich po przed ni czek. Oprócz stan dar do wych ła do wa -
rek w ofer cie HKL Bau ma schi nen Pol ska znaj du ją się rów nież
ma szy ny z wy su wem te le sko po wym ra mie nia (mo de le ozna -
czo ne do dat ko wo li te rą T) oraz ła do war ki – pod no śni ki te le -
sko po we o udźwi gu od 0,8 do 5,5 to ny i wy so ko ści pod no -
sze nia od 4 do 9 me trów. Do ła do wa rek Kra mer HKL Bau ma -
schi nen Pol ska ofe ru je rów nież sze ro ki wy bór osprzę tu do -
dat ko we go o róż no rod nym prze zna cze niu. Dzię ki nie mu ła -
do war ki Kra mer znaj du ją za sto so wa nie w wie lu bran żach.
Aby klien ci HKL Bau ma schi nen Pol ska czu li się pew nie,
do wszyst kich ofe ro wa nych ma szyn fir ma za pew nia sprze -
daż czę ści za mien nych oraz mo bil ny ser wis, któ ry jest w sta -
nie do trzeć bły ska wicz nie na każ dy plac bu do wy.
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HKL – niezawodny partner w budownictwie!

https://www.hkl.pl/
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Hakan Ilhan: 

Od wie dza jąc te go rocz ne tar gi Bau ma dzien ni ka rze na szej re dak cji na dłu żej za trzy ma li się w sto -
isku chiń skie go kon cer nu Guangxi LiuGong Machinery Co. Ltd. Istotną część eks po zy cji sta no -
wi ły pro du ko wa ne w Sta lo wej Wo li ma szy ny ofe ro wa ne pod bu dzą cą sen ty ment u każ de go Po -

la ka mar ką Dres sta. Ma ona bo ga te tra dy cje, na świa to wych ryn kach po ja wi ła się w ro ku 1995. W Mo -
na chium za de biu to wa ły czte ry mo de le ma szyn z lo go Dres sta. Kon kret nie by ły to dwie spy char ki gą sie -
ni co we – jed na w wer sji dla gór nic twa od kryw ko we go, dru ga prze zna czo na do pra cy na skła do wi skach
od pa dów oraz dwie kom pak to we spy char ki o na pę dzie hy dro sta tycz nym. Pierw szą z nich przy sto so wa -
no do po trzeb bran ży le śnej, zaś dru gą do pre cy zyj nych prac ziem nych. Wszyst kie wy po sa żo no w sil ni -
ki Cum mins speł nia ją ce eu ro pej skie nor my emi sji spa lin EU Sta ge IV (EPA Tier 4 Fi nal). 
Po zwie dze niu eks po zy cji i za po zna niu się z wa lo ra mi ma szyn Dres sta przed sta wi cie le na szej re dak cji
spo tka li się z Ha ka nem Il ha nem, Dy rek to rem Mar ke tin gu i Roz wo ju Sie ci Sprze da ży mar ki Dres sta. Na sza
roz mo wa, za pla no wa na po cząt ko wo na trzy dzie ści -czter dzie ści mi nut moc no się prze dłu ży ła. Z na sze -
go punk tu wi dze nia by ła jed nak bar dzo in te re su ją ca. Roz ma wia li śmy o hi sto rii pro duk cji ma szyn w Sta -
lo wej Wo li, dniu dzi siej szym i przy szło ści mar ki Dres sta. Czas pły nął, a cią gle na ho ry zon cie po ja wia ły
się ko lej ne te ma ty. Z Ha ka nem Il ha nem umó wi li śmy się na ko lej ne spo tka nie, a te raz pre zen tu je my je -
go wy po wie dzi, któ re wy da ły nam się naj bar dziej in te re su ją ce.

Hakan Ilhan, Dyrektor Marketingu i Rozwoju Sieci Sprzedaży marki Dressta podczas dyskusji z przedstawicielami naszej redakcji

O Bau mie 

Po nie waż mo na chij ska Bau ma to naj więk sza im pre za tar go -
wa na świe cie, nie mo gło za brak nąć na niej LiuGong
Dressta Ma chi ne ry. Tar gi roz po czę li śmy moc nym ak cen -
tem. Już pierw sze go dnia ra no zor ga ni zo wa li śmy bo wiem
kon fe ren cję pra so wą. Przy by łym na nią przed sta wi cie lom
pra sy bran żo wej z całego świata za pre zen to wa li śmy pla ny
stra te gii glo ba li za cyj nej Guangxi LiuGong Machinery Co. Ltd
oraz naj now szej ge ne ra cji ma szy ny. W Mo na chium po kaź -
ną część eks po zy cji sta no wi ły ofe ro wa ne pod mar ką Dres -
sta ma szy ny prze zna czo ne dla bran ży gór ni czej, bu dow la -
nej, le śnej i ko mu nal nej. Pod czas Bau my na stą pił de biut
pię ciu ma szyn Dres sta, któ re wy po sa żo no w sil ni ki speł nia -
ją ce nor my emi sji spa lin EU Sta ge IV/EPA Tier 4 Fi nal. W na -
szym sto isku za po znać moż na się by ło z wa lo ra mi ukła dar -
ki rur, dwóch spy cha rek gą sie ni co wych – jed na z nich prze -
zna czo na by ła dla gór nic twa od kryw ko we go, dru ga zaś
do pra cy na skła do wi skach od pa dów – oraz dwóch kom -
pak to wych spy cha rek o na pę dzie hy dro sta tycz nym. Pierw -
sza z nich po win na cie szyć się za in te re so wa niem le śni ków,
dru ga zaś firm pro wa dzą cych pra ce ziem ne wy ma ga ją ce
pre cy zyj ne go kształ to wa nia po wierzch ni.

O wi zy cie prasy 
Mi ło jest go ścić w sto isku dzien ni ka rzy z Pol ski. Dzię ku ję
za od wie dze nie na sze go sto iska i cie ka wą roz mo wę. Cie szę
się, że eks po zy cja LiuGong Dressta Ma chi ne ry się pa nom
po do ba ła. Cie kaw je stem, ja ki ma być głów ny prze kaz pły -
ną cy z wa szej re la cji? Zresz tą obo jęt ne, czy bę dzie to ar ty -
kuł o Dres scie, LiuGongu, czy też o tym jak roz wi ja się na le -
żą ca do LiuGong Dressta Ma chi ne ry fa bry ka w Sta lo wej Wo -
li, chęt nie po dy sku tu ję z pol ski mi dzien ni ka rza mi o wszel -
kich kwe stiach, któ re pa nów in te re su ją.

O pol skim ryn ku

Przez dłu gi czas Dres sta nie by ła obec na na pol skim ryn ku,
do pie ro przed kil ko ma la ty za czę ła bu do wać na nim swą
po zy cję. Po pyt na ukła dar ki rur jest w Pol sce ogra ni czo ny,
ale sprze da je my tu sporo spy cha rek, ma my naj więk sze
udzia ły w ryn ku spo śród na szych kon ku ren tów. Po la cy ma -
ją za ufa nie do na szych spy cha rek i to nas bar dzo cie szy.
Nie za mie rza my jed nak spo czy wać na lau rach.
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O kra jo wej sie ci dys try bu cji
Ak tu al nie ist nie ją dwie ta kie sie ci. Jed na zaj mu je się dys try -
bu cją ma szyn mar ki Dres sta, na to miast Wa ryń ski Tra de
ofe ru je ma szy ny LiuGong. W chwi li obec nej nie pla nu je my
po łą cze nia obu sie ci sprzedaży. Tak, jak mó wi łem wcze -
śniej, klien ci ma ją swo je przy zwy cza je nia. Za ufa nie do dys -
try bu to rów. Ku pu ją ma szy ny od Wa ryń skie go Tra de, a my
uwa ża my, że ze stra te gicz ne go punk tu wi dze nia nie ma
po wo du, by co kol wiek w tej ma te rii zmie niać.

O wizytówkach 
Nie przy pad ko wo wrę cza łem dwie wi zy tów ki. Jed ną zwią za -
ną ze spra wo wa ną prze ze mnie funk cją w Dres scie, dru gą
zaś w LiuGong Machinery Europe B.V.. Za py tać mo że cie,
cze mu słu ży ten rozd dział, sko ro trzy la ta te mu LiuGong
stał się wła ści cie lem mar ki Dres sta? Ko rzy sta my z niej
do pro mo cji na szych ma szyn. Od po cząt ku na szym ce lem
by ło po sia da nie fa bry ki w Eu ro pie, któ ra pro du ko wa ła by
no wo cze sne ma szy ny do ce lo wo wy po sa żo ne w sil ni ki
speł nia ją ce nor mę emi sji spa lin Tier 4 Fi nal. Ten cel zo stał
osta tecz nie zre ali zo wa ny, cze go do wo dem są ma szy ny
pre zen to wa ne na te go rocz nej Bau mie. 

O in we sty cjach 
Świa to wej bran ży ma szyn bu dow la nych cią gle jesz cze
da le ko do sta bi li za cji. Mi mo to in we stu je my w na sze fa -
bry ki, by zwięk szyć za kres i wiel kość pro duk cji. Do ty czy
to rów nież za kła dów w Sta lo wej Wo li. Za mie rza my roz wi -
nąć pro duk cję ze spo łów na pę do wych, pro du ko wać
na sze ro ką ska lę ma szy ny na pę dza ne sil ni ka mi speł nia ją -
cy mi fi nal ną nor mę Tier 4 Fi nal. Za rów no pod mar ką Dres -
sta, jak i LiuGong. Chce my in we sto wać w spy char ki
i umac niać swą po zy cję na ryn ku Ame ry ki Pół noc nej. Wła -
śnie tam ma ją tra fić ma szy ny, któ re eksponujemy
na Bau mie. Roz po zna wal ność mar ki Dres sta w Ame ry ce
Pół noc nej jest bar dzo wy so ka. Chce my to wy ko rzy stać.
Przy go to wu je my no wą ofer tę, któ rą za pre zen tu je my
na przy szło rocz nych tar gach CO NE XPO w Las Ve gas.
Ma my am bit ne pla ny i ufa my, że in we sty cje się opła cą. 

O ma szy nach 
Py ta cie Pa no wie, czy pod mar ką Dres sta ofe ro wa ne bę dą
wy łącz nie spy char ki? Otóż nie, do ty czy to rów nież ła do wa -
rek ko ło wych, któ re cie szą się du żą po pu lar no ścią. Dres sta
bę dzie sku pia ła się głów nie na pro duk cji i dys try bu cji spy -
cha rek, ale nie zi gno ru je po py tu na ła do war ki w Pol sce
i z ca łą pew no ścią nie za prze sta nie ich wy twa rza nia. Wy ni -
ka to z uwa run ko wań re gio nal nych i kul tu ro wych. Lu dzie
ufa ją mar kom, któ re roz po zna ją. Ma ją do bre do świad cze -
nia z na szy mi ła do war ka mi. Dla te go chce my dać do tych -
cza so wym i po ten cjal nym klien tom wy raź ny sy gnał, że za -
mie rza my po zo stać w grze na dłu gi czas.

O lu dziach
Nie kon cen tru je my się wy łącz nie na in we sty cjach w no we
roz wią za nia tech nicz ne, in we stu je my rów nież w lu dzi. Two -
rzy my ka drę pra cow ni ków o du żym mię dzy na ro do wym do -
świad cze niu. Ja dzia łam w bran ży ma szyn bu dow la nych
już pra wie od dwu dzie stu lat. Mój szef, Ho ward Da le, jest
w niej obec ny na wet dłu żej, bo bli sko ćwierć wie ku. W ma -
ju do na sze go ze spo łu do łą czył Em ma nu el Fi cot, któ ry ma
sze ścio let nie do świad cze nie w bran ży.

O po py cie na spy char ki
Na świe cie każ de go ro ku na byw ców znaj du je dwa dzie ścia
dwa ty sią ce spy cha rek. Po ło wa z nich sprze da je się
w USA. To klu czo wy kie ru nek, tym bar dziej, że z wia do -
mych wzglę dów za ła mał się ry nek ro syj ski. Trze ba wziąć
pod uwa gę jesz cze jed ną rzecz. Ma my bar dzo wie le firm
ofe ru ją cych ma szy ny bu dow la ne. Ale je śli je ste śmy
przy pro du cen tach spy cha rek, to Dres sta na le ży do gro -
na li de rów. Ma bo ga te tra dy cje i do świad cze nia w pro duk -
cji te go ty pu ma szyn. Przy po mnij my, że już w po ło wie lat
osiem dzie sią tych ubie głe go stu le cia pol scy i ame ry kań scy
in ży nie ro wie stwo rzy li kon struk cję okre śla ną mia nem „ma -
szy ny przy szło ści”. By ła nią spy char ka gą sie ni co wa o mo -
cy sil ni ka 450 KM i ma sie 55 ton. Tyl ko czte ry fir my na świe -
cie pro du ko wa ły wów czas tak po tęż ne spy char ki. Dziś
Dres sta utrzy mu je swą wy so ką po zy cję. W pro duk cji spy -
cha rek prym na świe cie wio dą Ko mat su, Ca ter pil lar i Lie -
bherr, a Dres sta im z ca łą pew no ścią nie ustę pu je. W Ame -
ry ce Pół noc nej aspi ra cje do czo ło wych po zy cji zgła sza ją
jesz cze John De ere i w nie co mniej szym stop niu Ca se.
Kon ku ren cja wśród pro du cen tów spy cha rek jest za tem
mniej sza niż w przy pad ku in nych ty pów ma szyn. Jest to
szan sa dla mar ki Dres sta, nie tyl ko na to by utrzy mać się
na ryn ku, ale i roz bu do wy wać swo ją po zy cję.

