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Inspiracje 2017 w rękach laureatów

Drożej nie zawsze znaczy lepiej!

Hyundai HX300 NLC w recyklingu

Już po raz siódmy przyznawane przez nasze
wydawnictwo „Inspiracje” trafiły do rąk laureatów. Z ich wyborem nie mieliśmy najmniejszego problemu. Pora zatem ich przedstawić!

Rozmowa ze Zbigniewem Medyńskim,
prezesem zarządu Volvo Maszyny Budowlane

Najnowszej generacji koparka gąsienicowa Hyundai HX300 NLC sprawdza się doskonale podczas intensywnej pracy polegającej na załadunku mobilnych kruszarek
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Kto nie był na Intermaszu, ten stracił!

Manitou – stabilność na wysokości

JCB wkracza na nowy rynek

INTERMASZ, który w tym roku po raz pierwszy odbył się wraz z BUDMĄ okazał się udaną
imprezą. Organizacja targów maszyn budowlanych poza sezonem ma sens!

Manitou poważnie traktuje potrzeby branży budowlanej. Potrzebuje ona maszyn mocnych,
stabilnych, uniwersalnych i wydajnych. Mogących wykonywać nie tylko typowe prace

JCB wprowadza nową linię produktów, zamierzając zostać liczącym się graczem na światowym rynku urządzeń podnośnikowych. Przez
dwa lata firma pracowała nad tym w tajemnicy
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Wszystkie drogi prowadzą do Kielc!

Mecalac MWR – perfekcja nagrodzona!

Liebherr Likufix – wystarczy jeden przycisk

Już 8 maja Kielce gościć będą uczestników XXIII
edycji Międzynarodowych Targów Budownictwa
Drogowego Autostrada-Polska. Organizatorzy
szykują dla uczestników moc atrakcji

O tym, że nie jest tuzinkowym producentem
Mecalac stara się przekonywać nas na każdym
kroku. Najnowszym tego przykładem są nowej
generacji koparki Serii MWR

Z szybkozłącza Liebherr Likufix korzystać mogą
zarówno operatorzy koparek, jak i średniej wielkości ładowarek kołowych. Dzięki systemowi Likufix zmiana osprzętu odbywa się błyskawicznie
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Komatsu zdaje egzamin

Wydajność w górę, koszty w dół!

Evobruk – efektywna maszyna brukarska

Jednym z miejsc o najtrudniejszych warunkach pracy dla maszyn budowlanych są kopalnie surowców skalnych. Egzamin w nich są
w stanie zdać tylko najlepsze z nich

Trzy koparki popularnej klasy dwudziestu ton
firmy Caterpillar – 320 GC, 320 oraz 323 – wyróżniają się efektywnością, komfortem, niskimi
kosztami bieżącej eksploatacji i serwisowania

Firmy z branży brukarskiej z pewnością docenią zalety zestawu Evobruk. Składa się on z miniładowarki Avant 420 oraz osprzętu w postaci
chwytaka Hunklinger P01 Profi
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Drodzy Czytelnicy,
przez moment zastanawiałem się, czy tym razem nie zrezygnować ze słowa wstępnego. Do jego pisania zabieram się
na sam koniec, gdy gazeta jest już niemal całkowicie gotowa, przybierze ostateczny kształt. Wstępniak stanowić ma
swego rodzaju rozbiegówkę, zachęcać do lektury i podkreślać znaczenie najważniejszych tematów poruszonych przez
naszych autorów. No właśnie, pytam sam siebie czy jest sens się powtarzać? Moim zdaniem jest, dlatego stukam
w klawisze i kreślę te słowa. W głowie kłębią mi się różne tematy. Który z nich jest najważniejszy? Może utrzymujący się boom w branży, którego nie zastopowała nawet zima. Ponoć handlowcy mają tyle roboty, że nie pojechali
na zimowe ferie. Maszyny sprzedawali nawet na targach. Bezpośrednio ze stoisk poznańskiego Intermaszu zabierali
je nowi właściciele. Cuda, panie cuda…
A właśnie, jeżeli już wspomniałem Intermasz, to choć był on bardzo udany, to nie mam z nim samych pozytywnych
skojarzeń. Na pamiątkę zrobiłem sobie zdjęcie pod wielką tablicą z logotypami patronów imprezy. Między innymi
naszego czasopisma i SDMB. A właśnie, odnoszę wrażenie, że skrót ten jest w stanie rozszyfrować coraz mniej osób,
nawet tych działających w naszej branży. A wiele spośród znających rozwinięcie, zdążyło już zapomnieć nie tylko,
że taki twór istnieje, ale być może, iż swego czasu nawet go współtworzyli. Dlatego służę wyjaśnieniem, chodzi tu
o Stowarzyszenie Dystrybutorów Maszyn Budowlanych. Postanowiliśmy w redakcji strzepnąć nieco kurzu coraz bardziej okrywającego działalność SDMB, przypomnieć, że takowe – mimo wszelkich przeciwności – istnieje. Zrobiliśmy to na swój sposób przyznając nagrodę „Inspiracje” od lat prezesującemu Stowarzyszeniu Jackowi Małęczyńskiemu. Nie za konkretne dokonania, bo tych obiektywnie rzecz ujmując brakuje, ale za trwanie na posterunku mimo
wszelkich przeciwności. Chcieliśmy w ten sposób zachęcić wszystkich członków SDMB do przypomnienia sobie o jego istnieniu. I stworzenia odpowiednich warunków do pracy zarówno prezesowi, jak i wszystkim przejawiającym
chęć do działania. Walczmy o Stowarzyszenie, niech nie ustępuje miejsca dziwnym tworom, które myślą wyłącznie
o czerpaniu profitów, a potrafią robić tylko zamieszanie przenikając do branży niczym Conrado Moreno na skuterze
do telewizyjnego studia. Kto nie wie, co mam na myśli, w każdej chwili może to sobie obejrzeć w Internecie…
￼
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Inspiracje 2017 – nagrody przyznane!
Początek roku to dla nas czas snucia planów, ale też wspomnień.
W gronie redakcyjnym staraliśmy się przypomnieć sobie, co wydarzyło
się w nich wyjątkowego, spektakularnego, po prostu innego. Coś za
co należy się nasza nagroda „Inspiracje”. Laureatów wyłoniliśmy jednogłośnie i teraz możemy ich z wielką satysfakcją przedstawić
W tym roku tradycyjnie „Inspiracje” wręczyliśmy dwóm firmom – Graco oraz Volvo Maszyny Budowlane Polska. Nagroda indywidualna przyznana została Jackowi Małęczyńskiemu, prezesowi Stowarzyszenia Dystrybutorów Maszyn
Budowlanych. Warto raz jeszcze wyjaśnić, za co właściwie
nagradzamy i co chcemy w ten
sposób zasygnalizować. Co
przyświecało nam, kiedy postanowiliśmy przyznawać nagrody naszego wydawnictwa
osobom i firmom z branży maszyn budowlanych? Jakimi kryteriami się kierowaliśmy i nadal
kierujemy? Kogo honorujemy?
Od pewnego czasu powszechnym zwyczajem stało
się przecież, że różne nagrody
i tytuły firmy mogą sobie
po prostu kupić – z zamian
za ustaloną wpłatę uzyskuje
się prawo do używania efektownego tytułu, otrzymuje statuetkę, puchar czy grawerowaną figurkę. Kiedyś jedno z czasopism naszej branży, dziś już
nieistniejące, przyznawało nawet tytuł dealera roku zupełnie
się nie kryjąc z faktem, iż
otrzymywała go firma, która
nie tyle mogła się pochwalić
sukcesami w sprzedaży, co
po prostu wykupiła w tym czasopismie najwięcej powierzchni reklamowej! Pozostawiając
to bez komentarza, wracamy
do naszych „Inspiracji”.
Nagradzamy tych, którzy nas
inspirują. Dokładnie oznacza
to, że doceniamy firmy i osoby, które w swojej pracy tworzą nowe wartości, kreują nowe sytuacje i dzięki temu
przyczyniają się do powstania oryginalnych i ciekawych
artykułów, zdjęć oraz filmów.
Takich, które nie tylko przynoszą satysfakcję ich auto4 Pośrednik Budowlany

rom, ale przede wszystkim są
atrakcyjne dla naszych Czytelników. Korzyść z poczytnych treści mają także opisane w nich firmy. Docierają bowiem ze swym przekazem
do liczącej tysiące rzeszy
czytelników, działają pozytywnie na ich wyobraźnię i zapadają głębiej w ich pamięć.
Dlaczego wyróżniliśmy firmę
Graco? To współpracujące
z nami od dawna polskie

nia. Zależy mu, by je odpowiednio
rozpropagować,
szczegółowo opisać w naszych czasopismach i portalach. Co ważne, w Graco zawsze znajdzie się ktoś, kto
służy nam swoją fachową
wiedzą. Na tym polega wspieranie naszej pracy dziennikarskiej. A między innymi za to
właśnie przyznajemy „Inspiracje”. Z naszych wizyt w Płochocinie miło wspominamy

Redaktor Jacek Barański wręczył nagrodę „Inspiracje 2017” Zbigniewowi Medyńskiemu, prezesowi zarządu Volvo Maszyny Budowlane Polska

przedsiębiorstwo może być
wzorem pod każdym względem. Odwiedzając Graco, by
realizować kolejne artykuły
czy filmy prezentujące coraz
to nowe maszyny i specjalistyczne zabudowy mamy
okazję podglądać od środka
pracę firmy, która ceni uniwersalne wartości zarówno
w biznesie, jak i zarządzaniu
ludźmi. Co chcieliśmy specjalnie podkreślić – kiedy
w Graco pojawia się nowe,
dopiero wchodzące na polski
rynek urządzenie Palfingera,
prezes sam dopilnowuje, by
powiadomić o tym dziennikarzy. Zaprasza do firmy, by zaprezentować nowe rozwiąza-

także sytuację, kiedy to witając gości zaproszonych
na doroczne Dni Otwarte, prezes Pawluczuk zwrócił się
specjalnie do dziennikarzy
dziękując za nasz wkład
w sukcesy firmy.
Przyznając nagrodę Graco kierowaliśmy się także tym, że nie
ogranicza ona swej aktywności
do handlu. Dwa własne zakłady produkcyjne wytwarzają
specjalistyczne zabudowy.
Praktycznie nie ma tygodnia,
by nie opuszczały ich ciekawe
konstrukcyjnie pojazdy.
Ze wskazaniem kolejnego
laureata „Inspiracji” także nie
mieliśmy najmniejszych nawet trudności. Nasza nagroda

trafiła do Volvo Maszyny Budowlane, bo akurat ta firma
w każdym kolejnym roku udowadnia, że na nią zasługuje,
propagując ciekawe rozwiązania, organizując atrakcje
podczas targów czy też niezależnie od nich. Działa proekologicznie, stara się ożywić
branżę. Dostrzega środowisko operatorów. Prowadzi
na przykład Klub Operatora,
który łączy i wyróżnia przedstawicieli tej grupy zawodowej dając im poczucie wspólnoty i przynależności do elity
zawodów. Nie wymaga
przy tym opłacania składek
ani wyłączności. Klub jest bowiem otwarty dla wszystkich
posiadających operatorskie
uprawnienia, warunkiem nie
jest posiadanie czy praca
na maszynie wyprodukowanej przez Volvo CE. Właśnie
dlatego klub się rozwija,
do tej pory weszło do niego
ponad tysiąc osób z różnych
zakątków Polski, a cały czas
dochodzą kolejne.
Podoba się nam także aktywność naszego laureata w organizacji imprez dla użytkowników maszyn. W ubiegłym
roku gościliśmy na konferencji poświęconej maszynom
drogowym, na której doświadczenia wymieniali naukowcy i praktycy pracujący
na co dzień przy budowie
dróg. Jak zwykle duże wrażenie zrobił na nas „Poziom 308”. Spektakularne
święto branży kruszywowej
organizowane na wyrobisku
czynnej kopalni surowców
skalnych. Rozmach i liczba
znakomitych pomysłów organizatorów potrafi zadziwić.
Jeśli ktoś jeszcze o „Poziomie 308” nie słyszał, to zachęcamy do lektury relacji
naszych wysłanników, choćby w portalu Posbud. pl
Laureatem nagrody indywidualnej został Jacek Małęczyński. Za co uhonorowaliśmy
prezesa Stowarzyszenia Dystrybutorów Maszyn Budowlanych? O odpowiedź na to pytanie chyba najłatwiej. Za to,
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że się jeszcze nie poddał!
Związany ze Stowarzyszeniem
Dystrybutorów Maszyn Budowlanych od dnia jego powstania, a nawet jeszcze dłużej, bo angażował się bardzo
w prace przygotowujące stworzenie tej organizacji. Jacek
Małęczyński działał początkowo jako sekretarz SDMB, potem już wybrany na prezesa,
pracował i pracuje na rzecz
naszego środowiska. Choć nigdy nie była to praca ani lekka, ani łatwa. Choć jak mawia
Jacek Małęczyński jego działania często przypominają orkę na ugorze, to Stowarzenie
ma też osiągnięcia. Malkontenci powiedzieć mogą, że
za małe, ale my odpowiemy
im, że bez Jacka Małęczyńskiego miałoby jeszcze
mniejsze, albo wręcz żadne.
Stowarzyszeniu sporo się
jednak udało – choćby sam
fakt zorganizowania siedmiu
„Pikników Maszynowych”, ale
kto o nich dziś pamięta? Zamiast powrócić do własnych
korzeni, członkowie SDMB
trwonią siły i środki na pogoń
za alternatywą, która tak naprawdę żadną alternatywą nie
jest. W tym roku poznański In-

termasz – choć odbywał się
w specyficznym terminie i formule – był udaną imprezą. Nie
dajemy głowy, że odwiedzający targi byli świadomi faktu, że
patronat nad nimi sprawowało Stowarzyszenie Dystrybutorów Maszyn Budowlanych.
Dziwnym trafem w Poznaniu
zabrakło też prezesa Małęczyńskiego, choć przecież powinien znaleźć się wśród specjalnych gości. Pora zastanowić się, dlaczego prezes
SDMB nie bywa w miejscach,
gdzie spotyka się branża. I dlaczego fakt ten przeszkadza tylko nielicznym? Być
może to już ostatni dzwonek,
by powalczyć o Stowarzyszenie, o to by przywrócić mu
choćby odrobinę prestiżu.
Dobrze byłoby przestać z zazdrością patrzeć na prężną
działalność Izby Gospodarczej Drogownictwa. Pod jej
egidą organizowane są kongresy, okolicznościowe imprezy i zawody sportowe.
Z drogowcami wszyscy się liczą, są grupą nacisku, ich
Izba może nie tylko skutecznie negocjować ceny powierzchni targowej, ale opiniować istotne dla branży go-

Redaktor naczelna Pośrednika Budowlanego, Magdalena Ziemkiewicz przekazuje
nagrodę dla firmy Graco jej prezesowi Krzysztofowi Pawluczukowi

spodarcze uchwały i ustawy.
A my „maszyniarze”? Przez
chwilę coś się też i u nas
działo, były nawet nadzieje
na założenie Izby Gospodarczej, organizowano własne

imprezy, gdy Polska wchodziła do Unii Europejskiej pracowano nad systemem certyfikacji maszyn unifikujących przepisy bezpieczeństwa ich użytkowania. SDMB walczyło z rujnującymi branżę zatorami płatniczymi. Było też inicjatorem
tworzenia raportów sprzedażowych obrazujących funkcjono-

wanie

krajowego

rynku.

Od pewnego czasu zapadła
jednak cisza, zrobiło się smutno i tylko logo SDMB, ten żółty nosorożec, uparte, silne
zwierzę daje nadzieję, że jeszcze powalczy i nigdy się nie
podda. Głęboko w to wierzymy, stąd też przyznanie naszej indywidualnej nagrody
prezesowi Jackowi Małęczyńskiemu. W podziękowaniu
za dotychczasowe zaangażowanie i w nadziei na lepszą
przyszłość, nie tylko SDMB,
ale i całej branży.

Jacek Małęczyński – laureat nagrody „Inspiracje 2017” w kategorii indywidualnej
Swego czasu pokusiliśmy się o socjologiczny eksperyment. Miał on za zadanie udowodnić
stawianą przez nas tezę, że laureat „Inspiracji 2017” w kategorii indywidualnej to człowiek-instytucja. Okazało się, że mieliśmy rację! Pytani przez nas o skład zarządu Stowarzyszenia Dystrybutorów Maszyn Budowlanych ludzie czynni w branży byli w stanie wymienić tylko jedno nazwisko. Prezesa Jacka Małęczyńskiego. Pozostałych osób, wchodzących bądź
co bądź w skład zarządu, już nie byli pewni… Tak niestety wygląda sytuacja zupełnie osamotnionego w działaniach prezesa. – Często zadaje sobie pytanie, czy moja praca ma jeszcze sens. Stowarzyszenie funkcjonuje nie tyle siłą rozpędu, co jej resztkami. Mimo wszystko staram się coś robić, ale napotykam na opór materii. Sytuacja jest dla mnie mocno niekomfortowa – mówił w z wywiadzie udzielonym naszej redakcji. A pytany, czy nie ma czasami dość ciągłej walki z wiatrakami odpowiada: – Nieraz chętnie rzuciłbym to wszystko
w diabły! Myślę sobie, pora zwrócić się z wnioskiem o samorozwiązanie SDMB. Ale szybko przychodzi refleksja. Traktuję
Stowarzyszenie jak własne dziecko. A przecież rodzice nie powinni porzucać swych pociech. I tak trwam w Stowarzyszeniu, chciałbym być z niego dumny. Jest ono takie, jakie jest, działa tak, jak działa, ale stanowi to przecież odbicie stanu,
w jakim znajduje się branża. Wiele osób nie wierzy w szczerość tych słów. Uważają, że Małęczyński czerpie ze swej pracy nie lada apanaże. Zarabia krocie i wozi się służbowym autem. A na dodatek robi tyle, co nic… Tymczasem rzeczywistość jest zupełnie inna. Prezes podjął pracę w jednej z firm z branży, bo gdyby zdał się na pobory z SDMB, to przymierałby głodem. Nie ma biura ani służbowego samochodu. Ostatnio dotarły do nas informacje, że Małęczyński rozstał się
ze swym pracodawcą. Może to dobry moment, by członkowie SDMB stworzyli mu warunki do bycia aktywnym prezesem i skupienia się na pracy wyłącznie w Stowarzyszeniu? Gorąco o to apelujemy, bo to ostatni moment na
podjęcie działań mogących przywrócić SDMB należny prestiż!
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MIESZANKA FIRMOWA

Kto nie był na Intermaszu, ten stracił!
Targi branży maszyn budowlanych są od pewnego czasu tematem niekończących się dyskusji. Decyzja nie jest prosta – jechać,
nie jechać, wystawiać się czy tylko wybrać się z wizytą. A może
targowe fundusze przeznaczyć po prostu na efektowny dzień
otwarty w firmie? Lub zorganizować demo-tour po całej Polsce?
Możliwości jest wiele, pomysłów na zaprezentowanie swojej oferty nie brakuje. Nie ma co ukrywać, że kilka ostatnich edycji imprez targowych i w Kielcach, i w Poznaniu, rozczarowało wielu
wystawców. Narzekano głównie na frekwencję. Stąd swego rodzaju „bunt” i rezygnacja z udziału w kolejnych edycjach sprawdzonych już wystaw. Ale internet targów nie zastąpi. Tak mówili
goście pierwszych w tym roku targów branżowych – czyli poznańskiego Intermaszu, który odbył się w nietypowym, zimowym
terminie, na przełomie stycznia i lutego. Intermasz dołączył bowiem do niedoścignionej frekwencyjnie Budmy, aby odwiedzający ją przedstawiciele firm wykonawczych zapoznali się niejako
przy okazji także z ofertą maszyn i sprzętu.

Podczas Intermaszu handlowcom firmy Volvo Maszyny Budowlane Polska udało się
sprzedać kilka maszyn, a z Poznania wyjeżdżali z perspektywami kolejnych transakcji

osób znalazła się tu przez zupełny przypadek. Staraliśmy się
dowiedzieć od zwiedzających, jak trafili do intermaszowych pawilonów. Odpowiedzi były różne – część osób przyjechała
po prostu na BUDMĘ i nie miała pojęcia o dołączeniu do nich
maszynowej imprezy. Spotkaliśmy także gości poprzednich
edycji Intermaszu. W ich opinii zmiana terminu na zimowy ma
sens, choć niektórym brakowało ekspozycji na terenie zewnętrznym. Owszem, w tym roku można by było z przyjemnością pooglądać maszyny pod gołym niebem, ale pamiętamy
BUDMY z dwudziestostopniowym mrozem. I nikt nie może za-

Scena jak z BAUMY – w stoisku tłoczno, handlowcy Wacker Neuson wręcz nie nadążają z obsługiwaniem potencjalnych klientów. Udało się nawet coś sprzedać!

