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Minikoparki Kubota – mocne i wydajne

Dobry sposób na pozyskanie maszyny

Hyundai z dwuczęściowym wysięgnikiem

Dobra koniunktura w branży budowlanej przyniosła olbrzymi wzrost zainteresowania minikoparkami w klasie 2,5-3 tony. Sukcesy
w ich sprzedaży odnosi też Kubota

Caterpillar Financial Services Poland od roku 1997 wspomaga rozwój polskiego budownictwa. Szeroki zakres narzędzi finansowych
umożliwia wsparcie dla klientów i dealerów

Hyundai CE dostarcza koparki kołowe i gąsienicowe klasy 14-30 ton z opcjonalnym dwuczęściowym wysięgnikiem. Rozwiązanie to cieszy
się dużym zainteresowaniem nabywców
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Lepiej się cieszyć niż zamartwiać

Wacker Neuson zwiększa skuteczność

LiuGong – ładowarki na miarę czasu

Rozmowa z Wojciechem Rzewuskim,
dyrektorem zarządzającym Manitou Polska

EZ53 to idealna koparka do prac w miejscach
o ograniczonej przestrzeni, na przykład
na miejskich placach budowy. Wrażenie robi
także jej wydajność kopania

Rosnące koszty działalności mogą być rekompensowane wyborem optymalnie dobranej
maszyny. Rozumieją to doskonale konstruktorzy firmy LiuGong Dressta Machinery
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Leasing z dwucyfrowym wzrostem

Liebherr R 922 – koparka szybka i wydajna

Rozmiar opony to nie wszystko

Czy firmy udźwigną potrzeby firm zainteresowanych leasingiem, wszak czeka nas boom budowlany, który w zgodnej opinii fachowców utrzymywać się będzie przez dwa-trzy kolejne lata.

Koparka Liebherr R 922 skonstruowana została do prac ziemnych oraz zastosowań w budownictwie infrastrukturalnym. Wyposażono ją
w systemy przyspieszające ruchy robocze

Problem właściwego doboru opon do maszyny budowlanej stanowi odwieczny dylemat
użytkownika, który staje w obliczu wymiany
ogumienia. Pytanie, który produkt wybrać?
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Finansowanie fabryczne Manitou Group

Dressta – sukces tkwi w szczegółach

Opony Galaxy – tańsze, ale nie gorsze!

W dobie wzmożonych potrzeb firm budowlanych niezwykle ważną kwestią staje się finansowanie maszyn i sprzętu. Manitou Finance
ułatwia pozyskanie specjalistycznego sprzętu

Prostota konstrukcji i niezawodność spycharek
Dressta okazały się kluczem do podboju wielu
światowych rynków. Maszyny sprawdzają się
w najbardziej ekstremalnych warunkach

W ciężkich warunkach placu budowy egzamin
zdadzą jedynie najlepsze, najwytrzymalsze
opony. Jak się okazuje w praktyce nie muszą
być przy tym wcale najdroższe
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Drodzy Czytelnicy,
w tym wydaniu Pośrednika Budowlanego postanowiliśmy przyjrzeć się nieco bliżej problemowi finansowania maszyn i sprzętu. Firmy budowlane mogą dziś przebierać w zleceniach, a ich potrzeby są coraz większe. Większy jest też
ból głowy, na jaką maszynę się zdecydować. A jeżeli już decyzja zostaje podjęta, to pojawia się kolejny problem.
Tym razem z brakiem rąk do pracy. Operatora, który pracowałby efektywnie i bezpiecznie, trzeba szukać ze świecą.
A znalezienie go często okazuje się niemożliwe, podobnie zresztą jak księgowej tuż po studiach, ale z dwudziestoletnim stażem w wielkich korporacjach… Ale żarty na bok! Operatora można znaleźć, a młodego, zdolnego po dobrym
kursie wypada obdarzyć kredytem zaufania. Potem tylko wystarczy sprawić mu dobrą maszynę… I tu dla niektórych
tu zaczynają się schody. Pytanie, jaka to ma być maszyna? Nowa czy używana. Kupiona za gotówkę czy wzięta
w leasing? Mimo wszystko takich dylematów jest teraz zdecydowanie mniej niż przed ćwierćwieczem, kiedy to zaczęliśmy wydawać Pośrednika Budowlanego. Koszt kredytu był wówczas na poziomie trzydziestu, a leasingu sześćdziesięciu procent rocznie. Prawdziwy kosmos! A na dodatek użytkownik nie mógł być pewny, że po zakończeniu
umowy wykupi maszynę na własność. Firma finansująca nie miała prawa podawać wartości wykupu, wszystko
ustalano „na gębę”. Umawiano się na przykład, że maszynę będzie można wykupić za kilkanaście procent wartości.
W świetle ówcześnie obowiązującego prawa było to działanie ze wszech miar nielegalne, bo na koniec umowy leasingu jej przedmiot powinien był być wykupiony za cenę rynkową. Wartości mocno się rozjeżdżały, leasingobiorcy,
którym kończyła się umowa mieli nieprzespane noce. Mogli liczyć tylko na to, że finansujący zachowa się przyzwoicie i dotrzyma danego słowa… Często nie dotrzymywał, a leasingobiorca, który przez cały czas chuchał i dmuchał
na maszynę, na koniec pozostawał z pustymi rękami… I niech ktoś mi powie, że kiedyś było lepiej!
Do redakcji przyszedł list. A w zasadzie nie przyszedł, tylko został przyniesiony. Bynajmniej nie przez listonosza.
Przyniósł go nam prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów Maszyn Budowlanych Jacek Małęczyński. List ma charakter
otwarty i jest dość krótki, ale treściwy. Nie tylko dlatego publikujemy go w całości. Mamy nadzieję, że w ten sposób
zapoczątkujemy dyskusję nad przyszłością Stowarzyszenia. Nie tylko dlatego, że popycha nas ku temu misja dziennikarska. W końcu kiedyś wspólnie z wieloma znamienitymi firmami nie po to je zakładaliśmy, by dziś z założonymi
rękoma przyglądać się, jak coraz bardziej chyli się ku upadkowi.
￼

Jacek Barański

Wydawca

Nasza ok∏adka:

WYDAWNICTWO
Poland Marketing Barański Sp. z o.o.
CZŁONEK-ZAŁOŻYCIEL STOWARZYSZENIA DYSTRYBUTORÓW MASZYN BUDOWLANYCH

Pasaż Ursynowski 1/45, 02-784 Warszawa, tel.: 22 859 19 65, 22 859 19 66, fax 22 859 19 67, www.posbud.pl
WYDAWCA

Jacek Barański

tel. 602 255 410,
e-mail: baranski@posbud.pl

MASZYNY BUDOWLANE

Jacek Barański, tel. 602 255 410
e-mail: baranski@posbud.pl

Marek Stańkowski, tel. 577 000 916
e-mail: stankowski@posbud.pl

REDAKTOR NACZELNA

Magdalena Ziemkiewicz

tel. 602 255 411
e-mail: ziemkiewicz@posbud.pl

Minikoparka
Kubota U27-4

POJAZDY BUDOWLANE
Micha∏ Markiewicz, tel. 602 292 114
e-mail: m.m@posbud.pl

NOWE MEDIA
Jan Barański, tel. 602 719 281
e-mail: janab@posbud.pl

SPRZEDAŻ REKLAM

Jonasz Frąckiewicz,

tel. 602 711 376
e-mail: frackiewicz@posbud.pl

Druk: GREG, Otwock

„Pośrednik Budowlany – Maszyny, Narzędzia, Sprzęt” jest kolportowany bezp∏atnie do osób i instytucji związanych
z branżą budowlaną. Aktualnie obowiązujący cennik reklam znajduje się na ostatniej stronie każdego wydania.

Materia∏ów nie zamówionych nie zwracamy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam i og∏oszeń oraz artyku∏ów reklamowych i informacji prasowych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadsy∏anych tekstów oraz opatrywania ich tytu∏ami i śródtytu∏ami.

MIESZANKA FIRMOWA

Autostrada-Polska 2018 – w maju wszystkie drogi prowadzą do Kielc!
Polscy drogowcy gorsze czasy pozostawili za sobą. Poprawę
nastrojów branży udokumentuje XXIII edycja Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego Autostrada-Polska,
która odbędzie się w dnich od 8 do 10 maja na terenie Targów
Kielce. Impreza zapowiada się jeszcze bardziej niż zeszłoroczna, która zgromadziła czterystu osiemnastu wystawców z dwudziestu krajów całego świata. Zajęła ponad trzydzieści tysięcy
metrów kwadratowych, a przybyło na nią przeszło czternaście
tysięcy zwiedzających. Organizatorzy liczą, że frekwencja w
tym roku przekroczy tę liczbę.
Targi od przeszło dwudziestu lat stanowią przegląd najnowszych osiągnięć branży budowlanej. Nie dziwi zatem, że określane są często mianem „kieleckiego święta drogownictwa”
Oprócz szerokiej gamy maszyn do budowy i utrzymania dróg,
mostów, wiaduktów, tuneli, stacji benzynowych w stoiskach
wystawców pojawi się także cały szereg nowości technologicznych. Z całą pewnością nie zabraknie zatem innowacyjnych
rozwiązań, między innymi z zakresu druku 3D czy robotyki.
O randze i prestiżu kieleckiej wystawy świadczy obecność znanych osobistości branży. Zeszłoroczną edycję Autostrady odwiedził Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Infrastruktury i Budownictwa – Jerzy Szmit oraz przedstawiciele wszystkich branżowych instytucji. W roku 2018 wydarzenie objęła honorowym patronatem Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. W targach co roku udział biorą branżowi specjaliści, których wsparcie
owocuje bogatą ofertą wydarzeń towarzyszących. Już teraz
organizatorzy zapraszają na konferencję „Infrastruktura drogowo-kolejowa. Przeszłość, Teraźniejszość, Przyszłość” organizowaną przez Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej w Kielcach. Na uwagę zasługuje również konferencja „Nowoczesna diagnostyka i naprawy
nawierzchni drogowych”, której tegoroczna edycja poświęcona zostanie nowoczesnej diagnostyce i naprawom nawierzchni
drogowych. Organizator – Instytut Badawczy Dróg i Mostów – zachęca do udziału w panelach poświęconych zagadnieniom między innymi z zakresu oceny stanu technicznego nawierzchni, zastosowania badań nieniszczących w diagnostyce nawierzchni,
oceny nośności nawierzchni, czy nieniszczących metod rozpoznawania konstrukcji nawierzchni drogowych. Podczas targów
planowane są pokazy dynamiczne sprzętu budowlanego w terenie. Gospodarzem wydarzenia ma być kopalnia PGS Góra
Maćkowa we Wrzosówce. Pokazy dynamiczne maszyn i sprzętu budowlanego odbędą się również na terenie targów.
Dla operatorów, jak co roku, zorganizowany zostanie Konkurs Operatorów Maszyn Budowlanych Big Bau Master. Kolejna, piąta już
edycja upłynie pod znakiem zmagań najlepszych operatorów z całej Polski. Wśród uczestników BBM, znajduje się również płeć piękna. Po raz pierwszy w historii wszystkich tego typu zawodów organizowanych w Polsce w minionym roku udział w rywalizacji wzięła
kobieta – Natalia Śniadowska z Prądnika Korzkiewskiego.
Targom Autostrada – Polska towarzyszą Międzynarodowe Targi
Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych Maszbud
oraz Międzynarodowe Targi Transportu Drogowego – Pojazdy
Użytkowe Rotra. Organizatorzy zapraszają do odwiedzenia Targów Kielce w dniach od 8 do 10 maja 2018. Szczegóły zapowiadającego się niezwykle obiecująco wydarzenia są dostępne
na stronie: www.autostrada-polska.pl
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Na terenie otwartym targów Autostrada-Polska króluje sprzęt budowlany prezentowany przez absolutną czołówkę światowych producentów

Zeszłoroczna edycja targów Autostrada-Polska była udana, odwiedziło ją przeszło
czternaście tysięcy gości, zarówno z kraju, jak i z zagranicy

Niektóre eksponaty z szerokiej gamy maszyn do budowy i utrzymania dróg, mostów,
wiaduktów i tuneli w szczególny sposób przykuwały uwagę zwiedzających

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

Światowo o zimowym utrzymaniu dróg
XV Zimowy Międzynarodowy Kongres Drogowy, który odbywał się
w ubiegłym tygodniu w Gdańsku, gościł przeszło tysiąc specjalistów z 42 krajów i aż 5 kontynentów. Wymiana doświadczeń na temat zimowego
utrzymania dróg w tak różnych warunkach geograficznych to znakomity pomysł.
Globalny charakter imprezy to jednak nie wszystko, jej rangę podkreślał fakt nie
tylko objęcia patronatem, ale i obecności na niej ministra infrastruktury Andrzeja
Adamczyka oraz ministrów transportu z Czarnogóry, Litwy i Japonii

Barometr zatrudnienia 2018
Według badań przeprowadzonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej budownictwo będzie w roku 2018 jedną z branż dotkniętych największym deficytem pracowników. Budownictwo jest też na pierwszych miejscach
w grupie zawodów obleganych przez cudzoziemców (głównie Ukraińców). Podkreśla się jednak, że choć pracownicy zza wschodniej granicy gotowi są wykonywać pracę, do której nie można znaleźć chętnych wśród zarejestrowanych
bezrobotnych, oczekiwania tej grupy pracowników stopniowo wzrastają.

Utonął w kopalni kruszyw
Tragiczny wypadek miał miejsce w kopalni kruszyw w Kobylicach
(województwo opolskie). Rano 23 lutego podczas pracy w wyrobisku pod
ciężarówką osunęła się ziemia i pojazd zatonął w zbiorniku wodnym. Kabina
bardzo szybko znalazła się pod wodą, a kierowcy nie udało się jej opuścić na
czas. Natychmiast wezwano służby ratownicze. Ponieważ zbiornik ma 10
metrów głębokości, niezbędna była pomoc nurków.

JCB tuż przed Caterpillarem
To była już siódma edycja rankingu opartego na analizie zainteresowania ogłoszeniami zamieszczanymi w serwisie OTOMOTO.
Mimo że jego nazwa to „Internetowy Samochód Roku 2017”, wśród ośmiu kategorii znalazły się też maszyny budowlane. Ogłoszenie wyników odbyło się
w Hali Najwyższych Napięć Instytutu Energetyki w Warszawie, Miejsce to zostało wybrane nieprzypadkowo – po raz pierwszy pojawiła się bowiem kategoria
samochodów hybrydowych i aut elektrycznych, a gości na miejsce dowoziły
elektryczne taksówki.

Spotkanie dealerów Doosan Infracore
Europejscy dealerzy Doosan Infracore spotkali się w hiszpańskiej Maladze. W zjeździe udział wzięło 140 osób, w tym kadra menedżerska wielu firm dystrybucyjnych
sprzętu Doosan. Było to pierwsze tak duże spotkanie od momentu powrotu przez
firmę na rynek maszyn ciężkich. Wcześniej za sektor maszyn ciężkich na rynkach
rozwiniętych – w tym w Europie i Ameryce Północnej – odpowiadała spółka Doosan Bobcat. Przeprowadzony w ubiegłym roku proces przeniesienia działalności
umożliwił firmie Doosan Infracore powrót do gry od początku roku 2018

Czy maszyny zabiorą nam pracę?
Niemal codziennie przeczytać można o nowych pomysłach na zautomatyzowanie maszyn i pojazdów. Autonomiczne samochody i maszyny budowlane
oraz górnicze mają być powszechne już w nieodległej przyszłości, w Europie
jest to kwestia dwudziestu lat, a w Chinach podobno nawet mniej niż dziesięciu. Tak szybkie zmiany budzą nie tylko podziw, ale i duże obawy. Bo o ile
nikt nie protestuje przeciw wyręczeniu się automatem w szkodliwym środowisku, to pojawia się pytanie – czy w przyszłości operatorzy i kierowcy nie zostaną bez pracy. Volvo Trucks stara się uspokoić te obawy.
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Caterpillar zapobiega wypadkom!
„Sekundowy sen”, czyli przysypianie za kierownicą, to problem
nie tylko prowadzących samochód, ale i operatorów maszyn budowlanych i pojazdów poruszających się w ruchu pozadrogowym. Monotonne
powtarzanie tej samej trasy, tych samych czynności, może spowodować spadek
percepcji, a nawet bezwiedne przyśnięcie. Jak bardzo jest to niebezpieczne, tłumaczyć nie trzeba. Caterpillar opracował metodę zapobiegania takim sytuacjom.

Diesel roku? Tym razem to Deutz!
Fachowe czasopismo branżowe „Diesel” przyznało jednostce Deutz TCD 9.0
tytuł DIESEL OF THE YEAR dla silnika wysokoprężnego o najciekawszej konstrukcji Prestiżowa nagroda jest przyznawana co roku. W tym roku jej wręczenie odbędzie się w Paryżu podczas międzynarodowych targów INTERMAT. Nie
jest to pierwsze takie wyróżnienie dla firmy Deutz. W roku 2010 identycznym tytułem uhonorowany został kompaktowy silnik TCD 2.9.

Japonia buduje giga-falochron
Wysoki na 12,5 metra betonowy mur o długości prawie 400 kilometrów powstaje w Japonii, by zapobiec skutkom kolejnych tsunami. Koncepcja budowy gigantycznego falochronu narodziła się siedem lat temu, kiedy fala oceaniczna wzbudzona trzęsieniem ziemi wdarła się w głąb lądu zabijając 18 tysięcy osób i powodując olbrzymie straty materialne. Dotychczas betonowy falochron miał wysokość 4 metrów. Czy jednak jej potrojenie wystarczy, skoro
tsunami z 2011 roku osiągnęło wysokość nawet 40 metrów?

Święto recyklingu!
Wczoraj, 18 marca, po raz pierwszy obchodziliśmy Światowy
Dzień Recyklingu. Ideą celebrowania takiego święta jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na wartość odpadów, które stały się jednym z najważniejszych zasobów świata. Światowy Dzień Recyklingu ma zmienić spojrzenie na odpady, które nie muszą być bezwartościowymi i kłopotliwymi śmieciami.
Branża budowlana oraz rozbiórkowa w Europie generuje obecnie 30% wszystkich odpadów na naszym kontynencie.

Camso prezentuje nowe opony!
Na początku marca w Barcelonie Camso (dawniej Camoplast Solideal) zaprezentowało swoim klientom, członkom zespołu handlowego z całego świata i przedstawicielom mediów nowe opony do maszyn budowlanych i wózków widłowych. Pierwsza europejska edycja „Road Free” Camso Experience wzniosła szkolenia produktowe na zupełnie nowy poziom. W ciągu trzech dni dzięki pokazom, prezentacjom,
jazdom testowym i zadaniom grupowym uczestnicy spotkania mieli okazję w sposób interaktywny poznać nowe produkty Camso. Było to trzynaście nowych opon!

Czas burzenia
Żeby coś zbudować, coraz częściej trzeba najpierw zburzyć coś innego.
Zwłaszcza w miastach ta zależność zaczyna stawać się coraz bardziej powszechna. Ale nie tylko w obszarach zurbanizowanych. Podczas konferencji
branży wyburzeniowej w Niemczech oceniono, że do rozbiórki w najbliższej
przyszłości, a dokładniej w ciągu 10-15 lat, pójdzie czterdzieści procent mostów i wiaduktów w tym kraju.

