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Stara miłość nie rdzewieje!

Cat na budowie trasy S7

Światowa premiera maszyn Terex serii XL

Rozmowa z Wojciechem Żarnowskim,
dyrektorem generalnym SITECH Poland

Do układania masy bitumicznej oraz robót ziemnych prowadzonych na budowie odcinka trasy
S7 firma Fabe Polska wykorzystuje osiemnaście
różnego typu maszyn Cat

Firma Terex Compact Germany zaprezentuje
na targach Bauma sześć nowych minikoparek
wyróżniających się nie tylko ciekawym wyglądem, ale także innowacyjnym sterowaniem
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Komatsu przepisze receptę na sukces!

Mecalac AS 1600? Gwiazda Baumy!

CASE CE – nowe rozwiązania i produkty

Z pewnością nikt z odwiedzających Baumę nie
przeoczy ekspozycji Komatsu. W Monachium
japoński koncern zaprezentuje trzydzieści maszyn i nowatorskie rozwiązania technologiczne

W stoisku firmy Mecalac na Baumie podziwiać
będzie można nową ładowarkę kołową AS 1600,
która śmiało pretendować może do miana
gwiazdy tej prestiżowej imprezy

Na targach Bauma CASE Construction Equipment zaprezentuje maszyny dla budownictwa
kubaturowego, drogowego, przemysłu wydobywczego oraz recyklingu
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Ładowarki Liebherr XPower

Hyundai – koparki w natarciu!

Tylko MB może pokonać MB!

Konstrukcja nowych ładowarek kołowych Liebherr XPower zdaje się godzić ogień z wodą.
Potężne maszyny imponują nie tylko mocą,
i wydajnością, ale także niskim zużyciem paliwa

Hyundai wprowadza do oferty nowe koparki
gąsienicowe i kołowe serii HX i HW. Nowe maszyny, zadebiutują podczas nadchodzących
targów Bauma w Monachium

MB Crusher, firma uważana za niekwestionowanego lidera w produkcji i sprzedaży osprzętu do prac ziemnych i wyburzeń, wprowadziła
do swej oferty dwie znaczące nowości
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JCB Hydradig – rewolucja w „kołówkach”!

Wielkie plany Volvo CE na Baumie

Atlas Copco gotowe na Baumę!

Prace inżynierów JCB pod kryptonimem „Project 710” trwały dokładnie trzy lata. Ich efektem jest JCB Hydradig, innowacyjna koparka,
która wyznacza całkowicie nowe standardy

Odwiedzający targi Bauma będą mogli zapoznać się między innymi z największymi maszynami wyprodukowanymi kiedykolwiek przez
Volvo Construction Equipment

Atlas Copco podczas targów Bauma zaprezentuje sporo atrakcyjnych maszyn i urządzeń,
które nie tylko podnoszą wydajność, ale są także przyjazne dla środowiska
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Drodzy Czytelnicy,
przepotężne, wielkie, olbrzymie, kolosalne, monstrualne, niepomierne, niezwykłe, ogromne, monumentalne, rozległe, bezmierne, bezgraniczne, przepastne, mamucie, przeogromne, niebosiężne, niebotyczne… To tylko nieliczne
spośród stu pięćdziesięciu synonimów słowa gigantyczne, które znaleźć można w słowniku wyrazów bliskoznacznych języka polskiego. Znakomita większość z nich jak ulał pasuje do opisu największych targów przemysłowych
na świecie, jakimi jest monachijska Bauma. Gigantyzm monachijskiej imprezy poświadcza anegdotyczna opowieść, jaką z ust pewnego monachijczyka usłyszałem podczas swojej pierwszej wizyty na Baumie. Zapewniał
mnie, że astronauci obserwujący Ziemię z przestworzy raz na trzy lata mogą dostrzec na naszej planecie coś więcej niż tylko Chiński Mur. Chodziło mu oczywiście o dźwigi, żurawie i inne strzeliste eksponaty zdobiące zewnętrzne tereny targów.
Z góry założyć można, że każda kolejna edycja Baumy pobije kolejne rekordy. Tereny targowe są chyba z gumy.
Jak bowiem wytłumaczyć, że organizatorzy raz na trzy lata dokonują rzeczy niemożliwych i w sobie tylko znany
sposób potrafią wyczarować powierzchnię dla kolejnych wystawców? Rekordy frekwencji śrubują także targowi
goście przybywający do Monachium z krajów, których nazwy trudno zapamiętać. Zresztą i sama Bauma wychodzi poza Stary Kontynent. To sprytny zabieg, bo dzięki niemu monachijskie targi goszczą w naszej świadomości
przez cały czas, a nie tylko raz na trzy lata.
A zatem ruszajmy do stolicy Bawarii, by podeptać sześćset pięć tysięcy metrów kwadratowych targowej ekspozycji.
Nieco ponad dwa procent całej powierzchni Baumy przypada na Liebherra. Dwa procent, na których na kilka miesięcy przed rozpoczęciem targów niemiecki koncern buduje własne miasteczko kusząc gości przepychem i gigantyzmem, tak jeżeli chodzi o targowe pawilony, jak i eksponaty. W Monachium czekają na nas nowości i wszelakie
atrakcje. Karmić się nimi będziemy jeszcze przez długi czas po zamknięciu baumowych podwoi. Choć większość
targowych gości i tak wróci do swych poczciwych i często leciwych maszyn, które będą musiały jeszcze posłużyć…
A w Polsce czekają nas targi po targach. W Kielcach odbędzie się Autostrada Polska. W dość nietypowym terminie, bo na przełomie maja i czerwca. Właśnie ze względu na Baumę organizatorzy Autostrady postanowili dać
publiczności i wystawcom nieco oddechu. Zapewniają jednak, że nie obawiają się „klątwy” Baumy. Czy w Kielcach dane nam będzie oglądać nowości, które miały premierę na Baumie? Być może tak, bo na spotkanie na Autostradzie namawia naszą redakcję coraz więcej firm…
Jacek Barański
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Miliardy na budowę dróg
Komisja Europejska zatwierdziła dziesięć polskich projektów
drogowych. Łączna wartość tych inwestycji to około czternaście miliardów złotych, a dofinansowanie sięgnie 7,2 miliarda
złotych. Projekty, o których mowa, to kluczowe odcinki dróg
ekspresowych. Otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Wśród projektów, które otrzymały decyzję o przyznanym dofinansowaniu, znajdują się odcinki drogi ekspresowej S3
(odcinek Sulechów-Nowa Sól, Nowa Sól-Kaźmierzów oraz Kaźmierzów-Legnica), odcinek S5 Korzeńsko-Wrocław, trzy projekty obejmujące budowę drogi ekspresowej S7 (odcinki Miłomłyn-Olsztynek, Chęciny-Jędrzejów oraz Kraków węzeł Igołomska-węzeł Christo Botewa), dwa projekty dotyczące budowy drogi S8 (odcinki węzeł Marki-węzeł Radzymin Płd oraz Wiśniewo-Jeżewo), a także projekt dotyczący budowy drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek.
– Cieszę się, że dzięki bardzo dobremu przygotowaniu wniosków
aplikacyjnych i wspólnej pracy jednostek resortu Infrastruktury
i Budownictwa: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych, a także Ministerstwa Rozwoju, udało nam się – jako pierwszemu krajowi – uzy-

Komisja Europejska zatwierdziła dziesięć polskich projektów drogowych. Łączna wartość tych inwestycji to około czternaście miliardów złotych

skać decyzję o przyznanym dofinansowaniu aż dla 11 dużych projektów drogowych, tak ważnych z punktu widzenia spójności komunikacyjnej – powiedział minister Andrzej Adamczyk. Przypomnijmy, że już wcześniej, bo w lutym tego roku, Polska uzyskała
dofinansowanie jeszcze jednej dużej inwestycji drogowej- budowy odcinka drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów (fragment
zachodniej obwodnicy Lublina), o wartości 149,6 mln euro.

Liebherr z nagrodą za wzornictwo
Maszyny z nowej serii dużych ładowarek kołowych Liebherr
XPower (modele od L550 do L586) uznane zostały za doskonały produkt pod względem wzorniczym. iF Design Award to
zaszczytne wyróżnienie, co oznacza, że ładowarki XPower
musiały pokonać wielu konkurentów. Międzynarodowe, utytułowane jury oceniło ponad 5 tysięcy zgłoszeń z 53 krajów. Liebherr XPower to nowa generacja ładowarek, które zadebiutują
oficjalnie na zbliżających się targach Bauma. Skierowanie maszyn do produkcji poprzedziło 65 tysięcy godzin testów w różnych warunkach pracy – w kopalniach, na placach budowy
oraz w sortowniach odpadów. Dzięki nagrodzie iF Desing
Award o ładowarkach jest głośno przed ich rynkową premierą!
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Sandvik Mining i Schenck Process łączą siły
Sandvik Mining i Schenck Process uzgodniły zasady współpracy na rynkach międzynarodowych. Obie firmy zamierzają w ten
sposób zapewnić większą konkurencyjność w zakresie wysokowydajnych jedno- i dwupokładowych przesiewaczy wytwarzanych przez Schenck Process i kruszarek stożkowych marki
Sandvik. Zintegrowanie obsługi posprzedażowej przez sieci
dystrybucyjne i serwisowe obu firm nieść będzie zalety dla
użytkowników w całym okresie eksploatacji sprzętu.
Oddział „Minerały i metale” Schenck Process jest jednym
z wiodących dostawców rozwiązań przesiewowych dla górnictwa. Sandvik jest z kolei wiodącym dostawcą kruszarek i technologii z tego zakresu. Obaj producenci znają wymagania
klientów z branży górniczej i posiadają niezbędne kompetencje, aby zwiększyć wydajność oferowanych instalacji kruszenia. – Dzięki nawiązaniu współpracy, dzięki wykorzystywaniu
doświadczenia obu firm nasi klienci mogą osiągnąć większą
4 Pośrednik Budowlany

produktywność w eksploatacji instalacji kruszących i przesiewowych. Jest to możliwe dzięki skupieniu się na wydajności
całego procesu, zamiast jak wcześniej na poszczególnych
urządzeniach. Średnie przedsiębiorstwa górnicze często poszukują rozwiązań systemowych dla obwodu kruszarki. Dzięki
naszemu wspólnemu przesięwzięciu otrzymują teraz najlepsze
rozwiązania z jednego źródła – powiedziała Mary Verschuer,
prezes „Minerały i metale” Schenck Process.
Kooperacja obejmuje zarówno fabrycznie nowe urządzenia
do kruszenia i przesiewania, jak i części zamienne i materiały
szybko się zużywające. Znane ze swej efektywności maszyny
Sandvik i Schenck Process pozwalają na modernizacje zakładów przesiewająco-kruszących i wzrost ich wydajności nawet
do trzydziestu procent w ramach istniejącej infrastruktury. Tak
przynajmniej twierdzi Jonas Olsson, wiceprezes wydziału kruszenia i przesiewania, w Sandvik Mining.
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Komatsu Poland ma dziesięć lat!
Dziesięć lat temu w „Pośredniku Budowlanym” ukazał się artykuł przedstawiający nowego gracza na rynku maszyn budowlanych w Polsce – firmę Komatsu Poland. Japońskie maszyny
były oczywiście już wcześniej znane i cenione na polskich placach budowy i w kopalniach. Sprzedawała je firma Marubeni
Construction Machinery Poland, z którą współpracowaliśmy
od końca lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku.
Czas płynie zadziwiająco szybko. Byliśmy gośćmi różnych uroczystości, inauguracji i dni otwartych w różnych oddziałach Komatsu – w podwarszawskim Sulejówku, w Poznaniu i na Śląsku. Oglądaliśmy pokazy sztuk walki, jedliśmy japońskie specjały i popijaliśmy egzotyczne napoje, podziwialiśmy japoński
pawilon na kieleckich targach. Podkreślamy to, ponieważ Komatsu Poland oprócz sprzedaży doskonałej jakości maszyn,
stara się także promować w Polsce japońską kulturę i sztukę,
co jest znakomitą i godną uznania ideą.
W tym roku, w marcu, firma zaprosiła swoich przyjaciół,
współpracowników i klientów na jubileuszową uroczystość
do Mysłowic. Była to jednocześnie inauguracja działalności
śląskiego oddziału w jego nowej, niezwykle funkcjonalnej siedzibie. Zaproszenie na jubileuszowe spotkanie przyjęło i wzięło w nim udział ponad dwieście pięćdziesiąt osób z całego kraju. Z pewnością nie żałowali swojego wyboru. Gospodarze
stanęli bowiem na wysokości zadania. Wieczorną uroczystość
przygotowali niezwykle starannie i z dużą dbałością o szczegóły. Nie zabrakło oczywiście japońskich akcentów – były to
między innymi występy znakomitej grupy perkusyjnej Wataha
Drums, ale także przysmaki serwowane podczas kolacji.
Goście Komatsu Poland otrzymali na pożegnanie napój z japońskiej moreli ume, który w lecie pija się z wodą i lodem,

Wydawca „Pośrednika Budowlanego” Jacek Barański przekazał na ręce prezesa
Takahide Oshitaniego gratulacyjny dyplom dla Komatsu Poland z okazji jubileuszu

a w zimie z wrzątkiem. Gospodarze zapewniali, że można to
czynić w otoczeniu maszyn Komatsu, choć nie tylko...
Jak już bowiem pisaliśmy w poprzednim wydaniu, polski
oddział Komatsu rozwija skrzydła, konsekwentnie uzupełniając swoją ofertę. Na początku roku Komatsu Poland stało się
jednym z dwóch autoryzowanych dystrybutorem produktów
Sennebogen „Green Line” w Polsce. Swym działaniem firma
obejmuje województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie,
podlaskie, mazowieckie, lubelskie, łódzkie, świętokrzyskie,
podkarpackie i małopolskie. Nie dziwimy się wyborowi niemieckiej firmy Sennebogen. Wybrała sobie bowiem do współpracy znakomitego partnera, posiadającego prężnie
działającą sieć sprzedaży i serwisu.

Najważniejsza AUTOSTRADA na mapie drogownictwa
Potężne maszyny, pokazy dynamiczne, konferencje poruszające najważniejsze tematy, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, a wszystko opatrzone mocno biznesowym charakterem – tak w skrócie opisać można nadchodzące Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA–POLSKA. Tym razem kieleckie święto drogownictwa odbędzie się
od 31 maja do 2 czerwca 2016 roku.
XXII edycja Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA to wydarzenie na które co ro-

ku czekają wszyscy związani z tym sektorem gospodarki. Wydarzenie prezentuje wszystko to, co potrzebne jest do budowy i utrzymania sieci drogowej, od sprzętu i materiałów
do budowy dróg, mostów, wiaduktów, tuneli, stacji benzynowych aż po oznakowanie i infrastrukturę związaną z drogownictwem i użytkowaniem autostrad.
Od lat mocnym punktem w programie kieleckiej wystawy są
spotkania merytoryczne. Zgodnie z dwudziestoletnią tradycją,
AUTOSTRADA-POLSKA pochwalić się może wsparciem najważniejszych instytucji branży drogownictwa. Wśród głównych partnerów corocznej wystawy są między innymi Instytut
Badawczy Dróg i Mostów oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jednocześnie z targami drogownictwa odbędą się XII Międzynarodowe Targi Infrastruktury, Salon Technologia i Infrastruktura Lotnisk TRAFFIC-EXPO-TIL, VIII Międzynarodowe Targi Transportu Drogowego-Pojazdy Użytkowe ROTRA oraz II Salon Europarking.
Organizatorzy liczą na udaną imprezę. Minione targi drogownictwa udowodniły bowiem po raz kolejny, ze lider jest tylko
jeden. W ubiegłorocznych targach udział wzięło ponad czterysta wiodących firm z dwudziestu dwóch krajów całego świata. Zaprezentowały one swoją ofertę na powierzchni
niemal 20.000 metrów kwadratowych. Ich ekspozycję obejrzało ponad 15.000 profesjonalnych zwiedzających.
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Czytamy czy klikamy, czyli dla każdego coś miłego
Laptopy, tablety, smartfony – każdy ma, każdy używa. Wygodne, przyjemne, nowoczesne. Coraz tańsze. Także dostęp
do internetu możliwy jest niemal wszędzie. Piszę „niemal”
wszędzie, bo nie tak dawno dzwonił do nas czytelnik, który
chiał się upewnić, że nie przestaniemy mu w kolejnym roku
przysyłać „Pośrednika Budowlanego” (niektórzy z prenumeratorów co roku odnawiają zamówienie, choć tego nie wymagamy). Spytaliśmy, czy wie, że może sobie czytać każde wydanie w internecie. Gorzko się zaśmiał. Mieszka na wsi,
na północy Polski, aby skorzystać z dobrodziejstw internetu,
musi jeździć kilkanaście kilometrów do kawiarenki w pobliskim miasteczku. Aż trudno uwierzyć. Czyżby? Podczas
weekendów zdarza się nam wpadać w takie sieciowe dziury
w granicach 50 km od stolicy. I na południe od Warszawy,
i na wschód. Dziwne, ale prawdziwe. I od kilku lat niezmienne. Ba – są w okolicach Warszawy miejsca, gdzie nawet telefony tracą zasięg! Wskaźnik penetracji internetu w Polsce obliczony w 2015 roku wykazał, iż prawie jedna trzecia Polaków
nie ma dostępu do sieci. Oczywiście z punktu widzenia mieszkańca miasta, w którym nawet siedząc na parkowej ławce możemy korzystać z darmowego wifi, takie dane to bzdury. Jeśli
jeszcze na dodatek wakacje spędza się wyłącznie zagranicą,
korzystając z hotelowych i lotniskowych sieci, naprawdę można w to nie uwierzyć. A jednak – taka jest prawda. I prowadząc działalność wydawniczą, chcąc docierać do maksymalnej liczby zainteresowanych, trzeba ją brać pod uwagę.
No dobrze, ale załóżmy, że przebywamy w miejscu, gdzie internet hula, gdzie można sobie wszystko obejrzeć czy przeczytać na ekranie. Nie zmienia to faktu, że wiele osób nadal
woli wziąć do ręki coś papierowego i przewracać kartki.
Wśród czytelników mamy gorących zwolenników obu wersji
naszego czasopisma. Jedni tłumaczą, że są nieustannie w podróży (taki zawód) i taszczenie ze sobą kilogramów gazet nie
wchodzi w grę, tymczasem czytanie pomaga znieść długie
godziny oczekiwania na lotniskach. Inni wolą nie męczyć oczu
dodatkowym wpatrywaniem w migoczący ekran i z przyjemnością biorą do ręki papierowy zeszyt. Nawet jeśli nie da się
na nim niczego powiększyć ani rozjaśnić.
Staramy się spełnić oczekiwania obu grup naszych czytelników. Magazyny tradycyjnie drukujemy, pakujemy, powierzamy Poczcie Polskiej (coraz bardziej bolesna dla kieszeni
operacja), a dodatkowo „zawieszamy” w sieci. Bezwarunkowo, bez opłat i rejestracji.
Dlaczego trzymamy się kurczowo tego „przestarzałego” papieru? Zdjęcia prezentują się przecież bardziej efektownie
na ekranie komputera. Wykup domeny w internecie to niewielki koszt, nie trzeba się tak przejmować objętością, korekta też
może być pobieżna – wszak etykieta dopuszcza błędy i piętnuje raczej ich wytykanie niż popełnianie...
Cóż, może dlatego, że znamy wyniki badań naukowych, które czarno na białym wykazały, jak przyswajamy sobie wiedzę
z ekranu, a jak z papieru. Ta pierwsza to wiedza ulotna – okazuje się, że czytając coś na ekranie zapamiętujemy to tylko
na jakiś czas. Aktualności, ciekawostki, program kina to właśnie informacje, dla których idealnym miejscem jest internet.
Jeśli jednak chcemy coś zapamiętać na dłużej, lepiej to sobie
wydrukować. I czytać tradycyjnie. Nie bez znaczenia jest pewnie fakt, że czytając artykuł w papierowym czasopiśmie nie
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możemy sobie kliknąć w sąsiednie okno, by sprawdzić, co
na fejsie. Albo co na świecie. Poważnie jednak rzecz ujmując
w badaniach naukowych wykazano, że proces czytania tych
samych treści z papieru uaktywnia zupełnie inne obszary mózgu niż z ekranu. Czytamy książkę czy gazetę, przyswajamy
wiedzę, utrwalamy. Prasa fachowa nie powinna zatem istnieć
tylko w sieci. Plotkarskie portale, media opierające się na jak
najszybszym przekazie poległyby z kolei, gdyby opierały się
na druku. Przynoszą treści ulotne, które skazane są na wyparcie przez kolejne newsy.
Opierając się na takich właśnie przesłankach, jak i korzystając z wiedzy wyniesionej z rozmów z czytelnikami (prowadzimy je od dwudziestu lat!), wykształciliśmy pewną strukturę naszego wydawnictwa. Nasz flagowy, dumny i zasłużony magazyn „Pośrednik Budowlany” jest poważnym, papierowym magazynem. Nie jest tak ciężki, by nie dało się go czytać do poduszki. Nie przeładowujemy go błahostkami. Ukazuje się co
dwa miesiące, zawiera więc treści wyważone, uniwersalne,
ważne i poważne. Portal posbud.pl to miejsce na aktualności.
Znakomicie pasują do niego multimedia, których internet
wchłania każdą ilość. Wybierając ilustracje do artykułów zawsze mieliśmy problem, które odrzucić. Zwykle było ich za dużo. Teraz problemu nie ma – co się nie zmieści w gazecie, trafi
do portalu. Niemal w każdej ilości. Dla tych, którzy są zbyt zabiegani i zajęci, by pamiętać o zaglądaniu na posbud. pl wymyśliliśmy PosBudNews. Informacje super aktualne, lekkie,
zabawne, czasem nawet o charakterze towarzyskim. Wysyłane dwa razy w tygodniu, oryginalne, pisane przez nas, nigdy
zaś przeklejane z powszechnie dostępnych źródeł. Bo nie
chcemy nudzić, tylko informować i bawić.
Po co piszę to wszystko? Trochę ostatnio podróżowaliśmy
i rozmawialiśmy o branżowej prasie. Także o możliwościach
i potrzebie mierzenia ilości czasu, jaką czytelnicy poświęcają
na zapoznanie się z konkretnym tekstem. Jako humaniści nie
do końca wierzymy w potęgę liczb i słupków. Bo oto taka sytuacja – ktoś otwiera gazetę i... wychodzi do kuchni (albo łazienki). Wynik badania: czytał artykuł piętnaście minut. A tak
naprawdę otworzył stronę, wyszedł, a jak wrócił, nawet nie
spojrzał i przerzucił na kolejny tekst. Są i inne zawodne
wskaźniki – kliknięcia w stronę. Chyba każdy z nas ma dość
tych uparcie wyskakujących, zasłaniających nam wszystko
okienek z reklamą. Klikamy, klikamy, klikamy, uff... znika. Reklamodawca dostał raport, że jego produkt budzi wyjątkowe
zainteresowanie, klikano w niego wiele razy częściej niż się
spodziewał. Nie wie, że tym kliknięciom towarzyszyła irytacja, niechęć czy wręcz wściekłość, a przecież produkt miał
budzić uczucia pozytywne i wywołać chęć zakupu, a nie wybuch złości. Nowoczesne technologie, słupki, raporty, aplikacje i wykresy. Są potrzebne i przydatne, ale nie sprawdzą
się w każdej dziedzinie. W reklamie owszem, w dziennikarstwie już nie. Naszą ambicją było, jest i pozostanie natomiast
nie tyle epatowanie liczbami, ile dostarczanie wszystkim naszym Czytelnikom, wirtualnym i tradycyjnym, treści o najwyższej merytorycznej jakości, przekazywanych nieskazitelną
polszczyzną, aktualnych i ciekawych!
Magdalena Ziemkiewicz
Redaktor Naczelna „Pośrednika Budowlanego”

MIESZANKA FIRMOWA

Biała księga drogownictwa
Gruntownych zmian w polskim drogownictwie domagają się
przedstawiciele tego środowiska. Dziewięć organizacji branży
drogowej stworzyło i opublikowało „Białą Księgę Branży Drogowej” – dokument zbierający sugestie zmian w drogownictwie dotyczących zarówno finansowania, zarządzania, prawa, jak i zawierający uwagi do Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad. W pracach wzięły udział: Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polski
Związek Pracodawców Budownictwa, Sekcja Krajowa Drogownictwa NSZZ „Solidarność”, Stowarzyszenie Inżynierów Doradców
i Rzeczoznawców Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Klub
Inżynierii Ruchu oraz Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy.
Biała Księga zawiera nie tylko 39 postulatów skierowanych
do rządu, ale także sugestie najlepszego rozwiązania problemów oparte o wieloletnie doświadczenie autorów tego dokumentu. Są to między innymi propozycje weryfikacji pod względem finansowym i rzeczowym Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, dokończenia budowy podstawowej
sieci drogowej, zmiany procedur przetargowych.
Dokument zawiera apel o przeprowadzenie rzetelnej i niezależnej analizy ekonomicznej doboru technologii budowy dróg
w zakresie planowanych do roku 2020 inwestycji w drogi ekspresowe i autostrady w Polsce, wprowadzenie w procedurze
przetargowej możliwości składania ofert w dwóch wariantach

„Biała Księga Branży Drogowej” to dokument zawierający sugestie zmian w polskim drogownictwie i uwagi do Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad

nawierzchni drogowych oraz wyeliminowanie z realizacji zamówień publicznych wykonawców-pośredników niedysponujących własnym zapleczem kadrowym i sprzętowym.
Biała Księga Branży Drogowej została przekazana przedstawicielom Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Środowiska, Najwyższej Izbie Kontroli, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a także posłom i senatorom.
Pełna wersja dokumentu dostępna jest do pobrania na stronie
Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych: www.pswna.pl

Wieżowiec z drewna
Szwecja i Austria planują budowę… drewnianych
wieżowców. Wykorzystanie drewna przy wznoszeniu
wielopiętrowych budynków jest ekologiczne nie tylko ze
względu na sam materiał, ale także na fakt, iż wielokrotnie
zmniejsza to emisję do atmosfery dwutlenku węgla, który
powstałby przy budowie betonowego budynku tej wielkości.
Austriacki wieżowiec ma mieć 25, a szwedzki 36 pięter.
Kanada zezwoliła na razie na budowę 12-piętrowych domów
o drewnianej konstrukcji. Obawy przed ich łatwopalnością
czy nietrwałością rozwiewają specjaliści.
Dotychczas najwyższym na świecie drewnianym budynkiem
był 10-piętrowy apartamentowiec zbudowany w australijskim
Melbourne. Wzniesiono go z drewnianych elementów z CLT
(drewna laminowanego krzyżowo) dostarczonych z Austrii.
CLT ma lepsze właściwości izolacyjne niż beton.