O mar ce Dres sta

Mó wi ło się o tym, że LiuGong bę dzie chciał z cza sem wy -
ga sić mar kę Dres sta. Są dzę, że kres te go ro dza ju spe ku la -
cjom kła dzie wi dok na sze go sto iska na te go rocz nej Bau -
mie. Czy fir ma chcą ca uni ce stwić mar kę Dres sta tak by ją
eks po no wa ła na im pre zie cie szą cej się naj więk szym pre sti -
żem na szej bran ży? Pra gnę pod kre ślić, że w Mo na chium
po ka zu je my ma szy ny Dres sta i LiuGong na tej sa mej eks -
po zy cji. Jak sa mi mo że cie zo ba czyć pra wie po ło wa z ma -
szyn w na szym sto isku na Bau mie skła da się z tych mar ki
Dres sta. To zna czy, że po waż nie ją trak tu je my. Sta no wi to
ja sny prze kaz. Ani Dres sta nie kon ku ru je z LiuGongiem, ani
LiuGong z Dres stą. Sta no wi my jed ność ofe ru jąc ma szy ny
pod dwie ma nie za leż ny mi mar ka mi.
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Trzy la ta te mu pod kryp to ni mem „Pro jekt 710” fir ma JCB
roz po czę ła pra ce nad cał ko wi cie no wą ko par ką ko ło wą.
Za ini cjo wał je sam Lord Bam ford, któ ry bio rąc pod uwa -

gę wy ma ga nia klien tów sek to ra bu dow la ne go chciał stwo rzyć
ma szy nę te go ty pu cha rak te ry zu ją cą się naj lep szą wi docz no -
ścią, sta bil no ścią, zwrot no ścią, mo bil no ścią i wy god ną ob słu -
gą ser wi so wą. Dzi siaj tak wspo mi na to przed się wzię -
cie: – Skom ple to wa li śmy naj lep szą eki pę zło żo ną z naj wy bit -
niej szych spe cja li stów w ca łej Gru pie JCB. Ze spół ten skła dał
się z fa chow ców z wie lu róż nych dzie dzin. W pierw szej ko lej no -
ści do kład nie prze ana li zo wa li śmy co dzien ne po trze by użyt kow -
ni ków. Wnio ski z niej pły ną ce po zwo li ły przy stą pić do opra co -
wy wa nia pro jek tu, któ re go za ło że nia prze ła my wa ły by do tych -
cza so we kon we nan se. Wła śnie w ten spo sób po wsta ła ko par -
ka Hy dra dig, któ ra ma wszel kie da ne ku te mu, by zre wo lu cjo ni -
zo wać spo sób my śle nia o te go ro dza ju ma szy nach. My ślę, że
ry nek po zy tyw nie zwe ry fi ku je dzia ła nia na szych kon struk to rów,
a fir my bu dow la ne szyb ko do ce nią za le ty Hy dra di ga.
Zdanie to wydają się potwierdzać reakcje gości i dziennikarzy
zaproszonych na prezentację nowej koparki. Hydradig
najpierw zaprezentowany został przedstawicielom prasy
branżowej na specjalnym pokazie w siedzibie JCB w Wielkiej

Brytanii, by potem zagościć na targach Bauma w Monachium.
W obu miejscach maszyna budziła furorę. Ma wszelkie dane
ku temu, by potwierdzić swe zalety na placach budowy.
No wa tor ska kon struk cja in ży nie rów JCB sta no wi od po wiedź
na po trze by użyt kow ni ków ma szyn pra cu ją cych w zmien nych
wa run kach, czę sto na ru chli wych dro gach oraz w mia stach
z gę stą za bu do wą. W ta kich sy tu acjach nie zbęd na jest zwrot -
na, wie lo funk cyj na ma szy na o kom pak to wej bu do wie, dys po -
nu ją ca jed nak osią ga mi umoż li wia ją cy mi swo bod ne wy ko ny -
wa nie róż no rod nych za dań. Wa run ki te do sko na le speł nia ko -
par ka Hy dra dig. Ma szy na po sia da uni ka to wą kon struk cję
wzo ro wa ną na ła do war kach te le sko po wych Lo adall. Ozna cza
to, że sil nik, pom pa hy drau licz na oraz zbior nik pa li wa umiesz -
czo ne zo sta ły w pod wo ziu. Po zwo li ło to ogra ni czyć ga ba ry ty
nad wo zia i ukształ to wać je w taki spo sób, by za pew nić nie -
skrę po wa ny wi dok na naj bliż sze oto cze nie ma szy ny. To klu -
czo wa za le ta nie tyl ko ze wzglę du na po pra wę bez pie czeń -
stwa pra cy, ale tak że uła twie nie wy ko ny wa nia ma new rów

w cia snej prze strze ni pla cu bu do wy. Skręt kół obu osi z trze -
ma try ba mi pra cy ukła du kie row ni cze go uła twia prze ci ska nie
się mię dzy prze szko da mi. W za leż no ści od sy tu acji moż li wy
jest skręt kół tyl ko jed nej osi, obu osi w prze ciw ną stro -
nę – w ce lu mak sy mal ne go ogra ni cze nia pro mie nia za wra ca -
nia (tyl ko 3,95 me tra przy po je dyn czym ogu mie niu) lub obu
osi w tę sa mą stro nę (tak zwa ny tryb kra ba) umoż li wia ją cy ła -
twy pod jazd pod ścia nę czy ogro dze nie. Ze wzglę dów bez pie -
czeń stwa przy wyż szej pręd ko ści jaz dy, roz wi ja nej na przy kład
pod czas prze jaz dów na no we miej sce pra cy, ope ra tor ko rzy -
stać mo że tyl ko z pierw sze go z wy mie nio nych try bów.
Hy dro sta tycz ny na pęd wszyst kich kół zwiększa możliwość
zastosowania no wej ko par ki w trud nych wa run kach te re no -
wych, a tak że po zwa la na swo bod ne cią gnię cie 3,5-to no wej
przy czep ki, przy dat nej  do prze wo zu do dat ko we go osprzę tu
czy ma te ria łów bu dow la nych. 

No wa ma szy na mo że po ru szać się z mak sy mal ną pręd ko ścią
do 40 km/h, re gu lo wa ną pre cy zyj nie i bez stop nio wo w ca łym
za kre sie. Spe cjal nie na po trze by in nych ryn ków jest też do -
stęp na wer sja, w któ rej mak sy mal na pręd kość jaz dy zo sta ła
ogra ni czo na do 20 km/h. Szyb szej jeź dzie sprzy ja jed na ko wy
roz kład ma sy mię dzy przed nią i tyl ną osią, sto sun ko wo du ży
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JCB Hydradig – koparka kołowa zdefiniowana na nowo

Kon cern JCB zna ny jest z or ga ni za cji wi do wi sko wych po ka zów, nic za tem dziw ne -
go, że każ dy wy stęp ope ra to rów Hy dra di gów gro ma dził tłu my widzów

Ko par ka Hy dra dig jest do stęp na z wy się gni kiem mo no li tycz nym lub łamanym. Dru -
ga wer sja umoż li wia wy god ne ope ro wa nie na rzę dziem ro bo czym tuż przy ma szy nie

Slo gan „You are a man, I am a ma chi ne” roz brze mie wał z gło śni ków przed każ dym
po ka zem JCB na Bau mie 2016, w któ rym do mi nu ją cą ro lę od gry wał Hy dra dig



http://www.interhandler.pl/
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roz staw osi wy no szą cy 2,65 metra, a tak że ofe ro wa ny w ra -
mach wy po sa że nia do dat ko we go sys tem amor ty za cji wy się -
gni ka JCB SRS. Przed nia oś ma moż li wość oscy la cji w za kre -
sie ±8°, za pew nia ją od po wied ni kon takt kół z pod ło żem.
Do na pę du no wej ko par ki za sto so wa no spraw dzo ny, czte -
ro cy lin dro wy sil nik JCB EcoMAX o po jem no ści 4,4 dm3

i mo cy 81 kW (108 KM). Zgod ność z nor ma mi emi sji spa lin
Tier 4 In te rim/Sta ge IIIB osią gnię to bez ko niecz no ści sto -
sow nia fil tra czą stek sta łych. Ni sko za mon to wa na (z pra wej
stro ny) jed nost ka na pę do wa spra wia, że śro dek cięż ko ści
ma szy ny nie prze kra cza 1,5 me tra, a więc znaj du je się
znacz nie ni żej, niż w stan dar do wych ko par kach kon ku ren -
cyj nych ma rek o ma sie eks plo ata cyj nej 10 ton.
Ma szy nę Hy dra dig moż na za mó wić ze stan dar do wy mi lub
sze ro ki mi opo na mi po je dyn czy mi al bo też bliź nia czy mi
na obu osiach. Je śli cho dzi o le mie sze i sta bi li za to ry mamy
dowolność konfiguracji, co ozna cza, że z obu stron ko par ki
mo gą być zastosowane no gi pod po ro we lub le mie sze, al bo
z je den stro ny le miesz, a z dru giej sta bi li za to ry. JCB oferuje
le mie sze za rów no o ki ne ma ty ce rów no le głej, jak i pro mie nio -
wej. Pro du cent no wej ko par ki za pew nia tak że wy bór ha ków
ho low ni czych, któ re mo gą być za mon to wa ne do pod wo zia
lub zin te gro wa ne z le mie szem. Za czep do ho lo wa nia przy -
cze py jest ofe ro wa ny z 12-vol to wym gniaz dem elek trycz nym.
No wa ko par ka wy stę pu je z wy się gni kiem jed no czę ścio wym
lub dwu czę ścio wym ty pu TAB (tri ple -articulated bo om) i trze -
ma ra mio na mi do wy bo ru, o dłu go ści odpowiednio: 1,65, 2,0
lub 2,25 me tra. Wszyst kie za sto so wa ne po łą cze nia sworz nio -
we są za bez pie czo ne przed wni ka niem za nie czysz czeń,
dzię ki cze mu interwały smarowania można było wydłużyć do
500 godzin pracy. Uni wer sal ność za sto so wań no wej ma szy -
ny zwięk szo no dzię ki moż li wo ści sto so wa nia ły żek od ko par -
ko -ła do war ki JCB 3CX/4CX oraz ko pa rek śred niej wiel ko ści
ofe ro wa nych przez bry tyj ski kon cern. Do stęp ne są rów nież
łyż ki ob ro to we, szyb ko złą cza me cha nicz ne lub hy drau licz ne
oraz do dat ko we ob wo dy hy drau licz ne, przy czym ob wód wy -
so kie go i niskiego ci śnie nia mon to wa ny jest stan dar do wo.
Cie ka wym roz wią za niem jest ob wód do za si la nia na rzę dzi
ze wnętrz nych, ta kich jak na przykład mło ty hy drau licz ne.
Ko par ka Hy dra dig wy po sa żo na zo sta ła w prze stron ną ka bi -
nę ty pu ROPS/TOPS. Opra co wu jąc jej kon struk cję in ży nie ro -
wie JCB sko rzy sta li z roz wią zań za sto so wa nych w ka bi nie
Com mand Plus mon to wa nej w naj now szych ła do war kach
prze gu bo wych JCB. Za pew nia ona mnó stwo prze strze ni we
wnę trzu i zna ko mi tą ob ser wa cję ca łe go oto cze nia – wi dać
z niej na wet ko ła, sta bi li za to ry i le mie sze. Dzię ki umiesz cze -
niu sil ni ka i pom py hy drau licz nej w pod wo ziu, po ziom ha ła -
su mie rzo ny we wnę trzu ka bi ny wy no si za le d wie
69 dB (A). Sku tecz nie ogra ni cza to zmę cze nie ope ra to ra
pod czas wie lo go dzin nej pra cy. In ter han dler, pol ski au to ry zo -
wa ny dys try bu tor ma szyn JCB, ofe ru je ko par kę Hy dra dig
w stan dar dzie z ogrze wa nym fo te lem z za wie sze niem pneu -
ma tycz nym. Ste ro wa nie ma szy ną uła twia sied mio ca lo wy, ko -
lo ro wy mo ni tor ob słu gi wa ny za po mo cą ob ro to we go kon tro -
le ra. Ze staw ten umoż li wia na przy kład za pro gra mo wa nie
klu czo wych pa ra me trów ro bo czych dla róż ne go ro dza ju
osprzę tu czy re gu la cję tak zwa ne go cza su bez czyn no ści ma -
szy ny w za kre sie od dwóch do trzy dzie stu se kund, po któ rym
na stę pu je au to ma tycz ne zmniej sze nie ob ro tów sil ni ka w ce -
lu ogra ni cze nia zu ży cia pa li wa.
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W ko par ce Hy dra dig sil nik, pom pę hy drau licz ną oraz zbior nik pa li wa umiesz czo no
w pod wo ziu, dzię ki cze mu do stęp do nich jest stał się zde cy do wa nie ła twiej szy

Wie le funk cji no wej ma szy ny obsługuje się za po mo cą er go no micz ne go kon tro -
le ra ob ro to we go za mon to wa ne go z pra wej stro ny fo te la

Obie osie skręt ne i trzy try by pra cy ukła du kie row ni cze go spra wia ją, że ko par ka Hy dra -
dig wy po sa żo na w po je dyn cze ogu mie nie ma pro mień skrę tu po ni żej czte rech me trów

Hy dra dig cią gnąć mo że spe cjal ną przy cze pę, co uła twia trans port na rzę dzi ro bo -
czych lub nie wiel kich ła dun ków, na przy kład ma te ria łów eks plo ata cyj nych
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Kra mer -We rke GmbH to śred niej wiel ko ści prężnie
działające niemieckie przed się bior stwo pro duk cyj ne,
któ re kła dzie du ży na cisk na wła sne prace badawczo-

rozwojowe i roz wój konstrukcji maszyn. Pod mar ką Kra mer
oferowane są kom pak to we ła do war ki ko ło we i ła do war ki te -
le sko po we znajdujące zastosowanie w bran ży bu dow la nej,
rol nic twie, w firmach komunalnych i zajmujących się
utrzymaniem te re nów zie lonych oraz re cy klin giem. 
Wszyst kie pro duk ty fir my Kra mer wy róż nia ją się za awan so wa -
ną tech no lo gią i naj wyż szą ja ko ścią. Dzię ki ty po we mu dla fir -
my Kra mer ste ro wa niu ko ła mi skręt ny mi przed się bior stwo
obej mu je czo ło wą po zy cję na ryn ku eu ro pej skim. Kra mer -We -
rke GmbH jest spół ką za leż ną Wac ker Neu son SE.
Roz wa ża ją cy za kup ła do war ki ko ło wej sta ją w tej chwi li
przed trud nym wy bo rem. Zde cy do wać się bo wiem mo gą
na ma szy nę na pę dza ną kla sycz nym sil ni kiem wy so ko pręż -
nym lub in no wa cyj ną ma szy nę wy po sa żo ną w elek trycz ną
jed nost kę na pę do wą. W peł ni elek trycz ny Kra mer 5055e tra fi
do sprze da ży jesz cze la tem te go ro ku. Ma szy na po za bez e -
mi syj no ścią prze ko nu je do sie bie rów nież pa ra me tra mi ro bo -
czy mi, przede wszyst kim du żą wy daj no ścią, moż li wo ścią po -
ru sza nia się w każ dym te re nie oraz ni ski mi kosz ta mi ser wi so -
wy mi i co dzien nej eks plo ata cji.
Za sto so wa nie ma szyn na pę dza nych sil ni ka mi wy so ko pręż ny -
mi w bu dyn kach, na miej skich pla cach bu do wy czy w tu ne lach
na po ty ka na ca ły sze reg ogra ni czeń, sta no wiąc z re gu ły szcze -
gól ne wy zwa nie dla re ali zu ją cych za da nie bu dow la ne w ta kich

wa run kach. Dzię ki no we mu, w peł ni elek trycz ne mu na pę do wi
ła do war ka 5055e mar ki Kra mer umoż li wia wy ko ny wa nie za dań
w za mknię tych prze strze niach ze wzglę du na pra cę ab so lut nie
bez emi sji spa lin. Ope ra tor, lu dzie znaj du ją cy się we wnątrz po -
miesz cze nia, w któ rym pra cu je ma szy na i śro do wi sko na tu ral -
ne chro nio ne są dzię ki bra ko wi emi sji spa lin oraz wy jąt ko wo ni -
skie mu po zio mo wi ha ła su ge ne ro wa ne go przez ma szy nę. 
Mo del 5055e wy róż nia się przy tym nie tyl ko eko no micz ną
eksploatacją, ale rów nież wy so ką opła cal no ścią zakupu.
Wyż sze po cząt ko wo kosz ty in we sty cji zo sta ną w krót kim