Pośrednik Budowlany
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Pośrednik Budowlany z wizytą w „siarczystym” muzeum
W drugiej połowie ubiegłego stulecia Tarnobrzeskie Zagłębie Siarkowe było światowym centrum wydobycia i przetwarzania siarki elementarnej. U schyłku lat osiemdziesiątych rodzimy
minerał zastąpiła tania siarka odzyskiwana przy oczyszczaniu ropy naftowej i gazu ziemnego.
Zlikwidowano więc kopalnie odkrywkowe w Piasecznie i Machowie, a także otworowe w Grzybowie, Jeziórku i Baszni oraz poddano je rekultywacji. Dziś w Tarnobrzegu o kopalnictwie siarki przypomina jedyne w Europie Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego
Placówka stanowiąca oddział
Muzeum Historycznego miasta Tarnobrzegu rozpoczęła
działalność w roku 2013. Pomysł na jej stworzenie narodził się jednak już dziesięć lat
wcześniej podczas obchodów pięćdziesiątej rocznicy
odkrycia złóż rudy siarkowej
w okolicach Tarnobrzegu.
Muzeum mieści się w klasycystycznym spichlerzu zbudowanym w roku 1843 przy ulicy profesora Stanisława Pawłowskiego. Ten żyjący w latach 1910-92 geolog i geofizyk był odkrywcą polskich
złóż siarki w tak zwanym zapadlisku przedkarpackim.
Wielkie wrażenie na zwiedzających wywiera zajmująca całą ścianę realistyczna diorama przedstawiająca odkrywkę wraz z panoramicznymi fotografiami gigantycznych koparek frezowo-czołowych,
których zadaniem było zdejmowanie nadkładu. Uzupełniają ją modele maszyn stosowanych w kopalniach odkrywkowych w Piasecznie
i Machowie, a także bryły
skrystalizowanej siarki. Dzięki tej instalacji widz w magiczny sposób przenosi się
w czasie i ma niepowtarzalną
okazję poczuć się górnikiem
na „dołku”. Jego podświadomość automatycznie wyczuwa przejeżdżające nieopodal
urabiające rudę ciężkie spycharki oraz jednostajny szum
taśmociągów dochodzący
z oddali. Oczami wyobraźni
widzi koparki ładujące urobek
do kruszarek. Nagle zrywak
spycharki z impetem zagłębia się w twarde podłoże.
Stalowy ząb pokonuje stawiany mu opór, a nagły ryk
silnika oznajmia ruch maszy8 Pośrednik Budowlany

ny do przodu. Za chwilę
na powierzchni pojawiają się
kawałki skruszonego żółtego
minerału. Na twarzy operatora jaśnieje uśmiech zadowolenia z tego, że po raz kolejny
wydarł z ziemi cenny materiał
i nie zniszczył zrywaka ma-

kopalnie i zakłady przetwórstwa siarki przynosiły olbrzymie dochody dla miasta, regionu i kraju. W naszych kopalniach wydobywano 4,5 miliona ton siarki w ciągu roku,
podczas gdy na całym świecie
było to 10 milionów ton rocz-

Całą ścianę zajmuje realistyczna diorama przedstawiająca odkrywkę wraz z panoramicznymi fotografiami gigantycznych koparek frezowo-czołowych

szyny kupionej za ciężkie dewizy. Nieraz zdarzało się
bowiem, że do kruszenia rudy
należało użyć dynamitu…
Wśród modeli podstawowych
maszyn górniczych i pomocniczych z łatwością można rozpoznać spycharkę marki Caterpillar z charakterystycznym trójkątnym układem
gąsienicowym. Towarzyszy jej
metalowy model największej
stalowowolskiej spycharki TD40C o mocy silnika 520 KM
i sile uciągu prawie 1.100 kN.
To właśnie te maszyny przez
ponad trzydzieści lat eksploatacji wyrobiska były podstawowymi urządzeniami kruszącymi siarkową rudę. Praca
na „dołku” trwała non-stop
przez cały rok. – Naszym
głównym celem jest zachowanie pamięci o nieistniejącym
już zagłębiu siarkowym. Chcemy przypominać, że tutejsze

nie – wyjaśnia doktor Adam
Wójcik-Łużycki, twórca „siarczystego” muzeum, historyk
sztuki, muzeolog, kustosz dyplomowany.
W muzeum zwiedzić można dwie ekspozycje: „Polski
przemysł siarkowy” oraz „Siarka w dawnej Polsce. Tradycje
górnicze”. Pamiętać należy, że
w naszym kraju tradycje wydobywania siarki sięgają czasów
średniowiecza.
Dowodem
na to jest choćby legenda
o Smoku Wawelskim, którego
zgładzono podrzucając mu barana wypełnionego siarką. Legenda
została
spisana w XII stuleciu przez Wincentego Kadłubka. Zwiedzający mogą dowiedzieć się, że
słowo „siarka” wprowadził
do języka polskiego na początku dziewiętnastego wieku Jędrzej Śniadecki (17681838) – lekarz, biolog, che-

mik, filozof i publicysta-satyryk. – Wywiódł je od określeń
„siarczysty mróz”, „siarczyste
przekleństwo”, przez co podkreślił właściwości tego pierwiastka. To on opracował zręby polskiej terminologii chemicznej oraz napisał pierwszy
polski podręcznik chemii. Stosowana przez niego terminologia chemiczna, która znacznie odbiega od ogólnie przyjętej na świecie, obowiązywała w polskich podręcznikach
chemii aż do końca lat siedemdziesiątych ubiegłego
stulecia i do dzisiaj jest obecna w nietypowych, polskich
nazwach pierwiastków. Są to
dla przykładu: wodoród (wodór), węgiel, krzem czy siarka, zaś kwasoród to tlen. W innych europejskich językach
nazwy tych pierwiastków pochodzą bezpośrednio od ich
nazw łacińskich: hydrogenium, carboneum, silicium,
sulphur, oxygenium – objaśnia kustosz muzem.
Oglądając kolejne ekspozycje zapoznajemy się z wieloma ciekawostkami przemysłu
siarkowego, jak choćby z flotyllą statków do przewozu
siarki, których Polska miała
najwięcej, bo aż osiem, podczas gdy na całym świecie
było ich zaledwie trzynaście.
Dzięki uprzejmości dyrekcji
kopalni w Machowie w posiadaniu muzeum znalazł się
zbiór czterech tysięcy zdjęć
dokumentujących powstawanie i pracę zakładu. – Musimy
zdawać sobie sprawę, że odkrycie pod Tarnobrzegiem rodzimej siarki, wymogło na polskich inżynierach i naukowcach opracowanie nowatorskich metod jej wydobycia
dostosowanych do specyfiki
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tego terenu i złoża. Dlatego
staramy się uratować od zapomnienia te nowatorskie myśli technologiczne i prezentujemy schematy działania kopalni odkrywkowej oraz otworowej, czyli tzw. podziemnego
wytopu – zauważa muzeolog.
Muzeum, oprócz cennych
eksponatów i materiałów archiwalnych,
zgromadziło
także interesującą kolekcję
mundurów górniczych i medali, okolicznościowych pucharów na piwo oraz różnych minerałów o bajecznej
kolorystyce. Są tu również
przedmioty stosowane przez
stację ratownictwa górniczego, począwszy od sprzętu
służącego do komunikacji,
a kończąc na ochronnych
skafandrach. Przed budynkiem muzeum znajduje się
niewielki skansen, a w nim
fragmenty gigantycznych
maszyn stosowanych przy
wydobywaniu siarki.
Źródła historyczne wskazują
podkrakowskie Swoszowice
jako miejsce, w którym
na przełomie XIII i XIV wieku
bożogrobcy dla celów leczniczych zbierali pojawiającą się
na kamieniach siarkę. Wkrótce w Swoszowicach pojawiły
się pierwsze w Polsce kopalnie siarki, a w roku 1415 król
Władysław Jagiełło nadał
mieszczanom krakowskim
przywilej wydobywania tego
minerału – opowiada historyk. – W głębokiej nawet
na 15 metrów kopalni pracowało ponad 30 górników. Natomiast w usytuowanych
obok nich hutach wydobytą
rudę przerabiało pięciu, sześciu hutników. Prawdopodobnie już w XIII stuleciu siarkę wykorzystali Tatarzy w decydującej fazie bitwy pod Legnicą. Wypuszczone przez
nich latawce z płonącą siarką
wywołały popłoch wśród liczniejszego rycerstwa Henryka
Pobożnego.
Zdaniem dr Wójcika – Łużyckiego siarka mogła być jednym z powodów przeniesienia stolicy z Krakowa do War-

szawy. – Król Zygmunt III Waza wraz ze znanym wtedy alchemikiem Michałem Sędziwojem wykonywali doświadczenia m.in. z użyciem siarki.
W listopadzie 1595 roku nie
zapanowali nad procesami
chemicznymi i doprowadzili
do pożaru. W konsekwencji
ogień strawił wnętrza pomieszczeń jednego ze skrzy-

sieńka, miała dodawać siarki
do kosmetyków. Podobno
dzięki temu do późnej starości zachowała piękną cerę.
Po wyjściu z „siarczystego”
muzeum nasuwa się pytanie,
czy siarka jest aż tak istotnym
i niezbędnym pierwiastkiem
dla człowieka? Okazuje się, że
tak, ponieważ jest pierwiastkiem biogennym, ważnym

Muzeum, oprócz cennych eksponatów i materiałów archiwalnych, zgromadziło także interesującą kolekcję mundurów górniczych

Adam Wójcik-Łużycki, twórca „siarczystego” muzeum, historyk sztuki,
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W naszych kopalniach wydobywano 4,5 miliona ton siarki w ciągu roku

deł Zamku Wawelskiego. I jeszcze jedna historyczna ciekawostka: żona króla
Jana III Sobieskiego – Maria
Kazimiera, znana jako Mary-

składnikiem białek roślinnych
i zwierzęcych. Obecna jest
w dwóch aminokwasach – metioninie i cysteinie oraz w wielu witaminach, hormonach czy
koenzymach. Niedobór siarki
w ludzkim organizmie powoduje różnego rodzaju dolegliwości, między innymi rogowacenie naskórka, łamliwość
i wypadanie włosów oraz choroby paznokci.
Już w starożytności siarki
używano do wytwarzania kosmetyków i lekarstw - głównie
w postaci różnego rodzaju
maści - oraz jako środka dezynfekcyjnego. Stosowano ją
też jako kadzidło (sic!) i dzięki temu stała się mirrą wieków
średnich. Obecnie to podstawowy surowiec do wytwarzania kwasu siarkowego oraz
lekarstw i kosmetyków. Jej
złoża, oprócz Polski, występują między innymi na Sycylii, w Luizjanie i Teksasie
(USA), na Ukrainie, w Japonii
oraz na terenach Turkmenistanu i Uzbekistanu. Siarka
występuje zarówno w stanie
rodzimym, jak i w postaci
wielu minerałów. Są to zarów-

no siarczki (piryt, chalkopiryt,
markasyt, blenda cynkowa,
galena, cynober), jak i siarczany (gips, anhydryt, baryt,
kainit, celestyn, kizeryt).
Pomimo wielowiekowej tradycji w jej pozyskiwaniu i zastosowaniu, siarka jako
współczesny surowiec wielkiej chemii przemysłowej
i masowy towar obrotu światowego, pojawiła się stosunkowo niedawno. Jest ona
obecnie produktem wyjściowym w wielu gałęziach przemysłu, stosujących technologie chemiczne, jak np.: przemysł nawozów mineralnych,
petrochemiczny,
włókien
sztucznych, gumowy i kauczuku syntetycznego, materiałów wybuchowych (prochu
dymnego), celulozowo-papierniczy, zapałczany, spożywczy, tekstylny, szklarski,
hutniczy, a także w gospodarce rolnej i lecznictwie.
Siarka jest podstawowym surowcem wielkiego przemysłu
chemicznego, który wykorzystuje ją nie tylko w przedstawionym już zakresie, ale również do produkcji wielkiej ilości różnorodnych związków
siarki. Występuje ona jako
składnik około pięćdziesięciu
ważniejszych chemikaliów takich, jak: kwas siarkowy,
dwutlenek siarki, dwusiarczek węgla, kwas chlorosulfonowy i inne. Doskonale obrazuje to tak zwane „siarczane koło” wiszące na ścianie.
Dlatego też warto poświęcić
mu dłuższą chwilę.
Naprawdę warto odwiedzić
„siarczyste” muzeum w Tarnobrzegu, żeby przekonać
się na własne oczy jak powstawał polski przemysł siarkowy, jak prosperował i jakie
piętno odcisnął nie tylko
na krajowej gospodarce, ale
także w tradycji górniczej. Dr
Adam Wójcik-Łużycki serdecznie zaprasza wszystkich
zainteresowanych do swojego królestwa i obiecuje, że
nie poskąpi zwiedzającym
różnych ciekawostek związanych z polską siarką.
Pośrednik Budowlany
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Co dalej ze Stowarzyszeniem Dystrybutorów Maszyn Budowlanych?
Nad działalnością, a wręcz nad sensem istnienia Stowarzyszenia Dystrybutorów Maszyn Budowlanych zaczęliśmy zastanawiać się w poprzednim numerze naszego czasopisma. Działalność naszej branżowej organizacji śledzimy bowiem pilnie
od samego jej powstania, jako że byliśmy uczestnikami zebrania założycielskiego. Przez cały ten czas oddawaliśmy nasze
łamy SDMB informując, relacjonując i kibicując, wierząc, że taka organizacja jest nam potrzebna. Jak się jednak okazuje,
w branży pojawiły się nowe, młode firmy, które o istnieniu
SDMB nie mają zielonego pojęcia. Nie brały udziału w maszynowych piknikach, które już wiele lat temu gromadziły firmy
m.in. na boisku szkolnym przy Ośrodku Szkolenia Operatorów
w Mińsku Mazowieckim. Tak, ta formuła już była w naszej branży, może za wcześnie, bo wtedy wszyscy woleli jeździć na targi niż stworzyć własną branżową imprezę. Teraz wszystko się
zmieniło, niestety, nie udały się także próby wykreowania naszej polskiej Baumy. Zamiast jednej wielkiej imprezy targowej
mamy dwie duże, a kilkanaście (bo liczba chętnych wciąż rośnie) ośrodków targowych stara się organizować własne targi
o regionalnym charakterze i – co ciekawe – znajduje coraz wię-

cej chętnych do udziału. Może to kwestia mniejszych kosztów,
a może możliwość pokazania się w kilku regionach kraju zamiast w jednym, gdzie wszyscy nie dojadą? Tak naprawdę było by ciekawie poznać opinię tych firm i właśnie po to zostało
stworzone nasze Stowarzyszenie. Miało być forum wymiany
opinii i poglądów, miało pomagać w podejmowaniu decyzji
dzięki wiedzy pozyskanej od kolegów z podobnych firm. Ta
formuła sprawdza się w wielu branżach, a organizacje skupiające firmy maszynowe działają i rosną w wielu krajach. Włoskie stowarzyszenie potrafi nawet lobbować do swoich parlamentarzystów o wprowadzenie konkretnych przepisów pomagających w prowadzeniu biznesu. U nas... brak porozumienia
i chęci stworzenia własnej izby gospodarczej (bo do tego niezbędna jest frekwencja, a o tą na zebraniach najtrudniej).
Chcemy zatem otworzyć dyskusję nad przyszłością SDMB.
Deklarujemy publikację wszystkich opinii, które pozyskamy.
Mamy już pierwsze wypowiedzi, ale rozpoczynamy od listu,
który wystosował do członków SDMB i wszystkich osób zainteresowanych wsparciem działania tego stowarzyszenia jego
dotychczasowy prezes Jacek Małęczyński.

Szanowni Państwo!
Minął kolejny rok istnienia a raczej trwania Stowarzyszenia Dystrybutorów Maszyn Budowlanych. I nie był to rok, który
zapisałby się w historii organizacji czymś pozytywnym.
Nasza działalność praktycznie zamarła i istniejemy tak naprawdę tylko na papierze.
Dlaczego tak się dzieje? Analizując naszą ponad 10-letnią działalność doszedłem do wniosku, że wyczerpała się lista tematów wspólnych dla branży maszynowej, wokół których można by skupić działalność firm bądź co bądź konkurencyjnych
względem siebie.
Takich tematów było w przeszłości kilka:
1/ targi maszynowe,
2/ raportowanie sprzedaży maszyn,
3/ pikniki maszynowe,
4/ Biuro Rzeczoznawców Technicznych,
5/ walka z nieuczciwą konkurencją,
6/ system oceny maszyn na zgodność z wymogami UE.
I tak naprawdę przetrwał tylko jeden temat. Stworzyliśmy „System raportowania sprzedaży maszyn”, który dostarcza
uczestnikom bieżących informacji o sytuacji na rynku. Z uwagi na fakt, że program ten jest realizowany przez niezależną
firmę zewnętrzną na podstawie bilateralnych umów z poszczególnymi uczestnikami dalszy udział w nim Stowarzyszenia
jako organizacji jest czysto iluzoryczny.
Z kolei próba wykreowanie jednej dużej i nowej imprezy targowej tylko dla maszyn budowlanych po dwóch kolejnych próbach skończyła się tak jak się skończyła czyli fiaskiem.
MT INTERMASZ został przyłączony do targów ogólnobudowlanych BUDMA i być może to jest dobry kierunek, choć organizując dwie poprzednie edycje MT INTERMASZ zawsze mówiło się, że zima i hala nie są dobre dla prezentacji maszyn
budowlanych. Nie widzę tylko za bardzo jaką rolę moglibyśmy w tym odegrać jako Stowarzyszenie.
Dalszych wspólnych tematów na dzień dzisiejszy nie ma a bez wspólnego interesu każda organizacja traci rację bytu.
Otrzymując z rąk Pośrednika Budowlanego nagrodę INSPIRACJE 2017 chciałbym, żeby to była inspiracja dla wszystkich
członków Stowarzyszenia do dyskusji i uzyskania odpowiedzi na podstawowe pytanie „Co dalej?”
Jacek Małęczyński
Prezes Stowarzyszenia
Dystrybutorów Maszyn Budowlanych
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Minikoparki Kubota – mocne, zwarte i wydajne
Dobra koniunktura w branży budowlanej przyniosła olbrzymi wzrost zainteresowania minikoparkami w klasie 2,5-3 tony. Sukcesy w ich sprzedaży
odnosi też Kubota. Dość powiedzieć, że w porównaniu z rokiem ubiegłym popyt na tego typu maszyny japońskiej marki wzrósł dwukrotnie
Tak silne zainteresowanie
maszynami Kubota wynika
w głównej mierze z konieczności znalezienia kompromisu pomiędzy kompaktowymi
gabarytami a maksymalną
mocą i wydajnością koparek. – Z rozmów z klientami
wynika, że chętnie poszerzaliby swój park maszynowy
o koparki powyżej trzech ton,
niemożliwym do przeskoczenia ograniczeniem są tu jednak masa i gabaryty komplikujące transport maszyny pomiędzy placami budowy – tłumaczy Marcin Melon, dyrektor handlowy w firmie Polsad
będącej jedynym w Polsce
dystrybutorem pełnej gamy
sprzętu Kubota wykorzystywanego w branży budowlanej, komunalnej i rolniczej.
Większe maszyny muszą być
transportowane na przyczepie
powyżej 3,5 DMC wyposażonej w hamulce pneumatyczne.
Kierowca musi posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii, a za przejazdy takim zestawem na niektórych drogach trzeba uiszczać opła-

ty. – Wszystko to rzeczywiście
odstręcza klientów od zakupu
większych maszyn. Polsad ma
jednak dla nich alternatywę.
Koparki
Kubota
klasy
do trzech ton imponują parametrami roboczymi, wydajnością, jakością wykonania gwarantującą długą żywotność
oraz niskimi kosztami eksploatacji. Biorąc pod uwagę aktualne potrzeby rynku staramy
się mieć w ciągłej sprzedaży
koparki KX027-4 GL, KX030-4
GL oraz U27-4 GL w wersji
High Spec. Każda z nich ma
ciężar roboczy poniżej trzech
ton – tłumaczy Marcin Melon.
Dla wszystkich zainteresowanych koparkami marki Kubota
z pewnością pomocne okazać
się może rozszyfrowanie skrótów zawartych w symbolach
poszczególnych modeli. I tak,
oznaczone symbolem GL koparki na gumowych gąsienicach wyposażone są w długie
ramię wysięgnika i dodatkowy
obwód hydrauliczny służący do zasilania osprzętu.
Symbol GL HI oznacza długie
ramię wysięgnika i dwie linie

hydrauliczne do obsługi
osprzętu. Operator może
płynnie sterować proporcjonalnie obiema liniami hydrau-

Koparka Kubota U-48-4GLS2 klasy do pięciu ton o zerowym obrysie wyposażna została standardowo w wysięgnik z długim
ramieniem i dwie linie hydrauliczne

licznymi. Funkcja Auto Shift
umożliwia automatyczną zmianę biegów – z pierwszego
na drugi lub odwrotnie – bez
utraty siły trakcji w zależności
od obciążenia przy wykonywaniu skrętów lub spychaniu
urobku lemieszem.