Green Velo po norwesku
Kiedy my wciąż jeszcze borykamy się z budową sieci dróg
i autostrad, Norwegia planuje stworzenie niezwykłej sieci
ścieżek rowerowych. Nie chodzi tu o ułatwienie życia rowerzystom – z badań wynika, że w Norwegii dwa kółka wybiera
najwyżej pięć procent podróżych (podczas gdy w Danii liczba ta sięga siedemnastu procent). Nie jest to także ukłon
w stronę turystów. Chodzi o zmniejszenie zanieczyszczenia
powietrza poprzez ograniczenie użycia pojazdów silnikowych. Budowa dróg dla rowerów ma zachęcić Norwegów
do porzucenia samochodów. Czy to realne?
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Wieżowiec z drewna jest energooszczędny, jego mieszkańcy poczynić mogą
oszczędności na ogrzewaniu, które wynieść mogą nawet trzysta euro rocznie

Założenie jest imponujące – dziesięć tras rowerowych ma biec
przez cały kraj, umożliwiając bezpieczną i szybką jazdę (nawet
do 40 km/h) dwukierunkowymi drogami. Ścieżki (a raczej drogi)
rowerowe mają być zatem zbudowane od podstaw. Pytanie tylko, czy oczekiwań rządu Norwegii nie pokrzyżują czynniki naturalne – surowy klimat nie sprzyja chęci jazdy na rowerze, inną
przeszkodą w upowszechnieniu użycia bicykli może być ukształtowanie terenu skandynawskiego kraju. Tylko nieliczni lubią,
czy po prostu są w stanie pedałować pod górę. Znaleziono sposób i na to – planowane jest upowszechnienie rowerów elektrycznych. Tak czy owak – na inwestycję planuje się wydać prawie milliard dolarów, a my tylko możemy pozazdrościć!

FINANSE

Modernizuj z SG Leasing!
Użytkownik prawidłowo eksplatujący maszynę,
przestrzegający harmonogramu przeglądów
i konserwacji z biegiem czasu staje przed dylematem. Zmodernizować i doposażyć posiadany sprzęt, czy też zakupić nowy?
W każdym przypadku problemem są pieniądze. Niestety,
większość polskich firm budowlanych nie należy do krezusów. Łatwiej im też ubiegać się
o sfinansowanie całej maszyny, nowej lub używanej. Z reguły wszystko zależy od daty
produkcji. Niektóre z firm leasingowych finansują starszy
sprzęt, kierując się jego rzeczywistą wartością. Co zrobić mają jednak właściciele maszyn
wymagających remontu lub
modernizacji, którzy nie chcą
rozstawać się ze swym sprzętem? W jaki sposób sfinansować mogą wykonanie koniecznych prac, zakup niezbędnych
części i komponentów?
W takiej sytuacji z pomocą
przychodzi im firma SG
Equipment Leasing Polska
oferująca innowacyjny produkt finansowy, jakim jest
pożyczka modernizacyjna.
Można przeznaczyć ją na remont lub doposażenie maszyny budowlanej stanowiącej własność ubiegającego
się o jej udzielenie. W grę
wchodzi zatem wyłącznie
klient z własną maszyną, nie
wziętą w leasing i nie zastawioną/przewłaszczoną. Pożyczka może być udzielona
na okres dwunastu lub dwudziestu czterech miesięcy.
Jej spłata następuje w równych ratach miesięcznych.
Stosowane jest oprocentowanie stałe w złotych polskich. Zabezpieczenie pożyczki stanowi zastaw rejestrowy, którego celem jest
zabezpieczenie danej wierzytelności. Nowy produkt finansowy pozwala na sfinansowanie
remontu.
SG
Equipment Leasing Polska
dokonuje zapłaty autoryzowanemu serwisowi kwoty

wynikającej z faktury i ustalonej specyfikacji remontowej opisującej jej szczegóły.
Płatność następuje po wykonaniu remontu i zatwierdzeniu kosztorysu przez klienta.

Z pożyczki finansować można również doposażenie maszyn, takie jak łyżki do koparek i ładowarek, młoty hydrauliczne, nożyce, piły, rozdrabniacze, frezarki, szybkozłącza,
chwytaki, glebogryzarki, lemiesze, pługi, walce wibracyjne, widły, zrywaki, ramiona koparkowe, ogumienie oraz systemy sterowania pracą maszyn. SG Leasing Equipment
dokonuje zapłaty na podstawie faktury dealera zaakceptowanej przez klienta. Ubiegają-

cy się o pożyczkę na remont
lub modernizację maszyny
składają wniosek i dokumenty, jak w procedurze uproszczonej dla branży budowlanej.
Warunkami otrzymania pożyczki przez firmy nie będące
do tej pory klientami SG Leasing Equipment jest obrót
za ostatni rok wynoszący minimum milion złotych, osiągnięcie zysku netto i minimum
pięcioletni
okres działalności.
www.sgef.pl
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Trimble wie, jak budować szybciej, dokładniej i bezpieczniej
Firma Trimble dzieli się swymi kompetencjami oferując rozwiązania usprawnianiające komunikację oraz współpracę wszystkich uczestników cyklu budowlanego. Umiejętne łączenie maszyn
i ludzi realizujących projekty skutkuje nie tylko zwiększeniem produktywności, ale pozwala
także ograniczyć koszty i podnieść bezpieczeństwo na każdym placu budowy
Trimble posiada rozwiązania
dla branży budowlanej pozwalające na nieskrępowane
prowadzenie procesu budowlanego – począwszy od fazy
koncepcji, przez procedury
odbioru budowlanego aż
po eksploatację oddanego
do użytku obiektu. Oferowany
przez Trimble produkt określany jako Kontinuum Budowlane stanowi składający
się z zaawansowanych technologicznie przenikających
się i uzupełniających produktów i rozwiązań proces umożliwiający firmom budowlanym
zachowanie pełnej kontroli
nad realizowanymi projektami.
Produkt oferowany jako Kontinuum Budowlane stanowi
podstawę wizji Trimble dotyczącej przebiegu procesu budowlanego. W centrum znajduje się „żywy model” stworzony na podstawie szczegółowych, „inteligentnych” danych. Służy on jako podstawa
planowania i realizowania
projektów budowlanych. Model wykorzystywany jest we
wszystkich fazach cyklu budowlanego, od pierwszych
kroków planowania przez fazę przetargową, aż do szczegółowego planowania i wykonania. Podczas całego procesu dokonywane są jego ciągłe aktualizacje. Jest on też
wzbogacany poprzez integrowanie coraz to nowych informacji. Całość nie kończy się
wraz z oddaniem obiektu
do użytku. Model budowlany
jest także pomocny w fazie
eksploatacji i konserwacji
obiektu. Może być także wykorzystany podczas ewentualnej rozbiórki obiektu. Dzięki
permanentnej wymianie danych staje się „żyjącym modelem”, cyfrowym odwzorowaniem budowli w wirtualnym
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cyfrowym świecie zmieniającym się w czasie rzeczywistym, w zależności od potrzeb swego użytkownika.
Prace w fazie projektowania
Kontinuum
Budowlanego
przebiegają z wykorzystaniem
modeli 3D. Na placu budowy
zespoły projektantów otrzymują do dyspozycji model,
na który mogą się zdać w stu

precyzyjne przekształcenie
dużej liczby scenariuszy
w modele, które mogą być
efektywnie wykorzystywane
przez firmy budowlane.
Poprzez sprzężenie interaktywnego modelowania z „inteligentnymi” danymi, inżynierowie i architekci są w stanie
wprowadzić i szybko przeanalizować zmiany wzornicze

wanie, projektowanie, określanie terminów, wykonanie
i utrzymywanie obiektów budowlanych. Od szeregu lat firmy wykonawcze wykorzystują
możliwości, jakie stwarza im
oprogramowanie
służące
do modelowania informacji
o obiektach budowlanych.
Tworzony przy użyciu oprogramowania model przedstawia

Kontinuum Budowlane Trimble obejmuje wszystkie etapy cyklu budowlanego, począwszy od pierwszych kroków obejmujących
planowanie (1-4) przez fazę przetargową (4), aż po szczegółowe planowanie i wykonanie (5-7) oraz utrzymania obiektu (8)

procentach. Zawiera on bowiem szczegółowe, „intelligentne” dane, które służyć
mogą jako podstawa planowania i realizacji całego procesu budowlanego. Za pomocą inteligentnego modelowania użytkownicy mogą w czasie rzeczywistym dodawać
i usuwać dane. Daje to możliwość stworzenia symulacji
pozwalającej na zapoznanie
się z różnymi wariantami realizacji prac budowlanych, bez
konieczności wprowadzania
ręcznych zmian. Profesjonalne modele budowlane są użyteczne także dlatego, że pozwalają projektantom i inżynierom na szybkie i zarazem

i alternatywne scenariusze
w kontekście środowiska fizycznego danego projektu.
Daje to olbrzymie oszczędności czasu, który musiałby być
przeznaczony na poprawki,
pozwala też na skrócenie czasu budowy i ogólną poprawę
jakości prac budowlanych.
Modele budowlane, z których
na placu budowy korzystać
mogą zespoły robocze, umożliwiają podniesienie efektywności i bezpieczeństwa wykonywanych robót. Z modeli korzystać mogą także firmy budowlane, które za ich pomocą są
w stanie zoptymalizować efektywność prac budowlanych
i poprawić w przyszłości plano-

zapisane cyfrowo odzwierciedlenie fizycznych i funkcjonalnych właściwości danego
obiektu budowlanego. Trimble
zaprezentuje szczegóły Kontinuum Budowlanego podczas
targów Bauma w Monachium.
Goście z Polski, którzy zdecydują się odwiedzić ekspozycję
Trimble na Baumie (hala A3,
stoisko 337), mogą skorzystać
z voucheru upoważniającgo
do jednorazowego, bezpłatnego wstępu na targi. Aby go
otrzymać, należy wypełnić formularz znajdujący się pod linkiem: http://heavycivil.trimble.com/2016Bauma-Polish.html
www.sitech-poland.pl

WYWIAD POŚREDNIKA

Stara miłość nie rdzewieje!
– Swego czasu, pracując jeszcze w polskim oddziale Bergerat Monnoyeur zaprosił mnie Pan do Krzeszowic, gdzie
wspólnie obserwowaliśmy koparkę przedsiębierną Cat. Pamięta Pan to jeszcze?
– Pamiętam, bo maszyna dostarczona do kopalni diabazu i porfiru
była jedną z pierwszych tak dużych koparek w Polsce. Wydaje się,
że było to wczoraj, a w październiku minie już dziesięć lat.
– Nasze spotkanie sprzed blisko dziesięciu lat zapadło mi
w pamięć także dlatego, że już wówczas entuzjastycznie wypowiadał się Pan o dopiero raczkujących systemach telematycznych. Dziś sprawując funkcję dyrektora generalnego
SITECH Poland ma Pan z nimi do czynienia na co dzień…
– Lubię maszyny, to miłość, która nigdy nie zardzewieje. Dlaczego
wybrałem SITECH Poland? Zmiana paradoksalnie pozwoliła mi na zacieśnienie kontaktów ze środowiskiem. Obejmując stanowisko dyrektora
generalnego SITECH Poland pozostałem w branży zyskując jednocześnie możliwość współpracy z wieloma producentami i dystrybutorami. SITECH Poland ma dla nich ciekawą ofertę. Firma jest oficjalnym
dystrybutorem urządzeń marki Trimble w zakresie technologii budowlanych. Zajmujemy się sprzedażą systemów sterowania maszynami, urządzeń geodezyjnych, oprogramowania, a także rozwiązań do kompleksowego zarządzania placem budowy. Rozwój konstrukcji maszyn sprawił, że systemy sterowania ich pracą zaczęły odgrywać coraz większe znaczenie, co daje mi możliwość zawodowego rozwoju.
– O ile same maszyny w ciągu minionej dekady tak wiele się
nie zmieniły, to w systemach sterowania ich pracą doszło
do prawdziwej rewolucji…
– Skok jest olbrzymi. Spójrzmy tylko na systemy sprzed dziesięciu lat. Składały się one z prostych urządzeń 2D sterowanych laserowo. Umożliwiały one kontrolę powierzchni w dwóch kierunkach. Urządzenia, którymi posługujemy się obecnie, są bardzo
zaawansowane technologicznie. Nie ma porównania z tym, czym
dysponowaliśmy przed dekadą. Pozwalają nam pracować automatycznie, bazują na najnowszych rozwiązaniach technologii
GPS, ich dokładność jest niezwykle wysoka. Dysponujemy także
systemami optycznymi, które imponują jeszcze większą dokładnością. Dziś bez najmniejszego problemu jesteśmy w stanie kontrolować maszynę z milimetrową dokładnością.
– Milimetrowa dokładność… Margines rozwoju systemów
sterowania pracą maszyn zdaje się być niewielki…
– Pyta Pan, gdzie jest kres rozwoju systemów sterowania? Tego nie
wiemy. To tak, jak z elektroniką. Jeszcze dwadzieścia lat temu tylko
wizjonerzy mogli przypuszczać, że niemal każdy z nas będzie miał
w kieszeni mobilny telefon wyposażony w niezwykle złożone funkcje. Samo dzwonienie wydaje się zresztą najmniej istotną z nich.
– Czy plac budowy wkrótce zostanie tak zautomatyzowany,
że operatorzy staną się zbędni?
– W gruncie rzeczy chodzi o to, aby systemy wyręczały człowieka. Konstruktorzy dążą do stworzenia maszyn autonomicznych,
które będą mogły pracować samodzielnie bez ingerencji operatora. Maszyny eksploatowane są często w trudnych warunkach.
W zapyleniu, w agresywnym środowisku. Praca operatora bywa
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Rozmowa z Wojciechem Żarnowskim,
dyrektorem generalnym SITECH Poland
uciążliwa, szkodliwa dla zdrowia, dlatego optymalnym rozwiązaniem byłoby zastosowanie sprzętu sterowanego automatycznie,
bez udziału operatora. Jesteśmy dziś w momencie zwrotnym dla
rozwoju systemów sterowania pracą maszyn. Myślę, że stworzenie w pełni funkcjonalnej maszyny autonomicznej może nastąpić w ciągu najbliższych pięciu lat. Nie oznacza to jednak wcale,
że człowiek przestanie być potrzebny. Urządzenia będą konstruowane i obsługiwane przez ludzi. Komputer, choćby najlepszy,
bez człowieka jest przecież zupełnie bezużyteczny. Pamiętajmy
również, że operator w przypadku awarii może przejąć kontrolę
nad maszyną autonomiczną. Wystąpienie usterki trzeba zawsze
brać pod uwagę i być na to przygotowanym. Musimy zakładać,
że w najmniej spodziewanym momencie może coś nie zadziałać w oprogramowaniu, może się w pojawić luka zakłócająca
normalne funkcjonowanie sprzętu. Na miejscu operatorów nie
obawiałbym się więc, że utracę pracę.
– Czy korzystanie z systemów wyręczających człowieka nie
sprawia, że na znaczeniu traci wyszkolenie operatorów? Ciągle słyszymy, że dzięki systemom nawet ci mniej doświadczeni poradzą sobie z każdym zadaniem…
– Bywa, że właściciel firmy twierdzi, że skoro zainwestował
w system sterowania, to w kabinie zasiąść może pierwszy lepszy człowiek z ulicy. To błąd. Systemy stanowią pomoc dla
operatorów, zarówno dla mniej doświadczonych, jak i rutynowanych. Pozwalają utrzymać wydajność, wspomagają operatora ograniczając jego zmęczenie spowodowane długą, monotonną pracą. Proszę zauważyć, że systemy sterowania pracą
maszyn najczęściej stosowane są w równiarkach i spycharkach, a operatorami tych maszyn są najbardziej doświadczeni
pracownicy danej firmy, prawdziwi mistrzowie w swoim fachu.
– Wspomniał Pan, że systemy sterowania pracą maszyn instalowane bywają najczęściej na równiarkach i spycharkach. Ostatnimi czasy coraz częściej wyposaża się w nie
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także koparki. Z czego to Pańskim zdaniem wynika i czy
jest praktycznie uzasadnione?
– W układ sterowania pracą wyposażyć możemy praktycznie
każdą maszynę, ale nie zawsze ma to sens. Ostatnio systemy
sterowania zaczęły być instalowane na koparkach. Dlaczego?
Maszyny tego typu cieszą się popularnością, znajdują coraz
więcej nabywców. Są dość uniwersalne, umożliwiają wykonanie wielu różnorakich zadań. Także skomplikowanych robót
ziemnych polegających na kształtowaniu powierzchni nasypów
czy skarp. Aby odpowiednio je kształtować, potrzebna jest dobra maszyna i odpowiednio przeszkolony operator. By pracował lepiej i wydajniej, należy go wesprzeć dając do dyspozycji
system sterowania pracą maszyny.
– Czy system należy traktować jako integralną część maszyny? Czy stanowi on jej doposażenie?
– Możemy rozpatrywać to w dwóch aspektach. Jest to osprzęt, który wspiera operatora, bo możemy zainstalować go na maszynie nowej lub używanej. Coraz więcej producentów wyposaża fabrycznie
w systemy te najbardziej nadające się do tego maszyny – równiarki, spycharki czy też wspomniane przed chwilą koparki. W takiej sytuacji system traktować należy jako integralny podzespół maszyny. Ma
to swoje zalety, chociażby optymalne zestrojenie z maszyną. Każdy kij
ma jednak dwa końce. Jeżeli po kilku latach sprzedajemy maszynę, to
w przypadku systemu zamontowanego fabrycznie, tracimy możliwość
jego przełożenia do innej maszyny. Stanowi on bowiem integralną
część układu elektrycznego czy hydraulicznego i praktycznie
po demontażu nie nadaje się do ponownego wykorzystania.
– Niektórzy są przekonani, że system sterowania pracą maszyn produkowany przez Trimble zastosować można wyłącznie w maszynach Cat…
– Liczących się producentów systemów sterowania można policzyć na palcach jednej ręki. Jest ich tak naprawdę trzech. A marek
maszyn znacznie więcej. Już to dowodzi, że rozumowanie, o którym Pan wspomniał, jest błędne. System sterowania Trimble można zainstalować praktycznie w maszynie każdej marki. Warunkiem
jest oczywiście jej sprawność techniczna. Dowodem na to jest
choćby ostatni projekt SITECH Poland we współpracy z Dresstą.
– Jak dużą barierę stanowi cena systemów?
– Systemy nie są tanie, ale inwestycja w nie bardzo szybko się
zwraca. W Polsce obserwujemy zmianę myślenia, instalacja systemów zaczyna być traktowana w kategorii inwestycji. Można rozpocząć od prostych rozwiązań 2D i potem stopniowo bez najmniejszego problemu rozbudowywać je do najwyższych funkcjonalności, które są aktualnie dostępne. Nie jest też konieczny zakup.
SITECH Poland oferuje też wypożyczenie systemu.
– Czy trudno walczyć ze stereotypami, zgodnie z którymi
systemy sterowania pracą maszyn uważane są drogie, trudne w obsłudze i podatne na uszkodzenia w trudnych warunkach placu budowy?
– Są to urządzenia elektroniczne, bardzo skomplikowane. Jednak firma Trimble, którą reprezentuje SITECH Poland, dokłada wszelkich starań żeby dostarczać oprogramowanie, które będzie w prosty i przejrzysty sposób pomagało operatorom kontrolować wszystkie funkcjonalności systemu. Trimble przywiązuje również ogromną wagę, aby każdy z elementów systemów sterowania pracą maszyn był w stanie sprostać najtrudniejszym nawet warun-

kom panujących na placach budowy. Dlatego też Trimble w sprzęcie przeznaczonym do maszyn budowlanych nie stosuje rozwiązań geodezyjnych. Każdy z elementów sterowania pracą maszyn przygotowany jest do pracy w najtrudniejszych warunkach. Urządzenia Trimble są odporne na zapylenie, wilgoć i wibracje. Przy właściwej eksploatacji są w stanie wytrzymać praktycznie wszystko.
– W jakiej formie wspieracie użytkowników systemów?
– Przede wszystkim poprzez szkolenia i zdalne wsparcie. Szkolenia są ekstremalnie istotne, ponieważ operator nie potrafiący skorzystać z systemu „położy” całą inwestycję. Dla nas najważniejsze jest zaznajamianie operatorów z możliwościami systemów,
zapoznania ich z tym, co mogą one im dać w codziennej pracy.
Podpowiadamy, w jaki sposób je należycie eksploatować. Nie
zadowalamy się jedynie sprzedażą. Chcemy by użytkownik był
zadowolony z systemu i traktował wydane pieniądze jako dobrą
inwestycję. Musi on mieć pewność otrzymania wsparcia, dlatego
w naszej firmie zatrudniamy więcej inżynierów i programistów niż
handlowców. Cała zabawa zaczyna się bowiem po instalacji. Prawidłowo eksploatowane i konserwowane systemy są mało awaryjne, wielu nawet doświadczonych użytkowników w codziennej
eksploatacji napotyka jednak na problemy, które trzeba szybko
rozwiązać. Wspiera nas w tym technologia. Nie trzeba być na placu budowy, by widzieć to samo, co operator na pulpicie maszyny i udzielić mu zdalnej porady.
– Wróćmy do początków Pańskiej kariery zawodowej. Mówi
się, że ten, kto raz zanurzył się w atmosferę Huty Stalowa Wola, pozostaje w niej na zawsze…
– Mogę to tylko potwierdzić. Urodziłem się w Stalowej Woli, tam się
wychowałem i ukończyłem technikum kształcące kadry serwisowe dla
Huty. Po studiach w Krakowie, wróciłem i podjąłem pierwszą pracę
w Hucie. Potem pracowałem też w Dreście. Miasto i zakład ukształtowały mnie, tu nabywałem podstawy wiedzy życiowej i zawodowej. Dowiedziałem się wiele o maszynach, co wykorzystuję do dziś. Choć
przed piętnastu laty wyjechałem na stałe ze Stalowej Woli, to ciągle
pozostaje z nią związany mentalnie. Śledzę losy Huty i życzę jej jak
najlepiej, bo to cząstka mojego życia. Historia zresztą zatoczyła
krąg, obowiązki znów zagnały mnie do Stalowej Woli. SITECH Poland wspólnie z Dresstą pracuje bowiem nad projektem fabrycznego
przygotowania produkowanych w Stalowej Woli spycharek hydrosta- tycznych do instalacji systemów sterowania Trimble. Pierwsze
efekty tej współpracy będzie można zobaczyć na Targach Bauma.
– A co Wojciech Żarnowski robi prywatnie? Proszę zdradzić
coś naszym czytelnikom.
– Jestem szczęśliwym ojcem dwóch wspaniałych córek, które
od najmłodszych lat podzielały moją pasję związaną z maszynami budowlanymi. Jadąc ze mną samochodem entuzjastycznie
komentowały każdą napotkaną maszynę, bezbłędnie odróżniając poszczególne marki, typy i rodzaje. Zawsze bardzo miło
wspominam te podróże. Lubię jeździć samochodem z rodziną,
najchętniej jednak zwiedzam Polskę i Europę na motocyklu.
– Ale nie jeździ Pan zbyt szybko?
– Jeżdżę bezpiecznie. Nie rozwijam nadmiernych prędkości,
chociażby z racji tego, że po drodze lubię poprzyglądać się pracy napotkanych maszyn budowlanych.
Rozmawiał: Jacek Barański
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TRZY PYTANIA,
TRZY ODPOWIEDZI,
CZYLI KWINTESENCJA TEGO, CO NAS CZEKA NA TARGACH BAUMA…
∂ Jak można określić myśl przewodnią ekspozycji reprezentowanej przez Państwa firmy na targach Bauma 2016?
Jeżeli trzeba by było wymyśleć hasło ekspozycji, to jak ono by brzmiało?

∑ Jakie nowości będą miały premierę na Baumie?
∏ Która z nowości kandydować może do miana „Gwiazdy” Baumy?
Która z nich jest szczególnie godna polecenia polskim klientom?

∂ Oprócz nowości, takich jak MT 1030 czy MTR 2550, do Monachium przywieziemy kilkanaście
maszyn zadomowionych już na rynku, różnego rodzaju osprzęt oraz prezentacje nowatorskich
rozwiązań dla branży budowlanej. Stawiamy na innowacje oraz na ekologię. Maszyny Manitou
od lat słyną z oszczędnych jednostek napędowych, a cała produkcja jest podporządkowana właśnie ograniczaniu szkodliwego wpływu maszyn na środowisko (REDUCE FUEL ECO-PROGRAM).
Hasło byłoby zgodne z myślą przewodnią naszej firmy: MANITOU – HANDLING YOUR WORLD
∑ W Niemczech po raz pierwszy zobaczymy modele:
MT 1030 w wersji Easy 75KM, MT 1840 także w wersji Easy, MRT 2550, MRT 2145
Easy,MH 25 36 kW, M70-2H – terenowy wózek widłowy,
AL 708 – nowa ładowarka przegubowa marki Mustang.

NA NASZE PYTANIA ODPOWIADA:

Wojciech Rzewuski
Dyrektor Generalny
Manitou Polska Sp. z o.o.