Można się było spodziewać, że ta idea się sprawdzi, a jednak
nie wszyscy uwierzyli, że tak będzie. Dlatego Intermasz nie był
w tym roku dużą imprezą. Targi maszyn i sprzętu budowlanego zajęły dwa pawilony MTP, tym razem położone najdalej
od głównego wejścia na targi, ale tuż przy mocno uczęszczanym wejściu do strony ulicy Śniadeckich. Przepływ publiczności był więc bardzo duży, nawet jeśli założyć, że część z tych

Po zakończeniu targowego dnia stoiska obejmowały we władanie panie z obsługi
technicznej dając wszystkim do zrozumienia, że trzeba już sobie iść!
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Wielu odwiedzających nie miało pojęcia, że równolegle z Budmą odbywa się też
Intermasz, jednak z dużym zainteresowaniem oglądali sprzęt budowlany

gwarantować, że te czasy nie wrócą. Od gości odwiedzających
Intermasz usłyszeliśmy także, że interesują ich maszyny i chętnie widzieliby je na kolejnych edycjach Budmy. Chcieliby jednak, aby były to maszyny i sprzęt budowlany typu mini czy midi, jako że prowadzą nieduże firmy wykonawcze i potrzebują
na co dzień tylko takich modeli.
Od kilku osób usłyszeliśmy, że nie kupią maszyny, jeśli jej nie
obejrzą. Żaden folder ani film z internetu ich nie przekona, dlatego przyjeżdżają i będą przyjeżdżać na imprezy targowe. Chcą
tu przepytać fachowca. I najlepiej, by można było od razu porównać podobne modele kilku producentów, wtedy najłatwiej
zauważyć szczegóły i przekonać się, skąd różnice w cenach.
Jeśli chodzi o wystawców… Spotkaliśmy zarówno bardzo zadowolonych, jak i takich, którzy się nieco rozczarowali. Ci pierwsi
wieszczyli powrót tłustych targowych lat, kiedy maszyny sprzedawano niemal ze stoiska. Przeżyli cztery mega pracowite targowy dni, byli zmęczeni, ale zadowoleni. Drudzy narzekali
na małą frekwencję i nudę. I bądź tu mądry!

Wszystkie cytaty zostały wyrwane z wywiadów i wypowiedzi udzielanych na łamach Pośrednika Budowlanego w roku 2017.
Pragniemy zwrócić uwagę Czytelników, że wyrwano je nie tylko z gazety, ale również z… kontekstu.

MIESZANKA FIRMOWA

Autostrada-Polska 2018 – w maju wszystkie drogi prowadzą do Kielc!
Już od 8 do 10 maja w Targach Kielce odbędzie się XXIII edycja Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego Autostrada-Polska. Zeszłoroczna impreza zgromadziła czterystu
osiemnastu wystawców z dwudziestu krajów całego świata.
Zajęła ponad trzydzieści tysięcy metrów kwadratowych, a przybyło na nią przeszło czternaście tysięcy zwiedzających.
Targi od przeszło dwudziestu lat stanowią przegląd najnowszych osiągnięć branży budowlanej. Oprócz szerokiej gamy
maszyn do budowy i utrzymania dróg, mostów, wiaduktów, tuneli, stacji benzynowych w stoiskach wystawców pojawi się
także cały szereg nowości technologicznych. Z całą pewnością nie zabraknie zatem innowacyjnych rozwiązań, między innymi z zakresu druku 3D czy robotyki.
Na terenie otwartym targów Autostrada-Polska króluje ciężki sprzęt, stoiska czołówki producentów są tłumnie odwiedzane przez gości imprezy

O wadze i prestiżu kieleckiej wystawy świadczy obecność znanych
osobistości branży. Zeszłoroczną edycję Autostrady odwiedził
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Infrastruktury
i Budownictwa – Jerzy Szmit oraz przedstawiciele wszystkich branżowych instytucji. W roku 2018, wydarzenie objęła honorowym
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. W targach co roku udział biorą
branżowi specjaliści, których wsparcie owocuje bogatą ofertą wydarzeń towarzyszących. Już teraz organizatorzy zapraszają na
konferencję „Infrastruktura drogowo-kolejowa. Przeszłość, Teraźniejszość, Przyszłość” organizowaną przez Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

w Kielcach. Na uwagę zasługuje również konferencja „Nowoczesna diagnostyka i naprawy nawierzchni drogowych”, której tegoroczna edycja poświęcona zostanie nowoczesnej diagnostyce i naprawom nawierzchni drogowych. Organizator – Instytut Badawczy
Dróg i Mostów – zachęca do udziału w panelach poświęconych zagadnieniom między innymi z zakresu oceny stanu technicznego
nawierzchni, zastosowania badań nieniszczących w diagnostyce
nawierzchni, oceny nośności nawierzchni, czy nieniszczących
metod rozpoznawania konstrukcji nawierzchni drogowych. Podczas targów planowane są pokazy dynamiczne sprzętu budowlanego w terenie. Gospodarzem wydarzenia ma być kopalnia PGS
Góra Maćkowa we Wrzosówce. Pokazy dynamiczne maszyn
i sprzętu budowlanego odbędą się również na terenie targów.
Dla operatorów, jak co roku, zorganizowany zostanie Konkurs Operatorów Maszyn Budowlanych Big Bau Master. Kolejna, piąta już
edycja upłynie pod znakiem zmagań najlepszych operatorów z całej Polski. Wśród uczestników BBM, znajduje się również płeć piękna. Po raz pierwszy w historii wszystkich tego typu zawodów organizowanych w Polsce w minionym roku udział w rywalizacji wzięła
kobieta – Natalia Śniadowska z Prądnika Korzkiewskiego.
Targom Autostrada – Polska towarzyszą Międzynarodowe Targi
Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych Maszbud
oraz Międzynarodowe Targi Transportu Drogowego – Pojazdy
Użytkowe Rotra. Organizatorzy zapraszają do odwiedzenia Targów Kielce w dniach od 8 do 10 maja 2018. Szczegóły zapowiadającego się niezwykle obiecująco wydarzenia są dostępne
na stronie: www.autostrada-polska.pl

Oprócz szerokiej gamy maszyn do budowy i utrzymania dróg, mostów, wiaduktów i tuneli w stoiskach wystawców pojawia się także wiele nowości technologicznych

W stoisku Volvo Maszyny Budowlane posiadający odpowiednie uprawnienia wziąć mogą
udział w Konkursie Klubu Operatorów i zmierzyć się z kolegami po fachu

Zeszłoroczna edycja targów Autostrada-Polska była udana, odwiedziło ją przeszło
czternaście tysięcy gości, także zagranicznych
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Ekstremalny egzamin dla ładowarek i koparek Komatsu
Z całą pewnością jednym z miejsc o najtrudniejszych warunkach pracy dla maszyn budowlanych są kopalnie surowców skalnych. W tak ekstremalnym środowisku egzamin są w stanie
zdać tylko najlepsze, najbardziej wytrzymałe, wydajne i wszechstronne maszyny. Takie, jak ładowarki kołowe i koparki gąsienicowe Komatsu, które od wielu lat z dużym powodzeniem eksploatowane są przez Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych
Wyrobisko kopalni Winna położonej w okolicach Łagowa to
w zasadzie gigantyczna niecka
wykuta w litej skale. Z tego powodu teren, z którego wywozi
się kruszywo pokryty jest masą
ostrych odłamków skalnych
oraz twardych, kanciastych kamieni. A jeśli do tego dodamy
zawieszony w powietrzu gęsty
i agresywny pył, to otrzymamy
pełen obraz trudów, którym

Kopalnia Winna wchodzi
w skład trzech zakładów górniczych należących do spółki
będącej w pewnym sensie
kontynuatorką bogatych tradycji Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych, których
początki sięgają roku 1874.
Natomiast samo złoże odwiedzonej przez nas kopalni Winna w Łagowie zostało udokumentowane po raz pierwszy

wyłączania jednostki w stanie
bezczynności. Poza tym rozwijający moc 272 KM silnik wyposażony jest w filtr cząstek
stałych, układ recyrkulacji
spalin SCR oraz bardzo zaawansowane sterowniki elektroniczne, które optymalizują
jego wydajność przy jednoczesnym obniżeniu negatywnego wpływu na środowisko. – Dla nas istotne jest, że
jednostka napędowa nowej
ładowarki poza filtrem cząstek stałych wyposażona jest
także w układ AdBlue. Nasze
doświadczenie wskazuje, że
w kopalnianych warunkach
takie rozwiązanie sprawdza
się najlepiej. Zresztą potwierdza to także zakupiona przez nas ładowarka kołowa Komatsu WA 470-8, która

gów Bauma 2016, imponuje
innowacyjnymi rozwiązaniami. Zastosowano w niej nowy
tryb pracy E-light, zmodyfikowaną łyżkę ułatwiającą nabieranie materiału oraz bardzo
ergonomiczne stanowisko
pracy operatora. Wszystkie te
elementy sprawiają, że maszyna wydaje się być wprost
stworzona do pracy nawet
w ekstremalnie trudnych warunkach cechując się stabilnością, wydajnością i niskimi
kosztami eksploatacji.
Operator ma do swojej dyspozycji siedmiocalowy kolorowy
monitor, który został zintegrowany z systemem ECO Guidance. Za jego pośrednictwem obsługujący maszynę na bieżąco
otrzymuje wskazówki dotyczące preferowanych zachowań

Optymalny stosunek siły nape
�dowej do masy własnej ładowarki Komatsu WA470-8
sprawia, że załadunek kruszywa staje się dziecinną igraszką

na co dzień podołać muszą ludzie i maszyny. – Eksploatowane przez nas złoże to skała
zbudowadolomitowa
na głównie z węglanu wapnia
i magnezu. Dlatego też ze
znacznej części wydobywanego tu materiału wytwarzamy
nawóz wapniowo-magnezowy. Oprócz tego produkujemy także wysokiej jakości kruszywo o różnych frakcjach,
w tym gresy, które są wykorzystywane jako komponent mas
bitumicznych stosowanych
podczas budowy nawierzchni
drogowych – informuje Konrad
Głuc, dyrektor Kopalni Winna w Świętokrzyskich Kopalniach Surowców Mineralnych.
10 Pośrednik Budowlany

w roku 1957. Jedną z kluczowych eksploatowanych tam
maszyn jest ładowarka kołowa
Komatsu WA470-8. Nowej generacji maszyna japońskiego
producenta napędzana jest
bardzo ekologicznym silnikiem spełniającym normę emisji spalin EU Stage IV i – co
ważne dla użytkownika – naprawdę oszczędnym. Jednostka napędowa tej generacji pozwala ograniczyć zużycie paliwa nawet o osiem procent.
Jest to możliwe między innymi
dzięki układowi Smart Loader
Logic automatycznie dostosowującemu moment obrotowy
silnika do warunków pracy
i systemowi automatycznego

Koparka gąsienicowa Komatsu PC490 LC-10 intensywnie pracuje w kopalni Winna
już trzeci rok i jak dotychczas zbiera wyłącznie pochlebne opinie

pracuje w naszej kopalni już
od blisko roku. W tym czasie
maszyna podlegająca ekstremalnym obciążeniom jak do tej
pory ani razu nas nie zawiodła – zauważa dyrektor Głuc.
Ładowarka kołowa Komatsu
Serii 8, której oficjalna premiera miała miejsce podczas tar-

w stylu pracy. Dopasowanie go
do warunków roboczych pozwala obniżyć zużycie paliwa. W kabinie znalazł się także nowy,
pneumatycznie zawieszony fotel,
bardziej odporny na wibracje.
Maszyny Komatsu już od lat
mogą być stawiane za wzór ergonomii, także w zakresie ob-
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sługi serwisowej. W przypadku
WA470-8 nie ma więc w tym
względzie żadnego zaskoczenia. Konstruktorom udało się
zapewnić łatwiejszy dostęp
do filtrów, chłodnicy i złącz diagnostycznych. Operator nie
ma też żadnego problemu
z uzupełnieniem płynu AdBlue.
Istotną zaletą jest też możliwość korzystania z dobrodziejstw telematycznego systemu Komatsu Komtrax, dzięki któremu zarządzający flotą
lub właściciel firmy może
na bieżąco monitorować stan
maszyny, sposób jej wykorzystania oraz błyskawicznie reagować na przykład w razie
wystąpienia awarii.
Poza ładowarkami WA470-8
na terenie kopalni Winna spo-

sześciennego pojemna łyżka
skalna. – W naszej kopalni
największą liczbę maszyn stanowią ładowarki i wozidła.
Dlatego także spośród maszyn marki Komatsu posiadamy najwięcej ładowarek. Ale
mamy również koparki gąsienicowe, z których jedna pracuje w kopalni Winna. Maszynę zakupiliśmy przed blisko
trzema laty i jak dotychczas
sprawuje się wręcz idealnie.
A przez cały czas pracuje
z maksymalnym obciążeniem, w trudnym pod względem warunków terenowych
i dużego zapylenia środowisku. A wiadomo, że w takich
warunkach sprawdzają się
wyłącznie najlepsze maszyny – podkreśla Konrad Głuc.

W częstokroć ekstremalnie trudnych warunkach panujących w kopalni surowców
skalnych ładowarka Komatsu sprawdza się bez zarzutu

tkać można także inne maszyny Komatsu. Zarządzający
kielecką spółką od lat chętnie
sięgają po maszyny tego
producenta wykorzystując je
we wszystkich kopalniach
wchodzących w skład ŚKSM.
Dla przykładu bardzo dobrą
opinią cieszą się koparki gąsienicowe Komatsu. W kopalni Winna od roku 2016
eksploatowany jest model
PC490/LC-10. Maszyna o masie około 48 ton wyposażona jest w silnik o mocy 270
kW (362 KM). W kopalni kruszywa szczególnie ceniona jest jej duża siła odspajania i mieszcząca 2,7 metra

Faktycznie najnowsza generacja gąsienicowych koparek
Komatsu może imponować
nie tylko pod względem jakości, wytrzymałości i bezpieczeństwa, ale także ochrony
środowiska naturalnego. Koparka PC490/LC-10 dzięki zastosowanym w niej rozwiązaniom technicznym idealnie
sprawdza się w wielu różnych
zastosowaniach. Mocna i precyzyjna, równie dobrze daje
sobie radę w wielkogabarytowych robotach ziemnych, jak
i morderczych warunkach panujących w zakładach wydobywczych. Wszechstronność
maszyna zawdzięcza sześciu

Koparki gąsienicowe to kluczowe maszyny pozwalające zachować ciągłość procesu technologicznego w wydobyciu surowców mineralnych i produkcji kruszywa

trybom pracy, które optymalnie dostosują wydatek układu
hydraulicznego i silnika napędowego do różnych wymagań
związanych z warunkami roboczymi. Równie duży wpływ
na uniwersalność maszyny ma
możliwość wyposażenia jej
w jeden lub dwa obwody hydrauliczne, z których pierwszy
można uruchomić pedałem
lub przyciskiem na joysticku,
a drugi za pomocą przycisku.
W pamięci komputera maszyny można zaprogramować
do dziesięciu różnych ustawień
osobno zdeﬁniowanych narzędzi roboczych. W kombinacji
ze standardowym wyposażeniem, jakim jest sterowanie hydraulicznym szybkozłączem,
zmiana rodzaju pracy maszyny staje się dużo łatwiejsza.
Zaletą są także dodatkowe
opcje wyposażenia, które dostosowują koparkę do dużych
obciążeń, na przykład podczas prac przeładunkowych.
Konstrukcja taka obejmuje:
krótki, mierzący 6,7 metra wysięgnik, gąsienice z podwójnymi ostrogami, osłony rolek
gąsienic na całej długości
oraz dostępne opcjonalnie
osłony przednie i górne kabiny. Natomiast do standardowego wyposażenia wszystkich
maszyn PC490-10 należy łatwa w użyciu elektryczna pompa tankowania paliwa z automatycznym zaworem odcinającym. Z kolei przestronna ka-

bina mieści niezwykle komfortowe stanowisko pracy operatora. Boczne pulpity sterownicze zintegrowano z wygodnym podgrzewanym, regulowanym wielopłaszczyznowo
fotelem. Wyposażenie uzupełnia automatyczna klimatyzacja, a wysoka szczelność i wydajne filtry zapewniają wyjątkowo niski poziom hałasu, porównywalny z wnętrzem dobrej klasy samochodu osobowego. Sterowanie maszyną
ułatwia operatorowi duży, panoramiczny monitor o wysokiej rozdzielczości oraz wielofunkcyjne przyciski, za pomocą których zyskuje on możliwość wykorzystywania bogatej gamy funkcji i regulowania parametrów roboczych.
Bezpieczną eksploatację koparki zapewniają osłony termiczne silnika, montowane
w celu ograniczenia ryzyka
powstania pożaru. Bezpieczeństwo w tym zakresie podnosi również zastosowanie dodatkowej przegrody odseparowującej komorę silnikową.
Otwierana do tyłu pokrywa
silnika i rozlokowane wokół
silnika płyty antypoślizgowe
ułatwiają dostęp do newralgicznych podzespołów. Poziom bezpieczeństwa podczas
codziennej obsługi serwisowej jeszcze bardziej
zwiększają solidnie
wykonane poręcze.
www.komatsupoland.pl
Pośrednik Budowlany
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Drożej nie zawsze znaczy lepiej!
– Przyzwyczailiśmy się już, że branża bardzo powoli budzi się ze snu zimowego, a tu niespodzianka! Dostawcy
maszyn mają pełne ręce roboty, tym bardziej cieszę się,
że zgodził się Pan na dłuższą rozmowę…

– Zawsze chętnie spotykam się z prasą, choć w tym roku rzeczywiście trudniej o wolne terminy. Okres zimowy nigdy nie był
korzystny dla dystrybutorów sprzętu budowlanego. Ten rok natomiast rozpoczął się zadziwiająco dobrze.

– Paradoksalnie, rekordowa koniunktura nie poprawia sytuacji finansowej firm budowlanych. Można zatem
zapytać, dlaczego jest tak dobrze, skoro jest tak źle?

– Dochodzą nas również informacje, że sytuacja finansowa wielu firm nie polepsza się. Nie mogę stwierdzić, że to ogólna tendencja ale firmy, które podpisywały kontrakty w cench stałych
muszą borykać się teraz z rosnącymi kosztami zakupu surowców i materiałów budowlanych. To może mieć negatywny
wpływ na ich rentowność.

– Ponoć kopalnie surowców skalnych wstrzymują sprzedaż kruszywa, bo odwlekając transakcje mogą zarobić
dodatkowe kilkanaście procent…

– Każdy ma mozliwość swobodnego kształtowania swojej polityki sprzedaży i jeżeli rzeczywiście tak sie dzieje – a nie wydaje
mi sie, że może to być globalna tendencja – to widocznie w ten
sposób chcą odrobić straty po ciężkim okresie, kiedy musiały
mocno zaciskać pasa. W żaden sposób nie oceniam polityki
sprzedaży innych firm.

– No tak, ale dzieje się to kosztem wykonawców. Jak tak
dalej pójdzie, to nie będą oni w stanie dokonywać kolejnych zakupów. To przecież droga donikąd…

– Po ważniejszym problemem będzie spiętrzenie inwestycji.
Zbyt długo trwa bowiem okres od zapadnięcia decyzji o budowie do momentu jej rozpoczęcia. Wiele firm miało problem aby
przetrwać martwy okres, chociaż ostatnio raczej nie narzekają
na brak kontraktów. Te, które rozpoczynają teraz nowe, duże
budowy borykać się będą z całym szeregiem problemów – napiętymi do granic możliwości terminami, wysokimi cenami materiałów, a wreszcie brakiem ludzi, maszyn, sprzętu i środków
transportu. Powielamy stare błędy.

– Spiętrzenie inwestycji stanowi też wyzwanie dla dostawców sprzętu. Trzeba nie tylko sprowadzić na czas
maszyny, ale i obsłużyć pod względem serwisowym.

– Nie stanowi to dla nas problemu. Jesteśmy należycie przygotowani do obsługi serwisowej maszyn. Nawet jeżeli ich liczba – czego sobie oczywiście życzymy – będzie znacząco rosła.

– Wszystko wskazuje na to, że krajowy rynek w ciągu najbliższych dwóch lat będzie rósł, ale dostawcy wolą dmuchać na zimne, by nie zapeszyć…

– Jak powiedziałem, wszyscy życzylibyśmy sobie wzrostu
sprzedaży, ale polski rynek jest nieprzewidywalny. Po pierwsze
dlatego, że jest stosunkowo niewielki, a przez to podatny na zawirowania. Jeżeli w Niemczech w danym roku sprzeda się nawet o tysiąc maszyn mniej, nie spowoduje to większych perturbacji. W Polsce byłoby to równoznaczne z głębokim załamaniem branży. Drugim z czynników osłabiających stabilność naszego rynku jest jego uzależnienie od dużych projektów infra-
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Rozmowa ze Zbigniewem Medyńskim,
prezesem zarządu
Volvo Maszyny Budowlane
strukturalnych pozostających w gestii państwa. Brakuje tu alternatywy w postaci inwestycji ze środków prywatnych.