Maszyny w wersji KX mają
przeciwwagę lekko wystającą
poza obrys gąsienic, podczas gdy koparki oznaczone
symbolem U odznaczają się
tak zwanym zerowym obrysem. W efekcie ich operator
może dokonywać pełnych
obrotów nadwoziem bez ryzyka kolizji nawet gdy maszyna pracuje bezpośrednio
przy ścianie budynku.
Wersja HI obejmuje wyposażenie w dwie dwukierunkowe
linie hydrauliczne. Są one sterowane proporcjonalnie. Operator może ustawić żądaną
wartość przepływu, co znacznie poszerza zakres zastosowań aktywnego osprzętu roboczego. Maszyna poradzi
sobie nawet z zasilaniem
układarki kostki brukowej. Koparki w wersji HI wyposażono
we wspomnianą już wcześniej funkcję Auto Shift.
Wszystkie wymienione koparki wyposażone są w szybkozłącza w wersji mechanicznej
lub hydraulicznej. Zwykle
klienci wyposażają maszyny
w trzy rodzaje łyżek, dwie
do kopania oraz skarpową
hydrauliczną. Coraz częściej
decydują się też na opcjonalny automatyczny układ centralnego smarowania ułatwiający codzienną obsługę.
www.polsad.net
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Lepiej się cieszyć niż zamartwiać
– Na początek pewnie trochę ponarzekamy?
– Dlaczego? Nie widzę większych powodów do narzekań.
– Czyżby? Branża budowlana ma się wprawdzie dobrze,
ale… Wszyscy mamy przecież w pamięci budowlany boom
z roku 2007 i gigantyczny krach, który po nim nastąpił…
– Sytuacja pod pewnymi względami przypomina tę sprzed
jedenastu lat, ale dziś mamy jednak do czynienia z odmiennymi realiami. Nie nęka nas światowy kryzys finansowy, nasza sytuacja ekonomiczna jest zdecydowanie lepsza. Boom
z roku 2007 wybuchł gwałtownie i trwał dość krótko. Spadki
sprzedaży, które po nim nastąpiły sprawiły, że branża zadrżała w posadach. Była niczym dorodny dąb z podciętymi
korzeniami, który tracąc oparcie przewraca się z wielkim hukiem. To był olbrzymi szok! Jestem jednak przekonany, że
teraz czegoś takiego nie doświadczymy. Wiadomo, że
po każdym wzroście przychodzi spowolnienie. Trzeba się
z tym liczyć, ale tym razem nie będzie ono tak dramatyczne.
– Czyli mimo wszystko jest Pan optymistą?
– Nie nazwałbym siebie bezkrytycznym optymistą, ale jestem
dobrej myśli. Cały szereg wskaźników ekonomicznych i zacho-

wań rynku utwierdza mnie w przekonaniu, że będziemy mieli co
robić. Myślę, że powinniśmy myśleć pozytywnie i dbać o do-

brą atmosferę, robić swoje i nie przejmować się zbytnio analizami, których autorzy każą nam się stale zamartwiać. Raz
po raz straszą nas wielkim krachem. Jeżeli kierowałbym się
ich prognozami, to minionej jesieni odwodziłbym dealerów
od zamawiania maszyn w obawie, że będą zalegać i kurzyć
się na placach. Jeżeli bym tak postąpił, to dziś nie byłoby
czym handlować. Moim zdaniem dobra passa potrwa minimum dwa-trzy lata. Przed nami dobry okres dla całej naszej
branży. Trzeba się tym cieszyć, a nie martwić na zapas!

– Malkontenci odpowiedzą Panu, że okres prosperity będzie zbyt krótki, by przygotować się na gorsze czasy…
– Ciekawe zatem, co mieliby do powiedzenia, gdyby przez
cały czas utrzymywała się stagnacja? Okres prosperity – myślę, że wszyscy możemy przyczynić się do tego, by trwał on
jak najdłużej – trzeba jak najlepiej wykorzystać, by na koniec
zabezpieczyć się przed twardym lądowaniem. Pytanie tylko,
jak dystrybutorzy maszyn i sprzętu wykorzystają hossę, kto
i jak przygotuje się na nadejście gorszych czasów. Dziś jest
to wielka niewiadoma, biorąc jednak pod uwagę skokowo rosnącą liczbę zamówień na maszyny i sprzęt, jestem przekonany, że będzie dobrze. Po prostu musi!
– Łatwo Panu mówić, bo Manitou Group jest w tej dobrej sytuacji, że produkuje maszyny dla różnych branż.
Kryzys nie dotknie wszystkich naraz…
– Aktywność Manitou Group na wielu polach działania to
ogromna, trudna wprost do przecenienia zaleta. To, że nie mamy zawężonego pola działania, wynika z obrania i konsekwentnej realizacji odpowiedniej strategii. Dywersyfikacja produkcji daje możliwość złapania drugiego oddechu w okresie
dekoniunktury, ale nie chroni całkowicie przed problemami.
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Rozmowa z Wojciechem Rzewuskim,
dyrektorem zarządzającym Manitou Polska
Głównym odbiorcą maszyn produkowanych przez Manitou
Group jest niezwykle podatna na wszelkie zawirowania branża
budowlana. Teraz rynek budowlany rośnie, wzrasta też zapotrzebowanie na ładowarki teleskopowe. Także w Polsce, choć
nie są to ciągle wzrosty, jakich należałoby oczekiwać. Mam
spory niedosyt, bo potencjał polskiego rynku jest zdecydowanie większy niż osiągane tu realne wartości sprzedaży.
– Problem ten nie dotyczy tylko ładowarek teleskopowych, ale wszystkich maszyn budowlanych…
– To prawda, odczuwamy to także jako importer maszyn marki Gehl i Mustang. Rynek ma potencjał, ale nie przekłada się
to na liczbę transakcji. Przyczyny tego są różne, ale należy zakładać, że w dłuższej perspektywie krajowy rynek maszyn budowlanych powinien mieć tendencję wzrostową. Nasze wyniki
sprzedaży osiągane w ubiegłym roku i w pierwszym kwartale
obecnego zdają się to potwierdzać.
– Czy Manitou nadąży z realizacją zamówień? Płyną
przecież coraz szerszym strumieniem praktycznie ze
wszystkich rynków europejskich i zza oceanu…
– Nie można zwiększyć produkcji jeżeli nie będziemy mieć zapewnionych dodatkowych dostaw podzespołów i komponentów. Wszyscy producenci zaczynają borykać się z problemem
braku silników i podzespołów hydraulicznych, na przykład siłowników. Dostawcy z coraz większym trudem nadążają za potrzebami fabryk. Staramy się reagować i jakoś temu zaradzić. Chodzi zapewnienie dostępności maszyn dla polskich klientów. Nie
czekaliśmy na ostatnią chwilę i dokonywaliśmy zamówień z odpowiednim wyprzedzeniem. Sprowadzamy też do Polski od dealerów z innych krajów maszyny, na które mamy nabywców.
Nie jest to oczywiście rozwiązanie na dłuższą metę, dlatego Manitou Group stara się zwiększyć produkcję. Jak powiedziałem,
dużo zależy tu od dostawców podzespołów i komponentów.
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– Jedni twierdzą, że ładowarki teleskopowe to maszyny do wszystkiego… Mówi się także, że jeżeli coś nadaje się do wszystkiego, to jednocześnie do niczego…
– Praktyka każdego dnia zadaje kłam takim twierdzeniom.
Największą zaletą ładowarki teleskopowej, obojętnie sztywnoramowej czy obrotowej, jest liczba narzędzi roboczych,
z którymi może pracować. Połowa sukcesu to odpowiednie dobranie zarówno samej maszyny, jak i osprzętu. Ładowarką teleskopową można wykonywać bezpiecznie
i efektywnie bardzo wiele czynności. Maszyna może również samodzielnie przemieszczać się pomiędzy placami budowy. Można nią pracować od fundamentu po dach,
a na koniec pozamiatać teren budowy.
– Gdyby był Pan właścicielem firmy budowlanej, to jaką
ładowarkę teleskopową i z jakim osprzętem wybrałby
Pan na swoje potrzeby?
– Z całą pewnością zdecydowałbym się na maszynę obrotową i pięć-sześć narzędzi roboczych. Wśród nich znalazłby
się kosz, widły, wciągarka linowa, łyżki do prac ziemnych
i przeładunkowych, a także zawiesia hakowe. Być może przydałby mi się jeszcze specjalny kosz, którego konstrukcja pozwala na dotarcie do trudnodostępnych miejsc.
– Mówi się, że z „teleskopem” poradzi sobie nawet operator o słabszych predyspozycjach…
– Kluczowe znaczenie dla osiągnięcia pełni efektywności
w przypadku każdej maszyny budowlanej ma odpowiednie wyszkolenie operatora. Opanowanie ładowarki teleskopowej,
głównie z racji jej uniwersalności, wymaga czasu i cierpliwości, ale w efekcie bardzo się opłaca. Zauważmy, że nieco inaczej pracuje się ładowarką teleskopową, niż wózkiem widłowym, platformą roboczą czy dźwigiem. Mówi się, że granicę
wykorzystania „teleskopów” determinuje tylko wyobraźnia konstruktorów osprzętu. Zrozumienie zasad uniwersalności tych
maszyn i przekonanie operatorów do doskonalenia swych
umiejętności – chociażby w obsłudze coraz popularniejszych
systemów zdalnego sterowania – przekłada się na efekt ekonomiczny w postaci większej wydajności i redukcji kosztów
bieżącej eksploatacji. Nie mówiąc już o kwestiach związanych
z bezpieczeństwem na placu budowy.
– A właśnie, jakie nietypowe zastosowanie tego typu
maszyny Manitou przychodzi Panu na myśl?
– Nowatorskie działania jednej z brytyjskich firm polegają
na modyfikowaniu ładowarek Manitou i przystosowaniu ich
do poruszania się po torach. Ciekawym rozwiązaniem są też
specjalne kosze dla dekarzy służące do układania poszyć dachowych na wysokich budynkach. Ładowarki teleskopowe Manitou przystosowywane są też do pracy w tunelach. Mnie najbardziej zainteresowały specjalne chwytaki z gumowymi przyssawkami. Rozpowszechniły się one w krajach skandynawskich, gdzie stosuje się je przy montażu paneli elewacyjnych.
– Powróćmy do polskiego rynku. Niedawno nastąpiły
zmiany w sieci dystrybucji i serwisu Manitou…
– Decyzja firmy Intrac Polska o wycofaniu się z polskiego
rynku spotkała się z naszą natychmiastową reakcją. W segmencie budownictwa i przemysłu mamy teraz jednego partnera, którym jest firma Zeppelin Polska. Wcześniej dzieliła

rynek z Intrac Polska, teraz działa w pełni samodzielnie. Nie
rozpoczyna od zera, doskonale zna nasze maszyny
pod względem konstrukcyjnym, co ułatwia ich serwisowanie. Stworzyła specjalne struktury do współpracy z Manitou, siedmiu handlowców zajmuje się wyłącznie naszą marką. Dla Zeppelin Polska Manitou jest ważną marką, widzimy
zaangażowanie partnerów, którzy mają pomysły na współpracę i je realizują. Uważam, że rozwój sytuacji, dodajmy
bardzo wymuszony, sprawił, że nasza sytuacja stała się bardziej przejrzysta, w miejsce dwóch partnerów, mamy teraz
jednego, za to bardziej zaangażowanego, co jest korzystne
dla wszystkich, przede wszystkim naszych klientów.
– Manitou – ewenement wśród światowych producentów maszyn budowlanych – to firma, która w dobie postępującej globalizacji idzie konsekwentnie pod prąd
potrafiąc zachować rodzinny charakter…
– W tym względzie nic się nie zmieniło, Manitou nadal pozostaje firmą rodzinną. Przebywając w głównej siedzibie odczuwa się to dosłownie na każdym kroku. W firmie panuje prawdziwie rodzinna atmosfera. I to nie tylko z racji tego, że Manitou Group pozostaje w rękach rodziny Braud. Jej członkowie
dbają o rozwój firmy i choć w dzisiejszych może być to traktowane jako anachronizm, to nie mają planów przekazania
firmy w obce ręce. Rodzina Braud podpisała nawet stosowne zobowiązanie, że Manitou Group może być wystawiona na sprzedaż tylko w nadzwyczajnej sytuacji. Współzałożyciel firmy Marcel Braud z uwagi na sędziwy wiek i obowiązujące we Francji przepisy prawne musiał co prawda zrezygnować z funkcji prezesa zarządu, ale jako prezes honorowy regularnie bywa w firmie w każdy wtorek. Pracownikom powiedział żartem, że jeżeli nie pojawi się w swym biurze, oznaczać to będzie, że albo jest obłożnie chory, albo nie żyje…
– A skoro już poruszyliśmy już taki temat, to zapytamy
czy ma Pan czas na życie rodzinne?
– Na co dzień mam bardzo dużo pracy, często zostaję w biurze do późnego wieczora, z racji tego, że mam pod opieką także rynki Słowacji, Czech i Węgier dużo czasu spędzam też
w podróżach służbowych. Mimo wszystko staram się zawsze
wygospodarować czas dla rodziny, szczególnie od kiedy
na świat przyszli moi synowie. Mają już trzy i pół roku i coraz
bardziej potrzebują taty w domu. Staram się tak organizować
czas pracy, by przebywać jak najwięcej z najbliższymi. Nie zawsze się to udaje, dlatego tłumaczę synom, dlaczego często
wracam do domu późną nocą. Myślę, że to rozumieją. Wiedzą
też czym zajmuję się zawodowo, gdy podróżujemy wspólnie
samochodem, to cieszą się z każdego napotkanego na drodze
czerwonego Manitou. Rozpoznają je bezbłędnie już z daleka.

– Rosną Panu następcy!
– Choć Olek i Kuba są bliźniakami i pozostają nierozłączni, to
różnią zarówno pod względem wyglądu, jak i zachowań. Jeden chętnie koloruje obrazki, drugi zaś sięga po śrubokręt
i rozkręca zabawki, bo chce wiedzieć, co jest w środku. Żartujemy z żoną, że jeżeli nasi synowie będą chcieli pójść w moje
ślady, to jeden będzie handlowcem, a drugi serwisantem.
Rozmawiali: Magdalena Ziemkiewicz
i Jacek Barański
Pośrednik Budowlany
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Leasing w natarciu i z dwucyfrowym wzrostem!
Specjalistyczny sprzęt jest najchętniej finansowany poprzez leasing. Taka tendencja nie zmienia się od lat, a pozyskiwane w takiej formie są zarówno maszyny fabrycznie nowe, jak i używane. Rozstrzał ich wartości jest ogromny. Leasingować można jednak praktycznie wszystkie
– od kosztujących kilka tysięcy złotych niewielkich płyt zagęszczających po specjalistyczne palownice, wiertnice czy dźwigi w cenach wynoszących miliony
W poprzednim wydaniu „Pośrednika Budowlanego” zapytaliśmy dystrybutorów maszyn i sprzętu o ocenę rynku
budowlanego. Wszyscy nasi
rozmówcy zwracali uwagę
na jego dynamiczny rozwój,
ale wskazywali też zagrożenia, które mogą go wyhamować. Najpoważniejszym jest
coraz bardziej odczuwalne
spiętrzenie
inwestycji.
Przed firmami budowlanymi
pojawia się konieczność zrealizowania w krótkim czasie

ogromu zadań. By temu podołać niezbędne będzie pozyskanie
dodatkowego
sprzętu i maszyn. Wynika to
przede wszystkim z szerszego frontu robót, konieczności
realizacji specjalistycznych
prac niemożliwych do wykonania posiadanym sprzętem.
W wielu firmach zbiega się to
z koniecznością cyklicznej
wymiany wyeksploatowanych maszyn na nowe lub
używane, ale w lepszym stanie technicznym niż dotych-

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

Działamy szybko i profesjonalnie
SG Equipment Leasing Polska legitymuje się dużym doświadczeniem. Jesteśmy obecni w branży nieprzerwanie od kilkunastu lat,
a naszą mocną pozycję potwierdzają rankingi firm finansujących
branżę budowlaną. Wyróżnia nas także podejście eksperckie, zawsze dopasowujemy ofertę do potrzeb konkretnego klienta. Ważne są także kompetencje i profesjonalizm naszych handlowców.
Wiedzą oni dokładnie, co finansują, mogą zatem być elastyczni
w swych działaniach i nie tworzą sztucznych barier dla zainteresowanych finansowaniem. Nie nastawiamy się na współpracę wyłącznie z największymi dostawcami i dużymi klientami. Finansujemy każdego, o ile tylko spełnia określone kryteria.
Dzięki bliskim relacjom łączącym nas z czołowymi dostawcami
sprzętu i maszyn mamy bardzo dobre rozeznanie rynku. Jesteśmy
w stanie doradzać klientom, rozwiewać ich wątpliwości pojawiające się zarówno przy wyborze oferty konkretnego dostawcy, jak
i w optymalnym skonfigurowaniu sprzętu. Stawiamy na jakość
a nie na ilość. Naszym celem jest bowiem zawieranie umów, które
przynoszą wymierne efekty wszystkim stronom – klientom, dostawcom i nam, jako finansującym.
SG Equipment Leasing Polska dąży do maksymalnego uproszczenia procedur transakcji. Cały czas pracujemy nad wdrażaniem
nowoczesnych rozwiązań. Coraz prężniej funkcjonuje nasze elektroniczne biuro obsługi klienta. Chcemy, aby współpraca zarówno
z dostawcami, jak i klientami przebiegała jak najsprawniej. Rozumiemy, że klienci chcą mieć maszyny jak najszybciej na budowie,
a dostawcy otrzymać za nie zapłatę.
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czas posiadane. Zarówno odnowa, jak i powiększenie parku maszynowego wiąże się
z
dużymi
nakładami
finansowymi. Zapewnia jednak możliwość rozwoju, chociażby poprzez ograniczenie
strat wynikłych z częstych
awarii powodujących bezproduktywne przestoje i chaos
na placu budowy. Oczywiście
główni wykonawcy mogą zlecić roboty firmom zewnętrznym lub starać się wynająć
potrzebną maszynę. Tu jednak koło się zamyka, kłopot
z brakiem sprzętu nadal istnieje, z tym że dotyczy podwykonawców. Stają oni
przed identycznymi problemami. Muszą przecież dysponować maszynami, co wymaga cyklicznego uzupełniania i odnawiania parku maszynowego. W momencie
spiętrzenia inwestycji sprzętu
brakuje także wypożyczalniom. I one szukać muszą
sposobów szybkiego uzupełnienia zasobów.
Najbardziej popularnym sposobem rozwoju bazy maszynowej jest leasing. Firmy budowlane oceniają, że rata leasingu jest przeciętnie dwa,
a nawet trzy razy niższa, niż
koszty miesięcznego wynajmu. Istotny jest także fakt, że
zawarcie umowy leasingowej nie obniża zdolności kredytowej. Jednak główną zaletą są uproszczone procedury i szybkość zawarcia
transakcji. Z reguły potrzebna maszyna może zostać dostarczona na plac budowy
w ciągu tygodnia a niekiedy
szybciej. W dobie napiętych
do granic możliwości terminów jest to wprost trudne
do przecenienia. A jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę,

że leasing należy do najtańszych źródeł finansowania
i – w porównaniu do kredytu – wymaga przedstawiania
zdecydowanie mniejszej liczby dokumentów, to zainteresowanie branży budowlanej
tym narzędziem finansowym
zupełnie nie dziwi.
Wiele firm budowlanych zastanawia się, czy leasingodawcom nie zabraknie środków na finansowanie ich
mocno rosnących potrzeb.
Wszak pieniądze nie rosną
na drzewach, a boom budowlany, który w zgodnej
opinii ekspertów utrzymywać
się będzie przez kolejne lata,
wymusza inwestycje w specjalistyczny sprzęt budowlany. Nic zatem dziwnego, że
blisko czterdzieści procent
firm z branży budowlanej planuje w najbliższym czasie
większe inwestycje. Co piąty
przedsiębiorca budowlany
w pierwszych miesiącach tego roku spodziewał się większych zamówień na swoje
usługi, ale wyrażał też obawy,
że jego potrzeby nie będą
możliwe do sfinansowania.
Właśnie, wypada zapytać,
czy finansujący nie stracą zainteresowania budowlanką?
Czy nie zaprzestaną inwestycji w branżę, która tradycyjnie
już potrafi sprawiać problemy
należąc do bardzo wrażliwych na wszelkie wahania
koniunktury?
Praktycznie
wszystkie firmy leasingowe
nie widzą tu zagrożeń, każdego dnia zawierana jest olbrzymia liczba umów, ale niepokój pozostaje. Problemem
jest paradoksalna sytuacja,
w jakiej znalazły się firmy wykonawcze. Mimo utrzymującej się dobrej koniunktury
słabnie ich kondycja finanso-
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Łukasz Puławski
Dyrektor Sprzedaży CT&I
w De Lage Landen Leasing Polska