∏ Uważam, że godna tego miana jest ładowarka teleskopowa MT 625 HA. Znana i ceniona przez klientów ładowarka
MT 625 została przystosowana do pracy z platformą roboczą. Jej maksymalna wysokość podnoszenia to 5,85 metra,
maksymalny udźwig 2,5 tony. Maszynę napędza bardzo ekologiczny silnik.
Myślę, że na polskim rynku doskonale sprawdzi się wcześniej wspomniana ładowarka MT 625 HA. Jest to maszyna, która
dzięki szerokiej gamie osprzętu do wyboru i świetnym właściwościom jezdnym, jest bardzo uniwersalna. Poradzi sobie
w rolnictwie, w budowlance, a nawet w zakładach przemysłowych.
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∂ Biorąc pod uwagę charakter tegorocznej ekspozycji Grupy Mecalac na targach Bauma uwa-

żam, że jej hasło powinno brzmieć „Innowacyjność inżynierska w pigułce”. Dlaczego? Z prostego powodu. Otóż w jednym miejscu w tym samym czasie udało nam się zebrać i zaprezentować
obecny i przyszły potencjał wiedzy inżynierskiej naszej firmy, co jest bardzo charakterystyczne
dla maszyn marki Mecalac.
NA NASZE PYTANIA ODPOWIADA:

∑ Jeżeli chodzi o nowości, które nasza firma zaprezentuje na tegorocznej edycji Baumy, to będzie to najnowsza ładowarka z obrotowym wysięgnikiem AS 1600 oraz koparka kołowa dająca
Wiceprezes
początek serii MWR. Koparki kołowe pozostają w centrum naszego zainteresowania, staramy się
i Dyrektor Operacyjny
MECALAC POLSKA Sp. z o.o. je nieustannie doskonalić, a tym samym wyznaczać trendy w ich rozwoju. Obserwując pracę maszyn tego typu nasi inżynierowie zauważyli, że warto je ulepszyć pod kątem stabilności, uwarunkowanej wysokim położeniem środka ciężkości charakterystycznym dla klasycznej konstrukcji koparek kołowych oraz
wahliwej osi jezdnej. Z kolei nowa ładowarka kołowa AS 1600 godnie zastępuje model AS 150, który przez trzynaście lat
był flagową maszyną w klasie 11-tonowych jednostek tego typu. AS 1600 znacząco wyróżniają się pod względem konstrukcji, ma wszystkie koła skrętne oraz obrotową podstawę wysięgnika.
Andrzej Getler

∏ Do miana „Gwiazd” Baumy kandydować mogą śmiało obie nasze nowości. Seria kompaktowych koparek kołowych

MWR została zresztą nominowana do nagrody Baumy. Czy stanie się laureatem największych przemysłowych targów
na świecie? W krótkim czasie będziemy się mogli o tym przekonać. Wsłuchując się w głos naszych klientów i ich opinie
na temat tendencji rozwojowych gamy maszyn Mecalac, śmiem twierdzić, że tę nagrodę Mecalac otrzyma bezwzględnie!
A największą nagrodą będzie jak zwykle przyszła satysfakcja klientów z użytkowania tych nowych maszyn.

NA NASZE PYTANIA ODPOWIADA:

Krzysztof Bilski
Dyrektor ds. Handlowych
EWPA - Maszyny
Budowlane Sp. z o.o.

∂ Podczas targów zaprezentowanych zostanie sześć minikoparek TEREX od 1,4 do 3,7 ton. Są
to maszyny są w stu procentach na nowo zaprojektowane. Rezultat prac naszych konstruktorów
to: wydajność pracy XL, stanowisko operatora XL, łatwość obsługi XL oraz serwis XL, nowe wzornictwo XL. Wszystko po nowemu? Nie do końca. Filozofia Schaeff, na której opierali się inżynierowie, krótki tył, cylinder „Knickmatik” oraz cylinder podpory zostały zachowane. Na tej bazie powstała całkowicie nowa maszyna – od wydajnych, markowych podzespołów aż po nową kabinę.
∑ Nowe modele w klasie 1,5-tony są wyposażone w dodatkowe wejście i wyjście po prawej stro-

nie, co stanowi zaletę w przypadku pracy na budowie i ułatwia bezpośrednią komunikację oraz
zapewnia dobrą widoczność na prawą stronę. Nowa kabina XL daje przestrzeń i komfort typowy
dla koparek 3,5-tonowych. Za sterowanie odpowiada funkcja Terex Fingertip – jest to nowość
w maszynach Terex tej klasy. W przypadku wszystkich modeli konstruktorzy poświęcili szczególnie dużo uwagi ergonomii, np. dźwignia przełącznikowa posiada zintegrowany regulator prędkości jazdy. Premierowe modele minikoparek można obejrzeć na stoisku firmy Terex FM. 711. Oprócz nich na targach wystawionych zostanie także wiele innych nowości
z segmentów kompaktowych midikoparek, koparek mobilnych i ładowarek kołowych.
∏ Na miano gwiazdy Baumy zasługują wszystkie modele minikoparek TEREX. Polskim klientom szczególnie polecamy

TC16/2 jest to odpowiednik TC16. To maszyna najbardziej popularna ze względu na ciężar wynoszący 1.700 kg, który
umożliwia jej przewożenie na lawecie. Najnowszy model TC16/2 będzie dostępny w Polsce już w czerwcu.
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∂ To co przyciąga tysiące odwiedzających na targi Bauma, to między innymi chęć zapoznania

się z nowościami na rynku maszyn i urządzeń. Komatsu, jako wiodący producent w branży
również zapewni szereg ciekawych, nowych i innowacyjnych rozwiązań. Na powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej, obejmującej łącznie siedem tysięcy metrów kwadratowych Komatsu
zaprezentuje się pod hasłem „Technology for Your Success”, co tłumaczyć można jako „Technologia Twojego Sukcesu”. Podobnie jak w przemyśle motoryzacyjnym widzimy więcej rozwiązań mających na celu poprawę funkcjonalności maszyn, ich bezpieczeństwa a przede
wszystkim wydajności poprzez optymalne, bardziej ekonomiczne ich wykorzystanie, w czym
Komatsu jest niewątpliwie liderem.
∑/∏ Z perspektywy naszych obecnych i przyszłych klientów na uwagę zasługują zarówno no-

NA NASZE PYTANIA ODPOWIADA:

Maciej Kostański,
Dyrektor Sprzedaży
Komatsu Poland

we koparki serii 11, jak i ładowarki serii 8 oraz inteligentne maszyny – koparki i spycharki, które mamy zamiar promować wkrótce również na polskim rynku. Łącznie Komatsu zaprezentuje około trzydziestu nowych
maszyn. Szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na nową hybrydową koparkę klasy 36 ton, którą mam nadzieję docenią
polscy użytkownicy. Tej maszynie nadałbym miano Gwiazdy tegorocznej Baumy z perspektywy polskiego rynku.
W skali światowej oczywiście nowością będzie to co najbardziej przyciąga na Baumie – to znaczy prawdziwe giganty,
w przypadku Komatsu koparka gąsienicowa PC7000 (maszyna o masie około 700 ton). Jako że gwiazda show może
być tylko jedna i ten tytuł nadałem koparce hybrydowej, dla PC 7000 zostaje tytuł „Celebrytki” z którą każdy chce mieć
zdjęcie, do czego serdecznie zapraszam wszystkich odwiedzających Targi Bauma 2016 i nasze stoisko.

∂ Odwiedzającym nasze stoisko chcemy zaprezentować osiągnięcia koncernu JCB, jako lide-

ra innowacyjności nie tylko w sektorze maszyn budowlanych i komunalnych, ale także przeznaczonych do innych prac. Zaskoczymy ciekawymi premierami. Pokażemy dotychczasowe
bardzo popularne maszyny w nowym obliczu. Zaprezentujemy rozwiązania napędu, w których
klient ma do wyboru system obróbki spalin bez- lub z AdBlue. Jednostki napędowe spełniają
normy spalin Tier 4Final, i – co ważne – odbywa się to bez filtra cząstek stałych DPF. JCB będzie chciało przypomnieć, że jest producentem kompleksowym. Podzespoły maszyny, takie
jak silniki, układy hydrauliczne i inne newralgiczne komponenty są konstruowane i produkowane we własnych fabrykach JCB.
∑ Na targach będzie można zobaczyć premierę całkiem nowej koncepcji maszyny czyli Hydra-

NA NASZE PYTANIA ODPOWIADA:

Tomasz Wegner
Dyrektor Sprzedaży
Maszyn Budowlanych
Interhandler Sp. z o.o.

dig. Hydradig radykalnie zmieni rozwiązania przy nowoczesnych projektach budowlanych, zwłaszcza w zatłoczonym
środowisku miejskim i na ruchliwych drogach. Maszyna ta bezsprzecznie zasługuje na miano gwiazdy Baumy. Nie
można jednak odebrać szans w tej swoistej rywalizacji pozostałym gwiazdom i liderom rynkowym JCB, takim jak cała
gama koparko-ładowarek, koparek mini/midi/maxi, ładowarki przegubowi czy teleskopowe. Nie zapominajmy
też o najwyższej jakości silnikach i skrzyniach biegów.
∏ Uwadze naszych gości z Polski polecić chciałbym praktycznie wszystkie maszyny eksponowane w stoisku JCB. Spo-

śród nich na szczególną uwagę zasługują moim zdaniem nowe koparki gąsienicowe od 13 do 37 ton. Konstrukcja tych
maszyn stanowi zwieńczenie 48-letniego doświadczenia JCB w produkcji koparek gąsienicowych. W Monachium zaprezentowana zostanie też bardzo ciekawa oferta dotycząca koparek klasy mini/midi od 4,8 do 10 ton.
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∂ Podczas targów Bauma 2016 Caterpillar zaprezentuje się pod hasłem „Built for It”. Na po-

NA NASZE PYTANIA ODPOWIADA:

wierzchni ponad 8.200 metrów kwadratowych firma przedstawi rozwiązania mające na celu
podniesienie bezpieczeństwa, wydajności i ułatwienia zarządzania parkiem maszynowym. Wystawionych zostanie ponad sześćdziesiąt maszyn marki Cat oraz szeroka oferta narzędzi i pełna gama usług dealerskich z zakresu obsługi technicznej. Wszystko to, aby zagwarantować
sukces naszym klientom.

Dariusz Kotarski,

∑ W Monachium wystawione zostaną liczne maszyny przeznaczone do pracy w budownic-

twie, górnictwie, przemyśle oraz branży komunalnej. W Monachium zobaczymy między innymi
koparki 336F LN XE oraz 352F L XE, nową koparkę 323F, ładowarkę kołową 966M XE, spycharkę D6N, miniładowarkę gąsienicową 299D2 XHP, kompaktową ładowarkę kołową 918M
czy wreszcie ładowarkę teleskopową TH3510D. Osobną część ekspozycji zajmą trzy nowe modele rozściełaczy:
AP300F, AP355F oraz AP555F. W strefie górniczej ekspozycji pojawi się nowa koparka hydrauliczna 6015B – najlepsza
w swojej klasie pod względem prędkości i mocy. Inne istotne punkty ekspozycji to prezentacja osprzętu roboczego
ukazująca wszechstronność maszyn firmy Cat, elastyczne opcje finansowania i przedłużonej ochrony dostępne dzięki
Cat Financial, nowa oferta dotycząca wynajmu oraz maszyn używanych z certyfikatem Cat.

Dyrektor Sprzedaży
i Marketingu
Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.

∏ Klientom z Polski poleciłbym zapoznanie się z Cat 360° Advantage. Jest to wspólne przedsięwzięcie firmy Caterpillar

i dealerów Cat zapewniające dostęp do wiedzy specjalistycznej, zaawansowanego wyposażenia i pomocy technicznej,
które pomagają w rozwiązywaniu problemów w miejscach pracy. Natomiast jeżeli chodzi o maszyny to na szczególną
uwagę zasługują koparki 336F LN XE oraz 352F L XE, ładowarka: 966M XE, koparka 340F Long Reach. Wiem też, że
wielu klientów czeka na debiut ładowarki teleskopowej TH3510D.

NA NASZE PYTANIA ODPOWIADA:

∂ Hasło Volvo Construction Equipment na Baumie to „Building Tomorrow”. Bazujemy na naszej bogatej historii. W tym roku obchodzimy na przykład sześćdziesięciolecie wozideł Volvo,
które swą premierę miały w 1966 roku. Mając tak duże doświadczenie chcemy jednak zaprezentować klientom najnowocześniejsze rozwiązania służące do realizacji nawet najbardziej wymagających projektów przyszłości. Chodzi nie tylko o same maszyny, ale kompletne rozwiązania oparte na systemach telematycznych, które Volvo Construction Equipment będzie prezentować na Baumie w kwietniu.

∑ Volvo CE przygotowało kilka bardzo ciekawych premier podczas tegorocznych targów: nowe wozidło przegubowe A60H o ładowności 55.000 kg, koparka gąsienicowa EC750EL, koparka kołowa EWR150E o tzw. zerowym promieniu obrotu i w końcu bardzo ciekawa, mała koparka kołowa EW60. Oprócz maszyn chcielibyśmy zwrócić uwagę naszych klientów na wspomniane
już rozwiązania Volvo Services. Chodzi tu m.in. o systemy wspomagające kopanie (Dig Assist), załadunek (Load Assit), narzędzia optymalizujące produktywność maszyny, czy systemy pomagające w proaktywnej diagnostyce potencjalnych
awarii maszyny. Więcej szczegółów klienci poznają się na targach i jestem przekonany, że pomysły Volvo spotkają się
z uznaniem i zaciekawieniem naszych klientów.
Zbigniew Medyński,

Prezes Zarządu
VOLVO Maszyny Budowlane
Polska Sp. z o.o.

∏ Na miano „Gwiazdy” Baumy z pewnością zasługuje nowa koparka kołowa Volvo EWR150E. Jest to maszyna, która łączy w sobie najlepsze właściwości EW140D oraz EW160E. Najkrótszy promień obrotu na rynku (1.720 mm) w połączeniu z doskonale dopasowanym układem hydraulicznym i nowoczesnym silnikiem spełniającym normę Stage IV gwarantuje doskonałe osiągi. Nowoczesny wygląd oraz najbardziej komfortowa kabina na rynku z pewnością okaże się dodatkowym atutem skłaniającym do zakupu naszej „Gwiazdy” Baumy.
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∂ Myśl przewodnia naszej ekspozycji jest jasno sprecyzowana. Hasła nie trzeba wymyślać, bo

takowe posiadamy. Motto naszej ekspozycji na tegorocznej Baumie przetłumaczone na polski
brzmi: „Nadszedł czas na jeszcze więcej – kompleksowe rozwiązania i nowe produkty do robót
ziemnych dla firm budowlanych”.
∑ Nowości będzie całkiem sporo. Uwagę odwiedzających chcemy skupić na nowościach, ta-

kich jak ładowarki z silnikami Tier 4 final bez filtra cząstek stałych czy koparki gąsienicowe Tier 4
final, również bez filtra cząstek stałych, bo jest to zdecydowanie unikatowa cecha oferty Case.
Z nowości zaprezentujemy również koparko-ładowarkę 580ST z opracowanym na nowo wysięgnikiem i ramieniem kopiącym, która właśnie na targach Bauma mieć będzie swoją premierę.

NA NASZE PYTANIA ODPOWIADA:

Łukasz Jóźwiak
Business Manager
Poland & Baltics
CNH Industrial Polska Sp. z o.o.

∏ Z dwudziestu czterech maszyn, które pokażemy w stoisku Case, a także siedmiu, które

wszyscy chętni będą mogli przetestować w pobliskim kamieniołomie, tak naprawdę trudno wybrać mi gwiazdę pierwszego planu! Z całą pewnością imponująco prezentować się będzie pięćdziesięciotonowa koparka gąsienicowa CX490D
czy największa z produkowanych przez nasz koncern ładowarka 1121F, którą też będzie można popracować. Klientom
z Polski, którzy wybiorą się na Baumę szczególnie polecam zapoznanie się z walorami zdobywczyni Złotego Metalu na
ubiegłorocznym Intermaszu. Chodzi oczywiście o niezwykle precyzyjną i zaawansowaną technologicznie równiarkę 856C. Zresztą najlepiej będzie, gdy swoją „Gwiazdę” wybierze każdy samemu. A zatem do dzieła. Serdecznie zapraszam do stoiska numer FM713. Jest ono zlokalizowane na terenie zewnętrznym, na rogu hali B6.

∂ Zapraszam w imieniu swoim i wszystkich pracowników Grupy FAYAT na targi BAUMA do Mo-

nachium. Całkowicie nowe maszyny firm wchodzących w skład Grupy FAYAT zaprezentowane
zostaną w stoiskach F – 1009 i 1008/1. Grupa FAYAT konsekwentnie buduje swoją pozycję światowego lidera i producenta sprzętu drogowego, integrującego cały proces wytwarzania i utrzymania nawierzchni asfaltowych. Dlatego też oprócz dobrze znanych w Polsce maszyn marki BOMAG, na stoisku wyeksponowane będą także maszyny i instalacje firm: Marini, Ermont, Secmair,
Breining oraz Scarab.
∑ Właściwie wszystkie prezentowane maszyny zasługują na uwagę. Z pewnością poleciłbym

NA NASZE PYTANIA ODPOWIADA:

Mirosław Król,
Dyrektor Generalny FAYAT
BOMAG Polska Sp. z o.o.

zapoznanie się z nowymi maszynami z gamy rozściełaczy, tj. model BF 300-2, z nowym silnikiem spełniającym normy emisji spalin Tier 4/Stage 3b i frezarek, to jest model BF 2200/75, z silnikiem o mocy 771 KM i bębnem frezującym o szerokości roboczej 2.200 mm. W sumie podczas
Baumy wyeksponowanych będzie dziewięć różnych modeli tej gamy, w tym także podajnik do rozściełaczy BMF 2500.
Zadaniem takiej maszyny jest szybkie przemieszczenie asfaltu z samochodu ciężarowego za pomocą taśmociągu na pracujący rozściełacz.
∏ Szczególnej uwadze polskich klientów poleciłbym stoisko, gdzie będzie zaprezentowana pełna gama maszyn lek-

kich – od zagęszczarek, ubijaków aż do walców okołkowanych. Na Baumie nie zabraknie także produktów, z których słynie BOMAG, tj. walców ziemnych nowej piątej generacji, walców asfaltowych, a także nowego recyklera MPH 364. Inne
spółki Grupy FAYAT wystawią odpowiednio: Marini – wytwórnie mieszanek asfaltowych XPRESS i BE TOWER, Breining – kombajn do mikronawierzchni na zimno SLURRYPAVER 8000P, Secmair – skrapiarkę do emulsji asfaltowych EUROSPRAYER i kombajn do utrwaleń powierzchniowych CHIPSEALER Greenswift.
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Komatsu przepisze receptę na sukces!
Z całą pewnością nikt z wybierających się na targi Bauma nie przeoczy
ekspozycji Komatsu. W Monachium japoński koncern na powierzchni siedmiu tysięcy metrów kwadratowych, zarówno na terenie zewnętrznym, jak i pod dachem, zaprezentuje trzydzieści maszyn, szeroką gamę
osprzętu roboczego, nowatorskie rozwiązania technologiczne oraz możliwości firmy w kwestii serwisu i obsługi posprzedażowej
Odbywające się co trzy lata
targi Bauma stanowią dla Komatsu doskonałą okazję zaakcetowania fundamentalnych wartości, którymi japoński koncern kieruje się we
wszelkich działaniach. Są
one oparte na innowacjach,
bezpieczeństwie użytkowania maszyn i minimalnych
kosztach ich eksploatacji.
W Monachium pod dachem
na powierzchni 4.500 metrów
kwadratowych w hali B5 Komatsu zaprezentuje cały wachlarz maszyn, począwszy
od grupy „Utility” przez większe jednostki do robót ziemnych, aż po specjalistyczny
sprzęt przeznaczony dla
branży wydobywczej. Dużą
część ekspozycji zajmie
osprzęt roboczy. W Monachium między innymi zobaczyć będzie można koparki
Serii 11 i nowe ładowarki kołowe z układem automatycznego napełniania łyżki. Taki
dobór eksponatów ma pokazać, że konstruktorzy Komatsu kładą szczególny nacisk
na osiąganie najwyższej wydajności przy jednoczesnym
ograniczeniu do minimum
kosztów eksploatacyjnych.
Większość spośród prezentowanych w Monachium koparek, w produkcji których
Komatsu pozostaje od lat
światowym potentatem, wyposażona zostanie w specjalistyczne łyżki i szybkozłącza
renomowanej firmy Lehnhoff.
Została ona w całości przejęta przez Komatsu.
Stopień zaawansowania technicznego konstrukcji Komatsu ocenić będzie można na przykładzie 36-tonowej
koparki hybrydowej najnowszej generacji. Stanowi ona

kolejny namacalny dowód
determinacji inżynierów Komatsu, którzy starają się
uczynić maszyny tej marki
maksymalnie efektywnymi,
a jednocześnie przyjaznymi
dla środowiska naturalnego.
Kluczową rolę w ekspozycji
Komatsu odgrywać będzie
Inteligentny system sterowania pracą maszyn iMC (intelligent Machine Control), który

jących odpowiedzi na wszelkie pytania i wyjaśnią kwestie
dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii Komatsu, które pozwalają
na efektywną pracę bez przestojów przy jednoczesnym
ograniczeniu
całkowitych
kosztów eksploatacyjynch.
Wielkopłaszczyznowe ekrany, filmy wideo i rozliczne
punkty informacyjne pozwolą

Ozdobą terenu otwartego będzie największa na targach koparka Komatsu PC7000 przeznaczona dla przemysłu wydobywczego. Komatsu Mining zaprezentuje jej walory klientom z branży górniczej, którzy przybędą do Monachium z całego świata

zdobywa sobie coraz więcej
zwolenników na całym świecie. Japoński koncern zaprezentował jego możliwości już
na poprzedniej edycji targów
Bauma. Przez blisko trzy lata
Komatsu sprzedało na całym
świecie około dwóch i pół tysiąca maszyn wyposażonych
w system iMC. Targi Bauma
to odpowiednie miejsce, by
omówić rezultaty jego praktycznego stosowania.
Konstruktorzy Komatsu i specjalnie przeszkoleni handlowcy przez cały czas trwania
targów pozostawać będą
do dyspozycji gości zainteresowanych ofertą japońskiego
koncernu. Udzielą wyczerpu-

odwiedzającym targi pozyskać informacje na temat
ograniczającej koszty eksploatacyjne oferty Komatsu.
Eksperci od systemu telematycznego KOMTRAX wytłumaczą jego działanie, zapoznają z jego funkcjami i prawidłowym wykorzystaniem.
Znając te tajniki można za jego pomocą bez najmniejszego problemu efektywnie zarządzać całą flotą maszyn.
Komatsu Finance przedstawi
na Baumie możliwości w zakresie finansowania maszyn.
Goszczący na ekspozycji Komatsu uzyskają również informacje dotyczące remarketingu maszyn używanych posia-

dających certyfikat dealerski
(„Dealer Qualified”) Komatsu,
potwierdzający źródło pochodzenia maszyny, jej rzeczywisty przebieg i przede wszystkim stan techniczny.
Ponadto odwiedzający stoiska Komatsu będą mogli zapoznać się z asortymentem
oryginalnych części zamiennych (Komatsu Genuine
Parts), usługami serwisowymi oraz wsparciem w zakresie obsługi posprzedażowej.
Zorganizowana dla targowych gości kafeteria oraz cały szereg pomieszczeń umożliwiających prowadzenie rozmów handlowych w intymnej
atmosferze umożliwiają zarówno dłuższą wymianę poglądów, jak i krótkie spotkania informacyjne.
Atrakcje czekają także na odwiedzających część ekspozycji Komatsu na terenie zewnętrznym. Wydzielono z niej
trzy osobne obszary. Komatsu zademonstruje tu zalety inteligentnego sterowania pracą maszyn iMC
przy wykorzystaniu wyposażonej weń fabrycznie spycharki D61PXi-24 oraz prezentowanej niedawno na łamach „Pośrednika Budowlanego” koparki hydraulicznej
PC210LCi-10 wyposażonej
w nowej generacji łyżkę obrotową Lehnhoff. Ponadto
ozdobą terenu otwartego będzie gigantyczna najnowsza
koparka PC7000 przeznaczona dla przemysłu wydobywczego. Wydział Komatsu
Mining (KMG) zaprezentuje
jej pracę klientom z branży
górniczej. Swój udział w tej
imprezie
zapowiedzieli
przedstawiciele zakładów
górnictwa odkrywkowego
z całego świata. Podejmowani będą na piętrze specjalnego namiotu, skąd z odpowiedniej perspektywy obserwować będą mogli pracę maszyny. Na parterze do dyspozycji targowych gości
będzie natomiast Komatsu Driver's Bar.
www.komatsupoland.pl
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Ładowarki Liebherr XPower przyjazne dla środowiska i… portfela
Konstrukcja nowych ładowarek kołowych Liebherr XPower zdaje się godzić ogień z wodą. Potężne
maszyny, które zadebiutują oficjalnie podczas nadchodzących targów Bauma w Monachium, wyposażono w innowacyjny napęd, co sprawia, że imponują nie tylko mocą, trwałością i wydajnością, ale także niskim zużyciem paliwa i ograniczoną emisją toksycznych substancji
Gama ładowarek XPower
obejmuje modele od L550
do L586, wszystkie napędzane silnikami spełniającymi
normy emisji spalin EU Stage IV i Tier 4 Final. W zależności od modelu jednostki napędowe rozwijają moc od 191
do 354 KM. Standardowe wyposażenie nowych maszyn
stanowi łączony napęd hydrostatyczny i mechaniczny. Tego
rodzaju kombinacja opracowana przez konstruktorów
koncernu Liebherr ma na celu
zoptymalizowanie wydajności
maszyn. Innowacyjny napęd

wysięgnikiem oraz przejazdów
na krótkich dystansach wykorzystywany jest napęd hydrostatyczny. Jeżeli ładowarka
przemieszcza się po trudnym
terenie i pokonuje dłuższe dystanse załączany jest napęd
mechaniczny. Istotną zaletą
połączenia obu typów napędu jest istotna redukcja zużycia paliwa. Liebherr, po przeprowadzeniu intensywnych
testów w najtrudniejszych warunkach twierdzi, że w porównaniu z maszynami o konwencjonalnym napędzie ładowarki
XPower do wykonania zadania

Masywne osie oraz wzmocnione mosty napędowe i wysięgnik sprawiają, że Liebherr L 586 XPower to idealna maszyna dla kopalni surowców skalnych