– Na nieprzewidywalność rynku z pewnością wpływ ma
także to, że firmy bardzo często zwlekają do ostatniej
chwili z odnową parku maszynowego…

– Tu wracamy do kondycji finansowej firm budowlanych. Nasi
klienci co prawda twierdzą, że mogliby działać na szerszą skalę,
ale ryzyko z tym związane jest ciągle zbyt wielkie. Rozwój wymaga inwestycji, zorganizowania odpowiedniego zaplecza. Gdy
nie ma wieloletnich perspektyw, są z tym trudności, podobnie
zresztą jak z zatrudnieniem operatorów o odpowiednich kwalifikacjach. Nieco inaczej wygląda to w przypadku dużych wykonawców generalnych. Te firmy relatywnie szybko uzupełniają
swoją bazę sprzętową wraz z pozyskiwaniem nowych zleceń.
Kupują z zasady nowy sprzęt od sprawdzonych dostawców.

– Dziś operator nie musi mieć takich umiejętności i wiedzy praktycznej jak kiedyś…
– To prawda, ale narazie tylko w pewnym zakresie. Nowoczesne maszyny – nawet w rekach osób o mniejszym doświadczeniu – są niewspółmiernie bardziej produktywne niż sprzęt starszej generacji. Nadal jednak dobrze przeszkolony operator,
umiejący wykorzystać wszystkie mozliwości nowoczenej maszyny i odpowiednio zorganizować sobie pracę może znacznie
zwiększyć wydajnośc paliwową i produktywność sprzętu na którym pracuje. Ten aspekt jest moim zdaniem niedoceniany przez
wiele firm. Równolegle widzimy, że dodatkowe sytemy sterowania i wsparcia operatorów sprawiają, że pracuje się szybciej,
wydajniej i bardziej precyzyjnie. Postęp akurat w tym obszarze
będzie przyspieszał.

– Czy to etap przejściowy na drodze do automatyzacji procesów budowlanych? Czeka nas era maszyn autonomicznych?

– Próby w tym zakresie trwają, konstruktorzy osiągają najlepsze
efekty w miejscach, gdzie panują przewidywalne warunki,

WYWIAD POŚREDNIKA

na przykład w kopalniach surowców skalnych. Świadomość, że
ludzie mogą zostać zastąpieni przez maszyny jest wprawdzie
deprymująca, ale trudno będzie zawrócić z raz obranej drogi.
Dobrze skonstruowana autonomiczna maszyna jest produktywna, może bez większych przeszkód funkcjonować w ekstremalnych warunkach szkodliwych dla człowieka. A przy tym nie musi odpoczywać, nie choruje, nie bierze urlopów. Maszyny autonomiczne to przyszłość branży, ale to nie będzie krótki proces.
Pamiętajmy jednak, że to ludzie tworzą systemy, które dają tak
wielkie, wprost trudne do opisania możliwości.

– Volvo Maszyny Budowlane nie ogranicza swych działań
do sprzedaży i serwisu maszyn…

– Chcemy, by oferowany przez nas sprzęt pracował jak najbardziej wydajnie i ekonomicznie, miał jak najmniej bezproduktywnych przestojów. Naszym celem jest maksymalne ograniczenie
globalnych kosztów posiadania. Chodzi również o to, by sprzęt
był jak najmniej uciążliwy dla środowiska naturalnego i bezpieczny. Zarówno dla samego operatora, jak i innych osób znajdujących się w jego pobliżu. Wydajność, ekologia i bezpieczeństwo to trzy filary, które przyświecają naszym działaniom. Oferujemy doskonałe maszyny i służymy wszechstronnym, profesjonalnym wsparciem ich użytkownikom.

– Powiedział Pan kiedyś, że nie jest sztuką gromadzenie danych z czujników i systemów maszyny, ale sztuką
jest ich odpowiednie przetworzenie i wykorzystanie.

– Samo gromadzenie danych nie ma większego sensu. Chodzi
o to, by je odpowiednio zagospodarować i wykorzystać w celu
zoptymalizowania pracy maszyn i wydłużenia ich żywotności.
Volvo CE należy do prekursorów takich działań i przeznacza
na nie regularnie pokaźne środki.

– Działając proekologicznie Volvo CE produkuje zaawansowane technologicznie maszyny spełniające wszelkie normy emisyjne w zakresie spalin i hałasu. Nie jest to sprzęt
na tak zwane rynki wschodzące. Czy tym samym Volvo CE
nie ogranicza sobie możliwości osiągania większych zysków oddając pole konkurencji?
– Rynek światowy maszyn dzielimy na tak zwane rynki „regulowane” oraz „mniej regulowane”, różniące sie między sobą obowiazującymi normami dotyczącymi emisji spalin. Volvo CE, tak
jak inni producenci, oferuje maszyny dla obydwu segmentów. Jesteśmy więc obecni również na tak zwanych rynkach wschodzących. Jest kwestią czasu kiedy te ostrzejsze normy będa obowiązywać również i w innych regionach świata. Pamietam gdy Volvo
Construction Equipment jako jeden z pierwszych producentów
zaczęło realizować w praktyce zapisy norm emisji spalin, spotykałem się w Polsce z opiniami, że brniemy w ślepy zaułek. Sceptycy twierdzili, że nie ma co wychodzić przed szereg, skoro poza Europą i Ameryką Północną i tak nikt nie przejmuje się zbytnio postępującą degradacją środowiska. O tym, że jest inaczej,
przekonuje to, co dzieje się teraz w Chinach. Zanieczyszczenie
środowiska naturalnego przybrało tam takie rozmiary, że w większości wielkich aglomeracji na ulicę wychodzi się coraz częściej
w masce przeciwsmogowej. Najprawdopodobniej zatem Chiny
wprowadzą niebawem nowe regulacje ograniczające toksyczność spalin. Mają one należeć do najostrzejszych na świecie.

– Z kolei w dłuższej perspektywie, aby chronić środowisko naturalne nie wystarczy sama modernizacja układów napędowych. Trzeba szukać alternatywy…

– Przyzwyczailiśmy się, że do napędu maszyn budowlanych stosowane są najczęściej silniki Diesla, ale wydaje się że coraz bliż-

szy jest zmierzch tego rozwiązania. Wiele na to wskazuje, nawet jeżeli jego zwolennicy powiedzą, że powinno ono trwać, bo
przecież dotychczas nie wymyślono niczego lepszego. Relatywnie niska sprawność silników spalinowych, powodowane
przez nie zanieczyszczenie środowiska, czy wreszcie kurczące
się zasoby ropy naftowej sprawiają, że wszyscy liczący się producenci poszukują alternatywnego napędu dla ciężkiego sprzętu. Konstruktorzy od pewnego czasu zdecydowanie stawiają
na silniki elektryczne. Moim zdaniem mimo wszelkich trudności
technicznych, z jakimi przychodzi mierzyć się konstruktorom,
rozwiązanie to ma przyszłość. Sądzę też, że nie powinniśmy
spoglądać na maszyny elektryczne wyłącznie przez pryzmat
obecnych możliwości technicznych. Widać przecież kolosalny
postęp w rozwoju technologii efektywnego magazynowania
energii. Jestem przekonany, że to co dziś wydaje się zupełnie
abstrakcyjne, jutro znaleźć się może w powszechnym użytku.
Mamy na to cały szereg przykładów. Volvo CE jest wielkim entuzjastą reguły „zero emisji” i w tym kierunku działamy od lat.
Zero emisji osiągnie się jednak dopiero wtedy, gdy silniki spalinowe zostaną zastąpione elektrycznymi.

– Porozmawiajmy o Stowarzyszeniu Dystrybutorów Maszyn
Budowlanych. Był Pan jego wiceprezesem, potem nie kandydował do władz mocno ograniczając swą aktywność…
– Postanowiłem, że bedę angażował się w prace SDMB o ile podobną inicjatywę i zainteresowanie wykażą również inni, wiodący członkowie Stowarzyszenia. W końcu to może być jedynie
praca zespołowa. Jednakże już dyskusja na temat aktualizacji
celów i sposobów pracy Stowarzyszenia pokazała, że zainteresowanie to jest mocno ograniczone. Najwyraźniej branża nie
dostrzega obecnie potrzeby aktywnie działającego Stowarzyszenia i korzyści, jakie mogą z tego wynikać. Dlatego nie kandydowałem ponownie do władz Stowarzyszenia i ograniczyłem
swój udział w jego pracach.
– Czy SDMB jest jeszcze do uratowania?

– Dopóki nie zostało rozwiązane, zawsze istnieje taka możliwość. Warunkiem koniecznym jest jednak chęć do działania
członków Stowarzyszenia. Nikt przecież nas w tym nie wyręczy.

– Wiem, że jest pan miłośnikiem muzyki. Jaką płytę wybrałby Pan dla poprawienia nastroju?
– Bardzo lubię słuchać muzyki praktycznie każdego gatunku.
Nie mam szczególnie ulubionych wykonawców, dlatego trudno
mi byłoby dokonać szybkiego wyboru. Z pewnością sięgnąłbym po płyty z dobrą linią melodyczną i ładnym brzmieniem instrumentów. I raczej nie byłby to koncert symfoniczny.
– Pozostaje jeszcze kwestia sprzętu. Ważne jest przecież
także to, na czym słucha się muzyki…
– Jeżeli prawdą jest, że meloman słucha muzyki, a audiofil
sprzętu, to określiłbym siebie jako kogoś pomiędzy melomanem i audiofilem. Uważam, że miernej jakości sprzęt nie jest
w stanie oddać intencji artysty, słuchanie na nim muzyki nie
sprawia przyjemności. Zwracam uwagę na jakość dźwięku, nie
uważam jednak, że determinują ją drogie komponenty. Drożej
nie zawsze znaczy lepiej. Oczywiście wysokiej klasy wzmacniacz i kolumny mają kluczowe znaczenie. Z brzmienia tych,
które wybrałem do swojego zestawu, jestem bardzo zadowolony. Kłopot tylko w tym, że robione na zamówienie meble
na sprzęt nie wytrzymują jego ciężaru. No cóż, dobry wzmacniacz i odtwarzacz muszą odpowiednio ważyć!
Rozmawiał: Jacek Barański
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W budownictwie rekordowa koniunktura, a branża ma kłopoty…
Na papierze wszystko wygląda bardzo dobrze. Branża chwali się rekordową koniunkturą, krzywa wzrostu produkcji budowlano-montażowej pnie się ostro w górę, dostawcy maszyn nie mogą wprost opędzić się od klientów. Maszyny znajdują nabywców nawet na targach… Niestety,
w żaden sposób nie przekłada się to na poprawę sytuacji finansową firm wykonawczych. Wprost
przeciwnie, ta jest zdecydowanie gorsza niż jeszcze przed rokiem…
Powodem takiego stanu rzeczy jest spadek marż firm budowlanych. Wskaźnik zyskowności sprzedaży w budownictwie jest zdecydowanie niższy
niż dla ogółu podmiotów gospodarczych. Przedstawiciele
firm budowlanych uważają, że
jest to powodowane rosnącymi cenami surowców i materiałów budowlanych. W ostatnim czasie wiele z nich, choćby stal, kruszywo, masy bitumiczne i tynkarskie zdrożało
nawet o kilkanaście procent.
Spodziewany jest dalszy

wzrost cen. Dochodzi nawet
do tego, że kopalnie surowców skalnych celowo zwlekają ze sprzedażą zalegającego
ich place składowe kruszywa.
Jego przechowywanie praktycznie nic nie kosztuje, a cena może pójść jeszcze o kilka
procent w górę. Okazuje się,
że jeszcze do niedawna nie cieszący się popytem
towar teraz staje się obiektem
pożądania. I jednocześnie dobrą inwestycją o pokaźnej stopie zwrotu. To co cieszy jednych, dla innych jest prawdzi-

Trudną, a często wręcz niemożliwą do wygrania walkę
o przetrwanie toczą nawet firmy mające wieloletnie tradycje
i dokonania. Ich sytuacja zamiast się poprawiać, pogarsza
się. Niestety, polskim firmom
nie pomagało państwo. Wprost
przeciwnie, stworzyło i długo
forsowało kryterium najniższej
ceny dewastujące branżę budowlaną. Dotychczasowe zmiany wydają się jedynie spowalniać marsz ku przepaści. Dla
wielu firm oznacza to niestety jedynie odwleczenie egzekucji.

Andrzej Getler

Wojciech Żarnowski

Wiceprezes i dyrektor operacyjny
Mecalac Polska

Dyrektor generalny SITECH Poland

• Jaki był ubiegły rok dla naszej branży? Plusy i minusy…
Obserwowaliśmy znaczną poprawę w koniunkturze budowalnej
w odniesieniu do roku 2016, który wszyscy wiemy, jaki był. Wzrost
inwestycji z pewnością zaliczyć można na plus ale kumulacja projektów i prac do wykonania zadziałała w wielu przypadkach nagatywnie. Sprawdziły się zatem obawy, że spiętrzenie robót do wykonania z roku na rok, doprowadzi do podwyższonego tętna w branży. Dodatkowo minusem jest brak pracowników,
którym zależałoby na podjęciu pracy i jej utrzymaniu.
• Jaki był ubiegły rok dla Państwa firmy?
Był to rok pozytywny z mocnym przyśpieszeniem od jesieni. Nowe
produkty w naszym portfolio przysporzyły nam dodatkowej pracy
ale także dodatkowych obrotów, co w istocie cieszy. Nazywam to autorozwojem naszej firmy i całej Grupy Mecalac.
Innymi słowy jest co robić i na stagnację nie narzekamy.
• Jakie są Pańskie prognozy na najbliższą przyszłość? Wyzwania, zagrożenia, szanse rozwoju…
Mecalac Polska w roku 2018 rozwijać się będzie terytorialnie, zamierzamy otworzyć punkt sprzedażowo-serwisowy w Warszawie.
Ponadto uruchamiamy sprzedaż naszych maszyn przez dealerów, których mianujemy w Polsce. To wszystko dlatego, aby być
bliżej naszych obecnych i przyszłych klientów. Trzeba wykorzystać ten czas jak najlepiej i bardzo efektywnie, bo kolejna perspektywa środków unijnych już nie będzie taka, jak do tej
pory. I do tego też trzeba się przygotować.
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wym przekleństwem. Szczególnie jeżeli weźmiemy
pod uwagę, że rentowność
w sektorze budowlanym
oscyluje wokół dwóch procent… Rosnące lawinowo ceny materiałów i surowców, konieczność
inwestowania
w sprzęt i zatrudnienia wykwalifikowanych
pracowników
przy tak ograniczonej rentowności sprawia, że realizacja inwestycji staje nieopłacalna. Firmy tracą poczucie bezpieczeństwa. Zamiast zarabiać, dokładają do bieżącej działalności.

• Jaki był ubiegły rok dla naszej branży? Plusy i minusy…
Z jednej strony był bardzo dobry, z drugiej zaś okazał się fatalny
dla wielu firm popadających w coraz większe kłopoty finansowe.
Nic dziwnego, że nie są w stanie rywalizować o kontrakty i normalnie się rozwijać. Z punktu widzenia dostawcy sprzętu oceniam miniony rok pozytywnie. Widać coraz wyraźniej ożywienie
i zwiększone zapotrzebowanie ze strony firm wykonawczych
na sprzęt i maszyny.
• Jaki był ubiegły rok dla Państwa firmy?
W dość krótkiej, bo dopiero pięcioletniej historii SITECH Poland
był to zdecydowanie najlepszy rok. Kumulacja inwestycji przysparza nam pewnych problemów natury logistycznej. Musimy bowiem sprostać rosnącym potrzebom użytkowników naszego sprzętu.
• Jakie są Pańskie prognozy na najbliższą przyszłość? Wyzwania, zagrożenia, szanse rozwoju…
Sądzę, że zapotrzebowanie na oferowane przez nas produkty będzie rosło w związku z koniecznością realizacji wielu projektów drogowych i kolejowych. Staramy się prognozować potrzeby naszych
klientów, tak aby jak najszybciej realizować zamówienia. Chcemy
rozwijać firmę, ale zachowujemy przy tym pewną ostrożność. Wiadomo, że po dobrym okresie nastąpi spore wyhamowanie inwestycji. Cieszymy się z dobrej koniunktury, ale nie popadamy
w euforię. Trzeba będzie przygotować się na gorsze czasy,
ale to dla firm z naszej branży akurat żadna nowość.

RYNEK BUDOWLANY

Zbigniew Medyński
Prezes zarządu Volvo Maszyny
Budowlane Polska

• Jaki był ubiegły rok dla naszej branży? Plusy i minusy…
W drugiej połowie roku dało się zaobserwować ożywienie. Ruszyły długo wyczekiwane inwestycje, w związku z czym ogólny popyt na maszyny budowlane wzrósł nawet o trzydzieści
procent. Jest to uwarunkowane także wkroczeniem w fazę cyklicznej wymiany parku maszynowego. Niestety, dobra koniunktura w budownictwie nie przełożyła się jeszcze
na poprawę sytuacji finansowej wielu spośród firm
działających w tym sektorze.
• Jaki był ubiegły rok dla Państwa firmy?
To był dobry okres dla naszej firmy. Umocniliśmy swą pozycję w wielu segmentach rynku. Udało się nam udoskonalić struktury wewnętrzne w zakresie obsługi serwisowej. Nasze działania dotyczyły
zarówno personelu technicznego, jak i procedur oraz wyposażenia warsztatowego. Jesteśmy dobrze przygotowani do
spełniania rosnących potrzeb naszych klientów.
• Jakie są Pańskie prognozy na najbliższą przyszłość? Wyzwania, zagrożenia, szanse rozwoju…
Ten rok rozpoczął się niezwykle optymistycznie. Nasz rynek utrzymuje tendencję wzrostową. Zakładać należy, że zapotrzebowanie
na maszyny będzie jeszcze się zwiększać. Ciężki specjalistyczny
sprzęt jest niezbędny przy realizacji wielkich inwestycji. Pytanie tylko, jaki udział w sprzedaży mieć będą maszyny fabrycznie nowe, a jaki sprzęt używany.

Okazuje się zatem, że coraz
większej liczbie firm boom budowlany nie służy. Dobrodziejstwem dla nich nie jest
także obowiązujący od ubiegłego roku tak zwany odwrócony VAT. Dlaczego? Otóż
podwykonawcy, choć sami
zobligowani są do wystawiania faktur bez podatku, muszą
uiszczać VAT kupując towary
i usługi. A potem ubiegać się
w urzędzie skarbowym
o zwrot nadpłaty i długo czekać na pieniądze. Dla niektórych okres oczekiwania jest
zresztą zbyt długi, co sprawia,
że tracą płynność finansową
i zdolność do działania.
Czy czeka nas zatem powrót
lawiny bankructw? Choć
w ubiegłym roku, będącym dla
wielu firm czasem wyczekiwania na uruchomienie inwestycji – nie odnotowano znaczącego wzrostu liczby upadłości, fir-

my wykonawcze narzekają
na brak warunków do osiągnięcia stabilności. Ze względu
na rosnące ceny zakupu materiałów budowlanych i wiążący
się z tym spadek rentowności
kłopoty zaczynają mieć inwestorzy, którzy zawarli kontrakty
w minionych dwóch latach.
W wielu przypadkach rosnące
ceny materiałów i robocizny
spowodować mogą nie tylko
niedotrzymanie terminów realizacji inwestycji, ale zagrozić
mogą egzystencji firmy i spowodować nawet konieczność
zmiany wykonawcy. Nieterminowe lub całkowite nieopłacanie przez inwestora wykonanych robót jest na dłuższą me-

tę zabójcze dla wykonawców
i dostawców sprzętu. Podobnie
zresztą, jak przekładanie terminów rozpoczęcia inwestycji.
A jeżeli nawet są one wreszcie
uruchamiane, to z przytoczo-

nych wcześniej powodów, z biegiem czasu stają się nierentowne. Firmom wykonawczym bar-

dzo dają się tu we znaki także
cykliczne zmiany związane z realizacją programów unijnych.
W rezultacie mamy do czynienia na przemian ze spiętrzeniem inwestycji wraz z jego negatywnymi konsekwencjami albo, w przypadku zamrożenia
środków, z zastojem skutkującym wstrzymaniem zamówień
lub drastycznym ograniczeniem ich liczby. Niestety, nie
potrafiliśmy wyciągnąć wniosków i znów powtarza się sytuacja z lat 2011-12. Miał to
być doskonały okres dla
branży budowlanej, między
innymi ze względu na budowę i remonty infrastruktury
związanej z wielką imprezą
sportową, jaką były finały ME
w piłce nożnej. Jednak zamiast czerpać profity, prak-

tycznie cały sektor budowlany pogrążył się w głębokim kryzysie. Błędy w planowaniu inwestycji wywołało
spiętrzenie terminów ich realizacji. Firmy, walcząc o kontrakty, nie uwzględniały wzrostu kosztów i nie tworzyły rezerw na ich pokrycie. Wszelkimi środkami, najczęściej
drastycznie zaniżając ceny
wykonania robót, walczono
o wygrane w przetargach.
Niestety, okazało się, że była
to zabójcza strategia.
Teraz firmy budowlane znów
znalazły się w podobnej sytuacji, a jak by było tego mało,
firmy wykonawcze muszą
mierzyć się z całkowicie nieznanym dotychczas wyzwaniem, które również negatywnie wpływa na opłacalność realizowanych kontraktów. Chodzi o rosnącą presję płacową,
wywoływaną niedoborem pra-

Marek Wiącek
Prezes zarządu Amago Sp. z o.o.