Leasing elastyczny dla sektora budowlanego
DLL jest jednym z globalnych liderów finansowania środków
trwałych zarówno we współpracy z dostawcami sprzętu, jak
i w formie obsługi bezpośredniej. Jesteśmy pionierami w oferowaniu unikatowych produktów finansowania. Jednym z nich jest
niezwykle intensywnie rozwijający się na krajowym rynku leasing
Fair Market Value (leasing elastyczny) cechujący się przede
wszystkim elastycznością kontraktu i innowacyjnym podejściem
do ryzyka związanego z finansowanym przedmiotem. Nasi klienci często określają tę formę finansowania jako wynajem, gdyż
rzeczywiście produkt oparty został na założeniach wynajmu długoterminowego. W porównaniu do standardowego rozwiązania
leasing FMV wiąże się ze znacznie niższymi miesięcznymi obciążeniami dla klientów z tytułu rat. Nie wymaga też inwestowania
kapitału na starcie umowy, tak zwanego udziału własnego. Wynika to z możliwości zaoferowania klientom wykupu przedmiotu
na koniec umowy po wartości rynkowej. To klient decyduje, co
zrobić z finansowaną maszyną. Może zwrócić ją do DLL, wykupić po cenie rynkowej lub przedłużyć umowę leasingu FMV. Taką elastyczność doceniają nie tylko najwięksi gracze rynku budowlanego, ale również mniejsze firmy, które potrzebują maszyn
do realizacji konkretnych kontraktów budowlanych. Tym bardziej, że spłacając przez okres umowy pięćdziesiąt-sześćdziesiąt procent wartości maszyny w ten sposób nie blokują środków i mogą wykorzystać je na inne cele, na przykład utrzymanie
większej liczebnie floty maszyn.

wa zagrażając utracie wiarygodności kredytowej. Zewsząd słyszy się o kłopotach
z rozstrzygnięciami przetargów, niewłaściwych wycenach robót powodujących
nierentowność kontraktów.
Mimo utrzymującego się boomu budowlanego, firmy mające pełne portfele zamówień
zaczynają borykać się z kłopotami finansowymi. Czy
w tej sytuacji stać je będzie
na kolejne leasingi? Choć to
stosunkowo tani instrument
finansowy, to wiele firm obawia się, że będzie drożał, jeżeli zwiększy się popyt. Zwykłe prawo rynku… Finansujący uspokajają klientów twierdząc, że koszt leasingu może
wzrosnąć tylko w przypadku,
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gdy pogorszy się sytuacja
ekonomiczna ubiegających
się o finansowanie. Należy
zakładać, że cena tego narzędzia finansowego nie
wzrośnie także z powodu dużej konkurencji wśród oferujących finansowanie. Firmy
leasingowe szukają nowych
pól działania, starają się zagospodarowywać kolejne nisze. Branża budowlana daje
im pole do rozwoju. Wszak
odnotowały tu wzrosty zawieranych umów rzędu trzydziestu procent rok do roku.
Oczekuje się, że w ciągu najbliższych trzech lat polska
branża budowlana utrzyma
tendencję wzrostową. Przecież ciągle jeszcze nie osiągnęła rekordowego pułapu

z poprzedniego boomu inwestycyjnego. Finansujący mają więc o co się bić.
Mimo deklaracji finansujących pozyskanie maszyn budowlanych może już wkrótce
wiązać się z większymi kosztami. Olbrzymie zapotrzebowanie na sprzęt obserwowane praktycznie na wszystkich rynkach europejskich,
w Azji i Ameryce Północnej
sprawia, że zaczynają one
drożeć. Dostawcy tworzący
wspólne oferty z finansującymi, choćby w ramach leasingu fabrycznego nie będą zatem skłonni do kalkulowania
cen maszyn na niższym poziomie. Tym bardziej, że producentom, nawet tym z absolutnej światowej czołówki, zaczyna brakować podstawowych podzespołów i kompo-

nentów, na przykład silników
i elementów hydraulicznych.
Drożeje stal, rosną też ceny ropy naftowej…
W tej sytuacji w siłę rósł będzie rynek maszyn używanych. Użytkownicy będą też
zmuszeni do przeprowadzania kapitalnych remontów,
odbudów i modernizacji posiadanego sprzętu. Na przykład doposażając go w systemy sterowania pracą czy dodatkowy osprzęt pozwalający
należycie wykonywać bieżące zadania. Co istotne korzystać mogą ze źródła finansowania, jakim jest leasing. Jedynym warunkiem w przypadku gdy doposażana maszyna jest również w leasingu
jest zgłoszenie wniosku o finansowanie do tej samej firmy leasingowej, która finan-

Robert Kozon
Manager Sprzedaży
VFS Usługi Finansowe Polska

Jakość na pierwszym miejscu
VFS Usługi Finansowe Polska obsługuje zarówno małe, jednoosobowe firmy, jak i koncerny budowlane. Startujemy również w przetargach objętych jurysdykcją Prawa Zamówień Publicznych. Naszą rolą jest dostosowanie produktu finansowego do potrzeb
klienta. Jako leasing fabryczny maszyn sprzedawanych przez dealera Volvo CE – spółkę Volvo Maszyny Budowlane Polska – jesteśmy do tego bardzo dobrze przygotowani. Oferujemy leasing
kapitałowy i operacyjny, leasing kompaktowy, najem, sprzedaż
ratalną, pożyczki oraz umowy dyskonta weksli. Finansujemy zarówno maszyny, jak i wszystkie typy osprzętu.
Wraz z Volvo Maszyny Budowlane Polska oferujemy naszym klientom preferencyjne oprocentowanie czy przygotowanie ofert z podwyższona wartością rezydualną. Aktualnie realizujemy ofertę promocyjną na finansowanie minikoparek i miniładowarek Volvo. Ich
finansowanie nazywamy „leasingiem kompaktowym” (małe maszyny, niewielkie oprocentowanie). Dla wybranych modeli maszyn
nasza firma oferuje również „Leasing 0%” czy kwartalne płatności
rat leasingowych. Istotną kwestią w przypadku leasingu fabrycznego jest mniejsza liczba formalności. Klienci odwiedzając nasze
punkty sprzedaży w jednym miejscu załatwią wszystkie formalności związane z zakupem maszyny, doborem osprzętu, zakontraktowaniem usług serwisowych, doradztwem optymalnych rozwiązań finansowych, pełnym ubezpieczeniem sprzętu.
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suje nasz sprzęt. Obie umowy muszą być zawarte z tą
samą firmą leasingową, bo
zabezpieczeniem dla finansującego jest konkretny środek
trwały. Nikt nie zgodzi się
więc na finansowanie dodatkowego wyposażenia maszyny stanowiącej zabezpieczenie konkurencyjnej firmy leasingowej. Zasada jest zatem
prosta, albo doposażana, remontowana czy modernizowana maszyna stanowi własność użytkownika, albo
umowa zawarta być musi
z firmą, z którą podpisaliśmy
umowę leasingową.
Duże i średnie firmy budowlane sięgają zazwyczaj po fabrycznie nowe maszyny, co
sprawia, że mogą liczyć
na kompleksową obsługę
w formie leasingu fabrycznego na konkurencyjnych wa-

runkach. Sprzedawcy maszyn używanych najczęściej
nie oferują takiego finansowania i polecają usługi którejś z firm leasingowych. Bardzo często warunki leasingowe nie są wówczas atrakcyjne. Można jednak znaleźć firmy, które chętnie współpracują z mniejszymi podmiotami zainteresowanymi leasingiem używanych maszyn budowlanych. Przeszkodą w zawarciu umowy na dobrych
warunkach nie jest dla nich
ani wielkość, ani wiek maszyny. Małe maszyny i urządzenia – również używane, takie
jak skoczki czy agregaty tynkarskie można w niektórych
firmach szybko i wygodnie
wyleasingować online. Jest
to dobre rozwiązanie dla
przedsiębiorców, którzy chcą
sfinansować zakup szybko

Adam Linkiewicz
Menadżer ds. Rozwoju Rynków w EFL

Branża budowlana najchętniej sięga po leasing
Nasza firma dobrze zna potrzeby branży i ma wypracowane doskonałe relacje z dostawcami. Oferujemy naszym klientom atrakcyjne finansowanie zarówno nowego, jak i używanego sprzętu
budowlanego. EFL współpracuje między innymi z renomowanymi i znanymi na polskim rynku dostawcami.
Najczęściej finansowanym przez naszą firmę sprzętem są koparki,
ładowarki, spycharki, dźwigniki, wyciągarki oraz rusztowania. Oferta
EFL dla branży budowlanej uwzględnia uproszczone procedury i decyzje kredytowe w piętnaście minut. Dodatkowo przedstawiciele branży budowlanej mogą skorzystać z usługi Leasingu Swobodnego.
Dzięki temu klient może zmieniać wysokość miesięcznych zobowiązań wynikających z harmonogramu spłat. Podczas każdego roku
trwania umowy leasingowej może dokonać sześciu zmian – podwyższając lub obniżając wysokość miesięcznego czynszu. W ramach
tych zmian, ma między innyni możliwość trzykrotnego zmniejszenia raty nawet do kwoty jednej złotówki, przy czym nie mogą to być
zmiany następujące bezpośrednio po sobie. Niewątpliwą zaletą
proponowanego rozwiązania jest to, że w celu zmiany wysokości
czynszu nie trzeba pisać wniosku ani dzwonić do EFL. Wystarczy
włączyć komputer z dostępem do Internetu, za jego pomocą wprowadzić zmianę na Portalu KlientEFL. Jest to szczególnie ważnie dla
przedsiębiorców budowlanych, których działalność ma często charakter sezonowy. Uzupełnieniem oferty EFL są atrakcyjne pakiety
ubezpieczeniowe i cały pakiet usług dodatkowych takich jak karty
paliwowe, PortaKlient EFL, e-faktury, Centrum Likwidacji Szkód.
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Piotr Klimczak
dyrektor ds. Rynku Maszyn i Urządzeń
PKO Leasing

Mamy potencjał i go wykorzystujemy
Stawiamy na szybkość i profesjonalizm działania. Staramy się
maksymalnie ułatwiać życie klientom, dlatego nieprzerwanie upraszczamy procedury. Stworzyliśmy i cały czas rozbudowujemy zespół fachowców od maszyn i sprzętu współpracujących
stale z branżą budowlaną. Nasi doradcy działający w terenie utrzymują ścisły kontakt z dostawcami sprzętu, są też partnerami dla
naszych klientów. Ułatwia to i przyspiesza przeprowadzanie transakcji. To ważne, gdyż na żadnym placu budowy nie ma czasu
do stracenia. Proste, przejrzyste procedury, błyskawiczna decyzja
o przyznaniu finansowania, jak najszybsza dostawa maszyny
na plac budowy to zasady naszego działania. Tworzymy pakiety
usług finansowych, które odpowiadają potrzebom branży. To interesujące rozwiązania zarówno dla dostawców, jak i klientów.
Fuzja z Reiffeisen Leasing diametralnie zwiększyła nasz potencjał
i możliwości naszego działania, także jeżeli chodzi o branżę budowlaną. Jesteśmy firmą uniwersalną, chętnie współpracujemy
z klientami korporacyjnymi, mamy też dobrą ofertę dla firm z sektora MŚP. Dzięki dobrym relacjom z dostawcami sprzętu jesteśmy
w stanie zaproponować klientom korzystne warunki umowy. Służymy pomocą przy doborze i konfigurowaniu maszyn, co ma
wpływ na ich optymalne wykorzystanie w dłuższej perspektywie.
Pozostajemy też otwarci na współpracę z dostawcami maszyn
używanych. Śledzimy potrzeby rynku, a nasza oferta, optymalizowana zarówno pod względem rocznika maszyn, jak i okresu ich finansowania, jest ze wszech miar interesująca dla całego szeregu
firm, które potrzebują specjalistycznego sprzętu, a nie stać ich
na fabrycznie nowe maszyny i urządzenia.

i przy załatwianiu minimum
formalności. Przed podjęciem decyzji o podpisaniu
umowy leasingowej na maszynę używaną, należy uzyskać potwierdzenie sprzedawcy dokumentujące fakt jej
nabycia. Powinien on także
udowodnić, że nie jest ona
zastawiona w Krajowym Rejestrze Zastawów, a w przypadku maszyny sprowadzonej
z zagranicy w Europejskim
Rejestrze Zastawów. Firmy
leasingowe przed dokonaniem zapłaty za maszynę
sprawdzają te rejestry. Zastaw uniemożliwi bowiem finansującemu
dokonanie
płatności aż do czasu jego
wykreślenia. Z reguły trwa to
dość długo, a maszyna w tym
czasie ze względu na stwier-

dzoną wadę prawną zamiast
pracować zalega na placu
placu dostawcy.
Oferty leasingu kierowane
do firm budowlanych są niejako szyte na miarę. Uwzględniają bowiem sezonowość ich
działania. W praktyce chodzi
o to, by tak skonfigurować warunki umowy, by leasingobiorca mógł ustawić różną wysokość rat w sezonie i poza nim.
Indywidualnie określony harmonogram spłat ma wspomóc
klienta w okresach, w których
nie jest w stanie realizować robót i ma z tego względu ograniczone zarobki. Może wówczas, na przykład w okresie
od stycznia do marca płacić
raty niższe nawet dwa czy trzy
razy niż w pozostałych, lepszych finansowo miesiącach.
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Manitou Polska stawia na finansowanie fabryczne
W dobie wzmożonej aktywności i wzrostu potrzeb firm budowlanych niezwykle ważną kwestią staje się finansowanie maszyn i sprzętu. Manitou
Finance to bardzo atrakcyjny produkt finansowy ułatwiający pozyskanie
maszyn nie tylko marki Manitou, ale także Mustang oraz Gehl
Leasing fabryczny cieszy się
coraz większym zainteresowaniem firm chcących pozyskać maszyny i sprzęt budowlany. Istotą tego rodzaju
narzędzia finansowego jest
umowa o współpracy zawarta
między firmą leasingową
a dostawcą sprzętu. Umowa
przynosi korzyści dla wszystkich, zyskuje bowiem nie tylko dostawca oferujący maszynę i instytucja finansująca,
która oprócz pozyskania kolejnego klienta, zgłębia także
specyfikę branży, a tym samym przedmiotu leasingu,
na przykład maszyny budowlanej. Dlaczego jest to tak
ważne? Z bardzo prostego
powodu. W większości przypadków niezwykle istotnym
elementem zabezpieczenia
ryzyka związanego z przeprowadzaną transakcją jest bowiem sam przedmiot leasingu. Nabycie odpowiedniej
wiedzy o nim pozwala finansującemu na zracjonalizowanie swych działań, na przykład na wypadek windykacji
środka trwałego wraz z jego
ponownym zagospodarowaniem. Współpraca firmy finansującej i dostawcy sprzętu daje korzyści firmie budowlanej,
która będzie go użytkować.
W umowie zawarte są z reguły bonusy pozwalające uzyskać dodatkowe profity w codziennej działalności.
Umowa z prężnym partnerem
finansującym transakcję jest
korzystna dla dealera, choć
musi on być skłonny partycypować w stworzeniu atrakcyjnych warunków finansowania
dla klientów zainteresowanych pozyskaniem oferowanych przez niego maszyn.
Ciężar finansowania musi być
bowiem w zasięgu ich możliwości. – Stała współpraca
20 Pośrednik Budowlany

z partnerem finansującym
transakcje jest dziś wprost
nieodzowna. Pozwala bowiem
stymulować sprzedaż. Jeśli
chcemy, aby ona rosła, musimy być elastyczni i sprawić,
żeby oferowane przez nas maszyny znajdowały się w zasięgu możliwości finansowych
jak największej grupy obecnych czy potencjalnych klientów. Jest to możliwe, ale oczywiście wiąże się z partycypo-

że dla dealera. Zwiększenie
sprzedaży, a tym samym
udziałów rynkowych, ma tak
wiele zalet, że upusty cenowe
mające na celu uatrakcyjnienie warunków finansowania
dają się łatwo kompensować.
Nie zapominajmy też, że
po zawarciu transakcji klientów zyskuje automatycznie
też autoryzowany serwis dealera. Bardzo często po pozyskaniu maszyny ich użytkow-

Każdy, kto zdecyduje się skorzystać z usług Manitou Finance, otrzyma nie tylko finansowanie na dogodnych warunkach, ale także pomoc przy doborze maszyny oraz osprzętu

waniem w kosztach zakupu
maszyn. Dzięki temu warunki
finansowania stają się zdecydowanie bardziej atrakcyjne.
Ma to oczywiście niebagatelny wpływ na decyzje klientów.
Wiadomo, że prędzej zdecydują się na ofertę z atrakcyjnymi warunkami finansowania,
a odrzucą jedną z wielu przeciętnych – tłumaczy dyrektor
zarządzający firmy Manitou
Polska Wojciech Rzewuski.
Gdy spojrzymy na problem
z punktu widzenia dealera,
sprawa wydaje się oczywista
i prosta, ten kto chce sprzedawać więcej, musi zejść z ceny.
Wydaje się, że przystanie
na te warunki w dłuższej perspektywie jest opłacalne tak-

nicy decydują się na zakup
dodatkowych usług, takich jak
pakiety serwisowe czy przedłużenie gwarancji. – Manitou
Polska stara się stworzyć jak
najatrakcyjniejsze warunki finansowe dla swoich klientów.
Sądzę, że najbardziej istotne
z ich punktu widzenia jest to,
że w naszym finansowaniu fabrycznym mają oni wszystko
z jednej ręki. Co oznacza to
w praktyce? Nasz handlowiec
jest w stanie nie tylko odpowiednio dobrać i skonfigurować maszynę, zaproponować
doposażenie czy przedłużenie
gwarancji, ale także zaproponować odkup aktualnie użytkowanej maszyny i atrakcyjne
finansowanie nowej. Co waż-