Ładowarka kołowa Liebherr L 580 XPower poddana została długim testom, podczas
których wykonywała prace związane z załadunkiem ciężkich pojazdów

jezdny rozdziela moc generowaną przez silnik wysokoprężny na układ hydrostatyczny
i mechaniczny. Moc każdego
z nich jest optymalizowana w zależności od rodzaju
wykonywanego zadania. Przekładnia dopasowuje bezstopniowo obydwa układy napędu
do danej sytuacji roboczej.
Podczas prac załadunkowych
wymagających operowania
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o porównywalnej trudności
zużywa aż do trzydziestu
procent mniej paliwa. A to
ma bezpośrednie przełożenie na znaczące zredukowanie kosztów bieżącej eksploatacji maszyny niezależnie
od warunków, w których
przychodzi jej pracować.
Nowe ładowarki Liebherr wyposażono we wzmocniony wysięgnik i łyżki o większej po-

jemności i zmienionym kształcie, co ułatwia penetrację
urobku, a tym samym podnosi wydajność. Duże znaczenie
w tym względzie ma również
zastosowanie wzmocnionych
osi i mostów napędowych.
Silniki stosowane w ładowarkach Serii XPower wyposażone są w systemy obróbki spalin w technologii selektywnej
redukcji katalitycznej. Pozwoliło to na zrezygnowanie
z rozwiązania z filtrem DPF
i układem recyrkulacji spalin,
które cieszą się mniejszym
zaufaniem użytkowników.
Z praktyki jasno wynika bowiem, że większość operatorów maszyn roboczych
woli pamiętać o tankowaniu
AdBlue niż kontrolować poprawność przebiegu procesu regeneracji filtra DPF.
Konstruktorzy nowych ładowarek XPower nie zapomnieli
o wygodzie operatorów. Maszyny wyposażono w kabiny
o nowej konstrukcji. Stały się

one teraz bardziej przestronne i komfortowe. Każdy detal
został dopracowany w zgodzie z zasadami ergonomii.
Manipulatory, przełączniki,
monitor znajdują się w zasięgu operatora. Ogranicza to
jego zmęczenie pozwalając
pracować wydajniej i bezpieczniej. Dzieje się tak też
za sprawą doskonałej widoczności z kabiny imponującej dużą powierzchnią przeszkleń. Do standardowego
wyposażenia maszyny należy
również kamera wsteczna,
z której obraz przekazywany
jest do czytelnego monitora
o dużej przekątnej.
Liebherr nie zapomniał również o mechanikach. Łatwiejszy dostęp do wszystkich
newralgicznych podzespołów skraca czas wykonywania przeglądów i napraw,
a co za tym idzie
ogranicza bezproduktywne przestoje.
www.liebherr.pl
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JCB Hydradig – rewolucja w „kołówkach”!
W pełni utajnione prace inżynierów JCB pod kryptonimem „Project 710”
trwały dokładnie trzy lata. Ich efektem jest JCB Hydradig, innowacyjna koparka, która wyznacza całkowicie nowe standardy ułatwiając pracę, szczególnie na ograniczonej przestrzeni miejskich placów budowy.
Celem konstruktorów było urzeczywistnienie wizji inicjatora projektu,
którym był sam właściciel JCB, sir Anthony Bamford
W jego zamyśle w konstrukcji
maszyny należało zastosować najlepsze z obecnie dostępnych technologie, które
pozwoliłyby skonstruować
koparkę bijącą na głowę konkurencję w zakresie widoczności z kabiny, stabilności,
zwrotności, mobilności i łatwości konserwacji. – Zebraliśmy najlepszych konstruktorów z całej JCB Group. Na początek wraz z firmami budowlanymi dokonali oni szczegółowej analizy potrzeb użytkowników koparek. Wnioski prze-

dziesięciotonowych koparek
kołowych – podsumował sir
Anthony Bamford.
Wyróżnikiem konstrukcyjnym
nowej koparki Hydradig jest
zintegrowanie kompletnego
układu napędowego i pompy
hydraulicznej w podwoziu.
Sprawia to, że punkt ciężkości maszyny położony jest niżej, dzięki czemu poprawione
zostały stabilność, właściwości jezdne oraz widoczność.
Operator zyskał możliwość
nieskrępowanej obserwacji
obszaru roboczego wokół

sterowania jazdą. Tryb dwóch
kół skrętnych wykorzystywany
jest podczas poruszania się
po drogach. Z kolei tryb czterech kół skrętnych sprawdza
się najlepiej podczas pracy
na ograniczonej przestrzeni.
Natomiast tryb „kraba” jest

dowy. W razie potrzeby operator koparki skorzystać może z zaprojektowanej specjalnie dla Hydradiga przyczepy
umożliwiającej transportowanie za maszyną różnego rodzaju dodatkowego osprzętu,
łyżek i materiałów eksploatacyjnych. Jeżeli koparka wykorzystywana jest do przemieszczania ładunku na dłuższym
dystansie, można wyposażyć
ją w opcjonalne amortyzujące
zawieszenie wysięgnika SRS.
Konstruktorzy JCB zadbali
o łatwość obsługi serwisowej.
Wszystkie punkty podlegające codziennej inspekcji do-

Inżynierowie JCB wyposażyli innowacyjną koparkę w podwójnie łamany wysięgnik
pozwalający podnieść tonę ładunku w pełnym zakresie obrotu

Operator skorzystać może z zaprojektowanej specjalnie dla Hydradiga przyczepy umożliwiającej transportowanie za maszyną dodatkowego osprzętu, łyżek i materiałów eksploatacyjnych

kazano inżynierom-wizjonerom, których zadaniem było
urzeczywistnienie projektu.
Celem było stworzenie naprawdę rewolucyjnej, wspaniałej koparki, która byłaby je
w stanie zaspokoić z nawiązką. Tak powstał JCB Hydradig, maszyna innowacyjna i dopracowana w najdrobniejszym szczególe. Jestem
przekonany, że nasi klienci
błyskawicznie docenią walory
rewolucyjnej maszyny wyznaczającej standardy w klasie
22 Pośrednik Budowlany

maszyny, także za kabiną.
Jako, że silnik umieszczony
jest z boku pod kabiną, nic
nie przesłania widoku do tyłu.
Do obserwacji pola za
maszyną nie ma potrzeby
używania kamery wstecznej.
JCB twierdzi, że Hydradig to
najbardziej zwrotna na świecie koparka kołowa. W maszynie zastosowano podwozie typu Loadall znane z ładowarek
teleskopowych oraz bliźniacze koła. Operator koparki korzystać może z trzech trybów

odpowiedni podczas wykonywania manewrów, na przykład
podczas prac prowadzonych
wzdłuż przeszkód, takich
jak ściany budynków.
Inżynierowie JCB wyposażyli
innowacyjną koparkę w podwójnie łamane ramię pozwalające podnieść tonę ładunku na pełnym wysięgu.
Warto podkreślić, że w żadnym momencie nie odbywa
się to kosztem ograniczenia
stabilności maszyny.
Hydradig posiadający napęd
hydrostatyczny na wszystkie
koła może przemieszczać się
z prędkością do 40 km/h. Ma
to wpływ na zwiększenie efektywności wykorzystania maszyny, może ona bowiem bardzo szybko i samodzielnie
docierać na kolejny plac bu-

stępne są z poziomu podłoża. Szeroko otwierana pokrywa zapewnia nieskrępowany
dostęp z poziomu gruntu zarówno do komory silnika, jak
i podzespołów układu chłodzenia. Czynności okresowej
obsługi technicznej Hydradiga odbywają się co pięćset
godzin. Tak długie interwały
mają również wpływ na ograniczenie czasu bezproduktywnych postojów maszyny.
O walorach nowej koparki kołowej JCB przekonać będzie
się można odwiedzając stoisko brytyjskiego koncernu na targach Bauma w Monachium. Tam bowiem zaplanowano oficjalny światowy debiut innowacyjnej maszyny.
www.interhandler.pl
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Maszyny Cat uwijają się na budowie trasy S7
Dwujezdniowa droga ekspresowa od węzła Chęciny do węzła Jędrzejów stanowi część nowej
trasy S7. Oddanie do użytku liczącego 21,5 kilometra odcinka znacznie skróci czas podróżowania między Warszawą, Kielcami a Krakowem. Układanie masy bitumicznej na całej długości
budowanej drogi oraz roboty ziemne na odcinku 12 kilometrów powierzono spółce Fabe Polska,
wykorzystującej do prac osiemnaście różnego rodzaju maszyn Cat
Do ubiegłego roku działalność tureckiej Grupy Fabe
koncentrowała się na rynku
rodzimym i kazachskim. Sytuację zmieniło podpisanie
umowy z konsorcjum firm Salini Polska, Salini Impregilo
i Todoni Costruzioni Generali

planowane jest na trzeci kwartał 2017 roku, przewiduje powstanie trzech dwupoziomowych węzłów drogowych, wiaduktów, mostów, przejść dla
zwierząt dużych i średnich, tunelu pieszo-rowerowego oraz
miejsc obsługi podróżnych.

W Fabe Polska przy doborze maszyn zawsze zakłada się, że przyjdzie im pracować w ekstremalnie trudnych warunkach

Pierwsze maszyny Cat pojawiły się na budowie w połowie września. Fabe Polska rozpoczęło prace od zdejmowania humusu i nawożenia dolnych warstw nasypu

Salini, na mocy którego nowopowstała spółka Fabe Polska
w marcu 2015 stała się głównym podwykonawcą realizującym roboty ziemne oraz budowę nawierzchni bitumicznej
na odcinku trasy S7 pomiędzy
Chęcinami i Jędrzejowem. Inwestycja, której ukończenie

Fabe Polska rozpoczęło prace w połowie września ubiegłego roku. Obecnie firma
eksploatuje na budowie
osiemnaście różnego typu
maszyn Cat – równiarki, koparki gąsienicowe i spycharki.
Szesnaście z nich sfinansowano za pośrednictwem Cat

Dyrektor sprzedaży BM Polska Dariusz Kotarski, prezes Fabe Polska Fatih Budan i Sławomir Kutra, doradca ds. sprzedaży w BM Polska obserwowali postęp prac na budowie S7
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Financial, pozostałe dwie nabyte zostały w programie Wynajmij i Kup. Zwraca uwagę
przywiązanie Grupy Fabe
do marki Cat. Prezes Fabe
Polska Fatih Budan tak komentuje ten fakt: – Znamy doskonale i cenimy sobie markę
Caterpillar. Tylko w Kazachstanie eksploatujemy 180 sztuk
maszyn Cat. Przystępując
do realizacji inwestycji w Polsce zrobiliśmy rozeznanie. Zauważyliśmy, że również tu marka Caterpillar jest bardzo ceniona. Z solidności słynie też
serwis Bergerat Monnoyeur
Polska. Mieliśmy zresztą okazję, by się o tym przekonać.
W jednej z naszych spycharek
wystąpił problem z komputerem. Serwis usunął usterkę
w jeden dzień. Zarówno w Turcji, jak i w Kazachstanie na naprawę musielibyśmy czekać
dłużej niż trzy dni. Dlatego właśnie podjęliśmy współpracę
z Bergerat Monnoyeur Polska
i zamierzamy ją kontunuować.
Firmy biorące udział w realizacji dużych projektów muszą brać pod uwagę szereg
aspektów związanych z eksploatacją maszyn. Fabe Pol-

ska dokonało analizy warunków roboczych, tak by dobrać do nich maszyny, które
nie zawiodą. – Jesteśmy firmą
inżynierską, musimy mieć
wszystko pod kontrolą. Po dokonaniu analiz skonsultowaliśmy nasze potrzeby z doradcami Bergerat Monnoyeur
Polska i wspólnie wybraliśmy
maszyny, które najlepiej
sprawdzą się w danych warunkach. Dokonując wyboru
nie myślimy tylko o tym projekcie. Bierzemy pod uwagę
przyszłe zadania, dlatego też
zawsze zakładamy, że maszynom przyjdzie pracować
w ekstremalnie trudnych warunkach. W efekcie jesteśmy
przygotowani na zmiany warunków na gorsze i mamy
do tego odpowiednie maszyny – mówi Fatih Budan.
Fabe Polska analizuje na bieżąco pracę posiadanych maszyn wykorzystując do tego
system telematyczny Caterpillar VisionLink. Umożliwia on
lepsze zarządzanie parkiem
maszynowym, pozwalając
na śledzenie w czasie rzeczywistym istotnych parametrów
roboczych. Co miesiąc firma
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liwa. Nie udaje się też osiągnąć optymalnej wydajności
maszyn. Wiadomo, że bezpośredni wpływ na nią mają odpowiednio dobrane narzędzia
robocze. Fabe Polska wykorzystuje między innymi młoty
hydrauliczne, zrywaki i specjalistyczne łyżki. Na równiar-

ska Sławomir Kutra. Ostatnio
odwiedził Fabe Polska w towarzystwie Dariusza Kotarskiego, dyrektora sprzedaży
Bergerat Monnoyeur Polska.
Podczas spotkania z prezesem Fabe Polska przedstawiciele dealera zapoznali się
z wrażeniami użytkownika

Na równiarkach wykorzystywanych na budowie trasy S7 zainstalowano dostarczone
przez Sitech Poland systemy sterowania pracą maszyn Trimble

otrzymuje szczegółową analizę wydajności i stanu technicznego każdej ze swych
maszyn. Jest to pełny raport
efektywności wykorzystania
sprzętu zawierający porównanie danych zebranych z maszyn Fabe Polska ze średnimi
wynikami dla danego segmentu. Pozwala to kontrolować maszyny i wprowadzać
korekty w sposobie pracy ich
operatorów. Analiza danych
dotyczących pracy maszyny

na nadmierne spalanie.
Wprost przeciwnie, uważają
że w Polsce udaje się osiągnąć znacznie lepszą efektywność paliwową niż w Trucji
czy Kazachstanie. – Cat wypada w tej kategorii wyjątkowo
dobrze. Technologia stosowana w silnikach sprawia, że
z każdą generacją maszyn
spalanie jest coraz mniejsze. I tak na przykład eksploatowana w Turcji koparka
Cat 336D zużywa 30-35 litrów

Umiejętności operatorów, jakość maszyn Cat oraz harmonijna współpraca z dealerem pozwalają na osiągnięcie optymalnej wydajności

Fabe Polska analizuje parametry robocze maszyn wykorzystując do tego system telematyczny Caterpillar VisionLink. Umożliwia on lepsze zarządzanie parkiem maszynowym

Fabe Polska dokonało analizy warunków roboczych panujących na budowie S7,
tak by dobrać do nich maszyny, które nie zawiodą

pozwala także lepiej planować prace serwisowe. Gdy
zbliża się czas przeglądu, firma jest o tym informowana
z odpowiednim wyprzedzeniem, tak by przygotować się
do czasowego wyłączenia
maszyny z eksploatacji.
Osobną i często dość drażliwą kwestię stanowi zużycie
paliwa. W Fabe Polska, mimo
trudnych warunków eksploatacyjnych, nie narzekają
26 Pośrednik Budowlany

oleju napędowego. W Polsce
dla porównywalnego modelu
Cat 336F wynik ten wynosi tylko 20 litrów. To kolosalna różnica – tłumaczy Fatih Budan.
Prezes Fabe Polska zwraca
także uwagę na jakość paliwa.
Uważa, że polski olej napędowy jest bardzo dobry. Inaczej
niż w Kazachstanie, gdzie właśnie ze względu na słabą jakość paliwa konieczna jest cotygodniowa wymiana filtra pa-

kach i spycharkach zainstalowano dostarczone przez Sitech Poland systemy sterowania pracą maszyn Trimble.
Analiza pracy maszyn w rzeczywistych warunkach roboczych przynosi korzyści obu
stronom. Użytkownik może
zoptymalizować pracę sprzętu, dealer otrzymuje zaś możliwość poprawy jakości
świadczonych usług choćby
w kwestii pomocy we właściwym doborze maszyn. Dlatego właśnie postęp prac
na budowie trasy S7 obserwuje regularnie doradca
do spraw sprzedaży maszyn
w Bergerat Monnoyeur Pol-

z eksploatacji poszczególnych maszyn. Fatih Budan
kreślił też plany na przyszłość. Prace na S7 zakończą
się w drugiej połowie przyszłego roku. Fabe Polska
jest bliska powierzenia jej kolejnego projektu, budowy
drogi o nawierzchni betonowej. – Mamy duże doświadczenie w tego rodzaju pracach i zamierzamy przez co
najmniej dziesięć najbliższych
lat realizować projekty w Polsce. Oczywiście używając do tego maszyn marki Cat – kończy Fatih Budan.
www.b-m.pl
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Doosan i Bobcat na targach Bauma 2016
Doosan Construction Equipment pojawi się na targach Bauma 2016, aby
przedstawić wszystkie aspekty swojej działalności, w tym wiele nowo wprowadzanych produktów marek Doosan Heavy, Bobcat oraz Doosan Portable Power, a także ostatnie działania związane ze wsparciem posprzedażowym oraz zapewnianiem błyskawicznej dostawy części zamiennych
Ekspozycja Doosan Heavy
obejmie między innymi nową 5-tonową koparkę kołową
DX57W-5, którą nie tylko zaprojektowano w zgodności
z normą Stage IIIB, lecz także wyposażono w szereg nowych funkcji zwiększających
wydajność pracy, komfort
operatora, wytrzymałość oraz
oszczędność paliwa.
Koparka DX57W-5 napędzana jest przez czterocylindrowy silnik Doosan D24, który
zapewnia większą moc wynoszącą 42,5 kW (52,3 KM).
Spełnia on wymagania normy Stage IIIB w zakresie emisji spalin bez konieczności
użycia filtra cząstek stałych
(DPF). Testy fabryczne wyka-

zały, że oszczędność paliwa
zwiększyła się o 15% w zależności od trybu pracy i rodzaju wykonywanych zadań.
Czternastotonowa maszyna
DX140LC-5 oraz piętnastotonowa DX140LCR-5 to nowe
koparki gąsienicowe spełniające wymagania normy Stage IV, które tworzą nowe światowe wzorce w kategorii maszyn tej klasy znacznie zwiększonej wydajności w porównaniu do wcześniejszej generacji
modeli „-3”, zgodnej z normą
Stage IIIB. Obie koparki wyposażone są w silnik Perkins 1204F, który charakteryzuje się nie tylko obniżonym
zużyciem paliwa, ale też mocą i momentem obrotowym

charakterystycznymi dla większych silników przy mniejszej
pojemności skokowej.
W Monachium przewidziana jest również przekrojowa
prezentacja nowej generacji
ładowarek kompaktowych,
podnośników teleskopowych
oraz osprzętu marki Bobcat.
Firma oferuje obecnie nową
trzyletnią gwarancję standardową na wszystkie modele
podnośników teleskopowych
ze sztywną ramą marki Bobcat produkowane w zakładzie
w Pontchâteau w Loarze
Atlantyckiej we Francji. Jest
ona dostępna w wyposażeniu standardowym w sprzęcie oferowanym na terenie
Europy, Bliskiego Wschodu

oraz Afryki i obejmuje wszystkie modele podnośników
marki Bobcat – od T2250
o maksymalnej wysokości
podnoszenia pięciu metrów
po najwyższej klasy model
T40180 o maksymalnej wysokości podnoszenia wynoszącej osiemnaście metrów.
Na targach Bauma Doosan
Portable Power zaprezentuje
generatory G400-IIIA (o mocy
znamionowej 400 kVA)
i G500-IIIA (o mocy znamionowej 500 kVA) spełniające
wymagania europejskiej normy Stage IIIA w zakresie emisji spalin dla generatorów.
Ich konstrukcję zmieniono
nie tylko pod kątem zgodności z normą Stage IIIA, lecz
również ulepszono, tak aby
zapewnić niezawodność, wysoką wydajność i większy wybór funkcji, które umożliwią
idealne dopasowanie do potrzeb wynikających
z tymczasowego dostarczania zasilania.
www.doosan.com
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Mecalac AS 1600? To może być gwiazda Baumy!
Każdy, kto wybiera się na Baumę, w planach jej zwiedzania koniecznie
powinien umieścić firmę Mecalac. W jej stoisku będzie można bowiem
zobaczyć nową ładowarkę kołową AS 1600, która śmiało pretendować
może do miana gwiazdy tej największej imprezy wystawienniczej dla
producentów maszyn i sprzętu budowlanego
Ciekawy, zwracający uwagę
wygląd i nietypowa konstrukcja to znaki rozpoznawcze nowej obrotowej ładowarki kołowej Mecalac AS 1600. Maszyna jest następczynią niezwykle
udanego konstrukcyjnie modelu AS 150, który aż
przez trzynaście lat brylował
w klasie jedenastotonowych
jednostek tego typu. Konstruktorzy AS 1600 zastosowali
w niej rozliczne nowatorskie
rozwiązania technologiczne
opracowane specjalnie dla
maszyn tej klasy. Należą
do nich przede wszystkim intuicyjna obsługa, nowy hydrostatyczny układ napędowy
z funkcją MDrive, układ hy-

obróbki spalin w każdych warunkach eksploatacyjnych.
DOC budową przypomina trójfunkcyjny reaktor katalityczny znany z samochodów
osobowych. Oksydacja, czyli
utlenianie zaczyna się już
od 200°C, aby przy około 550600°C osiągnąć niemal dziewięćdziesiąt procent skuteczności w przypadku CO i niektórych węglowodorów (HC).
Skrzynia biegów ładowarki
ma trzy przełożenia przełączane pod obciążeniem.
Umożliwia to optymalny wybór biegu odpowiedniego
do konkretnego zadania, co
ma wpływ na istotne ograniczenie zużycia paliwa.

podnosi wydajność szczególnie podczas pracy w ciasnych przestrzeniach.
Nowa obrotowa ładowarka
kołowa Mecalac AS 1600 została standardowo wyposażona w wiele praktycznych

bywać się za pomocą pedału
przyspieszenia, co ułatwia
kontrolę
nad
maszyną
przy wykorzystaniu osprzętu
napędzanego hydraulicznie,
takiego jak na przykład kosiarka, równiarka, zamiatarka czy
płyta zagęszczająca.
Zwarta budowa i kompaktowe
wymiary
maszyny
oraz skręt kół obu osi sprawiają, że promień zawracania
ładowarki wynosi zaledwie 4,35 metra. Z kolei wysięgnik obracany o 90° w obu
kierunkach zapewnia mini-

Mecalac stara się, aby jej maszyny były nie tylko ładne, ale coraz bardziej bezpieczne i funkcjonalne, czyli takie jak nowa „obrotówka” AS 1600

AS 1600 podobnie jak inne maszyny oferowane przez francuskiego producenta wyróżniają się ciekawym wzornictwem, ekonomiczną eksploatacją i doskonałymi osiągami

drauliczny Loadsensing i układ
samodiagnostyki Mecadiag.
Maszynę wyposażono w turbodoładowany silnik wysokoprężny marki Deutz. Jednostka napędowa rozwija moc 90
kW, jest chłodzona cieczą
i spełnia normę emisji spalin
Tier 4/Stage IIIB. Zastosowanie katalizatora oksydacyjnego (DOC) umożliwia bezobsługową eksploatację układu
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Nowa ładowarka ma wszystkie koła skrętne oraz obrotową podstawę wysięgnika.
Jakie korzyści wynikają
z rozwiązań przyjętych przez
konstruktorów Mecalaca?
Przede wszystkim ich kombinacja pozwala do minimum ograniczyć liczbę niezbędnych do wykonania zadania manewrów i tym samym w znaczący sposób

rozwiązań, które podnoszą
zarówno efektywność pracy,
jak i jej bezpieczeństwo. Jednym z nich jest wysięgnik
„Z PLUS Kinematics”, zapewniający dużą siłę wyrywającą,
a jednocześnie idealnie równoległe prowadzenie osprzętu w całym zakresie jego ruchu. Ma to olbrzymie znaczenie przy przemieszczaniu ładunków na paletach.
Ładowarkę wyposażono także w układ amortyzacji łyżki,
co z jednej strony zapobiega
rozsypywaniu ładunku podczas pracy na nierównym
podłożu i tym samym pozwalają na przejazdy z wypełnioną łyżką z wyższą prędkością,
a z drugiej w skuteczny sposób poprawia komfort pracy
operatora. Z kolei dzięki zastosowaniu
innowacyjnej
funkcji MDrive sterowanie
prędkością pełzania może od-

malną liczbę cykli roboczych,
skutecznie przyczyniając się
do wzrostu wydajności maszyny. Przemyślana konstrukcja wynikająca z wieloletniego doświadczenia producenta gwarantuje niskie
położenie środka ciężkości,
a tym samym odpowiednie
bezpieczeństwo operatora
przy obracaniu wysięgnika.
Istotny z punktu widzenia wydajności i efektywności wykorzystania maszyny jest fakt,
że może ona pracować z łyżkami o większej pojemności
niż miało to miejsce w przypadku modelu wcześniejszej
generacji. Bez najmniejszego
problemu obrotowa ładowarka AS 1600 wykorzystywana
być może z różnego typu łyżkami o pojemności
wynoszącej od 1,6
do nawet 2,5 m3.
www.mecalac.pl
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Hyundai – koparki w natarciu!
Hyundai wprowadza do rodziny swoich produktów nowe koparki gąsienicowe i kołowe serii HX
i HW. Maszyny, które zadebiutują podczas nadchodzących targów Bauma w Monachium mają
najnowocześniejsze wyposażenie w standardzie, a nie jako dodatkowo płatne opcje
W Monachium światową premierę będą miały koparki gąsienicowe z krótkim tyłem
HX235 LCR i HX145 LCR,
a także koparki kołowe
HW140 i HW210. Dział badań i rozwoju firmy Hyundai
ciężko pracował nad konstrukcją tych maszyn, starając się zaspokoić potrzeby
zarówno właścicieli, jak i operatorów sprzętu. Hyundai
przywiązuje dużą wagę do jakości i bezpieczeństwa, czego efektem jest m.in. zastosowanie systemu nowoczesnego monitorowania dookolnego (Advanced Around
View Monitoring). Głównym
celem, jaki przyświecał konstruktorom koncernu Hyundai, było ograniczanie kosztów przy jednoczesnym podniesieniu wydajności maszyn
i zmniejszeniu zużycia paliwa. Maszyny z nowych serii
HX i HW zaprojektowano
z myślą o bardzo wymagającym rynku europejskim. Koreański producent liczy, że
nowe koparki cieszyć się będą dużym popytem w Europie, co przyczyni się do wzrostu rozpoznawalności marki.
Jedną z najważniejszych innowacji w nowej serii HX
i HW jest nowy, większy
bo ośmiocalowy monitor dotykowy zintegrowany w desce rozdzielczej.
Maszyny z nowych serii HX
i HW wyposażone są we
wskaźnik ECO Gauge, co
umożliwia ich ekonomiczną
eksploatację. Poziom i kolor
wskaźnika na monitorze dotykowym przedstawiają moment obrotowy silnika i poziom efektywności spalania
paliwa. Ponadto wskaźnik informuje o statusie zużywania
30 Pośrednik Budowlany

paliwa, na przykład podając
średnią prędkość zużycia
i łączną ilość zużytego paliwa. Maszyny z tej serii wykazują zużycie paliwa mniejsze
o sześć do dwunastu procent (w zależności od trybu
eksploatacji) w porównaniu
z serią maszyn Hyundai 9A.
Możliwe jest sprawdzanie
i szczegółowe kontrolowanie
zużycia paliwa na godzinę
i na dobę, co pozwala operatorowi na bardziej ekonomiczne i efektywne użytkowanie maszyny.
Koparki z serii HX i HW wyposażone są w funkcję wyłączania silnika po określonym
czasie bezczynności, co również pozwala na zmniejszenie
zużycia paliwa i emisji spalin.
Operator może wybrać tryb
eksploatacji i czas bezczynności, co pozwala na zoptymalizowanie wydajności.
Sterownik IPC (Intelligent Power Control – inteligentne sterowanie mocą) pozwala
na kontrolę mocy w zależności od warunków roboczych.
Tryb można wybrać i wyświetlić na monitorze.
Nowe elektroniczne sprzęgło
wentylatora pozwala na największą skuteczność sterowania i najlepsze zużycie paliwa. Dostępny jest również
tryb Eco Breaker, w którym
do działania młota wyburzeniowego wykorzystywane są
jednocześnie dwie pompy
hydrauliczne. W nowych maszynach
można
ustawić dziesięć trybów działania
młota wyburzeniowego. Wysięgnik może być swobodnie
podwieszony dzięki podłączeniu do głowicy cylindra
lub drążka bezpośrednio
do korpusu. Dostępny jest