cza sie skompensowane znacz nie niż szy mi kosz ta mi utrzy -
ma nia. Elektryczna ładowarka nie wymaga nadzwyczajnych
nakładów na konserwację. Po dob nie, jak ma to miejsce
w przy pad ku ma szyn i po jaz dów napędzanych silnikami
spalinowymi, przestrzegać na le ży ustalonych przez
producenta terminów kon ser wa cji. Sil nik jest praktycznie
bezobsługowy, dzięki czemu ser wis ma szy ny staje się od -
po wied nio krót szy i w związ ku z tym wiąże się z niższymi
kosztami. Po nad to cena prą du jest du żo niższa w po rów na -
niu z ole jem na pę do wym.
W ma szy nie za sto so wać moż na łyż kę o po jem no ści 0,55  m³.
Efek tyw ność, wła ści wo ści trak cyj ne oraz wy go da ob słu gi są
iden tycz ne, jak w ma szy nie po dob nej kla sy na pę dza nej sil ni kiem
wy so ko pręż nym. Kon struk to rzy fir my Kra mer przy kła da ją du żą
wa gę do od po wied nie go do bo ru pod ze spo łów i kom po nen tów
w ce lu umoż li wie nia pre cy zyj nych ma new rów. W tym ce lu w ma -
szy nie za sto so wa no dwa sil ni ki elek trycz ne. Pierw szy z nich  za si -
la hy drau li kę ro bo czą, dru gi na pę dza układ jaz dy. W za leż no ści
od aktualnych potrzeb moc po bie ra na jest  z od po wied nie go sil -
ni ka. Po zwala to  u trzy mać zu ży cie ener gii na naj niż szym po zio -
mie. Źródło energii dla silników elek trycz nych stanowią
imponujące spraw nością aku mu la to ry kwa so wo -oło wio we, takie
jakich uży wa się w wóz kach wi dło wych. Czas pełnego ła do wa nia
ma szy ny wy no si od trzech do sześciu go dzin. 
– Cie szy my się, że na sza no wa ła do war ka ko ło wa jesz cze
przed wej ściem do sprze da ży otrzy ma ła swe pierw sze wy róż -
nie nie. Na gro da za in no wa cyj ność na tar gach Bau ma to ol brzy -
mie wy róż nie nie, któ re ho no ru je pra ce roz wo jo we na szych kon -
struk to rów. Je ste śmy pew ni, że na sza ła do war ka po wo du je
wzrost wy daj no ści przy czy nia jąc się jed no cze śnie do ochro ny
za so bów na tu ral nych – mó wi Karl Frie drich Hau ri, pre zes spół -
ki Kra mer. Na gro da za in no wa cyjność przyznawana na tar gach
stanowi uhonorowanie przy szło ścio wych pro jek tów po sia da ją -
cych wy so kie za le ty użyt ko we, któ re przy czy nia ją się do wy daj -
no ści ener ge tycz nej i ochrony za so bów na tu ral nych lub do hu -
ma ni ta ry za cji świa ta pra cy. Na gro da za in no wa cje jest przy zna -
wa na w pię ciu ka te go riach – Ma szy ny, Kom po nen ty, Kon struk -
cja/Me to da kon struk cyj na, Ba da nia oraz Pro jekt. Ju ry Baumy
przy zna ło fir mie Kra mer na gro dę w ka te go rii Ma szy ny.

Elektryczny Kramer nagrodzony za innowacyjność

Zwy cięz ca na gro dy za in no wa cyj ność na tar gach Bau ma, elek trycz na ła do war ka
ko ło wa 5055e fir my Kra mer nie wymaga nadzwyczajnych nakładów na
konserwację. Napędzający ją silnik jest praktycznie bezobsługowy

Kra mer 5055e to pierw sza w peł ni elek trycz na ła do war ka ko ło wa te go pro du cen -
ta. Wy daj ność, moż li wość po ru sza nia się na każ dym te re nie i wy go da ob słu gi są
ta kie sa me, jak w tra dy cyj nym mo de lu z sil ni kiem wy so ko pręż nym
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Wsto isku fir my Ma ni tou Group, ja kie moż ne by ło zwie -
dzać pod czas tar gów Bau ma 2016, za pre zen to wa no
aż 25 ma szyn. Część z nich mia ła w Mo na chium

swo ją pre mie rę, na przy kład ła do war ka te le sko po wa MT 420
H New Bug gy. Jest ona uzu peł nie niem ofer ty kom pak to wych
ma szyn te go ty pu, w skład któ rej do mi nu ją cą ro lę od gry wał
do tej po ry mo del MT 625, za pew nia ją cy udźwig 2,5 to ny i wy -
sięg 6 me trów. Z ra cji nie wiel kich ga ba ry tów (sze ro kość 1,49,
wy so kość 1,9 oraz dłu gość 3,67 me tra), no wa ła do war ka ma
sta no wić atrak cyj ną pro po zy cję nie tyl ko dla firm wy spe cja li -
zo wa nych w usłu gach re mon to wych i ro bo tach pro wa dzo -
nych w ści słych cen trach miast, ale tak że pla có wek utrzy mu -
ją cych we wnętrz ny trans port bli ski. Wpro wa dza jąc do sprze -
da ży ta ką ma szy nę, Ma ni tou po wra ca do seg men tu ła do wa -
rek o zwar tej bu do wie, ale ma ją cych wy so kie osią gi. W mo de -
lu MT 420 H New Bug gy mak sy mal na wy so kość pod no sze nia
wy no si bo wiem 4,28 me tra, a udźwig dwie to ny, co z na wiąz -
ką speł nia wy ma ga nia użyt kow ni ków, do któ rych jest prze -
zna czo ny. MT 420 H New Bug gy wy po sa żo no w tę sa mą ka -
bi nę, ja ka jest mon to wa na w ma szy nie MT 625, zna ną z pro -
stej bu do wy i wy so kie go kom for tu. Ma in tu icyj ną ta bli cę roz -
dziel czą i układ ste ro wa nia osprzę tem za po mo cą joy stic ka
JSM. Ła do war ka MT 420 H New Bug gy tra fi do sprze da ży
w pierw szym kwar ta le 2017 ro ku.
Na tar gach Bau ma swój de biut miał rów nież mo del
MRT 2145 Easy, uzu peł nia ją cy ga mę, do któ rej na le żą już

ma szy ny MRT 1440, 1640 i 1840. Po dob nie jak wszyst kie
ła do war ki ty pu „Easy”, wy róż nia się on ła two ścią ob słu gi
i ser wi so wa nia, spełniając ocze ki wa nia zgłaszane przez
fir my zaj mu ją ce się wy naj mem sprzę tu bu dow la ne go. No -
wa ma szy na za pew nia wy so kość pod no sze nia 21 me trów
i mak sy mal ny udźwig 4,5 to ny. Mi mo im po nu ją cych pa ra -
me trów ro bo czych, wy róż nia się zwar tą kon struk cją i re la -
tyw nie nie wiel ką ma są eks plo ata cyj ną (14 ton), umoż li -
wia jąc pra cę w miej scach nie do stęp nych dla więk szych
i cięż szych jed no stek dźwi go wych. Za sto so wa no w niej
opa ten to wa ne, au tor skie sta bi li za to ry ty pu „pa jąk”, któ re

za pew nia ją lep sze po dar cie ma szy ny, a tym sa mym więk -
szą sta bil ność i za sięg. No wy jest rów nież wy się gnik,
z prze wo da mi hy drau licz ny mi umiesz czo ny mi we wnątrz
kon struk cji, co chro ni je przed uszko dze nia mi me cha nicz -
ny mi i ogra ni cza nie ko rzyst ny wpływ wa run ków at mos fe -
rycz nych. Ła do war kę na pę dza spraw dzo ny sil nik Per kins
o mo cy 75 kW (102 KM), speł nia ją cy nor my emi sji spa lin
Tier 4In te rim/Sta ge IIIB. W kom ple ta cji pod sta wo wej wy -
po sa ża na jest w ta bli cę roz dziel czą sto so wa ną w po zo sta -
łych nowych ma szy nach se rii MRT, dzię ki cze mu ope ra to -
rzy przy zwy cza je ni do ich ob słu gi nie mu szą na nowo
uczyć się obsługi no wej ła do war ki.
Fir ma Ma ni tou jest ko ja rzo na głów nie z ła do war ka mi te le sko po -
wy mi, ale w jej ofer cie znaj du je się tak że roz bu do wa na ga ma
wóz ków wi dło wych, w tym prze zna czo nych do pra cy na pod ło -
żach nie utwar dzo nych. Na tar gach Bau ma moż na by ło zo ba -
czyć mię dzy in ny mi mo del MH25, sta no wią cy ide al ne roz wią za -
nie dla klien tów, któ rzy po szu ku ją wy daj nej ma szy ny za ła dun -
ko wej, ma ją cej nie wiel kie ga ba ry ty. W wóz ku tym za sto so wa no
hy dro sta tycz ny na pęd wszyst kich kół, co w po łą cze niu z du żym
prze świ tem, a jed no cze śnie ni sko po ło żo nym środ kiem cięż ko -
ści i sze ro ką ga mą do stęp ne go ogu mie nia spra wia, że mo że
być on efek tyw nym na rzę dziem pra cy w wie lu fir mach o pro fi lu
bu dow la nym. No wy wó zek wi dło wy Ma ni tou jest na pę dza ny sil -
ni kiem mar ki Ku bo ta o mo cy 36 kW (49 KM). Przy środku
ciężkości ładunku 500 mm za pew nia mak sy mal ny udźwig wy -
no szą cy 2,5 to ny. Z pew no ścią po lu bią go ope ra to rzy, któ rych
pra ca wy ma ga czę ste go wcho dze nia i wy cho dze nia z ma szy ny,
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Ma ni tou Gro up – cie ka wa eks po zy cja na tar gach Bau ma 2016

W ładowarce MRT 2145 Easy zastosowano nowe, opatentowane stabilizatory typu
„pająk”, wyróżniające się lekką i zwartą konstrukcją

Ła do war ka Ma ni tou MT 420 H New Bug gy ma sze ro kość 1,49 me tra, dzię ki cze mu
zna ko mi cie spraw dza się w cia snych prze strze niach za mknię tych po miesz czeń



po nie waż ma on ni sko umiesz czo ne, od po wied nio sze ro kie
wej ście. Wpro wa dze nie tej wer sji mo de lu MH25 do sprze da ży
za pla no wa ne zo sta ło na dru gi kwar tał te go ro ku.
Jesz cze więk szym wy ma ga niom mo że spro stać no wy masz -
to wy wó zek te re no wy Ma ni tou M70 -2H. Wy róż nia się on du -
żym prze świ tem, zna ko mi tą zdol no ścią po ko ny wa nia stro -
mych wznie sień oraz nie wiel kim pro mie niem skrę tu. Za sto so -
wa no w nim no wo cze sny, 75-kon ny sil nik mar ki Deutz oraz
hy dro sta tycz ny na pęd przed nich kół. Mak sy mal ny udźwig no -
wej ma szy ny wy no si siedem ton, dzię ki cze mu mo że być wy -
daj nym na rzę dziem pra cy przy prze ła dun kach i trans por cie
na nie wiel kie od le gło ści cięż kich ma te ria łów bu dow la nych
oraz pre fa bry ka tów, w tym o du żej dłu go ści ze wzglę du
na wy so ką sta bil ność, ja ką za pew nia ją sze ro ko roz sta wio ne
przed nie ko ła. Wózek jest do stęp ny w sprze da ży od pierw -
sze go kwar ta łu bie żą ce go ro ku.
Pod czas tar gów Bau ma, fir ma Ma ni tou Gro up bar dzo moc no
ak cen to wa ła też swo je uni ka to we roz wią za nie, ja kim jest pro -
gram „Re du ce TCO”. Za sad ni czą je go część sta no wi udo -
stęp nio ny w in ter ne cie kal ku la tor (na stro nie http://tco.ma ni -
tou.com/), za po mo cą któ re go w ła twy spo sób moż na wy li -
czyć udział po szcze gól nych kosz tów wy ni ka ją cych z eks plo -
ata cji da nej ma szy ny. Gdy zostaną one precyzyjnie
zdefiniowane, ła twiej pra co wać nad ich opty ma li za cją.

Wó zek M70 -2H posiada udźwig wy no szą cy 7 ton przy środ ku cięż ko ści ła dun ku 600
mi li me trów. Do je go na pę du za sto so wa no sil nik Deutz o mo cy 55 kW (75 KM)

Masztowy wózek widłowy Manitou MH25 ma nisko umieszczoną kabinę, co
ułatwia operatorowi wchodzenie i wychodzenie z jej wnętrza

https://www.manitou.com/pl/
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Rze tel ne, bez po śred nie po rów na nia z ma szy na mi kon -
ku ren cyj nych ma rek bez dy sku syj nie po twier dza ją
spo strze że nia użyt kow ni ków. W swo jej kla sie wa go -

wej ko par ka Vo lvo EC220E nie tyl ko za pew nia ope ra to ro wi
naj wyż szy kom fort pra cy, ale cha rak te ry zu je się tak że naj niż -
szym zu ży ciem pa li wa. W tym wzglę dzie wy prze dza na wet
kon ku ren cyj ną ma szy nę z na pę dem hy bry do wym.
Od kąd w lu tym 2015 ro ku w sprze da ży po ja wi ła się ko par ka
Vo lvo EC220E, do jej pro du cen ta, fir my Vo lvo Con struc tion
Equ ip ment (Vo lvo CE) do cie ra ją licz ne opi nie i spo strze że nia
usa tys fak cjo no wa nych użyt kow ni ków, któ rzy chwa lą zwłasz -
cza ni skie zu ży cie pa li wa i kom for to wą ka bi nę tej ma szy ny.
Wie lu klien tów twier dzi na wet, że jest to naj oszczęd niej sza
i naj bar dziej kom for to wa ko par ka o ma sie 20–25 ton, na ja -
kiej kie dy kol wiek pra co wa li – lep sza nie tyl ko od star szych
mo de li Vo lvo, lecz tak że od po dob nych ma szyn in nych pro -
du cen tów. Dzi siaj EC220E na le ży do naj le piej sprze da ją cych
się ko pa rek gą sie ni co wych Vo lvo CE w Eu ro pie Za chod niej
i kra jach skan dy naw skich.
Jörgen Bäckström, wła ści ciel fir my bu dow la nej Ji dab AB
z Dal by w po bli żu szwedz kie go Malmö, za ku pił Vo lvo
EC220E sześć mie się cy te mu, w miej sce swo jej sta rej ko par -
ki EC210B, któ ra by ła co praw da nie za wod na i wy trzy ma ła,
ale nie speł nia ła no wych wy mo gów Sta ge IV do ty czą cych
emi sji sub stan cji szko dli wych. Wra że nia z pół rocz nej eks plo -
ata cji po twier dza ją, że Jörgen Bäckström do ko nał tra fio ne go
wy bo ru. Wła ści ciel ko par ki od no to wu je, że w po rów na niu
z mo de lem EC210B no wa ma szy na zu ży wa prze cięt nie o trzy
li try pa li wa na go dzi nę mniej. A to ozna cza za osz czę dze nie
oko ło pię ciu ty się cy li trów ole ju na pę do we go rocz nie i wy mier -
ne ko rzy ści fi nan so we dla je go fir my, nie mó wiąc już o mniej -
szym ob cią że niu śro do wi ska na tu ral ne go. Co wię cej, ope ra to -
rzy pra cu ją cy na ko par ce chwa lą so bie spo sób in te gra cji przy -
ci sków z dźwi gnia mi i moż li wość za pro gra mo wa nia ich zgod -
nie z in dy wi du al ny mi pre fe ren cja mi, co umoż li wia ła twe ste ro -
wa nie róż ny mi funk cja mi, na przy kład ze sta wem te le fo nicz -
nym Blu eto oth, ka me ra mi ze wnętrz ny mi, sys te mem au dio, wy -
cie racz ka mi szy by przed niej oraz try bem dzia ła nia ukła dów
hy drau licz nych. Jörgen Bäckström pod kre śla, że wi docz na
na każ dym kro ku dba łość o szcze gó ły ma du ży wpływ
na kom fort pra cy ope ra to ra, a co za tym idzie – na efek tyw -
ność wy ko rzy sta nia ko par ki i zwięk sze nie pro duk tyw no ści.
W świe tle tej i wie lu in nych en tu zja stycz nych opi nii użyt kow -
ni ków, fir ma Vo lvo CE zle ci ła te sty po rów naw cze z udzia łem
ko par ki Vo lvo EC220E oraz pię ciu ma szyn czo ło wych ma rek
kon ku ren cyj nych na le żą cych do tej sa mej kla sy wa go wej.
W te stach wzię ła udział mię dzy in ny mi do brze zna na ko par -
ka z na pę dem hy bry do wym. Te sty, któ re mia ły przy nieść od -
po wiedź na py ta nie – czy EC220E na praw dę jest tak do bra,
jak o niej mó wią? – od by ły się w Wiel kiej Bry ta nii i Nor we gii.
Na wszyst kich ma szy nach pra co wał ten sam do świad czo ny
ope ra tor, któ ry naj pierw do kład nie i bez po śpie chu za po znał
się z każ dą z te sto wa nych ma szyn. Był to wa ru nek, by te sty
uznać za rze tel ne i uczci we.
Każ da z ma szyn wy ko ny wa ła za da nie po le ga ją ce na za ła dun -
ku cię ża rów ki mie sza ni ną pia sku i żwi ru uży wa ną przy bu do -
wie dróg. Mie rzo no ma sę ła dun ku (w to nach), czas trwa nia
jed ne go cy klu ro bo cze go (w se kun dach) i zu ży cie pa li wa

