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Dwadzieścia lat minęło…

Mediendialog, czyli deser na przystawkę

Cat 950M potrafi zmierzyć masę ładunku

Właśnie minęło dwadzieścia lat od startu naszego czasopisma. Cieszymy się, że nasz jubileusz
nie przeszedł bez echa. Dziękujemy za gratulacje i miłe słowa pod naszym adresem…

W styczniu w Monachium nasi wysłannicy
mogli dowiedzieć się od kilkuset firm, jakie
atrakcje szykują dla tych, którzy w kwietniu
zdecydują się na przyjazd na Baumę…

Firma „Czystość” eksploatuje ładowarkę kołową
Cat 950M. Maszyna wyróżnia się montowanym
fabrycznie systemem dynamicznego ważenia
urobku w rozbiciu na poszczególne frakcje
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Gorzki pączek w Tłusty Czwartek

Mecalac? Wydajny, ekonomiczny i… ładny

Astec Warm Mix System – same zalety

Dwadzieścia lat temu zaczęliśmy pisać o branży maszyn budowlanych. Dziś czynimy to
z dawnym zapałem i tylko rynek wydawniczy
mocno się zmienił, i wcale nie na lepsze

Właściciel Groupe Mecalac, Henri Marchetta
od samego początku olbrzymi nacisk kładł nie
tylko na techniczne kompetencje, wymagał
również przestrzegania standardów etycznych

Mankamentem większości technologii produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych na ciepło
są wysokie koszty. Krakowska spółka Amago
proponuje drogowcom alternatywę
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ELKON Mobile Master 150 Elephant

Nowa koparka kołowa Doosan DX57W-5

Komatsu – trzy lata z „inteligentną” koparką

Podczas ostatniej edycji targów Maszbud/Autostrada-Polska Złotym Medalem uhonorowany został mobilny węzeł betoniarski ELKON
Mobile Master 150 Elephant

Na targach Bauma 2016 Doosan Construction
Equipment zaprezentuje nową pięciotonową
koparkę kołową DX57W-5 spełniającą wymagania normy Stage IIIB

Komatsu PC210LCi-10 to pierwsza na świecie
koparka hydrauliczna, która została fabrycznie wyposażona w system sterowania pracą
„intelligent Machine Control”
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Nasi szanowni rozmówcy…

Sennebogen w Polsce – czas na zmiany!

ATUT RENTAL – ważne są sprzedaż i serwis

Długo zastanawialiśmy się, kogo tym razem poprosić o udzielenie do wywiadu. Znaleźliśmy salomonowe rozwiązanie decydując się na przypomnienie wszystkich dotychczasowych rozmówców

Sennebogen dokonał zmian w funkcjonowaniu polskiej sieci dystrybucyjnej. Drugim obok
Bax Baumaschinen dealerem maszyn Green
Line została firma Komatsu Poland

ATUT RENTAL od roku 1990 kompleksowo obsługuje klientów poprzez sieć wypożyczalni.
Firma umacnia swoją pozycję także w zakresie
sprzedaży i serwisu maszyn budowlanych
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Drodzy Czytelnicy,
„Pośrednikowi Budowlanemu” stuknęło właśnie dwadzieścia lat. Dwadzieścia! Komunikuję, że jubilat ma się
dobrze i mimo „zaawansowanego” wieku zamierza jeszcze podkręcić tempo i pobuszować po placach budowy.
A swoją drogę ciekawe, ile to czasu z tych dwudziestu lat spędziliśmy przy biurkach, a ile wśród użytkowników
maszyn i sprzętu? Trochę się tych wizyt uzbierało, jest co wspominać… Choć trzeba iść do przodu, to warto jednak czasem zatrzymać się choćby na chwilę i zastanowić, dokąd dotarliśmy po dwóch dekadach naszej wędrówki?
Często pytamy samych siebie, co najbardziej utkwiło nam w pamięci z minionych dwudziestu lat? Z pewnością
ciekawe miejsca i ważne dla branży wydarzenia, ale przede wszystkim ludzie. Na swojej drodze napotkaliśmy
różne postaci. Osoby różnych nacji, różniące się poglądami i sposobem bycia. Zdecydowana większość to
ludzie nietuzinkowi, sympatyczni i przede wszystkim szczerzy, tacy, od których bez najmniejszego wahania kupilibyśmy używany samochód. Nie będę przywoływać funkcji ani nazwisk. Z prostego powodu. Jest ich tyle, że
niechcący mógłbym kogoś pominąć.
O stanie branży decydują ludzie. Spoglądając wstecz, często pytamy o jej, a więc i nasz, dorobek. Narzekamy
na słabą stabilność i marniejącą kondycję huśtając się wraz z „maszyniarzami” w zależności od koniunktury. Od
lewa do prawa, do przodu i do tyłu. Kiedyś znaleźliśmy się w korzystniejszym położeniu i niewiele zabrakło, by
dystrybutorzy maszyn budowlanych zrzeszyli się w Izbie Gospodarczej. No cóż, nie udało się. Miała być Izba,
skończyło się na Stowarzyszeniu. Stan określany etapem przejściowym utrzymuje się do dziś. Choć jednak z
pewnymi zmianami, sekretarz Stowarzyszenia Dystrybutorów Maszyn Budowlanych z biegiem lat stał się jego
prezesem i bardzo często narzeka, że przychodzi mu bić głową o mur i walczyć z wiatrakami. Narzeka, ale walczy.
Może jest uparty, albo po prostu to lubi? Już o to prezesa pytałem, ale co mi szkodzi, zapytam raz jeszcze…
Przywódca dystrybutorów ma trudną robotę. Dziennikarzom jednak wcale nie łatwiej. Dowód? Bardzo proszę!
Chcąc napisać co nieco o tendencjach panujących na polskim rynku, muszę zgadywać dane, wróżyć z fusów,
albo za ciężkie pieniądze kupić sobie szczegółowy raport w… Wielkiej Brytanii. A tak na marginesie, czy
zastanawiali się kiedyś Państwo, skąd angielska firma bierze najnowsze dane do swych raportów?
Na koniec chciałbym podziękować wszystkim, którzy nie zapomnieli o naszym jubileuszu. Otrzymaliśmy wiele życzeń, najczęściej składano je przez telefon. Tych, którzy zdecydowali się do nas napisać, honorujemy publikując
ich listy. Cenimy bardzo sięgających po pióro. Nie tylko dlatego, że pisanie to zajęcie sprawiające nam radość.

Jacek Barański
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Mamy dwadzieścia lat!
„Pośrednik Budowlany – Maszyny, Narzędzia, Sprzęt” jest kolportowany bezp∏atnie do osób i instytucji związanych
z branżą budowlaną. Aktualnie obowiązujący cennik reklam znajduje się na ostatniej stronie każdego wydania.
Materia∏ów nie zamówionych nie zwracamy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam i og∏oszeń oraz artyku∏ów reklamowych i informacji prasowych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadsy∏anych tekstów oraz opatrywania ich tytu∏ami i śródtytu∏ami.
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CAMSO Polska S.
A.
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Nasza współpraca z „Pośrednikiem Budowlanym” trwa od momentu powstania czasopisma w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych
ubiegłego stulecia, kiedy to Waryński Trade w ramach holdingu Bumar
Waryński S.A. oferował szeroki asortyment koparek i koparko- ładowarek własnej produkcji.
Z wielkim sentymentem wspominam organizowane pod patronatem Czasopisma Śniadania Prezesów, będące znakomitą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń między przedstawicielami naszej branży.
Inicjatywa ta wydawała mi się zawsze szczególnie cenna, bo przyczynia
się do integracji naszego środowiska, a także tworzenia dobrych praktyk
na rynku maszyn budowlanych.
W ciągu dwudziestu lat istnienia „Pośrednik Budowlany” znacząco wpłynął na kształtowanie się biznesowych i etycznych standardów
w mediach branżowych. Pasja, profesjonalizm i wiedza dziennikarzy
związanych z Państwa wydawnictwem sprawiły, że stało się ono wiodącym źródłem wiarygodnej informacji o nowościach produktowych,
wydarzeniach i trendach na rynku sprzętu budowlanego.
W związku z obchodami 20. rocznicy powstania Pisma, pragnę życzyć jego twórcom wielu sukcesów, dalszego rozwoju oraz wciąż rosnącej
grupy zadowolonych czytelników i partnerów. Mam nadzieję, że zyska
ono coraz większą popularność również w internetowych kanałach komunikacji, gdzie istnieje duże zapotrzebowanie na publikacje o tak wysokim poziomie merytorycznym i edytorskim.
Myślę, że rozszerzenie tematyki poruszanej na łamach Magazynu
o opinie użytkowników maszyn oraz statystyki i analizy sytuacji na rynku sprzętu budowlanego dopełniłyby jego kompleksową ofertę
i przyczyniłyby się do dalszego wzrostu jego popularności.
Robert Kędzierski
Prezes Zarządu
Waryński Trade Sp. z o.o.
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Jeżeli dobrze sięgam pamięcią,
była to jesień 2010 roku. Aż chc
iałoby się przytoczyć słowa piosen
ki „pamiętasz była jesień…”. Od
wiedziłem wówczas po raz pierwszy
Waszą redakcję. Spotkanie by
ło dość długie, ale interesujące. Rozmowa
toczyła się w miłej atmosferze
. Mówiliśmy o rynku, maszynach, „Pośred
niku”. Miło to spotkanie wspomi
nam.
Czy coś, co związane jest z Poś
rednikiem Budowlanym szczegó
lnie
utkwiło mi w pamięci? Z pew
nością był to realizowany wra
z z Wami
reportaż na hałdzie w okolica
ch Katowic, gdzie wszyscy doś
ć solidnie
przemarzliśmy, ale było ciekaw
ie…
„Pośrednik Budowlany” jest inte
resującym pismem, jeżeli Redak
cja
chciałaby wykorzystać moje
pomysły na kolejne lata wy
dawania
Cz asopisma, to sugerowałbym
dodanie czegoś z życia gospo
darczego – GDDKiA, projekty, nowe
inwestycje, bloki energetyczne,
li
nie kolejowe… Warto opisywać też du
że projekty i realizacje ze świa
ta.
Może
zamieszczać też statystyki doty
czące czytelnictwia artykułów
?
Pozdrawiam i raz jeszcze gratulu
ję jubileuszu!

Na ręce Wydawcy Pana Jacka
Barańskiego składam gratulacje
dla Pana i zespołu redakcyjnego za
to, co osiągnęliście w ciągu dw
udziestu lat.
Chciałbym przy tej okazji wy
razić moje szczere uznanie za
wielki wkład,
jaki wnieśli Państwo w rozwój
naszej branży. Zawsze docenia
łem Wasze
uczciwe i otwarte podejście do
wszystkich graczy branży maszy
n budowlanych i regularne dostarczanie
nam aktualnych informacji.
Każdy jubileusz jest okazją nie tylko do te
go, by podsumować minione la
ta, ale także,
by nakreślić marzenia i z pasją
podejmować kolejne wyzwania
, które czekają nas w przyszłości.
My, Komatsu Poland, obchodzi
my w tym roku jubileusz dzie
sięciolecia, co jest tylko połową dorob
ku Waszego Wydawnictwa. Ale
cieszymy się
na kolejne czekające nas wyzwa
nia, wierząc w wielki potencjał
polskiej gospodarki, którą czeka mocny i
nieustanny wzrost.
Na początku XX wieku Japonia
w porównaniu z Europą Zacho
dnią
i USA, była bardzo biednym
krajem. Japończycy mieli niezło
mną wolę, by
nadrobić dystans i stać się kra
jem z elitarnych kręgów „First
-Class Power”.
W tamtych czasach pojęcie to
nie oznaczało państwa o wiel
kim potencjale
militarnym, ale takie, którego
obywatele są dumni i szczęśli
wi, że tu się
urodzili i tu przyszło im żyć.
Uważam, że Polska jest na do
brej drodze, by po długiej prz
erwie znaleźć się ponownie wśród krajów
„First-Class Power”. Jestem prz
ekonany, że
Polacy dążą do tego podążając
we właściwym kierunku. Jestem
także pewien, że nasza branża odgrywa
bardzo ważną rolę na tej drodze
, a Wasze
wydawnictwo stanowi dla nas
okno, przez które spoglądamy
na rynek.
Oknemu pomagającym nam kre
ślić plany na przyszłość. Dzięku
jąc raz jeszcze zarówno osobiście Panu Jac
kowi Barańskiemu, jak i wszyst
kim pracownikom „Pośrednika Budowlane
go za wielki wysiłek, życzę kolej
nych sukcesów w następnych latach.

Takahide Oshitani
Dyrektor Zarządzający
Komatsu Poland Sp. z o.o.

Robert Wrona
Przedstawiciel koncernu CNH
Industrial
odpowiedzialny za markę Case
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Mój pierwszy kont
kat z Państwa gaze
tą miał miejsce na
że dziś nie bardzo
potrafię umiejscowi
tyle dawno,
ć go w czasie. Z pew
w pamięci rok 2012
nością utkwił mi
i organizowane pr
zez przez Waszą re
nie Prezesów. Był to
dakcję Śniadaważny okres równi
eż
i dla mnie, wówcz
ła się organizacyj
as kształtowanie Spółka Mecala
c Polska. Atmosfe
mnianego Śniadani
ra podcz as wspoa Prezesów wynika
jąca z sytuacji ryn
katnie rzecz ujmu
kowej była delijąc – zasmucająca
.
Pa
miętam, że Wyda
wiał się wtedy gło
wca zastanaśno nad dalszym se
nsem wydawania
Miło zatem, że mi
prasy branżowej.
mo wszystko nie str
aciliście Państwo za
cać do numerów ar
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Mobilny węzeł betoniarski ELKON Mobile Master 150 Elephant
Złoty Medal targów Maszbud/Autostrada-Polska stanowi skuteczne narzędzie promocyjne, ponieważ jest potwierdzeniem wysokiej jakości cech użytkowych produktu i zastosowania najnowocześniejszych rozwiązań technicznych. Podczas ostatniej edycji połączonych imprez został
nim uhonorowany mobilny węzeł betoniarski ELKON Mobile Master 150 Elephant
Wyróżniony produkt – ELKON
Mobile Master 150 Elephant
– to model, który pojawił się
w ofercie producenta w 2012
roku. Oprócz niezwykle łatwej zmiany miejsca pracy
jego główną zaletą jest
także unikatowy mieszalnik
dwuwałowy 6750/4500 l,
w którym łopatki mieszające znacząco różnią się
od analogicznych elementów stosowanych w standardowych mieszalnikach
tego typu. Dzięki temu pozwala on na produkcję betonów chudych, stabilizatu czy
też betonu nawierzchniowego, w przypadku którego stosowane są śladowe ilości wody, a mieszalnik pracuje
pod pełnym obciążeniem.
Choć maszyna ma stosunkowo duże gabaryty, to nie wpływają one negatywnie na tak
ważne cechy użytkowe, jak
szybki i łatwy montaż, niskie
koszty posadowienia wynikające z braku konieczności wykonywania specjalnych fundamentów czy wygospodarowania dużej powierzchni terenu,
wymaganej do uruchomienia
betoniarni. Istotne znacznie
ma również fakt, że zasadnicza jednostka instalacji może
być transportowana tylko
za pomocą jednego ciągnika
siodłowego, co również wpływa na obniżenie całkowitych
kosztów eksploatacji, zwłaszcza przy częstych zmianach
miejsca pracy.

Wydajność betoniarni ELKON Mobile Master 150 Elephant może być porównana
do wydajności kilku mobilnych węzłów betoniarskich razem wziętych, ponieważ jej
zdolność produkcyjna wynosi aż 130-140 m3/godz

Zasadnicza część betoniarni ELKON Mobile Master 150 Elephant w konfiguracji
transportowej ma postać trójosiowej naczepy, dzięki czemu można zmieniać jej
miejsce pracy tylko przy użyciu jednego ciągnika siodłowego

W maju zeszłego roku mobilna wytwórnia ELKON Mobile
Master 150 Elephant została
uruchomiona w firmie Budpol. Zamontowano ją razem
z kieszeniowymi zasobnikami

kruszywa 4 x 30 m3, wyposażonymi w specjalny klapy wyładunkowe, zapewniające
większą dokładność naważania materiałów. Proces ich
dostarczania jest realizowany

za pomocą systemu załadunku kruszyw, obejmującego
kosz zasypowy, taśmociąg
oraz obrotnicę rozdzielającą
materiał do odpowiednich
kieszeni zasobnika. Sterowanie nim odbywa się za pomocą ergonomicznego pilota
z kabiny ładowarki. W celu
łatwiejszej obsługi serwisowej, zawory pneumatyczne
marki Festo są umieszone
w jednej rozdzielni pneumatycznej, natomiast układ
pneumatyczny zasilany jest
wydajnym kompresorem firmy Ekomak. Na kompletny
węzeł zainstalowany w Woli
Rakowej koło Rzgowa składają się jeszcze dwa silosy
na cement o ładowności
po 150 ton każdy. Jego rzeczywista wydajność przy produkcji betonu B10 wynosi
aż 146 m3 na godzinę.
W pełni automatyczną kontrolę nad prawidłową pracą
instalacji zapewnia nowoczesny system sterowania
firmy Siemens z dotykowym
panelem obsługowym, a także specjalne oprogramowanie komputerowe z czytelną
wizualizacją procesu produkcji. Wychodząc na przeciw różnym potrzebom,
w szczególności dużych firm
budowlanych, firma ELKON
umożliwia zmianę automatyki oraz systemów
sterujących na własne rozwiązania.
www.elkonpolska.pl
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Gorzki pączek w Tłusty Czwartek
Dwadzieścia lat temu rozpoczęliśmy wydawanie „Pośrednika Budowlanego”. Dyplomowani dziennikarze wspierani przez inżynierów od początku mieli zapał, stosowną wiedzę i narzędzia, by pisać o nowościach branży maszyn budowlanych. Nic się nie zmieniło – zapał pozostał, narzędzia stają się coraz doskonalsze, tylko rynek wydawniczy mocno się zmienił i niestety, nie na lepsze.
Sporo osób myśli bowiem, że wydanie gazety czy prowadzenie portalu to pestka, biznes jak każdy inny. Oczywiście, można tak do tego podchodzić, pod warunkiem jednak, że zatrudni się odpowiedni zespół, zakupi sprzęt fotograficzny – słowem jak w każdym biznesie – najpierw się zainwestuje, by
po jakimś czasie osiągnąć zyski.
Niestety, są i tacy, którym wydaje się, że wydatki są zbędne.
W końcu internet pełen jest tekstów i zdjęć. Że cudzych, to
szczegół. Kto by tam wnikał w takie niuanse. Nikt się nie zastanawia, że autor danego artykułu zadał sobie wiele trudu, by go
napisać. Pojechał w miejsce, gdzie pracuje maszyna, obejrzał.
Obfotografował, przepytał operatora, właściciela firmy. Często
na mrozie, wietrze lub w upale. W kurzu lub błocie. Przetłumaczył teksty producenta. Poświęcił wiele godzin, by powstał zupełnie nowy artykuł. Nie po to przecież, by trzymać go w szufladzie. Tekst ukazuje się więc w druku, potem publikowany jest
w Internecie. Chcemy upowszechniać nasze artykuły jak najszerzej. I robimy to, jednocześnie wydając je na pastwę osób
nieuczciwych czy leniwych. Cwaniaków, którzy biorą, jak swoje
i nie mają przy tym żadnych moralnych wątpliwości.
Czy wiecie Państwo, że są takie portale, które nie mając żadnych
pomysłów, nie zatrudniając żadnych autorów kopiują po prostu
cudze teksty? Nie wszystkie takie przypadki jesteśmy w stanie
wyłapać, trudno nieustannie siedzieć i skanować internet
pod tym kątem. Niektórzy są tak bezmyślni, że kopiują bez czytania. Kilka lat temu PosBudNews zapraszał na imprezę branżową, dodając do komunikatu organizatora, że „i my też tam będziemy, zrobimy dla naszych Czytelników relację, przeczytacie
o tym już we czwartek w naszym newsletterze PosBudNews.
Portal, który to dzień później opublikował, totalnie się tym skompromitował, widać było od razu, że bezmyślnie skopiowali cudzy tekst. Co ciekawe, nie czuli się winni, kiedy interweniowaliśmy, nie tylko „poszli w zaparte,” ale wręcz nalegali na nawiązanie współpracy przyznając się, że nie ma u nich kto pisać
o maszynach, a ich biznesplan polega na publikowaniu cudzych
tekstów. Byli mocno zdziwieni, że mamy prawo się nie zgodzić
na wykorzystanie naszych tekstów, trudno im było także uwierzyć, że nie chcemy żadnej współpracy.
Zdarza się i tak, że ktoś prosi nas o zgodę na wykorzystanie
tekstu lub zdjęcia, i jeśli poda autora oraz źródło, zgadzamy
się na to. Wyjątkiem są sytuacje, gdy ktoś chce wykorzystać
taki tekst w celach komercyjnych – czyli na przykłady namówić jakąś firmę, by kupiła u niego reklamę na zachętę obiecując jej artykuł. A że nie umie go napisać, chce wydrukować
nasz tekst jako swój. Oczywiście nie przewiduje honorarium
dla autora. Dlaczego mielibyśmy się na to zgadzać?
Trafiliśmy kiedyś w Kielcach podczas targów Autostrada
na targowy dodatek do jakiejś gazety. Taka broszurka – kilka
dużych reklam, do tego jakieś artykuły. Jeden z nich dziwnie
znajomy. Podpisany, a jakże. Ktoś go po prostu wydrukował
jako swój. Nasz autor zadzwonił do wydawcy tego dodatku
i otrzymał namiary na „autora”, a właściwie złodzieja – nie bój8 Pośrednik Budowlany

my się tego słowa! Jak tłumaczył się ów zaradny pseudodziennikarz? Na pytanie, skąd wziął tekst, odparł naiwnie „Było w internecie”. W jego pojęciu internet to po prostu skarbiec
pełen gotowych do wykorzystania artykułów i zdjęć. Są, więc
korzysta. Korzysta też jego konto w banku.
Czasami, kiedy tłumaczymy tekst z materiałów producenta,
trudno udowodnić, że wykorzystano naszą pracę, nikt z nas
nie ma czasu na analizowanie, czy przekład jest identyczny
w 100%, czy tylko podobny.
Była jednak sytuacja odwrotna – dostaliśmy ciekawy tekst
o maszynach pracujących w warunkach podbiegunowych. Autor tłumaczenia chciał wzbogacić nieco treść artykułu. Dodał
szczegóły geograficzne, ciekawostki, słowem powstał oryginalny, unikatowy tekst, który opublikowaliśmy w PosBudNews.
Dwa dni później przez przypadek autor odkrył, że ten właśnie,
napisany przez niego oryginalny fragment ktoś umieścił jako
własny post na facebooku. Zadzwonił do właściciela fanpage'u, by zapytać, skąd wziął ten artykuł. I usłyszał rozbrajającą
odpowiedź zdziwionego winowajcy – „Było w mailu”.
Facebook to zresztą zupełnie inna sprawa. Tu niejako zaplanowano wykorzystywanie cudzych tekstów i zdjęć. Stąd funkcja
udostępniania – korzystne dla obu stron narzędzie. Ktoś zyskuje atrakcyjną treść na swój fanpage, autor zaś podpisywany jest
automatycznie i może dzięki temu zyskać fanów, czytelników,
czasem nawet sławę. Ale są i tacy, którym udostępnianie się
nie podoba. Po co bowiem kogoś promować? To właśnie dlatego na naszych zdjęciach pojawia się zazwyczaj „znak wodny”, nasze logo. Mamy bardzo złe doświadczenia – nie raz i nie
dwa odkrywaliśmy posbudowe zdjęcia publikowane przez jakieś firmy jako własne. Ktoś inny zbierał za nie lajki i zachwyty.
Oj, nieładnie, nieładnie!
Do napisania tego tekstu skłonił nas kolejny wybryk, który zatruł
nam nieco smak pączków w Tłusty Czwartek. Otóż dwa lata temu chcąc wywołać uśmiech na twarzy naszych Czytelników, zamówiliśmy u naszego redakcyjnego mistrza Michała obrazek
pączka na maszynie. Twórca wybrał ładowarkę Volvo i umieścił
ciastko na jej łyżce. Grafika wyszła świetnie, spodobała się nie
tylko fanom szwedzkiego koncernu. Rok temu pączek „jechał”
na Manitou. A w tym roku odwiedzając fanpage Volvo Maszyny
Budowlane Polska odkryliśmy nasz obrazek z roku 2014, opublikowany na nowo i to wcale nie przez nas. I absolutnie nie
przez Volvo, które po prostu udostępniło fajną pączkową grafikę. Pewna firma związana z branżą wrzuciła sobie tak po prostu
nasze dzieło. Tu już nie zadawaliśmy pytań, poprosiliśmy
po prostu o usunięcie posta z tablicy. I odechciało się nam wymyślać nowe obrazki, zdjęcia, komentarze (są też i tacy, którzy
potrafią kreatywnie wykorzystać czyjś komentarz).
Czy ktokolwiek z Państwa zgodziłby się bez żalu na wykorzystanie przez kogoś własnej pracy? Na przykład siedział nocą
nad prezentacją maszyny, a następnego dnia ujrzał kolegę wygłaszającego tę właśnie prezentację jako swoją?
Po krótkim zniechęceniu wróciliśmy do twórczej pracy, nadal
wkładamy w nią dużo serca, angażujemy się i poświęcamy nawet weekendy. Zdjęcia maszyn robimy nawet na wakacyjnych
wyjazdach, na niedzielnych spacerach, rowerowych wyprawach. Wiemy, że nasi Czytelnicy to doceniają i potrafią odróżnić rzetelne, profesjonalne dziennikarstwo od amatorszczyzny.
Magdalena Ziemkiewicz
Redaktor Naczelna „Pośrednika Budowlanego”