• Jaki był ubiegły rok dla naszej branży? Plusy i minusy…
Rok 2017 zaliczyć należy do bardzo udanych. Choć jest to relatywna ocena to jednak widać wyraźną poprawę sytuacji ekonomicznej
w kraju i zwiększoną sprzedaż maszyn budowlanych. Niewątpliwie
plusem dla branży był większy popyt na maszyny, a minusem bezpardonowa walka z „wygłodniałą” konkurencją,
a co za tym idzie dużo mniejsze marże sprzedażowe.
• Jaki był ubiegły rok dla Państwa firmy?
Dla Amago był to kolejny bardzo pozytywny rok. Zwiększyliśmy
obroty o około 35, a zysk około 50 procent. Poza tym, zwiększyliśmy zatrudnienie o trzech nowych regionalnych handlowców,
dwie asystentki i dwóch serwisantów. Do niewątpliwych sukcesów należy dostarczenie i uruchomienie pierwszej amerykańskiej
wytwórni mas bitumicznych Astec, a także otrzymanie jednego z trzech „Oscarów” za największą aktywność wsród
dealerów marki Hyundai w Europie.
• Jakie są Pańskie prognozy na najbliższą przyszłość? Wyzwania, zagrożenia, szanse rozwoju…
Rok 2018 zapowiada się jeszcze lepiej. Zwiększyliśmy target sprzedaży maszyn Hyundai i MST o około sto procent, planujemy zatrudnienie kolejnych trzech handlowców, chcemy zwiększyć udział
w rynku maszyn wiertniczych, fundamentowych i drogowych. Szanse rozwoju są bardzo duże, jednakże pod warunkiem stabilizacji politycznej i gospodarczej w kraju.
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cowników. Konieczne jest
w związku z tym angażowanie
podwykonawców, którzy mogą jednak dyktować coraz
wyższe ceny za swoje usługi.
Efekt jest wiadomy, ceny produkcji budowlano-montażowej rosną, w ubiegłym roku
zwiększyły się o 0,6 procenta.
Dla porównania, w roku 2016
mieliśmy do czynienia ze
spadkiem o 0,4 procenta.
W rezultacie oferty firm wykonawczych stają zbyt drogie,
co pociąga za sobą prawdziwą lawinę nierozstrzygniętych
lub odwołanych przetargów,
zaczyna być coraz większym
problemem. Dotyczy to
przede wszystkim inwestycji
samorządowych. Zdarza się,
że do przetargu nie przystępuje nikt, albo zgłasza się jeden wykonawca, który proponuje cenę wyższą nawet dwukrotnie niż widniejąca w inwestorskim kosztorysie. Dlatego

gminy muszą wielokrotnie
rozpisywać przetargi na nowo, co kosztuje, a wiele jest
unieważnianych. Zamawiający coraz dłużej szukają wykonawców lub muszą postarać
się o dodatkowe finansowanie. Mamy zatem do czynienia
z sytuacją całkowicie odmienną od tej, na którą również narzekaliśmy. Często zdarzało
się przecież, że przetargi wygrywały firmy deklarujące wykonanie robót za czterdzieści
procent wartości kosztorysu
inwestorskiego. I choć było to
od samego początku niemożliwe do zrealizowania, brano
tak patologiczne zachowania
za dobrą monetę. Nikomu też
nie przeszkadzało, że zwyciężająca w przetargu firma cała
mieściła się w teczce swego
właściciela. Nie miała ani referencji, ani doświadczenia. Nie
wspominając już o zapleczu
w postaci sprzętu i ludzi, któ-

Artur Słomka
dyrektor do spraw produktu
i współpracy z dostawcami
SG Equipment Leasing Polska

• Jaki był ubiegły rok dla naszej branży? Plusy i minusy…
– To był nieco dziwny rok, trudno więc o jednoznaczne oceny. Obserwowaliśmy wzrost inwestycyjny, niestety też jego negatywne skutki
w postaci spadku marż firm wykonawczych i spiętrzenia terminów realizacji największych projektów budowlanych. Lekarstwem mogłoby być racjonalne rozłożenie w czasie realizacji inwestycji
publicznych, ale teraz jest już na to za późno.
• Jaki był ubiegły rok dla Państwa firmy?
– Dobry, a nawet bardzo dobry. Zanotowaliśmy największe obroty w naszej historii, zarówno jeżeli chodzi o finansowanie środków transportu,
jak i sprzętu budowlanego. Pracowaliśmy nad poszerzeniem oferty dla
branży budowlanej, tak aby spełnić oczekiwania, co do szybkiej
dostępności sprzętu. Niejednokrotnie zdarza się, że w szczycie sezonu maszyna jest potrzebna „na wczoraj”.
• Jakie są Pańskie prognozy na najbliższą przyszłość?
Wyzwania, zagrożenia, szanse rozwoju…
– Jeżeli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, to czekają nas tłuste lata.
Pytanie tylko, jak długo trwać będzie dobra koniunktura i co stanie się potem? Dostawcy sprzętu już teraz starają się znaleźć nisze i je zagospodarowywać. Trudno dziś wyrokować, czy po zakończeniu obecnych inwestycji, dostawcy sprzętu i firmy wykonawcze będą dobrze funkcjonować. Pewnie większość z nich da sobie radę, wszyscy muszą mieć
jednak świadomość, że nadejdą trudniejsze czasy.
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Piotr Zoszak
Dyrektor handlowy Kiesel Poland

• Jaki był ubiegły rok dla naszej branży? Plusy i minusy…
- Nie chcę czynić podsumowań ubiegłego roku, gdyż patrzę nań
przez pryzmat diametralnych zmian, które dotyczą naszej firmy.
Prawdę powiedziawszy od połowy zeszłego roku całkowicie
skupialiśmy się na własnej działalności.
• Jaki był ubiegły rok dla Państwa firmy?
- Dla naszej firmy był to pracowity rok pełen przeobrażeń związanych ze
zmianą udziałowców i wchodzeniem w struktury firmy Kiesel. Zmiany
z tym związane ciągle u nas trwają i będą trwały jeszcze zapewne do końca roku. Na pierwszy ogień poszła rozbudowa działu handlowego, która
została zakończona w dziewięćdziesięciu procentach. Teraz z kolei trwają głębokie zmiany w dziale serwisu. Naszą sieć serwisową będziemy sukcesywnie rozbudowywać w całym kraju.
• Jakie są Pańskie prognozy na najbliższą przyszłość?
Wyzwania, zagrożenia, szanse rozwoju…
- Jeśli chodzi o przyszłość to skupiamy się absolutnie tylko i wyłącznie na naszych celach. Wydaje się że rynek idzie do góry ale niezbyt
gwałtownie. Taka tendencja utrzymuje się zresztą w całej Europie.
W odróżnieniu od minionych lat tym razem jesteśmy przygotowani jak
nigdy z placem pełnym maszyn oraz dalszymi ogromnymi rezerwami na terenie Niemiec. Wydaje mi się że w 2018 dostępność
maszyn będzie jednym z naszych największych atutów.

rzy potrafiliby go obsłużyć.
W rywalizacji z hochsztaplerami firmy działające na normalnych zasadach stały na z góry straconej pozycji. Wiele
z nich pozbawiona przez długi czas zleceń, a tym samym
możliwości zarobkowania, nie
była w stanie dotrwać do lepszych czasów. Tak czy inaczej
polscy wykonawcy nie mają
komfortu działania, muszą dokonywać ciągłych reorganizacji i ograniczać swe aspiracje.
A te są coraz mniejsze. Choć
brzmi to jak kiepski żart, nierzadko dochodzi do sytuacji,
że firma budowlana mająca
do zapłacenia fakturę na tysiąc złotych staje przed poważnym problemem płatniczym. Może najlepszym rozwiązaniem będzie zatem poszukiwanie szczęścia poza Polską, wygrywanie i budowanie w mniejszych krajach
za wschodnimi granicami?

Zastanawia w tej sytuacji, komu
sprzedawać maszyny w Polsce,
skoro kondycja firm budowlanych zamiast się poprawiać, to
się pogarsza. Firmy budowlane
nie mają poczucia bezpieczeństwa i perspektyw rozwoju.
Kończąc pracę na jednym placu budowy, powinny natychmiast wkraczać na następny.
Taka ciągłość jest u nas zjawiskiem nieznanym! A mimo to
nękana kilkuletnim osłabieniem
branża się nie poddaje, a rodzimy rynek potrafi zaskakiwać.
Także pozytywnie, bo ten rok
rozpoczął się dla dealerów maszyn i sprzętu zadziwiająco dobrze. Tej zimy maszyny sprzedają się tak, jakby był to szczyt
sezonu. Wszyscy z biorących
udział w naszej ankiecie to potwierdzają. Widzą jednak zagrożenia i obawiają się, że okres
prosperity nie potrwa długo.
Trzeba więc zawczasu przygotowywać się na gorsze czasy…
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Zlot europejskich dealerów Doosan Infracore
Doosan Infracore zorganizował w hiszpańskiej Maladze spotkanie
swych europejskich dealerów. Udział w nim wzięło stu czterdziestu
uczestników, w tym kadra zarządzająca i dyrektorzy wielu europejskich
firm dystrybucyjnych sprzętu marki Doosan. Było to pierwsze tak duże
spotkanie dealerów organizowane przez Doosan Infracore od momentu ponownego wejścia na rynek maszyn ciężkich
Głównym celem, jaki przyświecał organizatorom spotkania było zapewnienie wzrostu
obrotów na rynkach rozwiniętych poprzez wzmocnienie
mechanizmów zarządzania.
To pierwsze tak duże wydarzenie organizowane przez
Doosan Infracore od powrotu
firmy na rynek maszyn ciężkich. Wcześniej za sektor maszyn ciężkich na rynkach rozwiniętych, w tym w Europie
i Ameryce Północnej, odpowiadała spółka Doosan Bobcat. Proces przeniesienia działalności,
przeprowadzony
w roku 2017, umożliwił firmie
Doosan Infracore powrót
do gry na początku roku 2018.
Dyrektor zarządzający firmy
Doosan Infracore, Dongyoun
Sohn, powiedział: – Jestem
niezwykle wdzięczny pracownikom lokalnym i dealerom
za ich wkład w rozwój naszej
działalności na rynkach europejskich. Od tej pory, przedstawiając ofertę potencjalnym
klientom, będziemy stale podkreślać konkurencyjność naszych produktów – porównywalnych z produktami wiodących na świecie producentów – i dążyć do zwiększenia
satysfakcji obecnych klientów,
jeszcze bardziej zwiększając
konkurencyjność
naszych
usług, jakość produktów i innowacyjność rozwiązań.
Doosan Infracore rozpocznie
realizację szczegółowego programu, którego celem jest znacząca poprawa efektywności
zarządzania i konkurencyjności oraz umocnienie się na pozycji lidera na rynku światowym poprzez wzmocnienie całego
łańcucha
wartości – od rozwoju produktów
i produkcję po sprzedaż. W ra-

Uniwersalna koparka Doosan DX160LC-5 HT, która zadebiutuje na targach Intermat
w Paryżu, ma wszelkie dane ku temu, by podbić najbardziej wymagające rynki

W nowej 52-tonowej koparce gąsienicowej DX530LC-5 zastosowano technologię
D-Ecopower, zapewniającą większą wydajność oraz mniejsze zużycie paliwa

Konstruktorom minikoparki DX19 dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii udało się znacząco skrócić cykle robocze

mach wysiłków ukierunkowanych na zwiększenie udziału
na rynkach rozwiniętych Doosan Infracore skupi się
przede wszystkim na rozszerzeniu zakresu zastosowań
swoich najnowocześniejszych
rozwiązań technologicznych
bazujących na opatentowanym systemie telematycznym
DoosanCONNECT oraz uznanych na całym świecie
innowacyjnych technologiach
in for ma tycz no -ko mu ni ka cyj nych (ICT), opracowywaniu nowych produktów dostosowanych do wymogów lokalnych
oraz ulepszaniu obsługi klienta. – Podczas spotkania wraz
z dealerami omówiliśmy nasze
strategie rozwoju biznesowego
na rynkach europejskich, co
wzmocniło relacje partnerskie
między nami. Aby przyspieszyć
rozwój biznesowy na tym kontynencie, zapewnimy naszym dealerom pełne wsparcie i szybką
reakcję na zapytania, co będzie
możliwe dzięki wiedzy i doświadczeniu zgromadzonym
przez firmę przez lata działalności – powiedział jeden z pracowników Doosan Infracore.
Na koniec trzeciego kwartału
ubiegłego roku firma Doosan
Infracore odnotowała przychód ze sprzedaży rzędu 780
milionów dolarów na rynku
maszyn budowlanych w regionie EMEA (Europa/Bliski
Wschód/Afryka). Dla firmy Doosan Infracore region EMEA
to trzeci – po północnoamerykańskim i rynkach krajów rozwijających się – największy rynek o osiemnastoprocentowym udziale w globalnej
sprzedaży maszyn budowlanych Doosan. Od 2012 roku
udział firmy Doosan Infracore
na globalnym rynku maszyn
budowlanych stale rośnie.
Według najnowszych danych
w 2016 roku firma Doosan Infracore zajmowała szóste
na świecie miejsce pod względem sprzedaży (4,93 miliarda
dolarów) i miała najwyższy w swojej historii udział w rynku.
www.doosanequipment.com
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Manitou – stabilność na każdej wysokości
Manitou bardzo poważnie traktuje oczekiwania branży budowlanej. Potrzebuje ona maszyn mocnych, stabilnych uniwersalnych i wydajnych. Mogących wykonywać nie tylko typowe prace przeładunkowe i pełnić funkcję platformy roboczej, ale także z powodzeniem zastąpić dźwig
Parametry robocze ładowarek teleskopowych Manitou
konstruowanych z myślą
o potrzebach branży budowlanej predestynują je do pracy w najtrudniejszych warunkach. Maszyny doskonale radzą sobie zatem z podnoszeniem bardzo ciężkich, wielkogabarytowych ładunków
na znaczną wysokość. Możliwość pracy z różnego rodzaju osprzętem roboczym – na przykład czerpakiem zbierakowym, żurawiem
z wyciągarką lub rozkładanym

z prędkością nawet do 40
km/h, a promień jej skrętu wynosi zaledwie 4,9 metra.
Maszyna zaprojektowana została do przemieszczania ładunków na dużą wysokość. Jej
udźwig wynosi 5,5 tony, maksymalna wysokość podnoszenia 32 metry, a zasięg nieco
ponad 27 metrów. Tak imponujące parametry robocze pozwala osiągnąć wydajny układ
hydrauliczny o przepływie
210 l/min i ciśnieniu 350 bar.
Duże wrażenie robi wysokość
podnoszenia maszyny, w pełni

pracę maszyny przy manipulowaniu ładunkiem na dużej
wysokości są podpory teleskopowe. Mają one wszystkie
zalety podpór klasycznych,
a oprócz tego także możliwość wysuwania z osobna każdej z czterech podpór.

maszynę i osób pracujących
w jej pobliżu zapewnia automatyczny system rozpoznawania osprzętu E-reco. W czasie rzeczywistym analizuje on
parametry robocze maszyny
i natychmiast określa maksymalny dopuszczalny zakres
obciążeń. Tym samym odpada więc ryzyko groźnych
w skutkach przeciążeń.
Ładowarka wyposażona została w komfortową kabinę
o dużej szerokości. Zapewnia
to pełną swobodę ruchów nawet operatorom pokaźnego

Ładowarka MRT 3255 Privilege Plus prezentuje typowe cechy Manitou – wytrzymałość, jakość i niestandardowe możliwości robocze

pomostem roboczym – znacznie zwiększa ich uniwersalność i zakres zastosowań.
Maszyny mogą pracować jako ładowarki, dźwigi lub platformy robocze.
Największym spośród „budowlańców” w ofercie Manitou jest
obrotowa teleskopowa ładowarka MRT 3255 Privilege
Plus. Maszyna o masie 24 ton
imponuje gabarytami. Jej długość wynosi 8,5 metra, a szerokość z rozłożonymi stabilizatorami 7,1 metra. Nadwozie – do dachu kabiny – ma natomiast 3,2 metra wysokości.
Mimo tak pokaźnych rozmiarów
maszyna jest bardzo szybka
i zwrotna. Może poruszać się
18 Pośrednik Budowlany

użyteczna nawet na maksymalnym poziomie wynoszącym 32 metry. To w zupełności
wystarczający wysięg dla większości zastosowań, zarówno
w halach przemysłowych, jak
i na placach budowy.
Podnoszenie ciężkiego ładunku na tak znaczną wysokość
wiąże się oczywiście z pewnym ryzykiem. Aby je zminimalizować, konstruktorzy Manitou wyposażyli ładowarkę
w korektor przechyłu oraz
podpory teleskopowe o dużym rozstawie. Dzięki temu
maszyna jest niezwykle stabilna w każdym zastosowaniu.
Interesującym rozwiązaniem
pozwalającą na bezpieczną

Podnoszenie ładunku na taką wysokość wiąże się z ryzykiem, dlatego Manitou wyposaża swe maszyny w korektor przechyłu oraz podpory teleskopowe

Sposób ich rozstawienia – zależny od podłoża, na jakim
pracuje maszyna – pozwala
uzyskać optymalną stabilność. Dzięki temu operator
może w pełni bezpiecznie
pracować nawet w górnym
granicznym zakresie dopuszczalnych obciążeń. Bezpieczeństwo obsługującego

wzrostu. Obsługujący ładowarkę zasiadają w bardzo
wygodnym, regulowanym
wielopłaszczyznowo fotelu.
Doskonała, co jest dość typowe dla maszyn Manitou, jest
też ergonomia miejsca pracy
operatora. Co więcej, ta maszyna, podobnie jak wszystkie obrotowe ładowarki tele-
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skopowe Manitou, może być
wyposażona w zdalne sterowanie radiowe, co zwiększa
zakres jej zastosowań.
Zwiększony prześwit maszyny ułatwia pokonywanie przeszkód terenowych i wykonywanie manewrów. Napęd
na cztery koła i szerokie opony poprawiają właściwości
trakcyjne ładowarki, szczególnie podczas przejazdów
z ładunkiem po niespoistym
podłożu, takim jak błoto, piasek, czy zalegające nawierzchnię odłamki skalne.
Praca inżynierów Manitou
przyniosła efekty w postaci
zoptymalizowania momentu
obrotowego. Pozwoliło to
uzyskać dużą siłę napędową
przy jednoczesnym zachowaniu bardzo dobrego stosunku
masy do mocy, z równomiernym rozkładem masy na każdą oś i stosunkowo niewielkim naciskiem na podłoże.
Solidny wysięgnik został wyposażony w system rozpoznawania osprzętu E-Reco,
dzięki czemu wymiana narzędzi roboczych jest nie tylko
szybka, ale także bezpieczna.
Konstruktorzy Manitou pozostają w stałym kontakcie
z użytkownikami swych maszyn. Ma to na celu poznanie
rzeczywistych potrzeb i rozwijanie konstrukcji ładowarek,
które będą pracować wydajnie
i bezpiecznie w najtrudniej-

szych nawet warunkach. Takich, z jakimi mamy do czynienia w przemyśle i budownictwie. Wymiana doświadczeń
przynosi także wymierne efekty w postaci opracowywania
konstrukcji narzędzi roboczych. Dobrze dobrany
osprzęt sprawia, że dla maszyn znajdowane są nowe nowe obszary zastosowań.
Oczywiście użytkownicy zgłaszają też potrzeby co do samych maszyn. Inżynierowie
Manitou starają się je spełnić
i dostarczyć produkt „skrojony na miarę”. Najnowszy efekt
ich prac stanowi ładowarka
MRT 2470 Privilege Plus, która
ujrzała światło dzienne w połowie ubiegłego roku. Jest to

Manitou MRT 2470 Privilege Plus to maszyna „skrojona na miarę”. Jej konstruktorzy od początku prac kierowali się bowiem sugestiami przyszłych użytkowników

Ze względu na swą uniwersalność ładowarki teleskopowe są wprost niezastąpione
w wykonywaniu różnych prac, od przeładunkowych po budowlano-montażowe