ne, klient rozmawia tylko z jedną osobą i może z nią załatwić
wszystkie sprawy. To olbrzymia zaleta, bo jeżeli klient
miałby sprzedawać używaną
dotychczas maszynę na własną rękę, a następnie biegać
po bankach w poszukiwaniu
finansowania, to byłoby to dla
niego bardzo kłopotliwe. Zamiast skoncentrować się
na swej pracy musiałby trwonić czas na działania, których
współpracując z Manitou Finance może sobie oszczędzić. Przez nas może zostać
obsłużony nie ruszając się
z miejsca. I to przez handlowca, któremu ufa, bo przeważnie zna go osobiście i wiążą
go z nim także inne relacje
biznesowe. Od pięciu lat wraz
z BNP Paribas Bank idziemy tą
drogą i mamy efekty. Dziś co
druga maszyna, której nabywca korzystał z finansowania
zewnętrznego, pozyskana jest
w formie proponowanej przez
Manitou Finance – tłumaczy
Wojciech Rzewuski.
Każdy kto zdecyduje się skorzystać z oferty Manitou Finance zyska nie tylko finansowanie na dogodnych warunkach,
ale także otrzyma fachowe
wsparcie przy doborze maszyny oraz osprzętu. Kolejną zaletą jest szybka decyzja o przyznaniu finansowania. Jest
ona podejmowana najpóźniej
po upływie czterdziestu ośmiu
godzin od momentu złożenia
wniosku. Istotne jest także to,
że Manitou Finance wykazuje
dużą elastyczność w podejściu do potrzeb klientów. Każdy z wniosków rozpatrywany
jest indywidualnie, a oferta dopasowana do możliwości finansowych zainteresowanego
pozyskaniem maszyny, deklarowanej przez niego wpłaty
wstępnej oraz preferowanego
okresu finansowania. Klientowi może zostać zaproponowana pożyczka, leasing albo kredyt. Oferta Manitou Finance
jest naprawdę bardzo
szeroka, a procedury
jasne i przejrzyste.
www.manitou.com
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Cat Financial Services Poland – sposób na pozyskanie maszyny
Caterpillar Financial Services Poland od roku 1997 wspomaga rozwój polskich przedsiębiorców
chcących pozyskać maszyny i urządzenia marki Caterpillar. Szeroki zakres narzędzi finansowych umożliwia wsparcie dla klientów i dealerów Cat przy zakupie maszyn, osprzętu roboczego,
silników Cat, turbin gazowych Solar, a także finansowaniu napraw i odbudów certyfikowanych
Caterpillar Financial Services
Poland określa swoją misję
działania, jako wspieranie dealerów Cat i klientów w osiąganiu sukcesów w biznesie.
Firma czyni to poprzez oferowanie profesjonalnych usług
finansowych. Umożliwia to
wsparcie koncernu Caterpillar, który przeznacza pokaźne kwoty na stymulowanie
sprzedaży własnego sprzętu.
Caterpillar Financial Services
Poland – z niewielkimi wyjątkami – finansuje sprzęt Cat.
Wyjątki zdarzają się, gdy
klientowi należy kompleksowo dostarczyć pewien ciąg
technologiczny, w skład którego wchodzi sprzęt nieprodukowany przez koncern Caterpillar, na przykład stacjonarna kruszarka.
Caterpillar Financial Services
Poland do minimum ograniczyło formalności przy zawieraniu umów, decyzje o finansowaniu umów podejmowane są błyskawicznie. Ci działający w branży budowlanej
nie mają lekko. Po mocno odczuwalnym okresie zastoju
teraz nastąpiła jednak poprawa
nastrojów
wywołana utrzymującą się dobrą koniunkturą w budownictwie.
Przekłada się to na wzrost zainteresowania pozyskaniem
maszyn i specjalistycznego
sprzętu budowlanego. Caterpillar Financial Services dodatkowo stymuluje popyt oferując swym klientom różne
formy pozyskania urządzeń
i maszyn. Mogą oni skorzystać z pożyczki, leasingu
operacyjnego lub finansowego. Możliwe jest też pozyskanie maszyny w formule „Wynajmij i kup”. Chodzi o to, że
klient najpierw wynajmuje
maszynę, a jeżeli ta się
sprawdzi, to może nabyć ją

na własność. Formuła ta jest
także chętnie stosowana w sytuacji, gdy klienci potrzebują maszyny do realizacji krótkoterminowej inwestycji, na przykład zamierzają
korzystać z maszyny przez
pół roku. Na tak krótki okres
bardziej opłacalny jest wynajem maszyny niż jej zakup.
Oczywiście warunki kontrak-

umowy pozostaje dealer, czyli
Bergerat Monnoyeur, to ma
prawo kontrolowania tego, co
się z maszyną dzieje. Pracownicy dealera rzadko odwiedzają jednak place budowy. Większość maszyn wyposażona jest bowiem w system telematyczny Vision Link, co sprawia, że właściciel otrzymuje
bieżące informacje o ich sta-

na 200 godzin z reguły wystarcza. W szczególnych
przypadkach limit może być
oczywiście zwiększony. Jeżeli umowa wynajmu trwa ponad miesiąc, to w jednym
okresie rozliczeniowym limit
może być niewykorzystany,
a w drugim przekroczony.
Dlatego sposób rozliczania
godzin pracy można dosto-

Caterpillar Financial Services Corporation dzięki doskonałej znajomości branży budowlanej jest w stanie tworzyć narzędzia finansowe perfekcyjnie dopasowane do aktualnej sytuacji działających w niej przedsiębiorstw

tu mogą się zmienić, a termin
jego realizacji na przykład
wydłużyć, chociażby ze
względu na złe warunki pogodowe. Podejście Caterpillar Financial Services Poland
sprawia, że w takiej sytuacji
klient może łatwo przedłużyć
okres najmu, ma także nadal
zagwarantowane prawo pierwokupu użytkowanej maszyny. I to na bardzo dobrych
warunkach, jej cena końcowa
jest bowiem co miesiąc obniżana średnio o siedemdziesiąt procent płaconej w tym
czasie stawki wynajmu.
Opcja „Wynajmij i kup” ma tę
dobrą stronę, że wymusza
dbałość o użytkowaną maszynę. Zasada jest prosta, im lepiej użytkownik zadba o użytkowany sprzęt, w tym lepszym
stanie technicznym go zakupi.
Ponieważ właścicielem maszyny przez cały czas trwania

nie technicznym. Bergerat
Monnoyeur może zdalnie monitorować parametry robocze,
takie jak obciążenie, średnie
zużycie paliwa czy czas wykorzystania. Dział serwisu dealera otrzymuje natychmiast
wszelkie niepokojące sygnały
o nawet najmniejszych odstępstwach od normy w pracy wynajmowanej maszyny.
Umowy najmu podpisywane
są na określony czas,
na przykład na pół roku. Nie
oznacza to oczywiście, że korzystający z wynajmu może
pracować na okrągło nie wyłączając silnika. Obowiązuje
go miesięczny limit godzin.
Jego wysokość podlega negocjacjom, podobnie zresztą
jak stawki wynajmu. Biorąc
pod uwagę fakt, że przeciętnie operator przepracowuje
w miesiącu 176 godzin, standardowy limit określony

sować do potrzeb wynajmującego i przeprowadzać je na
przykład raz na trzy miesiące,
pół roku czy wręcz na koniec
obowiązywania umowy.
Oferta Caterpillar Financial
Services Poland jest bardzo
szeroka i pozwala firmom budowlanym lepiej funkcjonować w trudnym czasie spiętrzenia inwestycji i związanym
z tym rosnącym popycie
na specjalistyczny sprzęt
i maszyny. Bergerat Monnoyeur dba na bieżąco o uzupełnianie stanu swoich magazynów, dlatego klienci nie czekają długo na realizację
swych zamówień. Wszystko
zależy oczywiście od typu
oraz wielkości maszyny. Najbardziej poszukiwany sprzęt
w standardowej konfiguracji dostępny
jest niemalże od ręki.
www.b-m.pl
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VFS Usługi Finansowe Polska – jubileusz i plany na przyszłość
We wrześniu firma VFS Usługi Finansowe Polska obchodzić będzie imponujący jubileusz dwudziestopięciolecia obecności na polskim rynku. Wydaje się, że to doskonały moment, aby podsumować dotychczasową działalność firmy, przedstawić jej najnowszą ofertę oraz poinformować obecnych i przyszłych klientów o planach na bliższą i dalszą przyszłość
Nietrudno zgadnąć, że firma
działająca
początkowo
pod nazwą Volvo Truck Finance Poland koncentrowała
się na finansowaniu samochodów ciężarowych marki
Volvo. Ekspansja szwedzkiego koncernu na polski rynek,
której przejawem było wprowadzanie do sprzedaży kolejnych produktów Grupy, takich jak maszyny budowlane
produkowane przez Volvo
Construction Equipment czy
oferowane przez Renault
Trucks samochody ciężarowe, wymusiły zmiany w strategii działania. – Nasza firma
rozwijała się i dążyła do osiągnięcia perfekcji w zaspokajaniu potrzeb finansowych naszych klientów. Główny nacisk kładziony był oczywiście,
jak na Volvo przystało, na jakość i bezpieczeństwo przeprowadzanych
transakcji – mówi Robert Kozon, Manager Sprzedaży w firmie VFS
Usługi Finansowe Polska odpowiedzialny za finansowanie
produktów Volvo Construction Equipment w Polsce.
Dziś, u progu jubileuszu dwudziestopięciolecia działalności w Polsce, do grona klientów VFS Usługi Finansowe
Polska należą zarówno jednoosobowe firmy, jak i spółki
giełdowe oraz międzynarodowe koncerny budowlane. Firma bierze również udział
w przetargach objętych jurysdykcją Prawa Zamówień Publicznych. Jej rolą jest dostosowanie oferowanych produktów finansowych do potrzeb klientów. Jednym z jej
sztandarowych produktów
jest leasing fabryczny maszyn
produkowanych przez Volvo
Construction Equipment, które są oferowane na naszym
rynku przez spółkę Volvo Ma22 Pośrednik Budowlany

szyny
Budowlane
Polska. – Jesteśmy do tego bardzo dobrze przygotowani. Naszą siłę stanowi pozostająca
w naszej dyspozycji paleta
produktów finansowych, takich jak leasing kapitałowy
i operacyjny, leasing kompaktowy, najem, sprzedaż ratalna,
pożyczki oraz umowy dyskonta weksli. Finansujemy zarówno maszyny, jak i wszelkiego
rodzaju narzędzia robocze
w rodzaju specjalistycznych
łyżek, młotów czy nożyc – tłumaczy Robert Kozon.
VFS Usługi Finansowe Polska
oferuje swym klientom i organizuje wraz z firmą Volvo Maszyny Budowlane Polska
kampanie promocyjne pozwalające zaoferować preferencyjne oprocentowanie czy
przygotować ofertę z podwyższoną wartością rezydualną. Aktualnie realizowana jest oferta promocyjna na finansowanie minikoparek i miniładowarek Volvo.
Produkt nazywano „leasingiem kompaktowym” ze
względu na to, że dotyczy
małych maszyn i wyróżnia
się niewielkim oprocentowaniem. Wybrane maszyny sfinansować można również
korzystając z „Leasingu 0%”.
Istnieje również możliwość
takiego ustawienia płatności
rat leasingowych, że mogą
być one uiszczane na przykład raz na kwartał.
Klienci firmy Volvo Maszyny
Budowlane skorzystać mogą
także z leasingu fabrycznego.
Jego podstawową zaletą jest
ograniczenie do niezbędnego minimum wszelkiego rodzaju formalności związanych z koniecznością potwierdzania warunków finansowania i zabezpieczeniem
transakcji. Dla leasingobior-

ców jest to równoznaczne
z tym, że przedstawiać muszą mniej dokumentów.
Klienci odwiedzając punkty
sprzedaży VFS Usługi Finansowe Polska mogą czuć się
komfortowo. W jednym miejscu i w krótkim czasie załatwią bowiem wszelkie formalności związane z zakupem
maszyny, doborem osprzętu,
zakontraktowaniem usług
serwisowych, wyborem optymalnych rozwiązań finansowych oraz pełnym ubezpieczeniem nabywanego sprzętu. Od kilku lat działa również
telefoniczne Biuro Obsługi
Klienta, które stanowi bardzo
silne wsparcie dla klientów,
dealerów, a także samego
działu sprzedaży VFS Usługi
Finansowe Polska. – Szczególny nacisk kładziemy
na bezpieczeństwo zawieranych transakcji. Wszystkie
dokumenty wychodzące z naszej firmy są starannie sprawdzane pod względem prawnym i podatkowym. Poczucie
bezpieczeństwa
naszych
klientów potęgowane jest
również poprzez specjalny
program ubezpieczeniowy
przygotowany wspólnie z naszym brokerem. Zakres ubezpieczenia był rozbudowywany
i dopracowywany przez kilka
lat. W chwili obecnej jest najbardziej kompleksowy produkt na rynku, gwarantujący
ochronę i bezgotówkową naprawę maszyn w przypadku
najczęściej występujących
nieszczęśliwych zdarzeń – tłumaczy Robert Kozon.
Już niebawem branża leasingowa stanie przed całym szeregiem wyzwań związanych
przede wszystkim z rozwojem
nowych technologii. VFS
Usługi Finansowe Polska pracuje nad stworzeniem syste-

mu rozliczania płatności, który będzie bazować na liczbie
przejechanych kilometrów
przez pojazdy lub godzin
przepracowanych przez maszyny, a nie jak dotychczas
na stałych płatnościach. Analizowana jest też możliwość
automatycznego pobierania
danych z systemu telematycznego maszyn o liczbie
przepracowanych
godzin
w określonej jednostce czasu, na przykład miesiąca.
Prawdopodobnie już niebawem większość kontraktów
ze stałymi klientami zawierana będzie za pomocą podpisu elektronicznego, co pozwoli stronom transakcji zaoszczędzić sporo czasu. Znaczącą zmianą będzie również
Nowy Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 16 (MSSF16) dotyczący leasingu, który zacznie
obowiązywać spółki raportujące oraz sporządzające sprawozdania finansowe według
międzynarodowych standardów (MSR/MSSF) od 1 stycznia 2019 roku. Na jego mocy
ograniczone będą możliwości zawierania tak zwanych
umów leasingu operacyjnego pozabilansowego.
W marcu tego roku VFS Usługi Finansowe Polska zostało
laureatem konkursu „Najlepsze Miejsce Pracy” organizowanego w naszym kraju
przez Great Place to Work Institute. – Jesteśmy niezwykle
dumni z tego wyróżnienia,
a nasi klienci mogą być pewni, że współpracując z nami
oddają się w ręce zmotywowanego zespołu, który dołoży wszelkich starań, aby odnieść wspólny sukces – podsumowuje
Robert Kozon.
www.vfsco.pl

MASZYNY BUDOWLANE

Wacker Neuson EZ53 – poprawiona wydajność
EZ53 to idealna koparka do prac w pobliżu murów i ścian budynków.
Maszyna sprawdza się idealnie w miejscach o ograniczonej przestrzeni, na przykład na miejskich placach budowy. Jednak zwarte gabaryty
to nie wszystko. Wrażenie robi także wydajność kopania
Znacznie wyższą wydajność
koparki EZ53 – przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia paliwa – udało się osiągnąć między innymi dzięki
zmodernizowaniu jej układu
napędowego i hydrauliki. Zasila on cały szereg efektywnych wielofunkcyjnych narzędzi roboczych. Operator maszyny korzystać może aż
z pięciu dodatkowych obwodów sterowniczych z bezciśnieniowym przepływem powrotnym. Pozytywny wpływ
na koszty bieżącej eksploatacji koparki mają liczne dostępne w standardowym wyposażeniu rozwiązania, takie jak zawory antyprzeciążeniowe czy
automatyczne wyłączanie silnika w przypadku przeciągającej się bezczynności maszyny
lub zbyt długiej pracy na biegu jałowym. Zapewnia to optymalizację kosztów eksploatacyjnych. Zastosowanie turbodoładowanego silnika wysokoprężnego o większej mocy
dało w efekcie poprawę parametrów kopania i przyspieszyło cykle robocze. Tym samym
maszyna jest w stanie przemieścić więcej urobku w zdecydowanie krótszym czasie,
co przekłada się na wzrost jej
produktywności. Choć kopar-

ka Wacker Neuson EZ53 nie
należy do największych maszyn, to jej kabina z przesuwanymi oknami imponuje przestronnością. Jest w niej wystarczająco dużo miejsca, by
operator – nawet o pokaźnej
posturze – czuł się w niej całkowicie swobodnie. W celu

Zwykle małe maszyny są
trudne w konserwacji i przeglądach. Serwisantom trudno
się bowiem dostać do poszczególnych podzespołów.
Problem ten nie dotyczy jednak koparki EZ53. Jej odchylana kabina i zdejmowana pokrywa podwozia po-

Zastosowanie w koparce EZ53 nowej generacji silnika i hydrauliki przyniosło efekty
w postaci zwiększenia jej wydajności przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia paliwa

poprawy widoczności do przodu, konstruktorzy zdecydowali
się na podzielenie przedniej
szyby na dwie części. Dolną taflę w niezwykle prosty
sposób daje się wsuwać
pod górną. W razie potrzeby
obydwie tafle można schować
wsuwając je pod dach kabiny.

zwalają uzyskać szybki i prosty dostęp do miejsc wymagających częstej inspekcji.
Koparka ze ściętym tyłem (Zero Tail) sprawdza się na placach budowy o ograniczonej
przestrzeni, radzi sobie doskonale wykonując zadania
wzdłuż murów czy na dro-

gach przy niezamkniętym ruchu na sąsiednim pasie.
Opcjonalnie maszynę doposażyć można w przeciwwagę, co
poprawia jej stabilność. Interesującym rozwiązaniem jest także dostępny opcjonalnie układ
Vertical Digging System Vertical Digging System (VDS).
Jest on wprost nieoceniony
podczas prac na zboczach.
Za jego pomocą operator może bowiem płynnie korygować
nachylenie nadwozia koparki
w zakresie do 15 stopni. Daje
mu to możliwość kompensowania pochylenia terenu nawet
do dwudziestu siedmiu procent. Dzięki temu operator
za każdym razem może ustawić swoją maszynę w najkorzystniejszej pozycji. Przekłada się to na większą produktywność, podniesienie wydajności i skrócenie czasu wykonywania zadania. Dzięki możliwości pozycjonowania łyżki
pionowo do podłoża obsługujący maszynę zyskuje
możliwość lepszej penetracji
gruntu i optymalnego wykorzystania siły kopania. Codzienne obserwacje praktyczne potwierdzają, że system VDS daje aż dwadzieścia
pięć procent oszczędności
na czasie podczas prac koparkowych
polegających
na wykonywaniu i zasypywaniu wykopu. Oprócz tego, że
operator zyskuje na czasie, to
także obniża zużycie
paliwa i emisję toksycznych spalin.
www.wackerneuson.pl
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Liebherr R 922 – koparka szybka i wydajna
Trzydziestotonowa koparka gąsienicowa Liebherr R 922 skonstruowana została z myślą o wykorzystaniu do prac ziemnych oraz zastosowań
w budownictwie infrastrukturalnym. Jak wszystkie tego typu maszyny
nowej generacji Liebherr wyposażona została w systemy umożliwiające wykonywanie szybkich i płynnych ruchów roboczych
Kluczowe znaczenie dla optymalnego wykorzystania energii ma zastosowany w maszynie dwuobwodowy układ hydrauliczny Positive Control.
W porównaniu z innymi systemami, dzięki możliwości precyzyjnego doboru wydatku
pozwala on operatorowi koparki na oszczędniejsze gospodarowanie energią. Efekt
ten osiągnięto dzięki zredukowaniu strat ciśnienia w układzie hydraulicznym. Producent podaje, że w niektórych
przypadkach straty udało się
nawet całkowicie wyeliminować. Inteligentne zarządzanie
wydatkiem układu hydraulicznego w zależności od obciążenia wynikającego z warunków roboczych, zapewnia
szybkość i płynność wykonywania cykli roboczych. Przekłada się to na podniesienie
wydajności maszyny.
Opcjonalnie w koparce R 922
zastosować można sprawdzone w praktyce szybkozłącze Liebherr Likufix, które
umożliwia błyskawiczną wymianę osprzętu. Maszynę doposażyć można w różnego
rodzaju łyżki i narzędzia robocze. Liebherr zaleca użytkownikom swój opatentowany system zębów do łyżek.
Ich nowatorska budowa sprawia, że łyżka z łatwością penetruje grunt i bez problemu
nabiera materiał. Konstrukcja
maszyny została zoptymalizowana pod względem funkcjonalności i spełnienia ciągle rosnących wymagań
w zakresie wydłużenia okresu bezawaryjnej eksploatacji. Zmodernizowane podwozie z ramą typu „X” odporną na naprężenia i udary
stało się teraz dużo bardziej
stabilne. Element środkowy
24 Pośrednik Budowlany

Koparka Liebherr R 922 wyposażona jest nowoczesny układ hydrauliczny, który
umożliwia operatorowi wykonywanie szybkich i płynnych ruchów roboczych

Niski poziom hałasu i dobry klimat panujący wewnątrz kabiny koparki pozytywnie
wpływają na samopoczucie operatora