W nowych koparkach zastosowano unowocześnione kabiny z większą przednią
szybą oraz łatwiej otwierającymi się drzwiami

Konstrukcja koparek kołowych Serii HW powstała z myślą o sprzedaży na niezwykle wymagającym co do jakości i wydajności rynku europejskim

przycisk doładowania w celu
ręcznego sterowania podwieszonym wysięgnikiem.
Wśród innych nowych opcji
znajduje się opcja Fine
Swing Control, która umożliwia łagodniejsze zatrzymywanie nadwozia po dokonaniu obrotu. Funkcja ta pozwala ograniczyć do minimum wstrząsy degradujące
konstrukcję ramy i nadwozia. Blokada Swing Lock to
mechanizm, który umożliwia
operatorowi odcięcie sygnału pilotowego obrotu nadwozia koparki.
Maszyny nowej generacji
wchodzące w skład Serii HX

zapewniają lepszą wydajność
pracy osiągniętą za sprawą
szybszych cykli roboczych
dających możliwość załadowywania samochodów ciężarowych w czasie krótszym nawet o pięć procent niż miało
to miejsce w przypadku maszyn Serii 9A.
W celu sprawnego profilowania skarp i nasypów operator
może zablokować pewne
ruchy wysięgnika i poruszać
jego
ramieniem
tylko
w przód i do tyłu. Umożliwia
to stabilną pracę nawet w przypadku bardzo dużych obciążeń.
www.amago.pl
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Wielkie plany Volvo CE związane z targami Bauma
Odwiedzający tegoroczne targi Bauma w Monachium będą mogli zapoznać
się z kilkoma nowymi flagowymi produktami firmy Volvo Construction Equipment, w tym największymi maszynami wyprodukowanymi kiedykolwiek
przez tę firmę. Utrzymanie sekretów w tajemnicy nie jest łatwe, dlatego
szwedzki koncern już zawczasu zdecydował się uchylić jej rąbka…
Najbardziej frapujące dla
publiczności jest odkrywanie
najpilniej skrywanych sekretów – a takim są bez wątpienia szczegóły techniczne największego wyprodukowanego kiedykolwiek przez firmę
Volvo Construction Equipment
wozidła przegubowego. I choć
model A60H może stanowić
najjaśniejszą gwiazdę w rodzinie wozideł przegubowych,
w Monachium zostaną zaprezentowane także inne całkowicie nowe i zmodernizowane
modele. Targowi goście będą
mogli je zobaczyć w dwóch
stoiskach firmy Volvo CE.
Pierwsze z nich zlokalizowano
pod dachem, drugie zaś na
terenie zewnętrznym.
W Monachium Volvo Construction Equipment zaprezentuje liczne nowe koparki, ładowarki kołowe, rozścieła-

Chcący obejrzeć w akcji maszyny oferowane przez Volvo CE z całą pewnością odwiedzić powinni liczącą aż 6.400 m2 ekspozycję firmy na terenie otwartym

Choć wiele kwestii związanych z udziałem Volvo Construction Equipment w targach Bauma 2016 nadal pozostaje pilnie strzeżoną tajemnicą, to z ujawnionych informacji wynika, że firma
z pełnym zaangażowaniem
kontynuuje prace rozwojowe

Pod dachem także nie zabraknie atrakcji. Stoiskiem w hali zawładną handlowcy, którzy
zaprezentują szeroką ofertę maszyn, osprzętu i usług oferowanych przez Volvo Group

cze, wozidła i walce – premierowych produktów będzie
łącznie aż szesnaście. Ekspozycja obejmie nie tylko maszyny – oprócz nich zaprezentowane zostanie całkowicie nowe podejście do usług
dla klientów pozwalające
zwiększyć dyspozycyjność
maszyn, efektywność wykorzystania paliwa i wydajność.
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nad innowacyjnymi, wydajnymi maszynami, które pozwolą użytkownikom dobrze
prosperować na obecnym
niezwykle konkurencyjnym
rynku. Wydajność jest głównym przesłaniem targów
Bauma 2016, prezentowanym klientom pod hasłem
„Budujemy jutro”. W Monachium swój debiut będzie

mieć kilka jeszcze nieujawnionych dużych maszyn
ogólnego przeznaczenia.
Każda z nich skonstruowana została z myślą o zaspokojeniu potrzeb użytkowników wymagających maksymalnej wydajności sprzętu.
W dwóch stoiskach Volvo CE
(pod dachem – C4: 327
i na zewnątrz – FM510) zostaną także pokazane: koparka
kołowa EW60E, koparka kołowa o małym promieniu obrotu
EWR150E oraz minikoparki
EC35D, ECR35D i ECR40D.
Nie zapomniano także o ładowarkach kołowych, planując
premierę modelu L50H, ani
o maszynach drogowych
w postaci walców jednobębnowych (SD75B, SD115B
i SD135B), walca dwubębnowego (DD25B) a także nowego rozściełacza serii D.
Pod hasłem „Usługi Volvo”
firma zademonstruje swoje
specjalistyczne rozwiązania
ukierunkowane na monitorowanie maszyn, kontrolę
nad sprzętem, efektywne wykorzystanie paliwa oraz
wsparcie przebiegu napraw
i obsługi technicznej. Choć
Volvo CE jest zawsze nastawiona na kolejne innowacje,

na targach Bauma 2016 nie
zapomni też o swoich korzeniach. W ramach obchodów pięćdziesiątej rocznicy
opracowania przez Volvo
konstrukcji wozidła przegubowego obok najnowszego
modelu A60H zaprezentuje
się jego pra-, pra-, pra- pradziadek, czyli model DR631
z roku 1966, nazywany pieszczotliwie „Gravel Charlie”.
Podczas gdy liczącą 2.300 m2
powierzchnią pod dachem
zawładną handlowcy prowadzący prezentacje maszyn,
organizujący pokazy multimedialne i prowadzący sklep
z gadżetami, to na 6.400 m2
ekspozycji na wolnym powietrzu toczyć się będzie prawdziwa akcja. Oprócz odbywających się regularnie dynamicznych prezentacji maszyn, które będą mieć charakter pokazów choreograficznych z podkładem muzycznym, przez cały czas
odbywać się będą na przykład demonstracje osprzętu
czy pokaz układania nawierzchni. W ramach Klubu
Operatora, który także zagości na wystawie, odwiedzający będą mogli zademonstrować swe umiejętności za sterami koparki ECR50D o małym promieniu obrotu.
Martin Weissburg, prezes Volvo Construction Equipment,
będzie podczas targów gospodarzem międzynarodowej
konferencji prasowej, na której przedstawi warunki rynkowe, zaprezentuje nowe produkty i nakreśli plany przedsiębiorstwa na przyszłość.
Aby zademonstrować bogactwo oferty Grupy Volvo,
oprócz Volvo Construction
Equipment w targach Bauma 2016 udział wezmą też jej
spółki siostrzane – Volvo Penta, Volvo Financial Services
oraz Volvo Trucks, przy czym
ta ostatnia zaprezentuje najnowszą generację swoich samochodów ciężarowych do zastosowań budowlanych.
www.volvoce.pl
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Światowa premiera nowych minikoparek Terex serii XL
Firma Terex Compact Germany zaprezentuje na targach Bauma sześć nowych minikoparek w klasie od 1,4 do 3,7 tony. Będą to modele TC14-2, TC16-2, TC19-2, TC22-2, TC35-2 oraz TC37-2 wyróżniające się nie tylko ciekawym wyglądem, ale także nową koncepcją stanowiska operatora
oraz innowacyjnym sterowaniem. Rezultatem wprowadzonych zmian jest między innymi wyższy
komfort pracy operatora, większa wydajność oraz łatwiejsza obsługa serwisowa
Testy przeprowadzone przez
producenta wykazały, że nowe maszyny Terex zapewniają podczas szybkiego kopania nawet o 20% większą wydajność niż modele wyżej klasy tonażowej oferowane
przez konkurencję. Wszystkie
mają układ hydrauliczny typu
LUDV, który reguluje przepływ oleju w zależności od zapotrzebowania. W ten sposób
jego osiągi są dopasowywane do wykonywanej czynności, co ogranicza zużycie paliwa i pompy, a także zapobie-

Nowe minikoparki Terex wyposażone są w system LUDV, który dostosowuje wydajność układu hydraulicznego do bieżących potrzeb, ograniczając m.in. zużycie paliwa

Przeprowadzanie codziennych czynności obsługowych ułatwia wysoko unoszona
pokrywa silnika. Wszystkie maszyny można tankować bezpośrednio z kanistra

ga przegrzewaniu medium.
Każda z nowych maszyn doskonale radzi więc sobie
w różnych gruntach, nawet
o większej spoistości. Na wydajność pracy ma też wpływ
klasyczna konstrukcja z odpowiednio dobranym podwoziem gąsienicowym, gwarantującym znakomitą stabilność
na nachylonym lub mniej
utwardzonym podłożu.
Drugi obwód z proporcjonalnym sterowaniem elektrohydraulicznym umożliwia precyzyjne zasilanie dodatkowych
narzędzi roboczych, jak
na przykład młotów czy frezarki. W modelu TC22-2
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i większych jest on montowany standardowo, natomiast
w mniejszych minikoparkach
należy do wyposażenia
opcjonalnego. Opracowując
nowe maszyny, ich konstruktorzy poświęcili wiele uwagi
łatwości obsługi serwisowej,
zapewniając między innymi
wygodny dostęp do punktów
wymagających najczęstszej
kontroli oraz uzupełniania
płynów eksploatacyjnych.
Z tego względu pokrywa silnika otwiera się nie na bok,
lecz wysoko do góry. Wszystkie nowe minikoparki Terex
mogą być tankowane bezpośrednio z kanistra.

Duża kabina nowych minikoparek Terex jest przeszklona niemal w całości,
dzięki czemu zapewnia doskonałą widoczność we wszystkich kierunkach

Nowa kabina XL oferuje przestrzeń i komfort spotykane
w koparkach 3,5-tonowych.
Ma ona duże powierzchnie
przeszklone, gwarantujące
znakomitą widoczność na narzędzie robocze oraz otoczenie maszyny, a także łatwo
składaną konsolę, pomagającą w szybkim i bezpiecznym
zajęciu miejsca we wnętrzu.
Modele o masie eksploatacyjnej 1,5 tony są ponadto
wyposażone w dodatkowe

wejście po prawej stronie, co
nie tylko ułatwia wchodzenie
i wychodzenie z maszyny
w różnych sytuacjach, ale
także pomaga w bezpośredniej komunikacji z innymi pracownikami budowy i zapewnia lepszą widoczność.
Stanowisko operatora można w prosty sposób dostosować do jego postury, dzięki
czemu nawet po wielu godzinach spędzonych „za sterami” maszyny czuje się on
mniej zmęczony, a wykonywana praca jest bardziej efektywna i bezpieczniejsza. Aby
obsługa wszystkich nowych
minikoparek była maksymalnie ergonomiczna, zastosowano w nich sterowanie
osprzętem za pomocą przełącznika Fingertrip dostępnego wcześniej w większych
maszynach Terex oraz regulator prędkości jazdy wbudowany w wielofunkcyjny joystick. Do obu rozwiązań łatwo się przyzwyczaić i są one
niezwykle pomocne przy wykonywaniu wielu zadań z różnym osprzętem. Standardowe wyposażenie wszystkich
nowych modeli obejmuje ponadto automatyczny hamulec
obrotu, więc operator nie musi pamiętać o zablokowaniu
nadwozia koparki na czas jej
transportu. Nowe minikoparki Terex opracowane na bazie tradycyjnej konstrukcji,
ale z wykorzystaniem markowych podzespołów i nowoczesnej kabiny, tworzą bogatą ofertę maszyn tego typu – od wersji „rentalowych”,
po najlepiej wyposażone odmiany High-End przeznaczone dla wymagających użytkowników
oraz zastosowań.
www.ewpa.pl
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Wacker Neuson i Kramer zaskoczą nowościami
Wacker Neuson Group umożliwi odwiedzającym jej stoisko na targach
Bauma 2016 wkroczenie w fascynujący świat maszyn i urządzeń, innowacyjnych rozwiązań technicznych i usług pozwalających pracować
wydajnie, bezpiecznie i z poszanowaniem środowiska naturalnego
Ekspozycja Wacker Neuson
Group na terenie otwartym
(stoisko 1109-1209) zajmie
powierzchnię 5.300 metrów
kwadratowych. Będą na niej
prezentowane marki Wacker
Neuson i Kramer. Przedstawiciele Wacker Neuson Group
zamierzają zorganizować pokazy dynamiczne sprzętu,
możliwości multimedialne
i przekaz interaktywny. Stateczna część wystawy będzie
jedynie dopełnieniem ekspozycji. – Bauma jest i pozostanie dla nas najważniejszym
forum do prezentacji fachowcom z branży naszych możliwości i potencjału. Już dziś
mogę obiecać, że wizyta
w stoisku Wacker Neuson
Group stanie się dla każdego
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prawdziwym
przeżyciem.
Oprócz obejrzenia rozlicznych nowości i zapoznania
się z innowacyjnymi technologiami, nasi goście zyskają
możliwość interaktywnego
poznania naszej szerokiej
oferty w zakresie obsługi posprzedażowej – mówi Cem
Peksaglam, prezes zarządu
Wacker Neuson Group.
– Naturalnie dziś jeszcze nie
ujawnimy wszystkich nowości,
które szykujemy na Baumę.
Swego czasu zdradziliśmy już
jednak, że nasi inżynierowie
z wielkim zaangażowaniem
pracowali nad ulepszeniami
i nowatorskimi rozwiązaniami,
tak by w optymalnym zakresie
spełniać życzenia użytkowników maszyn i urządzeń. Odwie-

dzający nasze stoisko już dziś
mogą cieszyć się na szereg
nowych innowacyjnych rozwiązań podnoszących komfort
obsługi naszych maszyn i urządzeń, ich zakres zastosowań
oraz przyjazność dla środowiska naturalnego – tłumaczy
Martin Lehner, odpowiadający
za rozwój technologiczny maszyn i urządzeń wytwarzanych
przez Wacker Neuson Group.
Konstruktorzy obu marek
wchodzących w skład Wacker
Neuson Group od lat pracują
nad znalezieniem alternatywy
w technice napędowej. Wacker Neuson zaprezentuje
na targach Bauma 2016 owoce ich pracy w postaci ulepszonych zasilanych akumulatorowo ubijaków AS30e

i AS50e. Oba urządzenia
wchodzą w skład serii przyjaznych dla środowiska maszyn
Wacker Neuson „zero emission”. Należą do niej także
elektryczna ładowarka kołowa
WL20e, miniwozidło gąsienicowe DT10e, oraz minikoparka 803 dual power. Seria „zero emission” stanowi odpowiedź firmy na stale rosnące
potrzeby użytkowników sprzętu na bezemisyjne maszyny.
Również Kramer zaprezentuje
niezwykle ciekawe rozwiązanie, jakim jest pierwsza w pełni elektryczna ładowarka z napędem na wszystkie koła. Maszyna nadaje się idealnie
do pracy w zamkniętych pomieszczeniach. Dzięki zastosowaniu dużej sprawności
akumulatorów o wysokiej pojemości jej użytkownik nie doświadcza nawet najmniejszych
problemów eksploatacyjnych
w porównaniu z maszyną o konwencjonalnym napędzie.
www.wackerneuson.pl
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Grupa Manitou – zarządzanie cyklem eksploatacji maszyny
Grupa Manitou realizująca blisko połowę swoich obrotów na rynku budowlanym pojawi się
na targach Bauma z ekspozycją podkreślającą innowacyjność i poszanowanie dla środowiska
naturalnego. W Monachium francuska firma zaprezentuje nie tylko ciekawe maszyny, ale także
narzędzie TCO pozwalające na łatwe skalkulowanie całości kosztów związanych z eksploatacją
posiadanego sprzętu
Manitou jest pierwszym
na świecie producentem wytwarzającym swe maszyny
z wykorzystaniem wskaźnika
„Total Cost of Ownership”
(TCO). Wyznacza on ogół
kosztów, z jakimi wiąże się
eksploatacja danej maszyny
od pierwszej chwili po wejściu
w skład parku sprzętowego, aż
do momentu usunięcia jej
z ewidencji. Manitou uwzględniając wskaźnik TCO już
na etapie projektowania swoich maszyn, udostępnia swym
klientom narzędzie umożliwiające dokonanie właściwego
wyboru. Wykorzystując narzędzie Manitou możemy oszacować koszty, dowiedzieć się jak
je podzielić i ustalić, gdzie
można dokonać oszczędności.
Grupa Manitou wie, jak ważne dla użytkowników oferowanych przez nią maszyn
jest poznanie i kontrolowanie
kosztów ich eksploatacji.
Dlatego też firma Manitou
udostępniła kalkulator TCO,
umożliwiający obliczanie całkowitego kosztu posiadania
maszyny. Aby obliczyć całkowity koszt należy wejść
na stronę internetową:
www.tco.manitou.com i dokonać konfiguracji danych,
takich jak waluta, system
miar, typ maszyny, rodzaj
zasilania i wstawić wartości
parametrów. Jest to możliwe
także w języku polskim. Wynik, w postaci zestawienia
i wykresu kołowego, otrzymujemy za pośrednictwem
poczty elektronicznej. Formularz zawiera szczegółowe
koszty godzinowe.
TCO składa się z setek elementów, Manitou udostępnia
jednak
swym
klientom
uproszczoną wersję narzędzia. W jego skład wchodzą

podstawowe części w postaci:
• finansowania zakupu,
• ubezpieczenia,
• paliwa,
• obsługi technicznej obejmującej zarówno obligatoryjne
przeglądy, jak i naprawy,
• ogumienia,
• innych kosztów związanych
z codzienną eksploatacją.
Dane wprowadzone do kal-

uzyskać pełny koszt godzinowy eksploatacji maszyny.
Z całą pewnością przysłuży
się to do lepszego zarządzania parkiem maszynowym,
pozwoli też ograniczyć całkowite koszty eksploatacji maszyn i urządzeń.
Długoterminowe zarządzanie
cyklem eksploatacji maszyny
(zakup, wykorzystanie, na-

wstające już w trakcie eksploatacji sprzętu. Są nimi koszty
obsługi technicznej, zużycia
paliwa lub energii elektrycznej,
szkolenia operatorów czy
wreszcie utrata wartości w momencie odsprzedaży. Grupa
Manitou jest w pełni świadoma, że właściwy wybór maszyny ma determinujące znaczenie dla osiągnięcia satysfakcji

Aby obliczyć całkowity koszt posiadania maszyny, należy wejść na stronę Grupy Manitou i dokonać konfiguracji danych. Wynik,
w postaci zestawienia i wykresu kołowego, otrzymujemy za pośrednictwem poczty elektronicznej

kulatora TCO powinny zostać
uprzednio gruntownie zweryfikowane przez użytkownika
maszyny. Tylko wówczas
otrzymać możemy rzetelne
wyniki pozwalające sprawować kontrolę nad sposobem
eksploatacji maszyny i optymalizować koszty jej posiadania. Klient wprowadza podstawowe dane takie, jak liczba lat eksploatacji, liczba godzin pracy, koszt ubezpieczenia i obsługi technicznej i dostosowuje poszczególne parametry, tak aby w rezultacie

prawy, ponowne wykorzystanie, czy wreszcie wycofanie
z eksploatacji) stanowi dla
Grupy Manitou wyzwanie mające na celu maksymalne
przekonanie do siebie klientów i ułatwienie im optymalnego zarządzania posiadanymi zasobami w przyszłości.
Podczas zakupu maszyny,
bardzo często główne kryterium dla klienta stanowi jej cena. Grupa Manitou stara się
uświadomić nabywcom, że
cena zakupu skrywa koszty
bezpośrednie i pośrednie po-

z jej użytkowania. Właśnie dlatego informowanie klientów
o wszystkich kosztach, które
ponosić będą musieli po dokonaniu wyboru maszyny, jest
takie ważne dla kształtowania
właściwych relacji na linii użytkownik-producent i budowania zaufania do marki. Udostępnienie kalkulatora TCO
stanowi krok umacniający
pozycję Grupy Manitou jako
zaufanego dostawcy
maszyn i rozwiązań
technologicznych.
www.manitou.com/pl/
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CASE CE – kompleksowe rozwiązania i nowe produkty
Na targach Bauma 2016 CASE Construction Equipment zaprezentuje pełną
gamę maszyn i usług. Na zaprezentowanie swojej oferty dla budownictwa
kubaturowego, drogowego, przemysłu wydobywczego oraz recyklingu firma zarezerwowała obszar o powierzchni 3.216 metrów kwadratowych
Ekspozycja podzielona na
sektory dotyczące poszczególnych segmentów rynku
zostanie uzupełniona o pojazdy Iveco dla branży budowlanej. W Monachium zobaczyć będzie można prezentowany po raz pierwszy
publicznie Eurocargo 4x4,
a także trójstronną wywrotkę Daily 4x4, trójstronną
wywrotkę Trakker oraz ciężką czteroosiową wywrotkę
Astra HD9 8x6.
Uwaga zwiedzających skupi
jednak na maszynach. Na
pierwszym planie znajdą się
nowe modele koparek gąsienicowych z serii D oraz koparko-ładowarka 580ST z no-

oraz budownictwa miejskiego. Na targach wystawione
zostaną także miniładowarki
kołowe i gąsienicowe o sterowaniu burtowym (tak zwane
„skid steery”). Obok nich zaprezentowana zostanie midikoparka CX80, która dzięki
swej funkcjonalności jest
w stanie spełnić oczekiwania
nawet najbardziej wymagających użytkowników.
Zespół CASE CE gościć będzie odwiedzających w przestronnym stoisku, gdzie
udzieli wszelkich informacji
na temat nowych produktów
oraz oferowanych usług. Fachowcy od serwisu i części
zamiennych oraz produktów

funkcje systemu telematycznego SiteWatch.
Trzy spośród maszyn prezentowanych w Monachium – koparka kołowa, miniładowarka
gąsienicowa oraz kompaktowa ładowarka kołowa – wyko-

waną część ramienia wysięgnika. Ten rodzaj wysięgnika
będzie oferowany alternatywnie z poprzednią wersją „CASE
DNA”. Dzięki temu nabywcy
otrzymają możliwość wyboru
konfiguracji maszyny spełniającej dokładnie ich wymagania.
Maszyny CASE CE dla branży
wydobywczej oglądać będzie
można podczas pokazów zorganizowanych na terenie położonej w pobliżu terenów targowych żwirowni. Zainteresowani pokazem będą dwa razy

Nadszedł czas na jeszcze więcej, CASE CE zadecydował o poszerzeniu Serii D koparek gąsienicowych aż o pięć modeli. Trzy z nich pod względem masy roboczej
plasują się w klasie średniej, dwa największe to maszyny pięćdziesięciotonowe

Maszyny CASE CE dla branży wydobywczej, takie jak ładowarka kołowa 921F, przez cały
czas trwania Baumy oglądać będzie można podczas pokazów zorganizowanych na terenie
położonej w pobliżu terenów targowych żwirowni

wym wysięgnikiem i ramieniem kopiącym, które właśnie
na Baumie będą miały swoją
premierę. Honorowe miejsce
w stoisku zajmie także „nowy
gracz w zespole CASE”,
jakim jest najlepsza w tej klasie maszyn równiarka.
W stoisku wystawowym znajdzie się szeroka gama ładowarek kołowych z serii F,
z modelami przeznaczonymi
dla sektora wydobywczego,
recyklingu, drogownictwa
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finansowych CNH Industrial
Capital poinformują o wszystkich rozwiązaniach, udzielą
też informacji o wsparciu dla
klientów ze strony dealerów,
które obejmuje między innymi pakiety finansowe, rozszerzoną gwarancję, programy
planowanych konserwacji,
konkurencyjny koszt eksploatacji oraz szybki dostęp
do części i serwisu technicznego. Na targach zaprezentowane zostaną także nowe

rzystywane będą także do cyklicznych pokazów, które organizowane będą przez cały
czas trwania targów.
CASE CE poszerzył Serię D
koparek gąsienicowych o pięć
nowych modeli o średniej masie roboczej – CX130D,
CX160D,
CX180D
oraz
CX490D i CX500D o masie
około 50 ton. Podobnie jak
wprowadzone wcześniej modele z tej gamy, także nowe
maszyny wyróżnia produktywność, szybkie cykle pracy oraz
wysoka wydajność. Wszystkie
koparki wyposażono w silniki
Tier 4 Final (EU Stage IV), bez
filtra DPF, co zapewnia niskie
koszty eksploatacyjne.
CASE CE dokonał gruntownej modernizacji koparko-ładowarki 580ST. Zmiany dotyczą sekcji koparkowej. Zastosowano w niej ułożone w jednej linii siłowniki, przekonstruowano też zewnętrzną wysu-

dziennie, rano i po południu
dowożeni na miejsce bezpłatnymi środkami transportu udostępnionymi przez CASE CE.
Wszyscy chętni będą mogli zobaczyć przy pracy nowe koparki gąsienicowe Serii D, ładowarki kołowe i spycharki gąsienicowe. Maszyny wspierane
będą przez pojazdy ciężarowe
Iveco o dużej ładowności przeznaczone do transportu ciężkiego. Udział w pokazach da
także możliwość osobistego
przetestowania
niektórych
z maszyn i omówienia wrażeń
podczas rozmów z fachowcami CASE CE. Uczestnikom
zostanie zaoferowany poczęstunek. Pokazy w żwirowni rozpoczną się w poniedziałek 11 kwietnia w południe, a zakończą w sobotę 16 kwietnia w późnych godzinach popołudniowych.
www.intrac.pl