WYRWANE Z KONTEKSTU

Wszystkie cytaty zostały wyrwane z wywiadów i wypowiedzi udzielanych na łamach Pośrednika Budowlanego w roku 2015.
Pragniemy zwrócić uwagę Czytelników, że wyrwano je nie tylko z gazety, ale również z… kontekstu.
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Nasi szanowni rozmówcy…
Długo zastanawialiśmy się w redakcji, kogo poprosić o udzielenie wywiadu w wydaniu szczególnym, bo wieńczącym dwudziestolecie wydawania naszego czasopisma. Wreszcie znaleźliśmy salomonowe rozwiązanie decydując się na przypomnienie wszystkich dotychczasowych rozmówców. A było ich ponad sześćdziesięcioro.
Z kilkoma osobami rozmawialiśmy więcej niż raz. Dlatego, że wydali się nam ciekawymi rozmówcami, i dlatego
że zmieniali pracodawców lub pełnić zaczęli nowe funkcje. Tak, jak Jacek Małęczyński, który na naszych łamach pojawił się najpierw w roli sekretarza Stowarzyszenia Dystrybutorów Maszyn Budowlanych, a później kilkukrotnie jako jego prezes. Cieszy, że nikt do tej pory nie odmówił nam wywiadu. Przyznajemy jednak, że niektórych z naszych szanownych rozmówców trzeba było dłużej namawiać. Są też osoby znaczące w branży,
które jeszcze nie zagościły na naszych łamach. Mamy nadzieję, że rychło uda się nam i z nimi porozmawiać…

2002

Holendrzy w Warszawie
Peter Niemantsverdriet,
dyrektor firmy Targi Rotterdam

IVECO aifo inwestuje w przysz∏ość
Reinhold Heim,

Anna Rębelska,
komisarz targów Infratech Polska

szef sprawującego opiekę nad polskim rynkiem
IVECO MOTORS Deutschland

2003
Warto wybrać się do Paryża!
Maryse Baur, komisarz paryskich targów Intermat

Cummins pracuje w dzień i w nocy
Paweł Gospodarczyk,
dyrektor generalny Cummins Poland

Europa pozostanie ważnym rynkiem!
Reinhold Heim,
szef sprawującego opiekę nad polskim rynkiem
IVECO MOTORS Deutschland

Etap przejściowy!
Jacek Zawadzki,
prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów
Maszyn Budowlanych
Jacek Ma∏ęczyński, sekretarz Stowarzyszenia
Dystrybutorów Maszyn Budowlanych

2005
Buduj ekspresowo z VB LEASING!
Waldemar Topiński,
dyrektor Departamentu Transportu
i Maszyn Budowlanych VB Leasing

Solideal – w dążeniu do perfekcji
Grzegorz Szkultecki,
prezes zarządu Solideal S.A.

DAF pomaga budować!
Bart∏omiej Piwnicki,

2004

dyrektor marketingu i sprzedaży
firmy DAF Trucks Polska

Nasze targi będą inne niż wszystkie!
Jacek Ma∏ęczyński,

Volvo zna potrzeby swych klientów!
Zbigniew Medyński,

sekretarz Stowarzyszenia Dystrybutorów
Maszyn Budowlanych

prezes zarządu firmy
Volvo Maszyny Budowlane Polska Sp. z o.o.
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2006
Rozumiemy potrzeby ma∏ych i dużych!
Marek Dziok,
dyrektor rozwoju rynku leasingu maszyn budowlanych
Europejskiego Funduszu Leasingowego

2009
Bax i Intrac dwa bratanki…
Thomas Bax,
prezes firmy Bax Baumaschinen Sp. z o.o.

Darisz Pachulski,
dyrektor zarządzający Intrac Polska Sp. z o.o.

2007
Komatsu produkuje z pasją!
Takahide Oshitani,

Polski kryzys może być nietypowy!
Ryo Onodera,

dyrektor zarządzający Komatsu Poland Sp. z o.o.

prezes zarządu Komatsu Poland Sp. z o.o.

Mamy dla was dobre maszyny!
Guo Chunming,
dyrektor generalny firmy SANY Europe

Nie stosujemy ograniczeń!
Maciej Soroka,
dyrektor Departamentu Zarządzania Produktami
Millennium Leasing

Bomag nie jest w Polsce na chwilę!
Zbigniew Brinken,
prezes zarządu Bomag Polska Sp. z o.o.

Nowe otwarcie skonsolidowa∏o branżę!
Jacek Ma∏ęczyński,
prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów
Maszyn Budowlanych

Maszyny nadejdą w terminie!
Zbigniew Medyński, prezes zarządu firmy

Amago będzie się rozwijać!
Marek Wiącek,

Volvo Maszyny Budowlane Polska Sp. z o.o.

prezes zarządu Amago Sp. z o.o.

Stawiamy na Caterpillara!
Jan Za∏uski,
prezes zarządu i dyrektor generalny
spó∏ki Kopalnie Porfiru i Diabazu w Krzeszowicach

2008
VB LEASING podkręca tempo
Waldemar Topiński,
prokurent, dyrektor Departamentu Transportu
i Maszyn Budowlanych VB LEASING

Euro 2012 to szansa dla naszej branży!
Ryszard Lamczyk,
prezes zarządu, dyrektor zarządzający
firmy Interhandler Sp. z o.o.

2010
Bauma znów zachwyci!
Georg Moller,
komisarz monachijskich targów Bauma

W przysz∏ość patrzę z optymizmem!
Jean-marie Basset,
dyrektor generalny Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.

Manitou tworzy nadal zgraną rodzinę!
Wojciech Rzewuski,
dyrektor generalny Manitou Polska Sp. z o.o.
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2010

Nikogo nie szykanujemy!
Stefan Góralczyk,
dyrektor Instytutu Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Za jakością musi stać doświadczenie
Mariusz Pietraszewski,
dyrektor generalny i prokurent
firmy Wacker Neuson Polska Sp. z o.o.

Dobry klient to klient zadowolony!
Wladimir Kozlowskij,
dyrektor generalny
Atlas Copco Polska Sp. z o.o.

2012
To nie są czasy dla romantyków!
Jacek Zawadzki,
prezes firmy Agrex-Eco Sp. z o.o.

Stać stabilnie na trzech nogach!
Raul Rand,

Lubię to co robię!
Jacek Ma∏ęczyński,

dyrektor zarządzający firmy Intrac Polska Sp. z o.o.

prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów
Maszyn Budowlanych

2011

Usatysfakcjonować klientów!
Tomasz Przeradzki,
prezes zarządu firmy Dynapac Poland Sp. z o.o.

Zapraszam do wspó∏pracy każdego!
Jan Szablewski,
zastępca dyrektora Pionu Wsparcia Sprzedaży BRE Leasing
i wiceprezes Stowarzyszenia Dystrybutorów
Maszyn Budowlanych

Z Waryńskim od dziecka!
Robert Kędzierski,
prezes zarządu firmy Waryński Trade Sp. z o.o.

Mam pomysł na targi!
Urszula Potęga,
prezes zarządu MT Targi Sp. z o.o.

Chcemy sprzedawać zadowolenie!
Grzegorz Szkultecki,
prezes zarządu firmy Solideal Polska S.A.

Delikatesy z maszynami
Jacek Ruda,
w∏aściciel i dyrektor zarządzający firmy B.H. Ruda

To piękne być przedsiębiorcą!
Georg Sick,
dyrektor zarządzający i udziałowiec
Groupe Mecalac S.A.

Jesteśmy gotowi do nowego otwarcia!
Piotr Grausch,
cz∏onek zarządu firmy Grausch i Grausch
Maszyny Budowlane Sp. z o.o.

Tona będzie liderem branży!
Piotr Zoszak,
wspó∏w∏aściciel i dyrektor handlowy
firmy Tona Sp. z o.o.
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2013
Polacy mogą na nas polegać!
Marcus Rosenkranz,
dyrektor sprzedaży na Europę Wschodnią
koncernu Terex Construction

WYWIADY POŚREDNIKA

Sam tego chciałem
Robert Wrona,
przedstawiciel koncernu CNH Industrial w Polsce
odpowiedzialny za markę Case

Lichtenstein ma potencjał!
Markus Kaiser,
właściciel i dyrektor generalny firmy Kaiser AG

Nie da się długo stać na jednej nodze…
Aktywnie, pomimo niełatwych czasów…
Małgorzata Kulis,
dyrektor zarządzający firmy Volvo Truck Center Polska

Bywa, że śnię o maszynach…
Lesław Hołysz,
prezes zarządu i dyrektor generalny
firmy Dressta Sp. z o.o.

Myśleć kategoriami klienta!
Takahide Oshitani,
dyrektor zarządzający firmy Komatsu Poland Sp. z o.o.

Są projekty, będzie budowanie!
Marek Wiącek,
prezes zarządu firmy Amago Sp. z o.o.

2014
Porozmawiajmy poważnie!
Krzysztof Pawluczuk,
prezes zarządu firmy Graco

Realizuję dziecięce marzenia!
Mirosław Wróbel,

Louis Broekhuizen,
generalny dyrektor do spraw sprzedaży
firmy Rotar International BV

2015
Czekam na huragan
Roman Starczewski,
prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Transportu, Energetyki, Mechanizacji
Budownictwa i Ochrony Pracy

Jestem altruistą
Włodzimierz Mazur,
prezes Stowarzyszenia Operatorów Maszyn
Roboczych „Operator”

Mamy podobne marzenia!
Michał Fersten,
dyrektor marketingu i produktu firmy Iveco Poland

Chętnie dzielimy się wiedzą!
Andrzej Jaroszewicz,
dyrektor zarządzający TPI Sp. z o.o.

dyrektor handlowy i członek zarządu Merlo Polska

Mista to nie montownia!
Krzysztof Madziński,

Polska to niezwykle ważny rynek!
Andy Blandford,
wiceprezydent Construction Equipment
EMEA CNH Industrial

wiceprezes zarządu i dyrektor handlowy firmy Mista

Cyfry to za mało!
Artur Słomka,

Lepiej próbować, niż żałować!
Mirosław Król,

dyrektor do spraw Produktu i Współpracy
z Dostawcami SG Equipment Leasing Polska

dyrektor generalny Fayat Bomag Polska Sp. z o.o.
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Bauma 2016 Mediendialog, czyli deser na przystawkę

PosBudNews: – Gościliście na stanowiącej swoistą przygrywkę do Baumy
imprezie dla prasy branżowej Mediendialog. Jak
w waszej ocenie wypadło
to wydarzenie?
Karol Wójtowicz: – Mediendialog stwarza doskonałą
okazję nie tylko do pozyskania najbardziej aktualnych
informacji na temat światowego rynku maszyn i pojazdów budowlanych, zapowiadanych nowości czy w końcu aranżacji stoisk na monachijskiej imprezie, ale także
odświeżenia kontaktów, które są niezwykle cenne w codziennej pracy redakcyjnej.

Można jedynie ubolewać, że
podobnych spotkań nie organizuje się przed krajowymi targami…
Jan Barański: – Bauma zbliża
się wielkimi krokami, a jej organizatorzy umiejętnie potęgują emocje. W listopadzie
miałem okazję przekonać się
o tym osobiście biorąc udział
w konferencji dla prasy branżowej w czeskiej Pradze. Tamta impreza miała charakter
ogólny, teraz przyszedł czas
na pierwsze konkrety. W styczniu w Monachium od kilkuset
firm mogliśmy dowiedzieć się,
jakie atrakcje szykują dla tych,
którzy zdecydują się na przyjazd na Baumę.

Na Mediendialog nie mogło oczywiście zabraknąć firmy Caterpillar. Reprezentowała ją Francine M. Shore, od której regularnie otrzymujemy materiały prasowe.
W Monachium wspierał ją specjalista ds. technicznych – Javier Taibo Pose
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PosBudNews: – Wielkość
i tempo imprezy pewnie
nieco przytłaczały?
Karol Wójtowicz: – Podczas
Mediendialogu
wszystko
dzieje się bardzo szybko,
pozytywnie zaskakuje jednak otwartość firm i znakomite przygotowanie do spotkań z dziennikarzami. U nas
profesjonalne materiały prasowe jeszcze długo nie będą
standardem, mimo że nakład pracy i koszty potrzebne do ich opracowania są
niewspółmiernie
niskie
do zaangażowania sił i środków niezbędnych do udziału
w targach. W Polsce na takiej
imprezie największą wiedzą
dysponują handlowcy, dla
których priorytetem są rozmowy z klientami, więc dla
prasy nie zawsze mają czas.
Jan Barański: – Oczywiście,
wielkość imprezy była adekwatna do charakteru światowego wydarzenia, jakim są
bez wątpienia targi Bauma. Zamiast wielokilometrowej powierzchni wystawienniczej,
dziennikarze mieli do przemierzenia dwa piętra, w całości
wypełnione stolikami, których
gospodarzami byli przedstawiciele poszczególnych wystawców. Odniosłem pozytywne
wrażenie co do warunków i or-

ganizacji Mediendialog. Zawsze była możliwość znalezienia kogoś, kto był wolny i skory do rozmowy, a kolejki
do potentatów branży nie okazywały się wcale tak długie.

PosBudNews: – Wszystko chwalicie, w zasadzie
na nic nie narzekacie…
Karol Wójtowicz: – Pewnym
mankamentem było to, że Mediendialog 2016 trwał praktycznie półtora dnia, czyli zdecydowanie zbyt krótko aby
zasiąść przy stolikach 220
firm, które wzięły w nim udział,
zwłaszcza że niektórzy z ich
przedstawicieli robili prawdziwe wykłady o nowościach, jakie pokażą na targach Bauma. Mimo wszystko udało
nam się odwiedzić blisko trzydzieści firm. Nie jest to wynik,
którym bylibyśmy w pełni usatysfakcjonowani, ale przy takim charakterze spotkań naprawdę trudno o lepszy. Przeprowadziliśmy wiele ciekawych rozmów i pozyskaliśmy
mnóstwo materiałów. Będziemy się z nimi dzielić systematycznie w każdą środę w formie specjalnego wydania
PosBudNews aż do rozpoczęcia targów Bauma.
Jan Barański: – Wracając do
poruszanej już kwestii organi-
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Podczas Mediendialog 2016
zasiedliśmy przy stolikach firm:

zacji chciałbym zwrócić uwagę na pewien problem. Choć
jak wspomniał Karol, Mediendialog trwał tylko niecałe dwa
dni, niektórzy z wystawców
nie dotrwali do końca. Już
w połowie drugiego dnia
spotkania dało się zaobserwować puste stoliki. Początkowo pojedyncze, jednak
z czasem było ich coraz więcej, a kiedy o godzinie siedemnastej organizatorzy oficjalnie zakończyli imprezę,
mało który stolik był jeszcze
obsadzony. Trochę to przykre, ale my w Polsce, biorąc
udział w branżowych targach,
zdążyliśmy się do takiej sytuacji przyzwyczaić.

Przedstawiciele firmy Topcon, Stuart Proctor i Julia Kirchner interesowali się, jak w Pośredniku Budowlanym prezentuje się ich konkurencja. Oboje przekazali nam mnóstwo
interesujących materiałów. Czekamy teraz na kolejny krok i… zlecenia reklamowe

PosBudNews: – Czy podczas Mediendialog coś was
szczególnie zaskoczyło?

Grupa firm

Karol Wójtowicz: – Zauważyliśmy „zdrową” praktykę wymiany informacji prasowych między firmami biorącymi udział
w monachijskim spotkaniu.
Swoista giełda funkcjonuje
więc z udziałem firm będących
na co dzień konkurentami. Myślę, że korzystają na tym zarówno wystawcy, którzy zawczasu
wiedzą o poczynaniach konkurencji i mogą lepiej przygotować się do targów, jak i sami
klienci, bo poziom zasadniczej
części Baumy będzie jeszcze
wyższy. Na myśl przychodzi
pytanie, czy podobna praktyka
rozwinęłaby się wśród polskich
wystawców na krajowych imprezach targowych?
Jan Barański: – Miałem już
okazję być na podobnej imprezie organizowanej przed francuskim Intermatem, wiedziałem więc czego można się spodziewać po Mediendialog. Impreza z całą pewnością pomaga zrozumieć specyfikę tak
ogromnych targów, jak właściwa Bauma. Bogatszy o doświadczenie i wiedzę przekazaną przez wystawców i organizatorów wiem, że Mediendialog to dopiero przystawka
przed głównym daniem, choć
mi smakowała ona jak wykwintny deser.

Stolik Sennebogena widać było z każdego końca sali. To zasługa stojących na nim
miniaturowych modeli nowości, jakie firma szykuje na Baumę. W szczegółach
opowiadał nam o nich szef biura prasowego Florian Attenhauser

Steffena Kleina z Merlo Deutschland (z lewej) poznaliśmy jeszcze na lotnisku, gdzie
odbierał kolegę z centrali – Constantino Radisa. Steffen Klein opowiadał nam wiele
o nowościach Merlo i pochwalił się, że rok temu ożenił się z... Polką

Do Komatsu trzeba było zaczekać w kolejce. W Monachium japoński koncern reprezentowali dobrze nam znani Beetina Meeuw i Lars Luder, który jak zwykle imponował olbrzymią wiedzą na temat technicznych niuansów maszyn
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Volvo już dziś buduje jutro
Firma Volvo Construction Equipment będzie uczestniczyła
w najbliższej edycji targów
Bauma pod hasłem „Budujemy jutro”. Slogan podkreślać
ma zaangażowanie koncernu
w rozwój innowacyjnych i wydajnych maszyn, zapewniających ich nabywcom jeszcze
większą konkurencyjność.
Na gości Bamy będą czekały
dwa stoiska. „Stand” pod dachem (C4: 327) o powierzchni 2.300 m2 zostanie przeznaczony na ekspozycje stałe,
pokazy multimedialne oraz
sklep z gadżetami. W stoisku

zewnętrznym FM510 o powierzchni 6.400 m2 zaplanowano natomiast liczne wydarzenia, jak np. odbywające się
cyklicznie dynamiczne prezentacje maszyn w atrakcyjnym układzie choreograficznym i z podkładem muzycznym, prezentacje osprzętu
oraz pokazy budowy nawierzchni drogowej.
Na targi Bauma firma Volvo
szykuje łącznie 16 nowości.
Do najciekawszych z pewnością należeć będzie 60-tonowe wozidło przegubowe
A60H, którego premiera

Ekspozycja Volvo Construction Equipment przedstawia się imponująco. W Monachim szwedzki koncern zaprezentuje aż szesnaście nowości

zbiega się z jubileuszem
opracowania przez Volvo
koncepcji takiej maszyny.
Z tej okazji do Monachium

MT 625 HA – uniwersalny „teleskop” Manitou
Produkty, jakie Manitou szykuje na targi Bauma, z pewnością jeszcze bardziej
umocnią pozycję francuskiej
firmy wśród czołowych dostawców ładowarek teleskopowych. W stoisku o powierzchni 1.600 m2 zaprezentuje ona aż 25 maszyn!
Jedną z najciekawszych będzie między innymi nowy
„teleskop” MT 625 HA, oferowany z dwiema platformami roboczymi do wyboru, ale
to nie jedyne jego zalety.
Nowa maszyna, która pojawi
się w sprzedaży w pierwszym

Nowa maszyna, która pojawi się w sprzedaży w pierwszym kwartale bieżącego roku, doskonale spisuje się z platformą roboczą

zostanie sprowadzony historyczne wozidło DR631 z roku 1966, nazywane pieszczotliwie „Gravel Charlie”.
kwartale bieżącego roku może być wyposażona w jedną
z dwóch platform roboczych,
tj. o nośności 200 kg i szerokości 1,2 metra lub o nośności 365 kg i szerokości 2 metrów, pozwalając na pracę
w „koszu” nawet trzech osób.
Jest przeznaczona dla klientów, którzy poszukują kompaktowej ładowarki teleskopowej o szerokich zastosowaniach. Dzięki silnikowi Kubota o mocy 75 KM i wydajnemu układowi hydraulicznemu, model MT 625 HA znakomicie nadaje się bowiem także do pracy z widłami paletowymi, łyżką czy zamiatarką.