Konstruktorzy Liebherra zmodernizowali zarówno wysięgnik, jak i jego ramię. Oba elementy zostały wzmocnione, co pozwoliło na osięgnięcie lepszych parametrów roboczych

i wsporniki wzdłużne zostały
inaczej uformowane celem
ułatwienia czyszczenia i konserwacji. Siła uciągu o wartości 190 kN nawet w trudnym
terenie zapewnia wyjątkową
swobodę
manewrowania.
Znacznie większe siły osiągane są podczas kopania. Siła
odrywania wynosi 123 kN a siła odspajania gruntu 149 kN,
co zdecydowanie poprawia
wydajność maszyny.
Kabina koparki R 922 wyznacza nowe standardy w swojej
klasie pod względem komfortu i ergonomii. Niski poziom
hałasu, panujący wewnątrz
kabiny koparki R 922 oraz seryjnie montowany automatyczny układ klimatyzacji,
wpływają pozytywnie na samopoczucie operatora, komfort pracy oraz ergonomię obsługi. Dopełnieniem komfortu
są łatwo dostępne elementy
układu sterowania i kolorowy
wyświetlacz dotykowy. Całkowicie otwierana szyba przednia ułatwia operatorowi komunikowanie się z innymi
pracownikami placu budowy.
Wzmocniona struktura kabiny spełnia standardy ROPS
i zwiększa bezpieczeństwo
pracy operatora. Pozytywny
wpływ na to ma również dostępna w wyposażeniu standardowym i montowana na przeciwwadze kamera wsteczna,
z której obraz o wysokiej rozdzielczości prezentowany jest
na wyświetlaczu dotykowym
w kabinie. Całkowicie otwierana szyba przednia ułatwia operatorowi komunikowanie się
z otoczeniem. Prowadzący prace serwisowe i naprawy maszyny mają łatwy dostęp
z podłoża do jej newralgicznych podzespołów. Skraca to
czas wykonania czynności
konserwacyjnych. Przyczynia
się do tego również centralny
układ smarowania Liebherr.
Lepsze planowanie przeglądów, a także zarządzanie parkiem maszyn zapewnia system transmisji
danych LiDAT.
www.liebherr.pl
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Spycharki Dressta – sukces tkwi w szczegółach
Prostota konstrukcji i niezawodność spycharek Dressta okazały się kluczem do podboju wielu światowych rynków. Maszyny sprawdzają się
w najbardziej ekstremalnych warunkach w stu krajach całego świata.
Nie straszna im tropikalna wilgoć, pustynny żar ani arktyczny mróz…
Decydujący wpływ na tak pochlebne opinie ma prostota
konstrukcji i wprost legendarna niezawodność tych maszyn. Takimi właśnie wartościami kierowali się stalowowolscy konstruktorzy projektując układ napędowy. Jego
modularna budowa sprawia,
że główne podzespoły maszyny mogą być wymieniane
lub instalowane bez potrzeby
demontażu innych. Dotyczy
to silnika, zmiennika momentu, skrzyni biegów, mechanizmu skrętu, przekładni bocznych, ram trakcyjnych i kabiny. Zespoły te zamontowane
są w mocnej, jednoczęściowej ramie głównej. Dzięki modularnej konstrukcji serwisanci mogą szybko i sprawnie przeprowadzić diagnostykę maszyny, naprawić uszkodzony zespół i przetestować
go, a potem dokonać wymiany w terenie. Każdy z modułów może być wymieniony
w ciągu kilku godzin, bez potrzeby transportowania maszyny do warsztatu.
Także codzienna obsługa serwisowa spycharek ze Stalowej
Woli została maksymalnie ułatwiona. Modularność upraszcza procesy szkolenia z zakresu obsługi i bieżącego rozwiązywania prostych problemów technicznych. Wszystkie
punkty serwisowe są oznakowane w widoczny sposób, łatwo dostępne i logicznie usytuowane, a elektroniczny moduł sterowania silnikiem kontrolowany jest poprzez złącze
komputerowe. Dzięki temu
podłączony do niego komputer, ze specjalnym oprogramowaniem, umożliwia diagnostykę silnika poprzez wyświetlanie kodów błędów.
Jednak rozwiązaniem, które
wypromowało markę na ca26 Pośrednik Budowlany

łym świecie jest dwubiegowy
mechanizm skrętu, stosowany wyłącznie w spycharkach
Dressta. Co takiego wyjątkowego jest w tym rozwiązaniu?
Przede wszystkim zapewnia
ono łagodny skręt i wykorzystanie pełnej mocy maszyny
w czasie pracy, przez jednoczesny napęd obu gąsienic
z dwiema różnymi prędkościami. W dodatku dwubiegowy mechanizm skrętu połączony z trzybiegową, w pełni
przełączalną pod obciążeniem, skrzynią biegów, umoż-

ność zwiększa także szeroka
gama dostępnych modeli,
pozwalająca dobrać optymalną, maszynę. Jednak aby
w pełni wykorzystać ich możliwości trzeba je odpowiednio
wyposażyć w osprzęt roboczy. Przede wszystkim niezwykle starannie należy dobrać lemiesz. Producenci oferują jego kilka rodzajów,
a każdy przeznaczony jest
do innego rodzaju prac. I tak
lemiesz półwklęsły stosuje
się do szczególnie ciężkich
prac, a jego optymalnie wy-

Dressta LiuGong Machinery należy do ekskluzywnego grona producentów spycharek gąsienicowych. Maszyny ze Stalowej Woli podbijają rynki całego świata

liwia poruszanie się maszyny
z sześcioma różnymi prędkościami zarówno do przodu,
jak i do tyłu. Mechanizm ten
oprócz zwiększenia wydajności spycharki, umożliwia lepsze sterowanie maszyną
na pochyłym terenie, zmniejsza zużycie układu jezdnego
i elementów układu napędowego oraz zwiększa wydajność pracy zrywakiem.
Wbrew pozorom – i nazwie – spycharki to całkiem
uniwersalne maszyny, które
z powodzeniem stosować
można nie tylko do niwelowania terenu. W przypadku maszyn Dressta ich uniwersal-

profilowana powierzchnia robocza uniemożliwia obsuwanie się urobku na boki w czasie spychania. Bardziej uniwersalnym typem lemiesza
jest sterowany hydraulicznie
tak zwany lemiesz typu
„6-way”, stosowany w niektórych średnich modelach spycharek. Z kolei do wyrównywania powierzchni terenu zaleca się lemiesz skośny,
a do prac na gruntach podmokłych – lemiesz prosty.
Natomiast większe spycharki
o mocy silnika ponad 300 KM
można wyposażyć w lemiesz
wklęsły lub do węgla, które
zapewniają maksymalną wy-

dajność. Lemiesze to jednak
nie jedyny osprzęt, z którym
może współpracować spycharka. Rzadko, ale jednak
można też spotkać spycharki
doposażone w specjalne
oprzyrządowanie – składające się z masztu oraz balastu – zmieniające je w mobilne żurawie. Przydają się one
w ekstremalnych warunkach,
na grząskim, podmokłym terenie, gdzie żadna inna maszyna nie byłaby w stanie
sprawnie się przemieszczać.
Konstruktorzy ze Stalowej
Woli równie wiele uwagi co
parametrom roboczym poświęcili zapewnieniu wygody
i bezpieczeństwa operatorowi. Charakterystyczna, sześciościenna, demontowana,
dwudrzwiowa kabina operatora dzięki dużym przeszkleniom zapewnia doskonałą widoczność zarówno przed maszyną, jak i obu naroży lemiesza. Bezpieczeństwo pracy
gwarantuje dwusłupowa osłona kabiny spełniająca standard ROPS, a przyjazny dla
środowiska
zintegrowany
układ klimatyzacji, ogrzewania i wentylacji zapewnia odpowiedni komfort pracy
w każdych warunkach pogodowych. Natomiast ergonomicznie umieszczony joystick
pozwala precyzyjnie sterować
kierunkiem jazdy, zmianą biegów oraz prędkością. Z kolei
umieszczone na nim klawiszowe przełączniki ułatwiają
operatorowi płynny wybór wysokiego lub niskiego zakresu
jazdy. Opcjonalnie maszynę
wyposażyć można w specjalny przycisk umożliwiający
błyskawiczne i precyzyjne
ustawienie lemiesza oraz kąt
jego przechyłu. Całość uzupełnia komfortowy, regulowany wielopłaszczyznowo fotel
z amortyzacją pneumatyczną
i możliwością obrotu o piętnaście stopni. Ostatnia z funkcji
znacznie poszerza pole widzenia, a tym samym podnosi wygodę obsługi maszyny.
www.dressta.com
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Hyundai – koparki z dwuczęściowym wysięgnikiem
Hyundai Construction Equipment dostarcza koparki kołowe i gąsienicowe klasy 14-30 ton z opcjonalnym dwuczęściowym wysięgnikiem.
Opcja ta cieszy się dużym zainteresowaniem użytkowników, którzy
chcą korzystać ze zwiększonego zasięgu, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości zmniejszonego wychylenia przedniego
Na doposażenie koparek
w dwuczęściowy wysięgnik
decydują się najczęściej firmy drogowe i komunalne wykonujące prace w środowisku miejskim. Dwie największe koparki hydrauliczne Hyundai – model HX260 L oraz
HX300 L, które opcjonalnie mogą zostać wyposażone w dwuczęściowy wysięgnik, dostępne są z wąskim i poszerzanym podwoziem. Oba pod-

wozia oferowane są w najbardziej popularnej na rynkach
europejskich wersji LC (Long
Crawlers). Dwuczęściowe
wysięgniki wyposażone są
w siłownik przegubowy zamontowany na spodniej stronie. Rozwiązanie to daje skuteczną ochronę przed zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Typowy przykład
stanowi
koparka
HX220 L, której standardowy

wysięgnik mierzący 5.650 milimetrów może zostać wyposażony w trzy ramiona o długości od 2.000 do 2.920 milimetrów. W porównaniu z wersją jednoczęściową wysięgnik z większą liczbą ramion
ma mniejszy udźwig. Wynika
to z jego większej masy i konieczności stosowania dodatkowego siłownika. Wszystkie
koparki Serii HX wyposażone
zostały w system monitoro-

Koparki Hyundai Serii HX wyposażone w dwuczęściowy wysięgnik zapewniają operatorom większe możliwości działania. Mogą
oni kopać głębiej i wykorzystując większy zasięg precyzyjniej manipulować osprzętem roboczym

Hyundai Construction Equipment oferuje dwuczęściowy wysięgnik w następujących maszynach:

Koparki gąsienicowe
• HX140 L
• HX145 LCR

14.000 kg
14.950 kg

93 kW
93 kW

od 0,23 do 0,71 m3
od 0,23 do 0,71 m3

• HX160 L
• HX180 L
• HX220 L
• HX235 LCR

18.100 kg
18.600 kg
22.100 kg
24.000 kg

102 kW
102 kW
136 kW
136 kW

od 0,4 do 1,05 m3
od 0,4 do 1,05 m3
od 0,5 do 1,85 m3
od 0,5 do 1,34 m3

• HX260 L
• HX300 L
Koparki kołowe
• HW140
• HW160
• HW180
• HW210

30.200 kg
30.000 kg

180 kW
212 kW

od 0,52 do 1,85 m3
od 1,44 do 2,10 m3

13.880 kg
17.100 kg
17.800 kg
21.200 kg

117 kW
134 kW
134 kW
137 kW

od 0,23 do 0,71 m3
od 0,40 do 1,05 m3
od 0,40 do 1,05 m3
od 0,80 do 1,34 m3

o małym promieniu obrotu

o małym promieniu obrotu
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masa maszyny

moc silnika

pojemność łyżki

wania obciążenia zintegrowany z układem hydraulicznym.
Maszyny Serii HX wyróżnia
zwiększona produktywność
osiągnięta dzięki szybszemu
tempu wykonywania zadań.
Cykl roboczy jest o 5% krótszy niż w maszynach serii 9A
przy załadunku ciężarówek
i do 4% przy niwelowaniu
gruntu. Serię HX wyposażono w rozbudowane funkcje
bezpieczeństwa, na przykład
system kamer dookólnych
Hyundai AAVM (Advanced
Around View Monitoring),
który zapewnia operatorowi
wirtualny widok przestrzenny
na ośmiocalowym wyświetlaczu. Uzupełnienie systemu
stanowi układ IMOD (Intelligent Moving Object Detection), który rozpoznaje obiekty poruszające się w obszarze roboczym maszyny
i ostrzega o tym operatora.
Koparki wyposażone są również w opracowany przez
inżynierów Hyundai CE system telematyczny Hi-Mate.
Jego użytkownicy mają zdalny dostęp do całego
szeregu informacji, takich jak
historia pracy maszyny, dane
diagnostyczne i jej lokalizacja. Funkcja „geo-fencing”
pozwala użytkownikom zaprogramować wirtualne ogrodzenie wokół maszyny, aby
zapobiec opuszczeniu przez
nią określonego obszaru.
Nowe koparki Hyundai wyposażone zostały w układy pozwalające zwiększyć ich produktywność. Do ich produkcji wykorzystywane są wyłącznie starannie
wyselekcjonowane najwyższej
jakości komponenty o przedłużonej żywotności. Wygodną obsługę codzienną zapewnia łatwy dostęp do wszystkich punktów inspekcyjnych i podzespołów, w tym filtrów paliwa i powietrza. Zadanie serwisantom
ułatwiają dodatkowe poręcze,
które zwiększają bezpieczeństwo podczas prac konserwacyjnych oraz inspekcyjnych wykonywanych na wysokości.
www.amago.pl
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LiuGong – ładowarki na miarę czasu
Coraz większa konkurencja, rosnące koszty działalności, a także coraz
większe trudności ze znalezieniem pracowników mogą być w dużej
mierze rekompensowane wyborem optymalnie dobranej maszyny. Rozumie to firma LiuGong Dressta Machinery, która systematycznie wprowadza do produkcji maszyny zdolne podołać największym wyzwaniom
Nabywcy poszukują solidnych, dobrze zaprojektowanych ładowarek kołowych,
które będą w stanie sprostać
każdym warunkom i bez trudu
wykonać wiele różnorakich zadań. Tak w każdym razie sądzi 350.000 klientów, którzy
zdecydowali się na zakup ładowarek kołowych LiuGong.
A to osiągnięcie plasuje azjatycki koncern w czołówce największych na świecie producentów tego typu maszyn.
Nowe modele 835H i 848H to
godne następczynie solidnych, wielozadaniowych i uni-

sprężarkę (VGT) oraz intercooler air-to-air. Emisję szkodliwych substancji ograniczono do minimum, a dzięki
inteligentnemu sterowaniu
prędkością obrotową silnika
znacząco ograniczono też
zużycie paliwa. Podczas typowej ośmiogodzinnej zmiany udaje się w ten sposób
zaoszczędzić nawet 2-3 litry
paliwa. Silniki są ekologiczne, ale nie wpływa to w żaden sposób negatywnie
na ich trwałość i bez trudu
przeszły one rygorystyczne
testy
wytrzymałościowe.

acji, zapewniając optymalne
przeniesienie mocy w celu poprawienia osiągów i obniżenia
zużycia paliwa. Zoptymalizowane przełożenia oraz funkcjonalność automatycznej zmiany
biegów umożliwiają lepsze
przyspieszenie i skrócenie cy-

odporność wysięgnika typu Z.
Jego zoptymalizowana geometria poprawia siłę odspajania, stabilność i szybkość załadunku.
Zaawansowany
układ hydrauliczny LiuGong
nowej generacji dostosowuje
się do każdego zadania, koordynując pracę układu mechanicznego, elektrycznego i hydraulicznego, tak aby działały
w idealnej harmonii. Technologia adaptacyjna Load
Sensing doskonale dopasowuje przepływ w układzie hydraulicznym do charakteru
wykonywanego zadania. Do-

Joystick i dźwignie sterowania rozmieszczone zostały w przemyślany sposób ułatwiający operatorowi obsługę wszystkich funkcji ładowarki

Wszechstronność na miejscu prowadzenia robót oznacza większe możliwości realizacji różnorodnych zadań i uzyskania wyższego zwrotu z inwestycji

wersalnych poprzedniczek
wspartych najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi,
dostosowującymi maszyny
do wymogów współczesnego
placu budowy. Sercem nowych modeli są nowoczesne
silniki Perkinsa (835H) i Cumminsa (848H). Obie jednostki są ekonomiczne i spełniają wymagania wynikające
z najnowszych przepisów
dotyczących ochrony środowiska. W obu silnikach zastosowano precyzyjny wysokociśnieniowy układ wtryskowy Common Rail, turbo30 Pośrednik Budowlany

I tak, Cummins to sześciocylindrowy, turbodoładowany
silnik o pojemności 6,7 litra
i mocy netto wynoszącej
175 KM (129 kW). Perkins z
kolei jest czterocylindrową
jednostką o pojemności 4,4
litra i mocy 125 KM (93 kW).
Nowe modele 835H oraz 848H
dostępne są z przekładniami 4F/3R, ZF typu Powershift.
Nowa czterostopniowa przekładnia ZF typu „Power shift”
ze zmiennikiem momentu obrotowego z funkcją blokady
(lock up) w inteligentny sposób dostosowuje się do sytu-

klu roboczego, niezależnie
od rodzaju realizowanego zadania. Przycisk redukcji biegu
oraz przycisk wyboru kierunku jazdy (do przodu lub do tyłu) umieszczono w optymalnym miejscu na joysticku ładowarki, co ułatwia obsługę
maszyny, dodatkowo skracając cykle robocze i zwiększając wydajność.
Szybkozłącze oferowane przez
LiuGong rzeczywiście zasługuje na to określenie – umożliwia
przekształcenie w ciągu sekund ładowarki kołowej w wydajne narzędzie wielofunkcyjne. Dzięki niemu operatorzy
mogą zamontować odpowiedni osprzęt w sposób szybki
i bezpieczny, nie opuszczając
kabiny, a to oznacza większą
wydajność i wyższy zysk.
Przemyślane rozłożenie naprężeń znacząco zwiększa

starczana moc zależy od aktualnych potrzeb, co zapewnia
operatorowi całkowitą kontrolę nad wysięgnikiem ładowarki, umożliwiając wykonywanie różnych zadań w sposób
precyzyjny i skuteczny.
Kabiny ładowarek to dowód,
że ich projektant wiedział, jak
dostosować maszynę do pracy w naprawdę trudnych warunkach i zdawał sobie sprawę ze znaczenia komfortu
i bezpieczeństwa. Doskonałą
widoczność uzyskano projektując kabinę z zaokrągloną
przednią szybą, umożliwiającą obserwowanie otoczenia
maszyny, a dzięki odpowiedniemu ułożeniu ramion
wysięgnika nic nie przesłania
operatorowi łyżki znajdującej się na poziomie gruntu.
www.liugong.com
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Rozmiar opony to nie wszystko
Problem właściwego doboru opon do maszyny budowlanej nie istnieje
od dziś. Jest to odwieczny dylemat użytkownika, który staje w obliczu
wymiany ogumienia. Pytanie, który produkt wybrać? Brać pod uwagę markę? A może raczej kierować się ceną, warunkami gwarancji, rodzajem bieżnika czy rodzajem konstrukcji?
Wybór nie jest tak oczywisty,
jak mogłoby się wydawać,
ale jego podstawą jest uświadomienie sobie, jakiego rodzaju zadania zamierzamy
wykonywać w przeważającej
części
jej
eksploatacji.
Pod uwagę należy brać odległości przejazdów, warunki
terenowe – podłoże, przyczepność, ryzyko uszkodzeń
mechanicznych, intensywność pracy maszyny czy
wreszcie komfort operatora.
Zapewne każdy z użytkowników znalazłby jeszcze jakieś
dodatkowe kryteria.
Fakt, że opona swym rozmiarem pasuje do danej maszyny
nie musi oznaczać, że jest ona
właściwa do danego zastosowania. Z kolei to, że opona jest
wielozadaniowa, nie znaczy
wcale, że można ją wykorzystywać w wielu zastosowaniach.
Każdy producent ogumienia
analizuje i podejmuje próby jego modernizacji wpływającej
na wydajność pracy, a tym
samym redukcji kosztów eksploatacji maszyny. Grupa
Camso doskonale zdaje sobie
sprawę z tego, że niezbędne są
do tego opony zaprojektowane
specjalnie do konkretnego zastosowania. W tym celu połączyć trzeba trzy podstawowe
elementy, jakimi są rozmiar
opony, rzeźba bieżnika i technologia wykonania karkasu.
Już w roku ubiegłym udało się
dowieść rynkowej przewagi
marki Camso, gdyż w wielu liniach produktowych firma dokonała modyfikacji, wprowadzając drugą generację opon
do maszyn budowlanych – nie
tylko ulepszonych technicznie
i wytrzymałościowo, ale także
robiących dobre wrażenie wizualnie. Opony Camso wyróżniają się oryginalnymi bieżni32 Pośrednik Budowlany

kami, które są opracowane
dla konkretnych zastosowań
i warunków pracy maszyny.
To pozwala wyprzedzać konkurencję pod względem technologicznym i wydajnościowym oraz daje możliwość
uatrakcyjnienia oferty opon,
szczególnie jeśli mówimy
o segmencie do kompaktowych maszyn budowlanych.
Camso w ostatnim czasie
wprowadziło siedem nowych
typów ogumienia w segmencie budowlanym unowocześniając ofertę opon wielozadaniowych (MPT) o dodatkowe rozmiary i nowe wzory
bieżnika oraz wykorzystując
nowe technologie, aby lepiej
dostosować je do wymaganej wszechstronności i szerokiej gamy zastosowań. Opony MPT przeznaczone są
do wielu kompaktowych maszyn budowlanych, które wyposażone są najczęściej
w ogumienie takiego samego
rozmiaru, ale wykonują wiele
różnych prac w drogownictwie, budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym,
na złomowiskach i w recyklingu, przy zagospodarowaniu
terenu, usuwaniu śniegu
i wielu innych. Maszyny najczęściej wyposażone w wielozadaniowe opony MPT to
ładowarki teleskopowe, kompaktowe ładowarki kołowe,
czy też miniwywrotki. Często
także opony w tych samych
rozmiarach mogą być również montowane na betoniarkach samobieżnych, koparko-ładowarkach i terenowych
wózkach widłowych.
Camso zaprasza wszystkich
zainteresowanych do zapoznania się z nowościami
w ofercie, nie tylko na specjalnej stronie internetowej