(w li trach). Ma szy ny pra co wa ły w sied miu cy klach za ła dun ku
re ali zo wa nych za rów no w try bie wy so kiej mo cy, jak i skon fi -
gu ro wa nym in dy wi du al nie. Po mia ry wy ko na no pię cio krot nie
w okre sie dzie się ciu dni, aby okre ślić war to ści śred nie, a na -
stęp nie ob li czo no pro duk tyw ność (w to nach na go dzi nę)
i efek tyw ność wy ko rzy sta nia pa li wa (w to nach na litr), przy za -
ło że niu, że jed na ro bo czo go dzi na trwa peł ne 60 mi nut.
Ko par ka Vo lvo EC220E oka za ła się naj lep sza za rów no w ka -
te go rii pro duk tyw no ści, jak i efek tyw no ści wy ko rzy sta nia pa li -
wa – po ko nu jąc na wet ma szy nę o na pę dzie hy bry do wym.
W try bie wy so kiej mo cy ko par ka Vo lvo EC220E osią gnę ła na -
wet o 15% więk szą pro duk tyw ność i o 22% więk szą efek tyw -
ność wy ko rzy sta nia pa li wa niż ma szy ny kon ku ren cyj ne.
W try bie skon fi gu ro wa nym in dy wi du al nie ko par ka Vo lvo
EC220E osią gnę ła pro duk tyw ność o 23% wyż szą niż ostat ni
ze skla sy fi ko wa nych kon ku ren tów i o 19% więk szą efek tyw -
ność wy ko rzy sta nia pa li wa. Po nad to po mia ry wy ka za ły, że
Vo lvo EC220E ma o 6% więk szy udźwig niż kon ku ren ci,
a w opi nii ope ra to ra wy róż nia ła się naj więk szą pre cy zją i płyn -
no ścią ste ro wa nia. – Mie li śmy po czu cie, że Vo lvo EC220E to
jed na z naj lep szych, je śli nie naj lep sza ko par ka w swo jej kla -
sie. Tym bar dziej cie szą nas tak do bre wy ni ki bez po śred nie go
po rów na nia z ma szy na mi kon ku ren cyj ny mi. Z punk tu wi dze nia
obec nych i przy szłych klien tów wy ni ki te po twier dza ją eko no -
micz ne i śro do wi sko we za le ty ko par ki EC220E. Zo sta ła ona za -
pro jek to wa na z wiel ką dba ło ścią o szcze gó ły. Dzię ki te mu jest
to jed na z naj bar dziej eko no micz nych, pro duk tyw nych i kom -
for to wych ma szyn na ryn ku – tłu ma czy Per -Erik Lindström, wi -
ce pre zes ds. pół noc ne go ob sza ru sprze da ży Vo lvo CE w re -
gio nie EMEA. Kurt De leu, dy rek tor Vo lvo CE ds. ko pa rek
w re gio nie sprze da ży EMEA, mó wi: – Vo lvo CE nie ogra ni -
cza się do sprze da ży ma szy ny, lecz ofe ru je ca ły pa kiet roz -
wią zań tech nicz nych i usług, któ ry umoż li wia mak sy mal nie
pro duk tyw ną i ren tow ną eks plo ata cję. Orien ta cja na po trze -
by klien ta wi docz na jest tak że na po zio mie kon struk cyj nym
na sze go sprzę tu. O tym, że na sza fi lo zo fia spraw dza się
w prak ty ce, świad czy mię dzy in ny mi fakt, że EC220E zu ży wa
mniej pa li wa na wet od kon ku ren cyj nej ko par ki z czę ścio wo
elek trycz nym na pę dem hy bry do wym.

Vo lvo EC220E zu ży wa mniej pa li wa niż ko par ka hy bry do wa!

Testowane maszyny dokonywały za ła dun ku cię ża rówek. Mie rzo no ma sę ła dun ku,
czas trwa nia pojedynczego cy klu ro bo cze go oraz zu ży cie pa li wa



http://www.volvoce.com/dealers/pl-pl/Volvo/pages/introduction.aspx
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Eks po zy cja CA SE Con struc tion Equ ip ment na tar gach
Bau ma 2016 wy wo ła ła ol brzy mie za in te re so wa nie.
W cią gu trwa nia im pre zy przez efek tow ne sto isko prze -

wi ja ły się tłu my. Je go układ sta no wił pod kre śle nie skon cen tro -
wa nia się CA SE CE na po trze bach klien tów. W po szcze gól -
nych sek to rach obej mu ją cych bu dow nic two ogól ne, in fra -
struk tu ral ne, eks plo ata cję su row ców skal nych i re cy kling każ -
dy mógł zna leźć coś dla sie bie. Tym bar dziej, że oprócz sze -
ro kiej pa le ty ma szyn mar ki CA SE pre zen to wa no rów nież po -
jaz dy Ive co dla bran ży bu dow la nej. Na szcze gól ną uwa gę za -
słu ży ły szcze gól nie ta kie sa mo cho dy, jak wy sta wia ne po raz
pierw szy pu blicz nie Eu ro car go 4x4 o śred niej ma sie ro bo -
czej, 7,2-to no wa wy wrot ka Da ily 4x4 oraz na le żą ce do seg -
men tu po jaz dów cięż kich wy wrot ka Trak ker 6x6 i Astra
HD9 8x6. Mia ło to na ce lu pod kre śle nie kom plek so wo ści ofer -
ty CNH In du strial dla firm bu dow la nych. 
W sto isku o po wierzch ni 3.216 me trów kwa dra to wych, mar -
ka za pre zen to wa ła swo ją peł ną ga mę ma szyn i usług. Swe
moż li wo ści  pre zen to wał ze spół ser wi su i czę ści za mien nych.
Od wie dza ją cy sto isko za po zna wa ni by li z wa run ka mi roz sze -

rzo nej gwa ran cji, pro gra mów pla no wa nych  prze glą dów, re -
duk cji kosz tów eks plo ata cji oraz szyb kie go do stę pu do czę -
ści i ser wi su tech nicz ne go. Spe cja li ści CNH In du strial Ca pi tal
ofe ro wa li pa kie ty fi nan so we do sto so wa ne do in dy wi du al nych
po trzeb bu dow la nych firm wy ko naw czych.
Pre mie rę na Bau mie mia ły no we mo de le ko pa rek gą sie ni co -
wych CA SE z se rii D, ko par ko -ła do war ka 580ST z no wym wy -
się gni kiem i ra mie niem sek cji ko par ko wej. Zmia ny kon struk -
cyj ne w sek cji ko par ko wej po le ga ją mię dzy in ny mi na uło że -
niu si łow ni ków w jed nej li nii oraz za sto so wa niu ze wnętrz ne -
go me cha ni zmu Exten da hoe. 
Tar go wym go ściom za pre zen to wa no tak że no we funk cje sys -
te mów te le ma tycz nych SiteWatch i SiteControl oraz no wy,
zop ty ma li zo wa ny osprzęt do kom pak to wych ła do wa rek ko ło -
wych. Za in te re so wa nie bu dził tak że apli ka cja Stand Expe rien -
ce, któ ra po zwo li ła od wie dza ją cym wy brać się w wir tu al -
ną po dróż, za pew nia jąc w cza sie zwie dza nia sto iska do stęp
do mul ti me dial nych pre zen ta cji róż nych pro duk tów i usług. 
Moc wra żeń za pew niał go ściom sy mu la tor ko par ki. Każ dy
mógł cho ciaż na chwi lę wcie lić się w ro lę ope ra to ra praw dzi -

wej ma szy ny. Swych sił spró bo wa ło po nad 750 osób. Więk -
szość z nich wzię ła udział w kon kur sie z wy ko rzy sta niem sy -
mu la to ra. Za da niem po le ga ło na jak naj szyb szym od sło nię -
ciu lo go CA SE. Każ de go dnia, naj szyb szy za wod nik na gra -
dza ny był cen nym upo min kiem. 
CA SE CE nie ogra ni czył swej eks po zy cji do tar go wych te re -
nów. Dwa ra zy dzien nie wszy scy chęt ni przewożeni by li
do po bli skiej żwi row ni, gdzie mie li oka zję prze te sto wać naj -
now sze ma szy ny prze zna czo ne dla ko pal ni su row ców skal -
nych. Po ka zy cie szy ły się du żym za in te re so wa niem, osta -
tecz nie wzię ło w nich udział dwu stu pięć dzie się ciu go ści
z ca łe go świa ta. Wszy scy pod kre śla li moż li wość zo ba cze nia
i prze te sto wa nia ma szyn w re al nych sy tu acjach ro bo czych.
CA SE CE pod czas tar gów Bau ma za pre zen to wał no we moż -

li wo ści swe go sys te mu te le ma tycz ne go SiteControl. Mo że on
te raz wy ko rzy sty wać sieć po nad pię ciu set sta cji ba zo wych
RTK o du żym za gęsz cze niu, któ rych wła ści cie lem jest CNH
In du strial. Po zwa la to użyt kow ni kom pra co wać z sys te mem
SiteControl w nie mal każ dym miej scu bez po trze by ko rzy sta -
nia ze sta łej sta cji ba zo wej dla sy gna łów ko rek cyj nych RTK.
Bę dą ca w po sia da niu CNH In du strial sieć jest naj więk sza
z obec nie do stęp nych, bu do wa na jest w opar ciu o naj no wo -
cze śniej sze tech no lo gie. Dla te go też sy gnał jest sta bil niej szy
i do kład niej szy – je że li jed na ze sta cji ba zo wych nie funk cjo -
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Suk ces CA SE Con struc tion Equ ip ment na tar gach Bau ma 2016

Eks po zy cja CA SE Con struc tion Equ ip ment wy wo ła ła ol brzy mie za in te re so wa nie.
W ciągu trwa nia Baumy przez efek tow ne sto isko prze wi ja ły się tłu my

Od po wied nie na rzę dzia ro bo cze spra wia ją, że kom pak to we ła do war ki ko ło we
CA SE śmia ło okre ślić moż na mia nem  no śni ków osprzę tu

Rów niar ce 856C CA SE przy zna no na gro dę Die sel Pro gress Excel len ce in Equ ip -
ment En gi ne ering za osią gnię cia w dzie dzi nie in ży nie rii i pro jek to wa nia ma szyn



http://www.casece.com/pl_eu/Pages/home.aspx
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nu je pra wi dło wo, jej za da nie przej mu je na tych miast ko lej -
na bez za kłó ca nia sy gna łu i bez ob ni że nia do kład no ści. Ser -
wer ob li cza okre ślo ny ze staw da nych ko rek cyj nych dla lo ka -
li za cji ma szy ny w da nym mo men cie, co gwa ran tu je naj wyż -
szą do kład ność nie za leż nie od od le gło ści ma szy ny od sta cji
ba zo wej. Ko rek ta trans mi to wa na jest w wie lu for ma tach, co
ma na ce lu za pew nie nie mak sy mal nej zgod no ści ze spy char -
ka mi, rów niar ka mi i ko par ka mi wie lu róż nych ma rek.
W sto isku CA SE CE pre zen to wa no tak że zak tu ali zo wa ną wer -
sję in ter fej su użyt kow ni ka por ta lu te le ma tycz ne go SiteWatch,
któ ry za pro jek to wa ny zo stał cał ko wi cie na no wo z wy ko rzy -
sta niem naj now szych tech no lo gii in for ma tycz nych. Ma to
na ce lu po pra wę na wi ga cji, wzbo ga ce nie sys te mu o no wą
funk cję umoż li wia ją cą pro gno zo wa nie ter mi nów ob słu gi ser -
wi so wej i prze glą dów. To pierw sza te go ty pu funk cja zna czą -
co uła twia ją ca za rzą dza nie flo tą ma szyn bu dow la nych.
Ofer ta CA SE CE oprócz ma szyn obej mo wa ła tak że osprzęt
ro bo czy. Du żym za in te re so wa niem cie szy ły się na rzę dzia ro -
bo cze do kom pak to wych ła do wa rek ko ło wych. Pre mie rę
na tar gach miał no wa li nia zop ty ma li zo wa ne go osprzęt CA SE
ty pu plug -and -play, któ ry jest do sko na le zsyn chro ni zo wa ny
z kom pak to wy mi ła do war ka mi ko ło wy mi. Na uwa gę za słu gu ją
szcze gól nie pa kiet zi mo wy skła da ją cy się z od śnie żar ki, płu gu
śnież ne go, płu gu śnież ne go „U” wraz ze szczot ką oraz pa kiet
dro go wy, w skład któ re go oprócz szczot ki ką to wej i pod bie ra -
ją cej wcho dzi tak że fre zar ka do as fal tu. 
Od po wied nie na rzę dzia ro bo cze spra wia ją, że kom pak to we
ła do war ki ko ło we CA SE śmia ło okre ślić moż na mia nem  no -
śni ków osprzę tu. Tak że dla te go, że roz wi ja jąc kon struk cje
tych ma szyn in ży nie ro wie CA SE CE nie za po mnie li o uła twie -
niu ste ro wa nia osprzę tem, ta kich jak trze cia i czwar ta li nia
hydrauliczna, tryb peł za nia, wy so kie na tę że nie prze pły wu
oraz joy stick ty pu „wszyst ko w jed nym”. In ży nie ro wie CA SE
CE na spe cjal nej kon fe ren cji pod czas Bau my za po wie dzie li
ry chłe wy ko na nie ko lej ne go kro ku na dro dze roz wo ju kon -
struk cji na rzę dzi ro bo czych. Bę dą one zop ty ma li zo wa ne
w spo sób po zwa la ją cy ide al nie do pa so wać je do wy mo gów
współ pra cy z kom pak to wy mi ła do war ka mi ko ło wy mi. 
CA SE CE chce od gry wać wio dą cą ro lę wśród pro du cen tów ko -
pa rek gą sie ni co wych. W Mo na chium fir ma za pre zen to wa ła aż
pięć no wych mo de li tych ma szyn wcho dzą cych w skład Se rii D.
Ko par ki CX130D, CX160D i CX180D na le żą do ma szyn o śred niej
ma sie ro bo czej. Z ko lei CX490D oraz CX500D to ko par ki cięż kie
prze zna czo ne do pra cy w szcze gól nie trud nych wa run kach. 
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Ła do war ki ko ło we CA SE wy róż nia ją się pod wzglę dem wy daj no ści, eko no mi ki
użyt ko wa nia, er go no mii oraz bez pie czeń stwa i ochro ny śro do wi ska 