Zielone serce Baumy
Firma Sennebogen to stały
uczestnik targów Bauma, począwszy od ich pierwszej
edycji. W bieżącym roku zaprasza do zewnętrznego stoiska FM 712, gdzie na powierzchni 2.112 m2 zaprezentuje aż dziesięć całkowicie nowych maszyn. Będą wśród
nich między innymi żurawie
gąsienicowe, uniwersalny mobilny żuraw teleskopowy oraz
koparki przeładunkowe do recyklingu i przemysłu drzewnego. Podczas targów bawarska
firma pochwali się również nowym systemem telematycz16 Pośrednik Budowlany

nym SENtrack, założoną
na początku 2015 roku, szkołą
dla operatorów a także rozbudową zakładu w Straubing.
Wśród eksponatów szykowanych na Baumę na szczególną
uwagę zasługuje maszyna przeładunkowa Sennebogen 870E. Najciekawsze zastosowane rozwiązanie obejmuje jednak dodatkowy cylinder hydrauliczny zamontowany między siłownikami podnoszenia wysięgnika, który w momencie opuszczania osprzętu
powoduje sprężanie powietrza
w butlach gazowych umiesz-

Ekspozycja firmy Sennebogen na trwałe wpisana została w pejzaż Baumy. Zielone
maszyny ciszą się zawsze dużym zainteresowaniem odwiedzających targi

czonych w tylnej części maszyny. Zgromadzona w ten
sposób energia jest następnie
wykorzystywana do podno-

szenia wysięgnika, co w skuteczny sposób ogranicza
koszty eksploatacyjne zmniejszając zużycie paliwa.
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Mecalac? Innowacyjny, wydajny, ekonomiczny i… ładny
Właściel Groupe Mecalac, Henri Marchetta konsekwentnie dążył do tego, by stworzona przez
niego firma postrzegana była jako lider innowacji wśród producentów maszyn budowlanych.
Zawsze, od samego początku kładł olbrzymi nacisk nie tylko na techniczne kompetencje, wymagał również bezwzględnego przestrzegania standardów etycznych
Inżynierowie zatrudniani przez
Groupe Mecalac są zawsze
„pod parą”, pracodawca nie
pozwala im ani na moment
spocząć na laurach. Mecalac
od początku swego istnienia
nie zamierzał zadowalać się
bowiem pozycją „średniaka”,
jednego spośród wielu dostawców maszyn budowlanych. Biorąc pod uwagę skalę
obrotów, nakłady Groupe Mecalac na prace badawczo-rozwojowe są procentowo ponad dwa razy większe niż światowych potentatów branży. Firma czyni wszystko, by jej maszyny pod względem nowatorstwa konstrukcji już dziś zasługiwały na miano następców
sprzętu obecnej generacji. Ten
sposób myślenia obowiązywał
zawsze, nawet w okresie największego kryzysu nękającego
branżę. W ten sposób firma
tworzyła solidną bazę rozwoju,
swoisty fundament, na którym
budować można coś nowatorskiego, potężniejszego. Wyznaczającego trendy. I to
na skalę nie tylko rodzimego
rynku, ale międzynarodową.
Działania Groupe Mecalac
bardzo długo koncentrowały
się na kwestiach technicznych. Na czoło priorytetów
wysuwało się opracowywanie
i rozwój konstrukcji maszyn,
które stawały się coraz bardziej innowacyjne, oszczędne, wydajne i uniwersalne.
Firma dbała również o to, by
produkowane przez nią maszyny były po prostu… ładne.
Zdecydowanie mniejszą wagę przywiązywała natomiast
do dystrybucji i szeroko pojętej obsługi posprzedażowej
uważając, że dobry produkt
obroni się sam.
Aby zintensyfikować sprzedaż, niezbędne jest odpowiednie zaprezentowanie nie-

przeciętnych możliwości maszyn, dialog z użytkownikiem
bezpośrednio na placach budowy. Mecalac jest firmą rodzinną kultywująjącą tradycje. Jej udziałowcy idą
pod prąd, działają wbrew
obowiązującym tendencjom
do globalizacji i unifikacji. Ze
wszech miar dbają o wizerunek i prestiż marki. O jej sile
i rozpoznawalności świadczy

Marka Mecalac ma rosnąć
w siłę, firma zaś się rozwijać
i umacniać pozycję na światowych rynkach. Jednak nie
za wszelką cenę. Droga
na skróty prowadzi przecież
najczęściej donikąd. Groupe
Mecalac jasno wytycza cel,
deklaruje, że w jej strategii
rozwoju nie ma miejsca
na nieprzemyślane posunięcia. Na jasno wytyczonej dro-

I kto powiedział, że maszyna budowlana nie może być ładna? Nowa seria koparek Mecalac MWR zgłoszona została do prestiżowej nagrody International Bauma Innovation
Award i wydaje się najpoważniejszym kandydatem do zwycięstwa

choćby fakt, że po przejęciu
niemieckiego
Ahlmanna,
gdy Mecalac wszedł do grona uznanych producentów ładowarek kołowych, zdecydowanie postawił na własną
markę. No cóż, jeżeli chce się
być silnym na światowych
rynkach, nie można pozwolić
sobie na sentymenty w postaci promowania marki przejętego
przedsiębiorstwa.
Można zapytać, w jakim kierunku podążać będzie Groupe Mecalac? Udziałowcy firmy mają jasną wizję. Chcą,
by firma działała konsekwentnie i długofalowo; strategie
rozwoju kreślone są na co
najmniej dziesięć lat w przód.

dze na światowe szczyty nie
wolno kierować się emocjami. Pod uwagę brane są jednak przejęcia firm pasujących
do obranej strategii i wspólne
przedsięwzięcia z godnymi
zaufania partnerami. Deficyty
w promowaniu maszyn Mecalac tkwią w zwalczaniu stereotypów. Nie brakuje twierdzeń, że jeden ze sztandarowych produktów, jakim jest
wielofunkcyjna koparka wyposażona w specyficznie łamany wysięgnik jest bardzo
trudna do opanownia przez
operatora, a przez to mało
efektywna. To półprawda.
Opanowanie obsługi maszyny jest bardziej czasochłon-

ne, ale przecież nie trwa
wiecznie. Operator Mecalaca
po odpowiednim przeszkoleniu potrafi obsługiwać tę wyjątkową maszynę, umie pracować efektywnie i oszczędnie. A to przecież w dzisiejszych czasach liczy się
szczególnie. To co jest
bardzo ważne, to zapoznanie
ze specyficzną kostrukcją ramienia wysięgnika Mecalac.
Tylko ten, kto zobaczy to
na własne oczy, będzie przekonany o jego walorach. Minikoparkę lub koparkę kompaktową można kupić zapoznawszy się z jej możliwościami i danymi technicznymi
w internecie. Maszynę Mecalac trzeba obejrzeć osobiście
na placu budowy.
Mecalac oferuje taką mnogość innowacyjnych produktów, że nie są one powszechnie znane. Dlatego też firma
wykorzystuje targi, takie jak
monachijska Bauma, by bezpośrednio zapoznać z rozwiązaniami technologicznymi jak
największą rzeszę użytkowników. Jak już wspomniano,
Groupe Mecalac nie zamierza
koncentrować się wyłącznie
na kwestiach technicznych,
choć te pozostaną nadal
na pierwszym planie. W firmie
uznano, że produkowane
przez nią maszyny oprócz
wszelkich zalet związanych
z ekonomiką eksploatacji muszą być także… ładne. Francuska firma zgłosiła nową serię koparek MWR do nagrody
International Bauma Innovation Award. Zwycięzców poznamy już dziesiątego kwietnia, a w kuluarach mówi się,
że w kategorii „Design” Mecalac pozostaje najmocniejszym kandydatem do nagrody…
www.mecalac.pl
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Nowa pięciotonowa koparka kołowa Doosan DX57W-5
Na targach Bauma 2016 firma Doosan Construction Equipment po raz pierwszy zaprezentuje
swoją nową pięciotonową koparkę kołową DX57W-5 spełniającą wymagania normy Stage IIIB.
Model DX57W-5 dodatkowo wyposażony jest w szeroką gamę nowych rozwiązań, które zapewniają zwiększoną wydajność, wytrzymałość i oszczędność paliwa
Koparka DX57W-5 jest napędzana przez 4-cylindrowy silnik Doosan D24, który zapewnia większą moc wynoszącą 42,5 kW (52,3 KM).
Spełnia on wymagania normy Stage IIIB w zakresie emisji spalin i to bez konieczności użycia filtra cząstek stałych (DPF), dzięki zastosowaniu technologii oczyszczania
spalin – chłodzonego systemu recyrkulacji spalin (EGR)
oraz układu utleniania katalitycznego (DOC).
Testy fabryczne wykazały, że
oszczędność paliwa zwiększyła się o 15 procent w zależności od trybu pracy i rodzaju
wykonywanych zadań. Nowy
wskaźnik ECO znajdujący się
na panelu sterowania pozwala
operatorowi na zmniejszenie
zużycia paliwa dzięki kontroli

Nowa kabina modelu DX57W-5
jest bardziej przestronna. Poprawiono układ elementów
sterujących, które zostały pogrupowane w celu zapewnienia najwyższej ergonomii. Koparka DX57W-5 posiada również nowy panel sterowania
wyposażony w regulowany,
czytelny i bardzo funkcjonalny 7-calowy kolorowy monitor
TFT LCD o doskonałej jakości
obrazu. Sterowanie ciśnieniem i przepływem w osprzęcie hydraulicznym zamontowanym na koparce dostępne
jest z poziomu głównego monitora w kabinie. Inne rozwiązania zwiększające komfort
pracy obejmują w pełni
zautomatyzowaną klimatyzację posiadającą większą liczbę dysz nawiewnych oraz dodatkowe schowki.

Duża prędkość pracy osprzętu koparki DX57W-5 umożliwia osiąganie wysokiej wydajności. Maksymalna głębokość kopania dla tego modelu wynosi 3.795 mm, natomiast maksymalny zasięg na poziomie podłoża – 6.400 mm

spalania w czasie rzeczywistym, a także poprzez menu
funkcji automatycznej redukcji
obrotów i oszczędzania paliwa.
Możliwość wyboru trzech trybów roboczych (Eco, Standard
i Power) oraz trzech trybów
pracy (kopania, kruszenia i ścinania) sprawia, że koparka cechuje się łatwością sterowania
i wszechstronnością.
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Duża prędkość pracy osprzętu koparki DX57W-5 umożliwia osiąganie wysokiej wydajności. Maksymalna głębokość kopania dla tego modelu wynosi 3.795 mm, maksymalna wysokość kopania – 6.170 mm, natomiast
maksymalny zasięg na poziomie podłoża – 6.400 mm.
Przy standardowym wyposa-

Dzięki wyjątkowej stabilności i udźwigowi modelu DX57W-5 wykonywane prace
wcale nie muszą ograniczać się do kopania i robót ziemnych. Koparkę można wykorzystywać również między innymi do załadunku i rozładunku ciężarówek

żeniu w opony pojedyncze
koparka DX57W-5 charakteryzuje się masą roboczą wynoszącą 5,79 tony. Warto jednak pamiętać, że dostępne
są także opcjonalne opony
podwójne. Model DX57W-5
posiada dwa tryby prędkości
jazdy, przy czym prędkość
maksymalna wynosi 30 km/h.
Operator może dostosować
położenie kierownicy do własnych preferencji. Położenie
i kąt nachylenia poduszki fotela oraz położenie konsoli
sterowania mogą być regulowane niezależnie od siebie.
Regulowane oparcie fotela
oraz podparcie części lędźwiowej dodatkowo zwiększają wygodę. Opcjonalnie dostępny jest fotel ogrzewany.
Oświetlenie, osłona przeciwsłoneczna i lusterko boczne
są natomiast standardowym
wyposażeniem kabiny.
Sztywna spawana rama podwozia zapewnia niezawodną
wytrzymałość. Sposób poprowadzenia węży hydraulicznych, ochrona skrzyni biegów i wytrzymałe osie sprawiają, że takie podwozie doskonale sprawdza się w koparce kołowej.

Dzięki wyjątkowej stabilności
i udźwigowi modelu DX57W-5
wykonywane prace wcale nie
muszą ograniczać się do kopania i robót ziemnych. Koparkę można wykorzystywać
również do załadunku i rozładunku ciężarówek, a także
do przemieszczania rur i innych materiałów w obszarze
roboczym. Dla zapewnienia
maksymalnego poziomu bezpieczeństwa podczas wszelkich prac obejmujących podnoszenie, w maszynie zamontowano
sygnalizator
przeciążenia, a także zawory
bezpieczeństwa w wysięgniku oraz w układach hydraulicznych lemieszy.
W celu dodatkowego zwiększenia wytrzymałości wysięgnik
i ramię koparki DX57W-5 wyposażono w tuleje EM (Enhanced
Macro-surface), które po nasmarowaniu są dużo bardziej
niezawodne niż standardowe
tuleje. Z tego samego powodu
ograniczono liczbę spawów
na wysięgniku i ramieniu maszyny, a w komorze pompy
zmieniono umiejscowienie filtrów, aby ułatwić prace serwisowe.
www.doosanequipment.eu

MASZYNY BUDOWLANE

Hyundai – nowe ładowarki
Podczas targów Bauma firma
Hyundai zaprezentuje między
innymi cztery nowe modele ładowarek kołowych serii HL. Będą to modele HL940 TM, HL955
TM, HL970 i HL980. Skrót TM
oznacza maszynę w wersji Tool
Master wyposażoną, zamiast
tradycyjnego wysięgnika o kinematyce typu Z, w równoległy
mechanizm roboczy.
Nowe maszyny zaprojektowano z myślą o bezawaryjnym
działaniu, wydajności i efektywności. Testy praktyczne wykazały, że są one aż o pięć
procent bardziej wydajne i zu-

żywają o dziesięć procent
mniej paliwa niż ładowarki
z poprzedniej serii 9A.
Dział badań i rozwoju firmy
Hyundai ciężko pracował
nad nową serią maszyn, starając się zaspokoić potrzeby
zarówno właścicieli, jak i operatorów sprzętu. Maszyny te
stanowią doskonałą konstrukcję dzięki zdecydowanemu
ukierunkowaniu działań inżynierów koncernu Hyundai na jakość i bezpieczeństwo (np. ulepszonej ergonomii), ograniczeniu kosztów
(poprzez zwiększenie wydaj-

Konstruktorzy koncernu Hyundai ciężko pracowali nad nową serią maszyn, starając się
zaspokoić wszelkie potrzeby zarówno właścicieli, jak i operatorów

ności i zmniejszenie zużycia
paliwa) oraz zmaksymalizowaniu komfortu operatora
(np. za pomocą systemu Info-

Liebherr – dwa boiska na Baumie
Stoisko Liebherra na terenie
otwartym będzie mieć powierzchnię 14.000 m² czyli jest
tak duże jak dwa pełnowymiarowe boiska piłkarskie. Znajdzie się tu miejsce dla ponad
sześćdziesięciu eksponatów.
Liebherr wykupił również 300
m² w hali A4, gdzie prezentować będzie komponenty, systemy sterowania i elementy
techniki napędowej.
W Monachium Liebherr zaprezentuje maszyny budowlane, górnicze, osprzęt i komponenty. Łączny ciężar wszystkich eksponatów wynie-

Stoisko Liebherra na terenie otwartym będzie mieć powierzchnię 14.000 m². Odpowiada
to powierzchni dwóch pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej

Caterpillar z rozmachem
Firma Caterpillar i jej niemiecki
dealer Zeppelin Baumaschinen
GmbH pokażą w Monachium
łącznie blisko sześćdziesiąt
produktów przeznaczonych
do zastosowań w szeroko pojętym sektorze budowlanym,
wydobywczym, przemysłowym, komunalnym oraz leśnym. Na gości Baumy będzie
również czekała najnowsza
oferta dotycząca usług finansowych, wynajmu oraz posiadających certyfikat producenta
maszyn używanych.
Obie firmy zarezerwowały
wspólnie ponad 8.200 m2 po-

wierzchni wystawienniczej,
przy czym zdecydowana większość ekspozycji znajdzie się

„pod dachem” w hali B6.
Udział Caterpillara i Zeppelina w targach Bauma 2016 odbywa się pod hasłem „Built for
It”. Jego zadaniem jest przeko-

tainment). Hyundai jest przekonany, że nowe ładowarki
znajdą uznanie użytkowników
z całego świata.
sie 5.000 ton. PR 776 Litronic,
największa spycharka, jaką
do tej pory wyprodukował
Liebherr, będzie miała swą
światową premierę właśnie
na targach Bauma 2016. Zaprezentowany będzie także
żuraw portowy LH 110 C
High Rise Port Litronic. Kolejną nowość stanowi koparka
wyposażona w łyżkę, w której zmieści się zawartość 16.500 butelek wody mineralnej. To największa koparka, jaką Liebherr pokaże
na targach. Najcięższym eksponatem w stoisku Liebherra
będzie żuraw gąsienicowy
LR 1500, ważący 425 tony.

nanie obecnych i przyszłych
użytkowników maszyn Cat
o ich perfekcyjnej jakości i idealnym dopasowaniu do konkretnych potrzeb.

Firma Caterpillar i jej niemiecki partner Zeppelin pokażą w Monachium łącznie blisko sześćdziesiąt maszyn i urządzeń przeznaczonych do zastosowań w szeroko pojętym sektorze budowlanym, wydobywczym, przemysłowym, komunalnym oraz leśnym
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Sennebogen w Polsce – czas na zmiany!
Na początku istnienia, w roku 1952 niemiecka firma Sennebogen zatrudniała trzynastu pracowników i wytwarzała proste narzędzia rolnicze.
Dziś działa na kilku kontynentach produkując zaawansowane technologicznie dźwigi teleskopowe, koparki kratownicowe, żurawie oraz niezwykle szeroką gamę specjalistycznych maszyn przeładunkowych
Zielone maszyny z logo Sennebogen od lat cieszą się
uznaniem polskich użytkowników. Przede wszystkim ze
względu na nowoczesną
konstrukcję, trwałość i niezawodność. Tylko według pobieżnych szacunków liczba
sprzętu tej marki eksploatowanego w naszym kraju
przekracza grubo tysiąc
sztuk. Wiele z nich trafiło
do Polski w stanie używanym w drodze prywatnego
importu. Nic zatem dziwnego, że obserwujący bacznie
rozwój polskiego rynku Sennebogen swego czasu ustanowił oficjalnych autoryzowanych dealerów. Od roku 2009 sprzedażą i serwisem
maszyn przeładunkowych należących do kategorii Green
Line zajmowała się na zasadach wyłączności poznańska
firma Bax Baumaschinen.
Wraz z początkiem roku w polskiej sieci dystrybucji nastąpiły istotne zmiany. Jeszcze
w grudniu ubiegłego roku
w głównej siedzibie Sennebogena w bawarskim Straubing
podpisano umowę, na mocy
której dokonano podziału polskiego rynku ustanawiając
drugiego autoryzowanego
dystrybutora maszyn Sennebogen Green Line. Na terenie
województwa pomorskiego,
war miń sko -ma zur skie go,
podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego,
świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz małopolskiego została nim firma Komatsu
Poland, która poprzez własną
sieć dystrybucyjną oferować
będzie nowe i używane maszyny przeładunkowe wykorzystywane przez firmy zajmujące się przeróbką odpadów,
przeładunkiem złomu i szero20 Pośrednik Budowlany

ko pojętym recyklingiem.
W ofercie znajdą się także ładowarki teleskopowe. Ronald
Haupt, regionalny dyrektor
sprzedaży Sennebogen, tak
komentuje ten fakt: – Zmiana nie wynika w żadnej mierze
z braku zaufania do Bax Baumaschinen. Wprost przeciwnie, naszą dotychczasową
współpracę oceniamy pozytywnie. Nasi dotychczasowi
partnerzy uczynili wiele dla
zwiększenia rozpoznawalności
naszej marki wśród Polaków,
zorganizowali sieć sprzedaży
i serwisu. Analizując sytuację
doszliśmy jednak do wniosku,
że obszar działania jest dla Bax
Baumaschinen zbyt duży.
Uznaliśmy, że jeden dealer nie
jest w stanie obsłużyć całego
polskiego rynku. Choćby ze
względu na duży obszar i rosnącą liczbę maszyn naszej
marki. Priorytetem dla Sennebogena było i jest utrzymywanie bliskich więzi z użytkownikami maszyn i służenie im
wszechstronnym wsparciem.
Dlatego też podjęliśmy decyzję o podziale polskiego rynku na linii wschód-zachód
i ustanowienie drugiego obok
Bax Baumaschinen dealera.
Ograniczenie obszaru działania z pewnością nie osłabi
Bax Baumaschinen. Wprost
przeciwnie, pozwoli skoncentrować siły i środki na obszarze zachodniej Polski, co powinno umocnić pozycję firmy.
Thomas Bax, prezes zarządu
Bax Baumaschinen zdaje się
podzielać tę ocenę. Komatsu
Poland traktuje jako partnera,
a nie rywala: – Podział polskiego rynku pomiędzy dwóch autoryzowanych przedstawicieli,
stwarza nam możliwość większej intensyfikacji działań
na podlegającym nam terenie.

Dotyczy to działań zarówno
sprzedażowych jak i serwisowych. Od samego początku
naszej działalności jako przedstawiciela Sennebogen, czyli
roku 2009, kładziemy duży nacisk na rozwój sieci serwisowej ponieważ zdajemy sobie
sprawę, że satysfakcja klientów z obsługi posprzedażowej
ma kluczowe znaczenie. Wiemy jak bardzo ważna jest jakość świadczonych przez nas
usług, dlatego dbamy o podnoszenie kompetencji naszych
serwisantów. Szczególne znaczenie mają tu oczywiście
szkolenia u producenta – firmy
Sennebogen. Planujemy systematyczne zwiększanie liczby
serwisantów w korelacji ze
wzrostem wolumenu potrzeb
naszych klientów, w szczególności w zakresie przeglądów
i konserwacji. Rozwój rynku
maszyn przeładunkowych wynika ze wzrostu świadomości
i profesjonalizmu naszych
klientów. To z kolei przekłada
się dla nas na sprzedaż kolejnych maszyn Sennebogen, co
w pełni równoważy skutki podziału terytorium.
Umów
determinujących
działania i związany z nimi
rozwój firmy nie zawiera się
codziennie. Przygotowanie
porozumienia poprzedzone
być musi staranną analizą,
wymaga rozważenia wszelkich za i przeciw oraz nakreślenia długofalowych planów.
Prezes Komatsu Poland Takahide Oshitani, który osobiście
negocjował warunki porozumienia z Sennebogenem,
a później parafował je w Straubing, od samego początku był
entuzjastą nawiązania współpracy z niemiecką firmą. – Wysoce cenię sobie markę Sennebogen i dokonania tej firmy

będącej wiodącym producentem specjalistycznych maszyn
przeładunkowych i dźwigów.
Jestem głęboko przekonany,
że współpraca przyniesie korzyści zarówno nam, jak i niemieckim partnerom. Pozwoli
bowiem na uzupełnienie oferty Komatsu Poland czyniąc ją
bardziej kompleksową. Nie
do przecenienia jest również
rysująca się przed nami szansa na lepsze wykorzystanie
struktur organizacyjnych Komatsu Poland. Sennebogen
podpisując umowę z nami,
może zaś liczyć na zwiększenie sprzedaży na rynku polskim. Komatsu Europe już
od pewnego czasu współpracuje z Sennebogenem w Austrii
i Niemczech tworząc w tych
krajach wspólne kanały dystrybucji. Jeżeli rozwiązanie takie
dobrze sprawdza się tam, to
dlaczego nie miałoby funkcjonować w Polsce? – pyta retorycznie Takahide Oshitani.
Z ustanowienia drugiego dealera maszyn Sennebogen
Green Line zadowolone wydają się być wszystkie strony.
Producent uważa, że doprowadzi to do wzrostu sprzedaży
maszyn oraz pozwoli zapewnić
rozsianym po całym kraju użytkownikom serwis i obsługę posprzedażową na najwyższym
poziomie. – Podpisując umowę
z Komatsu Poland chcieliśmy
podkreślić nasze zaangażowanie w polski rynek. Sennebogen dąży do perfekcji i chce
być jego liderem w zakresie
maszyn przeładunkowych – tłumaczy Ronald Haupt.
By urzeczywistnić te ambitne plany, Sennebogen potrzebuje silnych partnerów,
którzy nie będą ze sobą rywalizować, a nastawią się
na długofalową współpracę.
Podziały rynkowe nie zawsze przynoszą spodziewane efekty. Czy obaj partnerzy – Bax Baumaschinen
i Komatsu Poland na dłuższą metę znajdą wspólny język? Wydaje się, że nie powinno być z tym problemów.
Thomas Bax ma nadzieję
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na dobrą współpracę z Komatsu Poland. Jego zdaniem może ona przynieść
korzyści obu stronom: – Nie
byliśmy zaskoczeni pojawieniem się nowego dealera.
Nasza firma długo przygotowywała się do planowanego
podziału polskiego rynku.
Odbyliśmy wiele spotkań
z przedstawicielami Komatsu
Poland, przeprowadziliśmy
szereg rozmów, w czasie
których przekazaliśmy wiele informacji i doświadczeń. Mamy nadzieję, że
przyczyną się one do dobrego startu Komatsu w roli
dystrybutora Sennebogen.
Głęboko wierzymy, że podział terenów działania przyczyni się do wielu korzyści
dla klientów marki, przede
wszystkim w zakresie dostępności serwisu i oferty sprzedaży. W efekcie można się spodziewać dalszego
umocnienia marki Sennebogen w Polsce – tłumaczy.
Obaj dealerzy mogą czerpać
korzyści ze współpracy wykorzystując efekt synergii. Zauważmy, że podpisując umowę z Sennebogenem Komatsu
Poland zyskało możliwość uzupełnienia swej oferty o specjalistyczne maszyny. Może oferować je klientom, którzy eksploatują sprzęt Komatsu. I odwrotnie, posiadacze maszyn Sennebogena z racji charakteru
wykonywanych zadań, często
potrzebują ładowarek kołowych. Współpraca z Komatsu
Poland daje im więc możliwość
nabycia różnorodnych maszyn
u jednego dostawcy.
Jeżeli chodzi o branżę budowlaną, to nowy dealer Sennebogena liczy na zainteresowanie
ładowarkami teleskopowymi,
których Komatsu od pewnego
czasu już nie produkuje. Stanowią one dobre uzupełnienie
oferty, podobnie zresztą, jak
ma to miejsce w przypadku
pozostałych maszyn Sennebogen Green Line. Komatsu Poland ma szansę znalezienia
na nie nabywców wśród firm
zajmujących się przeładun-

kiem różnego rodzaju materiałów, złomu oraz działających
w branży komunalnej przy zagospodarowywaniu odpadów.
Może przy tym korzystać z doświadczeń Bax Baumaschinen. – Nasi klienci to przede
wszystkim firmy działające
w szeroko pojętej sferze recyklingu, przemysłu i logistyki.
Maszyny produkowane przez
firmę Sennebogen prezentują
tak wysoką jakość i są na tyle
uniwersalne, że mogą znaleźć
zastosowanie u bardzo szerokiego spektrum użytkowników. Trzeba jednak pamiętać,
ze wielkość maszyn i związa-