Camso MPT 553R – opona radialna
przeznaczona do ogólnych zastosowań w budownictwie i drogownictwie

Camso MPT 552 zapewnia najniższe
koszty operacyjne w przypadku prac
o charakterze ogólnym

Camso MPT 532R – opona do zastosowań rolniczo-przemysłowych na przykład do nośników teleskopowych

www.mpt.camso.co/pl/, ale
także podczas imprez targowych. Wśród nowości Camso, które będą eksponowane
na targach Autostrada Polska
w Kielcach znajdą się takie
opony, jak:
• Camso MPT 753 porównywane z wcześniejszymi
oponami Solideal 4L I3
(o 29 procent wydłużenie
żywotności, o 15 procent
poprawa samooczyszczania się i przyczepności
podczas jazdy oraz o 15

procent poprawa odporności ściany bocznej oraz
bieżnika na uderzenia
oraz przebicia),
• Camso MPT 793S to pierwsze i jedyne specjalnie zaprojektowane rozwiązanie
opony pełnej z otworami
amortyzującymi odpornej
na przebicia,
• Camso MPT 553R – opona radialna przeznaczona do ogólnych zastosowań
w budownictwie oraz aplikacjach drogowych,
• Camso MPT 532R – opona radialna o rzeźbie bieżnika w klasie R-4 przeznaczona do zastosowań rolniczo-przemysłowych,
• Camso MPT 552 zapewniająca najniższe koszty operacyjne w przypadku prac
o charakterze ogólnym,
• Camso GRD 533R opona radialna przeznaczona do stosowania na równiarkach,
• Camso EMT 553R opona do ładowarek kołowych
i wozideł przegubowych.
Należy też pamiętać, że Camso, pozostaje światowym liderem w dziedzinie projektowania, wytwarzania i dystrybucji
gąsienic gumowych stosowanych w pracach budowlanych.
Ten segment produktowy
przeszedł także zmiany konstrukcyjno-techniczne i stanowi obecnie jeden z najlepszych na rynku markowych
produktów w segmencie gąsienic gumowych do minikoparek, miniładowarek, wozideł oraz wiertnic. Uniwersalny, samooczyszczający się
wzór bieżnika ze schodkowymi przetłoczeniami na bokach
klocków bieżnika gąsienicy
zapewnia utrzymywanie doskonałej przyczepności przez
cały okres użytkowania gąsienicy. Został on objęty specjalną gwarancja producenta, która obecnie dla wersji standardowej SD wynosi 24 miesiące
lub 2.000 godzin, natomiast
dla wersji wzmacnianej HXD 36 miesięcy
lub 3.000 godzin.
www.camso.co
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Opony Galaxy – tańsze, ale nie gorsze!
W tak ciężkich warunkach panujących na placach budowy, w kopalniach
surowców skalnych i na placach przeładunkowych egzamin zdadzą jedynie najlepsze, najwytrzymalsze opony. Nie muszą być przy tym najdroższe, o czym przekonują opinie użytkowników opon Galaxy z powodzeniem wykorzystujących je w najbardziej ekstremalnych warunkach.
Dystrybutorem ogumienia Galaxy jest firma Bohnenkamp
Firma Bohnenkamp założona w niemieckim Osnabrück
w roku 1950, jest jednym
z czołowych europejskich
sprzedawców
hurtowych
i dystrybutorów opon oraz
kół. Dowodem na to jest
utrzymywany w magazynie
stan 6.500 różnych opon dla
wszystkich branż. Oferowane produkty z powodzeniem
stosowane są w maszynach
oraz pojazdach wykorzystywanych w sektorze rolniczym, przemysłowym i robót
ziemnych, a także w samochodach ciężarowych i przyczepach. I to właśnie dla
użytkowników tych sektorów
tworzone są opony Galaxy.
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Ich historia rozpoczęła się
ponad sześćdziesiąt lat temu i od tego czasu z roku
na rok cieszą się coraz większą popularnością. Decydujący wpływ na to ma z pewnością dbałość producenta
o nawet najdrobniejsze detale, a także szybkie reagowanie na wszelkie uwagi zgłaszane przez użytkowników.
W efekcie Galaxy stała się
jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek Jej produkty można obecnie spotkać w ponad 120 krajach
na całym świecie – sporym
zainteresowaniem cieszą
się one również w Polsce.
Ich podstawowa zaleta to

trwałość i uniwersalność,
a do tego oferowane są
w atrakcyjnej cenie.
Szeroka gama opon Galaxy
sprawia, że bez trudu można
dobrać oponę o idealnie dopasowanych parametrach
do każdej maszyny i rodzaju
wykonywanej pracy. Na przykład w mini ładowarkach doskonale sprawdzają się opony Beefy Baby. Dzięki dużej
odporności na przebicia,
rozerwania i pęknięcia zapewniają płynną pracę, a głęboki bieżnik gwarantuje długotrwałe użytkowanie.
Z kolei do koparko-ładowarek zaprojektowano oponę
Galaxy Jumbo Hulk. Koparko-ładowarki to stosunkowo
lekkie i wielofunkcyjne maszyny, które najczęściej wykorzystywane są do prac ziemnych.
Ich opony muszą być przystosowane do jazdy w zróżnicowanych warunkach.
Jumbo Hulk jest oponą bezdętkową. Ma ona bieżnik
o wzorze L-4 predystynujący ją
do bezproblemowej pracy
w trudnych warunkach terenowych. Wśród jego zalet wymienić należy także skuteczne samooczyszczanie i dobrą przyczepność. Dodatkowo Jumbo
Hulk jest przystosowany jest
do poruszania się z maksymalną prędkością 40 km/h.
Natomiast do ładowarek teleskopowych konstruktorzy zaprojektowali opony Galaxy
HIGH-LIFT RADIAL R-1. Ten
model posiada radialne opasanie i poliestrowy ekran. Specyficzny wzór bieżnika umożliwia szeroki zakres zastosowań, sprawdzi się na wszystkich placach budowlanych.
Z kolei Galaxy EX-1 to opona zaprojektowana specjalnie

Beefy Baby to opona do miniładowarek. Dzięki dużej odporności na przebicia, rozerwania i pęknięcia zapewniają płynną pracę

Galaxy Jumbo Hulk to opona przeznaczona do koparko-ładowarek. Te maszyny muszą być przystosowane do jazdy w zróżnicowanych warunkach

HIGH-LIFT RADIAL to opona do ładowarek teleskopowych – choć z powodzeniem można je wykorzystywać także w innych maszynach

EX-1 to opona zaprojektowana specjalnie z myślą o koparkach. Wyróżnia ją
doskonała przyczepność nawet w najtrudniejszych warunkach terenowych

z myślą o zastosowaniu w koparkach kołowych. Wyróżnia
ją doskonała przyczepność
we wszystkich zastosowaniach, nawet w najtrudniejszych warunkach terenowych.
www.bohnenkamp.pl
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Graco – specjaliści od nietypowych zleceń
Bazując na wieloletnim doświadczeniu firma Graco realizuje nawet najbardziej nietypowe zlecenia. Jednym z bardziej nieszablonowych – zarówno od strony projektowej, jak i technologicznej – jest montaż żurawia Palfinger PK65002-SH na czteroosiowym ciągniku siodłowym w sposób umożliwiający tworzenie zestawów ze standardowymi naczepami
Moment udźwigu żurawia
Palfinger PK65002-SH dla
wysięgu 7,4 metra wynosi 608 kNm (62 tm), natomiast
maksymalny
zasięg – po zamontowaniu tak
zwanego bocianka – przekracza trzydzieści metrów.
Przy urządzeniach o takich
parametrach roboczych niezbędne są tylne podpory, zapewniające odpowiednią stabilność pojazdu w trakcie
prac przeładunkowych. Ich

mi wzmocnieniami jest ona
odpowiednio sztywna, dzięki
czemu pełni rolę standardowej konstrukcji, przy tylko nieznacznie zwiększonej wysokości położenia siodła.
Zastosowany do zabudowy żuraw jest bardzo nowoczesnym
urządzeniem z całym szeregiem rozwiązań konstrukcyjnych ułatwiającymi jego obsługę. Wśród nich wymienić należy przede wszystkim system
P-FLOD, dzięki któremu skła-

Wszystkie podpory są rozkładane hydraulicznie. Maksymalny rozstaw przednich
podpór wynosi 8,6, natomiast tylnych 7,1 metra

montaż wiąże się jednak
z koniecznością zastosowania ramy pośredniej o określonej wysokości. W przypadku podwozi pod skrzynie stałe czy wywrotki nie ma
to większego znaczenia, ale
przy ciągniku siodłowym powoduje podniesienie siodła,
co wyklucza możliwość wykorzystywania pojazdu ze
zwykłymi naczepami. Chcąc
uniknąć tej niedogodności,
firma Graco zaprojektowała
i wykonała nietypową ramę
pośrednią, której główną
część stanowi płyta ze stali
Domex. Razem z dodatkowy36 Pośrednik Budowlany

danie żurawia do pozycji
transportowej oraz rozkładanie do pracy odbywa się
w sposób automatyczny, jedynie za naciśnięciem w odpowiedniej kolejności dwóch
przycisków dla uniknięcia
przypadkowego uruchomienia
systemu. Operator może więc
wykonywać te czynności
znacznie szybciej i bezpieczniej. Kąt obrotu żurawia jest
nieograniczony. W mechanizmie obrotu zastosowano dodatkowy silnik, który nie tylko
zwiększa moment obrotu, ale
również kompensuje luzy.
Przy pracy z dużym wysięgiem

ważną funkcją jest system
AOS. Jego działanie polega
na aktywnym tłumieniu drgań
wysięgnika, czyli eliminacji tak
zwanego efektu wędki. W żurawiu zastosowano ponadto tzw.
przeprost ramienia zginanego
o 15°, pozwalający na łatwe
operowanie w niskich pomieszczeniach, a także układ
HPSC. Ten ostatni na bieżąco

kontroluje stateczność pojazdu w zakresie 360° i w sposób bezstopniowy dostosowuje maksymalny udźwig do aktualnego rozsunięcia podpór.
W efektywnej pracy żurawia
pomaga też funkcja przyspieszonego teleskopowania, realizowana poprzez wtórne wykorzystanie oleju z przestrzeni
tłoczyskowej w tłokowej. Dzię-

Dzięki zastosowaniu unikatowej ramy pośredniej, koniecznej w przypadku tylnych
podpór, siodło ciągnika znajduje się na wysokości typowej dla zwykłych naczep

Funkcja P-FLOD umożliwia automatyczne składanie i rozkładanie żurawia

ki temu wysuwanie wysięgnika
jest szybsze nawet o dwadzieścia procent. W wyposażeniu
urządzenia znalazły się jeszcze
między innymi systemy RTC
oraz SRC. Pierwszy z nich odpowiada za automatyczną regulację napięcia liny wciągarki
montowanej na ramieniu głównym – przy czym istnieje możliwość złożenia żurawia do pozycji transportowej z wciągarką
gotową do pracy. Drugi natomiast ma zadanie zapewnienia
ustawienia zblocza
w stałej odległości
od końca wysięgnika.
www.graco.pl
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Stal na zabudowę? Hardox sprawdza się doskonale!
Wszyscy spośród uznanych producentów zabudów pojazdów stosują w swych wyrobach stal
Hardox. Zapewnia ona doskonałą wytrzymałość i optymalną sztywność konstrukcji. A ponieważ
właściwości stali Hardox pozwalają na stosowanie cieńszych blach, producenci mogą również
ograniczyć ciężar swoich wyrobów, co przynosi cały szereg korzyści w codziennej eksploatacji
Dzięki swym unikatowym właściwościom w postaci wyjątkowej twardości i udarności blacha Hardox wytycza światowe
standardy określane dla stali
odpornych na ścieranie. Jej
własności sprawiają, że może
ona służyć także jako element
nośny w wielu zastosowaniach. Otwiera to całkowicie
nowe perspektywy także
przed producentami specjalistycznych zabudów pojazdów.
Zastosowanie blachy Hardox
pozwala konstruktorom ograniczyć wagę zabudów.

mających na celu zwiększenie ładowności pojazdu. Przykładem uporania się z tym
problemem są zabudowy projektowane i wytwarzane przez
firmę KH-KIPPER. Charakteryzuje je znacznie mniejsza waga. Lżejsza zabudowa pozwala zwiększyć ładowność pojazdu. Daje to możliwość przewiezienia większego ładunku,
co przynosi korzyści zarówno
w aspekcie finansowym, jak
i ekologicznym. Trzeba bowiem brać pod uwagę, że ten
sam ładunek przewieźć moż-

wywrotka ze skrzynią ładunkową wykonaną z użyciem
stali Hardox, wykorzystywana do transportu urobku
z miejsca wydobycia do zespołu kruszarek, po odpowiednim przygotowaniu drogi
technologicznej może z po-

zapewnia bezpieczne i długotrwałe użytkowanie zabudowy.
Firmy zabudowujące specjalistyczne pojazdy, które są wykorzystywane w wyjątkowo trudnych warunkach eksploatacyjnych, cenią sobie także sprężystość stali Hardox. Zabudowy

Dzięki półoktagonalnej konstrukcji skrzyni i pochyleniu jej ściany przedniej pozostałości wyładowywanego materiału nie zalegają w rogach

Podniesiona w tylnej części skrzyni podłoga stanowi zabezpieczenie przed wysypywaniem się ładunku w czasie jazdy po pochyłym terenie

Mniejsza waga nie ma wpływu
na solidność wykonania specjalistycznego pojazdu. „Odchudzone” zabudowy pozostają w pełni efektywne
pod względem eksploatacyjnym, ich żywotność i bezpieczeństwo użytkowania też nie
są nawet w najmniejszym
stopniu ograniczone. Wprost
przeciwnie, stosowanie stali
Hardox przekłada się na większą wydajność pojazdów zabudowanych z jej wykorzystaniem. Rosnące koszty transportu są stymulatorem poszukiwania nowych rozwiązań
38 Pośrednik Budowlany

na przy znacznie ograniczonej liczbie kursów. Pozwala
to ograniczyć zużycie paliwa,
a tym samym poziom emisji
szkodliwych substancji zawartych w spalinach.
Zabudowy wykonane z użyciem stali Hardox przeznaczone są do pracy w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych, jakie panują
na przykład w kopalniach surowców skalnych. W czasie
transportu materiału o dużej
frakcji zabudowa narażona jest na nieustanne zużycie.
W większości przypadków

wodzeniem zastąpić wozidło.
Wielofunkcyjność daje znaczną przewagę nad wozidłami
zabudowom samowyładowczym na podwoziach. Przede
wszystkim mogą one służyć
do transportu ładunków
po różnego rodzaju drogach – od tras wytyczonych
na terenie kopalni odkrywkowych i kamieniołomów po drogi publiczne. Zaletą zabudów
wykonanych ze stali Hardox
jest także olbrzymia uniwersalność zastosowań. Mogą być
one wykorzystywane do
transportu różnego rodzaju ładunków, takich jak węgiel,
kruszywo lub rudy metali. Nawet najbardziej agresywne środowisko nie jest w stanie zagrozić konstrukcji wykonanej
z użyciem trudnościeralnej stali
Hardox. Jest ona bowiem materiałem o najwyższych parametrach wytrzymałościowych, co

samochodów
pracujących
w kopalniach surowców skalnych podczas transportu twardego surowca o wysokiej frakcji są szczególnie narażone
na zużycie. Z uwagi na trudne
warunki eksploatacyjne, na jakie skrzynia ładunkowa narażona jest podczas transportu
urobku kopalnianego, jej zasadnicza konstrukcja wykonana została ze sprężystej i odpornej na ścieranie stali Hardox HB 450 (podłoga z blachy
o grubości 10-15 mm a burty
boczne 6-10 mm). Na konstrukcje nośne zastosowano
natomiast wytrzymałą stal
Strenx 700. Energia kinetyczna uderzeń, nawet przy załadunku odłamków skalnych
o dużej frakcji, jest doskonale
rozpraszana. W przypadku
skrzyni ładunkowej wykonanej
z użyciem stali Hardox energia
kinetyczna uderzeń jest opty-
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malnie rozpraszana. Zapewnia
to wydłużenie żywotności
wszystkich newralgicznych elementów zabudowy. Jednym
z nich jest wzmocniona podłużnicami, poprzeczkami lub dodatkowymi przegięciami podłoga. Charakterystyczną cechą
nowej generacji zabudów jest
brak konieczności stosowania
dodatkowych
wzmocnień
na podłodze. Jej konstrukcja

wykonana została jedynie z posiadającej dwa gięcia trudnościeralnej, ulepszonej cieplnie
stali Hardox HB 450. Uprzednio
producenci wykonywali podłogę z trzech warstw stali i gumy
amortyzującej, teraz przy założeniu osiągnięcia takich samych parametrów, wystarczy
tylko jedna warstwa stali Hardox. Dzięki ograniczeniu liczby
elementów konstrukcyjnych

Praktycznie wszyscy spośród uznanych producentów zabudów pojazdów stosują
w swych wyrobach trudnościeralną stal Hardox

Zastosowanie stali Hardox zapewnia doskonałą wytrzymałość i sztywność konstrukcji oraz pozwala na optymalizację wagi zabudowy

udało się uzyskać efekt sprężystości zwiększający trwałość skrzyni ładunkowej. Także blacha burt bocznych
usztywniona została jedynie
profilem górnym, opaską tylną i przednią ścianą. Właściwości stali Hardox HB 450,
z której wykonano burty boczne, zapewniają skuteczną
ochronę przed uszkodzeniami.