TECHNOLOGIE

Płyty drogowe MON w ofercie MD Beton
Warszawska firma MD Beton od blisko trzydziestu lat specjalizuje się w wytwarzaniu i dytrybucji wysokiej jakości betonu oraz szerokiej gamy prefabrykatów betonowych. Do cieszących się
największą popularnością należą płyty drogowe typu MON
Produkcja betonu stanowi
podstawę działalności MD Beton. Firma ma w tym zakresie
certyfikat wydany przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Betonów
CEBET w Warszawie. Odbiorcami spoiwa są najczęściej
klienci indywidualni, ale także
konsorcja pracujące przy inwestycjach wielkopowierzchniowych czy osiedlach mieszkaniowych. W ofercie jest beton o różnej klasie wytrzymałości, tj. od C8/10 do C50/60,
konsystencji S1-S5, jak również wyroby specjalne, np.
włóknobeton wysokowartościowy, beton samozagęszczający czy kompozytowy.
Firma jest w stanie wyprodukować każdy rodzaj betonu
według receptury dostarczonej przez klienta, odpowiadający warunkom konkretnego
projektu. Ma dwie nowoczesne wytwórnie betonu i rozbudowaną bazę specjalistycznych pojazdów ciężarowych,

Stosowane do budowy dróg technologicznych płyty typu MON, umożliwiająją bezpieczny dojazd ciężkich maszyn i pojazdów do składowisk odpadów i na place budowy

gwarantując terminowe dostarczenie spoiwa z zachowaniem nominalnej jakości.
Od początku swojego istnienia firma specjalizuje się również w wytwarzaniu prefabrykatów betonowych. Są wśród
nich między innymi płyty drogowe typu MON. Występują
one w trzech podstawowych
rozmiarach, ale firma jest

w stanie dostosować produkt
do indywidualnych potrzeb
klienta. Takie płyty są zbrojone podwójną siatką i wykony-

stałych dróg gminnych, osiedlowych, wjazdów, a nawet
parkingów. Można je układać
bez zezwolenia, bo dzięki
wbudowanym uchwytom, łatwo je usunąć lub przełożyć
w inne miejsce.
Ciekawą nowością są płyty
drogowe z wypłukiwanym żwirem, o wymiarach 2 x 2 metry
i grubości 16 centymetrów.
Atrakcyjne wykończenie jednej
ze stron sprawia, że mogą
być stosowane do budowy
alejek, chodników, podwórek,
a nawet dróg dojazdowych,
ponieważ z „zapasem” przenoszą obciążenia dużych ciężarówek, ciągników rolniczych itp. Płyty z wypłukiwanym żwirem to bardzo dobra alternatywa dla kostki brukowej,

Łatwe do przenoszenia płyty drogowe typu MON produkowane przez firmę MD Beton mają solidne zbrojenie i są wykonywane co najmniej z betonu B30

Płyty drogowe MD Beton umożliwiają łatwe utwardzanie dużych powierzchni, np. w celu budowy tymczasowych parkingów albo placów do pracy maszyn stacjonarnych
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wane z betonu klasy C25/30,
C30/37 i C35/45. Znakomicie
nadają się do budowy tymczasowych dróg technologicznych umożliwiających łatwy dojazd ciężkiego sprzętu
w trudnym terenie, ale także

której układanie zajmuje dużo
czasu, a wykonana przy jej
użyciu powierzchnia nie zawsze jest płaska,
przez co łatwo zbiera
się na niej woda.
www.mdbeton.pl

BH Ruda zaprasza na Baumę!
Podczas tegorocznych targów Bauma, firmy reprezentowane w Polsce przez BH Ruda zaprezentują cały szereg innowacyjnych maszyn
Jedną z nich będzie nowa koparka gąsienicowa Kobelco
SK200H z napędem hybrydowym. Maszyna ta umożliwia
pracę z wydajnością identyczną jak dla bliźniaczego modelu SK210LC przy 12% redukcji
zużycia paliwa. Na Baumie
przedstawione zostaną także

ciężkie maszyny Kobelco
SK350, SK260 oraz SK210
z najnowszej serii D. Koparki
spełniają rygorystyczne normy
emisji spalin. Bardzo bogate
standardowe wyposażenie
obejmuje np. pełną instalację
hydrauliczną sterowaną z joystika oraz pneumatycznie
amortyzowany fotel operatora.
Ciekawą pozycją dla zwiedzających będzie z pewnością 40tonowa koparka wyburzeniowa Kobelco SK40DLC z 24metrowym
wysięgnikiem,
a także nowa generacja
oszczędnych minikoparek ze
zmodernizowanymi jednostkami napędowymi spełniającymi
aktualne normy emisji spalin.
Sennebogen, niemiecki producent żurawi, dźwigów i koparek linowych zaprezentuje 5

zmodernizowanych maszyn
z linii Crane Line. Kołowy żuraw teleskopowy Sennebogen 613E, podobnie jak pozostałe modele z serii E, wyposażony został w nowy silnik
spełniający aktualne normy
emisji spalin. W stoisku firmy
ze Straubing będzie można również zobaczyć nowe
wersje maszyn na podwoziu
gąsienicowym – 6113E, gąsienicowy żuraw teleskopowy, 640E – gąsienicowy żuraw
kratownicowy
w
wersji
HD, 6300E – najcięższy tego
typu żuraw w ofercie Sennebogen – 300-tonowy żuraw
gąsienicowy z wysięgnikiem
kratownicowym w wersji HD
oraz 5500E – 180-tonowy żuraw gąsienicowy. Modele te
otrzymały zmodernizowane
rozwiązania w zakresie układu
hydraulicznego oraz nową
wersję systemu sterującego
pracą żurawia – SENCON 2.
W stoisku japońskiego producenta żurawi firny Tadano zaprezentowany zostanie przede
wszystkim flagowy model Tadano ATF 600G-8. Maszyna ta
wyposażona została w nowatorski system Triple Boom
System znacznie poprawiający sztywność wysięgnika
przy podnoszeniu nawet 600tonowego ładunku. Zarówno
silnik jazdy, jak i ten odpowiedzialny za pracę, spełniają aktualne normy emisji spalin
Tier 4 Final. Drugą z zaprezentowanych maszyn będzie nowa wersja żurawia ATF 50G-3,
również spełniającego naj-

nowsze normy emisji. Podczas tygodniowych targów
zapraszamy naszych klientów
do odwiedzenia fabryki Tadano Faun. Zakład znajduje się
w odległości zaledwie 185 kilometrów od terenów targowych. Autobus Tadano Faun
będzie jeździć codziennie,
tam i z powrotem, z terenów
targowych do fabryki Tadano
Faun GmbH w Lauf/Pegnitz
(rejon Frankonii).
Manitou zaprezentuje w Monachium cieszące się wielkim
uznaniem klientów bestsellery.
Należy do nich, m. in.: obrotowa ładowarka teleskopowa
Manitou MRT2150 z nowym
silnikiem spełniającym najnowszą normę emisję spalin.
Manitou MRT2150 wyposażone w obrotową platformę roboczą, wciągarkę oraz widły
jest w stanie zastąpić na placu
budowy niejedną maszynę.
Na targach będzie można zapoznać się także z najwyższą
w gamie Manitou obrotową ładowarką teleskopową, sięgającym blisko 32 metrów
modelem MRT3255. Maszyna
ta pozwala sięgnąć tam, gdzie
nie dotrą konkurenci, jeden
z największych w tej klasie

udźwig pozwala na jej bardzo
wszechstronne zastosowanie.
Manitou to nie tylko ładowarki
teleskopowe, ale także pełna gama terenowych oraz
przemysłowych wózków widłowych. Warte uwagi będą
także zwyżki oraz podnośniki
przegubowe, których rynek
także nie jest obcy dla Manitou.
Coraz więcej użytkowników docenia takie maszyny, jak
ATJ 160, czy TJ 280, jeden
z najwyższych seryjnie
produkowanych podnośników koszowych.
www.bh-ruda.pl
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Tylko MB może pokonać MB!
Dla firmy MB Crusher ten rok nie mógł zacząć
się lepiej. Uważana za niekwestionowanego lidera w produkcji i sprzedaży osprzętu do prac
ziemnych i wyburzeń firma z włoskiej Vicenzy
wprowadziła do istniejącej gamy swoich wyrobów dwie znaczące nowości
Cieszący się uznaniem użytkowników model z gamy łyżek
kruszących – BF 90.3 doczekał
się trzeciej generacji. MB
wprowadziła kolejne innowacje – prezentując bardziej kompaktową, mocniejszą, bardziej
produktywną łyżkę kruszącą
BS 90.3 S3, której obsługa jest
szybka i łatwa. Osprzęt przeznaczony do koparek o masie
powyżej 21 ton znajduje zastosowanie szczególnie do robot
recyklingowych włączając każdy rodzaj materiału wsadowego czy gruzu rozbiórkowego
(prace drogowe, ziemne, wodociągowe, kanalizacyjne).
Na przekór rozmiarom oraz
mniejszemu niż w innych modelach ciężarowi, BF 90.3 S3
osiąga wydajność 41 metrów
sześciennych na godzinę!
Odnowiona została także
cała gama łyżek przesiewających – z modelem trzeciej generacji MB S-18 odpowiednim
do koparek o masie w zakresie 20-35 ton. Unowocześniony model MB S-18 S3 jest
obecnie dostępny z rozdrabniaczem i separatorem metalu – dwoma akcesoriami, które
podnoszą uniwersalność urządzenia pozwalając jednocześnie używać go w zamkniętych
przestrzeniach z racji tego, że
nie generuje on pyłu. W porównaniu ze swą poprzedniczką nowa łyżka MB-S18 S3 jest
bardziej kompaktowa, lepiej
wyważona, a przez to łatwiejsza w obsłudze.
Historia włoskiej firmy MB
Crusher rozpoczęła się kilkanaście lat temu. To MB okazało się pionierem, który
w roku 2001 opracował konstrukcję szczękowej łyżki kruszącej, uzyskując cały szereg
międzynarodowych patentów
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na jej elementy. Od samego
początku łyżki MB Crusher
odznaczały się nadzwyczajnymi zaletami, były też produkowane zgodnie z najwyższymi standardami – na przykład dzięki wzmocnieniom
wykonanym ze stali Hardox.

targi szykowane są tak atrakcyjne eksponaty, że trudno im
się będzie oprzeć – obiecują
przedstawiciele MB Crusher.
Co dokładnie będzie można obejrzeć podczas Baumy?
Na przykład trzecią generację
łyżek kruszących i przesiewających BF90.3 oraz MB-S18.
Najlepsze produkty MB obejrzeć będzie można w nowych, bardziej kompaktowych i wydajniejszych wersjach. MB-LS170 – gama łyżek przesiewających przeznaczonych do koparko-ładowarek poszerzona zostanie o nowy produkt. W stoisku MB

Ciesząca się uznaniem użytkowników z całego świata łyżka krusząca BF 90.3 produkowana
jest już w trzeciej generacji. Stała się mocniejsza, bardziej kompaktowa i wydajna

MB Crusher cały czas potwierdza swój potencjał kontynuując inwestycje w badania i rozwój, skupiając się
na wyjątkowym, wysokiej jakości produkcie, który zapewnia użytkownikom nadzwyczajne możliwości. Osprzęt
MB Crusher pozwala na obniżenie kosztów eksploatacyjnych i uzyskanie rzeczywistych oszczędności, dzięki
szybszej i bardziej wydajnej
pracy. Produkty MB Crusher
będzie można obejrzeć – także podczas demonstracji ich
możliwości na żywo – na targach Bauma 2016. Włoska
firma prezentowała swą ofertę się przez cały rok 2015 biorąc udział w sześćdziesięciu
ośmiu imprezach wystawienniczych oraz pokazach dynamicznych. Na monachijskie

na Baumie gościć będą oficjalni przedstawiciele powstałej niedawno firmy MB Crusher Do Brasil. Włoska centrala posiada osiem przedstawicielstw, centra logistyczne
na różnych kontynentach,
sieć dealerów oraz autoryzowanych serwisów zlokalizowanych w wielu miejscach
na całym świecie. W nowych
biurach swojej głównej siedziby w Fara Vicentino (północne Włochy), na powierzchni siedemnastu tysięcy metrów kwadratowych prowadzone są wszelkie prace
związane z projektowaniem,
produkcją oraz sprzedażą.
Wszelkie działania są starannie monitorowane dla zachowania możliwości używania
prestiżowego znaku towarowego – „100% Made in Italy”.

Od początku tego roku można również odwiedzać całkowicie odmienioną stronę
www.mbcrusher.com przybliżającą produkty firmy w najnowocześniejszej i najwygodniejszej dla odbiorców formie.
Treść prezentowana jest
w piętnastu językach. MB Crusher zapewnia, że zawartość
strony będzie na bieżąco
przystosowywana do wyborów i preferencji jej użytkowników, adaptowana do ich potrzeb oraz zwyczajów. Nawigacja jest ława i możliwa praktycznie w każdym urządzeniu – od tabletów i komputerów po smarfony i telewizory.
Czytelnicy mogą również
za pośrednictwem strony pobrać interesujące ich specyfikacje, broszury, znaleźć informacje dotyczących zastosowananiach produktów MB,
poczytać aktualności z życia
firmy, relacje użytkowników
sprzętu MB z całego świata
oraz zapoznać się ze
szczegółami promocji.
Firma MB szczyci się swoją rewolucyjną historią – w zaledwie piętnastu lat włoskiemu
przedsiębiorstwu udało się
zmienić metody kruszenia stosowane na wszelkiego typu placach budowy, dostosowując je
do konkretnych potrzeb, możliwości i warunków ekonomicznych. Nieustannie opracowywane są nowe rozwiązania zgodne
z oczekiwaniami użytkowników.
Dzięki temu na całym świecie
wykorzystując produkty MB
osiągają oni znakomite wyniki.
W Monachium podczas Baumy ekspozycja MB Crusher
zajmie powierzchnię 1.100 metrów kwadratowych w dwóch lokalizacjach – Punkcie Promocyjnym A6-B6 oraz Punkcie Info w hali C-4, stoisko 146. Produkty MB
Crusher w akcji obserwować
można będzie także podczas dynamicznych pokazów odbywających się w Strefie Demo F 8 N832/3.
Tu urządzenia zaprezentowane będą
na przestrzeni liczącej
ponad sześćset metrów kwadratowych.
www.mbcrusher.com/pl/pl/

Stoisko firmy numer 146 znajduje się w hali C4.
Punkt promocyjny A6-B6
Teren pokazów F8 – N832/3
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Atlas Copco gotowe na Baumę!
Dla wszystkich, którzy odwiedzą stoisko Atlas Copco (teren otwarty, nr FS. 1108) podczas tegorocznych targów Bauma, firma przygotowała sporo
atrakcyjnych maszyn i urządzeń, które nie tylko
podnoszą wydajność, ale są także przyjazne dla
środowiska i swoich użytkowników
Dział Maszyn Wyburzeniowych i Budowlanych firmy
Atlas Copco zaprezentuje nowy, rewolucyjny młot pneumatyczny RTEX, który wywraca do góry nogami wyobrażenie o tego typu urządze-

przynosi znaczne oszczędności. Do zasilania młota RTEX
potrzeba teraz kompresora
o połowę mniejszej wydajności niż ten, którego używano
do tej pory. Oznacza to, że
użytkownik może także po-

Dywizja Maszyn Przewoźnych Atlas Copco zaprezentuje w Monachium nową linię
sprężarek – Serię 8, których wygląd do tego czasu jest skrzętnie skrywany

niezależnie od tego, w którą
z opcji zostanie wyposażony
(generator, chłodnica końcowa) i z pełnym zbiornikiem
paliwa, waży poniżej 750 kg.
Kompaktowość i niska masa
umożliwiają holowanie sprężarek za pojazdami, których
kierowca posiada jedynie
prawo jazdy kategorii B.
Styczeń 2016 był znaczącą
datą dla Dywizji Maszyn Przewoźnych, w jej ofercie pojawi-

Wśród nowości Atlas Copco prezentowanych przez Dział Maszyn Drogowych
na szczególną uwagę zasługuje imponujący parametrami walec CA1400D

niach. Choć młot waży zaledwie 25 kg, to wydajnością dorównuje znacznie cięższym
młotom. Zużywa jednak
od nich znacznie mniej powietrza – zaledwie 18 litrów
na sekundę. To wyjątkowe
osiągnięcie, które docenią
wszyscy, którzy dotychczas
musieli pracować młotami
dużymi, ciężkimi i nieporęcznymi. Nowy młot generuje
dużo mniejsze wibracje niż
młoty ważące powyżej 30 kg,
co pozwala na bezpieczną
całodzienną pracę. A wszystko to bez konieczności posiadania
amortyzowanych
uchwytów. RTEX posiada
nasz wysoko ceniony system
SoftStart, który daje możliwość delikatnego i precyzyjnego rozpoczęcia pracy,
stopniowo uwalniając moc
młota. Nie ma znaczenia charakter wykonywanych nim robót, pewne jest natomiast to,
że inwestycja w jego zakup
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dwoić liczbę młotów podpinanych do już posiadanej
sprężarki. Oczywiście bez
ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów.
Kolejną nowością na Baumie
będą nożyce SC – urządzenie do cięcia stali mimo swej
wagi zgrabne i precyzyjne.
Narzędzie to przeznaczone
jest dla składów złomu oraz
większych prac wyburzeniowych. Nożyce SC zamontować można na maszynach
w przedziale wagowym od 16
do 120 ton. Ostrza dają się
wymieniać i ustawiać bez konieczności spawania. Urządzenie w razie potrzeby obrócimy bez problemu o 360°.
Dywizja Maszyn Przewoźnych zaprezentuje nową linię
sprężarek - Serię 8 (o wydajności do 5 m3/min). Produkowane będą w nowej odsłonie
obudowy Hard Hat, a napędzać je będą silniki Kubota.
Każdy model z nowej serii,

Młot pneumatyczny RTEX zmienia
wyobrażenie o tego typu urządzeniach

ły się bowiem produkty firmy
Varisco. Ten włoski producent
pomp, działający od roku 1932, włączony został
w struktury Atlas Copco właśnie wraz z początkiem tego
roku. Varisco oferuje szeroki
wybór pomp między innymi
samozasysające pompy odśrodkowe, wyporowe, wyposażone w system próżniowy,
specjalistyczne pompy dla
straży pożarnej, wersje zabudowane i otwarte, z napędem

spalinowym lub elektrycznym.
Wśród nowości przygotowanych przez Dział Maszyn Drogowych na szczególną uwagę zasługują walec CA1400D
oraz rozkładarka SD1800C.
Jednobębnowy walec do robót ziemnych DYNAPAC CA1400D charakteryzuje się
bardzo dobrymi osiągnięciami zagęszczania do 50 cm
na piasku i żwirze! Wszystko
to dzięki masie całkowitej 6,5
tony i dwóm amplitudom wibracji. Najlepsza wydajność
zagęszczania osiągana jest
dzięki bębnowi o szerokości 1.676 mm i średnicy 1.219 mm oraz wydajnemu silnikowi Kubota rozwijającemu moc 75 KM.
Nowa miejska rozkładarka
DYNAPAC SD1800C to maszyna z pełnym cyfrowym
sterowaniem. Jest najbardziej kompaktową rozkładarką umożliwiającą wykonanie
wszystkich miejskich robót
drogowych. Wynika to z niewielkiej masy wynoszącej tylko 9,5 tony oraz jej wymiarów. Rozkładarka jest łatwa
w transporcie i poruszaniu się
po wąskich miejskich ulicach,
konstrukcja maszyny daje
duże możliwości rozkładania
masy na szerokość od 0,70
do 4,70 metra, te parametry
pozwalają nie tylko na wykonanie remontów cząstkowych, budowę ścieżek rowerowych i chodników, ale i budowę całych pasów
jezdni na drogach
miejskich i lokalnych.
www.atlascopco.pl
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Opony ATG potwierdzają doskonałą opinię
Mająca za sobą niemal sześćdziesiąt lat doświadczeń firma ATG (Alliance Tire Group) specjalizuje się w projektowaniu, wytwarzaniu
i sprzedaży opon dla rolnictwa, leśnictwa, budownictwa, przemysłu
i prac ziemnych pod trzema markami – Alliance, Galaxy oraz Primex
Produkty ATG sprzedawane
są w stu dwudziestu krajach,
na
sześciu
kontynentach – od opon klasy podstawowej po produkty najbardziej zaawansowane technologicznie. Wszystkie opony
produkowane przez Alliance
Tire Group są opracowywane, udoskonalane i testowane
w zlokalizowanych na całym
świecie doskonale wyposażonych centrach badawczo-rozwojowych. Podczas targów
Bauma zespół ATG chce zaprezentować rezultaty wytężonej pracy swoich inżynierów
i równie ciężkich i wymagających testów, które musiały
przejść wszystkie opony jeszcze zanim trafiły do produkcji.
Opony Galaxy cieszą się do-

Podczas targów Bauma zespół ATG zaprezentuje trzy marki swoich opon
przeznaczonych do maszyn budowlanych – Alliance, Galaxy oraz Primex.

skonałą opinią jako wyjątkowo trwałe, odporne, gwarantując doskonałą jakość za najniższą możliwą cenę. Praca
w budownictwie, górnictwie
i innych sektorach gospodarki

przebiega w niezwykle trudnych warunkach. Twarde nawierzchnie, ostre krawędzie i
olbrzymia waga ładunku narażają opony na nieustanne ryzyko szybkiego zużycia, prze-

bicia czy innego rodzaju
uszkodzeń, które prowadzą
do czasowego unieruchomienia maszyny. – Opony Galaxy
zostały stworzone, by zapobiec przestojom, przez które
spada wydajność kosztownych maszyn. Wiemy, że każda
godzina
przestoju
powoduje koszty. Aby zapewnić optymalną jakość opony,
dbamy o wybór najlepszych
surowców, następnie także
o opracowanie i wybór najlepszej mieszanki gumowej,
wreszcie o zaprojektowanie
odpowiedniej konstrukcji samej opony. W końcowej fazie
produkt poddawany jest serii
testów w laboratorium i w warunkach polowych. Właśnie
w ten sposób zyskujemy pewność, że nasze opony gotowe
będą podołać największym
nawet wyzwaniom – opowiada Elhanan Cohen, wiceprezes Biura Badań
i Rozwoju firmy ATG
w Izraelu.
www.atgtire.com
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Nowa fabryka Camso
W Wietnamie rozpoczął działalność uznany za najlepszy w swej kategorii zakład produkcyjny firmy
Camso. Wytwarza on pełen asortyment opon pełnych przeznaczonych do wózków widłowych
Nowoczesna fabryka zajmująca powierzchnię dwudziestu trzech tysięcy metrów
kwadratowych zbudowana została w ciągu czternastu miesięcy. Wyposażono
ją w najlepsze w swej klasie
urządzenia produkcyjne.
W procesie wytwarzania
ogumienia wykorzystywane
są najnowocześniejsze technologie. Lokalizację zakładu
mieszczącego się w Wietnamsko-Singapurskim Parku
Przemysłowym w mieście Tan
Uyen wybrano nieprzypadkowo. Umożliwia ona Camso
dywersyfikację działalności
produkcyjnej i poprawę konkurencyjności na światowych
rynkach. Wietnam, jako piąty
co do wielkości na świecie

kraj w produkcji kauczuku,
zapewnia dostęp do surowców, konkurencyjną wykwalifikowaną siłę roboczą oraz
sprzyjające warunki ekonomiczne dla prowadzenia produkcji przemysłowej.
Nowy obiekt Camso w Wietnamie uzupełnia działalność
produkcyjną spółki prowadzoną w obiektach w Argentynie, Brazylii, Kanadzie, Chinach, na Węgrzech, we Włoszech, Korei Południowej, Sri
Lance i Stanach Zjednoczonych. – Nasza nowa fabryka
zobowiązuje Camso do utrzymania pozycji godnego zaufania dostawcy opon na pierwsze wyposażenie dla producentów wózków widłowych
oraz zaspokajającego potrze-

Zbudowana w ciągu czternastu miesięcy fabryka w Wietnamie stosuje w procesach
produkcyjnych najlepsze w swej klasie urządzenia i technologie

by rynku wtórnego (aftermarket) w krajach azjatyckich. Jej
powstanie stanowi inwestycję, której celem jest wzmocnienie naszej pozycji lidera
w segmencie opon do wózków widłowych – powiedział
Jean-François Ferland, wiceprezes i dyrektor Działu Material Handling w Camso.
Camso, „the Road Free Company”, jest światowym liderem w dziedzinie projektowa-

nia, wytwarzania i dystrybucji
ogumienia, felg, gąsienic gumowych oraz systemów podwozi do maszyn i urządzeń
przemysłowych oraz różnego
rodzaju pojazdów terenowych. Firma utrzymuje również zaawansowane ośrodki
naukowo-badawcze oraz zakłady produkcyjne
na terenie obu Ameryk, Europy i Azji.
www.camso.co
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Nowości firmy Palfinger na Baumie 2016
Firma Palfinger, której oficjalnym przedstawicielem w Polsce jest spółka Graco, bardzo poważnie traktuje targi Bauma, dlatego specjalnie
na tę okazję przygotowała wiele ciekawych nowości
Na dwóch stoiskach o łącznej
powierzchni około 1.800 m2
Palfinger zaprezentuje szeroką gamę urządzeń, począwszy od najnowszego żurawia
do ciężkich zastosowań
PK 165.002 TEC 7, poprzez
żurawie leśne oraz recyklingowe, po system do przeładunku kontenerów morskich oraz
zgodnych z normą DIN30722,
wózki widłowe mocowane
na ciężarówkach oraz podnośniki koszowe wykorzystywane przy pracy na wysokości.
Najnowocześniejszy żuraw
Palfinger PK 165.002 TEC 7
został zaprojektowany z myślą
o podwoziach, których do-

ga na tym, że podczas pracy
na wysokości, gdzie nie ma
rusztowania i trudno do czegokolwiek przypiąć linę zabezpieczającą, robotnik może
być asekurowany za pomocą
żurawia. W tym celu do zblocza jest zamontowany napinacz, który zapewnia odpowiedni, stały naciąg dodatkowej liny przymocowanej
do szelek pracownika. System FPM jest dostępny w maszynach serii SH i TEC 7. Stanowi kolejny przykład dużego
zaangażowania firmy Palfinger w nowoczesne rozwiązania zapewniające nie tylko
najwyższą wydajność pracy,

nich ciekawą alternatywą, ponieważ przy niewielkich
kosztach pozwala na zaadaptowanie posiadanego pojazdu. Można w ten sposób obsługiwać kontenery o masie
do 23 ton. Zasadniczą jego
część stanowi specjalna rama

z uchem montowana do poprzecznej ściany kontenera
oraz dwa zespoły rolek prowadzących, na których kontener opiera się podczas załadunku i transportu. Gdy dodatkowa rama nie jest wykorzystywana, można ją przewozić w odpowiednim miejscu
tuż za kabiną kierowcy. System może być obsługiwany
za pomocą pilota
bez prze wo do we go
lub „na kablu”.
www.graco.pl