Oprócz nie zwy kle sze ro kiej pa le ty ma szyn mar ki CA SE podczas Baumy pre zen to -
wa no rów nież po jaz dy Ive co prze zna czo ne dla bran ży bu dow la nej

CA SE za pre zen to wa ła pięć no wych mo de li ko pa rek gą sie ni co wych z se rii D. Mo -
del CX490D pla su je się w seg men cie cięż kim ma szyn te go ty pu

An dy Bland ford, wi ce pre zy dent Con struc tion Equ ip ment EMEA CNH In du strial
cier pli wie od po wia dał na py ta nia na sze go wy słan ni ka na po ka zy w żwi row ni 

Kon fe ren cja pra so wa w sto isku CA SE CE cie szy ła się ol brzy mim za in te re so wa -
niem. Ten kto spóź nił się choć chwi lę brał w niej udział na sto ją co
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Na ukow cy Po li tech ni ki w Dreź nie wraz z part ne ra mi
z prze my słu two rzą cy mi gru pę „Con cept Cab Clu ster”
(CCC) opra co wa li no wa tor ską kon cep cję ka bi ny o na -

zwie „Ge nius Cab”. Mo że ona w nie da le kiej przy szło ści sta no -
wić stan dar do we wy po sa że nie ma szyn bu dow la nych. Pod -
czas za koń czo nych nie daw no tar gów Bau ma 2016 ka bi -
na Ge nius Cab uho no ro wa na zo sta ła na gro dą In no va tion
Award w ka te go rii wzor nic twa prze my sło we go. Na gro da sta -
no wi uho no ro wa nie prac spe cja li stów z bran ży prze my sło wej,
eks per tów w za kre sie er go no mii oraz na ukow ców. Ze stro ny
prze my słu pra cę gru py „Con cept Cab Clu ster” wspie ra li spe -
cja li ści z firm AU RO RA, BOSCH, Frit zme ier, GRAM MER, HEL -
LA, HY DAC, ME KRA Lang, SA VVY Te le ma tic Sys tems AG,
S. M. A., agen cji wzor nic twa prze my sło we go Lu mod, jak rów -
nież Po li tech ni ki w Dreź nie i Związ ku In ży nie rów Prze my słu
Ma szyn Bu dow la nych (VdBUM).
Ze spół kon struk to rów od sa me go po cząt ku czy nił sta ra nia
wspo mo że nia pro du cen tów ma szyn ro bo czych. Na pod -
sta wie ba dań i ana liz za cho wa nia ope ra to rów i rze czy wi -
stych wa run ków pa nu ją cych na pla cach bu do wy wy pra co -
wa no pro ce du ry umoż li wia ją ce pro jek to wa nie ka bin przy -
szło ści. Ich pro jekt uwzględ nia wszel kie wy mo gi sta wia ne
kon struk cji – sztyw ność, moż li wo ści mon ta żo we, za sto so -
wa nie opty mal nych ma te ria łów i kom po nen tów, wy go dę
pra cy ope ra to ra (tu pod uwa gę wzię to wi docz ność, er go -
no mię, wen ty la cję oraz in tu icyj ną ob słu gę ma szy ny i do -
dat ko we go osprzę tu ro bo cze go oraz ła twość co dzien nej
ob słu gi tech nicz nej ka bi ny). W pro jek cie cho dzi ło przede
wszyst kim o stwo rze nie er go no micz nej prze strze ni pra cy
przy za cho wa niu prze stron ne go wnę trza. Zin te gro wa nie
sys te mów po zwo li ło zwięk szyć bez pie czeń stwo i wy daj -
ność pra cy ope ra to ra.
In spi ra cją dla pro jek tu ją cych wnę trze ka bi ny był oszli fo wa ny,
opra wio ny dia ment. Owym „dia men tem” jest oszkle nie ka bi -
ny osa dzo ne na prze strzen nej ra mie no śnej. Jej ele men ty
speł nia ją tak że funk cję po rę czy i miej sca mo co wa nia ele -
men tów oświe tle nia ro bo cze go ty pu LED. – Wszyst kie za sto -
so wa ne w ka bi nie Ge nius Cab in no wa cje za spo ka ja ją kon -
kret ne po trze by użyt kow ni ka ma szy ny. Stwa rza to oka zję
do osta tecz ne go wdro że nia pro duk cji i moż li wość za rzą dza -
nia ry zy kiem i kosz ta mi. Pod sta wą jest przy tym, by przy opra -
co wa niu kon cep cji ka bi ny my śleć o jej wnę trzu i ze wnę trzu
i od po wied nio je kształ to wać. Czy ni li śmy to we ści słej współ -
pra cy z ope ra to ra mi ma szyn – tłu ma czy pro fe sor Jens Krzy -
win ski z Po li tech ni ki w Dreź nie. 
Ła do war ki, ko par ki i in ne ro dza je ma szyn bu dow la nych sta -
ną się wkrót ce ła twiej sze i bar dziej in tu icyj ne w ob słu dze. Ich
ope ra to rzy bę dą pra co wać szyb ciej, efek tyw niej i bę dą mniej
na ra że ni na ry zy ko wy pad ku. Za pew ni to umie jęt ne po łą cze -
nie er go no micz nej bu do wy ka bi ny i wy po sa że nia jej w no wo -
cze sne roz wią za nia tech no lo gicz ne. – Ge nius Cab uzmy sła -
wia, co już dziś moż li we jest w ma szy nie pod wzglę dem tech -
no lo gicz nym, gdy swe si ły zjed no czą wio dą cy do staw cy pod -
ze spo łów i tech no lo gii. Nasz pro jekt da je bran ży zde cy do wa -
nie wię cej niż tyl ko im pul sy dla za sto so wań in no wa cji na ska -
lę prze my sło wą. Pra ce nad kon cep cją Ge nius Cab sta no wi ły
do sko na ły po li gon do świad czal ny dla wszyst kich je go uczest -
ni ków – pod kre śla pro fe sor Jens Krzy win ski. 

Fir my wcho dzą ce w skład gru py kon cep cyj nej po dzie li ły za -
da nia  mię dzy sie bie. Kon struk to rzy ba war skie go przed się -
bior stwa Frit zme ier opra co wa li kon struk cję no śną ka bi ny wy -
ko rzy stu jąc do te go ce lu alu mi nium za miast sta lo wych pro fi li.
Dzię ki te mu ka bi na jest zde cy do wa nie lżej sza niż in ne te go
ro dza ju kon struk cje. Mo że to w efek cie pro wa dzić do zmniej -
sze nia zu ży cia pa li wa pod czas co dzien nej eks plo ata cji ma -
szy ny wy po sa żo nej w ka bi nę o no wa tor skiej kon struk cji. Po -
nad to in ży nie ro wie Frit zme ie ra ukształ to wa li pro fi le no śne
w ten spo sób, by bez prze szkód po pro wa dzić w nich oka blo -
wa nie. W pro fi le wkom po no wa no tak że ze wnętrz ne oświe tle -
nie ro bo cze. Wkom po no wa nie re flek to rów w pro fi le da ło
oszczęd ność miej sca, ogra ni czy ło też ry zy ko uszko dzeń me -
cha nicz nych i po pra wi ło ogól ny wy gląd ka bi ny. 
Dio dy we wnę trzu ka bi ny świe cą w róż nych ko lo rach. W po -
łą cze niu z ra da rem an ty ko li zyj nym mo gą prze ka zy wać ope -
ra to ro wi waż ne sy gna ły świetl ne uła twia ją ce ob słu gę ma szy -
ny. I tak, świa tło zie lo ne ozna cza brak za kłó ceń w funk cjo no -
wa niu ma szy ny, świa tło czer wo ne na to miast na po tka nie
prze szko dy. W ka bi nie za in sta lo wa no elek trycz nie re gu lo wa -
ny fo tel. W ma szy nach bu dow la nych te go ro dza ju roz wią za -
nie sta no wi jesz cze cią gle rzad kość. W pod ło kiet ni kach zna -
la zły się in ter fej sy „czło wiek -ma szy na”. Tech no lo gie prze my -
sło wych in ter fej sów czło wiek -ma szy na (HMI) ko rzy sta ją z za -
awan so wa nych roz wią zań wy stę pu ją cych w tech no lo giach
użyt ko wych prze zna czo nych dla od bior ców in dy wi du al nych.
Jed nym z nich jest ekran do ty ko wy (To uch Di splay) uła twia -
ją cy ste ro wa nie wszystkimi funk cja mi ma szy ny.
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Ge nius Cab – ka bi na przy szło ści nagrodzona na Baumie

Pro jekt ka bi ny przy szło ści uwzględ nia wszel kie wy mo gi sta wia ne te go ro dza ju
kon struk cji – od po wied nią sztyw ność, moż li wo ści mon ta żo we, za sto so wa nie opty -
mal nych ma te ria łów i kom po nen tów oraz wy go dę pra cy ope ra to ra
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Wy daj ność ma szy ny za le ży nie tyl ko od jej osią gów,
ale tak że umie jęt no ści ope ra to ra. Dla te go Ca ter pil lar
opra co wał układ Cat Gra de z tech no lo gią As sist, któ -

ry spra wia, że pra ca ko par ki hy drau licz nej mo że być jesz cze
bar dziej efek tyw na, bez wzglę du czy ope ra tor po sia da bo ga te
do świad cze nie czy do pie ro roz po czy na pra cę na te go ty pu
ma szy nach. To pierw szy układ te go ty pu z funk cją As sist od -
po wie dzial ną za au to ma ty za cję pro fi lo wa nia te re nu, któ ra
umoż li wia osią gnię cie za kła da ne go ce lu w cza sie krót szym
na wet o 45% niż przy za sto so wa niu ko par ki bez ja kie go kol -
wiek sys te mu wspo ma ga nia pra cy ope ra to ra.
Roz wią za nia te zna czą co wpły wa ją na ilość ru chów ja kie mu -
si wy ko nać ope ra tor, tym sa mym re du ku jąc zmę cze nie
i moż li wość po peł nie nia błę dów. Integracja funkcji Assist
z systemem Cat Gra de, wy świe tla czem i joy stic ka mi po zwa -
la ope ra to ro wi na ła twe stwo rze nie pro ste go pro jek tu 2D
w ka bi nie i szyb kie roz po czę cie ro bót za na ci śnię ciem przy -
ci sku au to ma ty zu ją ce go pra cę osprzę tu. Ope ra to rzy mo gą
ko rzy stać z tej funk cji już w naj prost szej wer sji sys te mu,
a więc bez ko niecz no ści sto so wa nia in fra struk tu ry prze sy łu
da nych. Za pew nia ona wy so ką do kład ność, dzię ki cze mu
roz wią za nie do sko na le spraw dza się przy re ali za cji pro jek tów
wy ma ga ją cych du żej precyzji i szybkości wykonania.
In te gra cja z ma szy ną, a w szcze gól no ści z ukła dem hy drau -
licz nym, gwa ran tu je pre cy zyj ne ste ro wa nie ru chem na rzę dzia
ro bo cze go, dzię ki cze mu ope ra tor mo że uzy skać wy ma ga ne
na chy le nie skar py, pod ło ża czy dna wy ko pu przy mniej szym
na kła dzie pra cy. Jed no cze śnie gdy za cho dzi ko niecz ność
kształ to wa nia zło żo nych po wierzch ni, sys tem ten mo że być

ła two roz bu do wa ny o roz wią za nie Cat AccuGrade, umoż li wia -
ją ce re ali za cję pro jek tów trój wy mia ro wych.
Funk cja As sist jest ak ty wo wa na, gdy kra wędź tną ca łyż ki
osią ga za da ny wcze śniej przez ope ra to ra po ziom. W tym mo -
men cie sys tem au to ma tycz nie do sto so wu je po ło że nie wy się -
gni ka oraz łyż ki tak, aby uzy skać war to ści usta wio ne przez
ope ra to ra. Od tej chwi li ste ro wa nie ogra ni cza się je dy nie
do kon tro li pręd ko ści ru chu ra mie nia. Czyn no ści te ope ra tor
wy ko nu je przy uży ciu tyl ko jed ne go joy stic ka. Po nad to sys -
tem umoż li wia rów nież au to ma ty za cję ru chów łyż ki i utrzy my -
wa nie sta łe go ką ta na rzę dzia ro bo cze go. Ope ra tor mo że więc

usta wić kąt skra wa nia od po wied ni do da nej pra cy, a na stęp -
nie wczy tać za pa mię ta ne usta wie nie przy ko lej nych cy klach
ro bo czych. Aby ogra ni czyć ry zy ko zbyt głę bo kie go skra wa -
nia, sys tem obej mu je funk cję, któ ra unie moż li wia za głę bie nie
kra wę dzi tną cej po ni żej okre ślo ne go po zio mu. Za po bie ga to
do dat ko wym na kła dom, ja kie by ły by po no szo ne na przy kład
ze wzglę du na do dat ko we ro bo czo go dzi ny, pa li wo, po wtór ną
kon tro lę pra cy czy za sy py wa nie zbyt głę bo kie go wy ko pu
w przy pad ku ko niecz no ści wy ko na nia po pra wek.
Jednym z podstawowych elementów wchodzących w skład
systemu Cat Grade z technologią Assist jest funkcja Protect
za bez pie cza ją ca ope ra to ra i ma szy nę pod czas pra cy w po -
bli żu róż nych prze szkód. Dzię ki au to ma tycz nej kon tro li ukła -
du hy drau licz ne go za po bie ga ona ru chom po szcze gól nych
ele men tów osprzę tu (wy się gni ka, ra mie nia czy łyż ki) po wy żej
lub poniżej okre ślo ne go po zio mu. Ko rzy sta jąc z niej ope ra tor
nie mu si oba wiać się, że w chwi li nie uwa gi ude rzy w ni sko
umiesz czo ny strop bu dyn ku al bo za cze pi o li nię wy so kie go
na pię cia. W każ dej sy tu acji wszyst kie funk cje au to ma ty zu ją -
ce pra cę osprzę tu mo gą być szyb ko wy łą czo ne za po mo cą
ła two do stęp ne go przy ci sku, umoż li wia jąc bez pro ble mo we
prze ję cie cał ko wi tej kon tro li nad ma szy ną.