Manitou MRT 2470 Privilege Plus to jedyna na świecie maszyna z funkcją obrotu
nadwozia, udźwigiem 7 ton i wysokością podnoszenia przekraczającą 20 metrów

pierwsza i jak do tej pory jedyna na świecie maszyna z funkcją obrotu, udźwigiem 7 ton
i wysokością podnoszenia
przekraczającą 20 metrów.
Dzięki zmianom konstrukcyjnym przeciwwagi udało się
poprawić stabilność maszyny
pracującej z maksymalnym
załadunkiem na pełnym wysięgu. Manitou MRT 2470 Privilege Plus wyróżnia się doskonałą nośnością. Maszyna bez najmniejszych problemów może unieść ciężar 7 ton
na wysokość 11 metrów. Dodajmy do tego, że maksymalna wysokość podnoszenia
wynosi 23,7, a maksymalny

zasięg 20,5 metra, co stanowi
jeden z najlepszych rezultatów dla maszyn tej kategorii.
Dostępna opcjonalnie przekładnia hydrostatyczna typu
„shift-on-fly” z dwoma przełożeniami może pracować zarówno w trybie automatycznym, jak i manualnym. Maksymalna prędkość MRT 2470
Privilege Plus wynosi 40 km/h.
Nowa ładowarka najczęściej
znajduje zastosowanie na placach budowy, głównie do robót
przeładunkowych oraz prac
na wysokości. Maszyna sprawdza się doskonale nie tylko
na budowie budynków mieszkalnych i przy wznoszeniu konstrukcji stalowych. Dzięki możliwości wykorzystania dodatkowego osprzętu roboczego
można zwiększyć zakres jej zastosowań. MRT 2470 Privilege
Plus bez najmniejszego problemu jest w stanie zastąpić aż
trzy maszyny – podnośnik teleskopowy, żuraw oraz platformę roboczą. Maszyna wykorzystywana do prac wewnątrz
obiektów opcjonalnie wyposażona może być w silnik elektryczny. Ma on tę zaletę, że nie
emituje szkodliwych spalin
i jest – w porównaniu z konwencjonalną jednostką
spalinową – znacznie
mniej hałaśliwy.
www.manitou.com/pl
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Mecalac Seria MWR – perfekcja dostrzeżona i nagrodzona!
O tym, że nie jest tuzinkowym producentem maszyn budowlanych, Mecalac stara się przekonywać nas na każdym kroku. Najnowszym tego przykładem jest wprowadzenie na rynek nowej
generacji koparek Serii MWR. Maszyn wymykających się wszelkim schematom, nie dających
się zaszufladkować. Wyróżniających się niekonwencjonalnym wzornictwem, innowacyjnymi
rozwiązaniami konstrukcyjnymi i niespotykanym dotychczas komfortem pracy operatora
Na czele typoszeregu stanął
Mecalac 15 MWR, dla którego przestał funkcjonować
obowiązujący dotychczas
podział na kategorie maszyn.
Nowa „piętnastka” wymyka
się bowiem wszelkim schematom, czekając dopiero
na pojawienie się konkurencji, z którą mógłby rywalizować. Zaskakuje nie tylko
efekt działań francuskich
konstruktorów. Maszyna sama w sobie robi imponujące
wrażenie, ale nie mniejsze
sposób rozumowania projektantów i konstruktorów, którzy
pracowali nad jej konstrukcją.
Utwierdza on w przekonaniu,
że twórcy nowego 15MWR-a,
nie wybrali drogi na skróty,
zdecydowanie odrzucając
możliwość pójścia na jakiekolwiek kompromisy. Praktycznie we wszystkich aspektach dotyczących wzornictwa, innowacyjności, stabilności, funkcjonalności, czy
wreszcie bezpieczeństwa zarówno samego operatora, jak
i otoczenia, w którym przyjdzie mu pracować.
Dlatego też twórcy nowej maszyny nie ograniczyli się
do zaadaptowania najlepszych cech poprzedniczki, ale
wprowadzili dodatkowe innowacje w zakresie mobilności,
zwrotności, kompaktowości
oraz maksymalnego ułatwienia codziennej obsługi technicznej. W efekcie zmodernizowana „piętnastka” stała się
maszyną klasy Premium, której walory sprawiają, że ten,
kto choćby raz zasiądzie w jej
kabinie, nie będzie chciał się
już z nią rozstać. Bo w jakiej
innej maszynie operator może jednym ruchem przełączyć
się na tryb drogowy lub tryb
parkowania, zamiast tracić
20 Pośrednik Budowlany

czas
na
wykonywanie
od siedmiu do nawet dziesięciu dodatkowych czynności
przynoszących identyczny
efekt? Która z innych maszyn
konkurencyjnych marek wyposażona została w szybkozłącze charakteryzujące się
lekkością, pełnym zintegrowaniem, łatwością i bezpieczeństwem obsługi? Kabina
jakiej innej maszyny daje tak

nego będą w stanie docenić
jego innowacyjność. – Niejednokrotnie w swojej pracy spotykam się z operatorami, którzy
twierdzą, że ich życie zawodowe można podzielić na okres
przed i po przetestowaniu naszych maszyn. Dlatego zawsze
uczciwie ostrzegam, że jeśli
ktoś nie jest gotowy na swoistą
rewolucję, to lepiej niech nie
sprawdza możliwości, jakie da-

Walory maszyn Mecalac Serii MWR docenione zostały przez jury tarów Intermasz.
Andrzej Getler wraz ze swoimi współpracownikami prezentuje Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich przyznany koparce kołowej Mecalac 9MWR

niebywały komfort pracy operatora? Która zapewnia mu
tak znakomitą widoczność
oraz łatwość wchodzenia
i wychodzenia? Jaka inna maszyna wyróżnia się podobną
tak pożądaną stabilnością połączoną z niespotykanym dotąd współczynnikiem kompaktowości oraz udźwigu?
Zalet zarówno samej nowej
„piętnastki”, jak i całej Serii
MWR jest znacznie więcej,
ale jedno jest pewne – aby je
docenić i zrozumieć ich znaczenie, trzeba poczuć je
na własnej skórze. Dopiero
siedząc w kabinie Mecalaca,
operatorzy sprzętu budowla-

ją rozwiązania zaproponowane
przez konstruktorów Mecalaca. Może się bowiem okazać,
że nie będzie już sobie mógł
wyobrazić efektywnej, skutecznej i przyjemnej pracy bez Mecalaca. Ci, którzy spróbowali,
wiedzą, że dla twórców naszych maszyn praca operatorów to już nie tylko zwykłe rzemiosło, to sztuka, a mistrzowskie wykonywanie swojej pracy wymaga nie tylko fenomenalnych umiejętności – choć
one oczywiście są nie do przecenienia – ale również niezawodnego i obsługiwanego intuicyjnie
sprzętu, który sprawdza się w nawet najbardziej ekstremalnych

warunkach pracy na placach budów XXI wieku – mówi Andrzej
Getler, wiceprezes i dyrektor
operacyjny Mecalac Polska.
Wiele z rozwiązań stosowanych przez konstruktorów
maszyn Serii MWR w zakresie naturalnego wyważenia,
łatwości manewrowania, siły
podnoszenia czy wreszcie
kompaktowości wydaje się
być czymś naturalnym, ale
skoro tak, to zastanówmy się,
dlaczego dopiero Mecalac
połączył wszystkie te elementy w całość – wdrażając
do produkcji seryjnej maszynę perfekcyjną, która służyć
ma nie tylko fanom innowacji
technicznych, ale przede
wszystkim praktykom, operatorom z pierwszej linii frontu. – Henri Marchetta, prezes
Grupy Mecalac i – praktycznie
rzecz ujmując – ojciec
chrzestny wszystkich maszyn
tej marki, powiedział kiedyś,
że nie wystarczy słuchać potrzeb użytkowników, trzeba je
przewidywać i uprzedzać wykraczając poza schematy oraz
dać ludziom coś wyjątkowego i wartościowego, coś czego nie dał nikt inny. Sam głęboko wierzę, że nie wystarczy
tylko być, trzeba być kimś.
Trzeba stworzyć jedyną w sobie kategorię, nawet dla samych siebie, jeśli nikt
przed nami nie miał odwagi
tego uczynić. Mecalac nie
chce być firmą produkującą
koparki, chce stać się „skrótem myślowym”, który na trwałe zaistnieje w głowach naszych klientów, synonimem innowacyjności, funkcjonalności, mobilności, komfortu pracy oraz niezawodności – podsumowuje
Andrzej Getler.
www.mecalac.pl
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Koparki Cat nowej generacji – wydajność w górę, koszty w dół!
Trzy koparki popularnej klasy dwudziestu ton firmy Caterpillar – 320 GC, 320 oraz 323 – wyróżniają się efektywnością, komfortem, niskimi kosztami bieżącej eksploatacji i serwisowania.
W porównaniu do poprzednich modeli zużywają też mniej paliwa oraz są bardziej komfortowe.
Nowe koparki zapewniają wyjątkową funkcjonalność, zostały bowiem zaprojektowane w sposób, który umożliwia użytkownikom osiągnięcie celów w najtrudniejszych nawet warunkach

Przeznaczone do prac o małym i średnim stopniu trudności nowe koparki Cat łączą w swej konstrukcji dobrane w odpowiednich proporcjach funkcje, które umożliwiają
zwiększenie produktywności przy jednoczesnym zredukowaniu zużycia paliwa oraz kosztów eksploatacji

Konstruktorzy nowych koparek Cat 320 i 323 wykorzystując technologię CAT Connect
wysoko zawiesili poprzeczkę
konkurentom. Chodzi przede
wszystkim o istotne zwiększenie produktywności maszyn. Stanowiące wyposażenie fabryczne nowatorskie
rozwiązania technologiczne
pozwoliły bowiem nie tylko
ograniczyć zużycie paliwa
i nakłady na konserwację maszyn, ale także w istotny sposób obniżyć koszty bieżącej
eksploatacji. I to nie tylko
w średnich, ale także w trudnych warunkach roboczych.
Nowa koparka Cat 323 wyróżnia się największą mocą
i udźwigiem w swej klasie. Parametry te w połączeniu z niższym
zużyciem
paliwa
i zmniejszonymi kosztami
konserwacji zapewniają maksymalną ekonomikę eksplo22 Pośrednik Budowlany

atacji. Dzięki wykorzystaniu
dostępnego w standardzie
systemu Cat Grade 2D średnią wydajność – w porównaniu z maszynami poprzedniej
generacji – udało się zwiększyć nawet o czterdzieści
pięć procent. System sterowania pracą Cat Grade 2D
dobierający na bieżąco parametry pracy koparki w zakresie głębokości kopania, nachylenia oraz odległości
w poziomie do pochyłości,
pomaga nawet mniej doświadczonym operatorom
szybko i dokładnie osiągnąć
zamierzony efekt. Dzięki wykorzystaniu funkcji E-Fence
operator zapobiega wykraczaniu jakiegokolwiek elementu koparki poza zdefiniowany obszar działania. Dzięki
temu może on bezpiecznie
pracować pod konstrukcjami
lub na drogach przy otwartym

ruchu. Standardowy system 2D można w zależności
od potrzeb rozbudować o dodatkowe funkcje lub podnieść
do Cat Grade 3D. Zauważyć
jednak wypada, że już system
w podstawowej wersji zapewnia automatyzację ruchów wysięgnika, ramienia
i łyżki. Ułatwia to zdecydowanie pracę operatorów.
Fabryczne wyposażenie koparek Cat 320 oraz 323 stanowi system ważenia Cat Payload. Jego zadaniem jest analiza wagi znajdującego się
w łyżce urobku. Dzięki temu
operator koparki wie, ile materiału już załadował na samochód i ile może jeszcze
ewentualnie dosypać. Nie
musi więc dokonywać korekt,
co pozwala ograniczyć liczbę
cykli załadunku, a tym samym
przynosi duże oszczędności
czasu i kosztów paliwa.

System Cat Link, w który wyposażone są nowe koparki,
zapewnia łączność między
maszyną a biurem budowy
i dostarcza zarządzającym
flotą istotnych informacji pozwalających na optymalizację wykorzystania sprzętu.
Nowe koparki napędzane są
silnikami o mocy znamionowej od 90 do 121 kW. Jednostki napędowe zużywają
nawet do dwudziestu pięciu
procent mniej paliwa niż miało to miejsce w przypadku
maszyn poprzedniej generacji. Podczas pracy w nowym
trybie „smart” moc silnika
i wydatek układu hydraulicznego są automatycznie dopasowywane do potrzeb wynikających z warunków roboczych. Pozwala to na optymalizację zarówno zużycia paliwa, jak i osiągów. Prędkość
obrotowa silnika jest automa-
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tycznie obniżana, za każdym
razem gdy nie ma zapotrzebowania na moc hydrauliczną. Funkcja ta dodatkowo obniża zużycie paliwa. Zmodernizowany układ hydrauliczny
nowych koparek zaprojektowano z myślą o zwiększeniu szybkości reagowania
i sprawności. Uproszczenie
konstrukcji głównego zaworu
sterującego, polegające między innymi na wyeliminowaniu przewodów, pozwoliło
zmniejszyć straty ciśnienia.
Ograniczenie liczby przewodów umożliwiło ograniczenie
zalewania układu mniejszą
ilością oleju hydraulicznego.
Redukcja wynosi dwadzieścia procent, co przekłada
się na obniżenie kosztów
eksploatacji i serwisu. Dodatkowo przyczynia się do tego
wydłużenie i lepsze zsynchronizowanie okresów międzyprzeglądowych oraz wydłużenie czasu eksploatacji
części podlegających cyklicznej wymianie. Filtr powrotny oleju hydraulicznego
Cat, o zwiększonej powierzchni przechwytywania
zanieczyszczeń, można teraz
eksploatować przez 3.000
godzin, co stanowi pięćdziesięcioprocentowy
wzrost
w porównaniu z komponentami poprzedniej generacji.
Podobnie rzecz ma się z filtrem powietrza Cat. Zmiana
jego budowy sprawiła, że
okres jego eksploatacji wynosić może teraz nawet 1.000
godzin, czyli dwukrotnie dłużej niż miało to miejsce w poprzednich modelach.
Wszystkie codzienne czynności obsługowe dotyczące oleju silnikowego, separatora
wody w układzie paliwowym,
wody i osadu w zbiorniku paliwa oraz poziomu cieczy eksploatacyjnych w układzie
chłodzenia wykonuje się
z poziomu podłoża, co sprawia, że odbywa się to szybciej, łatwiej i bezpieczniej.
Zgrupowanie filtrów w jednym obszarze znacznie skraca czas obsługi technicznej.

Zespół wentylatorów w układzie chłodzenia nowych koparek utrzymuje właściwą
temperaturę cieczy eksploatacyjnych i powietrza doładowującego turbosprężarkę

Nowe koparki wykorzystują zintegrowaną technologię Cat Connect, która zwiększa
ich efektywność działania nawet o czterdzieści pięć procent

W zamyśle konstruktorów
koncernu Caterpillar kabiny
nowych koparek stanowić
mają miejsce przyjazne dla
operatora. Tylko w ten sposób można osiągnąć szybkie
efekty zarówno pod względem zwiększenia bezpieczeństwa pracy, jak i wydajności

maszyny. Operatorzy nowych
koparek Cat korzystać mogą
z szeregu udogodnień, takich
jak bezkluczykowe uruchamianie silnika przyciskiem,
czy duży standardowy dotykowy monitor o przekątnej 203 mm z klawiszami
szybkiego wybierania funkcji

roboczych. Nowa przestronna kabina koparek dostępna jest w wersjach – Comfort,
Deluxe lub Premium. Różnią
się one przede wszystkim wykończeniem wnętrza. Wszystkie wersje wyróżnia niskoprofilowa konstrukcja i duże
przednie, tylne i boczne powierzchnie przeszkleń zapewniające lepszą widoczność
do przodu i na boki. Opcja
„Widoczność 360 stopni”
przewiduje łączenie obrazów
z wielu kamer zamontowanych
na maszynie. Poszerza to pole
widzenia operatora we wszystkich kierunkach. Automatyczna klimatyzacja utrzymuje
komfort wewnątrz kabiny niezależnie od temperatury otoczenia. Radio z wbudowanym
interfejsem Bluetooth i portami USB do podłączania i ładowania telefonów komórkowych zapewnia domowe udogodnienia w miejscu pracy.
Kabiny nowych koparek są
doskonale wygłuszone i izolowane przed szkodliwymi wibracjami. Testy praktyczne
wykazały, że zaawansowane
technologicznie elastyczne
elementy mocowania kabiny
są w stanie zredukować drgania nawet o pięćdziesiąt procent w porównaniu z modelami koparek Cat należących
do poprzedniej generacji.
Odchylana konsola w konstrukcjach kabin Deluxe i Premium ułatwia wchodzenie i wychodzenie z kabiny. Standardowo wyposażono je w konstrukcję chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny i spadającymi przedmiotami, które mógłby naruszyć
strukturę kabiny. Aby zapewnić wyższy poziom komfortu
pracy operatora maszyny wyposażono w „inteligentne” joysticki. Można je indywidualnie
programować – na przykład
definiując kąt obrotu nadwozia – co jest szczególnie przydatne podczas wykonywania
powtarzalnych czynności, takich jak załadunek pojazdów.
www.b-m.pl
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Hyundai HX300 NLC – koparka nowej generacji
Nowej generacji koparka gąsienicowa Hyundai HX300 NLC sprawdza
się doskonale podczas robót polegających na przerobie odpadów budowlanych. Głównym zadaniem maszyny wyposażonej w łyżkę o pojemności 1,2 m³ jest załadunek mobilnych kruszarek gruzem betonowym i ceglanym pozyskanym w wyniku prac rozbiórkowych
Warunki panujące na placu recyklingowym z pewnością nie
należą do najłatwiejszych. Maszyna eksploatowana jest bardzo intensywnie, w ciągu roku
przepracowuje średnio 1.500
godzin. Z reguły maszyny wymieniane są co siedem lat i zastępowane fabrycznie nowymi
egzemplarzami. Teraz przyszła kolej na koparki Hyundai
najnowszej generacji HX.
Typoszereg koparek hydraulicznych Hyundai Heavy Industries napędzanych silnikami
spełniającymi normę emisji
spalin Stage IV wyróżnia się
całkiem nowym wzornictwem.
Obejmuje on trzynaście maszyn o ciężarze roboczym
od 12 do 52 ton. Zastosowano w nich cały szereg nowatorskich rozwiązań i modernizacji w zakresie podstawowych komponentów i systemów obsługi.
Konstruktorzy koparki zastosowali w niej bardzo nowoczesny układ paliwowy Xtra-High,
który zapewnia stałe ciśnienie wtrysku bez względu
na obciążenie. Dzięki temu
operator ma do dyspozycji
bardzo dużą moc w pełnym
zakresie obrotów. Możliwość
optymalnego wykorzystania
mocy pozwala zmniejszyć zużycie paliwa. W porównaniu
z maszyną poprzedniej generacji może być ono niższe nawet o dziewiętnaście procent.
Koparkę pracującą na placu
recyklingowym wyposażono
w wysięgnik typu monoblok
o długości 6.250 mm i ramieniem długości 3.050 mm. Taka
konfiguracja daje duży zasięg,
a co za tym idzie pozwala skrócić czas cykli roboczych i ograniczyć częstotliwość przestawiania maszyny. Stabilność
na mało spoistym podłożu za26 Pośrednik Budowlany

pewnia szerokie na 4.950 mm
podwozie i specjalne płyty gąsienic o szerokości 600 mm
z trzema ostrogami.
Koparkę wyposażono w zupełnie nową, przestronniejszą i lepiej wyciszoną kabinę z komfortowym fotelem, automatyczną klimatyzacją, roletami przeciwsłonecznymi, radiem i zestawem głośnomówiącym. Pracę ułatwia operatorowi powiększony teraz z siedmiu do ośmiu
cali ekran dotykowy. Za jego po-

nę będzie utrzymywał się w zielonym obszarze wskazań. Trzy
tryby pracy: ECO, Standard
i Power są zapisywane w sterowaniu i można je wybierać, naciskając przycisk. W pamięci
systemu zapisać można nastawienia wydatku systemu hydraulicznego dla dwudziestu
narzędzi roboczych. Po zmianie
osprzętu za pomocą przycisku
na ekranie dotykowym operator
może natychmiast wywołać
optymalne ustawienia dla dane-

zgodnie z własnymi preferencjami. Hyundai całkowicie
zmodernizował układ hydrauliczny, który stał się teraz bardziej precyzyjny i oszczędny.
Kamera wsteczna należy
do wyposażenia standardowego maszyny. Opcjonalnie koparkę, podobnie jak pozostałe
modele nowej Serii HX, doposażyć można w system AAVM
przekazujący obraz z kamer
umieszczonych wokół maszyny wprost na ekran w kabinie.
Dzięki temu operator ostrzegany jest o ryzyku kolizji, gdy
na jego drodze pojawi się jakaś przeszkoda. Dodatkowe
czujniki same wykrywają potencjalne zagrożenie i ostrzegają przed tym operatora.
Koparka może zostać wyposażona w układ telematyczny Hy-