śnie pojmujemy naszą misję – tłumaczy Thomas Bax.
Komatsu Poland natychmiast
po podpisaniu umowy z Sennebogenem
przystąpiło
do realizacji jej zapisów. Jak
wygląda to w praktyce?
Głównym celem dla nowego
dealera jest oczywiście sprzedaż fabrycznie nowych maszyn. Niemal natychmiast
po podpisaniu umowy z Sennebogenem w Komatsu Poland rozpoczęto tworzenie
bazy klientów. Chodzi o to,
by odpowiednio przygotować
się choćby do przejęcia opieki serwisowej nad użytkowa-

Uścisk dłoni prezesów. Thomas Bax i Takahide Oshitani w chwilę po zakończeniu
rozmów na temat koegzystencji Bax Baumaschinen i Komatsu Poland w dystrybucji
maszyn i urządzeń Sennebogen Green Line na polskim rynku

ny z tym koszt nabycia, ograniczają wielkość i wzrost rynku. Na zakup maszyn Sennebogen decydować się mogą
firmy mające duże potrzeby
w zakresie przeładunków i będące w stanie w pełni wykorzystać potencjał sprzętu.
W efekcie polski rynek nie jest
jeszcze na tyle głęboki, by
uzasadniało to specjalizację
branżową. Zasadą naszego
działania jest maksymalnie
indywidualne
podejście
do każdego projektu sprzedażowego. Wymaga to rozpoznania specyfiki potrzeb naszych klientów w wielu obszarach działalności i tak wła-

nymi przez nich maszynami.
– Nakreśliliśmy szczegółowe
plany działania. Mamy ambicje nawiązania osobistego
kontaktu ze wszystkimi użytkownikami maszyn Sennebogen pracujących na terenach
objętych naszym działaniem.
Każdemu z nich zaoferujemy
usługi serwisowe oraz zaopatrzenie w komponenty i części zamienne. Tak w chwili
obecnej przedstawiają się
nasze główne priorytety,
do realizacji których przystąpiliśmy wraz z chwilą złożenia
podpisów parafujących umowę z Sennebogenem – mówi
Takahide Oshitani.

Od stycznia tego roku Komatsu Poland przejmie też opiekę
serwisową nad maszynami
Sennebogen. Serwis oparty
będzie na strukturach Komatsu Poland, ale naprawy wykonywane będą przez osobnych
mechaników specjalizujących
się w obsłudze maszyn Sennebogen. Sprawia to, że konieczne będzie zatrudnienie
dodatkowych mechaników
oraz zwiększenie liczby pojazdów serwisu mobilnego. Pracownicy serwisu przejdą odpowiednie przeszkolenie. Już
na początku stycznia gościli oni
w Niemczech, gdzie wzięli
udział w szkoleniach obejmujących naprawę maszyn, kwestie
logistyczne przy realizacji zamówień na maszyny i części
zamienne oraz wsparcia technicznego dotyczącego doboru
i właściwej eksploatacji maszyn marki Sennebogen.
Komatsu Poland utrzymywać
będzie własny magazyn części zamiennych. Jego stany
koordynowane będą przez
producenta. – Jak już wspomniałem, dokonujemy systematycznej weryfikacji listy posiadaczy maszyn Sennebogen.
Uzupełniamy ją na bieżąco,
a gdy uporamy się z tym zadaniem, znać będziemy nie
tylko liczbę i typ użytkowanego sprzętu, ale także stopień
jego wyeksploatowania. Dzięki
temu dość precyzyjnie ustalić
będziemy mogli liczbę i rodzaj
części zamiennych oraz wszelkich komponentów, które bezwzględnie znaleźć się będą
musiały w naszym magazynie
i być dostępne od ręki. Są one
bowiem niezbędne do utrzymania maszyn w należytym
stanie technicznym. Jeżeli
jednak zdarzy się sytuacja, że
z jakichkolwiek przyczyn danej części nie będzie w naszych zasobach, to w trybie
pilnym sprowadzimy ją z centralnego magazynu firmy Sennebogen znajdującego się
na
terenie Niemiec – podsumowuje
Takahide Oshitani.
www.sennebogen.com
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Cat 950M – pomiar masy ładunku z podziałem na frakcje
Od połowy ubiegłego roku firma „Czystość” z podwarszawskiego Wołomina eksploatuje ładowarkę kołową Cat 950M. Pierwsza maszyna tej serii dostarczona polskiemu użytkownikowi wyróżnia się między innymi montowanym fabrycznie nowoczesnym systemem dynamicznego ważenia urobku w rozbiciu na poszczególne frakcje
W porównaniu z maszynami wcześniejszej generacji K,
ładowarka Cat 950M ma lepsze osiągi i większą o dziesięć
procent wydajność paliwową.
To zasługa między innymi nowego silnika Cat C7.1 Acert,
który nie tylko spełnia najwyższe standardy pod względem emisji spalin, ale przede
wszystkim pracuje z niższą
prędkością obrotową i posiada większą sprawność cieplną. Ważną rolę z punktu widzenia zużycia oleju napędowego odgrywa także nowa, pięciostopniowa skrzynia
biegów Cat Power-Shift,
umożliwiająca zmianę przełożeń przy włączonej blokadzie
przekładni hydrokinetycznej.
Dzięki temu straty energii
w układzie przeniesienia napędu są ograniczone do minimum nie tylko podczas jazdy
ze stałą prędkością, ale także
w trakcie przyspieszania.
Konstruując ładowarkę 950M
dużo uwagi poświęcono również hydraulice. Główny rozdzielacz ma teraz konstrukcję
monoblokową i obejmuje sekcję kontroli komfortu jazdy
współpracującą z dwoma
akumulatorami hydraulicznymi. Nowe rozwiązanie zmniejszyło masę własną układu
i ograniczyło o czterdzieści
procent liczbę miejsc, w których mogłoby dojść do wycieku.
Nie ujmując niczego powyższym zaletom, zauważyć trzeba, że dla wielu użytkowników
szczególne znaczenie ma jednak montowany standardowo
we wszystkich ładowarkach
Cat – począwszy właśnie
od serii M – system Cat Production Measurement (CPM).
Podczas napełniania łyżki pozwala on na precyzyjne określenie masy urobku bez prze22 Pośrednik Budowlany

Firma „Czystość” jest pierwszym w Polsce użytkownikiem ładowarki Cat 950M. Eksploatowana przez nią maszyna wykorzystywana jest przede wszystkim do hałdowania kruszyw oraz załadunku materiałów do koszy zasypowych wytwórni mas bitumicznych. Pracuje około ośmiu-dziesięciu godzin na dobę

rywania cyklu załadunku czy
wykonywania dodatkowego
ruchu. Wyniki pomiaru są wyświetlane w czasie rzeczywistym na specjalnym, kolorowym ekranie dotykowym, wykorzystanym również do pokazywania obrazu z kamery cofania. Nowoczesne rozwiązanie
pozwala skutecznie wyeliminować załadowanie zbyt małej
lub zbyt dużej ilości materiału,
a tym samym zapobiec wielu
kłopotliwym sytuacjom. „Przeważenie” wywrotki wiąże się
bowiem z koniecznością cał-

kowitego opróżnienia skrzyni
i powtórnym załadunkiem, natomiast „niedoważenie” powoduje straty wynikające z niepełnego wykorzystania ładowności samochodu ciężarowego.
Jest to szczególnie odczuwalne przy wielu kursach na długich trasach. System wagowy
CPM oferowany przez firmę
Caterpillar nawet w wersji technologicznej (do wyboru jest
jeszcze wersja certyfikowana)
zapewnia bardzo wysoką dokładność na poziomie ±1%.
Dzięki temu z powodzeniem

Właściciele firmy „Czystość”, od lewej Dawid, Jerzy i Jacek Szpańscy nie kryją
zadowolenia z najnowszego nabytku. Ładowarkę Cat chwalą głównie za niskie
zużycie paliwa i zaawansowany system ważący

może być on wykorzystywany
w zakładach pracujących
w oparciu o receptury (cementownie, węzły betoniarskie, wytwórnie mas bitumicznych), jak
również punktach sprzedaży
kruszyw, opału, płodów rolnych itp. Ponadto możliwy jest
pomiar masy załadowywanych
materiałów z podziałem
na frakcje, co ułatwia i przyspiesza procesy produkcyjne,
ale także pomaga w inwentaryzacji stanów magazynowych.
Gromadzone dane zapisywane są w systemie CPM, a następnie eksportowane do menedżera floty za pomocą technologii Cat Connect Payload.
Aktualnie zestaw informacji
przesyłanych drogą satelitarną
nie obejmuje jeszcze danych
z podziałem na frakcje. Można je pobrać bezpośrednio
z systemu CPM lub zdalnie, ale
przy wykorzystaniu technologii
GSM. Obecnie rozwiązanie to
dostarcza Sitech, wkrótce pojawi się ono również w ofercie
firmy Caterpillar. Do analizy,
przetwarzania pobranych informacji i tworzenia szczegółowych
raportów służy dobrze znany interfejs użytkownika – VisionLink,
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pozwalający na wygodne monitorowanie maszyny z dowolnego komputera podłączonego do internetu.
Do pomiaru masy urobku wykorzystywane są czujniki położenia łyżki oraz czujniki ciśnienia w układzie hydraulicznym.
Wraz z odpowiednim oprogramowaniem umożliwiają one
nie tylko dokładne ważenie załadowywanego materiału, ale
także pozwalają na precyzyjne
usypywanie urobku. W trakcie
wykonywania takiej czynności
operator może obserwować
zmiany masy ładunku w czasie rzeczywistym, nie musi
więc powtórnie nabierać urobku. Cat Production Measurement może dodatkowo współpracować z systemem Aggregate Autodig pozwalającym
na automatyzację wielokrotnie
powtarzanych operacji. Rozwiązanie to pozwala wyeliminować błędy pracowników
spowodowane na przykład
zmęczeniem i zapewnia jednakową, wysoką wydajność pracy w ciągu całej zmiany.
O zaletach nowej ładowarki
Cat 950M i systemu CPM jako
pierwsza w Polsce mogła
przekonać się wołomińska firma „Czystość”. Przedsiębiorstwo założone w roku 1991
przez Jerzego Szpańskiego
początkowo zajmowało się
eksploatacją i rekultywacją
składowisk odpadów (stąd
też jego nazwa), od trzynastu
lat skupia się natomiast
na kompleksowej budowie
dróg. Obecnie firmę rodzinną
prowadzi Jerzy Szpański
wraz z synami Jackiem i Dawidem. Spółka „Czystość”
wykonuje prace głównie na terenie województwa mazowieckiego, ale w swoim dorobku ma też kilka inwestycji
zrealizowanych w innych częściach Polski. Firma posiada
sprzęt różnych marek, bo jak
tłumaczą jej właściciele pozwala to im na sprawdzanie
jakości różnych maszyn oraz
standardów obsługi posprzedażowej deklarowanych przez
ich dystrybutorów. Kierując

Obsługa systemu Cat Production Measurement jest prosta i intuicyjna. Monitor z ekranem dotykowym zamontowany został
na prawym słupku międzyokiennym w jego górnej części, operator nie musi więc odrywać stale wzroku od osprzętu. Dotykowy
ekran służy również do wyświetlania obrazu z kamery cofania

Dane dotyczące masy kruszyw załadowywanych do wytwórni oraz szczegółowe
informacje dotyczące eksploatacji maszyny mogą być wyświetlane na dowolnym
komputerze w biurze firmy. Umożliwia to aplikacja internetowa VisionLink

się tą zasadą właściciele firmy
„Czystość” zdecydowali się
na zakup ładowarki produkcji
Caterpillar, choć wpływ na ich
wybór miało jeszcze kilka innych czynników. – Zdecydowaliśmy się na Cata głównie
z dwóch powodów. Jednym
z nich była niska utrata wartości. Maszyny Cat utrzymują cenę. Łatwo to zauważyć przeglądając oferty z rynku wtórnego. Poza tym uważamy, że Cat
to dominująca marka, więc
postanowiliśmy zapłacić więcej, aby mieć dobry sprzęt.
Rozważaliśmy jeszcze ładowarki konkurencyjnych producentów, które pod względem
zużycia paliwa czy ergonomii
w naszych testach wypadły
podobnie, ale argumentem
na korzyść Cata był bardzo nowoczesny system wagi z mo-

nitoringiem maszyny on-line.
Jest on fabryczny i pozwala
na dokładną inwentaryzację
kruszyw z podziałem na frakcje. Na bieżąco mamy więc
podgląd ilości każdego materiału załadowanego do kosza
zasypowego wytwórni czy ciężarówki i nie musimy chodzić
do maszyny, aby sczytywać takie informacje. W znaczący
sposób ułatwia nam to pracę,
ponieważ dokładnie wiemy, ile
danego kruszywa już wykorzystaliśmy, a ile pozostało go
na placu – tłumaczy Dawid
Szpański. O nowej maszynie
zakupionej przez firmę „Czystość” w pochlebny sposób
wypowiada się też jej operator
Grzegorz Michalski. – Do tej
pory pracowałem na ładowarkach, które miały po kilkanaście lat, dlatego komfort, wy-

dajność czy zużycie paliwa, jakie oferuje ta maszyna są olbrzymim przeskokiem. Z łyżką 3,6 m3 ładowarka Cat właściwie nie czuje obciążenia,
a jej spalanie przy obsłudze
wytwórni oscyluje na poziomie 10 litrów na godzinę. Każdy, kto wejdzie do tej maszyny
i popracuje na niej chociaż
chwilę, od razu zauważy bardzo dobrą widoczność we
wszystkich kierunkach i znakomite wyciszenie wnętrza.
Jacek Szpański podkreśla, że
budowa dróg to praca sezonowa. – Z największą intensyfikacją robót mamy do czynienia
od wczesnej wiosny do końca
roku budżetowego, pełna dostępność maszyn ma więc kluczowe znaczenie dla terminowej realizacji zleceń. Przed zakupem sprzętu zawsze bierzemy więc pod uwagę poziom
obsługi posprzedażowej. Również pod tym względem dealer
maszyn Cat, czyli firma Bergerat
Monnoyeur, ma wiele do zaoferowania, posiada bowiem blisko setkę pojazdów serwisowych i stu dwudziestu mechaników. Wierzymy zatem, że nasza
ładowarka zawsze będzie gotowa do pracy, a my unikniemy
problemów wynikających z bezproduktywnych przestojów – komentuje
Jacek Szpański.
www.b-m.pl
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Astec Warm Mix Asphalt System – niższa temperatura i zużycie energii
W ciągu minionych piętnastu lat wypracowano cały szereg metod produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych na ciepło (WMA). Mankamentem większości z nich są wysokie koszty dodatków
i konieczność przestrzegania ścisłych procedur. Krakowska spółka Amago proponuje drogowcom
rozwiązanie problemu. Technologia reprezentowanego przez nią amerykańskiego koncernu Astec
Inc. jest nie tylko mniej skomplikowana, ale przede wszystkim znacznie tańsza
Korzyści płynące ze stosowania technologii wytwarzania
mieszanek na ciepło, takie jak
ograniczenie zużycia energii
i emisji szkodliwych substancji oraz eliminacja tworzącego
się dymu i wyziewów są doceniane przez branżę drogową.
Technologia WMA pozwala
ponadto na wytwarzanie i rozkładanie mieszanki mineralno-asfaltowej w znacznie niższej temperaturze – zazwyczaj
od dziesięciu do czterdziestu
stopni Celsjusza – niż ma to
miejsce w przypadku metody
tradycyjnej. Aby to osiągnąć,
obniżyć najpierw należy lepkość asfaltu. Utrzymanie niskiego poziomu lepkości pomimo
stosunkowo niskiej temperatury mieszanki, pozwala na jej
swobodne mieszanie, układanie i zagęszczanie. Niestety,
wiele spośród technologii produkcji ciepłej mieszanki na ciepło jest drogich. Ich stosowanie wiąże się z wysokimi kosztami dodatków oraz koniecznością przestrzegania specjalnych procedur. Na przykład
stosowane być muszą specjalne systemy transportu asfaltu
zapewniające osiągnięcie prawidłowej lepkości w niskich
temperaturach. Alternatywę stanowi wykorzystywanie asfaltów
modyfikowanych. Zarówno dodatki do asfaltu, jak i sam asfalt
modyfikowany są bardzo drogie. Odbija się to zauważalnie
na cenie gotowej masy.
Rozwiązanie problemu stanowi Astec Warm Mix Asphalt
System. Technologia ta polegająca na spienianiu zwykłego asfaltu, nie wymaga bowiem stosowania ani drogich
dodatków, ani asfaltów modyfikowanych, nie ma też potrzeby modyfikacji receptury
mieszanki MMA. Dodatkową
24 Pośrednik Budowlany

zaletą jest możliwość stosowania tej metody bez obniżania temperatury mieszanki.
Umożliwia to transportowanie
masy na większe odległości
i układanie jej w niższej temperaturze w niesprzyjających
warunkach atmosferycznych.
Tak zwany asfalt spieniony
można uzyskać za pomocą

jest na instalacji dostarczającej
asfalt ze zbiornika. Metoda ta
polega na wstrzykiwaniu niewielkiej ilości wody do gorącego asfaltu. Woda zaczyna parować i tworzą się mikroskopijne pęcherzyki powietrza, właśnie one redukują lepkość asfaltu pomimo obniżonej temperatury. Woda dostarczana

jednego litra wody, a jej ilość
zawarta w gotowej mieszance
jest nawet dziesięciokrotnie
mniejsza. Jej większość odparuje bowiem w trakcie procesu spieniania.
W skład systemu koncernu
Astec wchodzi odporny na korozję zbiornik wody. Jest on
wyposażony w automatyczny

Zalety płynące ze stosowania mieszanek przygotowanych w technologii koncernu Astec Inc. polegające na ograniczeniu zużycia energii
i emisji szkodliwych wyziewów pozwalają lepiej chronić drogi oddechowe załogi rozściełacza

kilku różnych metod. Najstarszą z nich jest tak zwany proces WAM-Foam. Polega on
na tym, że wysuszone kruszywo podaje się do otaczarki,
następnie dodaje miękki asfalt, a na końcu spieniony
twardy asfalt. W efekcie otrzymuje się mieszankę o wymaganych właściwościach.
Drugą metodą jest techonologia proponowana przez koncern Astec Inc. Polega ona
na wstrzykiwaniu wody do gorącego asfaltu tuż przed mieszalnikiem. Wdrożenie tej technologi sprowadza się do zainstalowania przystawki do spieniania asfaltu i zintegrowania
jej z modernizowaną otaczarnią. Urządzenie montowane

jest do układu za pomocą
pompy która poprzez system
zaworów pozwala na dokładne
dozowanie jej do systemu, jej
ilość dozowana jest precyzyjnie za pomocą mikroprocesorowego układu sterującego,
który analizuje przepływ asfaltu. Woda wstrzykiwana jest
do ciekłego asfaltu poprzez wykonane ze stali nierdzewnej
wtryskiwacze
umieszczone
nad komorą spieniania. Asfalt
przepływa przez komory pieniące, gdzie jest dokładnie mieszany z powietrzem powstałym
w procesie odparowania wody.
Ilość wody dodawana do asfaltu jest niewielka. Średnio
do wyprodukowania jednej tony WMA potrzeba zaledwie

zawór napełniający. Jeśli wody jest za mało, system natychmiast alarmuje operatora
o jej niskim poziomie. Dzięki
temu niedobór może zostać
szybko uzupełniony i mieszanka nie jest marnowana.
Technologia asfaltu spienionego koncernu Astec może być
wykorzystywana w otaczarniach wszelkich typów i wielkości. Jako że system jest
kompaktowy, daje się bardzo
łatwo „wprzęgnąć” w istniejącą instalację mającą zadanie
dostarczania asfaltu do mieszalnika. Bez problemu można go więc stosować
także w otaczarniach
innych producentów.
www.amago.pl

Firma AMAGO Sp. z o.o. jest wy∏àcznym dystrybutorem wytwórni mas bitumicznych
amerykaƒskiej firmy ASTEC Inc. W ofercie znajdà Paƒstwo zarówno wytwórnie o dzia∏aniu
ciàg∏ym, jak i cyklicznym. Gama produktów obejmuje otaczarnie mobilne, semi-mobilne oraz
stacjonarne o wydajnoÊci od 80 do 600 t/h
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Komatsu – trzy lata z „inteligentną” koparką
Koparka hydrauliczna Komatsu PC210LCi-10 miała swój oficjalny debiut
podczas targów Bauma 2013. W listopadzie tego samego roku pierwsze
egzemplarze zaczęły trafiać na place budowy w całej Europie. Maszyna ta, jako pierwsza na świecie koparka hydrauliczna, została fabrycznie
wyposażona w system sterowania pracą „intelligent Machine Control”
Komatsu uznało, że zbliżająca się edycja targów Bauma
stanowi doskonałą okazję
do publicznego podsumowania efektów z ponad dwóch
lat eksploatacji innowacyjnych maszyn. W Monachium
japoński koncern zamierza
ostatecznie udowodnić, że
system iMC podnosi efektywność wykorzystania maszyn
i sprawdza się nie tylko
na spycharkach.
Komatsu zamierza w Monachium definitywnie zadać kłam
twierdzeniom malkontentów
uważających, że iMC zamontowany na koparce nie pozwala w pełni kontrolować jej ruchów roboczych ze względu
na ich złożoność. Wprost
przeciwnie, konsekwentnie
rozwijana przez Komatsu we
współpracy z firmą Topcon
technologia iMC ma wszelkie
dane ku temu, by trwale zrewolucjonizować wykorzystanie koparek hydraulicznych.
Analiza danych eksploatacyjnych maszyn pracujących
w różnych warunkach, pokazuje, że iMC podnosi efektywność wykorzystania koparki.
Nawet mniej doświadczony
operator PC210LCi-10 może
uzyskać doskonały rezultat
pracy wiernie odpowiadający
założeniom projektu. Dzięki
systemowi intelligent Machine
Control obsługujący maszynę
może w pełni skoncentrować
się na wykonywanym zadaniu
bez ryzyka zbyt głębokiego
kopania, odspojenia za grubej
warstwy podłoża czy zdeformowania skarpy. Rytmiczna praca bez konieczności
przeprowadzania poprawek
i korekt nie tylko podnosi efektywność działania i ogranicza
koszty eksploatacyjne, ale także zwiększa bezpieczeństwo
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samego operatora oraz innych
pracowników przebywających
na placu budowy.
System Komatsu iMC powstały i rozwijany we współpracy
z firmą Topcon składa się
z zespołu czujników umieszczonych na wysięgniku, ramieniu i łyżce, siłowników hydraulicznych ze zintegrowanymi sensorami oraz modułu
sterującego IMU+. Stanowi

pozycję samej koparki i krawędzi jej łyżki. W przeciwieństwie do wymogów systemu
montowanego na spycharce,
w przypadku koparki nie wystarczy zastosowanie pojedynczej anteny GNSS. Niezbędne jest zastosowanie
dwóch, poruszający się wysięgnik zakłóca bowiem odbiór sygnałów satelitarnych.
Operator maszyny każdego