System Cat Grade z technologią Assist ułatwia pracę

Funk cja As sist jest ak ty wo wa na, gdy kra wędź tną ca łyż ki osią ga za da ny wcze -
śniej przez ope ra to ra po ziom

In te gra cja z ukła dem hy drau licz nym maszyny daje możliwość pre cy zyj nego ste ro -
wa nia ru chem łyżki, dzię ki cze mu ope ra tor uzy skuje wy ma ga ną  głębokość wy ko pu 

Ope ra tor ste ru je je dy nie pręd ko ścią ru chu ra mie nia uży wa jąc po je dyn czej
dźwi gni, co ogra ni cza licz bę wy ko ny wa nych sa mo dziel nie czyn no ści 



http://b-m.pl/


48 TECHNIKA NAPĘDOWA

B
A

U
M

A
 2

0
1

6

Na tar gach Bau ma 2016 fir ma Lie bherr za pre zen to wa ła
dru gą ge ne ra cję sys te mu Com mon -Ra il 11.2 w no wej
wer sji za bu do wy – ja ko sys tem „Top -Fe ed”. Do tych czas

fir ma Lie bherr ofe ro wa ła sys tem 11.2 tyl ko w wer sji Si de -Fe ed,
w któ rej pa li wo by ło do pro wa dza ne po przez kró ciec ru ry tłocz -
nej bocz nie do wtry ski wa cza. W wer sji Top -Fe ed przy łą cza
prze wo dów ci śnie nio wych umiesz czo ne są u gó ry przy wtry ski -
wa czach. Stwa rza to ko lej ne moż li wo ści dla opcji po zy cjo no wa -
nia szyn i prze wo dów ci śnie nio wych. Do dat ko wo za pro jek to wa -
no tak że no wy wa riant dy szy, po więk szo ny z 7 do 9 mm, o mak -
sy mal nym prze pły wie dy szy wy no szą cym 2.200 ml/30 s.
Wraz z no wym do dat ko wym wariantem, system mo że być do -
sto so wa ny do spe cy ficz nych wy ma gań. W za leż no ści od geo -
me trii sil ni ka i do stęp nej prze strze ni do za bu do wy, moż na wy -
brać wa riant Si de -Fe ed lub wa riant Top -Fe ed. Pro duk cja se ryj -
na zo sta nie uru cho mio na praw do po dob nie w po ło wie te go ro -
ku. Ak tu al nie wy ko ny wa ne są pró by eks plo ata cyj ne sys te mu.
Tak jak pierw sza ge ne ra cja sys te mu Com mon -Ra il 11.2, tak że

no wa ge ne ra cja obej mu je za kres mo cy od 120 do ok. 800 kW,
w wy jąt ko wych przy pad kach na wet do 1.000 kW. Pom pa 2-cy -
lin dro wa In li ne z obu do wą skrzy ni kor bo wej sma ro wa ną ole jem,
tło czy przy ci śnie niu ro bo czym wy no szą cym 200 bar do 300 li -
trów pa li wa na go dzi nę. Wtryskiwacze przy sta bil nym sys te mie
wtry sku wie lo krot ne go do star cza ją mak sy mal ną ilość ko niecz -
ną dla peł ne go ob cią że nia, wy no szą cą 300 mg. Dy sze moż -
na do sto so wy wać do wy ma ga nej mo cy sil ni ka. Za kres ilo ści
prze pły wu wy no si przy tym po mię dzy 600 a 2.220 ml/20 s. Dzię -
ki ta kie mu sze ro kie mu za kre so wi moż li we jest ich sto so wa nie
tak że w sil ni kach wy so kiej mo cy. 
Za le ty pierw szej ge ne ra cji zo sta ły za cho wa ne i po sze rzo ne
w drugiej ge ne ra cji sys te mu Com mon -Ra il 11.2, ofe ro wa ny
przez fir mę Lie bherr, na dal nie wy ka zu je nie szczel no ści trwa łej.
Dzię ki te mu znacz nie zre du ko wa na zo sta ła ilość pa li wa po wra -
ca ją ca do zbior ni ka i tym sa mym po wią za ny wy da tek ener ge -
tycz ny. Re zul ta tem jest zmi ni ma li zo wa nie ko niecz no ści za bu do -
wy lub wiel ko ści do dat ko we go sys te mu chło dzą ce go. Wy stę pu -
ją ca nie szczel ność wy ni ka ją ca z prze łą cza nia jest mniej sza
niż 40 ml/min przy peł nym ob cią że niu. Trójdroż ny za wór ste ru ją -
cy po zwa la na do pa so wa nie – in dy wi du al ne w przy pad ku da ne -
go sil ni ka – pręd ko ści otwar cia igli cy i umoż li wia do dat ko wo wy -
jąt ko wo szyb ki prze bieg za my ka nia igli cy dy szy. W ten sposób

za cho wać moż na pra wi dło wą rów no wa gę po mię dzy moż li wie
cał ko wi tym spa la niem i moż li wie nie wiel kim zu ży ciem pa li wa.
W ce lu unik nię cia strat po wsta ją cych w cza sie prze pły wu, wtry -
ski wacz nie po sia da ele men tu dła wią ce go po mię dzy przy łą -
czem wy so kie go ci śnie nia i gniaz dem igli cy dy szy. Dzię ki do dat -
ko wej, re la tyw nie du żej po jem no ści za sob ni ka na pa li wo (Mi ni -
-Ra il) we wtry ski wa czu mi ni ma li zo wa ny jest spa dek ci śnie nia
od wej ścia do gniaz da dy szy pod czas wtry sku. Dzię ki po łą cze -
niu tych czyn ni ków kon struk cyj nych moż na by ło znacz nie ob ni -
żyć śred nie za po trze bo wa nie pom py wy so ko ci śnie nio wej
na moc na pę do wą.
Uno wo cze śnio na pom pa wy so ko ci śnie nio wa po sia da po za tym
układ sma ro wa nia ole jem za miast pa li wem. Daje to tę zaletę, że
okres eks plo ata cji pom py jest nie za leż ny od ja ko ści sto so wa ne -
go pa li wa. Dzię ki za pew nie niu opty mal ne go sma ro wa nia ele -
men ty ło żysk są bar dzo wy trzy ma łe, tak że na wet w przy pad ku
ni skich ob ro tów moż na uzy ski wać wy so kie ci śnie nia sys te mo -
we. Pom pa wstęp ne go tło cze nia zo sta ła zre ali zo wa na w wer sji
wir ni ka we wnętrz ne go (wir nik G). Cha rak te ry zu je się wy so ką wy -
daj no ścią ukła du za sy sa nia, zwłasz cza w fa zie roz ru chu. Głów -
na pom pa tło czą ca dzię ki na pę do wi mi mo śro do we mu przy czy -
nia się do za pew nie nia wy jąt ko wo spo koj nej eks plo ata cji. 
Dla no wej ge ne ra cji sys te mu Com mon -Ra il 11.2 cał ko wi cie zmo -
der ni zo wa no ste row nik sil ni ka ECU3. Ja ko roz wią za nie All -in -One
za wie ra wszyst kie funk cje w za kre sie ste ro wa nia i re gu la cji, za rów -
no te do ty czą ce sil ni ka i sys te mu Com mon -Ra il, jak rów nież sys te -
mu uzu peł nia ją ce go prze twa rza nia spa lin. Umoż li wia on za cho wa -
nie w sil ni kach 4- i 6-cy lin dro wych wy ma gań prze pi sów dy rek tyw
Of fro ad do ty czą cych emi sji spa lin dla po zio mu IV lub Tier 4 fi nal
oraz prze pi sów On ro ad Eu ro V i Eu ro VI. Oprócz prze pi sów ECE
R10 ste row nik fir my Lie bherr speł nia wy ma ga nia usta lo ne przez
ca ły sze reg ko lej nych istot nych norm, w tym norm ISO 26262
i ISO 13849 do ty czą cych bez pie czeń stwa funk cyj ne go. 
Ste row nik ECU3 po sia da swo bod nie pro gra mo wal ne in ter -
fej sy dla klien ta I/O i ob słu gu je stan dar do we, mię dzy na ro do -
we, stan da ry zo wa ne pro to ko ły ko mu ni ka cyj ne ta kie jak
J1939, XCP i UDS. Dzię ki zop ty ma li zo wa nej kon cep cji w za -
kre sie chło dze nia dla więk szo ści apli ka cji wy star cza ją ce jest
chło dze nie po wie trzem. W przy pad ku wyż szych tem pe ra tur
oto cze nia moż na wy po sa żyć obu do wę w układ chło dze nia
pa li wem. Ste row nik ECU3 wy trzy mu je naj trud niej sze ob cią -
że nia i eks tre mal ne wa run ki oto cze nia, jest bez piecz ny i nie -
za wod ny, cha rak te ry zu je się dłu gim okre sem eks plo ata cji.
Pierw sza wer sja sys te mu wtry sko we go Com mon -Ra il wła sne -
go pro jek tu zo sta ła za pre zen to wa na przez fir mę Lie bherr
na po cząt ku 2013 roku. Sys tem, sto so wa ny se ryj nie, po twier -
dził swo ją przy dat ność już rok wcze śniej we wła snych sil ni -
kach, speł nia ją cych wy ma ga nia emi sji spa lin usta lo nych dla
po zio mu Stage IIIB lub Tier 4i. Od te go cza su pa le ta pro duk -
tów w za kre sie sys te mów wtry sko wych by ła uno wo cze śnia na
i uzu peł nia nia, w ce lu speł nie nia wy ma gań dla emi sji spa lin
okre ślo nych w dy rek ty wie dla po zio mu IV lub Tier 4f. Wraz
z sys te mem wtry sko wym Com mon -Ra il 11.5 za pre zen to wa no
ko lej ną wer sję dla sil ni ków o po jem no ści sko ko wej do pięciu
li trów na cy lin der i mo cy 220 kW na cy lin der. Pod czas gdy
sys tem 11.2 wy ko rzy sty wa ny jest tak że we wła snych sil ni -
kach, sys tem 11.5 zo stał za pro jek to wa ny przede wszyst kim
dla klien tów spo za gru py firm Lie bherr. 

Lie bherr – no wa ge ne ra cja sys te mów Com mon -Ra il 

Wtryskiwacze no wej ge ne ra cji sys te mu Com mon -Ra il fir my Lie bherr prze wi dzia ne
są, ze wzglę du na ich du ży za kres prze pły wu tak że do sil ni ków wy so kiej mo cy
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Se zon bu dow la ny wy star to wał wcze śniej niż za zwy czaj.
Wyż sze tem pe ra tu ry sprzy ja ją pro wa dze niu in ten syw -
nych prac na pla cach bu do wy. Zwłasz cza ro bo tom

ziem nym i be to niar skim. Me te oro lo dzy za po wia da ją ko lej ne
su che la to, z rów nie wy so ki mi tem pe ra tu ra mi, jak rok te mu.
Je że li pro gno zy się spraw dzą, ko niecz ne bę dzie przy go to -
wa nie po jaz dów i ma szyn do pra cy w cięż szych wa run kach.
Wy so ka tem pe ra tu ra nie tyl ko utrud nia chło dze nie, ale tak że
ma wpływ na zwięk szo ne za py le nie ne ga tyw nie wpły wa ją ce
na sma ro wa nie sprzę tu. 
Wa run ki pra cy na pla cu są w większości przypadków bar dzo
trud ne. Na wet zwy kły sa mo chó d sa mo wy ła dow czy nie ma
lek ko. Za py le nie w ka mie nio ło mie, gdzie ra no trze ba ode -
brać kru szy wo, moc no od ci ska swe pięt no. Ba zalt, bądź gra -
nit ze względu na swe właściwości cierne py lą „na ostro”.
Najgor szy jest jednak wa pień i je go po chod ne. Nie dość, że
nisz czy elementy pojazdu wykonane z two rzy w sztucz nych,
to na dodatek wcho dzi w re ak cję z fil mem ole jo wym na cy lin -
drach sil ni ka czy si łow ni ków hy drau licz nych. 
Ogrom na py li stość sku tecz nie blo ku je fil try. Na bu do wie wy -
stę pu je in na ka te go ria py łów. Gli na czy ił do sko na le mie sza ją
się z po wie trzem wcią ga nym do sil ni ka. Wy star czy pod jazd
ty łem na bu do wa ny wła śnie na syp, a wszyst kie pły ny sma ru -
ją ce po jaz du zno wu pod da wa ne są pie kiel nej pró bie. Roz ła -
du nek kru szy wa po wo du je tak że wy si lo ną pra cę sil ni ka na pę -

dza ją ce go pom pę hy drau licz ną. Jesz cze go rzej rzecz ma się
z ma szy na mi bu dow la ny mi – część z nich pra cu je w eks tre -
mal nie trud nych wa run kach. Kwe stia sma ro wa nia od gry wa
w nich klu czo wą ro lę. Po zwa la wy dłu żyć ży wot ność po jaz dów
i ma szyn. Ja ki olej spraw dza się w ta kich wa run kach?
Sła wo mir Krę żel z fir my Kręż bud za le ca Mo bil De lvac. Je go
fir ma eks plo atu je róż ne po jaz dy róż nych ma rek i rocz ni -
ków – to wy wrot ki, dźwi gi oraz cią gni ki sio dło we. Bar dzo do -
brze jest oce nia ny zwłasz cza Mo bil De lvac MX ESP 15W -40,

któ ry po wstał ja ko re zul tat prac roz wo jo wych pod ję tych przez
ExxonMobil ra zem z głów ny mi pro du cen ta mi sprzę tu i jest za -
le ca ny do uży cia w róż no rod nych za sto so wa niach, gdy pra ca
prze bie ga w wa run kach wy so kie go ob cią że nia, czy li w sa mo -
cho dach cię ża ro wych, ma szy nach ro bo czych, bu dow nic twie,
gór nic twie kru szyw. Co cie ka we, w Kręż bu dzie nie prak ty ku je
się zwy cza ju wcze śniej szej wy mia ny ole jów – przed za le ca -
nym ter mi nem. Dzieje się tak ze względu na znacz ne za py le -
nie, w jakim przychodzi pracować pojazdom i maszynom. Te
spośród nich, które są na gwa ran cji i w le asin gu za le wa  się
ole ja mi wska za ny mi przez pro du cen tów i tyl ko w au to ry zo wa -
nych ser wi sach. To czę sto uni katowe ole je pro du cen ta ma -
szy ny – na przy kład wy łącz nie do przed nie go mo stu ko par ko -
-ła do war ki. Sto so wa nie ich jest wa run kiem umo wy gwa ran -
cyj nej. Po dob nie jest z wy mie nia ny mi przy tej oka zji fil tra mi. 
Nie co ina czej wy glą da sy tu acja po wy ga śnię ciu gwa ran cji.
Wów czas o lo jal no ści wzglę dem do staw ców fil trów moż -
na za po mnieć. Li czą się do stęp ność, czas do sta wy oraz ce -
na. Dla te go fir ma ko rzy sta z róż nych źró deł. Szko da tyl ko, że
trud no na wią zać sta łą współ pra cę w jed nym do staw cą. Po -
wszech nym zja wi skiem jest brak cią gło ści ofer ty. I wca le nie
cho dzi o ce nę, a o od po wied nie za pa sy ma ga zy no we. Tro -
chę szko da, bo przy flo cie kil ku dzie się ciu po jaz dów i ma szyn
moż na po zy skać sta łe go, do bre go i, co jest szcze gól nie
istot ne, wier ne go klien ta. Wi dać za tem, cze go bra ku je kra jo -
wym do staw com ma te ria łów eks plo ata cyj nych – sta ło ści
ofer ty oraz utrzy my wa nia za pa sów. 
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Kto dobrze smaruje, ten bez przestojów pracuje!