Nowy żuraw Palfinger PK 165.002 TEC 7 jest przeznaczony do pojazdów o DMC równej 32 t. Zapewnia wysokie osiągi i w porównaniu do poprzednika jest lżejszy o 800 kg

puszczalna masa całkowita
wynosi 32 tony. Z tego względu przy ograniczonej masie
własnej zapewnia on bardzo
wysokie osiągi, zarówno
pod względem udźwigu, jak
i zasięgu. W porównaniu
do wcześniej oferowanego
modelu PK 150.002 HPLS nowa konstrukcja jest aż o 800 kg
lżejsza, natomiast posiada o 8
tm większy moment udźwigu.
Dodatkowo żuraw ten może
pracować w tzw. trybie ochrony pracownika przed upadkiem FPM (Fall Protection
Mode). Rozwiązanie to pole50 Pośrednik Budowlany

ale także bezpieczeństwo
na placu budowy.
Wszyscy, którzy przyjadą
do Monachium na targi Bauma i odwiedzą stoisko Palfingera, będą też mieli okazję zobaczyć specjalny osprzęt
o nazwie ISOTIP, pozwalający
na przewożenie 20-stopowych kontenerów morskich
za pomocą hakowca. Do tej
pory podnoszenie i transport
na niewielkie odległości takich
ładunków mógł odbywać się
tylko przy użyciu specjalnych
wózków oraz bramownic.
Rozwiązanie ISOTIP jest dla

W żurawiu Palfinger PK 165.002 TEC 7 jest dostępny tryb pracy FPM (Fall Protection Mode), pozwalający na asekurację osoby pracującej na wysokości

Zabudowa hakowa ISOTIP umożliwia operowanie kontenerami morskimi, stanowiąc ciekawą alternatywę dla specjalistycznych wózków i bramownic
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Mercedes-Benz Arocs na testach w Fal-Bruk
Trzecią firmą, z którą przeprowadziliśmy test długodystansowy wielonapędowego (8x6) Arocsa 4445, była warszawska spółka Fal-Bruk. Pojazd ten
doskonale wpisuje się w jej potrzeby, ponieważ wykorzystuje ona wyłącznie wywrotki tylnozsypowe, a kilka z nich ma napęd na więcej niż dwie osie
Spółka Fal-Bruk istnieje
od 1989 roku. Zajmuje się realizacją robót drogowych, sanitarnych i elektrycznych,
a od pewnego czasu także
wodno-kanalizacyjnych oraz
związanych z inżynierią ruchu
drogowego, działając na zlecenie inwestorów prywatnych,
jak i jednostek samorządowych. Przy większości zadań
korzysta z własnego sprzętu.

dziennie średnio po 150 km.
Jak zapewniają przedstawiciele Fal-Bruk, czasami ten
dystans bywa nawet dwa razy
dłuższy – wszystko zależy
od rodzaju wykonywanej pracy i odległości do miejsca realizowanej inwestycji. Najwięcej przepracował na nim zawodowy kierowca Piotr Świtalski: – Ucieszyłem się, gdy wybrano mnie do przetestowania

cyzję układu kierowniczego
i bardzo wydajne wspomaganie. Kierownicę obraca się jak
w nowej osobówce, nawet jeśli samochód jedzie po asfalcie czy betonie z minimalną
prędkością, np. podczas zawracania. To wspomaganie
działa w sposób progresywny, więc przy wyższej prędkości jest mniej intensywne, zapewniając lepszą kontrolę
nad pojazdem – opowiada
Piotr Świtalski.
Podobnie, jak w przypadku
wcześniejszych dwóch testów, najwięcej spostrzeżeń
dotyczy zastosowanego układu przeniesienia napędu,
w szczególności zautomaty-

zowanej skrzyni biegów Mercedes PowerShift 3 i turbosprzęgła z retarderem. – Nasza firma działa głównie
w Warszawie i okolicach,
więc dużo poruszamy się
po mieście, gdzie trzeba często stawać na światłach i nie
raz utknie się w jakimś korku.
W takich sytuacjach przekładnia zautomatyzowana
znacząco podnosi komfort
pracy, ale musi działać poprawnie, zwłaszcza jeśli chodzi o szybkość ruszania i właściwy dobór biegów. W przypadku skrzyni zastosowanej
w Arocsie nie mam pod tym
względem żadnych zastrzeżeń. Jeśli ktoś miał wcześniej
jakieś uprzedzenia do automatów w wywrotkach, to jeżdżąc tym samochodem szybko się ich pozbędzie. A turbosprzęgło z retarderem to
kolejna ważna zaleta testowego Mercedesa. Przede
wszystkim ułatwia ruszanie

Przy budowie wąskich dróg często trzeba cofać nawet kilkaset metrów. W takich
sytuacjach najłatwiej docenić w testowym Arocsie wydajne wspomaganie kierownicy i znakomitą widoczność z wnętrza

Aktualnie flotę samochodową
firmy tworzy 35 jednostek,
z czego połowa to „solówki”
wyposażone w tylnozsypowe
zabudowy samowyładowcze.
Przeważają w niej pojazdy 8x4, choć są też cztery wywrotki 8x6 i jedna 8x8, oddelegowywane do trudniejszych
zadań, które wiążą się
na przykład z koniecznością
operowania w grząskim terenie. Pod koniec listopada,
a więc w momencie gdy testowy Mercedes-Benz Arocs trafił do firmy Fal-Bruk, takie sytuacje zdarzają się często,
więc łatwo można go było
sprawdzić w różnych warunkach eksploatacji. Przez 10
dni pojazd „demo” pokonał
nieco ponad 1.500 km, czyli
52 Pośrednik Budowlany

Arocsa. Często widuję ten samochód, wiele o nim czytałem, a teraz będę miał własną
opinię na jego temat. W firmie
Fal-Bruk jestem zatrudniony
od ośmiu lat. Przez ten czas
pracowałem na różnych wywrotkach kilku marek, dlatego
potrafię je sobie porównać
i wiem, na co zwrócić uwagę.
Jednym z zadań realizowanych przy wykorzystaniu testowego Arocsa była budowa
drogi osiedlowej w miejscowości Komorów niedaleko
Warszawy, gdzie przywożono
kruszywo na podbudowę. Dojazd w miejsce wyładunku
mógł odbywać się tylko tyłem,
w dodatku miedzy samochodami. – W takich sytuacjach
łatwo zauważyć wysoką pre-

Turbosprzęgło z retarderem znakomicie sprawdza się w sytuacjach, gdy zachodzi
konieczność precyzyjnej kontroli prędkości, na przykład przy „rozciąganiu” kruszywa na podbudowę drogi

Podczas działania turbosprzęgła
w dolnej części głównego wyświetlacza zapala się specjalny piktogram.
Turbosprzęgło załącza się nie tylko
przy ruszaniu, ale także po zwolnieniu
do prędkości manewrowej

i precyzyjne manewrowanie
bez użycia półsprzęgła nawet pod pełnym obciążeniem i na wzniesieniu, ale
mnie przydaje się ono w jeszcze jednej sytuacji. Gdy przywożę kruszywo albo żwir
do wbudowania w drogę, to
podczas wyładunku zazwyczaj nie wysypuję ich w jedno miejsce, tylko rozciągam
na kilka metrów, ułatwiając
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W układzie zawieszenia Arocsa „demo” zastosowano trzy solidne stabilizatory – dwa
przy wózku tylnym i jeden przy pierwszej osi z przodu, skutecznie zapobiegając nadmiernym przechyłom nadwozia przy szybciej pokonywanych zakrętach

operatorowi ładowarki czy
koparko-ładowarki rozgarnięcie materiału po całej szerokości. Przy turbosprzęgle
czynność ta jest o wiele łatwiejsza i można ją wykonać
bardziej precyzyjnie. To samo dotyczy wszystkich innych prac, w których trzeba
dokładnie kontrolować prędkość jazdy. Mogłem się o tym
przekonać m.in. podczas dostarczania masy bitumicznej
do rozściełacza czy odbioru
urobku z frezarki do nawierzchni. Zespół ten idealnie sprawdza się też w roli
zwalniacza, bo korzystając
z niego można wyhamować
pojazd prawie do zera – zapewnia Piotr Świtalski.
Oprócz komfortu pracy ważnym celem w opracowywaniu
układu napędowego Arocsa
było jak najniższe zużycie paliwa, mające olbrzymi wpływ
na koszty funkcjonowania
każdego przedsiębiorstwa
wykorzystującego samochody ciężarowe, a szczególnie
budowlane, których spalanie
jest zazwyczaj znacznie wyższe niż pojazdów operujących na dalekich trasach.
Przykład firmy Fal-Bruk
po raz kolejny pokazuje, że
udało się go w pełni osiągnąć. − Zastosowany 450konny silnik OM 471 jest optymalny do większości zadań,
jakie realizujemy. Przy współpracy z tą przekładnią zawsze
czuć zapas mocy, nawet gdy
samochód jest maksymalnie

Testowy Arocs był wyposażony
w opcjonalny kluczyk z kolorowym
wyświetlaczem, za pomocą którego
z dala od pojazdu można sprawdzić
np. poziom paliwa i płynu AdBlue, ciśnienie powietrza w układzie hamulcowym czy temperaturę na zewnątrz
i wewnątrz kabiny

Zdaniem Piotra Świtalskiego, kierowcy
w firmie Fal-Bruk, kabina Arocsa M
ClassicSpace o długości dwóch metrów zapewnia idealne warunki pracy
i odpoczynku, a także sprzyja utrzymaniu porządku we wnętrzu

załadowany. Dlatego wyprzedzanie czy wspinaczka
pod długie wniesienie nie są
problemem. Pozytywnie zaskoczyło nas też spalanie, bo
przy konfiguracji 8x6 zazwy-

Dostęp do kabiny testowego Arocsa
jest bardzo łatwy. To zasługa szerokich
stopni wejściowych, drzwi otwieranych
o kąt 90° oraz dodatkowego uchwytu
w nadkolu, dzięki któremu nie trzeba
od razu sięgać do poręczy przy fotelu

ciu tylnej blokady międzyosiowej. Przy załączeniu
wszystkich wydaje się, że ten
samochód jest wprost nie
do zatrzymania – dodaje kierowca Fal-Bruk.
Ważną zaletą demonstracyjnego pojazdu Mercedes-Benz
Arocs jest kabina średniej
wielkości M ClassicSpace,
której długość wynosi 2 m.
Stanowi ona bowiem najlepszy kompromis między komfortem wnętrza, a masą własną podwozia i długością ramy pod zabudowę. Nie uszło
to uwadze Piotra Świtalskiego, który wypowiada się

W zabudowie Skibicki część podłogi wystająca poza klapę jest odpowiednio długa, zwiększając komfort i bezpieczeństwo zakładania plandeki. Dostęp do niej ułatwia rozkładana drabinka

czaj jest ono wyższe. Fakt, że
tutaj stale są napędzane tylko
tylne osie, natomiast przednia
pierwsza jest dołączana zależnie od sytuacji. Przy jeździe w warunkach mieszanych i ładunku w obie strony
średnie zużycie paliwa wychodziło na poziomie około 47 l/100 km, zaś gdy w jedną stronę przejazd odbywał
się na pusto, spadało poniżej 40 litrów, nawet do 37
na 100 km. Taki Arocs jest
więc bardzo oszczędny,
a muszę zaznaczyć, że nie
jeździłem nim na wynik, bo
w transporcie budowlanym
trudno to zrobić. Na zwałce
czy grząskiej drodze najważniejsze jest, aby na nie bezpiecznie wjechać i z nich wyjechać, więc zużycie paliwa
schodzi na dalszy plan.
Z większości opresji wychodziłem jednak tylko po spię-

o niej w samych superlatywach: – Mimo, że Arocs to całkowicie nowy model, jego
konstrukcja jest w pełni dojrzała. Widać to na przykładzie
wielu detali, jak np. wnęki
nad błotnikiem, dzięki której
wchodząc do wysokiej kabiny
nie trzeba od razu sięgać
do poręczy obok fotela. W takim wnętrzu można łatwo
zmieścić wszystkie potrzebne
rzeczy i jednocześnie nie narobić bałaganu. Moim zdaniem każda wywrotka standardowo powinna być wyposażana w taką kabinę.
Szczegółowy opis techniczny testowego Arosa został
umieszczony w Pośredniku
Budowlanym nr 6/2015,
który dostępny jest również
w wersji elektronicznej na stronie
www.posbud.pl
www.mercedes-benz.pl
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rozmawiał z firmą:

MAN Truck & Bus Polska

Na pytania odpowiadał: Piotr Stański, Prezes Zarządu MAN Truck & Bus Polska
Pośrednik
Budowlany:
– Jaki to będzie rok?
Piotr Stański: – Z naszej perspektywy sytuacja wygląda
tak, że od kiedy zakończono
przygotowania do turnieju Euro 2012, rynek spadł. Liczymy
jednak, że rok 2016 będzie już
tym, w którym nastąpi odbicie,
wszystko wróci na właściwe
tory i rynek budowlany będzie
na tyle chłonny, że pozwoli
nam lepiej popularyzować
markę MAN wśród klientów.

PB: – Znowu mamy przecież rok mistrzostw…
PS: – To prawda i pewnie można byłoby znaleźć wiele analogii, ale jest on wyjątkowy także
dlatego, że przypada w nim
Bauma. Siłą rzeczy będzie się
więc dużo więcej działo.

PB: – Wróćmy jeszcze
na chwilę do roku 2015. Jak
się domyślamy, jesteście
z niego zadowoleni.
PS: – Zdecydowanie tak, choć
akurat nie dotyczy to branży
budowlanej. Inne segmenty
transportu rozwijały się znacznie szybciej. Trzeba pamiętać,
że rynek pojazdów ciężarowych w Polsce jest dość specyficzny. Aż 83-85% sprzedaży wszystkich pojazdów powyżej 6 ton DMC stanowią ciągniki siodłowe do transportu
międzynarodowego. Oznacza
to, że pozostałe segmenty stają się niszowe. Jako MAN
Truck & Bus nie narzekamy,
bo w ubiegłym roku sprzedaliśmy 4.183 samochody, zapewniając sobie udział w rynku 18,9%, a tym samym pozycję lidera. Osiągnięty wynik
sprzedaży jest dla nas świetny
i przebija po tym względem rekordowy rok 2008, który do tej
pory był dla nas odnośnikiem.
Jeśli chodzi o pojazdy związane z innymi segmentami, to tutaj możemy pochwalić się liczbą rejestracji na poziomie 570
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wadzenia działalności, przeznaczać pieniądze na inne cele, na przykład rozwój firmy.

PB: – Na ile dotyczy to
branży budowlanej?

W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie MAN Truck & Bus Polska udział wzięli (od lewej): Karol Wójtowicz, Jacek Barański, Marta Stefańska - Specjalista ds. Komunikacji
MAN Truck & Bus Polska oraz Prezes Zarządu MAN Truck & Bus Piotr Stański

sztuk, co również uznać należy za dobry wynik.

PB: – Bieżący rok zapowiada się obiecująco,
można oczekiwać w nim
wzmożonej aktywności
firm budowlanych. W jaki
sposób zamierzacie powalczyć o ten rynek?
PS: – Już dawno udowodniliśmy, że naszych samochodów
można używać bardzo długo
i dają sobie one radę w najtrudniejszych warunkach. Rozwiązania, które oferujemy, są już
doskonale sprawdzone. Mam
tu na myśli na przykład
HydroDrive dostępny od dziesięciu lat. Po takim okresie
sprzedaży nikt nie zadaje już
pytań w rodzaju „czy to naprawdę działa?”. Kolejną rzeczą, która w jeszcze większym
stopniu może nam pomóc
w umocnieniu pozycji, jest program „Trucks to go”. Pod tą
nazwą kryje się pula gotowych
samochodów w liczbie ok. 250
sztuk, pozwalająca na szybkie
dostarczenie pojazdu z zabudową wykonaną przez naszych sprawdzonych partnerów. Rozpoczęliśmy od samochodów komunalnych i widzimy, że ta koncepcja się sprawdza. Jeśli więc pojawia się potrzeba szybkiej dostawy samochodu, to jesteśmy w stanie
praktycznie natychmiast na nią
zareagować. W normalnej pro-

cedurze, gdy samochód trzeba
najpierw wyprodukować, a potem go zabudować, zajmuje to
około czterech miesięcy.

PB: – Czy w Polsce też będziecie mieli stok pojazdów dostępnych od ręki?
PS: – Braliśmy to pod uwagę,
ale wychodzimy z założenia,
że skoro mamy możliwość wykorzystywania puli centralnej
„Trucks to go”, to jest to
znacznie bardziej interesujące, zarówno dla nas, jak
i klientów. Musimy jedynie zadbać, aby w stoku zawsze
znajdowały się pojazdy, które
są popularne wśród krajowych odbiorców. Odpowiadając zaś na wcześniejsze pytanie, to walcząc o rynek staramy się uświadamiać klientom,
że cena zakupu pojazdu nie
jest najważniejsza. Liczy się
całkowity koszt posiadania samochodu ciężarowego. Ważne jest, ile kosztuje on tygodniowo, w przeliczeniu na kilometr czy tonę. Wielu
klientów zawiera więc z nami
kontrakty w oparciu o ratę
miesięczną zawierającą poza kosztami używania samochodu i zabudowy także koszty kontraktu serwisowego,
ubezpieczenia, a nawet rejestracji. Pojazd nadal jest nasz,
a klient płaci tylko za jego wykorzystywanie. Może więc łatwo przewidywać koszty pro-

PS: – Myślę, że jeszcze w zbyt
małym stopniu, ale na szczęście mamy już partnerów
w działaniu. Na przykład firmy
zabudowujące, takie jak Meiller Polska czy KH-Kipper. Liczymy, że oferta korzystania
z pojazdu za miesięczną ustaloną kwotę spotka się z dużym
zainteresowaniem klientów.

PB: – W Polsce zawsze można było obserwować chęć posiadania, w myśl zasady, że jeśli nie masz własnych pojazdów czy maszyn, to nie jesteś
firmą. Czy uważa Pan, że takie
rozumowanie rzeczywiście odchodzi w przeszłość? Czy dojrzeliśmy już do zmiany sposobu działania, prowadzenia biznesu według nowego modelu?
PS: – Jestem w tym względzie
optymistą, a sądzę, że w branży
budowlanej zaproponowany
przez nas model biznesowy
przyjmie się najszybciej. Rozumiemy specyfikę branży budowlanej i chcemy w comiesięcznych obciążeniach klientów
uwzględniać sezonowość robót.
Pamiętajmy także, iż w wielu firmach obserwujemy inne podejście wynikające choćby ze
zmian pokoleniowych. Wiele
firm rodzinnych przeszło w ręce
nowej generacji. Dzieci dotychczasowych właścicieli są zazwyczaj lepiej wykształcone, zupełnie inaczej patrzą na biznes i potrafią korzystać z zewnętrznego
finansowania, wyznając zasadę,
że nie wszystko trzeba kupić
za gotówkę i nie wszystko trzeba mieć na własność.
Pytania zadawali:
Karol Wójtowicz,
Jacek Barański
i Michał Markiewicz
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rozmawiał z firmą:

Scania Polska

Na pytania odpowiadał: Paweł Paluch, Dyrektor ds. Marketingu i Komunikacji w Scania Polska
Pośrednik
Budowlany:
– Scania Polska tradycyjnie podsumowała poprzedni rok w grudniu, ale
wyniki sprzedaży dotyczyły jedenastu miesięcy. Teraz mamy ich zmianę…
Paweł Paluch: – To prawda.
Wtedy byliśmy na drugim miejscu w sprzedaży pojazdów powyżej 16 ton DMC, a po podsumowaniu całego roku przesunęliśmy się na trzecią pozycję.
Mimo to jesteśmy zadowoleni,
bo gdy wszystkich samochodów ciężarowych sprzedano
ponad 20 tysięcy sztuk, to my
dostarczyliśmy ich ponad 3,5
tysiąca. Ktoś, kto robił plany
pod koniec 2014 roku, na pewno nie przewidywał, że rynek
wzrośnie o ponad 30%. Oczywiście jest to głównie zasługa
transportu międzynarodowego, w którym polskie firmy są
bardzo mocne, zdobywając
coraz wyższe udziały w rynku
tych usług. Pytanie tylko jak
długo potrwa ta sytuacja, bo
widać, że pojawiają się różne
próby ograniczania tej konkurencji. Od lat mocno i konsekwentnie działamy w segmencie podwozi, co zaowocowało
wymiernymi sukcesami na tym
nienajlepszym rynku.

PB: – Co było przyczyną
tak dobrych wyników?
PP: – To efekt konsekwentnej
pracy z siecią handlową, szkoleń a także odpowiedniej listy
cenowej, która dwa-trzy lata temu została logicznie poukładana. Już drugi rok z rzędu zajęliśmy pierwsze miejsce w segmencie podwozi. Najlepsze
wyniki udało się nam osiągnąć
w sprzedaży pojazdów dla
straży pożarnej, branży komunalnej i zupełnie dla nas nowego sektora energetycznego.
Na koniec ubiegłego roku zarejestrowano dokładnie 3.534 nowe Scanie, przy czym podwozi
było aż 843 sztuki, co dało
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W spotkaniu w siedzibie Scania Polska udział wzięli (od lewej): Paweł Paluch, Dyrektor
ds. Marketingu i Komunikacji w Scania Polska, Jacek Barański i Karol Wójtowicz

nam udział przekraczający 26%. Moim zdaniem sprzedaż podwozi jest barometrem
rozwoju ekonomicznego kraju,
bo ciągniki pracują głównie
w Europie. Omawiając rynek,
warto zwrócić uwagę, że po raz
pierwszy od jakiegoś czasu
zrównała się sprzedaż pojazdów nowych i używanych, bo
zazwyczaj tych drugich jest
więcej, przeważnie 60%.

PB: – Z czego wynika owo
wyrównanie?
PP: – Jednym z najważniejszych czynników są normy emisji spalin, ale wpływ na to ma
również stosunkowo niezła pozycja firm działających w transporcie międzynarodowym, bo
to one wygenerowały największy wzrost. Uważam też, że
ważną rolę odgrywa kwestia
dostępności różnych pojazdów.

PB: – Jak wygląda początek bieżącego roku?
PP: – Biorąc pod uwagę zamówienia, jakie wpłynęły
do nas w styczniu i lutym, wygląda bardzo dobrze.

PB: – Czy można zatem
pokusić się o przewidywania co do całego roku?
PP: – Dobrze byłoby, gdyby rynek pozostał na tym samym
poziomie i w chwili obecnej
można zaryzykować stwierdzenie, że tak się stanie. Na razie
wciąż obserwujemy bardzo du-

że zapotrzebowanie na nowe
pojazdy, ale nie jest tak wszędzie. Mamy duże problemy
w Rosji, bo pamiętam lata, gdy
dostarczaliśmy nawet pięć-siedem tysięcy sztuk, a teraz są to
jedynie setki. Patrząc globalnie, dosyć ciężka jest też sytuacja w Brazylii, która swego
czasu była naszym największym rynkiem z dostawami
około szesnastu-siedemnastu
tysięcy pojazdów rocznie.
Obecnie ta liczba jest trzykrotnie mniejsza. Polska jest dla
Scanii czwartym rynkiem w Europie i piątym na świecie. Tutaj
wyprzedzają nas tylko Niemcy,
Francja i Wielka Brytania.

PB: – Jak rysuje się sytuacja w kwestii pojazdów
stricte budowlanych?
PP: – W najlepszym dla nas roku
sprzedaliśmy około 600 wywrotek, natomiast w ostatnich latach
sprzedają się ich tylko dziesiątki. Liczymy jednak, że nowa perspektywa finansowa 2014-2020
napędzi nieco kontraktów i pojawi się większe zapotrzebowanie na pojazdy budowlane.
Na pewno nie będzie to jednak
taki boom, jaki odnotowaliśmy
w tamtym okresie.

PB: – Czym zamierzacie
przekonywać
klientów
do swojej oferty?
PP: – Przede wszystkim chcemy
im stale przypominać, że mocno
działamy w branży budowlanej.

Rok temu wznowiliśmy pokazy
Scania Demo Tour, ale okazało
się, że ten rynek jeszcze nie odżył. Liczymy więc, że nasze działania zaprocentują w bieżącym
roku, a najpóźniej w przyszłym.
Poza tym intensyfikujemy nasze
działania z firmami zabudowującymi i będziemy obecni na różnych imprezach wystawienniczych. Zdecydowaliśmy się też
na wprowadzenie umów obsługowo-naprawczych przygotowanych z myślą o pojazdach
budowlanych. Dzięki temu
w miesięczną ratę będziemy
mogli wkalkulować serwis.

PB: – Jaki może być udział
samochodów budowlanych sprzedanych z takimi
kontraktami?
PP: – W tej chwili trudno to
określić, ale udział pojazdów innych niż budowlane dostarczanych z umową obsługowo-naprawczą wynosi średnio 55%.
Mamy jednak dealerów, którzy
osiągają wynik sięgający 70%.

PB: – Korzystanie z takiej
usługi na pewno wymaga
zmiany mentalności klientów, bo wielu z nich zapewne uważa, że skoro kupują
nowy samochód, to nic złego nie będzie się z nim działo. Po co więc mają płacić
za jego obsługę?
PP: – Zgadza się, ale tu mówimy o kontraktach na cztery-pięć
lat, a gwarancja jest zazwyczaj
udzielana na dwa lata. Po tym
okresie może się już coś wydarzyć, a znając miesięczną ratę,
klient jest w stanie łatwo skalkulować koszty użytkowania pojazdu. Naszym zdaniem klient
powinien koncentrować się wyłącznie na prowadzonej działalności, a nam powierzyć kompleksową obsługę pojazdu.