Hyundai produkuje wiele newralgicznych komponentów maszyn Serii HX we własnym zakresie. Ma to na celu ich optymalne zintegrowanie z inteligentnym układem hydraulicznym

mocą operator może dokonywać
ustawień parametrów roboczych maszyny. Wyświetlacz
pokryty powłoką antyrefleksyjną
pozostaje czytelny nawet w słońcu, operator może bezstopniowo regulować kąt jego nachylenia i swobodnie obracać.
Na ekranie monitora w formie
kolorowego wykresu słupkowego pojawiają się dane z systemu ECO. Kolorowy wykres
słupkowy pozwala operatorowi
operatora pracować wydajnie,
a zarazem ekonomicznie. Wystarczy, że obsługujący maszy-

go narzędzia. W przypadku korzystania ze szczególnie wymagającego osprzętu roboczego – na przykład ciężkiego
młota, nożyc, łyżki przesiewająco-kruszącej czy pulweryzatora, operator może – sprzęgając obie pompy – skokowo
zwiększyć tempo przepływu
w układzie hydraulicznym.
Funkcja ta jest bardzo przydatna przy wyburzeniach i pracach rozbiórkowych.
Operator koparki może zaprogramować funkcje poszczególnych narzędzi roboczych

undai Hi-Mate, który umożliwia
lokalizację koparki w dowolnym miejscu na świecie oraz
bieżącą analizę jej efektywności. Centrum koordynacyjne
otrzymuje również natychmiastowy sygnał o wszelkich odstępstwach od normy w pracy
maszyny. Pozwala to odpowiednio wcześnie wykryć usterkę, dokonać interwencji serwisowej i tym samym zapobiec
poważniejszej awarii
powodującej bezproduktywny przestój.
www.amago.pl
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JCB wkracza na rynek urządzeń podnośnikowych
JCB wprowadza zupełnie nową linię produktów, zamierzając zostać
liczącym się graczem na światowym rynku urządzeń podnośnikowych.
Przez ostatnie dwa lata firma pracowała w tajemnicy nad nowymi modelami tego typu maszyn. Teraz uchyla rąbka tajemnicy, przedstawiając pierwszych dziewięć elektrycznych podnośników nożycowych
Wraz z końcem ubiegłego roku w nowej ofercie urządzeń
podnośnikowych JCB znalazło
się dwadzieścia siedem całkowicie nowych platform, w tym
podnośniki nożycowe oraz
urządzenia z wysięgnikami
przegubowymi i teleskopowymi. Brytyjski koncern tym samym zamierza przejąć część
wartego osiem miliardów dolarów amerykańskich rynku,
na którym rocznie sprzedaje
się sto trzydzieści tysięcy maszyn. Urządzenia podnośnikowe spotyka się na całym świecie w miejscach wymagających prowadzenia czasowych
prac na wysokości, najczęściej
na różnego rodzaju placach
budowy. Początkowo w skład
oferta urządzeń podnośnikowych JCB będzie obejmować:
• dwanaście modeli urządzeń
nożycowych – w tym dziewięć elektrycznych i trzy spalinowe – o wysokości podnoszenia od 4,6 do 13,8 metra,
• pięć modeli podnośników
z wysięgnikami przegubowymi – w tym cztery spalinowe i jeden elektryczny – o wysokości podnoszenia od 14,9 do 24,6 metra,
• dziesięć modeli spalinowych
podnośników z wysięgnikami teleskopowymi o wysokości od 20,6 do 41,6 metra.
Lord Bamford, główny właściciel i dyrektor zarządzający
koncernu JCB, tak skomentował ten fakt: – Rynek urządzeń
podnośnikowych przybrał naprawdę globalny charakter
i daje JCB ogromne możliwości rozwoju. Jestem przekonany, że dojrzał do zaakceptowania nowego dostawcy mogącego zaproponować najlepsze
w branży, całodobowe wsparcie techniczne użytkownikom. Siedmiuset siedemdzie28 Pośrednik Budowlany

sięciu dealerów oraz dwa tysiące dwieście oddziałów JCB
spełni z nawiązką wszelkie
oczekiwania naszych klientów
na całym świecie.
Inżynierowie JCB opracowali
konstrukcję urządzeń podnośnikowych zarówno z myślą
o potrzebach wypożyczalni
sprzętu budowlanego, jak i indywidualnych klientów. Od samego początku produkcji urządzenia trafiają na wymagające
rynki Wielkiej Brytanii, Francji,
Niemiec i krajów Ameryki Północnej. Nowa gama urządzeń
podnośnikowych JCB uzyska-

dzięki czemu są w stanie zapewnić wsparcie na światowym poziomie dla wszystkich
modeli maszyn. Ich działania
usprawni możliwość wykorzystania system monitoringu
JCB LiveLink montowanego
standardowo we wszystkich
podnośnikach z wysięgnikami
oraz dostępnego opcjonalnie
w platformach nożycowych.
Podnośniki nożycowe JCB mają masę od 1.330 do 3.366 kg.
Dwa najmniejsze modele
(S1530E i S1930E) wyposażono w platformy o długości 1,64 i szerokości 0,76 me-

Długość platformy największego z podnośników JCB - S4550E wynosi 2,64 metra,
a udźwig kosza nawet 550 kg, co pozwala na bezpieczną pracę dwóch osób

ła certyfikat TÜV przyznawany
produktom najwyższej jakości.
Spełnia także najnowsze normy określane przepisami organizacji ANSI i CSA. – Klienci tej
branży mają teraz bardzo duży
wybór różnych certyfikowanych
produktów spełniających najwyższe standardy. Bardzo cieszymy się z możliwości, jakie
będziemy mogli zaoferować
naszym stałym klientom, jakimi
są wypożyczalnie maszyn – dodał lord Bamford.
Wszyscy dealerzy JCB przeszli pełne przeszkolenie z zakresu sprzedaży i obsługi
urządzeń podnośnikowych,

tra. Wszystkie większe modele
wyposażone są natomiast
w platformy o długości 2,5 metra. Jedynym wyjątkiem jest
największy model S4550E, którego obszar roboczy ma długość 2,64 metra. Udźwig koszy
w tych maszynach wynosi
od 227 do nawet 550 kg.
Elektryczne podnośniki nożycowe są zasilane czterema akumulatorami o napięciu 6 lub 12 V oraz posiadają
napęd hydrauliczny. Trzy kolejne modele spalinowe będą
sukcesywnie wprowadzane
do sprzedaży. JCB oferuje też
cztery podnośniki z wysięgni-

kami przegubowymi o platformach wynoszonych na wysokość od 14,9 do 24,6 metra.
Wszystkie cztery modele wyposażono w napęd na cztery
koła oraz w dwie osie skrętne.
Zapewnia to zdolność pokonywania wzniesień o nachyleniu do czterdziestu procent,
a po złożeniu wysięgnika do pozycji transportowej pozwala także na jazdę z prędkością do
7 km/h. Oferta podnośników
z wysięgnikami przegubowymi
zostanie poszerzona w trzecim
kwartale o model AJ45E z napędem elektrycznym i platformą wynoszoną na wysokość 13,7 metra. Będzie on
wyposażony w napęd na dwa
koła oraz w obie osie skrętne,
co zapewni zdolność pokonywania wzniesień o nachyleniu
do trzydziestu procent.
Podnośnik z wysięgnikiem
przegubowym AJ50D jest napędzany silnikiem spalinowym marki Perkins. Pozostałe
trzy modele z wysięgnikami
przegubowymi oraz wszystkie
modele z wysięgnikami teleskopowymi są wyposażone
w silnik JCB Kohler, który
sprawdził się już w wielu kompaktowych maszynach produkowanych przez brytyjski koncern. Silniki spełniają normy
emisji spalin Tier 4 Final, dzięki czemu można ich używać
w Ameryce Północnej i Europie. Udźwig maszyn zawierający się w przedziale od 227
do 250 kg w zupełności wystarczy, by na platformie mogły bezpiecznie pracować
dwie osoby i być składowane
skrzynki narzędziowe.
Ofertę JCB uzupełnia dziesięć
modeli podnośników z wysięgnikami teleskopowymi napędzanych silnikami spalinowymi. Są one wyposażone w platformy umożliwiające wykonywanie prac na wysokości w zakresie od 20,6 do 45,6 metra.
W produkcji wszystkich trzech
typoszeregów podnośników
JCB wykorzystywać
będzie wspólne moduły podzespołów.
www.interhandler.pl
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Szybkozłącze Liebherr Likufix – wystarczy jeden przycisk
Z w pełni zautomatyzowanego szybkozłącza Liebherr Likufix korzystać mogą zarówno
operatorzy koparek hydraulicznych, jak i średniej wielkości ładowarek kołowych. Dzięki systemowi Likufix zmiany osprzętu są szybkie, co pozwala zaoszczędzić czas , a także zwiększyć
wydajność maszyn aż o trzydzieści procent. System zwiększa bezpieczeństwo i komfort, ponieważ operator może zmienić narzędzia za pomocą przycisku w kabinie
Niezależnie od tego, czy chodzi o budowę dróg, demontaż, czyszczenie rurociągów
czy kanalizacji, aby skutecznie działać, wiele miejsc wymaga użycia specyficznych
narzędzi roboczych. Właśnie
tam widoczne są korzyści
płynące z Likufix. Za pomocą
jednego przycisku operator
może bezpiecznie i szybko
zmieniać mechaniczne i hydrauliczne narzędzia robocze. Dzięki systemowi Likufix
operator maszyny zyskuje
bezcenny czas, ponieważ połączenie hydrauliczne jest automatyczne. Praca w miejscu
budowy pozostaje wydajna.
System Likufix sprawia, iż
operator wykonuje każdą
czynność na placu budowy
za pomocą najbardziej odpowiedniego narzędzia. Ich
szybka wymiana nie jest problemem dzięki systemowi
Likufix. Sprawia on, że za pomocą jednego przycisku wymiana narzędzia zajmuje to
zaledwie kilkadziesiąt sekund.
Likufix zwiększa nie tylko elastyczność i wydajność maszyn.
Hydrauliczny system szybkozłącza zwiększa komfort i bezpieczeństwo na placu budowy.
Wcześniej operator musiał wysiadać z kabiny, aby ręcznie
zmienić sprzęt. Dzisiaj może to
zrobić komfortowo z kabiny.
Solidne szybkozłącze Likufix
przeznaczone jest do trudnych prac budowlanych. Blok
sprzęgła został zamontowany
na sprężynach. Dlatego siły
działające na hydrauliczne
szybkozłącze nie przenoszą
się na elementy układu sprzęgającego. Nawet w przypadku
dłuższych operacji połączenia
między obiegami hydraulicznymi są całkowicie uszczelnione, co sprawia, że zanie30 Pośrednik Budowlany

Dzięki szybkozłączu Likufix zmiana osprzętu roboczego trwa sekundy. Pozwala to
zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność maszyny nawet o trzydzieści procent

Zalety systemu Likufix stają się szczególnie widoczne, gdy operator maszyny korzystać musi z wielu narzędzi roboczych

czyszczenia nie przedostają
się do układu. Aby ułatwić obsługę, wszystkie części ruchome w systemie sprzęgającym
Likufix są bardzo łatwo dostępne. Operatorzy mogą łatwo zakończyć czyszczenie
i proste czynności konserwacyjne, takie jak na przykład
wymiana uszczelnienia. Kombinacja hydraulicznego szybkozłącza firmy Liebherr z blokiem łączącym Likufix pozwala na szybką i bezpieczną wymianę z kabiny mechanicznych i hydraulicznych narzędzi roboczych. Dzięki temu

Likufix jest w pełni automatycznym systemem szybkiej wymiany osprzętu

wzrastają możliwości wykorzystania koparki hydraulicznej, a jej wydajność wzrasta
nawet o trzydzieści procent.
Głównymi zaletami szybkozłącza Likufix są:
• następująca z kabiny szybsza i bezpieczniejsza zmiana mechanicznych i hydraulicznych narzędzi,
• zwiększenie zakresu wykorzystania maszyny w innych zastosowaniach,
• zwiększenie wydajności maszyny średnio o 30%,
• zmaksymalizowanie wszechstronności dzięki możliwości
zmiany narzędzi roboczych
we wszystkich koparkach
hydraulicznych o ciężarze
roboczym od 8 do 120 ton,
• wyjątkowe bezpieczeństwo
podczas zmiany narzędzia,
• monitorowanie pozycji sworznia blokującego poprzez
elektroniczny czujnik,
• proste i niezawodne sterowanie blokadą z kabiny maszyny
dzięki bezpośredniemu widokowi na sworzeń blokujący,
• optymalny przepływ oleju
przez hydrauliczne szybkozłącze o dużym przekroju przystosowane do szybkich ruchów roboczych narzędzia i wysokiej efektywności zużycia paliwa,
• hydromechaniczne ułożyskowanie bloku łączącego
narzędzia znacząco wydłużające żywotność szybkozłącza
hydraulicznego,
• optyczne oraz akustyczne
ostrzeżenie operatora o otwartym szybkozłączu,
• standardowe haki załadunkowe z zabezpieczającymi
zapadkami o podwyższonej
trwałości stosowane dla zwiększenia
bezpieczeństwa.
www.liebherr.pl
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Dział Narzędzi Hydraulicznych Atlas Copco dołączy do firmy Epiroc
Od pierwszego stycznia 2018 roku dywizja Narzędzi Hydraulicznych Atlas Copco oficjalnie stała się częścią Epiroc – spółki, która całkowicie wydzieli się z Grupy Atlas Copco w połowie tego
roku. Dywizja zajmuje się produkcją oraz sprzedażą osprzętu hydraulicznego montowanego
na koparkach, między innymi młotów hydraulicznych, nożyc tnąco-kruszących, kruszarek i łyżek kruszących, chwytaków, nożyc do stali i magnesów. Od początku roku wszystkie narzędzia
hydrauliczne dywizji Narzędzi Hydraulicznych Atlas Copco oferowane są pod marką Epiroc
Epiroc jest wiodącym partnerem dla rynku górnictwa, infrastruktury i eksploatacji zasobów naturalnych. Dzięki
najnowocześniejszej technologii Epiroc opracowuje i produkuje innowacyjne wiertnice
powierzchniowe i poszukiwawcze, narzędzia wiertnicze
i hydrauliczne oraz zapewnia
dla nich światowej klasy serwis. Firma została założona w Sztokholmie w Szwecji
i obecnie działa w ponad stu
pięćdziesięciu krajach.
Dywizja Narzędzi Hydraulicznych Epiroc legitymuje się
wieloletnim doświadczeniem.
Od ponad pół wieku jest liderem rynku w zakresie innowa-
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cyjnych technologii. Pierwsze
młoty hydrauliczne zostały
wyprodukowane w roku 1963
przez niemiecką firmę Krupp
Berco Bautechnik, która to
następnie – przed piętnastoma laty – stała się częścią
koncernu Atlas Copco. Dziś
w portfolio produktów znajduje się ponad setka urządzeń hydraulicznych montowanych na koparkach. Zostały one zaprojektowane w taki
sposób, aby użytkownik
mógł zawsze dobrać narzędzie odpowiadające dokładnie jego indywidualnym wymaganiom. Firma wytwarza
największe młoty hydrauliczne na świecie – HB 10000.

Ciekawostkę stanowi fakt, że
każdy udar tego gigantycznego narzędzia odpowiada masie… stu trzydziestu słoni.
Zmiany strukturalne w koncernie oraz oferowanie osprzętu
pod marką Epiroc nie będą
miały wpływu na codzienną
pracę dywizji Narzędzi Hydraulicznych. Produkcja odbywać
się będzie nadal w tych samych fabrykach. Wyroby podlegać będą kontroli jakościowej dokonywanej przez te same zespoły. Dystrybucja na rynek także odbywać się będzie
za pośrednictwem dotychczasowych sieci sprzedaży.
– Budujemy na bardzo solidnych fundamentach. W ra-

mach marki Epiroc mamy
możliwość skoncentrować
się na tym, co dla nas najważniejsze, czyli dostarczaniu
rozwiązań i wsparcia dla naszych klientów rozsianych
na całym świecie. Epiroc to
wprawdzie nowa firma, ale
działająca w oparciu na długiej historii rynkowej Atlas
Copco. Naszą ambicją pozostaje kontynuacja dotychczasowych osiągnięć i pozostanie na pozycji lidera rynku
w każdym segmencie naszej
działalności – powiedział
Goran Popovski, prezydent działu Narzędzi Hydraulicznych.
www.epiroc.com
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Środek sezonu w… środku zimy
To niezwykły czas dla Wacker Neuson. Przede
wszystkim firma świętuje jubileusz siedemdziesięciolecia istnienia. Z kolei ćwierćwiecze działalności obchodzi Wacker Neuson Polska
Dla polskiego oddziału firmy
jest to rok szczególny, gdyż
mimo że jest to środek zimy
intensywność pracy jest taka,
jak w środku sezonu.
Po raz kolejny okazuje się, że
rynek sprzedaży maszyn
w Polsce jest nieprzewidywalny i rządzi się swoimi prawami. Dobrym przykładem jest
aktualna sytuacja. O ile
w zgodnej opinii rok 2016 był
dla całej branży bardzo trudny, to w ubiegłym nastąpiła
znacząca poprawa. Jednak
chyba nikt się nie spodziewał, że ostatnie miesiące będą przebiegać pod znakiem
tak intensywnej pracy związanej z obsługą klientów. Tak
w każdym bądź razie dzieje
się w Wacker Neuson Polska.
– Zazwyczaj przełom roku
charakteryzuje się osłabieniem tempa pracy i skoncentrowaniem na czynieniu planów i analiz. Tymczasem teraz u nas praca wre niczym
w szczycie sezonu i musimy
wytężać wszystkie siły, aby
zapewnić właściwą obsługę
klientom – mówi Sławomir
Trawicki, dyrektor sprzedaży
Wacker Neuson Polska.
Na ożywiony ruch wpływ może mieć dość łagodna zima.
Pogoda długo umożliwiała

prowadzenie większości prac
budowlanych, ale nie wszystko da się wytłumaczyć sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Tym bardziej, że
większość pracowników Wacker Neuson Polska zajmuje

wadzać dodatkowe maszyny – komentuje z entuzjazmem Sławomir Trawicki.
Z pewnością wpływ na dobre
wyniki sprzedaży ma różnorodność oferty obejmującej
maszyny i urządzenia, które
z powodzeniem wykorzystywane są nie tylko przez branżę budowlaną, ale także komunalną. Producent wyróżnia
się innowacyjnymi rozwiązaniami, które na przykład w ładowarkach i koparkach umożliwiają bezpieczną oraz efek-

Sławomir Trawicki prezentuje Złoty Medal targów Intermasz przyznany innowacyjnej minikoparce Wacker Neuson 803D Dual Power

się nie obsługą posprzedażną, a transakcjami dotyczącymi nowych maszyn. – To nas
szczególnie cieszy. Tak pozytywne wyniki sprzedaży osiągnięte już teraz dobrze rokują
na cały sezon. Nie ukrywam,
że nie spodziewaliśmy się takiej sytuacji i aby zaspokoić
wysokie zapotrzebowanie musieliśmy w trybie pilnym spro-

tywną pracę nawet w najtrudniejszych warunkach. – Sprzedajemy maszyny, które co
prawda nie należą do najtańszych, ale są wszechstronne
i efektywne. Ich wysoka jakość
wykonania gwarantuje optymalną trwałość. Dobry tego
przykład stanowią z pewnością
nasze ładowarki, które są nie
tylko wytrzymałe, ale dzięki

szerokiej gamie stosowanego
wraz z nimi osprzętu mogą być
wykorzystywane praktycznie
we wszelkiego rodzaju zastosowań. Jednak w Polsce ładowarki są nadal niedoceniane
i postrzegane jako drogie maszyny, wręcz zbyt drogie. Tego
rodzaju oceny wynikają z nieznajomości specyfiki tych maszyn i braku wiedzy na temat
ich możliwości. Oczywiście
staramy się tłumaczyć, że
wbrew pozorom cena tych maszyn nie jest zbyt wysoka, gdyż
długofalowo ich zakup się
opłaci i umożliwi skuteczne
konkurowanie na coraz bardziej wymagającym rynku – tłumaczy Sławomir Trawicki.
Można więc powiedzieć, że
dobre wyniki sprzedaży są
najlepszym prezentem z okazji przypadających w tym roku
jubileuszy. Wacker Neuson
świętować będzie je ze swoimi
klientami, dla których z tej okazji przygotowano specjalne
niespodzianki. Jakie konkretnie? – Jedną z nich jest udzielana przez nas dwudziestopięciomiesięczna gwarancja, która podkreślać ma ćwierć wieku działania polskiego oddziału Wacker Neuson. Poza tym
klienci, którzy zakupią teraz
maszyny powyżej pięciu ton,
zostaną zaproszeni do fabryki
Wacker Neuson, gdzie będą
uczestniczyć w centralnych
obchodach jubileuszu siedemdziesięciolecia firmy – dodaje dyrektor
Sławomir Trawicki.
www.wackerneuson.pl
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Evobruk – efektywna maszyna brukarska
Firmy z branży brukarskiej ceniące sobie wydajność i prostotę obsługi
urządzeń, z pewnością docenią zalety zestawu Evobruk. Składa się on
z wykorzystywanej jako nośnik lekkiej miniładowarki Avant 420 oraz
osprzętu w postaci chwytaka Hunklinger P01 Profi, będącego w praktyce niezwykle efektywną układarką kostki brukowej
Napędzana silnikiem Kubota o mocy 20 KM lekka miniładowarka Avant 420 jest niezwykle zwrotna, co w połączeniu z niewielkimi gabarytami
sprawia, że doskonale radzi
sobie w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Jest to niewątpliwa zaleta podczas wykonywania prac brukarskich.