Duży kolorowy ekran dotykowy w kabinie koparki Komatsu PC210LCi-10 umożliwia
operatorowi błyskawiczne ustawienie wielu parametrów funkcji automatyzujących
cykle robocze. Aż chce się pracować!

on serce układu i – najprościej rzecz ujmując – służy
do określania orientacji zarówno maszyny, jak krawędzi
łyżki oraz stabilizacji ich położenia względem danych zawartych w projekcie cyfrowym. Moduł sterujący określa
kąt położenia maszyny dzięki
możliwości permanentnego
przetwarzania danych zbieranych przez czujniki kąta obrotu i przyspieszenia, tak zwane akcelerometry. Precyzyjne
anteny odbiornika GNSS
zbierają sygnały z satelitów
pozwalając ustalić dokładną

dnia przed rozpoczęciem pracy musi także sprawdzać prawidłowość działania anten.
Kluczowe znaczenie dla poprawności i efektywności
działania systemu iMC mają
parametry sensorów. Dlatego
też Komatsu zdecydowało
się na zastosowanie podzespołów nowej generacji własnej konstrukcji. Wyróżniają
się one niskim poziomem
szumów, dużą czułością oraz
szerokim zakresem działania
umożliwiającym wieloosiowy
odczyt danych o położeniu
maszyny oraz dokładnej po-

zycji zarówno jej wysięgnika,
jak i osprzętu roboczego.
Opanowanie funkcji systemu
iMC nie jest skomplikowane.
Obsługuje się go intuicyjnie.
Operator podczas pracy otrzymuje „podpowiedzi” w formie
sygnałów akustycznych oraz
wizualnych pojawiających się
na dużym, bo mierzącym
aż 12,1 cala kolorowym ekranie dotykowym. Zapewnia pełne, trójwymiarowe odwzorowanie terenu. W zależności
od indywidualnych preferencji
i charakteru wykonywanego
zadania operator może wywołać na ekranie konkretną funkcję. Może na przykład śledzić
aktualny postęp robót. Skorzystać może z powiększonego
obrazu lub trójwymiarowego
widoku z lotu ptaka ułatwiającego ocenę rezultatu prac niwelacyjnych. Informacje mogą
być wyświetlane na ekranie
jednocześnie – wówczas dzielony jest on na trzy części – albo też być sekwencyjnie wywoływane przez operatora.
Monitor umożliwia też śledzenie w czasie rzeczywistym położenia krawędzi łyżki. Korzystając z systemu Komatsu
iMC, w którym nie występuje
problem z opóźnieniem transmisji danych, ograniczyć można tyczenie i czynności weryfikacyjne na placu budowy lub
nawet kompletnie je wyeliminować. Podnosi to bezpieczeństwo pracy, chociażby
z racji tego, że w pobliżu pracujących maszyn przebywać
musi mniej pracowników.
Komatsu zwraca uwagę, że
na efektywność działania
systemu iMC wpływ ma także odpowiednio dobrany
osprzęt roboczy. Podczas
kwietniowych targów Bauma
japoński koncern zaprezentuje koparkę PC210LCi-10 wyposażoną w specjalistyczną
łyżkę obrotową. Osprzęt stanowi jeden z pierwszych
efektów współpracy z działem konstrukcyjnym przejętej
przez Komatsu niemieckiej
firmy Lehnhoff. Jak wiadomo,
ma ona istotne dokonania

MASZYNY BUDOWLANE

Zdaniem ekspertów „intelligent Machine Control” ma wszelkie dane ku temu, by zrewolucjonizować efektywność użytkowania koparek hydraulicznych. Dzięki innowacyjnemu systemowi nawet mniej doświadczony operator pracuje precyzyjnie i wydajnie

w konstruowaniu i produkcji
narzędzi roboczych, łyżek
oraz szybkozłączy. Nowa łyżka obrotowa umożliwia precyzyjne profilowanie lub korytowanie terenu, przy jednoczesnym ograniczeniu konieczności dokonywania ciągłych
korekt pozycji maszyny.
Poproszeni o wymienienie
najważniejszej zalety systemu
iMC, specjaliści Komatsu odpowiadają bez wahania, że
jest nią zwiększona produktywność. Automatyzacja kopania czy skarpowania pozwala bowiem ograniczyć liczbę cykli roboczych, praktycznie wyeliminować ryzyko popełnienia błędu, a tym samym
konieczność przeprowadzania czasochłonnych i kosztownych poprawek. Dzięki temu właściciel maszyny może
ograniczyć koszty eksploatacyjne, chociażby ze względu
na niższe zużycie paliwa.
Użytkownicy „inteligentnej”
koparki mogą śledzić podstawowe parametry robocze
systemu iMC i zarządzać jego podstawowymi funkcjami
za pomocą systemu telematycznego Komtrax. Ci którym
to nie wystarczy, opcjonalnie
skorzystać mogą z oferowanego przez Topcon systemu
Sitelink 3D Enterprise służącego do centralnego zarządzania placem budowy. Dzięki niemu osoba znajdująca

Dzięki systemowi intelligent Machine Control obsługujący maszynę może w pełni skoncentrować się na wykonywanym zadaniu bez ryzyka zbyt głębokiego kopania, odspojenia
za grubej warstwy podłoża czy zdeformowania skarpy

Komatsu zwraca uwagę, że na efektywność systemu iMC wpływ ma także odpowiednio dobrany osprzęt roboczy

się w biurze monitorować
może pracę w terenie, nawet
na różnych oddalonych
od siebie placach budowy.
Sitelink 3D Enterprise umożliwia szczegółową kontrolę
pracy systemu iMC, a także
przesył danych zarówno
od maszyny, jak i w odwrotnym kierunku. Możliwe jest
wgrywanie projektów, przesyłanie danych, dokonywanie
aktualizacji oprogramowania,
wysyłanie komunikatów dla
operatora czy oglądanie
efektów wykonanej pracy
za pośrednictwem kamery.
Sitelink 3D Enterprise pozwala także śledzić parametry
pracy maszyny w zakresie
spalania, obciążeń poszczególnych podzespołów, lokali-

zacji miejsca pracy oraz stanu technicznego wszystkich
newralgicznych układów.
Koparka PC210LCi-10 ze zintegrowanym fabrycznie systemem iMC znalazła się
w sprzedaży przed ponad dwoma laty. Do tej pory
na całym świecie nabywców
znalazło około sześciuset
sztuk koparek wyposażonych fabrycznie w system
iMC. Zważywszy, że to maszyny należące do populanej
klasy 21 ton, zapytać można – dużo to, czy mało?
Z całą pewnością takich koparek mogłoby być w użyciu
zdecydowanie więcej. Szczególnie w czasach, gdy dla
każdego przedsiębiorcy budowlanego coraz większe
znaczenie ma maksymalne
skrócenie czasu trwania robót i ograniczenie kosztów
bieżącej eksploatacji. „Inteligentna” koparka Komatsu
powinna cieszyć się coraz
większym zainteresowaniem.
Tym bardziej, że zamontowany w niej fabrycznie system
iMC w żaden sposób nie determinuje, ani nie ogranicza
charakteru robót, do których
może być wykorzystywana.
Wprost przeciwnie, bez najmniejszej obawy przed uszko-

dzeniem zamontowanych fabrycznie podzespołów iMC,
można ją eksploatować w najtrudniejszych warunkach nawet z młotem hydraulicznym.
Wypada mieć zatem nadzieję,
że firmy zainteresowane zakupem koparki zaczną kalkulować koszty perspektywicznie.
Przestaną uważać, że system
iMC to tylko gadżet windujący cenę maszyny. Dadzą się
przekonać, że w dłuższej perspektywie ogranicza on wydatnie koszty eksploatacyjne
i przyspiesza wykonanie
prac. Barierą w zmianie sposóbu myślenia może być
zmienny charakter robót.
Trudno otrzymać na dłużej
zlecenia kopania na zadaną
głębokość, czy wykonywania skarp nasypów. A może
w Polsce można pokusić się
o optymizm? Z racji ostatniego już tak dużego zastrzyku środków unijnych,
który zintensyfikuje inwestycje, istnieje szansa na wzrost
zainteresowania „inteligentną” koparką. Z pewnością
sprawdzi się ona przy budowie
i modernizacji dróg, autostrad,
szlaków kolejowych,
wodociągów i systemów kanalizacji.
www.komatsupoland.pl
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ATUT RENTAL – sprzedaż i serwis traktowane na równi
Firma ATUT RENTAL od roku 1990 kompleksowo obsługuje klientów poszukujących najlepszego sprzętu budowlanego. Poza stale powiększającą się siecią wypożyczalni, liczącą obecnie szesnaście oddziałów na terenie całej Polski, ATUT RENTAL stale umacnia swoją pozycję
w zakresie sprzedaży i serwisu maszyn budowlanych
ATUT RENTAL specjalizuje
się w sprzedaży sprzętu
do obróbki mokrego betonu
i powierzchni betonowych,
prac drogowych i wyburzeniowych oraz robót ziemnych
i zagęszczania. Jako dealer
najlepszych światowych marek oferuje sprzęt, który każdego dnia sprawdza się
w trudnych warunkach wypożyczalni. Od roku 2005 ATUT
RENTAL jest wyłącznym dealerem maszyn marki Bobcat
w regionie Mazowsza.
W ofercie znajdują się zarówno minikoparki, miniładowarki i ładowarki teleskopowe,
jak i pełna gama akcesoriów,
które sprawiają, że jedna maszyna może wykonać
szereg bardzo zróżnicowanych prac – od kopania rowów, po wycinkę drzew.
Wśród nowości w ofercie
sprzedaży ATUT RENTAL
znajdują się m.in. myjki ci-

Oferowane przez ATUT RENTAL wózki transportowe Thwaites sprawdzają się doskonale zarówno na małych, jak i największych placach budowy

dów i maszyn opuszczających place budowy. ATUT
RENTAL jako importer firmy
Brendon Powerwashers oferuje bogaty wybór myjek ciśnieniowych dla branży budowlanej, gospodarki komunalnej,
rolnictwa czy przemysłu. Myjki
Brendon Powerwashers imponują skutecznością dzięki wy-

ATUT RENTAL oferuje usługi profesjonalnego serwisu. Jego działalność podporządkowana jest pełnej skuteczności przeprowadzonych napraw

śnieniowe Brendon Powerwashers z podgrzewaczem
wody, czy nowa linia wózków
transportowych Thwaites.
Myjki czyszczące cieszą się
coraz większym zainteresowaniem m.in. ze względu
na obowiązek mycia pojaz30 Pośrednik Budowlany

sokiemu ciśnieniu wody
od 207 do 345 bar, wydajnym
silnikom Honda lub Yanmar
oraz możliwości wykorzystania
środków chemicznych podawanych z oddzielnego zbiornika. W sytuacji utrudnionego
dostępu do bieżącej wody do-

skonale sprawdzają się przewoźne myjki ciśnieniowe
z własnym zbiornikiem na wodę o pojemności 940 litrów.
Nowa linia wózków transportowych Thwaites wyposażonych w automatyczną przekładnię, cieszy się uznaniem
klientów. Dzięki temu rozwiązaniu ogranicza się ryzyko przeciążenia maszyny
i uszkodzenia elementów napędowych, np. podczas podjazdu z ładunkiem pod wzniesienie. Najbardziej popularne
są wózki o pojemności od 2
do 4 ton, wykorzystywane zarówno na dużych, jak i mniejszych budowach. Coraz
większym powodzeniem cieszą się także większe maszyny o pojemności 6 oraz 9 ton,
które wykorzystywane są
przede wszystkim w drogownictwie do transportu ziemi
na nierównym terenie.
Podstawowe kryteria, które
muszą spełniać wszystkie oferowane przez ATUT RENTAL
maszyny, to wytrzymałość,
niezawodność oraz łatwość
obsługi i serwisu. Maszyny są
dostępne od ręki, a przed zakupem każdy klient ma możliwość ich przetestowania.
Poza szeroką ofertą maszyn

nowych i używanych, często
sprowadzanych na specjalne zamówienie, ATUT RENTAL dysponuje bogatym magazynem stale dostępnych
części zamiennych i akcesoriów do młotów, frezarek, zacieraczek itp.
Wszystkim
posiadającym
własny sprzęt budowlany
ATUT RENTAL oferuje usługi
profesjonalnego, mającego
ponad 25-letnie doświadczenie serwisu. Jego działalność
w każdym przypadku podporządkowana jest oczekiwaniom klientów co do skuteczności przeprowadzonych napraw. Wszystko to jest możliwe dzięki dużemu doświadczeniu i cyklicznym szkoleniom mechaników, będących
ekspertami w naprawie określonych typów maszyn. Dzięki temu potrafią prawidłowo
rozpoznać przyczyny problemów i zaproponować najbardziej korzystne dla klienta
rozwiązanie. Czas naprawy
zdecydowanie skraca dobrze
zaopatrzony magazyn części
zamiennych oraz wyposażenie hal warsztatowych, pozwalające na sprawne serwisowanie również większych
maszyn. Mniejsze naprawy
i przeglądy wykonywane są
często u klienta. W razie konieczności organizowany jest
odbiór i dostawa serwisowanych maszyn do klienta.
Klienci serwisu mogą skorzystać z usług wypożyczalni
i bezproblemowo kontynuować prace w czasie dokonywania naprawy.
ATUT RENTAL jest autoryzowanym serwisem marek, takich jak: Bobcat, Bomag, Contec, Doosan, Enar,
Macdonald Pneumatic Tools, Thwaites.
www.atutrental.pl

KOMPONENTY

Autos wkracza w świat maszyn budowlanych
Autos należy do grona największych w Polsce dystrybutorów części zamiennych do pojazdów użytkowych. Bazując na blisko 25-letnim doświadczeniu
wraz z początkiem roku 2016 oferta sieci została poszerzona o części i komponenty do maszyn budowlanych, które są dostępne w trzydziestu trzech
z siedemdziesięciu czterech oddziałów działających na terenie Polski
Autos w nowym obszarze
działania stawia wyłącznie
na uznane i sprawdzone marki. Już na wstępie do współpracy pozyskano takich producentów, jak: BLACK IRON,
EXIDE, CORTECO, HENGST,
FUCHS, BOSCH, WIX, FLEETGUARD czy MANN FILTER. Nawiązanie kooperacji
z renomowanymi dostawcami pozwoliło zgromadzić bogaty asortyment wyjściowy
przeznaczony do wybranych
modeli koparko-ładowarek
dwóch producentów: JCB
do modeli 3CX, 4CX oraz Caterpillar (Cat) stosowany
do maszyn Cat 428 i Cat 432.
W ofercie znalazły się również filtry, oleje, smary i płyny
eksploatacyjne do pozostałych modeli koparko-ładowarek i innych rodzajów maszyn
JCB i Cat, a także innych producentów maszyn i sprzętu
budowlanego.
W wyniku decyzji o poszerzeniu
zakresu działania na półkach
magazynowych w trzydziestu
trzech filiach firmy Autos znalazły się sprawdzone części
oraz podzespoły do maszyn
budowlanych:
• podzespoły układu napędowego: łożyska, uszczel-

niacze, półosie, wały, krzyżaki, tarczki cierne, przekładki, drążki kierownicze,
podz. zwolnicy, podz. mechan. różnicowego, pompy
transmisyjne, flansze;
• wkłady filtrów: powietrza,
paliwa, oleju, kabinowych
oraz hydraulicznych;
• podzespoły układu hydraulicznego: szybkozłączki,
komplety uszczelnień do siłowników hydraulicznych
oraz elektrozawory;
• podzespoły układu elektrycznego: rozruszniki, alternatory, czujniki, przełączniki, stacyjki, przekaźniki, lampy, akumulatory;
• podzespoły ramion roboczych maszyn: sworznie,
tulejki, uszczelniacze, elementy ślizgowe, elementy
zabezpieczające i zęby;
• podzespoły stanowiące wyposażenie kabiny operatora: lusterka, klamki oraz
kluczyki do stacyjki;
• podzespoły silnika: uszczelniacze, komplety uszczelek,
tłoki, tuleje, panewki, zawory,
paski osprzętu i napinacze;
• podzespoły układu paliwa:
pompki paliwa, podstawy
filtrów paliwa, odstojniki,
końcówki wtrysków, wtry-

skiwacze, przewody paliwowe, linki gazu, korki
zbiornika paliwa;
• podzespoły układu chłodzenia: pompy wody, termostaty, przewody układu
chłodzenia, chłodnice;
• podzespoły układu hamulcowego: pompki hamulcowe, serva, tarczki cierne,
przekładki, uszczelniacze
oraz klocki i linki hamulca
postojowego.
Profesjonalizm i najwyższa
jakość stanowią fundamenty
działania firmy Autos. Jej celem strategicznym jest rozbudowanie kanałów dystrybucji zarówno w Polsce, jak
i na rynkach Europy południowo-wschodniej. W celu
urzeczywistnienia planów
Autos dba o dostosowanie
standardów obsługi do potrzeb klientów, poszukuje innowacyjnych
rozwiązań
technologicznych oraz nowych dostawców, wdraża
nowatorskie
rozwiązania
sprzedażowe, rozbudowuje
powierzchnie magazynowe,
optymalizuje system kontroli
jakości. Olbrzymią wagę firma przywiązuje do kwestii
logistycznych. Utrzymywanie, stała modernizacja

i optymalizacja funkcjonowania floty liczącej blisko sto
pięćdziesiąt pojazdów dostawczych obsługujących
codziennie trasy na terenie
całej Polski i za granicą, zapewnia klientom błyskawiczną dostępność części i podzespołów. Podkreślić warto,
że uruchomienie sprzedaży
tej kategorii produktów poprzedził szereg specjalistycznych szkoleń pracowników Autos. Dzięki nim
w każdej z trzydziestu trzech
filii prowadzącej sprzedaż
części zamiennych i komponentów do maszyn budowlanych na klientów czeka
dysponujący profesjonalną
wiedzą specjalista. Wkroczenie w nową, niezwykle
rozległą sferę obejmującą
części i komponenty do maszyn budowlanych, wymagało odpowiednich przygotowań, wiele czasu i zaangażowania. Autos dokłada
wszelkich starań, by jego
najnowszy dział dynamicznie się rozwijał. Negocjowana jest współpraca z kolejnymi dostawcami. Następnym
krokiem będzie rozszerzenie
oferty o części do minikoparek i ładowarek teleskopowych. Na stronie internetowej
www.autos.com.pl/ma szy ny
znaleźć można aktualne informacje na temat dostępnego
asortymentu,
dostawców,
promocji oraz kontakty do specjalistów
w oddziałach firmy.
www.autos.com.pl
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Camso Polska S.A. – nowy prezes, nowe wyzwania
Camso Polska S.A. (dawniej Solideal Polska S.A.) ma nowego prezesa zarządu. Stanowisko
to objął Krzysztof Polesiak, który pełnił dotychczas funkcję prokurenta, dyrektora generalnego Działu Opon i Gąsienic Budowlanych na Polskę oraz dyrektora Działu Opon i Gąsienic Budowlanych na Strefę Europy Centralno-Wschodniej
Osoba Krzysztofa Polesiaka
gwarantuje realizację strategii
Camso Polska. Firma dąży
konsekwentnie do umocnienia pozycji lidera w segmencie off-the-road obejmującym
opony do wózków widłowych
i maszyn budowlanych, gąsienice gumowe, felgi przemysłowe oraz systemy gąsienicowe. – Camso Polska
rozpoczęło kolejny etap rozwoju. Można śmiało powiedzieć, że tworzymy dziś fundamenty podmiotu, który
swoimi działaniami, nowymi
produktami, profesjonalnym
podejściem, wiedzą techniczną i szeroko pojętym
wsparciem sieci partnerskiej
oraz użytkowników będzie
kontynuować obrany kieru-

nek, ugruntowując i wzmacniając pozycję Grupy Camso
w Polsce. Rynek B2B, na którym działamy, to biznes mocno relacyjny, gdzie o sukcesie
decyduje szybki i efektywny
proces decyzyjny. Jestem
przekonany, że łącząc funkcję
prezesa zarządu spółki w Polsce, ale także dyrektora regionu Europy Centralno-Wschodniej, w pełni to gwarantuję – mówi Krzysztof Polesiak.
Nowego prezesa Camso Polska S.A. poprosiliśmy o potwierdzenie i skomentowanie
decyzji centrali firmy o rezygnacji z uczestnictwa w tegorocznej edycji monachijskich
targów Bauma. – Wiem, że dla
niektórych stanowi to spore zaskoczenie, ale rzeczywiście

Krzysztof Polesiak od ponad piętnastu
lat związany jest z branżą oponiarską
w segmencie przemysłowym (OTR)

Camso podjęło decyzję o nieuczestniczeniu w tegorocznej
edycji targów Bauma. Rezygnacja nie wynikła z tego, że
nasza firma nie ma do zaoferowania branży niczego intere-

sującego. Wprost przeciwnie,
na początku roku Camso wprowadziło na rynek cały szereg interesujących nowości, takich jak
chociażby skonstruowane do eksploatacji w najtrudniejszych warunkach opony do ładowarek – tłumaczy Krzysztof Polesiak.
Mimo, że Camso tym razem
zabraknie wśród wystawców
Baumy, odwiedzający monachijskie targi będą mogli obejrzeć ogumienie tej marki odwiedzając ekspozycję wielu producentów maszyn budowlanych.
Camso od lat udanie współpracuje bowiem z wieloma uznanymi firmami dostarczając do
ich fabryk opony
i gąsienice na pierwsze wyposażenie.
www.camso.co
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Szanowni Czytelnicy,
z rokiem, który rozpoczął się kilka tygodni temu, branża budowlana wiąże duże nadzieje. Ma być lepiej i musi być lepiej, bo
jeśli nie teraz, to kiedy? Znamy wielkość unijnych środków i mamy na co je wykorzystać. Do zrobienia jest wciąż wiele. Widać
to nie tylko na bocznych drogach krajowych, ale także w miastach, również tych większych. Któż z nas nie denerwował się
na głębokie koleiny, dziury czy połamane skrajnie dróg jeżdżąc po Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku czy Krakowie? Aby
wykonać zaplanowane od dawna remonty i modernizacje, potrzebne są nie tylko pieniądze, ale i sprzęt. Ten, który zakupiono
w czasach koniunktury, jest już nieco wysłużony i przestarzały, a tym samym mało wydajny i awaryjny.
Czas zatem rozejrzeć się za czymś nowym. Chcemy w tym pomóc, zwłaszcza jeśli chodzi o pojazdy ciężarowe. To fakt, że nie
jeździmy nimi na co dzień, ale wydając Pośrednika Budowlanego od dwudziestu lat i stale mając do czynienia ze wszystkimi
markami, umiemy je porównywać i obiektywnie oceniać korzystając przy tym z doświadczenia uznanych firm budowlanych.
Właśnie tak postępujemy aranżując od pewnego czasu testy długodystansowe wywrotek. Jako pierwszy do testowania oddał
nam swój pojazd Mercedes-Benz Polska, jesteśmy przekonani, że naszą inicjatywę docenią też inni dystrybutorzy pojazdów
budowlanych. Nie będą się przecież zadowalać pisaniem o ich samochodach zza biurka. Wierzymy, że każda z firm będzie
chciała pochwalić się swoją ofertą dla odradzającej się branży i użyczy nam pojazd dla „budowlanki”.
Zasady testu są przejrzyste. Dealer przekazuje nam pojazd, który następnie użyczamy trzem wybranym wspólnie firmom budowlanym. Każda z nich przez około dwa tygodnie będzie sprawdzać go w rzeczywistych warunkach pracy. Testujący nie są
przypadkowi. Wybierając partnera testu zwracamy również uwagę, aby była to firma, która do tej pory nie miała doświadczeń
z marką testowanego pojazdu, dzięki czemu może niezobowiązująco zapoznać się z jego zaletami. Z każdego testu powstają
łącznie cztery artykuły (jeden techniczny, trzy o charakterze reportażu), publikowane w trzech następujących po sobie wydaniach „Pośrednika Budowlanego”. W czasie testu pracuje również ekipa Posbud TV kręcąc profesjonalne filmy dokumentujący przebieg prób. Nie wyobrażamy sobie, aby w naszym projekcie zabrakło któregoś z dystrybutorów samochodów ciężarowych, dlatego już teraz namawiamy wszystkich coś znaczących w „budowlance” dystrybutorów pojazdów do wytypowania
i użyczenia nam na testy samochodu, który zaprzęgniemy do ciężkiej pracy w trudnym terenie placów budowy…
Karol Wójtowicz