Pytania zadawali:
Karol Wójtowicz,
i Jacek Barański
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Volvo Group Trucks Sales – klient w centrum uwagi
Po okresie istotnych zmian organizacyjnych Grupa Volvo powraca na ścieżkę intensywnego rozwoju. Najważniejszym celem zaplanowanej strategii jest dalsze wzmocnienie relacji
z klientami, którzy obecnie mają się znajdować w centrum uwagi wszystkich działów każdej
reprezentowanej przez Volvo Group Trucks Sales marki
W centrum wszystkich działań podejmowanych przez
różne działy Volvo Group
Trucks Sales zawsze znajdował się klient. Firma dokłada
wszelkich starań, by doskonalić i przyspieszyć jego obsługę i wychodzić naprzeciw
potrzebom, które sygnalizuje. Z tego względu na początku marca ogłoszono powołanie nowej struktury organizacyjnej firmy, w której każda
z marek czyli Volvo Trucks,
Renault Trucks czy Mack będą od tej pory realizowały
własną strategię prowadzenia działalności i tym samym
w stu procentach odpowia-

szczebli centralnych, więc
nie ma wpływu na lokalne
rynki. Z 41 punktów serwisowych, jakie znajdują się
w Polsce, nadal część będzie
jednomarkowa, a część dwumarkowa.
W 2015 roku Grupa Volvo
sprzedała ponad 4.500 pojazdów, osiągając udział w rynku
samochodów użytkowych powyżej 16 ton DMC przekraczający 22 procent. Jeśli chodzi
o wyniki marek, w przypadku
Renault Trucks rok zakończono na poziomie bliskim 5 procent, natomiast jeśli chodzi
o Volvo Trucks – 16,4 procent. Grupa uznaje to za zna-

udziałów rynkowych zawsze
jest misją długotrwałą. Oczywiście chcemy je mieć jak
najwyższe, ale zachowując
zdrowy rozsądek między ceną
za jaką sprzedajemy nasze

aktywności marketingowej
i komunikacyjnej.
Podobne zamierzenia ma firma Renault Trukcs, która
traktuje bieżący rok jako znakomitą okazję na powrót

W 2015 roku firma Renault Trucks przygotowała 9 pojazdów demonstracyjnych na
bazie serii K, będącej następcą Keraxa. Wszystkie znalazły nabywców jeszcze
przed końcem zaplanowanych pokazów

Działając na rzecz poprawy wydajności w transporcie budowlanym Volvo Trucks
wprowadziło do swoich pojazdów w roku 2015 wiele praktycznych rozwiązań, np.
aktywny układ kierowniczy czy system automatycznej kontroli trakcji

dać będą za uzyskane wyniki finansowe. Wynika to z faktu, że o ile istnieją pewne obszary, które można rozwijać
jako wspólne w ramach synergii czy doświadczeń obu
marek, to działy sprzedażowe, marketingu czy PR funkcjonujące najbliżej klienta
muszą być niezależne i mieć
jasny kierunek działania. Ta
zmiana dotyczy jednak
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czący sukces, widoczny tym
bardziej, gdy weźmie się
pod uwagę wzrosty wolumenowe, wynoszące dla wyżej
wymienionych marek odpowiednio 20 i 48%. Małgorzata
Kulis, Vice President Volvo
Group Trucks Sales Baltic
Sea Market tak komentuje
osiągnięte wyniki: – Jesteśmy
zadowoleni z wielkości naszej
sprzedaży, bo budowanie

produkty, a wyznaczonym celem. Nigdy nie kupowaliśmy
klientów niską ceną i z całą pewnością nie będziemy tego czynić w przyszłości. W roku 2014 wprowadziliśmy całą
gamę nowych produktów, co
wiązało się z koniecznością poniesienia ogromnych
nakładów inwestycyjnych. Liczymy, że już niebawem realizowana konsekwentnie strategia zaprocentuje.
W roku 2016 Volvo Trucks
w Polsce ma zamiar skupić
się przede wszystkim na zagadnieniach
związanych
z ekonomiką paliwową, bezpieczeństwem oraz ofertą dla
segmentu budowlanego. Ma
to swoje odzwierciedlenie
w realizowanych oraz planowanych na ten rok kampaniach sprzedażowych oraz

do tradycyjnie wysokiej
sprzedaży pojazdów specjalistycznych oraz dostawczych. Aby dobrze ją wykorzystać, stworzono ofertę pojazdów „Gotowych do pracy”. Dzięki wyposażeniu
w najbardziej popularne zabudowy ułatwi ona klientowi
wybór rozwiązania, którego
najbardziej potrzebuje, a także skróci czas dostawy
skompletowanego samochodu. W roku 2016 firma zamierza zwrócić także większą
uwagę na gamę pojazdów
dostawczych, która poprzez
wydłużoną gwarancję, RT
Assistance i kontrakty serwisowe dla Renault Master
stanie się z całą
pewnością jeszcze
bardziej atrakcyjna.
www.volvotrucks.pl

POJAZDY BUDOWLANE

rozmawiał z firmą:

Volvo Group Trucks Sales

Na pytania odpowiadała: Małgorzata Kulis, Vice President Volvo Group Trucks Sales Baltic Sea Market
Pośrednik
Budowlany:
– Podczas konferencji prasowej padło stwierdzenie,
że ten rok jest dla was ważny szczególnie pod względem sektora budowlanego. Z czego to wynika?
Małgorzata Kulis: – Myślę, że
ten rok będzie bardzo pozytywny dla branży budowlanej,
ponieważ pod koniec ubiegłego i na początku bieżącego
rozstrzygnięto wiele ważnych
przetargów. Wiadomo zatem,
które odcinki będą realizowane i kto się tym zajmie. Z drugiej strony gdziekolwiek jedziemy, niemal wszędzie
trwają jakieś prace budowlane. To wszystko sprawia, że
na wiosnę w wielu firmach
możemy spodziewać się dużego dosprzętowienia, zarówno jeśli chodzi maszyny budowlane, jak i specjalistyczne
pojazdy. Nie chciałabym zapeszać, ale mam takie przeczucie, że gdy dojdzie do tych
wzmożonych zakupów, to potem przez jakiś czas znów będzie cisza. Dlatego chcemy
wziąć udział w tym rozdaniu,
bo mamy ku temu wszelkie
predyspozycje, a zwłaszcza
znakomicie dopracowane pojazdy, zarówno w gamie Volvo
Trucks, jak i Renault Trucks.
Pod koniec lutego zjechała
pierwsza partia zamówionych
samochodów, z których
część – po zabudowaniu – będzie tworzyła flotę pojazdów
ekspozycyjnych dostępnych
od ręki, a część zostanie zarejestrowana, abyśmy mogli wykorzystywać je jako samochody demo. Spodziewając się
większej aktywności firm budowlanych, mamy też zarezerwowane w fabrykach miejsca produkcyjne i zależnie
od rozwoju sytuacji będziemy
z nich korzystać lub je przekładać. Wszystkie te działania
mają zwiększyć dostępność
pojazdów i skrócić do mini-

tych, klienci operujący w tym
sektorze odciągają wszelkie
decyzje o zakupach sprzętu.
Zdecydowana
większość
z nich zarabia w złotówkach,
więc czekają na ustabilizowanie kursu, ale zawsze istnieje ryzyko, że gdy to nastąpi, wówczas mogą już nie
mieć tej pracy, więc i tak nie
zaopatrzą się w nowe pojazdy czy maszyny.
Małgorzata Kulis, Vice President Volvo Group Trucks Sales Baltic Sea Market jest
zadowolona z osiągnięć Grupy w ubiegłym roku i pozytywnie patrzy w przyszłość,
choć widzi w niej także pewne zagrożenia…

mum
czas
oczekiwania
na nie. W tej branży już tak bywa, że czasem nic się nie
dzieje, albo pojawia się klient,
który najchętniej kupiłby 20
wywrotek od ręki, tylko musi
je mieć najpóźniej za tydzień,
bo właśnie rozpoczyna pracę.

PB: – W tym roku konkurencja Volvo Trucks i Renault
Trucks również wiąże duże
nadzieje z sektorem budowlanym i nikt nie zamierza go
odpuszczać, skupiając się
tylko na transporcie długodystansowym. Jak zatem
chcecie wyróżnić się spośród innych dostawców pojazdów specjalistycznych?
MK: – Zamierzamy promować odpowiednie produkty
w sposób stosowny dla danej
marki, ale przede wszystkim
uważam, że zarówno w gamie Volvo Trucks, jak i Renault Trucks, mamy jedne
z najlepszych pojazdów dla
branży budowlanej. Na dowód tego mogę podać przykład trzech klientów, którzy
jeszcze w końcówce ubiegłego roku dokonali zakupu naszych samochodów i obecnie
wracają z kolejnymi zamówieniami. Ci klienci przez wiele
lat byli wierni innym markom
mocnym w branży budowlanej, ale chcieli wypróbować

nasze pojazdy. Teraz słyszymy od nich, że nie spodziewali się tak dużego postępu
technicznego, jaki się w nich
dokonał. Kiedyś wprowadzano do tych samochodów tylko nieznaczne modyfikacje,
natomiast obecnie są to całkowicie dwie nowe gamy zaprojektowane z myślą o najtrudniejszych
warunkach
eksploatacji. Jeśli chodzi
o Renault Trucks, to firma ta
ma bardzo bogatą historię
dokonań w segmencie pojazdów budowlanych. Znam
wielu klientów wiernych Keraxowi, którym dzisiaj możemy zaproponować jeszcze
atrakcyjniejszy model gamy
K, bazujący na unikatowym
poprzedniku. W tamtym roku
sprzedaliśmy dziewięć takich
podwozi. Zamówiliśmy je
w ramach promocji nowej
gamy pod hasłem Extreme
Engineering i wszystkie zostały sprzedane.

PB: – Najbliższa przyszłość rysuje się optymistycznie, ale zapewne są
też jakieś zagrożenia…
MK: – Jeśli chodzi o branżę
budowlaną, to obawiam się
jednej rzeczy, a mianowicie
tego, co będzie się działo
z kursami walut. Jeśli euro
kosztuje powyżej 4,40 zło-

PB: – Podczas konferencji
prasowej zapowiedziała
Pani duże zamieszanie,
które w niedługim czasie
wprowadzi Volvo Trucks.
MK: – Pojawią się pewne nowości produktowe. Nie pora
jeszcze by o nich mówić, bo
zostały zaplanowane na drugą połowę roku. Mamy już duży pakiet zamówień, więc nie
chcielibyśmy, aby z tego powodu klienci opóźniali odbiory pojazdów. Z pewnością
szczegóły będziemy ujawniać
przed wakacjami, być może
nawet w końcu maja.

PB: – Jaki ten rok może
okazać się dla Volvo Group
Trucks Sales?
MK: – Już teraz wiem, że to nie
będzie dla nas zły rok, bo mamy obecnie pulę zamówień
niewspółmiernie wyższą od zeszłorocznej. Dotyczy to obu reprezentowanych przez nas marek. Myślę, że całkowity rynek
pojazdów będzie co najmniej
na tym samym poziomie, ponieważ trudno przypuszczać
aby urósł o kolejne 30%. Moim
zdaniem w roku 2016 odwróci
się sytuacja, tzn. bardziej dynamiczne będzie pierwsze półrocze, a w drugim nastąpi spadek zamówień. Aby zakończyć naszą rozmowę optymistycznym akcentem dodam,
że sprzeda się 20.500 pojazdów powyżej 16 ton DMC.
Rozmawiał: Karol Wójtowicz
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rozmawiał z firmą:

DAF Trucks Polska

Na pytania odpowiadał: Zbigniew Kołodziejek, Marketing Manager DAF Trucks Polska
Pośrednik
Budowlany:
– Zanim zaczniemy rozmawiać o bieżącym roku,
chcielibyśmy
jeszcze
na chwilę wrócić do poprzedniego i zapytać, jak
on wyglądał z perspektywy DAF Trucks Polska?

PB: Bieżący rok zapowiada
się optymistycznie w obu
segmentach, tj. transporcie dalekobieżnym, jak
i budowlanym. Czy w takiej sytuacji zweryfikujecie swoją dotychczasową
strategię?

Zbigniew Kołodziejek: – Polski rynek jest napędzany
przede wszystkim transportem
międzynarodowym.
Aż 80% sprzedaży ciężkich
samochodów
użytkowych
stanowią ciągniki siodłowe.
Cały rynek w zeszłym roku
urósł o blisko 32%, ale było to
zasługą przede wszystkim pojazdów do transportu dalekobieżnego. Oferta DAF jest tą,
która jest bardzo często wybierana przez przewoźników,
dlatego można powiedzieć,
że co piąty nowo rejestrowany samochód ciężarowy powyżej 16 ton DMC to pojazd
marki DAF. W tym roku kontynuujemy ten trend, bo nasze
udziały w styczniu i lutym wyniosły około 25%.

ZK: – Przygotowaliśmy z dealerami ofertę podwozi dla branży
budowlanej, będziemy też kontynuować działania w segmencie komunalnym. Podobnie jak
konkurencja
też
liczmy
na większą sprzedaż takich pojazdów, choćby dlatego, że
mamy nową perspektywę finansową. Po rozstrzygnięciu
przetargów zwycięskie podmioty będą musiały nabyć tabor, aby mieć czym realizować
zlecenia. Nie można też w nieskończoność eksploatować
dotychczasowych pojazdów.

PB: – Jak zachował się cały rynek ciężkich pojazdów przez te miesiące?
ZK: – Jest zaskakująco wysoki. Po dwóch miesiącach,
w porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku,
urósł o 41%, a nasza sprzedaż była jeszcze wyższa, bo
zanotowaliśmy wzrost o 48%.
W 2015 roku przez styczeń
i luty zarejestrowano 544 pojazdy marki DAF, natomiast
teraz mamy aż 806 sztuk.

PB: – To optymistyczne
dane, ale zeszły rok zaczął
się kiepsko, a teraz jest
wiele rejestracji pojazdów
zamówionych w ostatnim
kwartale.
ZK: – Zgadza się. W większości
były to zamówienia z zeszłego
roku, ale obserwuję też napływ
nowych, więc rynek wydaje się
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W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie DAF Trucks Polska udział wzięli (od lewej):
Zbigniew Kołodziejek, Marketing Manager DAF Trucks Polska i Karol Wójtowicz

być stabilny wzrostowo. Wynika to ze zwiększonego zapotrzebowania na usługi transportowe. Poza tym wszystkie
wskaźniki ekonomiczne idą
w górę. Zarówno eksport, jak
i rynek wewnętrzny zaczyna rosnąć, a bezrobocie systematycznie spada. Aż 36% firm deklaruje wzrost zatrudnienia,
a tylko 5% – spadek.

PB: – Trudno sobie wyobrazić, aby tak duże
wzrosty utrzymały się
do końca roku.
ZK: – Nie wiadomo do końca,
czego się spodziewać, a przewidywanie dokładnych wyników jest trochę wróżeniem
z kryształowej kuli. Myślę, że
aż tak dynamicznego przyrostu sprzedaży przez pozostałe miesiące nie będzie, ale rok
na pewno pozostanie wzrostowy. Z punktu widzenia
transportu nie ma żadnych
nowych zagrożeń, a jeśli biznes ma rozpoznane dotychczasowe przeciwności, to
umie sobie z nimi radzić.

PB: – Czy w tym roku
do wzrostu rynku w większym stopniu przyczyni
się branża budowlana?
ZK: – Mocno na to liczymy
i mamy co zaoferować naszym klientom. Szczególnie
myślę tu o naszych podwoziach 8x4 i 6x4, które w ze-

szłym roku chętnie wybierano
pod zabudowy hakowe. Duże
nadzieje wiążemy również
z 18-tonowym samochodem
LF dostępnym w wersji Construction. Jest on stosunkowo
lekki, dzięki czemu zapewnia
dużą ładowność. W roku 2015
sprzedaliśmy 170 podwozi
2-osiowych o DMC powyżej 16 ton, osiągając udział
w rynku na poziomie 16%.
W przypadku najcięższych samochodów 3-osiowych ten wynik był jeszcze lepszy, ponieważ zarejestrowano aż 213 naszych pojazdów. Ta liczba
przełożyła się na udział wynoszący 12%. Najmniej, bo tylko pięć sztuk, zostało sprzedanych podwozi czteroosiowych.

PB: – Pamiętamy czasy,
w których DAF Trucks Polska mocniej promował
swoje pojazdy dla branży
budowlanej, choćby poprzez liczne demówki.
ZK: – Już wcześniej spodziewaliśmy się, że rok 2015 będzie wyjątkowo dla transportu
międzynarodowego, natomiast
rynek pojazdów budowlanych
nadal pozostanie na niskim poziomie. Stąd też w taki sposób
ustawiliśmy nasze priorytety
i postanowiliśmy, że skoncentrujemy się na tym segmencie,
w którym jest dużo możliwości.
Czas pokazał, że nasze założenia były słuszne.

PB: – Czym zamierzacie
przekonać do swojej oferty klientów ?
ZK: Przede wszystkim sprawdzonymi pojazdami budowlanymi, ale także ciekawym
wsparciem, na przykład w postaci kontraktów serwisowych.
Dla klientów tego sektora są
one bardzo atrakcyjne, bo pozwalają na wyliczenie stałego
kosztu jednego kilometra bez
ryzyka, że z czasem ulegnie on
zwiększeniu. Poza tym zapewniamy finansowanie gotowych
pojazdów, to jest z zabudowami i jesteśmy właścicielem homologacji
europejskich
na wszystkie nasze samochody. W tej chwili każdy klient,
który odbiera od nas nowy pojazd serii CF lub XF, otrzymuje
voucher na bezpłatne przeszkolenie jednego kierowcy.
Nowa promocja jest związana
z przypadającym na ten roku dwudziestoleciem obecności marki DAF w Polsce.

Pytania zadawał:
Karol Wójtowicz
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Pół wieku fabryki kabin i osi DAF w Belgii
Firma DAF Trucks otworzyła swoją fabrykę kabin w Oevel (Westerlo,
Belgia) 50 lat temu. Dzisiaj DAF Trucks Vlaanderen N.V. jest wiodącą
i niezwykle nowoczesną placówką produkcyjną. Ponad 2200 pracowników produkuje każdego dnia 200 kabin i 450 osi do popularnych samochodów ciężarowych DAF CF i XF
Aby sprostać wzrastającemu
w latach 60. XX wieku zapotrzebowaniu na samochody
ciężarowe firmy DAF, musiały
zostać powiększone jej placówki produkcyjne. Firma
DAF miała wprawdzie wystarczająco dużo przestrzeni
w Eindhoven, ale niestety
brakowało tam pracowników.
Firma zakupiła 40 000 m2 terenu wzdłuż autostrady A13
w Oevelw regionie Kempen
w Belgii. Transakcja została
podpisana dzień przed Bo-

cach intensywnych prac,
dwie imponujące wielkością
prasy
Müllera
zostały
przeniesione z Eindhoven
do Belgii. Po tej operacji fabryka w Oevelw stała się samowystarczalna. Kilka miesięcy później firma DAF postanowiła powiększyć jeszcze
fabrykę kabin, przygotowując
się na wprowadzenie w 1968
roku zupełnie nowej generacji samochodów ciężarowych
z rewolucyjną na tamte czasy
odchylaną kabiną.

rowania kabin utworzono zupełnie nowy zakład, który
był w tym czasie najbardziej
ekologiczną fabryką w Europie. Niecałe trzy lata później

Produkcja kabin została w znacznej
mierze zmechanizowana, co dodatkowo polepszyło jakość wyrobów

Potwierdzeniem tego było wyprodukowanie w 2011 roku
dwumilionowej osi, a w 2014
roku milionowej kabiny.
W roku 2015 rozpoczęła się
budowa całkowicie nowej lakierni kabin. Ma ona być najnowocześniejszą placówką
tego typu w Europie i zwiększyć możliwości produkcyjne
fabryki kabin o 50%.
Produkcja w obu fabrykach
oparta jest na zamówieniach
klienta zgodnie z zasadą „just-in-time”. Oznacza to, że kabiny i osie są dostarczane do zakładu montażowego firmy DAF
w Eindhoven oraz do Leyland
Trucks w Wielkiej Brytanii niemalże bezpośrednio na linie
montażowe w precyzyjnie zaplanowanym momencie i w odpowiedniej kolejności, zgodnie
z
zamówieniami
klientów. – Fakt, że świętujemy teraz pięćdziesięciolecie produkcji
firmy DAF w Belgii jest niezwykłym uznaniem dla ponad 2.200
naszych pracowników – powiedział Harrie Schippers, prezes
firmy DAF Trucks N.V. – Dzięki

Produkcja w halach produkcyjnych o powierzchni 12 000 m2 rozpoczęła się w maju 1966 r, a już 5 lipca tysięczna kabina opuściła bramy fabryki

żym Narodzeniem 1964 roku.
Budowa fabryki o powierzchni 12.000 m2 rozpoczęła się
niemal natychmiast, aby możliwe było otwarcie jej w pierwszej połowie 1966 r, kiedy to 5
maja pierwsze cztery kabiny
opuściły linię produkcyjną.
Produkcja wzrosła gwałtownie, o czym świadczy fakt, że
już 5 lipca tysięczna kabina
została przetransportowana
z Oevel do Eindhoven. A już
26 sierpnia firma DAF Vlaanderen ogłosiła z dumą, że
może wyprodukować „każdy
rodzaj kabiny”. Pod koniec
tego roku po dwóch miesią-

W roku 1971 roku szybko rozwijająca się firma DAF przeniosła produkcję osi z Eindhoven
do Westerlo. Powstała tam nowoczesna hala produkcyjna o powierzchni trzynastu tysięcy metrów kwadratowych.
Wniesiono ją obok już istniejących obiektów, zwiększając
długość fasady wzdłuż autostrady do imponujących trzystu osiemdziesięciu metrów.
Liczba pracowników wzrastała
stopniowo aż do osiągnięcia tysiąca zatrudnionych.
W roku 1985 miały miejsce
kolejne wielkie inwestycje
w DAF Vlaanderen. Do lakie-

Każdego dnia w fabryce Daf w Oevel powstaje 450 osi do popularnych samochodów ciężarowych DAF CF i XF

duże inwestycje nastąpiły
też w fabryce osi, aby zapewnić ich najwyższą jakość
i sprawność.
W nowym tysiącleciu produkcja kabin została w znacznej
mierze zmechanizowana, co
dodatkowo polepszyło warunki i jakość pracy personelu fabryki. W tym czasie firma DAF
Trucks zainwestowała w obie
fabryki ok. 600 milionów euro.

ich olbrzymiemu oddaniu i zaangażowaniu możemy produkować samochody ciężarowe
wiodące na rynku pod względem niezawodności, wygody
oraz jakości. Nasze inwestycje
w DAF Trucks Vlaanderen N.V.
świadczą o naszej pewności
co do przyszłości
zakładu zlokalizowanego w Belgii.
www.daftrucks.pl
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Faktor 5 na szóstkę!
Faktor 5 firmy Goldhofer to system transportowy wykorzystywany w wielu specjalistycznych zastosowaniach. Jego konstrukcja stanowi optymalne połączenie najnowocześniejszej technologii z ekonomiką eksploatacji
Indyjskie przedsiębiorstwo
transportowe Lee & Muirhead
Pvt Ltd. eksploatuje najnowszej generacji zestaw Faktor 5 z dwudźwigarowym pomostem do załadunku bocznego. System transportowy
produkowany przez niemiecką firmę Goldhofer przeznaczony jest do różnorodnych
specjalistycznych zastosowań. Pozwala na bezpieczny
transport ładunków o masie
pięciokrotnie większej niż
wynosi ciężar własny pojazdu. Jego konstrukcja stanowi udane połączenie nowoczesnych technologii z rozwiązaniami umożliwiającymi ekonomiczną eksploata-
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cję. Zapewnia bezpieczeństwo w ciężkim transporcie,
zwłaszcza podczas przewozów wielkogabarytowych ładunków, takich jak transformatory, generatory czy też
wyjątkowo ciężkie elementy
budowlane i przemysłowe.
Swoje zalety ujawnia zwłaszcza na trasach, których
przebieg wymaga przekraczania przepraw mostowych.
Sprawdza się również doskonale w czasie przejazdów
po nawierzchniach szczególnie podatnych na uszkodzenia. Pionowy skok hydrauliki
o 1,80 metra, w połączeniu
z bezstopniowym poszerzaniem od 3,00 do 6,75 metra

Produkowany przez firmę Goldhofer zestaw o nazwie Faktor 5 umożliwia transport
ładunków o masie pięciokrotnie większej niż ciężar własny pojazdu

dowodzą dużej elastyczności
zestawu. Można go wykorzystywać do transportu elementów o długości od jedenastu do nawet ponad siedemnastu metrów.
– W Indiach konieczne stało
się wybudowanie kilku elektrowni o mocy od 660 do 800
MW. Takie przedsięwzięcia
wymagają zastosowania specjalistycznych środków transportowych. Szczególnie jeżeli

chodzi o przemieszczanie generatorów ważących nawet 450 ton. Właśnie z tego
powodu nasza firma zdecydowała się na zakup zestawu
Faktor 5 Goldhofera umożliwiający ekonomiczną realizację ciężkich zadań transportowych – tłumaczy Pankaj Gadhia, dyrektor zarządzający firmy Lee &
Muirhead Pt Ltd.
www.goldhofer.de
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Komatsu Poland Sp. z o.o.
Trakt Brzeski 72
05-070 Sulejówek k/Warszawy
tel. 22 783 00 62
fax 22 760 12 97
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INSTYTUCJE

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

POŚREDNIK
budowlany

Formaty reklam i ceny
Format

Szer. x wys.
mm

Krótka charakterystyka

1/8 strony

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

1/4 strony

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

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

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

II. i III. ok∏adka 210 x 297

7.500,- z∏

IV. ok∏adka

8.500,- z∏

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

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

Termin

Termin
zamówień

25.05.2016
15.07.2016
16.09.2016
18.11.2016

19.04.2016
06.06.2016
08.08.2016
02.11.2016

Termin dostarczenia
materia∏ów do druku
05.05.2016
20.06.2016
25.08.2016
26.10.2016

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

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

210 x 297

Formy p∏atnoÊci
kolor

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

Rabaty

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

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

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

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

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

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

!

Prenumerata - zamówienie 2/2016
Aby bezp∏atnie otrzymywać nasz dwumiesięcznik wystarczy wype∏nić poniższy formularz
i przes∏ać go faksem na numer 22 859-19-67 lub listownie pod adresem:
Pośrednik Budowlany, Dzia∏ Informacji, 02-784 Warszawa, Pasaż Ursynowski 1/45
Prosz´ o regularne, bezp∏atne przesy∏anie czasopisma „PoÊrednik Budowlany - Maszyny, Narz´dzia, Sprz´t”
imię i nazwisko:

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

nazwa firmy:

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

zakres dzia∏alności firmy:

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

ulica, numer domu:

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

kod pocztowy, miasto:

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

numer telefonu i faksu:

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

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

e-mail:

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez wydawcę czasopisma „Pośrednik Budowlany – Maszyny, Narzędzia, Sprzęt”- firmę Poland Marketing
Barański Sp. z o. o., Warszawa, ul. Pasaż Ursynowski 1/45. Dane te będą wykorzystywane wy∏ącznie do celów marketingowych. Będą mieć prawo do wglądu
w dane oraz możliwość ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane innym osobom ani firmom. Podanie danych jest dobrowolne.

Data, czytelny podpis i (lub) pieczęć osoby zamawiającej

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