wiający zepchnięcie układanej
warstwy kostki brukowej. Najwyższą skuteczność i precyzję
działania chwytaka zapewnia
opatentowany system hydraulicznego sterowania firmy
Hunklinger, który pozwala
na zaciskanie się bocznych
szczęk wyrównujących oraz
głównych chwytających w jed-

czajną uniwersalność: – Miniładowarka Avant z zamontowanym chwytakiem Hunklinger
spełnia wszystkie funkcje samojezdnej układarki kostki brukowej. Po zmianie osprzętu

dukcję bieżących kosztów. Posiadacz zestawu może bowiem
wykorzystywać miniładowarkę
będącą jego nośnikiem na cały szereg sposobów. Wystarczy
tylko, że doposaży maszynę
w odpowiedni osprzęt roboczy.
Wielofunkcyjność zestawu
Evobruk to niejedyny argument, który zdecydowanie
przemawia za jego zakupem.
Równie istotną zaletą jest także przystępna cena zestawu.
Za miniładowarkę z chwytakiem Hunklinger P01 Profi na-

Lekka miniładowarka Avant 420 jest niezwykle zwrotna, co sprawia, że doskonale
radzi sobie podczas prac w miejscach o ograniczonej przestrzeni

Minimaszyna z chwytakiem Hunklinger spełnia wszystkie funkcje samojezdnej układarki kostki brukowej, jednocześnie zachowując zalety ładowarki

Na czas ich trwania maszyna pracuje z chwytakiem Hunklinger P01 Profi wyposażonym w ruchome boczne ramiona z adapterami służącymi
do przesuwania kostki oraz
w drążek dociskowy umożli-
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nym ciągłym cyklu umożliwiając przy tym przerwanie pracy
w dowolnym momencie. Michał Sieńko z firmy P. U. H.
Serafin będącej wyłącznym
dystrybutorem zestawu Evobruk podkreśla jego nadzwy-

może wykonywać także inne
zadania. Na przykład układać krawężniki, przenosić bloki, płyty i bariery oraz elementy betonowe o najróżniejszym
kształcie i przeznaczeniu. Maszyna służyć może również
do załadunku pojazdów lub
do prac porządkowych. Tym
samym jednorazowa inwestycja w Evobruk pozwala na re-

bywca zapłaci zdecydowanie
mniej niż za samojezdną układarkę. – Decydując się na zakup zestawu Evobruk zyskujemy wiele pod względem finansowym. Inwestycja w niezwykle funkcjonalną maszynę zwróci się nam bardzo
szybko – podsumowuje Michał Sieńko.
www.serafin-maszyny.com
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Graco ma receptę na bolączki branży budowlanej!
Mimo wzrostu produkcji budowlano-montażowej polskie firmy nieprzerwanie borykają się z problemem niskich stawek, braku pracowników i spiętrzenia terminów. Dlatego też niezwykle istotne jest stosowanie skutecznych narzędzi niwelujących te niekorzystne zjawiska. Na przykład
żurawi hydraulicznych stosowanych w transporcie materiałów i urządzeń budowlanych
Przy produkcji zabudów ze zintegrowanymi urządzeniami
marki Palfinger Graco współpracuje z czołowymi producentami nadwozi oraz firmami
posiadającymi uprawnienia
Urzędu Dozoru Technicznego
do naprawy i konserwacji urządzeń poddozorowych. Dobry
przykład możliwości produkcyjnych firmy stanowi zabudowa z żurawiem Palfinger typu PK48002-EH na podwoziu
Volvo FM 6x4 460. Stanowiący jej wyposażenie HDS posiada zdalne sterowanie radiowe z sześcioma funkcjami
proporcjonalnymi z dźwigniami linearnymi. Oznacza to, że
operator może samodzielnie
zapiąć zawiesia do ładunku,
gdyż przenośne radio sterujące może nosić przy sobie.
Dzięki temu do załadunku lub
rozładunku nie jest mu konieczna pomoc. Zdalne sterowanie „solo” przydatne jest
szczególnie podczas rozładunku dostaw po godzinach
pracy, gdy budowa pustoszeje. Opcje dodatkowe sterowania radiowego to także układ
zdalnego załączania i gaszenia silnika pojazdu z pulpitu
sterowania radiowego żurawia
czy podwyższanie obrotów
silnika z pulpitu sterowania radiowego. Tego typu funkcje
przydatne są przy pracach
rozładunkowych z jednoczesnym montażem. Pozwala to
także na oszczędności, bo
skoro ładunek został już podniesiony, to lepiej go od razu
zamontować, zamiast odkładać to i sprowadzać ponownie sprzęt i ludzi. Uniesiony
element można bezpiecznie
montować dzięki HPSC – zaawansowanemu systemowi
kontroli stateczności w pełnym zakresie obrotu (360°)
z bezstopniowym dostosowa36 Pośrednik Budowlany

Oszczędzanie to jeden ze sposobów na przetrwanie „czasów niskich stawek”. Nie należy
zaprzestawać go także w okresie prosperity, gdyż pozwoli osiągać lepsze efekty. Mogą je
zapewnić uniwersalne zabudowy firmy Graco

Przenośna konsola umożliwia pracę
w pojedynkę, z dala od żurawia i łatwiejsze manipulowanie ładunkiem

Graco pomaga w ustaleniu kompletacji technicznej maszyn i dopasowuje
urządzenia Palfinger do podwozia

niem udźwigu do aktualnego
rozsunięcia podpór. W pracy
przydaje się wyświetlacz stanu podparcia z obu stron żurawia, kontrola położenia
transportowego (gdy ramiona żurawia są rozłożone
nad skrzynią) oraz układ kontroli podpór w położeniu
transportowym AUSW. Operacje wewnątrz niskich pomieszczeń – na przykład montaż
agregatów wewnątrz budynku – umożliwia przeprost ramienia POWER LINK PLUS

zginanego o kąt 15°, a układ
przyspieszonego teleskopowania realizowany poprzez
wtórne wykorzystanie oleju
z przestrzeni tłoczyskowej
w przestrzeni tłokowej pomoże szybko powrócić hakiem
po kolejny ładunek. Ponieważ
przewody hydrauliczne poprowadzono wewnątrz wysięgników, nie ma obaw że przy takich pracach dojdzie do ich
uszkodzenia poprzez kontakt
z elementami budynku. Z kolei
system zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowego PAL 50
i NOT-AUS zapobiegają niebezpiecznym sytuacjom wynikającym z niedoszacowania
wagi ładunku na długości ramienia – wszak nie zawsze

można dokładnie określić masę urządzeń lub odległość
od pojazdu, na jakiej mają się
znaleźć. Standardowo zainstalowano wizualny i akustyczny
wskaźnik obciążenia i przeciążenia, dziesięć metrów kabla
do alternatywnego sterowania
pilotem, dwie baterie oraz ładowarkę do nich. Automatyczne przełączanie częstotliwości
w przypadku zakłóceń oraz
procentowy wyświetlacz obciążenia żurawia dodatkowo
podnoszą bezpieczeństwo
i komfort pracy.
Poza typowym manipulowaniem ładunkiem żuraw o momencie udźwigu 456,3 kNm
(46,5 tm dla wysięgu 7,7 metra)
może wykonywać prace typowo dźwigowe, zwłaszcza, że
ulokowano go na tylnym zwisie.
Gdy brakuje zleceń transportowych, żuraw można wykorzystywać do realizacji zadań typowych dla żurawi samojezdnych.
Dzięki temu jedno podwozie,
jeden silnik, jedna rata leasingowa oraz jeden operator są
w stanie zastąpić dwa pojazdy – ciężarówkę skrzyniową
oraz żuraw samojezdny. W znakomitej większości przypadków tego rodzaju układ „dwa
w jednym” w zupełności zaspokaja potrzeby przedsiębiorstwa budowlanego. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania
są także oszczędności. To zawsze o jeden podatek od środków transportu, jedno ubezpieczenie i jeden etat mniej.
Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej (około 6.600 x 2.450
x 600 mm) pozwalają zabrać szereg ładunków niekoniecznie
typowo budowlanych. Pozwala to
na znacznie efektywniejsze wykorzystanie pojazdu, także poza szczytem sezonu budowlanego.
www.graco.pl
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Volvo CE – pierwszy własny typoszereg wozideł sztywnoramowych
Volvo Construction Equipment zapowiedziało, że w drugim kwartale tego roku wprowadzi do sprzedaży
własnej konstrukcji typoszereg wozideł sztywnoramowych. Konstrukcja czterech modeli ciężkich pojazdów bazuje w dużej części na wieloletnim doświadczeniu należącego do Volvo CE koncernu Terex Trucks
Typoszereg, który będzie początkowo plasowany na rynkach nieregulowanych, składa
się z 45-tonowego R45D, 60-tonowego R60D, 72-tonowego
R70D oraz flagowego modelu,
jakim jest 100-tonowe R100E.
Konstrukcja pojazdów bazuje
w dużej części na wieloletnim
doświadczeniu
należącego
do Volvo CE Terex Trucks,
w połączeniu z technologicznym zaawansowaniem Grupy
Volvo. R100E to całkowicie nowy model stutonowego wozidła sztywnoramowego (95 ton
metrycznych) Volvo CE. Flagowiec stanowi kombinację
sprawdzonych w zastosowaniu

rynkach zbytu i ich segmentach branżowych. Udoskonalenia obejmują poprawienie
widoczności, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz
zapewnienie użytkownikom
jeszcze lepszego wsparcia
technicznego. Renoma marki
Volvo CE stanowi tu gwarancję najwyższej jakości.
Nowe wozidła sztywnoramowe Volvo będą produkowane
w przemianowanym zakładzie
produkcyjnym Volvo położonym w Motherwell, w Szkocji,
i sprzedawane wyłącznie
przez sieć dealerów Volvo.
W wyniku wprowadzenia sztywnoramowych wozideł Volvo pro-

na liczącej osiemdziesiąt cztery
lata historii Terex Trucks, a jednocześnie wiodące technologie
Volvo CE. Wykorzystywane będą
mające kluczowe znaczenia dla
szwedzkiego koncernu podstawy, takie jak jakość, bezpieczeństwo użytkowania oraz
ochrona środowiska naturalnego. Dziś wkraczamy w kolejną
fazę. Nowe pojazdy Volvo,
szczególnie będący całkowicie
nową konstrukcją model R100E,

nadwoziu w kształcie litery V,
wydajnemu układowi hydraulicznemu, inteligentnym systemom monitorowania i optymalnym warunkom pracy
operatora wozidło R100E pozwala przewozić większą ilość
materiału w krótkim czasie.
– Wozidła sztywnoramowe Terex Trucks są znane ze swej wydajności osiąganej także w ekstremalnie trudnych warunkach.
Niewątpliwą zaletą tych specja-

Na początek w ofercie Volvo CE znajdzie się 45-tonowe wozidło R45D, 60-tonowe
R60D, 72-tonowe R70D oraz flagowiec, jakim jest stutonowy R100E

Flagowe wozidło R100E powstało specjalnie z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują
pojazdu wyróżniającego się dużą wydajnością i niskimi kosztami eksploatacji

praktycznym komponentów,
innowacyjnych
technologii
i nowoczesnego wzornictwa.
Punktem wyjścia do budowy
wozideł sztywnoramowych
Volvo R45D, R60D i R70D
z serii D były wciąż eksploatowane, sprawdzone maszyny
Terex Trucks z serii TR. Podczas prac zwrócono szczególną uwagę na kwestie techniczne, dbając, by wozidła
spełniały wymagania stawiane produktom Volvo CE
na wszystkich docelowych
38 Pośrednik Budowlany

dukcja tego typu pojazdów marki Terex Trucks ma być sukcesywnie wygaszana. – Przejęcie
przez nas koncernu Terex
Trucks w roku 2014 stanowiło
strategiczną decyzję, która
umożliwiła Volvo CE poszerzenie oferty i zaoferowanie swym
klientom także specjalistycznych
pojazdów w postaci wozideł
sztywnoramowych. Od czasu
przejęcia Terex Trucks intensywnie pracujemy nad koncepcją
całkowicie nowego wozidła
sztywnoramowego bazującą

stanowią zwieńczenie tej pracy.
Jesteśmy głęboko przekonani,
że użytkownicy z branży górnictwa odkrywkowego będą
pod wrażeniem – tłumaczy Thomas Bitter, starszy wiceprezes
do spraw marketingu i produktów (MaPP) w Volvo CE.
Konstrukcja flagowego R100E
powstała specjalnie z myślą
o użytkownikach, którzy potrzebują wozidła sztywnoramowego wyróżniającego się
dużą wydajnością i produktywnością, niskimi całkowitymi kosztami użytkowania, łatwością serwisowania oraz
wysokim komfortem pracy
operatora. Dzięki dużej pojemności i możliwości szybkiego transportu, nowemu

listycznych pojazdów jest także
łatwość obsługi serwisowej i niskie koszty bieżącej eksploatacji. Nasze sprawdzone rozwiązania to swoisty kod genetyczny, który pomógł spółce Volvo
CE wejść na rynek z linią innowacyjnych maszyn. Wozidło
R100E z serii E to zupełnie nowy pojazd, który zapewnia stabilność działania, długi okres
użytkowania, duże zyski, wysoką trwałość i optymalny komfort
pracy. A ponadto jest prosty
konstrukcyjnie oraz łatwy w obsłudze i bieżącym utrzymaniu – zapewnia Paul Douglas,
wiceprezydent dywizji
wozideł sztywnoramowych w Volvo CE.
www.volvoce.pl
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Mercedes-Benz Arocs 3253 L 8x4 – odkurzacz w rozmiarze XXL
Innowacyjny pojazd specjalny do robót ziemnych na bazie Arocsa 3253 L 8x4 pracował na budowie wokół budynku mieszczącego parlament krajowy w Monachium. Aby zobaczyć, jakie
konkretnie prace wykonuje maszyna, należało obejrzeć jej tył i wąż ssący. Ten kanciasty czteroosiowy pojazd jest bowiem tak zwaną koparką ssącą, działającą na zasadzie odkurzacza,
choć od niego kilka rozmiarów większą i dysponującą znacznie większą mocą
Operator stojący obok pojazdu ostatni raz poprawia ochraniacze na uszach przy kasku
i uruchamia silnik – swobodnie z nadgarstka, naciskając
przycisk na pilocie. Po ponownym naciśnięciu przycisku 32-tonowy pojazd głośno
łapie głęboki oddech, przez
chwilę drga, a następnie jego
masywna zabudowa zaczyna huczeć niczym ogromny
odkurzacz. Ona zresztą nie
tylko tak brzmi, ale rzeczywiście nim jest. Sterowane hy-

jak i drobne okruchy wapienia, do kontenera o pojemności ośmiu metrów sześciennych na stojącym na górze
Arocsie. Przy zdolności przetłaczania powietrza nawet
do 44.000 m3 na godzinę
i maksymalnym podciśnieniu
na poziomie 0,45 bara pojemnik zapełnia się błyskawicznie. Imponującą wydajność
zasysania zapewniają dwa
niezwykłe wentylatory o wysokiej mocy i prędkości obrotowej do 4.100 obr./min, jakie

cylindrowy silnik rzędowy
OM 471 Euro VI, osiągający
teraz wyższą moc 390 kW
(530 KM), jest doskonale
przygotowany do swojej pracy, także w długotrwałym trybie zasysania, jak przy obecnym zadaniu. Opisywana jed-

nizm przechylający. W tym celu operator przestawia pojazd
o kilka metrów w przód, gdzie
jest bardziej równo, i wysuwa
z podwozia cztery ciężkie, sterowane komputerowo podpory, które podnoszą Arocsa
z zawieszenia i automatycznie

Bez pomocy koparki ssącej robotnicy musieliby mozolnie wywozić zalegające wykop gruz i ziemię na zewnątrz, wykorzystując do tego taczki

Potężna przystawka odbioru mocy umożliwia osiąganie imponującej mocy ssania.
Optymalną wydajność zapewniają dwa wentylatory o wysokiej mocy

draulicznie ramię wysokim łukiem prowadzi wąż bezpośrednio do wykopu obok fundamentu fasady. Tam, półtora
piętra niżej, za grubym murem
robotnicy budowlani rozkopują piwnicę w celu położenia
nowych instalacji.
Bez pomocy koparki ssącej
robotnicy musieliby mozolnie
wywozić gruz i ziemię z wykopu na zewnątrz taczkami. Natomiast teraz minikoparka tylko zgarnia materiał pod końcówkę węża, a następnie silny
strumień powietrza zasysa
wszystko, zarówno grube
odłamki czerwonych cegieł,

producent zabudów, firma
RSP, montuje w swoim najnowszym modelu – ESE 8
RD 8000. Użycie tak potężnych komponentów jest możliwe, ponieważ właśnie
w Arocsie przystawkę odbioru mocy napędzającą wentylatory można uruchamiać
bezpośrednio poprzez powolne zamknięcie sprzęgła
jezdnego. Dzięki temu uruchamiające się wentylatory
w dużo mniejszym stopniu
obciążają silnik pojazdu.
Niezawodność jest jedną
z głównych cech silnika Arocsa. Zmodernizowany sześcio-

nostka napędowa o pojemności skokowej 12,8 litra większość swych godzin roboczych przepracowuje nie
na drodze, ale stacjonarnie.
Zaskakuje przy tym cichość
pracy Arocsa. Źródłem chwilowego hałasu nie jest bowiem sam pojazd, lecz wentylatory oraz zasysany materiał.
Kierowca-operator naciska
ponownie przyciski na pilocie
zdalnego sterowania i wyłącza zabudowane urządzenie,
dzięki czemu poziom hałasu
obniża się, aż w końcu słychać jedynie pracę silnika
Arocsa na biegu jałowym. Następujące potem opróżnianie
zbiornika z zassanego materiału nie wymaga już takiego
„zawirowania”, bowiem jednym z ciekawszych rozwiązań
w ESE 8 jest całkowicie na nowo zaprojektowany mecha-

go poziomują. Następnie
umieszczony pośrodku pojemnik przesuwa się hydraulicznie na wysokość przechyłu 2,5 metra i zależnie od potrzeb przechyla się w lewo lub
w prawo. Jego zawartość ląduje bezpośrednio w skrzyni
ładunkowej ciężarówki zaparkowanej obok koparki ssącej – z niezwykłą jak na 32-tonowy pojazd elegancją,
a przede wszystkim elastycznie. Dotychczas możliwe było
jedynie opróżnianie na stronę
kierowcy i nie na dużej wysokości. Następnie kierowca
pojazdu ustawia ogromny
odkurzacz w pierwotnej pozycji, na nowo podłącza wąż
ssący po czym natychmiast
może kontynuować
oczyszczanie piwnicy
metodą alternatywną.
www.mercedes-benz.pl
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Również Renault Trucks oferuje teraz biegi pełzające
Renault Trucks poszerza swą ofertę o zautomatyzowaną przekładnię Optidriver Xtended z biegami pełzającymi. Znajduje ona zastosowanie w segmencie pojazdów budowlanych – C oraz K.
W zależności od potrzeb nowa przekładnia ma jeden lub dwa bardzo wolne biegi, pozwalające
osiągnąć pojazdowi prędkość 0,7 lub 2 km/h. Umożliwia to kierowcy wykonywanie bardzo precyzyjnych manewrów albo też ruszanie pojazdem pod wyjątkowo dużym obciążeniem
W ciężarówkach budowlanych Renault Trucks znajdziemy kolejny element wyposażenia. Tym razem jest to
zautomatyzowana przekładnia z biegami pełzającymi
przeznaczonymi do użytku
w trudnym terenie. W skrzynię
Optidriver Extended wyposażyć można pojazdy z Gamy C
oraz K. W zależności od środowiska, w którym najczęściej przychodzi pracować
pojazdowi, jego nabywca mo-