Redaktor Prowadzący

JAZDA TESTOWA

www.posbud.pl

Oto samochody, które poddane zostały testom przez
Dział Pojazdów „Pośrednika Budowlanego”
Scania P410 6x4 z zabudową trójstronną KH-Kipper v
c Iveco Daily 50C17 4x2 z zabudową trójstronną Meiller-Kipper

DAF CF 440 FT z naczepą tylnozsypową Meiller-Kipper v

c Iveco Trakker AD380T41 6x4 z zabudową trójstronną KH-Kipper

Mercedes-Benz Sprinter 516 Bluetec 4x2 v
z zabudową trójstronną Iglopol

c Iveco Daily 70C17V 4x2 z nadwoziem furgonowym
Mercedes-Benz Arocs 4445 8x6 v
z zabudową tylnozsypową Skibicki
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rozmawiał z firmą:

Mercedes-Benz Trucks

Na pytania odpowiadali: Przemysław Rajewski, Dyrektor Zarządzający Mercedes-Benz Trucks,
Tomasz Ciesielski, kierownik marketingu Mercedes-Benz Trucks
oraz Jakub Dolaniecki, kierownik ds. kluczowych klientów działu zabudów Mercedes-Benz Trucks
Pośrednik Budowlany:
– Chcielibyśmy poznać
Państwa ocenę ubiegłego
roku i plany na obecny…
Mercedes-Benz Trucks: – Miniony rok na pewno był ciekawy, bo nikt nie spodziewał się
aż 27-procentowego wzrostu
sprzedaży. Było to przede
wszystkim zasługą popytu
na ciągniki siodłowe, które
stanowią 80 procent rynku.
Analizując segment budowlany, spodziewaliśmy się, że
ubiegły rok będzie przełomowy, ze względu na uruchomienie środków unijnych pozwalających na realizację dużych inwestycji. Rzeczywistość rozczarowała. Dopiero niedawno
rozstrzygnięto kilka przetargów i ruszyły projekty budowlane, ale jeszcze nie na oczekiwaną skalę. Tak więc z dużą
nadzieją patrzymy na bieżący
rok i liczmy, że w końcu wzrośnie sprzedaż pojazdów dla
sektora budowlanego. Czymś
przecież trzeba zbudować zaplanowane obwodnice, ekspresówki czy autostrady.
PB: – Jakiego poziomu
sprzedaży pojazdów powyżej 16 ton DMC będzie
można spodziewać się
w bieżącym roku?
MBT: – Z tego rodzaju szacunkami jest trochę, jak z grą w totolotka. Na razie gospodarka rośnie, rynek niemiecki, mimo
pewnych problemów, nadal ma
się dobrze, a do kłopotów z Rosją już się przyzwyczailiśmy.
W dłuższej perspektywie nie widać więc poważnych zagrożeń,
które kładłyby się cieniem na sytuację w transporcie krajowym
i zagranicznym. Zakładamy
więc, że sprzedaż najcięższych
pojazdów użytkowych będzie
podobna do ubiegłorocznej,
a więc w granicach 20-21 tysięcy sztuk. Jeśli zaś chodzi o ry-

nek pojazdów budowlanych, to
naszym zdaniem powinien on
wzrosnąć o jakieś 10-15%.
Więcej raczej nie będzie, mimo
to zabudowcy są większymi
optymistami i chcą budować
stoki. Trzeba jednak zachować
pewną ostrożność, bo wciąż nie
widać jeszcze klienta stojącego
u drzwi. Mamy tu na myśli głównie popyt na pojazdy z napędem wieloosiowym, w czym zawsze byliśmy bardzo dobrzy.

PB: – Jak zamierzacie walczyć o klientów?
MBT: – Ubolewamy, że nawet w segmencie najbardziej złożonych pojazdów,
jakimi są odmiany z napędami wieloosiowymi, wielu
klientów wciąż kieruje się
najniższą ceną. Staramy się
im tłumaczyć, że w naszym przypadku wyższa cena jest w pełni uzasadniona.
Arocs, czyli nasz flagowy

Uczestnicy rozmowy w siedzibie Mercedes-Benz Trucks, od lewej: Jakub Dolaniecki, Tomasz Ciesielski, Przemysław Rajewski, Karol Wójtowicz i Jacek Barański

PB: – Czy brak uruchomienia środków unijnych to
jedyny powód długiej stagnacji w sprzedaży pojazdów budowlanych?
MBT: – Naszym zdaniem niejedyny. Uważamy, że wiele firm
wciąż ma jeszcze w pamięci
kłopoty z lat 2007-2010 powodowane niewypłacalnością zleceniodawców. Obecnie zachowują ostrożność, ale chcąc
skorzystać na nowych inwestycjach muszą w końcu zdecydować się na zakupy, bo ich samochody się po prostu starzeją. Na rynku wtórnym brakuje
pojazdów budowlanych w dobrym stanie technicznym, stąd
najlepszą alternatywą pozostają samochody nowe, które są
wprawdzie droższe w zakupie,
ale z pełną gwarancją i tańsze
w codziennej eksploatacji.

produkt dla budownictwa,
spełnia wszelkie wymogi.
Zapewnia wysoką mobilność w trudnym terenie, jest
trwały, niezawodny i bardzo
komfortowy, ale przede
wszystkim można go bardzo
elastycznie specyfikować,
korzystając przy tym z tak
unikatowych rozwiązań, jak
turbosprzęgło z retarderem
czy hydrauliczny napęd
przedniej osi. Nie ukrywamy,
że najbardziej liczymy
na sprzedaż pojazdów z napędrm 8x6 czy 8x8, bo zwykłe podwozia typu 8x4
czy 6x4 mają wszyscy i trudno z nimi konkurować. Staramy się zatem podążać
w kierunku tych rozwiązań,
które nas wyróżniają.
PB: – Nawet najlepszy produkt potrzebuje wsparcia,

w zakresie obsługi posprzedażowej. Czy planujecie jakieś specjalne działania?
MBT: – Uważamy, że najłatwiej jest zachęcić klienta
do zakupu pojazdu, gdy
wcześniej może sam przekonać się o jego właściwościach. Dlatego też utrzymujemy bardzo duży park pojazdów demonstracyjnych
dla różnych branż. Nie jest
to łatwe, choćby ze względów organizacyjnych, ale
przynosi wymierne efekty.
Cały czas utrzymujemy też
dużą flotę samochodów stokowych w najczęściej wybieranych konfiguracjach,
aby klient, który będzie potrzebował czegoś „od ręki”,
nie wyszedł od nas bez samochodu. W tym roku
chcemy również skupić się
na serwisie mobilnym, który pozwoli na obsługę pojazdów w miejscu ich pracy. Jest to szczególnie ważne w przypadku jednostek
z napędem wielu osi, których dojazd do serwisu stacjonarnego jest droższy niż
samochodów poruszających się głównie po drogach utwardzonych. Jeśli
zaś chodzi o działania promocyjne, to mamy zamiar
powtórzyć imprezę z zeszłego roku, której goście
mieli możliwość w jednym
miejscu zapoznania się
z pełną gamę naszych samochodów dla budowlanki.
Z pewnością weźmiemy też
udział w najważniejszych
targach branżowych, wystawiając się na nich
wspólnie z naszymi partnerami od zabudów.
Pytania zadawali:
Karol Wójtowicz,
Jacek Barański
i Michał Markiewicz
Pośrednik Budowlany
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Mercedes-Benz Arocs na testach w Sas-Trans-Pol
Drugim z partnerów, których zaprosiliśmy do udziału w orgaizowanym przez naszą redakcję teście długodystansowym Arocsa 4445 8x6, był Sas-Trans-Pol. Uznaliśmy, że warszawskie przedsiębiorstwo nadaje się do tego idealnie. Każdego dnia realizuje bowiem wiele zadań, w których czteroosiowa wywrotka stanowić może podstawowe narzędzie pracy

Dzięki zastosowaniu turbosprzęgła z retarderem ruszanie na wzniesieniu nawet w pełni załadowanym Arocsem odbywa się
bardzo łatwo i płynnie. O jego aktywacji kierowca jest informowany za pomocą specjalnego piktogramu

Sas-Trans-Pol zajmuje się
obecnie wykonywaniem robót
ziemnych, produkcją i dystrybucją kruszyw, pracami rozbiórkowymi i wyburzeniowymi,
wynajmem sprzętu budowlanego wraz obsługą operatorską, a także transportem. Aktualnie w swojej flocie ma 35
pojazdów, z czego większość
stanowią wywrotki (20 sztuk)
i zestawy z naczepami samowyładowczymi (10 sztuk). Pozostałą część wykorzystywanej floty tworzą jednostki pomocnicze, m.in. zestawy niskopodwoziowe do przewozu
maszyn, hakowiec i cysterna.
Firma Sas-Trans-Pol cieszy się
dużym uznaniem i powodzeniem na rynku usług budowlanych i stale bierze udział
w wielu różnych inwestycjach,
więc dla przekazanego do testów Arocsa od razu znalazło
się zajęcie. „Nowy” pojazd został oddelegowany do wywózki ziemi z szerokoprzestrzennego wykopu otwartego
przy ulicy Konstruktorskiej
w Warszawie, realizowanego
36 Pośrednik Budowlany

Wystająca poza tylną klapę podłoga skrzyni ładunkowej nie tylko zapobiega przysypywaniu kół i belki oświetleniowej, ale stanowi też półkę ułatwiającą operowanie plandeką

Właściciel firmy Sas-Trans-Pol, Jacek
Sasin chwali testowego Arocsa za niskie zużycie paliwa, bo wynik około 38
l/100 km jest trudny do osiągnięcia
przy wymagających robotach

na zlecenie spółki Mostostal
Warszawa. Już niebawem powstanie tam zespół czterech
budynków mieszkalnych ze
wspólnym garażem. Wykop
ma objętość około 50 tysięcy
metrów sześciennych, dlatego
mimo zastosowania wielu koparek i środków transportu
na jego wykonanie przewidziano kilka miesięcy. Materiał pochodzący z budowy był wywożony na oddalone o kilkanaście
kilometrów składowisko odpadów, znajdując zastosowanie
przy rekultywacji obiektu.

– Testowy Arocs został włączony do naszej floty tydzień
temu. Od początku eksploatujemy go bardzo intensywnie.
Każdego dnia wykonujemy
nim 4-5 kursów, pokonując
około 300 km. Do tej pory jeździło nim trzech kierowców
i każdy z nich wypowiadał się
o Arocsie bardzo pozytywnie.
Od wszystkich najwięcej
usłyszałem o zautomatyzowanej
skrzyni
Mercedes
PowerShift 3, być może dlatego, że w żadnym samochodzie naszej floty nie ma takiej
przekładni. Zdaniem kierowców, którzy mieli okazję nim
jeździć, w znaczący sposób
ułatwia ona prowadzenie pojazdu podczas manewrowania
oraz w gęstym ruchu ulicznym, bo pozwala lepiej skupić
się na obserwacji otoczenia.
Poza tym znakomicie dobiera
przełożenia i szybko reaguje
na każde wciśnięcie gazu,
więc nawet wyprzedzanie
pod obciążeniem nie sprawia
żadnego problemu – opowiada Jacek Sasin, właściciel firmy Sas-Trans-Pol.
Przy wyjeździe z wykopu
o głębokości pięciu metrów
samochód pokonywał 12stopniowe wzniesienie utwardzone płytami monowskimi,
a dalej kilkusetmetrowy odcinek drogi technologicznej. – Kiedy zacząłem jeździć
testowym Arocsem, od razu
zauważyłam, że ten samochód rusza niezwykle łatwo
i płynnie bez względu na obciążenie. To bardzo ważna zaleta, zwłaszcza kiedy po załadunku trzeba rozpocząć jazdę
stojąc na wzniesieniu, często
nawet grząskim, a przez to
stwarzającym
dodatkowe
opory ruchu. W pojeździe
z ręczną skrzynią biegów
w takiej sytuacji konieczne
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jest użycie półsprzegła, co
nie pozostaje obojętne dla
układu napędowego. Wiem,
że unikatowa cecha Arocsa to
efekt zastosowania turbosprzęgła, o którego działaniu
kierowca jest informowany
specjalnym
piktogramem
w głównym zestawie wskaźników. Działa nie tylko przy ruszaniu, ale także po zwolnieniu do prędkości manewrowej, ułatwiając na przykład
podjazd do miejsca wyładunku. Zawożąc ziemię na składowisko mogłem również
przekonać się o dobrych właściwościach
terenowych
Arocsa. Do bezproblemowej
jazdy nawet po mniej zagęszczonych odpadach wystarcza
spięcie blokady międzyosiowego mechanizmu różnicowego – przekonuje Hubert
Klimaszewski, kierowca w firmie Sas-Trans-Pol. Wszyscy
testujący Arocsa byli też

zgodni w ocenie jego kabiny.
Chwalili ją przede wszystkim
za przestronne wnętrze z dużą ilością miejsca za oparciami siedzeń, wygodne fotele z regulacją w wielu
płaszczyznach, a także nowoczesną, znakomicie rozplanowaną tablicę rozdzielczą nawiązującą stylistyką
do flagowego Actrosa. – Nie
podzielam zdania, że skoro
wywrotka-solówka pracuje
zwykle blisko bazy i nie trzeba w niej spędzać nocy, to
może być w niej stosowana najkrótsza kabina. Owszem, można sobie poradzić
i w takiej szoferce, ale dzieje
się to kosztem komfortu.
Uważam, że kabina testowanego Arocsa jest optymalna dla pojazdu budowlanego.
Z łatwością można było zmieścić w niej ubrania robocze,
kaski, jakiś dodatkowe narzędzia czy też na tyle daleko od-

Kabina przechylna o kąt 55° daje idealny dostęp do silnika i osprzętu. Podnoszenie
szoferki odbywa się za pomocą pilota „na kablu” umieszczonego pod przednią atrapą

Napęd doprowadzony do przedniej osi tylko w nieznacznym stopniu zmniejsza
pod nią prześwit. Ułatwia to poruszanie się w terenie z głębokimi koleinami

Do sprawnego podjazdu po mniej zagęszczonych odpadach w celu wyładunku urobku wystarczało jedynie zblokowanie międzyosiowego mechanizmu różnicowego

sunąć fotel, aby wygodnie
zjeść drugie śniadanie. Pozytywnie zaskoczyła mnie też
wysoka kultura pracy silnika
i znakomite wyciszenie wnętrza kabiny. Dzięki temu nawet wielogodzinna jazda nie
staje się uciążliwa i męcząca.
Można podczas niej swobodnie
słuchać radia albo rozmawiać
przez zestaw głośnomówiący – dodaje Hubert Klimaszewski.
W testowym Arocsie niezbędne przedmioty, takie jak
podnośnik hydrauliczny czy
klucze są umieszczone
w tworzywowych schowkach
za fotelami. Mają one solidne
zamknięcia, więc dla uniknięcia stłuczenia przedniej szyby przewożony ekwipunek
nie musi być wyjmowany
na czas podnoszenia kabiny.
W przypadku prezentowanego pojazdu, czynność tę ułatwia napęd elektryczny, sterowany za pomocą pilota
„na kablu”. Został on umieszczony pod przednią atrapą,
dlatego też kierowca nigdy
nie zapomni o jej wcześniejszym podniesieniu.
Mimo, że firma Sas-Trans-Pol
testowała pojazd tylko kilkanaście dni, udało się ocenić zużycie paliwa budowlanej „demówki”. – Jako właściciela firmy muszą mnie interesować
koszty eksploatacji, a pod tym
względem również nie mam
do Arocsa żadnych zastrzeżeń.
Oczywiście w tak krótkim te-

Hubert Klimaszewski, kierowca w firmie
Sas-Trans-Pol, zapewnia że przy umiejętnym wykorzystaniu niezwykle skutecznego retardera zastosowanego w Arocsie,
można ograniczyć używanie hamulców
zasadniczych tylko do sytuacji awaryjnych i całkowitego zatrzymania pojazdu

ście byliśmy w stanie przyjrzeć
się tylko spalaniu, które
przy wykonywanych przez nas
pracach oscylowało w graniach 38 litrów na 100 km.
Uważam, że to bardzo dobry
wynik, bo odcinki pokonywane
po drogach utwardzonych były
stosunkowo krótkie, a w miejscach załadunku i rozładunku
samochód musiał poruszać się
z niewielkimi prędkościami,
w dodatku po stromych podjazdach i grząskim terenie – podsumowuje Jacek Sasin.
Szczegółowy opis techniczny
testowego Arocsa został
umieszczony w poprzednim
wydaniu Pośrednika Budowlanego (nr 6/2015), dostępnym
m.in. w wersji elektronicznej na stronie:
www.posbud.pl
www.mercedes-benz.pl
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rozmawiał z firmą:

Iveco Poland

Na pytania odpowiadał: Daniel Wolszczak, dyrektor generalny Iveco Poland
Pośrednik Budowlany:
– Spotykamy się na początku lutego, a więc w doskonałym momencie na podsumowanie minionego roku.
Czy Iveco Poland zaliczy go
do udanych?
Daniel Wolszczak: – Z pewnością tak, zwłaszcza jeśli chodzi
o segment lekkich pojazdów
użytkowych, który w zeszłym
roku wzrósł o 22%. Natomiast
sprzedaż Iveco Daily zwiększyła się aż o 55%, co oznacza, że rosła niemal 2,5 razy
szybciej niż rynek. Są dwa tego powody. Po pierwsze
wciąż mamy do czynienia ze
stosunkowo dużą konsumpcją
wewnętrzną, która stymuluje
popyt na pojazdy dostawcze.
Po drugie, więcej uwagi skupiliśmy na sprzedaży lżejszych
odmian Daily z pojedynczymi
kołami na tylnej osi. W ten
sposób dotarliśmy do nowych klientów i zwalczyliśmy
stereotyp, że Daily to wytrzymały i mocny samochód,
ale cięższy od swoich odpowiedników. Teraz będą więc
mogli osobiście przekonać
się o zaletach konstrukcji
opartej na ramie, co ułatwi im
wybór odpowiedniego pojazdu w przyszłości. Łącznie
sprzedaliśmy około 3.900 pojazdów o DMC w zakresie
od 3,5 do 7 ton. Najcięższe odmiany z bliźniaczym ogumieniem tylnej osi były głównie zabudowywane nadwoziami samowyładowczymi, urządzeniami hakowymi oraz platformami do przewozu samochodów.
PB: – Jak kształtowała się
sprzedaż pojazdów w cięższych segmentach?
DW: – Rynek pojazdów średniego tonażu, które w naszej
firmie reprezentuje Eurocargo
skurczył się, ale nie było to
związane ani z branżą budowlaną, ani komunalną, bo
38 Pośrednik Budowlany

obie rosną w siłę, tylko sytuacją w transporcie międzynarodowym. Realizujący przewozy do Niemiec, z uwagi
na zmiany w tamtejszych
przepisach,
zrezygnowali
z samochodów 8- czy 12-tonowych na rzecz cięższych.
Mimo to obroniliśmy pozycję
lidera, dostarczając około 400

DW: – Tak, ale tylko na pewien czas. Kiepska koniunktura nie sprzyja bardziej specjalistycznym, a przez to
droższym rozwiązaniom, wobec czego sprzedaż pojazdów typowo budowlanych była w ostatnich latach mocno
zdominowana przez wersje 8x4 czy 6x4. Z drugiej stro-

DW: – Targi Bauma to bardzo
ważne wydarzenie dla branży
budowlanej, dlatego bierze
w nim udział nasza centrala.
Iveco Poland przymierza się
do uczestnictwa w krajowych
imprezach wystawienniczych,
ale nie podjęliśmy jeszcze
ostatecznej decyzji, w których. Jeśli chodzi o sytuację

W rozmowie w siedzibie Iveco Poland udział wzięli (od lewej): Michał Markiewicz, Jacek Barański, Karol Wójtowicz i Daniel
Wolszczak, dyrektor generalny Iveco Poland

sztuk Eurocargo. W zeszłym
roku bardzo mocno zaznaczyliśmy też swoją obecność
w branży pożarniczej. Do takich zastosowań bardzo często wybierano wersje z napędem 4x4 i kabiną brygadową.
Razem z Trakkerem w minionym roku udało się nam
sprzedać do tej branży około 70 pojazdów. Jeśli zaś chodzi o Trakkera do typowych
zastosowań budowlanych, to
w ubiegłym roku nabywców
znalazło około 40 sztuk. Widać że wreszcie zaczęły pojawiać się zamówienia opiewające na kilka, a nawet kilkanaście pojazdów.
PB: – Trzy lata temu Iveco
Poland zaczęło oferować
model Astra. Dochodzą
nas jednak słuchy, że wycofujecie się z tego projektu. Czy to prawda?

ny chcemy jeszcze lepiej
przygotować się do wprowadzenia Astry i nie mam tu
na myśli obsługi serwisowej,
bo nasze placówki są dobrze
przeszkolone, a wiele części
jest takich samych, co w Trakkerze. Chodzi raczej o strategię cenową nowego pojazdu.
Konieczne jest też zbudowanie efektywnej sieci sprzedaży i oddanie do dyspozycji
klientów przynajmniej kilku
„demówek”. Wyjście do klienta z nowym produktem, w dodatku mało znanym, nie jest
łatwe, więc każdy musi go
wcześniej wypróbować. Myślę, że do sprzedaży pojazdów marki Astra powrócimy
w drugiej połowie roku.

w budowlance, to od jakiegoś
czasu widzimy pewne ożywienie i staramy się to wykorzystać. Uruchomiliśmy promocję na Trakkera, która polega
na rozszerzeniu usług serwisowych przy tej samej cenie,
wspieraną bardzo atrakcyjnym finansowaniem fabrycznym Iveco Capital. Ponadto
jesteśmy na etapie zabudowywania kilkunastu pojazdów „na stok” w najbardziej
popularnych konfiguracjach,
więc jeśli jakiś klient będzie
potrzebował samochodu
„od ręki”, u nas na pewno
go dostanie. Poza tą pulą
będą też cztery pojazdy demonstracyjne udostępniane
firmom na testy.

PB: – Przed nami Bauma
i szereg inwestycji budowlanych. Jak planujecie się
do nich przygotować?