Prognozy meteorologów zapowiadają kolejne suche lato. Związane z tym
zapylenie stanowi wielkie obciążenie dla układów smarowania, olejów i filtrów

Go spo dar ka ole jo wo -smar na w fir mie bu dow la nej to obok pa li wa i opon naj bar -
dziej new ral gicz ny ob szar wpły wa ją cy na nie za wod ność par ku ma szyn 
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Ina czej w kwestii doboru olejów wy glą da sy tu acja w fir mie
Mia zga z Dzier żo nio wa. Ko rzy sta ona z produktów kil ku ma -
rek, któ re speł nić mu szą trzy wa run ki - być zgodne z za le ce -
nia mi pro du cen ta po jaz du lub ma szy ny, mieć odpowiednią
ja kość oraz ce nę. Przed złożeniem zamówienia sprawdza
się, czy pro du cent ma szy ny zaleca daną markę ole ju. By wa -
ły bowiem przy pad ki, że li sta za le ca nych ole jów nie zawierała
pew ne go pro du cen ta ole jów, podczas gdy ten wska zy wał,
że wła śnie jego wyrób za le ca ny jest do te go kon kret ne go za -
sto so wa nia. W ra zie wystąpienia awa rii i udo wod nie nia przez
serwis dostawcy maszyny czy pojazdu za sto so wa nia ole ju
in ne go niż za le ca ny, użyt kow nik stoi zdecydowanie na stra -
co nej po zy cji. Fabryka uzna, że awaria nastąpiła z je go wi ny.
Cho dzi tu nie tylko  o utratę gwa ran cji, ale także spadek kom -
fortu pra cy. Dobry przykład w tym względzie stanowi  ma szy -
na Vo lvo, w której po upływie gwa ran cji, użytkownik sto so wał
olej o tych sa mych pa ra me trach, ale in nej mar ki niż zalecany
przez producenta. W efekcie pisz cza ły ha mul ce hy drau licz ne
ma szy ny. Po wy mia nie oleju na rekomendowany przez pro -
du cen ta pro ble my ustą pi ły. Bar dzo do ce nia ny jest Ca strol
En du ron, ale trud no go zakupić w przystępnej ce nie. Różnice
są olbrzymie. Zda rza ło się, że au to ry zo wa ny ser wis ofe ro wał
go po 56 złotych za litr, podczas gdy w pobliskiej hur tow ni
był niemal trzykrotnie tań szy. Oznacza to, że przy
zakupie jed nej dwustuli tro wej becz ce ozna cza ło to róż ni cę
po nad trzech tysięcy złotych. Fir ma Mia zga tak że nie wy mie -
nia ole jów przed wska za ny mi ter mi na mi. Oczy wi ście, bra ny
jest pod uwa gę czas pra cy w za py le niu, ale z re gu ły w ma -
szy nach wy mia na do ko ny wa na jest nie czę ściej niż 250-500
godzin czy li dokładnie tak, jak zaleca pro du cent.
Waż nym ele men tem go spo dar ki ole jo wej są fil try. To pierw -
sza li nia obro ny przed py łem, ale by wa, że po mi ja na. Bar dzo
po wszech ną prak ty ką w bran ży jest zbyt dłu gie użyt ko wa nie

za nie czysz czo nych fil trów. Nie któ rzy nie ro zu mie ją tak że, że
czę sta wy mia na nie jest do wo dem sła bej ja ko ści fil tra, ale
wręcz je go świet nej pra cy. Za sa da im szyb ciej za ty ka się filtr
tym jest lep szy to nie zbyt po pu lar na praw da. Ale wy star czy
chwi lę się za sta no wić, aby uznać jej ra cję. Sko ro prze pły wa -
ją ce przez filtr me dium szyb ko go za py cha, to zna czy, że filtr
nie prze pu ścił da lej wła śnie tych za nie czysz czeń. Ozna cza,
to że do ele men tów np. sil ni ka do sta ło się mniej lub wca le
groź nych czą stek, co w kon se kwen cji ozna cza, że urzą dze -
nie pra cu je w lep szych wa run kach. Ow szem, wią że się to
z kosz tem wy mia ny, cza sem po sto ju ma szy ny czy wo ła niem
ser wi su, ale glo bal nie sprzy ja to dłuż szej ży wot no ści ma szy -
ny. Gdy filtr dłu go się bru dzi, ozna cza to, że prze pusz cza on
za nie czysz cze nia do ukła du, do ru cho mych czę ści urzą dze -
nia po waż nie za gra ża jąc je go spraw no ści. In ny po wszech -
nym błę dem – tym ra zem w urzą dze niach z róż ne go ro dza ju
sprę żar ka mi lub tur bi na mi sma ro wa ny mi nie za leż nie – jest
po wszech ne prze ko na nie, że olej do pó ki nie jest czar ny, jest
w po rząd ku. To błąd, gdyż w ta kich sys te mach me dium sma -
ru ją ce nie jest pod da wa ne wy so kim tem pe ra tu rom, jak w sil -
ni ku spa li no wym i aż do za tar cia nie zmie ni ko lo ru. W ta kich
przy pad kach ko niecz na jest re gu lar na wy mia na ole ju jak
wska zu je pro du cent, po nie waż nie ma or ga no lep tycz nej me -
to dy na okre śle nie sta nu środ ka smar ne go. Ko lor jest bez
zmian, na to miast skład ni ki ole ju ule gły już de gra da cji – moż -
na to wy ka zać wy łącz nie la bo ra to ryj nie. W se zo nie bu dow la -
nym ła two za po mnieć o ole jach, sma rach czy fil trach. Jed nak
szyb ko mo że się to ze mścić w naj mniej spo dzie wa nym mo -
men cie. Pa mię taj my, że tyl ko ten kto sma ru je, ten pra cu je.

E
K

S
P

L
O

A
T

A
C

J
A

Eks plo atu jąc ma szy ny w ta kich wa run kach war to słu chać za le ceń pro du cen ta
i sto so wać wy łącz nie wska za ne przez nie go środ ki smar ne

Nie od łącz na za sa da pra wi dło we go użyt ko wa nia: wraz z ole jem wy mie nia my fil try,
a im czę ściej filtr się za py cha tym jest lep szy, bo wzra sta ży wot ność ma szy ny
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Zwy kło się mó wić, że w Pol sce w bu dow nic twie li czą się
tyl ko naj niż sze ce ny i naj niż sze staw ki. Nie ste ty, naj czę -
ściej nie moż na po wie dzieć te go o koń co wych pro duk -

tach bu dow nic twa, czy li ce nach me tra kwa dra to we go do mu
czy biu ra, al bo ce nie jed ne go ki lo me tra au to stra dy. Tak że pa -
trząc na na rzę dzia no wo cze sne go bu dow nic twa trud no za uwa -
żyć naj niż sze ce ny. Ma szy ny i cię ża rów ki rów nież nie na le żą
do naj tań szych, a spo dzie wa ny za lew chiń skich wy ro bów, jak
szyb ko się po ja wił, tak szyb ko wy co fał. Czy w opo nach do ma -
szyn tak że prze sta je obo wią zy wać ha sło „ce na czy ni cu da”?
Wszyst ko za le ży od ob ra nej w fir mie bu dow la nej lub sprzę to -
wo -trans por to wej fi lo zo fii. Ge ne ral nie mo że my wy mie nić 4
po dej ścia spo ty ka ne w bran ży. Pierw szym z nich jest „ce -
na za ku pu”. To naj prost sze roz wią za nie, za kła da ją ce, że
w chwi li za ku pu po win na to być naj tań sza opo na. Część użyt -
kow ni ków ma szyn i po jaz dów bu dow la nych pra cu je w bar dzo
bru tal nych wa run kach pra cy. Są to naj czę ściej ci któ rzy ja ko
pierw si wkra cza ją na plac bu do wy, al bo ra czej „gre en -
field” – jak się przy ję ło wśród in we sto rów. To oni ma ją wo zi -
dła lub sa mo cho dy sa mo wy ła dow cze z na pę dem na wszyst -
kie ko ła, to oni bu du ją tym cza so wą in fra struk tu rę pla cu bu do -

wy dla mniej mo bil nych po jaz dów, to ich opo ny naj bar dziej
„do sta ją w kość”. Czę sto bo wiem oka zu je się, że „gre en field”
nie jest ta ki „gre en”, jak się wy da wa ło na po cząt ku. Nie prze -
wi dy wal ne wa run ki dro go we, za nie czysz cze nia grun tu i du że
tem po prac bar dzo czę sto po wo du ją, że opo ny nie do ży wa ją
„na tu ral nej śmier ci” po ja wia ją cej się z re gu ły po du żym prze -
bie gu. Wcze śniej do cho dzi bo wiem do prze bi cia z ro ze rwa -
niem, wy strza łu i tym po dob nych zda rzeń cał ko wi cie eli mi nu -
ją cych ogu mie nie z dal szej pra cy. Aby „nie pójść z tor ba mi”
wyj ściem są naj tań sze opo ny i to bez wzglę du na ich trwa -
łość. Tu świet nie sprze da ją się pro duk ty z Da le kie go Wscho -
du czy Ro sji. Co cie ka we, ta kich opon nie znaj dzie my tyl ko
na ko łach sta rych Ka ma zów, ale na wet naj now sze go Vo lvo
FMX. Plu sem są ni skie na kła dy na za kup ogu mie nia, mi nu -
sem częst sze ko rzy sta nie z usług opo niar skich w te re nie,
w naj mniej spo dzie wa nych mo men tach. 
Innym sposobem jest „dru gie ży cie”. Cho dzi o opo ny bież ni ko -
wa ne. Ta ka for my użyt ko wa nia opon jest nie co mniej po pu lar -
na w bu dow nic twie, z uwa gi na trud ne wa run ki pra cy, ale także

wy stę pu je. Do ty czy ona głów nie opon w po jaz dach sa mo cho -
do wych – zwłasz cza na osiach na pę do wych. Opo ny bież ni ko -
wa ne w ta kim za sto so wa niu po cho dzą naj czę ściej z opon kie -
ro wa nych, gdzie wcze śniej eks plo ato wa no no we ogu mie nie
i gdzie moż li wo ści je go trwa łe go uszko dze nia są mniej sze. Do -
bry kar kas mo że na wet mieć 3 „ży cia”, co zna czą co po pra wia
wy nik eko no micz ny. Jed nak i ta me to da ma swo je wa dy.
Pierw szą jest dość dłu gi okres wpro wa dze nia i wstęp ne kosz -
ta. Za nim przy bę dzie wy star cza ją ca ilość kar ka sów do bież ni -
ko wa nia na le ży po sia dać pu lę opon no wych. Sto su nek opon
kie ro wa nych do na pę do wych w ty po wych po jaz dach bu dow la -
nych wy no si od 1:2 do 1:4, więc na zbie ra nie wła snych opon i
przekazanie ich do re ge ne ra cji tro chę po trwa. Roz wią za niem
mo że być za kup opon po bież ni ko wa niu na wol nym ryn ku,
ale tu zda nia użyt kow ni ków są po dzie lo ne. Jed ni na rze ka ją
na ja kość „ob cych bież ni ków”, in ni na ro sną ce ce ny ta kich
pro duk tów wy ni ka ją ce na ma łej po da ży do brej kla sy kar ka -
sów po zy ski wa nych od użyt kow ni ków opon no wych.
Trze cim spo so bem go spo da ro wa nia opo na mi jest ro sną cy
sek tor opon no wych „pre mium”. I o dzi wo, nie tyl ko na ko łach
szo so wych po jaz dów bu dow la nych, ale i tych pra cu ją cych
w trud nym te re nie. Przy kła dem jest fir ma Mia zga z Dzier żo nio -
wa. Pra ce ziem ne, wy bu rze nia i roz biór ki to spe cjal ność tej ro -
dzin nej fir my. Mia zga ma na swo im kon cie kil ka spek ta ku lar -
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Opony w budownictwie – nie tylko najtańsze

Pierw sze ob ja wy nad cho dzą cej awa rii – na de rwa na kost ka bież ni ka w opo nie ła -
do war ki ko ło wej. W tym ka mie nio ło mie jesz cze nie prze ko na li się do „kol czu gi”
chro nią cej opo ny uzna jąc, że jest ona zbyt droga 

Opo nę moż na znisz czyć, a każ de uszko dze nie to koszt. Wy kwa li fi ko wa ny pra cow -
nik lub prze gląd ser wi su opo niar skie go tak że kosz tu je, ale o wie le mniej niż prze -
sto je po wo du ją ce opóź nie nia w har mo no gra mie prac

Gdy na cze pa czę ściej prze miesz cza się po as fal cie, a na pla cu bu do wy by wa tyl -
ko na chwi lę, użyt kow ni ko wi opła ca się za in we sto wać w no we ogu mie nie dro go -
we. Choć dro gie na star cie, to przy no si oszczęd no ści pa li wa
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nych wy bu rzeń, jak wie żo wiec Po lte go ru we Wro cła wiu czy
szpi tal w Za brzu. Park po jaz dów i ma szyn li czy pra wie 80 jed -
no stek na ko łach i kil ka dzie siąt na gą sie ni cach. Ga ma roz mia -
rów ogu mie nia za czy na się od 17”, a koń czy się 26,5”. To po -
jaz dy do staw cze oraz naj więk sze ma szy ny ko ło we. Zna mien ne
jest, że każ de go mie sią ca gi nie „śmier cią tra gicz ną” tyl ko oko -
ło 4 opon. Przy czy ną tak ma łej awa ryj no ści są no we opo ny kla -
sy Pre mium oraz kil ka pro stych za bie gów. Ja kiś czas te mu, fir -
ma Mi che lin, za pro si ła przed się bior stwo Mia zga do te stów.
W ra mach ba dań „obu to” w opo ny Mi che lin sa mo cho dy sa mo -
wy ła dow cze w ukła dzie 8x4. Fir ma Mi che lin pro si ła je dy nie
o po mia ry ci śnie nia i sa ma przy jeż dża ła na in spek cje. Trwa łość
tych opon skło ni ła fir mę Mia zga do dal sze go użyt ko wa nia no -
we go ogu mie nia. Każ de go szo fe ra za opa trzo no w ma no metr
i pre mie za dba nie o stan opon. Od tej po ry w fir mie obo wią zu -
ją tyl ko no we opo ny, w tym Fi re sto ne Sa t3000 (świet ne w cięż -
kim te re nie), So li de al, Kor mo ran (do off -ro ad’u) oraz Brid ge sto -
ne uwa ża na za naj lep szy kom pro mis ce no wo -ja ko ścio wy. Ko -
lej nym po wo dem sto so wa nia no wych opon z wyż szej pół ki jest
ma ła róż ni ca ceny po mię dzy ni mi, a „pół ką bu dże to wą”. Kwo -
ta 300-500 złotych nie jest pro ble mem – bar dziej li czy się ja -
kość. Cie ka wost ką fir my jest sprze daż zu ży tych opon do bież -
ni ko wa nia. Je śli tyl ko kar kas jest do bry to le piej i ła twiej go od -