że wybrać konfigurację z nową przekładnią mającą jeden
lub dwa bardzo wolne biegi.
Umożliwiają one kierowcy jazdę z bardzo małą prędkością
(w zakresie od 0,7 do 2 km/h).
Przynosi to użytkownikowi
ciężarówki cały szereg wymiernych korzyści. Umożliwia
na przykład wykonywanie
bardzo precyzyjnych manewrów pojazdem albo płynne ruszanie nim pod wyjątkowo
dużym obciążeniem, na przy-

Biegi pełzające umożliwiają jazdę z bardzo małą prędkością (od 0,7 do 2 km/h). Przynosi to użytkownikowi ciężarówki cały szereg wymiernych korzyści

Skrzynia wyposażona w biegi pełzające pozwala ograniczyć koszty bieżącej eksploatacji pojazdu, jego sprzęgło podlega bowiem znacznie mniejszym obciążeniom

kład na placu budowy czy
w gęstej zabudowie. Optidriver Xtended pozwala ponadto ograniczyć koszty bieżącej
eksploatacji pojazdu, jego
sprzęgło jest bowiem mniej
obciążane, dzięki czemu

Super wolna wersja z czternastoma biegami (Direct Drive i Over Drive) dostępna jest wyłącznie w pojazdach z napędem
na wszystkie koła. Najczęściej są one eksploatowane w ekstremalnie trudnych warunkach kopalnianych

udało się znacznie wydłużyć
jego żywotność. Wersja
z trzynastoma biegami
z przełożeniem 0,79 polecana jest użytkownikom wykorzystującym pojazdy w trudnym terenie do kubaturowych prac ziemnych oraz
transportu ładunków powyżej 80 ton. Skrzynia trzynastobiegowa sprawdza się natomiast w zastosowaniach
wymagających
wolnego
przemieszczania się ciężarówki ze stałą prędkością.
Super wolna wersja z czternastoma biegami (Direct Drive i Over Drive) dostępna jest
wyłącznie w pojazdach z napędem na wszystkie koła.
Najczęściej są one eksploatowane w ekstremalnie trudnych warunkach panujących w przemyśle wydobywczym.
www.renault-trucks.pl
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Volvo Trucks nie schodzi z podium!
W tym roku Volvo Trucks obchodzić będzie 90-lecie, a najpopularniejszy
model marki – Volvo FH – jubileusz 25-lecia. Warto jednak cofnąć się jeszcze do poprzednich dwunastu miesięcy, by ocenić rok 2017. Tradycyjna podsumowująca konferencja prasowa firmy Volvo Trucks tym razem
odbyła się na 38 piętrze warszawskiego wieżowca Warsaw Spire
Rozległy widok z okien nasuwał wprost skojarzenia o szerokich perspektywach rysujących się przed tą firmą.
W bardzo dobrym dla branży 2017 roku zarejestrowano
w Polsce 25.314 nowych pojazdów ciężarowych o DMC
powyżej 16 ton. Volvo Trucks
również miniony rok zalicza
do bardzo udanych – firma
utrzymała pozycję na podium, odnotowując wysoki
udział w rynku. Ten sukces
potwierdza, że klienci doceniają jakość i niezawodność
pojazdów szwedzkiej marki.
W ubiegłym roku Volvo Trucks
w segmencie, w którym najbardziej się specjalizuje, czyli
dostarczaniu pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 16 ton,
sprzedało 4.356 pojazdów.
To daje 17,21 proc. udział
w całym rynku i świetne trzecie
miejsce wśród firm dostarczających klientom ciężkie pojazdy. W sumie w całym 2017 roku w Polsce sprzedano 25.314 nowych pojazdów
ciężarowych o DMC powyżej 16 ton, co stanowi 3,6
proc. wzrost w porównaniu
z 2016 rokiem. Rekordowe
wyniki sprzedaży branża odnotowała w końcówce roku – w grudniu zarejestrowano aż 2.419 samochodów ciężarowych, czyli aż o 13,9 procent więcej niż rok wcześniej.
W ostatnim miesiącu roku
w tej grupie na pierwsze miejsce wysunęło się zdecydowanie Volvo Trucks, które w tym
ważnym dla siebie segmencie
sprzedało aż 602 pojazdy.
Doskonałymi wynikami Volvo
Trucks pochwalić się może także w sprzedaży podwozi
(wzrost o 36 procent w porównaniu z poprzednim rokiem)
oraz sprzedaży części (14 pro-

centowy wzrost rok do roku).
Skąd takie dobre wyniki?
– Kilka lat temu stworzyliśmy
w Volvo Trucks specjalny dział
odpowiedzialny za sprzedaż
podwozi na terenie całej Polski, jednocześnie po zakupie
zagwarantowaliśmy klientom
wsparcie techniczne. To
rozwiązanie się sprawdziło
i wzrosty sprzedaży, które odnotowaliśmy w ubiegłym roku,
w ogromnej mierze są właśnie
efektem pracy tego zespo-

w stosunku do ciągników siodłowych. Jest to spowodowane przede wszystkim tym, że
coraz większą liczbę pojazdów
kupuje się do obsługi rynku
krajowego, co stanowi efekt
dynamicznego wzrostu gospodarczego. Kiedyś firmy obsługujące krajowy rynek przewozów kupowały samochody używane, teraz coraz częściej decydują się na zakup pojazdów
fabrycznie nowych – zaznacza
Paweł Węcłowski.

Tegoroczna podsumowująca konferencja prasowa firmy Volvo Trucks odbyła się
bardzo wysoko, bo aż na 38 piętrze warszawskiego wieżowca Warsaw Spire

łu – podkreśla Paweł Węcłowski, dyrektor sprzedaży Volvo
Trucks w Polsce. Jego zdaniem dobre wyniki branży w roku 2017 to przede wszystkim
efekt koniunktury w gospodarce, a w drugim półroczu dodatkowo firmy budowlane dokonywały większych zakupów, rozpoczynając realizację inwestycji z funduszy unijnych. – Spodziewamy się, że w roku 2018
sprzedaż pojazdów o DMC powyżej 16 ton utrzyma się
na ubiegłorocznym poziomie
czyli około 25 tysięcy sztuk.
Dalej będzie się również
zwiększała sprzedaż podwozi

W roku 2017 Volvo Trucks
bardzo aktywnie działało
na rzecz polskiej branży transportowej oraz zwiększenia
bezpieczeństwa na drogach.
Jednocześnie firma kontynuowała prace nad poprawą wydajności swoich pojazdów
przy jednoczesnym zwiększeniu ich energooszczędności.
Efektem tych starań były konkursy, kampanie sprzedażowe i akcje marketingowe.
Rozwój polskiej branży transportowej od lat jest w centrum
zainteresowania Volvo Trucks.
Pozytywne doświadczenia zebrane w kampanii Wspieramy

Polski Transport dały impuls
do kolejnej akcji, tym razem
skierowanej do grupy firm
działających w transporcie lokalnym lub regionalnym.
W 2017 roku wystartowała nowa kampania 4 Poland, w ramach której Volvo Trucks zaoferowało klientom pojazdy
dostosowane do krajowych
przewozów oraz produkty
i usługi im towarzyszące. Także w 2018 roku filozofia sprzedaży 4 Poland, a tym samym
dalsze odnowienie i unowocześnienie lokalnego taboru
drogowego, będzie jednym
z priorytetów firmy.
Przez cały rok w centrum zainteresowania zespołu Volvo
Trucks pozostawała także wydajność i ekonomika paliwowa.
Specjalna edycja pojazdów Fuel & Performance pozwoliła
klientom Volvo Trucks z jednej
strony uzyskać wyższe osiągi,
z drugiej poprawić ekonomikę
paliwową – udało się to osiągnąć dzięki unikatowemu układowi napędowemu, opracowanemu przez firmę. Istotą akcji
było zapewnienie rentowności
klientom Volvo Trucks. Ci, którzy zakupili pojazdy z edycji,
mogli liczyć na zwiększenie
prędkości średniej samochodu, oszczędzając jednocześnie
zużycie paliwa i zmniejszając
swoje oddziaływanie na środowisko naturalne.
Firma nieustannie pracuje
nad zwiększeniem bezpieczeństwa kierowców Volvo
oraz innych użytkowników
dróg. Jednym z przykładów
jest martwe pole. Specjalnie
dla kierowców ciężarówek Volvo Trucks przygotowało kilka
rozwiązań, które minimalizują
ryzyko związane z wykonywaniem manewrów. Należą
do nich ostrzeżenia świetlne
czy montaż dodatkowej kamery martwego pola. Tego typu
rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa mają pozwolić pojazdom ciężarowym „przewidzieć” niemal wszystkie niebezpieczne
zdarzenia na drodze.
www.volvotrucks.pl
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Czy autonomiczne pojazdy zawładną placami budowy?
Postęp techniczny dokonujący się w branży budowlanej na trwałe ją rewolucjonizuje. Prawdziwego przełomu doświadczyć możemy za sprawą maszyn autonomicznych przecierających sobie coraz śmielej szlaki na placach budowy. Podążają one szlakiem przetartym przez samochody autonomiczne, które dawno przestały być czystą abstrakcją i z powodzeniem realizują zadania na rozległych placach budowy i w kopalniach surowców skalnych
Słowo „autonomiczny” pochodzi z języka greckiego
i oznacza w dosłownym tłumaczeniu tyle co „samodzielny”. Jeżeli chodzi o maszyny
robocze, pojęcie autonomii
jest nad wyraz pojemne. Przyglądając się działaniu maszyn
pracujących samodzielnie,
określić możemy różne poziomy autonomiczności. W przypadku samochodów mówić
możemy aż o pięciu poziomach autonomii. Na najniższym (pierwszym stopniu)
znajdują się łatwe w integracji
systemy wspomagające kierowcę – na przykład stosowa-

działania, a pojazd przemieszcza się w pełni samodzielnie bez jego ingerencji.
A jak wygląda dziś zastosowanie autonomicznych maszyn
w praktyce? Amerykański Caterpillar wprowadzając system
„Cat MineStar Automation”
postawił sobie za cel zrewolucjonizowanie procesów wydobywczych w kopalniach odkrywkowych. Pojedyncze wozidła technologiczne lub całe
ich floty zostały zaprogramowane w ten sposób, żeby
w pełni samodzielnie zajmować optymalną pozycję do załadunku i pokonywać optymal-

ki, w jakich mają się przemieszczać. Dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu każde
z wozideł podąża zawsze drogą, która jest najkrótsza i najbardziej bezpieczna. Przeszkody na zalecanej trasie są
wykrywane i ominięte. Korzystający z systemu „Cat
MineStar Automation” mogą

szyny i pojazdy z całą pewnością stanowić mogą nań znakomitą odpowiedź. Ograniczenie liczby personelu na budowie pozwala podnieść bezpieczeństwo pracy. Zredukowane zostaje bowiem ryzyko
wypadków, a produktywność
zwiększa się w istotny sposób
i to bez zwiększania zatrudnie-

Autonomiczne wozidła Komatsu przesyłają informacje pochodzące z własnych czujników do centrum sterowania, które przetwarza określając kurs i prędkość jazdy

Prototypowe autonomiczne pojazdy Liebherr ujrzały światło dzienne w ubiegłym roku, teraz z powodzeniem testowane są w kopalniach surowców skalnych

ny coraz częściej przez producentów układ utrzymujący
pojazd w pasie ruchu. Na kolejnych poziomach autonomiczności (stopnie 2-4) mamy do czynienia z systemami
prowadzącymi do lekkiej automatyzacji działania pojazdu. Następnie przechodzimy
do automatyzacji całkowitej,
gdzie rola kierowcy ogranicza
się jedynie do aktywacji poszczególnych systemów i nadzorowania poprawności ich
działania. W ostatnim, piątym
stopniu autonomiczności kierowca określa jedynie cele
42 Pośrednik Budowlany

nie wytyczone trasy do miejsc
zrzutu urobku. Wszystko to
odbywa się w pełni automatycznie, bez udziału operatorów. Kabiny pojazdów pozostają przez cały czas puste.
Wyznaczony pracownik zarządzający flotą zajmuje się jedynie aktywacją poszczególnych
pojazdów i śledzeniem przebiegu załadunku i rozładunku
transportowanego przez nie
materiału. Jest to możliwe
dzięki zastosowaniu inteligentnych systemów sterowania,
które określają zadania do wykonania przez wozidła i kierun-

sami decydować, jaki poziom
automatyzacji ich projektu jest
najsensowniejszy. W zależności od potrzeb aktywowany
może być jedynie system
wspomagający pracę kierowcy lub pełna automatyzacja
procesu transportowego. Caterpillar za pomocą tej autonomicznej technologii mierzy
się z całym szeregiem zagrożeń występujących w kopalniach odkrywkowych. Wiadomo przecież, że zmęczenie
operatorów spowodowane dużymi obciążeniami może prowadzić do błędów ludzkich
i zwiększonego ryzyka wypadków. Rosnący niedobór wykwalifikowanych pracowników
również jest poważnym problemem. Autonomiczne ma-

nia czy wprowadzania pracy
na więcej zmian.
Dokonania w automatyzacji
transportu w kopalniach surowców skalnych ma również
Komatsu. Japoński koncern
konsekwentnie wdraża kolejne etapy własnego systemu
transportu „Autonome Haulage System” (AHS) funkcjonującego bez udziału kierowców-operatorów. Komatsu
dostarczyło do należącej
do holdingu Rio Tinto kopalni odkrywkowej rudy żelaza Pilbara w zachodniej Australii sto pięćdziesiąt wozideł sztywnoramowych wyposażonych w system AHS.
Rozwiązanie to nie stanowi
dla australijskiej firmy przysłowiowej czarnej magii. Rio
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Tinto w kopalni Pilbara prowadzi bowiem już od grudnia 2008 roku testy ciężkich
bezzałogowych pojazdów
Komatsu. Wozidła dostarczane przez japoński koncern
różnią się od standardowej
wersji. Wyposażone są w autonomiczny system jazdy,
precyzyjny moduł GPS, sensory pozwalające na wykrywanie przeszkód drogowych
oraz bezprzewodowy system
transmisji danych. Dane dotyczące kursu i prędkości

Drugi co do wielkości producent maszyn budowlanych
na świecie Komatsu wytycza
drogę w kwestii maszyn autonomicznych.
Volvo Construction Equipment także stawia na rozwój
autonomicznych maszyn budowlanych. Szwedzi zaprezentowali na przykład „autonomiczny tandem” w postaci
efektywnie współpracujących
bezzałogowych: ładowarki
kołowej i wozidła. Ładowarka
L120 napełniała muldę wozi-

tak zwany plan „Trzech
Zer”. Chodzi głównie o to,
by maszyna czy pojazd miały zero przestojów, emitowały zero szkodliwych i były
uczestnikami zera wypadków. Kluczową rolę w pro-

nych maszyn budowlanych/górniczych, w tym elektrycznych wozideł.
Także Liebherr zaangażował
się w prace nad stworzeniem
autonomicznych
wozideł.
Prototypowe pojazdy ujrzały

Bezzałogowe, małe wozidło produkowane Volvo CE sprawdziło się doskonale w czasie testów pracując nieprzerwanie nawet dwadzieścia godzin na dobę

Wozidło wyprodukowane i zaprogamowane przez konstruktorów koncernu Caterpillar
bez najmniejszych problemów radzi sobie z załadunkiem i przewozem urobku

przekazywane są do pojazdu
z centralnego komputera
za pomocą sieci bezprzewodowej, podczas gdy moduł
GPS ustala jego rzeczywistą
pozycję. Pozwala to na poruszanie się wozidła bez kierowcy. Automatycznie zajmuje ono też optymalną pozycję
w miejscu załadunku. Skrzynia ładunkowa opróżniana jest również automatycznie z chwilą osiągnięcia przez
wozidło docelowej pozycji.
Ładowarki i koparki służące
do załadunku pojazdów są
zintegrowane z komputerem
znajdującym się w Centrum
Sterowania i wyposażone
w system GPS. Komatsu
twierdzi, że AHS jest pierwszym na świecie kommercyjnie stosowanym autonomicznym systemem jazdy, który
teraz na szerszą skalę wprowadzany jest w australijskiej
odkrywce Rio Tinto.

dła A25F masą asfaltową. Pojazd pozostawał w wyznaczonej pozycji do czasu załadowania ściśle określonej masy
ładunku, by następnie pokonać wytyczoną trasę do miejsca zrzutu. Zadanie było wielokrotnie powtarzane bez
udziału operatorów i innych
osób nadzorujących czynności. Do prawidłowego wykonania czynności wystarczyło
szczegółowe oprogramowanie. Testy praktyczne wykazały, że pracujące w tandemie
autonomiczne maszyny Volvo
CE wykazują się produktywnością na poziomie siedemdziesięciu procent tego, czego są
w stanie dokonać doświadczeni operatorzy przy użyciu
sprzętu o identycznych parametrach roboczych.
Szwedzki koncern bardzo
poważnie przymierza się
do komercjalizacji autonomicznych maszyn realizując

jekcie „Trech Zer” odgrywa
autonomiczne wozidło HX
o napędzie elektrycznym.
Specjaliści Volvo CE zwrócili
uwagę na fakt, że podczas
prac w kamieniołomach
awaria dużego wozidła prowadzi
do
całkowitego
wstrzymania prac transportowych. Rozwiązaniem problemu jest zastosowanie kilku elektrycznych bezzałogowych wozideł HX1. Awaria
któregoś z nich nie zakłóci
całego ciągu technologicznego. Prototyp najwyraźniej
ma spory potencjał komercjalizacji, bowiem w marcu
tego roku Volvo CE poinformowało o opracowaniu nowej wersji HX2, wyposażonej
w podzespoły z aut elektrycznych Volvo Group (silniki, falowniki, pakiety akumulatorów). Wkrótce pojazdy tego
typu będą testowane przez
strategicznych klientów Volvo, aby pewnie w niedalekiej
przyszłości elektryczne, autonomiczne wywrotki zaczęły
stopniowo wypierać rozwiązania konwencjonalne. Volvo
Construction Equipment poważnie przymierza się do komercjalizacji autonomicz-

światło dzienne w ubiegłym
roku, w tej chwili planowana jest seria praktycznych testów w warunkach rzeczywistych. Prace badawczo-rozwojowe przewidują trzy opcje
wspierania zróżnicowanego
podejścia użytkowników maszyn do ich autonomii. Co
oznacza to w praktyce? Otóż
niektórzy z eksploatujących
wozidła w warunkach kopalnianych chcieliby, aby jeden
dostawca przygotował kompletny system transportowy,
inni preferują możliwość zintegrowania jego elementów
z posiadanym już sprzętem.
Liebherr rozumiejąc te potrzeby chce zaoferować już niebawem najbardziej elastyczny
i opłacalny sposób realizacji
zadań transportowych w rozległych kopalniach surowców
skalnych. Zamierza bowiem
umożliwić klientom uzupełnienie ich systemów transportowych nie tylko w autonomiczne wozidła, ale także w systemy telematyczne zapewniające łatwe oraz maksymalnie
efektywne zarządzanie posiadaną flotą
maszyn i pojazdów.
www.posbud.pl
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INSTYTUCJE

Stowarzyszenie
Dystrybutorów
Maszyn Budowlanych
tel. 504 621 002,
www.sdmb.pl
e-mail: sdmb.jm@gmail.com
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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
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018

!

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

Termin

Termin
zamówień

16.03.2018
07.05.2018
16.07.2018
21.09.2018
16.11.2018

12.02.2018
03.04.2018
11.06.2018
13.08.2018
12.10.2018

Termin dostarczenia
materia∏ów do druku
26.02.2018
16.04.2018
25.06.2018
27.08.2018
29.10.2018

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 129 mm
1.200,- z∏
w 6 wydaniach
modu∏ 57 x 63 mm
1.200,- z∏
modu∏ 57 x 129 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 1/2018
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

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

Koparka Komatsu to uosobienie jakości, niezawodności
i niskich kosztów eksploatacji. Nasze koparki są naturalnym wyborem dla firm budowlanych na całym świecie.
Aby uczcić zakup Twojej nowej koparki Komatsu, chcemy
pokazać Ci w jaki sposób maszyny Komatsu powstają w jednej z naszych europejskich fabryk w Este we Włoszech.
Będziesz miał okazję wypróbować gamę maszyn Komatsu
na naszym polu demonstracyjnym i weźmiesz udział
w wielu atrakcjach, takich jak wizyta w muzeum Ferrari
w Modenie, zwiedzanie Wenecji oraz degustacja wspaniałych potraw i win z regionu Veneto.
Kampania promocyjna „Odkryj Włochy z Komatsu”
obejmuje pełną gamę nowych koparek Komatsu – koparki
gąsienicowe (PC138US – PC800) oraz koparki kołowe
(PW148 – PW180) zamówione i dostarczone pomiędzy
7 lutego a 31 maja 2018 r.