Rozmawiali:
Karol Wójtowicz,
Jacek Barański
i Michał Markiewicz
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Układ oczyszczania spalin HI-SCR – mocna strona pojazdów Iveco
W 2014 roku weszły w życie normy emisji spalin Euro VI mające na celu ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przez samochody ciężarowe. Chcąc je spełnić większość
producentów takich pojazdów zastosowała połączenie technologii recyrkulacji spalin (EGR)
i selektywnej redukcji katalitycznej (SCR). Firma Iveco poszła własną drogą, uznając za lepsze
wykorzystanie jedynie drugiego układu
Analizy techniczne przeprowadzone przez włoski koncern wykazały bowiem, że
technologie oparte na EGR
mają kilka mankamentów
wpływających na wydajność,
niezawodność i bezpieczeństwo pojazdów. Wymuszają
one powtórne skierowanie
do silnika części gazów spalinowych, co zależnie od ich
ilości ma negatywny wpływ
na efektywność procesu spalania i tym samym przyczynia
się do wzrostu zużycia paliwa. Przy 20-30% spalin zawracanych do komory spalania stosunkowo szybko następuje zapychanie się filtra
cząstek stałych. W większości przypadków do ich spalenia nie wystarczy regeneracja
pasywna (w normalnej temperaturze układu wydechowego), lecz konieczna jest regeneracja wymuszona. Odbywa się ona poprzez spalanie paliwa wtryskiwanego
do układu wydechowego.
Proces ten powoduje zwiększenie zużycie oleju napędowego, a przede wszystkim
wzrost temperatury warunkujący dopalenie nagromadzo-

Dzięki zastosowaniu wyłącznie układu SCR zużycie paliwa pojazdów Iveco Euro VI pozostało na tym samym, niskim poziomie,
jakim legitymowały się wcześniejsze modele podporządkowane wymogom Euro V

nych cząstek stałych, nawet do 800°C. Ponadto jeśli
warunki eksploatacji samochodu ciężarowego nie gwarantują wystarczającej liczby
cykli aktywnej regeneracji
podczas jazdy, kierowcy wykorzystujący rozwiązania
oparte na technologii EGR
są zmuszeni do ręcznego
uruchamiania regeneracji fil-

tra DPF na postoju. Czynność ta może zajmować
od 45 do 70 minut.
Firma Iveco przekonana
o wyższości technologii redukcji katalitycznej oferuje
rozwiązanie HI-SCR dostępne dla całej gamy samochodów użytkowych o średniej
i dużej ładowności. Aktualnie
korzysta z niego ponad 500

tysięcy pojazdów na całym
świecie. System ten przede
wszystkim nie wymaga aktywnej regeneracji filtra DPF i
nie powoduje nadmiernego
wzrostu temperatury spalin.
Brak konieczności dopalania
cząstek stałych sprawia, że
pojazd może być normalnie
eksploatowany w każdych
warunkach i nie stanowi po-

Czujnik różnicy
ciśnień DPF
Czujnik temperatury
spalin na wejściu

Wlot spalin
DOC

PASYWNY DPF

NO → NO2
Utlenianie HC
Utlenianie CO
(Utlenianie PM)

Utlenianie PM z pomocą NO2
Utlenianie PM z pomocą O2

WTRYSK
ADBLUE
Termoliza
Mocznik →
→ HNCO + NH3

SCR

NOx → N2
(rozkład
NO i NO2
z pomocą NH3)

CUC
NH3

Schemat układu oczyszczania spalin HI-SCR stosowanego w pojazdach Iveco Euro VI. Okresy między kontrolami stanu filtra cząstek stałych wynoszą od 450 tys. km
w przypadku Trakkera do nawet 600 tys. km w przypadku modelu Stralis

40 Pośrednik Budowlany

Wtryskiwacz
AdBlue

Wylot
spalin

Czujniki
NOx i NH3

Czujnik temperatury
spalin na wyjściu

Moduł oczyszczania spalin Iveco HI-SCR ma rozbudowany zestaw czujników ciśnienia i temperatury, które zapewniają optymalną regenerację układu, a jednocześnie odpowiedni stopień oczyszczenia spalin
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się ona w trakcie normalnej
eksploatacji pojazdu, bez
wpływu na zużycie paliwa.
Przeciwnie do rozwiązania
EGR, w którym do silnika są
kierowane schładzane spaliny, w układzie SCR można
optymalizować ilość wytwarzanych cząstek stałych, np.
poprzez podwyższenie ciśnienia i temperatury spalania. Przy mniejszej ilości sadzy regenerowany pasywnie
DPF jest więc w zupełności

i wielkości jednostki napędowej. Cena regenerowanego filtra wynosi 3,5 tysiąca
złotych, a za nowy trzeba zapłacić trzy razy więcej.
Kolejny etap oczyszczania
spalin odbywa się przy udziale AdBlue, czyli wodnego roztworu mocznika. Pod wpływem ciepła zamienia się on
w amoniak (NH3) i dwutlenek
węgla (CO2). To właśnie
amoniak stanowi substancję
czynną i odgrywa zasadniczą

W pojazdach Iveco za obróbkę spalin odpowiada zestaw filtrów z układem dozującym
AdBlue, zintegrowany w kompaktowej obudowie montowanej z boku ramy podwozia

tencjalnego źródła niebezpieczeństwa przy wymuszonej regeneracji, np. w tunelach, miejscach o dużym zapyleniu czy strefach zagrożenia wybuchem, jak np. stanowiska do tankowania.
Rozwiązanie
stosowane
przez Iveco zapobiega także
ryzyku uszkodzenia nawierzchni spowodowanemu
podwyższą
temperaturą
układu wydechowego oraz
wzrostowi hałasu silnika pracującego w trybie wymuszonej regeneracji. Eliminacja
układu recyrkulacji spalin zapewnia ponadto niższą masę własną podwozia, jak
również ułatwia konstruowanie i montaż zabudów.
Stosowany przez Iveco system końcowego oczyszczania spalin tworzy jednoczę-

ściowy moduł o zwartej budowie, przykręcany z boku
ramy podwozia. Kierowane
do niego gazy wylotowe silnika najpierw trafiają na katalizator utleniający (DOC), który spala węglowodory (HC)
i tlenek węgla (CO) oraz przekształca tlenki azotu (NOx)
w dwutlenek azotu (NO2). Ma
to na celu maksymalne przyspieszenie reakcji katalitycznej w bloku SCR. Dalej znajduje się pasywny filtr DPF,
którego perforowane ścianki
zatrzymują cząstki sadzy. Ich
nadmiar jest usuwany w trakcie pasywnej regeneracji,
której automatyczne uruchomienie następuje w wyniku
spadku przepustowości filtra,
mierzonej za pomocą czujników ciśnienia spalin na wejściu i wyjściu DPF. Odbywa

Porowata struktura

Przepływ spalin
i cząstek sadzy

Kanał filtra DPF
(z porowatymi
ściankami)

Osad sadzy na
porowatej
ściance

Czyste
spaliny

Czyste
spaliny

W filtrze DPF sadza gromadzi się na porowatych ściankach, natomiast spaliny wolne od cząstek stałych przechodzą do katalizatora SCR, gdzie są poddawane dalszej obróbce, eliminującej szkodliwe tlenki azotu

Zużycie AdBlue względem zużycia ON wynosi około 5 procent, dlatego jest ono
przechowywane w dużo mniejszym zbiorniku (z niebieskim korkiem)

wystarczający. Potwierdza to
jego długa żywotność.
W przypadku modelu Trakker,
producent
zaleca
oczyszczenie lub wymianę
filtra cząstek stałych po około 450 tys. km. Nie jest to jednak regułą, bo jeśli eksploatacja pojazdu odbywa się
w specyficznych warunkach,
np. na bardzo krótkich trasach, które nie pozwalają
na osiągnięcie przez silnik
nominalnej temperatury pracy, deklarowany przebieg
może być mniejszy. Czyszczeniem filtrów nie zajmują
się serwisy lokalne – wykonują to wyspecjalizowane
jednostki na poziomie centralnym. Oczyszczony DPF
trafia do oferty części regenerowanych, dzięki czemu
każdy klient od ręki może kupić tańszy filtr, oczywiście
pod warunkiem, że dostarczy
stary. Iveco stosuje kilka rodzajów filtrów DPF, dostosowanych do modelu pojazdu

rolę dla procesu jaki zachodzi
w katalizatorze SCR, polegającym na redukcji tlenków
azotu na czysty, nieszkodliwy
azot (N2) i parę wodną (H2O).
Tak obrobione spaliny, zanim
wydostaną się na zewnątrz,
przechodzą jeszcze przez katalizator oczyszczający CUC
wbudowany w katalizator
SCR, który służy do usuwania
resztek amoniaku.
Dostarczanie do silnika wyłącznie czystego powietrza w technologii przyjętej przez Iveco
pozwala na osiąganie wyższej
gęstości mocy, dzięki czemu
jednostki napędowe mogą być
mniejsze, a tym samym tańsze
i bardziej oszczędne. I tak, dla
przykładu silnik Cursor 9 o pojemności 8,9 dm3 ma maksymalną moc 360 KM i moment
obrotowy 1.650 Nm, natomiast
Cursor 13 o pojemności wynoszącej 12,9 dm3
– 500 KM i i moment
obrotowy 2.300 Nm.
www.iveco.pl
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Efektywny transport budowlany z Graco
Zakład produkcyjny Graco w podwarszawskim Płochocinie co chwila opuszczają bardzo ciekawe samochody ciężarowe przeznaczone dla użytkowników z różnorodnych branż. Wśród najnowszych realizacji znalazły się dwa
identycznie skompletowane pojazdy, których przeznaczeniem będzie transport materiałów budowlanych oraz kontenerów różnego typu
Jednakowa kompletacja rozpoczyna się od podwozia
Scania R410 z układem napędowym 6x4, rozstawem
osi 5.500 mm i kabiną typu
CR19. W obu przypadkach
na jego tylnym zwisie zamontowano żuraw Palfinger
PK41002-EH. Urządzenie to
ma pięć sekcji wysuwanych
hydraulicznie, dzięki czemu
osiąga zasięg 14 metrów.
W takiej konfiguracji zapewnia udźwig równy 2.250 kg,
natomiast po zmniejszeniu
wysięgu
na
przykład
do 8 metrów, żuraw może już

o 15°, który umożliwia wygodne operowanie żurawiem
w niskich pomieszczeniach,
jak również układ przyspieszonego teleskopowania realizowany poprzez wtórne
wykorzystanie oleju z przestrzeni tłoczyskowej w przestrzeni tłokowej. Dzięki temu
praca żurawia w fazie zwiększania długości wysięgnika
jest szybsza nawet o 20 procent. W celu maksymalnego
wydłużenia żywotności urządzenia, a także ograniczenia
do minimum kosztów serwisowych, zastosowano w nim

bezobsługowy – nie wymagający smarowania – system wysuwu sekcji wysięgnika, a wszystkie przewody
hydrauliczne
„teleskopu”

nia i przeciążenia, a także
praktyczną funkcję automatycznego przełączania częstotliwości w przypadku wystąpienia zakłóceń. W zestawie jest również dziesięciometrowy kabel do alternatywnego sterowania oraz
pas szyjny i biodrowy do zamocowania pulpitu.
Oprócz żurawi, firma Graco
wyposażyła oba pojazdy
w skrzynię ładunkową o wymiarach wewnętrznych (dł. x

Dzielone burty boczne są mniej narażone na wyboczenie i znacznie łatwiej podnosić je do zamknięcia. Demontowalne słupki środkowe pozwalają na wygodny załadunek z boku długich przedmiotów

Żuraw Palfinger PK41002-EH ma wysuwanych pięć sekcji. Przewody hydrauliczne
zostały umieszczone wewnątrz wysięgnika, co w sposób optymalny zabezpiecza je
przed uszkodzeniami mechanicznymi

operować ładunkiem o masie aż 4.300 kg. Bogate wyposażenie urządzenia obejmuje wiele nowoczesnych
i praktycznych rozwiązań,
które w znaczący sposób
zwiększają wydajność i bezpieczeństwo pracy. Za przykład może posłużyć układ
HPSC, który na bieżąco kontroluje stateczność pojazdu
w zakresie 360° i bezstopniowo dostosowuje udźwig
do aktualnego rozsunięcia
podpór. W wielu sytuacjach
bardzo pomocny jest przeprost ramienia zginanego
42 Pośrednik Budowlany

Sposób rozstawienia podpór jest sygnalizowany na bocznym panelu sterującym za pomocą przejrzystego
schematu z diodami zapalanymi
przy prawidłowym wysunięciu poszczególnych elementów

Pod podłogą skrzyni ładunkowej znajdują się blokady do mocowania kontenerów,
skutecznie rozszerzając możliwości transportowe pojazdu. Na podłogę wykorzystano 30-milimetrową wodnoodporną sklejkę z powierzchnią przeciwpoślizgową

umieszczono we wnętrzu
konstrukcji, dzięki czemu nie
są one narażone na uszkodzenia mechaniczne.
Oba żurawie zostały wyposażone w zdalne sterowanie
radiowe Scanreco z sześcioma funkcjami proporcjonalnymi, realizowanymi za pomocą dźwigni liniowych,
choć na życzenie klienta są
również dostępne dźwignie
krzyżowe. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy, przenośny
pulpit ma wizualny i akustyczny wskaźnik obciąże-

szer. x wys.) 6.600 x 2.450
x 800 mm. Dzielone burty zostały wykonane z aluminium,
natomiast do budowy podłogi o grubości 30 mm wykorzystano sklejkę z powierzchnią
przeciwpoślizgową. Środkowe słupki marki Kinnegrip są
demontowalne, co znacznie
ułatwia załadunek długich
przedmiotów. W podłodze zamontowano zamki do mocowania kontenerów, które zwiększają wszechstronność wykorzystania
obu pojazdów.
www.graco.pl
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Schwarzmüller – ciekawe rozwiązania stymulują wzrost sprzedaży
W ciągu ostatnich trzech lat Grupa Schwarzmüller oferująca kompletną gamę pojazdów sklasyfikowanych w ośmiu typoszeregach, odnotowała w segmencie budowlanym 43-procentowy
wzrost sprzedaży. To duży sukces, ponieważ jest on znacznie wyższy niż całego rynku ze wzrostem wynoszącym 28 procent
Produkty marki Schwarzmüller
przeznaczone dla branży budowlanej największym powodzeniem cieszyły się w Niemczech, choć pod względem
wartości sprzedaży dobrze
wypadł również region Europy Wschodniej. Łącznie w roku 2015 na rynek europejski
trafiło blisko 1.900 takich pojazdów (w tym wywrotek, naczep i przyczep niskopodwoziowych oraz cystern do bitumu), co stanowi 25 procent
wszystkich produktów dostarczonych przez austriacką firmę klientom w Europie.
W Niemczech oraz na rodzimym rynku nabywców znalazło łącznie 1.150 pojazdów budowlanych. Największy popyt
odnotowano w przypadku stalowych naczep wywrotek,
na kolejnych dwóch miejscach
w rankingu popularności uplasowały się nadwozia samowyładowcze i naczepy izolowane,
a tuż po nich pojazdy niskopodwoziowe i przyczepy z wywrotem trójstronnym. Na rynku
europejskim udział poszczególnych typów produktów był
podobny, z najwyższą sprzedażą naczep wywrotek.
Opracowując konstrukcje pojazdów dla branży budowlanej
Schwarzmüller szczególny nacisk kładzie na ładowność
i „inteligentne” rozwiązania
dostosowane do specyficznych wymagań tego sektora.
Austriackie przedsiębiorstwo
należy do ścisłej czołówki
firm stosujących aluminium
do budowy ram i nadwozi.
Oznacza to możliwość wykorzystania idealnego materiału do wykonania produktu,
który może być zoptymalizowany pod względem masy
własnej dla różnych zastosowań. Warto zwrócić uwagę,
że podwozie wykonane z alu44 Pośrednik Budowlany

Przy wyborze aluminiowej ramy i nadwozia oraz zastosowaniu komponentów ze
stopów lekkich, takich jak obręcze czy nogi podporowe, masa własna izolowanej
naczepy Schwarzmüller wynosi tylko 4.700 kg

Dyszel przyczepy tandemowej Schwarzmüller wyposażony jest w płytę montażową, która pozwala na błyskawiczne dopasowanie wysokości ucha zaczepu
do sprzęgu pojazdu ciągnącego

Zasadniczą część stalowej muldy naczepy Schwarzmüller tworzą trzy arkusze blachy,
zespawane „na zakładkę” u dołu ścian bocznych. Dzięki temu przekrój poprzeczny
nadwozia jest bardziej prostokątny, co pozwala na obniżenie środka ciężkości

minium jest lżejsze od analogicznej konstrukcji ze stali aż
o 250 kg. W przypadku najbardziej wymagających zadań transportowych, lepszym rozwiązaniem jest jednak zastosowanie stali. Stąd
też w ofercie firmy znajdują
się pojazdy z nadwoziami

wykonanymi przy użyciu stali
Hardox o wysokiej wytrzymałości. Mogą być one wyposażone w praktyczny system
przesuwnej plandeki, dzięki
któremu nawet przy stożkowo usypanym materiale nie
dochodzi do jej bezpośredniego kontaktu z przewożo-

nym ładunkiem. Rozwiązanie
to jest praktyczne, jego obsługa nie wymaga żadnego
wysiłku ze strony kierowcy.
Niska masa własna dotyczy
również nowych izolowanych
naczep samowyładowczych.
Specyfikując je można bowiem wybrać nie tylko podwozie i nadwozie wykonane ze
stali lub aluminium, ale także
cieszącą się dużą popularnością muldę aluminiową ze stalową podłogą. Ostatnia z wersji stanowi udany kompromis
między niską masą własną
nadwozia, a wytrzymałością
i pozwala na transport różnego rodzaju materiałów. We
wszystkim przypadkach stosowana jest odporna na wilgoć i wysokie temperatury
(do 200°C) izolacja, która wraz
z termicznie izolowaną plandeką skutecznie zapobiega
szybkiemu stygnięciu przewożonej masy bitumicznej.
Praktycznym rozwiązaniem,
pozwalającym
zwiększyć
możliwości transportowe wywrotek, mogą być samowyładowcze przyczepy tandemowe marki Schwarzmüller. Są
one przystosowane do przewozu różnego rodzaju materiałów sypkich oraz spaletyzowanych, dzięki czemu nadają
się do wielu zastosowań.
Wyposażone zostały w zestaw chowanych w podłodze
uchwytów, które pozwalają
na wygodne i bezpieczne
mocowanie ładunków.
Każda z trójstronnych przyczep samowyładowczych
Schwarzmüller ma bardzo
wytrzymałą konstrukcję.
Oprócz wzmocnionej ściany
aluminiowej z prawej strony,
całe nadwozie wykonane
zostało ze stali Hardox. Lewa
i tylna burta są otwierane i zamykane hydraulicznie (sys-
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tem Boardmatic) z kabiny kierowcy. Takie rozwiązanie nie
tylko ułatwia obsługę pojazdu, ale w przypadku bocznej
burty umożliwia też wyładunek przewożonego urobku
w pewnej odległości od przyczepy, np. w celu uniknięcia
przysypania kół czy zasypywania podłużnych wykopów.
Jeśli chodzi o pojazdy niskopodwoziowe Schwarzmüller,
występują one w różnych specyfikacjach, z rozbudowaną listą wyposażenia dodatkowego. Ułatwia to konfigurację
zgodną z indywidualnymi wymaganiami klientów. Dla przykładu mogą oni wybrać naczepę z maksymalnie pięcioma lub przyczepę nawet
z sześcioma osiami. Dostępna jest też wersja „tandem”
przeznaczona dla użytkowników, którym szczególnie zależy na łatwości manewrowania takim pojazdem. Kompletując „niskopodwoziówkę” Schwarzmüller, klient może również wybrać m.in. licz-

W ofercie Schwarzmüller znajduje się bardzo szeroka gama przyczep i naczep niskopodwoziowych, co w połączeniu z licznymi rozwiązaniami opcjonalnymi, pozwala na łatwe dopasowanie takich pojazdów do konkretnych zadań transportowych

Dla użytkowników oczekujących od pojazdu maksymalnej uniwersalności, najlepszym rozwiązaniem są trójstronne wywrotki skrzyniowe, które oprócz kruszyw umożliwiają także transport materiałów spaletyzowanych

bę osi skrętnych czy funkcje,
które mają być realizowane
hydraulicznie. Przy transporcie koparek praktycznym rozwiązaniem jest zagłębienie
na łyżkę, dzięki czemu nawet
w przypadku przewozu większych maszyn nie dochodzi
do przekroczenia dopuszczalnej wysokości zestawu, co eliminuje konieczność posiadania dodatkowych zezwoleń.
Pojazdy Schwarzmüller cieszą się dużym powodzeniem
nie tylko ze względu na swą
wysoką jakość i nowatorskie
rozwiązania konstrukcyjne,
ale także profesjonalną obsługę posprzedażową. Zasadniczą jej część stanowi serwis
realizowany w Europie za pośrednictwem piętnastu własnych placówek i około czterystu warsztatów starannie
dobranych partnerów, a także
dobrze rozwinięta sieć dystrybucji części zamiennych bezpośrednio
z centrali w Austrii.
www.schwarzmueller.com
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Specjalistyczne naczepy Langendorf
Podczas targów Bauma w stoisku zewnętrznym 825/2 firma Langendorf zaprezentuje łącznie cztery pojazdy. Monachijska impreza ma być
miejscem premiery między innymi nowej generacji specjalistycznych
naczep do przewozu dużych, prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych bez przekraczania dopuszczalnej wysokości

Tylna oś naczepy SATU 30-9.7 jest kierowana, co ułatwia manewrowanie w ograniczonej przestrzeni. Pochylenie tylnej części pokładu
ładunkowego i odpowiednio długie najazdy gwarantują bezpieczne wprowadzanie maszyn z niskim prześwitem i długimi zwisami

Nowe naczepy „bezosiowe”
typu SB 15-9.5 występujące
pod nazwą handlową Flatliner posiadają szereg ulepszeń konstrukcyjnych. Są
przeznaczone do współpracy
z 2- lub 3-osiowymi ciągnikami siodłowymi i zależnie
od specyfikacji umożliwiają
redukcję masy własnej zestawu nawet o 500 kg. Dzięki
sprawdzonemu, indywidualnemu zawieszeniu każdego
koła, przestrzeń ładunkowa
takiej naczepy ma długość
9.500
i
szerokość 1.550 mm. Umożliwia to
przewóz konstrukcji o długości przekraczającej 9 i wysokości 3,7 metra. Takie ładunki mogą być oczywiście
transportowane na zwykłych
naczepach niskopodwoziowych, ale wówczas wiąże się
z to koniecznością uzyskania
dodatkowych zezwoleń. Płyta
ze sworzniem królewskim modelu SB 15-9.5 jest zamontowana na hydraulicznie regulowanym ramieniu, umożliwiając współpracę pojazdu z ciągnikami o różnej wysokości
sprzęgu siodłowego.
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W naczepie „bezosiowej” typu SB 15-9.5 przednie i tylne koła mogą być unoszone, co zmniejsza zużycie opon i zapewnia niższe opory toczenia zestawu

System hydrauliczny może
być sterowany za pomocą
jednostki elektrycznej montowanej w naczepie. Pozwala
on również na zarządzanie
pracą trzech par mocowań
hydraulicznych, które mogą
być regulowane pionowo
i poziomo, a także przesuwane wzdłuż naczepy w celu jak
najlepszego podparcia przewożonego elementu. Do zabezpieczenia ładunku za pomocą odciągów łańcuchowych lub pasów mocujących
przygotowano siedem par
składanych uchwytów, każdy
o wytrzymałości 5.000 daN.