sprze dać, a za osz czę dzo ne w ten spo sób środ ki za in we sto wać
w no we ogu mie nie. Opo ny do naj więk szych ma szyn są bar dzo
kosz tow ne. Przy kła dem jest dźwig TA DA NO 6x6, któ re go jed -
na opo na kosz tu je w gra ni cach 13 ty się cy zło tych. Jed nak fi lo -
zo fia przy ję ta w fir mie Mia zga po zwa la na ta kie wy dat ki.
Czwar tą fi lo zo fią jest „szwedz ki stół”. Jak sa ma na zwa wska -
zu je, znaj dzie my w tym przy pad ku opo ny róż ne go po cho -
dze nia. Oczy wi ście, to nie jest wy nik przy pad ku, ale świa do -
me go po dej ścia, któ ry ma kil ka cen nych za let. Zna jąc wa run -
ki pra cy, sprzęt i kosz ta przy pew nym stop niu za an ga żo wa -
nia i kon tro li moż na uzy skać spo re oszczęd no ści. Dzie je się
tak w przy pad ku fir my Kręż bud z Dol ne go Ślą ska. Jej park
ma szy no wy li czy oko ło 30 po jaz dów i ma szyn bu dow la nych.
Przed się bior stwo spe cja li zu je się w bu dow nic twie ogól nym
oraz trans por cie bu dow la nym i po nadnor ma tyw nym. Ga ma
opon w fir mie to 15-28”, od sa mo cho dów do staw czych,
po 45-to no wą ła do war kę ko ło wą. Po dro dze są jesz cze opo -
ny po jaz dów cię ża ro wych i mniej szych ma szyn. Go spo dar ka
ogu mie niem wy ma ga spo ro za an ga żo wa nia, gdyż zda niem

sze fa fir my – po dob nie jak ma szy ny – na le ży je ku po wać
w za leż no ści od za dań. Jak to wy glą da w prak ty ce? No we
opo ny Go ody ear Ma ra thon LHS II + 295/80R 22,5 pra cu ją
w cią gni kach sio dło wych z na cze pa mi ni sko po dwo zio wy mi,
„bież ni ki” Col mec w wy wrot kach na osiach na pę do wych
(na kie ro wa ne za kła da ne są Ma ra tho ny), na cze pach i ma szy -
nach, a na jed nej z ma szyn opo ny „Ma de in Chi na”. Opo ny
Go ody ear za sto so wa no w cią gni kach wy ko nu ją cych rocz nie
do 100 tysięcy ki lo me trów prze bie gu. Po tym cza sie są na dal
w świet nym sta nie. W prze ci wień stwie do wy wro tek, nie po -
ru sza ją się po naj gor szych dro gach za to czę sto „na pu sto”.
To sprzy ja trwa ło ści. „Bież ni ki” ży ją od kil ku dni do 20-30
tysięcy ki lo me trów. W sa mo cho dach po ru sza ją cych się
po ka mie nio ło mach czy pla cach bu dowy nie sto su je się
opon z naj wyż szej pół ki. Ka mień po mię dzy „bliź nia ka mi”,
a na wet więk sze ob cią że nie, mo gą znisz czyć dwie opo ny
na raz. Z tej przy czy ny w fir mie Kręż bud li czą się opo ny ta nie,
ale... ła two do stęp ne. Nie za wsze jest to oczy wi ste. O ile zi -
mą, kie dy nie ma pra cy moż na po cze kać dłu żej na ja kąś
opo nę, o ty le w se zo nie bu dow la nym li czy się czas. Po stój
ma szy ny mo że ozna czać kosz tow ne ka ry umow ne. Dla te go
w szczy cie se zo nu bu dow la ne go oka zu je się, kto na praw dę
jest po waż nym do staw cą. Kie dyś ko niecz ne by ło szyb kie
dostarczenie opo ny do ła do war ki. Je dy nym sku tecz nym do -
staw cą oka zał się dys try bu tor opon chiń skich. Nie ste ty, ogu -
mie nie „Ma de in Chi na” roz cza ro wa ło sze fa fir my. Chiń skie
opo ny tra ci ły po wie trze, trud no je uszczel nić i dro go kosz tu -
je ich pom po wa nie. Gdy ze szło po wie trze, trze ba je by ło
pom po wać ko rzy sta jąc z pra cy sil ni ka ła do war ki. A to bar dzo
kosztowne po wie trze, gdy ope ra cję na le ży prze pro wa dzić
dla kil ku opon, kil ka ra zy dzien nie. A stra co ny czas płat nych
go dzin ma szy ny ma jesz cze więk szą war tość. Nic dziw ne go,
że by ła to pierw sza i ostat nia in we sty cja w opo ny znad Żół tej
Rze ki. Jed nak po zo sta łe za ło że nia „szwedz kie go sto łu” po -
zo sta ły bez zmian – w koń cu się prze cież spraw dzi ły.
Któ ra z czte rech za pre zen to wa nych fi lo zo fii go spo dar ki ogu -
mie niem spraw dza się w bu dow nic twie? Oka zu je się, że każ -
da. Wa run kiem wy bo ru jest ra chu nek eko no micz ny i spo sób
ad mi ni stro wa nia za ku pa mi oraz usłu ga mi z ni mi zwią za ny -
mi. Oczy wi ście, to co spraw dza się w jed nej fir mie nie mu si
przy no sić au to ma tycz nie pro fi tów in nej. Dla cze go? Bo nie
ma prze cież dwóch ta kich sa mych firm.
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Spe cjal ny do bór opon nie jest fa na be rią. Kon cer ny opo niar skie sta le mo ni to ru ją
eks pla ta cję ogu mie nia, by w efek cie usta lić, ja ki kar kas, mie szan ka, a na wet wzór
bież ni ka spraw dzi się naj le piej w kon kret nych wa run kach

Różnica między drogą, a nieco tańszą oponą często „pożerana” jest przez
wydatki na usługi serwisowe. Czas stracony na bezproduktywne przestoje także
ma swoją cenę, zwłaszcza w szczycie sezonu budowlanego 
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Jesz cze kil ka lat te mu więk szość klien tów za ku pu ją cych
do swo ich firm sa mo cho dy ser wi so we ogra ni cza ła ich
wy po sa że nie do pod ło gi i kil ku pro stych sza fek. Po tem

roz sze rzo no je o za bez pie cze nia ścian i bar dziej roz bu do wa -
ne re ga ły, czę sto ze sto łem ro bo czym i ima dłem, stwa rza ją -
cy mi na miast kę warsz ta tu sta cjo nar ne go. Obec nie ele men ty
te sta ły się stan dar dem, na to miast co raz wię cej firm po szu -
ku je roz wią zań spe cja li stycz nych, któ re po zwa la ją na in dy wi -
du al ne do pa so wa nie za bu do wy do kon kret nych wy ma gań
użyt kow ni ka. Ma je w swo jej ofer cie fir ma Mo de sto, bę dą ca
au to ry zo wa nym przed sta wi cie lem wło skie go pro du cen ta
pro fe sjo nal nych za bu dów do ser wi sów mo bil nych StoreVan.
Oprócz wy twa rza nych w fa bry ce pod łóg i ścian bocz nych
ide al nie do pa so wa nych do każ de go mo de lu sa mo cho du,
a tak że sze ro kiej ga my roż ne go ro dza ju sza fek, pół ek czy
szu flad co raz czę ściej mon tu je na przy kład prze twor ni ce na -
pię cie 12/230V z gniaz da mi przy łą cze nio wy mi we wnątrz
i na we wnątrz po jaz du, wy daj ne oświe tle nie ro bo cze (w tym
ze wnętrz ne), ogrze wa nie po sto jo we, ka me ry do mo ni to rin gu
pra cy eki py ser wi so wej czy ze wnętrz ne zam ki, za po bie ga ją -
ce wła ma niu do prze strze ni ła dun ko wej po jaz du i kra dzie ży
cen ne go wy po sa że nia. Po nad to wśród po ja wia ją cych się za -
mó wień są już nie tyl ko za bu do wy ser wi so we, ale z zu peł nie
in nych branż, gdzie po jazd jest wy ko rzy sty wa ny na przy kład
do han dlu ob woź ne go. Wy so ka uni wer sal ność, a jed no cze -
śnie ela stycz ność sys te mu StoreVan po zwa la jed nak na bar -
dzo swo bod ną aran ża cję prak tycz nie każ de go sa mo cho du
na wet do naj bar dziej nie ty po wych za sto so wań.

Pro duk ty ofe ro wa ne przez StoreVan/Mo de sto nie ustan nie
ewo lu ują, gwa ran tu jąc co raz lep sze wła ści wo ści użyt ko we
kom plet nych za bu dów. Wśród naj istot niej szych zmian, ja kie
nie daw no wpro wa dzo no, jest za sto so wa nie sta li o więk szej
wy trzy ma ło ści, któ ra do dat ko wo pod da wa na jest pro ce so wi
po wle ka nia cyn kiem oraz la kie ro wa na za nu rze nio wo, co za -
pew nia nie zwy kłą od por ność na ko ro zję i uszko dze nia me -
cha nicz ne la kie ru. Po zwo li ło to na zmniej sze nie gru bo ści
blach wy ko rzy sty wa nych do pro duk cji po szcze gól nych ele -

men tów, dzię ki cze mu na dal są one od po wied nio trwa łe
i ma ją tę sa mą no śność, ale ich ma sa jest mniej sza, gwa ran -
tu jąc jesz cze więk szą ła dow ność po jaz du. Na ob ni że nie ma -
sy za bu do wy wpły wa tak że za sto so wa nie no wych pa ne li
bocz nych wy ko na nych w tech no lo gii „win dow”. Nie mu szą
mieć one wy peł nie nia, po nie waż we wnątrz re ga łu, a do kład -
nie obok są sied nie go mo du łu, jest to cał ko wi cie zbęd ne.
Z punk tu wi dze nia wie lo let niej eks plo ata cji za bu do wy ser wi so -
wej istot ne zna cze nie ma rów nież lep sze za bez pie cze nie prze -
ciw ko ro zyj ne z no wy mi po wło ka mi la kier ni czy mi. To efekt uru -
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Modesto na drodze do doskonałości!

Mo de sto posiada no wo cze sne sa mo cho dy de mon stra cyj ne, na któ rych przy kła -
dzie moż na  prze ko nać się o uni wer sal no ści i ela stycz no ści za bu dów StoreVan 

Od dwóch lat fir ma StoreVan ko rzy sta z wła snej, no wej la kier ni speł nia ją cej naj -
wyż sze świa to we stan dar dy pod wzglę dem ja ko ści i eko lo gii

W mo du łach od wra cal nych szu fla dy i „ku we ty” wy su wa ją się wzdłuż sa mo cho du,
co zapewnia do stęp z ze wnątrz po jaz du do prze wo żo ne go w nich ekwi pun ku 
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cho mie nia przez kon cern Fa mi, do któ re go na le ży StoreVan
wła snej, no wo cze snej la kier ni zgod nej z naj wyż szy mi, świa to -
wy mi stan dar da mi ja ko ścio wy mi i eko lo gicz ny mi. Cie ka wym,
no wym roz wią za niem, któ re jed no cze śnie wpi su je się w ak tu -
al ne tren dy kon stru owa nia za bu dów do ser wi sów mo bil nych
są mo du ły tak zwa ne od wra cal ne, w któ rych szu fla dy czy po -
jem ni ki na ak ce so ria wy su wa ją się w kie run ku wzdłuż nym po -
jaz du. Mon tu je się je przy otwo rach drzwio wych, dzię ki cze mu
za pew nia ją zna ko mi ty do stęp do prze cho wy wa nych rze czy
bez ko niecz no ści wcho dze nia do wnę trza po jaz du. W naj now -
szym wy ko na niu mo du ły od wra cal ne są „kom pa ty bil ne”
pod wzglę dem głę bo ko ści z mo du ła mi stan dar do wy mi. Dla te -
go moż na w nich sto so wać za mien nie m.in. dwa ro dza je szu -
flad, bę dą ce ko lej nym ukło nem StoreVan w stro nę zróż ni co -
wa nych po trzeb i wy ma gań klien tów. Wcze śniej fir ma ofe ro wa -
ła ten pro dukt tyl ko w wer sji „pre mium”, czy li z me cha nicz ny -
mi blo ka da mi w po zy cji otwar tej i za mknię tej, przy trzy mu ją cy -
mi szu fla dę na pro wad ni cy, a nie na ele men tach ze wnętrz -
nych, ta kich jak np. pa ne le bocz ne. Ta kie roz wią za nie gwa ran -
tu je pew ne unie ru cho mie nie szu fla dy na wet pod du żym ob cią -
że niem czy na stro mych po chy ło ściach, jak rów nież wy so ką
trwa łość ca łe go me cha ni zmu. Nie ste ty jest ono droż sze
od kon ku ren cyj nych sys te mów, dla te go zde cy do wa no się
na wpro wa dze nie tań sze go, al ter na tyw ne go roz wią za nia. No -
we mo de le szu flad ma ją pro wad ni ce z blo ka da mi sto so wa ny -
mi przez in nych do staw ców za bu dów, a więc wy ko rzy stu ją cy -
mi ele men ty ze wnętrz ne. Po za tym dzia ła ją one tyl ko w po zy -
cji za mknię tej, za pew nia jąc dal szą re duk cję kosz tów i ma sy. 
W naj now szej ofer cie fir my StoreVan jest do stęp na szer sza
ga ma po jem ni ków z two rzy wa, któ re do dat ko wo mo gą być

wy su wa ne lub cał ko wi cie wyj mo wa ne z pół ek. Przy by ła też
no wa wa liz ka StoreCase z po je dyn czym prze źro czy stym
otwie ra nym wie kiem, a tak że ze staw czte rech skrzy nek ser -
wi so wych StoreBox o róż nych wy so ko ściach. Te ostat nie
mo gą być do star czo ne w kom ple cie z sys te mem trans por to -
wym w po sta ci wóz ka na dwóch ko łach, któ ry moż na ła two
prze miesz czać po scho dach lub 4-ko ło wej mi ni plat for my.
Po jem ni ki po sia da ją sze ro ką ga mę wy po sa że nia we wnętrz -
ne go i są ze so bą łą czo ne w pio nie, uła twia jąc za bra nie ich
bez po śred nio do miej sca pra cy. Mo gą być prze wo żo ne
w spię tym ze sta wie za mo co wa nym np. do li stwy mo cu ją cej,
al bo ja ko po je dyn cze ele men ty, umiesz czo ne bez po śred nio
na pół ce sta łej, wy su wa nej lub w szu fla dzie. 
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Diody LED stanowiące oświetlenie półek w za bu do wach StoreVan za pew nia ją ni -
ski po bór prą du, są trwa łe i zna ko mi cie do świe tla ją wszelkie za ka mar ki

http://modesto-polska.pl/
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http://www.ewpa.pl/
http://dressta.com/
http://maszynybudowlane.pl/
http://www.interhandler.pl/


SERWIS I EKSPLOATACJA 57

S
E

R
W

IS
 i C

Z
¢

Â
C

I

http://carraro24.com/
http://www.spicer24.com/
http://erlau.pl/
http://tigraflex.pl/
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http://www.atl-czesci.pl/
http://www.swiatkoparek.pl/en/index/
http://b-m.pl/
http://www.warynski-trade.com.pl/
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http://komatsupoland.pl/
vero.zgora.p
http://maszynybudowlane-czesci.pl/
http://sf-filter.pl/
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https://camso.co/
http://www.bthfast.pl/en/
http://mista.eu/
http://glimat.pl/


http://targikielce.pl/pl/autostrada.htm


https://www.sgef.pl/