Na targach Bauma będzie też
można zobaczyć naczepę
niskopodwoziową SATU 30-9.7
reprezentującą szeroką gamę
pojazdów tego typu, jaka
znajduje się w aktualnej ofercie firmy Langendorf. Model
ten jest zaprojektowany głównie do współpracy z trzyosiowymi ciągnikami siodłowymi.
Bez żadnych dodatkowych
zezwoleń pozwala na transport ładunków o masie około 20 ton, ale jego techniczna
ładowność przekracza 36 ton.
Dzięki dwóm parom zagłębień
o głębokości 320 mm, na naczepie SATU 30-9.7 mogą być

przewożone ładowarki i koparki kołowe o masie do 26 ton,
z rozstawem osi od 2.850
do 3.450 mm. W komplecie są
dostarczane wypełnienia zagłębień ograniczające ich głębokość do 190 mm. Umożliwia
to bezpieczny wjazd i transport
pojazdów
oraz
maszyn
o mniejszym prześwicie.
W prezentowanej naczepie dostępne są również poszerzenia,
dzięki którym szerokość pokładu ładunkowego wynosi nawet 3.000 mm.
Hydraulicznie
rozkładane
i składane rampy załadunkowe o długości 4.650 mm zapewniają kąt najazdu równy
jedynie 9°, co w połączeniu
z ich szerokością wynoszącą 900 mm każda i możliwością przesuwu o 500 mm, pozwala na łatwy załadunek
różnych maszyn, takich jak
walce czy równiarki. Zamocowanie sprzętu ułatwiają liczne
uchwyty mocujące, z których
część jest przestawna. Dzięki
temu odciąg łańcuchowy może być umieszczony w najbardziej korzystnym miejscu.
Łącznie jest aż 18 par uchwytów: pięć par o wytrzymałości 10.000 daN z przodu naczepy oraz 13 par w głównym pokładzie ładunkowym,
z czego 10 przystosowanych
jest do obciążenia 10.000
daN, a trzy po 3.000 daN.
W przypadku mniejszych maszyn albo osprzętu warto
skorzystać z łabędziej szyi
naczepy, ponieważ ma ona
długość równą 3.500 mm
oraz łatwo demontowane
ściany boczne i tylną. Dostęp
do „balkonu” ułatwiają dodatkowe ramy załadunkowe. Naczepa w głównym obszarze
załadunku ma zagłębienie
o długości 5.170 mm, pozwalające na łatwe schowanie ramienia koparki w celu obniżenia całkowitej wysokości zestawu i tym samym uniknięcia konieczności pozyskiwania dodatkowych zezwoleń.
W miejscach poddawanych
największym obciążeniom,
platforma jest wykończo-
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na 40-milimetrowymi deskami z drewna Keruing, które
charakteryzuje się dużą wytrzymałością i wysoką odpornością na ścieranie.
Dla firmy Langendorf targi
Bauma będą również okazją
do ponownej promocji naczep samowyładowczych typu half-pipe z aluminiowym
nadwoziem i stalową ramą.
Nową gamę „zaanonsuje”
model SKA-HS 24-7.5, w którym łatwo dostrzec długą tradycję i duże doświadczenie
niemieckiego
producenta
w konstruowaniu pojazdów tego typu. Naczepa, jaka zostanie
zaprezentowana w Monachium,
ma nadwozie o wysokości ścian
bocznych równej 1.500 mm i zapewnia pojemność prawie 24
m3. Ściany boczne mają grubość 7 mm, podłoga jest o 3 mm
grubsza. Tylna burta nachylona
pod kątem 15° otwiera się
na górnych zawiasach i jest przytrzymywana dwoma blokadami.
Podczas wyładunku skrzynia wy-

Ładunek przewożony w naczepie izolowanej SKS-HS 24-7.5 jest zabezpieczany
automatycznie zasuwaną plandeką, sterowaną za pomocą pilota

chyla się maksymalnie o 52°, zapobiegając pozostawaniu w jej
wnętrzu resztek urobku. Aby
zwiększyć stabilność pojazdu
przy podnoszeniu nadwozia,
przednia oś w trzyosiowym
wózku jezdnym jest automatycznie opuszczana. Po wyładunku urobku następuje jej
podniesienie, co ogranicza
stopień zużycia ogumienia
i paliwa, bo opory ruchu pojazdu są mniejsze.

W stoisku firmy Langendorf
nie zabraknie również izolowanej naczepy do przewozu
masy bitumicznej. Model
SKS-HS 24-7.5 zapewnia pojemność równą 24 m3, a jego
masa własna wynosi poniżej 6.400 kg. Ma on 50-milimetrową izolację umieszczoną między zewnętrzną i wewnętrzną powłoką muldy.
W przypadku przedniej ściany, z obu stron zastosowano

blachę ze stali o wysokiej wytrzymałości, której grubość
wynosi 4 milimetry. Pozostała
część nadwozia od wewnątrz
została wykonana ze stali Hardox 450, przy czym ściany
boczne i tylną tworzą blachy
o grubości 4 milimetrów, natomiast do budowy podłogi wykorzystano blachę o grubości 5 milimetrów. W celu
ograniczenia masy własnej,
od zewnątrz ściany boczne
i tylna zostały wykończone
blachą aluminiową, odpowiednio o grubości jednego i trzech milimetrów. Rodzaj użytych materiałów
oraz grubość zastosowanych blach mogą być jednak
dobrane indywidualnie, aby
jak najlepiej dopasować pojazd do konkretnych zastosowań. Wyłącznym dystrybutorem produktów marki Langendorf na terenie naszego kraju jest firma PTM Polska.
www.langendorf.pl
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Pół wieku wozideł przegubowych
W roku 1966 na Księżycu wylądowała sowiecka bezzałogowa sonda kosmiczna Łuna 9, w Chinach rozpoczęła się rewolucja kulturalna, Anglicy wygrali Mundial, a Rolling Stonesi odbywając trasę koncertową
po USA zostali wyrzuceni z czternastu nowojorskich hoteli. Przy tak wielu różnych wydarzeniach łatwo przeoczyć opracowanie przez Volvo koncepcji wozidła przegubowego, która zrewolucjonizowała wysokowydajny transport budowlany w najtrudniejszych warunkach terenowych
Ludzkość od bardzo dawna
borykała się z problemem
transportu ciężkich ładunków
po bezdrożach na krótkich
odległościach. Najpierw wykorzystywano do tego celu
konie lub woły, które ciągnęły wóz. Pojawienie się ciągnika rolniczego oraz samochodu ciężarowego ze skrzynią
samowyładowczą wyeliminowało zwierzęta, ale pojazdy te
nadal dość kiepsko radziły
sobie w najtrudniejszych warunkach terenowych. Sytuację odmienił całkowicie nowy rodzaj wozidła, który powstał w wyniku połączenia
wywrotki tylnozsypowej i ciągnika rolniczego z trwale usuniętą przednią osią. Nie było
ono sztywne, lecz skrętno-obrotowe,
zapewniając
względny ruch obu członów
w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Dwukołowy napęd
zapewniał ograniczoną mobilność w trudnym terenie,
ale korzyści wynikające
z przyjętej koncepcji zachęcały do jej rozwoju. Niedługo

potem Volvo wprowadziło
model DR 631 – pierwsze wozidło przegubowe produkowane masowo. Nowy pojazd
był stosunkowo powolny
i miał sztywne zawieszenie,
ale dzięki specjalnie opracowanemu przedniemu członowi, jest uznawany za protoplastę współczesnych konstrukcji tego typu. Wbrew
oczekiwaniom został dość
chłodno przyjęty przez rynek,
dlatego nie dziwi fakt, że początkowo jego sprzedaż była
ograniczona tylko do rodzimej Szwecji. Zaledwie rok
później Volvo zmodernizowało swój projekt, opracowując 3-osiowy model DR 860.
Miał on pionierski wózek
jezdny z dwiema osiami, który zapewniał lepszy kontakt
kół z podłożem. W ten sposób wozidło było mniej narażone na obciążenia od nierówności terenu i pozwalało
na większą ładowność. Z kolei kierowanie poprzez skręt
ramy, sprawiało że taki pojazd o wiele łatwiej prowadził

Takie warunki najlepiej obrazują przyczyny powstania wozideł przegubowych –
błoto i koleiny praktycznie wykluczają zastosowanie innych środków transportu
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się w ciasnych przestrzeniach, a ponadto umożliwiał
szybsze „uwolnienie się”
z błota lub gliny przez wykorzystanie ruchu dwuczłono-

się na dwa zasadnicze rodzaje, tj. wozidła o ładowności
w zakresie 10-16 ton konstruowane z myślą o mniejszych
placach budowy i dopuszczeniu do ruchu po drogach
publicznych, oraz wozidła
największego kalibru, mogące przewozić 40-50, a obecnie nawet 60 ton. Biorąc
pod uwagę unikatowe właściwości terenowe, z czasem
rozszerzono ich zastosowanie i oprócz skrzyń samowyładowczych, na przegubowych podwoziach montowano zabudowy kojarzone

Dwuosiowe wozidło Volvo DR 631 to pierwszy pojazd tego typu produkowany
masowo. Był wyposażony w silnik o mocy 67 KM i zapewniał ładowność 11 ton

wej ramy raz w jedną, raz
w drugą stronę, tak zwanym
kaczym chodem. Przyjęty
układ zapobiegał też przenoszeniu na kierownicę drgań
od nierówności drogi i gwarantował bezpieczne kierowanie pojazdem zarówno
przy niskiej, jak i wysokiej
prędkości jazdy.
Od tej pory rozwój wozideł
przegubowych przebiegał
bardzo szybko, dzięki czemu
pojazdy te stawały się coraz
bardziej wydajne i wszechstronne. Ich produkcją
na przestrzeni lat zaczęło zajmować się wiele firm, z których część zaprzestało związanej z nimi działalności, natomiast pozostałe nieustannie modernizują i rozszerzają
oferowaną gamę. W odpowiedzi na zapotrzebowanie
rynku wozidła przegubowe
już wiele lat temu podzieliły

do tej pory głównie z samochodami ciężarowymi. Wśród
sztandarowych przykładów
są m.in. urządzenia hakowe,
cysterny z systemem dysz
natryskowych do zraszania
dróg technologicznych czy
w końcu nadwozia serwisowe, pozwalające na łatwy dojazd mobilnego warsztatu
bezpośrednio do maszyny
pracującej w miejscu niedostępnym dla innych pojazdów. Na przestrzeni lat rozwinięto też kilka rodzajów podwozi. Poza najbardziej popularnymi odmianami kołowymi
z układem napędowym 4x4
i 6x6, pojawiły się także wersje dwudrożne i gąsienicowe.
Pierwszy typ podwozia
stanowi jeden ze znaków rozpoznawczych duńskiej firmy
Hydrema. Takie podwozie
umożliwia pracę wozidła zarówno w grząskim terenie, jak
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Z uwagi na dodatkowe osie wyposażone w stalowe koła, wozidła dwudrożne mają
mniejsze kąty najazdu i zjazdu, ale mogą pracować również na torach kolejowych

i na torach – dzięki dodatkowym, stalowym kołom opuszczanym na szyny. Wersję wyposażoną w cztery gąsienice
gumowe w układzie trójkątnym zaprezentowała w roku 2010 na targach Bauma
południowoafrykańska firma
Bell Equipment. Takie podwozie zapewnia bardzo niskie naciski jednostkowe
na podłoże, umożliwiając
bezpieczny wjazd w skrajnie
grząski teren, jak na przykład
głębokie torfowisko.
Kolejne modele wozideł przegubowych opracowywane
przez różnych producentów
miały coraz mocniejsze silniki, dzięki czemu mogły uzyskiwać wyższą prędkość jazdy, szczególnie istotną
przy dużych odległościach
transportowych.
Ręczne
skrzynie biegów z czasem
zostały wyparte przez prze-

kładnie automatyczne, które
nie tylko ułatwiały pracę, ale
przede wszystkim wydłużały
żywotność układu napędowego, ponieważ był on mniej
narażony na niewłaściwą obsługę, zwłaszcza przy pokonywaniu grząskich odcinków
dróg technologicznych, stromych wzniesień i zjazdów.
Dla właściwej eksploatacji
wozideł, ale także łatwości
ich użytkowania olbrzymie
znaczenie miało wprowadzenie systemu kontroli trakcji.
Układ ATC (Automatic Traction Control) opracowany
przez Volvo w 2000 roku zdjął
z operatora konieczność samodzielnego załączania blokad mechanizmów różnicowych, bo analizując prędkości obrotowe poszczególnych kół, sam dobierał najlepszą dla danej sytuacji konfigurację napędu. Istotnym

Praktycznym rozwiązaniem jest płyta spychająca umożliwiająca szybki i bezpieczny
wyładunek w tunelach, pod liniami energetycznymi czy na niestabilnym podłożu

Podwozie z czterema trójkątnymi gąsienicami zmniejsza naciski jednostkowe na grunt,
co poszerza zakres zastosowań wozidła na skrajnie grząskim, rozmiękniętym podłużu

Urządzenie hakowe zamontowane na tylnym członie wozidła przegubowego
pozwala na obsługę kontenerów lub transport cystern albo platform kłonicowych

wydarzeniem w rozwoju wozideł przegubowych było
również opracowanie siedem
lat później przez ten sam koncern hydraulicznego zawieszenia Full Suspension. Dzięki funkcji automatycznego
poziomowania i kontroli stabilności pojazdu pozwoliło
ono na jazdę po nierównym
terenie z dużo wyższą prędkością, nawet 60 km/h.
Od jubileuszu czterdziestolecia powstania konstrukcji wozideł przegubowych, najwięcej uwagi poświęcono rozwojowi stosowanych w nich silników wysokoprężnych. Było
to spowodowane koniecznością spełniania przez jednostki spalinowe wyśrubowanych
norm ekologicznych: Tier 4Interim/Stage IIIB, a następnie
Tier 4Final/Stage IV. Mimo to
wiele uwagi poświęcano rów-

nież zagadnieniom ergonomii
pracy operatora, a także rozwojowi systemów telematycznych, które w najnowszych
wydaniach
współpracują
z zaawansowanymi systemami pomiaru masy ładunku.
W obecnej postaci pozwalają
one nie tylko na zdalne monitorowanie i zarządzanie pracą wozidła, ale także niezwykle dokładną inwentaryzację
transportowanych materiałów, pomiar wydajności czy
w końcu optymalizację procesu załadunku, tak aby
w maksymalnym stopniu wydłużyć żywotność układu napędowego, ogumienia, połączeń sworzniowych itp.
W najnowszych konstrukcjach producenci wozideł
przegubowych chcą uzyskać
jeszcze większą wydajność,
przełamując dotychczasową
Pośrednik Budowlany

49

POJAZDY BUDOWLANE

Całkowicie nowy model B60E firmy Bell Equipment o ładowności 60 ton jest
połączeniem wozidła przegubowego i sztywnoramowego

Przy wywróceniu skrzyni ładunkowej przednia cześć wozidła nadal może stać na
podłożu, dzięki czemu operator jest bezpieczny, a uszkodzeniom nie ulega cały pojazd

barierę 50 ton ładowności.
Na spotkaniu Mediendialog
firma Volvo zapowiedziała
debiut sześćdziesięciotonowego modelu A60H. Jego
światową premierę zaplanowano w trakcie kwietniowych
targów Bauma, dlatego też

na razie nie są znane jego
szczegółowe parametry. Zupełnie inaczej postąpiła firma
Bell Equipment, która już
w styczniu udostępniła zdjęcia oraz bogaty opis prototypu B60D, również o ładowności 60 ton, będącego unikato-

wym połączeniem wozidła
przegubowego i sztywnoramowego. Pojazd o niespotykanej do tej pory konstrukcji
posiada tylko dwie osie,
przy czym tylna wyposażona
została w ogumienie bliźniacze, i szeroką skrzynię ładunkową z ukośną podłogą. Nie
wiadomo, jak potoczą się dalsze losy oryginalnego projektu Bell Equipment, ale z całą pewnością ma on szansę
stania się dużą sensacją najbliższej edycji Baumy.
Koncern Volvo, któremu przypisywane jest wynalezienie

dziewać znacznie bardziej
oryginalnych
konstrukcji.
W 2010 roku, również podczas targów Bauma, szwedzki koncern zaprezentował
model „w skali” o nazwie
Centaur. Wyróżniały go duże
koła i niezależne zawieszenie
każdego z nich. Z tyłu zastosowano wahacze wleczone,
z przodu pchane. Było to
możliwe dzięki wyeliminowaniu klasycznego układu przeniesienia napędu i wprowadzeniu silników elektrycznych
przy każdym kole. Długie wahacze umożliwiają znaczną

Wozidła przegubowe wykorzystywane są do utrzymania dróg technologicznych, na
przykład poprzez zraszanie ich wodą w celu ograniczenia powstawania kurzu

wozidła przegubowego, nie
kryje swych ambicji w wyznaczaniu standardów rozwoju
tych pojazdów. Czy tak będzie w przypadku modelu
A60H okaże się za parę lat,
natomiast w odleglejszej
przyszłości można się spo-

Wozidło Centaur to śmiały koncept firmy Volvo zaprezentowany na Baumie w 2010 roku. Jego podwozie może być
rozczłonowane, umożliwiając wykorzystanie przedniego członu do pracy z innymi przyczepami

regulację wysokości pojazdu,
np. w celu obniżenia środka
ciężkości dla bezpieczniejszej jazdy na śliskich nawierzchniach, ułatwienia załadunku czy wjazdu do niskiego tunelu, ale także „przyklęku” kabiny, aby mógł wejść
do niej operator. W przełomowym „koncepcie” uwagę
zwracała też możliwość rozczłonowania ramy, pozwalając na wykorzystanie ciągnika z inną przyczepą. Dzięki
wykorzystaniu efektu żyroskopowego, w trakcie takiej
operacji przedni człon nie wymagałby żadnych podpór.
Czy możliwe są jeszcze inne,
bardziej śmiałe rozwiązania?
O tym z pewnością przekonamy się już niebawem, bo
w kwietniu w Monachium podczas targów Bauma.
www.posbud.pl
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Komatsu Poland Sp. z o.o.
Trakt Brzeski 72
05-070 Sulejówek k/Warszawy
tel. 22 783 00 62
fax 22 760 12 97
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INSTYTUCJE

Stowarzyszenie
Dystrybutorów
Maszyn Budowlanych
tel. 602 288 175,
www.sdmb.pl
e-mail: sdmb.jm@gmail.com
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CENNIK REKLAM

POŚREDNIK
budowlany

Formaty reklam i ceny
Format

Szer. x wys.
mm

Krótka charakterystyka

1/8 strony

„Pośrednik Budowlany - maszyny, narzędzia, sprzęt” to fachowe czasopismo pośredniczące w kontaktach firm z branży budowlanej. Ukazuje się od
stycznia 1996 roku, a począwszy od wydania 5/98 w formie odrębnego
zeszytu co dwa miesiące przynosi informacje o nowościach na polskim
i światowym rynku maszyn, narzędzi i sprzętu budowlanego.
Wydawnictwo kolportowane jest bezp∏atnie do osób i instytucji związanych
z branżą budowlaną w nak∏adzie 7.500 egzemplarzy.

1/4 strony

182 x 32
88 x 64
182 x 64
88 x 128
88 x 173
182 x 85
182 x 128
88 x 260
182 x 173
182 x 260

900,- z∏
900,- z∏
1.500,- z∏
1.500,- z∏
2.500,- z∏
2.500,- z∏
4.000,- z∏
4.000,- z∏
5.000,- z∏
7.000,- z∏

Adresaci
Branża
1. Budownictwo ogólne
2. Roboty ziemne
3. Inżynieria lądowa i wodna
4. Specjalistyczne roboty budowlane
5. Kopalnie piasku, surowców skalnych i dla drogownictwa
6. Kopalnie węgla kamiennego (Bazy Transportu i Sprzętu)
7. Sprzedawcy maszyn, narzędzi i sprzętu budowlanego
8. Wypożyczalnie maszyn, narzędzi i sprzętu budowlanego
9. Warsztaty i stacje serwisowe sprzętu budowlanego
10. Organa administracji
11. Towarzystwa leasingowe/Banki
12. Biblioteki
13. Szko∏y/Szko∏y wyższe/Pracownicy naukowi
14. Rzeczoznawcy

II. i III. ok∏adka 210 x 297

7.500,- z∏

IV. ok∏adka

8.500,- z∏

Nakład bezp∏atnie kolportowany
Nakład drukowany
Wydanie
2/2016
3/2016
4/2016
5/2016
6/2016

4.496
115
973
62
311
68
138
87
63
509
121
34
21
19
7.017 egz.
7.500 egz.

Termin

Termin
zamówień

18.03.2016
25.05.2016
15.07.2016
16.09.2016
18.11.2016

09.02.2016
19.04.2016
06.06.2016
08.08.2016
02.11.2016

Termin dostarczenia
materia∏ów do druku
24.02.2016
05.05.2016
20.06.2016
25.08.2016
26.10.2016

Termin ewentualnej rezygnacji: 5 tygodni przed ukazaniem
si´ danego wydania.

!

1/3 strony
1/2 strony
2/3 strony
1/1 strona

210 x 297

Formy p∏atnoÊci
kolor

Uwaga: Reklamodawcy przys∏uguje
prawo bezp∏atnego zamieszczenia
tekstu promujàcego oferowane przez
niego wyroby i us∏ugi.

Rabaty

Przy zamieszczeniu w ciągu
12 miesięcy (rok og∏oszeniowy):
3 reklam
5%
6 reklam
15%
Prowizja dla agencji
15%
reklamowych:

Tekst sponsorowany
Zamieszczenie jednej kolumny
tekstu sponsorowanego kosztuje
5.000, - z∏.

Panorama firm od A do Z
Miniog∏oszenia z logo firmy)
w 3 wydaniach
modu∏ 57 x 63 mm
800,- z∏
modu∏ 57 x 126 mm
1.200,- z∏
w 6 wydaniach
modu∏ 57 x 63 mm
1.200,- z∏
modu∏ 57 x 126 mm
1.800,- z∏

Faktura VAT zostanie przes∏ana wraz z egzemplarzem dowodowym. Należność należy uiścić przelewem zgodnie z terminem p∏atności widniejącym na fakturze. Na życzenie klienta wydawca zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie
z poczty dotyczące wysokości kolportowanego nak∏adu.
Zamieszczanie reklam o formatach inne niż podane oraz reklama na
pierwszej stronie ok∏adki wymagają
dop∏at i są możliwe wy∏ącznie po
otrzymaniu akceptacji redakcji. Dop∏ata
za wybrane miejsce wynosi: 20%.
DO WSZYSTKICH CEN
DOLICZAMY 23% PODATKU VAT.

Dane techniczne
Format:
A4, 210 mm x 297mm
Powierzchnia zadruku:
182 mm x 260mm
Liczba szpalt:
4, szerokość szpalty 41mm
Rodzaj druku:
offset, zeszyt zszywany
Materia∏y do druku:
wy∏ącznie w formie elektronicznej.
W przypadku konieczności opracowania graficznego reklamy redakcja dolicza poniesione koszty
do ceny.

Gie∏da - og∏oszenia drobne
Zamieszczenie og∏oszenia: 30,- z∏ za
każdą ofertę za jedno wydanie.

Prenumerata - zamówienie 1/2016
Aby bezp∏atnie otrzymywać nasz dwumiesięcznik wystarczy wype∏nić poniższy formularz
i przes∏ać go faksem na numer 22 859-19-67 lub listownie pod adresem:
Pośrednik Budowlany, Dzia∏ Informacji, 02-784 Warszawa, Pasaż Ursynowski 1/45
Prosz´ o regularne, bezp∏atne przesy∏anie czasopisma „PoÊrednik Budowlany - Maszyny, Narz´dzia, Sprz´t”
imię i nazwisko:

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

nazwa firmy:

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

zakres dzia∏alności firmy:

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

ulica, numer domu:

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

kod pocztowy, miasto:

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

numer telefonu i faksu:

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

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

e-mail:

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez wydawcę czasopisma „Pośrednik Budowlany – Maszyny, Narzędzia, Sprzęt”- firmę Poland Marketing
Barański Sp. z o. o., Warszawa, ul. Pasaż Ursynowski 1/45. Dane te będą wykorzystywane wy∏ącznie 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

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