Po specjalnym przygotowaniu z użyciem stali Toolox, zabudowa może być stosowana do transportu gorącej
szlaki nawet o temperaturze 500 stopni Celsjusza.
Właściwości stali Toolox nadają jej wytrzymałość na zużycie i wysoką temperaturę.
www.hardox.pl
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DAF Trucks – 90 lat innowacyjnych rozwiązań transportowych
W kwietniu 1928 roku utalentowany holenderski inżynier Hub van Doorne otworzył w holenderskim Eindhoven niewielki warsztat produkcyjny. To skromne przedsięwzięcie dało początek firmie DAF, która stała się czołowym światowym producentem pojazdów ciężarowych skupiającym się na innowacyjności, jakości i efektywności produkcji środków transportu
Niezwykle utalentowany Hub
van Doorne otworzył swój
mały warsztat na rogu lokalnego browaru Coolen w Eindhoven. Na początku usługi
świadczone w warsztacie
obejmowały spawanie i cynkowanie na zlecenie lokalnych firm, takich jak producent oświetlenia i urządzeń
radiowych – Philips. Wielki
kryzys zainspirował Huba van
Doorne’a oraz jego brata Wima do rozszerzenia oferty.
W 1932 roku warsztat został
przekształcony w firmę zaj-

czepa/naczepa z kontenerem, która zadebiutowała
w roku 1936. Jej nowatorska
na owe czasy konstrukcja
umożliwiała szybki załadunek oraz rozładunek kontenerów z wagonu kolejowego.
Był to bardzo wczesny przykład transportu intermodalnego i uczynił on firmę DAF jednym z pierwszych dostawców przyczep/naczep z kontenerem na świecie.
W roku 1949 wprowadzono
do produkcji pierwszy pojazd
ciężarowy DAF, a firma zmie-

jąc do niego turbosprężarkę,
co stanowiło kolejne spektakularne osiągnięcie. W 1973
roku DAF jako pierwsza firma
w branży wprowadził na rynek turbosprężarkę z chłodzeniem międzystopniowym.

niezwykle wydajnie przy niskich obrotach i charakteryzują się inteligentnymi układami napędowymi i wydajnymi osiami tylnymi, dzięki którym mogą osiągać wysoki
moment obrotowy przy za-

W 1950 roku na rynku pojawił się DAF T60 - pierwszy pojazd z kabiną. Kierowca
nie miał jeszcze komfortowych warunków pracy - siedział na drewnianym fotelu

W 1936 roku DAF wprowadził niezwykłą na tamte czasy innowację – naczepę z kontenerem, która przyspieszała rozładunek wagonów kolejowych

mującą się produkcją przyczep i naczep, a nazwa
przedsiębiorstwa
została
zmieniona na Van Doorne’s
Aanhangwagen Fabriek (Fabryka naczep Van Doorne’a),
w skrócie DAF. Dzięki spawanemu podwoziu przyczepy
i naczepy opuszczające tę
małą fabrykę wyróżniały się
na tle konkurencji wyjątkowo
dużą ładownością. Spawanie,
stosowane podczas produkcji
przyczep/naczep, pozwalało
obniżyć masę i w tamtych
czasach było technologią innowacyjną. Innym wyjątkowym wynalazkiem była przy40 Pośrednik Budowlany

niła nazwę na Van Doorne’s
Automobiel Fabriek. Rok później wybudowano pierwszą
fabrykę pojazdów ciężarowych i rozpoczęto produkcję
podwozi do trzy-, pięcioi sześciotonowych pojazdów.
W pierwszych latach istnienia
zakładów DAF do pojazdów
montowano silniki benzynowe i wysokoprężne Hercules
i Perkins, ale w 1957 roku
przedsiębiorstwo z Eindhoven zaprojektowało i rozpoczęto produkcję pierwszych
własnych silników DAF. Dwa
lata później ulepszono silnik
wysokoprężny DD575, doda-

Technologia ta została początkowo opracowana, aby
zaspokoić popyt na silniki
o większej mocy i niższym
poziomie zużycia paliwa, jednak później okazała się być
również niezbędna w realizacji polityki niskiej emisji spalin. W latach osiemdziesiątych
wprowadzono zaawansowany układ turbosprężarki (ATI),
który zapewniał jeszcze lepsze wyniki w kwestii mocy
i wydajności dzięki zastosowaniu ulepszeń, takich jak
technologia układu wtryskowego i zoptymalizowany
kształt komory spalania.
W 2005 roku firma DAF zaprezentowała silnik PACCAR MX,
który jest obecnie montowany we wszystkich ciężkich pojazdach ciężarowych DAF
i ponad 40% pojazdów ciężarowych Kenworth i Peterbilt.
Modele MX-13 i MX-11 najnowszej generacji pracują

skakująco niskich obrotach
silnika. Zapewnia to niezrównaną oszczędność paliwa
i najwyższy komfort jazdy.
Wszystkie te innowacje,
w połączeniu z zaawansowanymi algorytmami oprogramowania pojazdu, doskonałą
aerodynamiką i nowym, kompaktowym układem końcowego oczyszczania spalin,
przyczyniają się do imponującego spadku zużycia paliwa o 7%, co stanowi rekord
w historii firmy.
Pierwsze pojazdy ciężarowe
DAF, które opuszczały fabrykę w latach czterdziestych
i pięćdziesiątych, składały się
z podwozia oraz silnika z charakterystyczną kratą wylotu
powietrza z siedmioma chromowanymi belkami i tymczasowego fotela z drewna. Podwozia DAF były dostarczane
do wytwórców zabudów, którzy następnie zajmowali się
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Linia produkcyjna pojazdów DAF w latach pięćdziesiątych. Własną kabinę z zaokrąglonymi narożnikami i pochyłą kratą wlotu powietrza wprowadzono w roku 1951

montażem
niestandardowych, wykonywanych lokalnie kabin. W roku 1951 firma
DAF wprowadziła swoją własną kabinę z zaokrąglonymi
narożnikami i pochyłą kratą
wylotu powietrza zapewniającymi lepszą aerodynamikę,
natomiast komfort kierowcy
zwiększono przez wprowadzenie fotela z zawieszeniem.
W latach sześćdziesiątych nadal pracowano nad zwiększe-

ło ciężką pracę kierowcy. Model 2600 jest obecnie uznawany za pierwszy pojazd ciężarowy przystosowany do transportu międzynarodowego.
W 1969 roku firma DAF była
jednym z pierwszych producentów, którzy wprowadzili
mechanizm odchylania kabiny w modelu z kabiną
nad silnikiem, co znacznie
poprawiło dostępność podczas serwisowania pojazdu.

ru i komfortu kabiny w transporcie międzynarodowym. W 1994
roku wprowadzono na rynek
jeszcze większą kabinę Super
SpaceCab, dzięki czemu szoferki DAF dalej stanowiły punkt
odniesienia w kwestii przestrzeni i komfortu kierowcy.
W roku 1996 firma DAF stała
się częścią koncertu PACCAR. Od tamtej pory przedsiębiorstwo niezmiennie zajmuje pozycję światowego lidera w dziedzinie technologii,
wprowadzając
znaczące
ulepszenia w produkcji pojazdów ciężarowych, silników
i zaawansowanych technologicznie układów.
W latach 2001-2002 wprowadzono na rynek nowe pojazdy DAF serii LF, CF i XF.
W roku 2005 pojawił się wielokrotnie nagradzany model

w kwestię jakości przyniosło
rezultaty w postaci pięciu nagród „Międzynarodowej Ciężarówki Roku”, czyli najwyższego odznaczenia w branży
w roku 1988 dla DAF 95, w
roku 1998 dla DAF 95XF,
następnie w 2002 dla DAF
LF, w 2007 dla XF105 w 2018
dla CF i XF.
W 2015 roku firma DAF zaprezentowała funkcję sprzężenia pojazdów ciężarowych
(Truck Platooning). System
EcoTwin umożliwił pojazdom
jadącym w kolumnie automatyczne podążanie za pojazdem prowadzącym. Zaangażowanie w wiodące europejskie projekty rozwoju technologicznego pozwala przedsiębiorstwu z Eindhoven zdobywać wszechstronne doświadczenie w kwestii alternatyw-

Od założenia małego warsztatu, gdzie spawano i cynkowano, upłynęło dziewięćdziesiąt lat. Teraz DAF to globalny producent pojazdów ciężarowych dla wielu branż

Choć pojazdy z logo DAF spotyka się najczęściej na trasach długodystansowych,
wiele z nich pracuje także przy transporcie specjalistycznym, także w budowlance

niem komfortu kierowcy,
wprowadzając kabinę przystosowaną do transportu międzynarodowego. Model DAF 2600
był wyposażony w dwa łóżka
i okna na wszystkich ścianach
kabiny, zapewniające poczucie przestrzeni i optymalną widoczność drogi. Wspomaganie układu hamulcowego i kierowniczego dodatkowo ułatwi-

Wraz z wprowadzeniem koncepcji kabiny Space Cab
w 1988 roku DAF umocnił swoją pozycję lidera rynku produkcji pojazdów ciężarowych, skupiając się zarówno na obniżeniu kosztów eksploatacji, jak
i komforcie kierowcy. Unikalny
projekt Space Cab sprawił, że
firma ponownie ustanowiła nowe standardy w kwestii rozmia-

XF105, a w roku 2006 – modele Euro 4 i Euro 5. W roku 2013 rozpoczęto produkcję pełnej gamy nowych, wyjątkowo ekologicznych modeli Euro 6 zgodnych z normą EEV. W roku 2017 nowe
modele CF i XF otrzymały tytuł „Międzynarodowych Ciężarówek Roku 2018” z racji
czołowej w branży wydajności transportowej oraz imponującej oszczędności paliwa
na poziomie 7%. Nowy model
LF otrzymał tego samego roku w Wielkiej Brytanii nagrodę „Użytkowego flotowego
pojazdu ciężarowego roku”.
Zaangażowanie firmy DAF

nych elektrycznych i hybrydowych układów napędowych.
W XXI wieku działalność firmy
DAF rozwija się prężnie
na całym świecie. Produkcja
prowadzona jest w Holandii,
Belgii, Wielkiej Brytanii i Brazylii, a sprzedaż prowadzona
przez 1.100 niezależnych
punktów dealerskich na pięciu kontynentach.
Pojazdy DAF są wspierane
przez najlepszą w Europie
usługę pomocy drogowej International Truck Service (ITS)
oraz zaawansowany
system zarządzania
flotą DAF Connect.
www.daftrucks.pl
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Nowy Sprinter – bardzo sprytny budowlaniec
Zabudowy, silniki, rozstawy osi i konfiguracja napędu – nowego Sprintera trudno pokonać, jeśli chodzi o uniwersalność. Branże, w których
ten legendarny van czuje się jak w domu, są równie różnorodne, jak on
sam, radzący sobie nawet z transportem materiałów budowlanych
Transport budowlany to nie
tylko przewozy towaru na małe odległości, ale również
dłuższe trasy po autostradach
i drogach krajowych. Odpowiadający za transport chcą
oczywiście pokonywać odległości tak szybko i wygodnie,
jak to tylko możliwe. Ale ostatnie sto metrów przed placem
budowy często prowadzi
przez trudny teren – błoto,
piasek i kamienie. A kiedy już
pojazd dotrze na miejsce, także nie może liczyć na delikatne traktowanie. Dobrze wówczas wiedzieć, że użytkowany
samochód jest godnym zaufania narzędziem, na którym
można polegać i które spełnia
wszystkie wymagania.
Firmy działające w branży budowlanej potrzebują mocnych pojazdów o wysokim tonażu – zwłaszcza jeśli są one
często używane w trudnych
warunkach placu budowy.
Pojazd dostawczy ma znosić
ekstremalne obciążenia, ale
nadal pozostawać w pełni
niezawodnym, także w przypadku częstych zmian kierowców. Niezaplanowane
przestoje powodowane koniecznością napraw są najbardziej niepożądane, ponieważ osiągnięcie zakładanej
wydajności zależy całkowicie
od bezbłędnego funkcjonowania pojazdu.
Nowy Sprinter na placu budowy pokazuje swoją siłę.
Napęd na wszystkie koła
w połączeniu z masą całkowitą do 5 ton czyni go idealnym
pojazdem
budowlanym
do transportu ciężkich materiałów sypkich. Udźwig
do 3,5 tony umożliwia przewozy ciężkiego sprzętu roboczego. A ponieważ na placach budowy odzież i buty
kierowcy i pasażerów rzadko
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pozostają czyste, wnętrze nowego Sprintera jest też bardzo odporne na błoto i kurz.
Gdy trzeba przewozić nieporęczne lub ciężkie przedmioty, największe znaczenie ma
każdy centymetr sześcienny
przestrzeni i jak największa
ładowność. Furgonetki często wykorzystywane są za-

jazdu – wynoszącej nawet
pięć ton – ma on pojedyncze
tylne opony. Dzięki temu między nadkolami uzyskuje się
szerokość załadunku wynoszącą około 1,22 metra. Pozwala to załadować również
po bokach. Specjalne wsporniki przy wejściu wyposażonym w drzwi przesuwne

zapewniają wysoki poziom
bezpieczeństwa
nawet
przy ciągłych zmianach kierowców. Wyjątkowy komfort
jazdy na wszystkich miejscach gwarantuje dobre samopoczucie pasażerów nawet podczas podróży na najdłuższych dystansach.
Serwisanci używają nowego
Sprintera jako mobilnego
warsztatu połączonego z magazynem części zamiennych
i komponentów. Przy okazji
przewożone jest też niezbędne wyposażenie warsztatowe
umożliwiające wykonywanie
napraw i prowadzenie prac

Firmy budowlane potrzebują mocnych pojazdów o wysokim tonażu – zwłaszcza jeśli są one często używane w trudnych warunkach placu budowy. Pojazd ma znosić ekstremalne obciążenia także w przypadku częstych zmian kierowców

równo do przewozu ciężkich
surowców czy komponentów, jak i przy dostawach gotowych produktów powstałych z ich udziałem. Z rozstawem osi do 4.325 milimetrów
(przy napędzie na tylne koła)
lub 3.924 milimetrów (napęd
na koła przednie) i przestrzenią ładunkową do 17 m3, nowy Sprinter zapewnia idealne
warunki przewozów pod każdym względem. Jeśli dla
użytkownika pierwszorzędne
znaczenie ma wykorzystanie
pełnej szerokości przedziału
ładunkowego, odpowiednim
dla niego rozwiązaniem jest
wersja „super-single”. Pomimo dużej masy całkowitej po-

umożliwiają przewożenie dużych towarów. Wspomniane
wsporniki sprawiają bowiem,
że umieszczone w pojeździe
europalety lub skrzynie są
bardziej stabilne podczas pokonywania zakrętów podnosząc tym samym bezpieczeństwo transportu. Solidne,
łatwe w utrzymaniu, bo nadające się do prania panele
na ścianach ładowni w znacznym stopniu ułatwiają użytkownikowi nowego Sprintera
wykonywanie specjalistycznych zadań transportowych.
Silniki o mocy do 140 kW pozwalają na jazdę niczym samochodem osobowym, a najnowsze systemy asystujące

konserwacyjnych w warunkach polowych.
W nowym Sprinterze kierowcę
wspierają innowacyjne systemy bezpieczeństwa. Są wśród
nich oparty na radarach adaptacyjny tempomat, asystent
hamowania, system utrzymywania się w pasie ruchu oraz
układ analizujący poziom
zmęczenia kierowcy. Opcjonalny pakiet Parking, obejmujący dookólną kamerę, pomaga kierowcy wybrnąć z kłopotliwych sytuacji zdarzających
się podczas manewrów w ciasnych przestrzeniach
lub przy ograniczonej widoczności.
www.mercedes-benz.pl
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Pilotażowe szkolenie MAN ProfiDrive dla kierowców wywrotek
MAN ProfiDrive to kwalifikowany system szkoleń obejmujący swym zakresem zarówno kształcenie teoretyczne, jak i praktyczne szkolenia mające na celu uczynienie pracy kierowcy jeszcze
bezpieczniejszą i bardziej ekonomiczną. W lutym na terenie nieczynnego kamieniołomu odbyła
się impreza pilotażowa dla kierowców wywrotek budowlanych MAN z zabudowami Meiller
Imprezą „Offroad&Traction” firma MAN uzupełniła cykl szkoleń branżowych dla kierowców
zawodowych. Tym razem swe
umiejętności doskonalili zasiadający za kierownicą pojazdów
budowlanych, konkretnie wywrotek. Pilotażowa impreza,
która odbyła się pod koniec lutego obejmowała sesję szkoleniową z ekspertami producenta
specjalistycznych zabudów Meiller-Kipper. Uczestnicy szkolenia
otrzymali do dyspozycji pięć różnych wywrotek na podwoziach
MAN. Był to jeden pojazd
TGS 35.460 8x6 HydroDrive, jeden TGS 26.460 6x6, dwa
TGM 18.340 4x4 oraz jeden
TGM 13.290 4x4. Ich kierowcy spotkali się na terenie nieczynnego
kamieniołomu,
gdzie ćwiczyli prawidłową obsługę oraz optymalne wykorzystanie funkcji układów napędowych ciężarówek MAN.
Okazało się, że miejsce wybrane na szkolenia dzięki swym
specyficznym warunkom terenowym nadaje się do tego
wprost idealnie. MAN postanowił więc, że w przyszłości organizować tam będzie kolejne seminaria i ćwiczenia praktyczne

w jeździe poza siecią dróg publicznych. Całkowite nakierowanie na stronę praktyczną jest
jedną ze głównych cech nowego systemu szkoleń. MAN precyzyjnie dostosowuje program
ćwiczeń do potrzeb danej grupy
klientów. Dlatego część praktyczną uzupełniono zajęciami
teoretycznymi. Ponadto eksperci z ośrodka testowego producenta zabudów-wywrotek
Meiller odświeżyli praktyczne
umiejętności kierowców w zakresie bezpiecznego wysypu
ładunku. Współpraca szkoleniowa z konstruktorami i produ-

Uczestnicy szkolenia uczyli się ekonomicznego hamowania na zjazdach. Taka praktyczna umiejętność przyczynia się do obniżenia zużycia ogumienia i układu hamulcowego

Prawidłową obsługę oraz optymalne wykorzystanie funkcji układów napędowych
ciężarówek MAN ćwiczono na terenie nieczynnego kamieniołomu

Uczestnicy szkolenia korzystali z doświadczenia instruktorów przekazujących swą wiedzę na temat bezpieczeństwa i wydajności transportu budowlanego

centami zabudów pojazdów to
istotna cecha szkoleń branżowych. – Podczas imprezy zademonstrowaliśmy naszym
klientom możliwości pojazdów
MAN i wskazaliśmy możliwości
ich wykorzystania w specyficznych warunkach różnych placów budowy – powiedział instruktor
jazdy
Markus
Ulbricht. Na początek oprowadzał on uczestników szkolenia
po kamieniołomie wskazując
im newralgiczne miejsca ze
spadkami i wzniesieniami, które musieli następnie pokonać
kierując udostępnionymi ciężarówkami. – Przede wszyst-

kim chodzi o to, by nauczyć
się ekonomicznego hamowania podczas jazdy z góry. Ta
praktyczna umiejętność przyczynia się do obniżenia zużycia ogumienia i układu hamulcowego. Kierowcy wywrotek uczyli się także prawidłowego pokonywania wzniesień właściwie używając systemy wspomagające – tłumaczy instruktor jazdy.
Inna grupa kursantów w tym
samym czasie zapoznała się
z zachowaniem pojazdu, jeżeli użycie wspomnianych
układów wspomagających
pracę kierowcy nie jest adekwatne do sytuacji drogowej.
Fachowcy firmy Meiller produkującej zabudowy wyjaśnili
uczestnikom, w jaki sposób
niestabilne podłoże i nierównomierne obciążenie pojazdu mogą przyczynić się
do zbyt szybkiego wyeksploatowania pojazdu.
Szkolenia dla kierowców wywrotek spotkały się z bardzo
przychylnym przyjęciem branży. Nic dziwnego, że MAN
otrzymał już pierwsze
zgłoszenia na kolejną edycję imprezy.
www.truck.man.eu
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INSTYTUCJE

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

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

Termin

Termin
zamówień

07.05.2018
16.07.2018
21.09.2018
16.11.2018

03.04.2018
11.06.2018
13.08.2018
12.10.2018

Termin dostarczenia
materia∏ów do druku
16.04.2018
25.06.2018
27.08.2018
29.10.2018

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

!

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

210 x 297

Formy p∏atnoÊci
kolor

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

Rabaty

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

Tekst sponsorowany

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

Panorama firm od A do Z

Miniog∏oszenia z logo firmy)
w 3 wydaniach
modu∏ 57 x 63 mm
800,- z∏
modu∏ 57 x 129 mm
1.200,- z∏
w 6 wydaniach
modu∏ 57 x 63 mm
1.200,- z∏
modu∏ 57 x 129 mm
1.800,- z∏

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

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

Gie∏da - og∏oszenia drobne

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

Prenumerata - zamówienie 2/2018
Aby bezp∏atnie otrzymywać nasz dwumiesięcznik wystarczy wype∏nić poniższy formularz
i przes∏ać go faksem na numer 22 859-19-67 lub listownie pod adresem:
Pośrednik Budowlany, Dzia∏ Informacji, 02-784 Warszawa, Pasaż Ursynowski 1/45
Prosz´ o regularne, bezp∏atne przesy∏anie czasopisma „PoÊrednik Budowlany - Maszyny, Narz´dzia, Sprz´t”
imię i nazwisko:

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

nazwa firmy:

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

zakres dzia∏alności firmy:

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

ulica, numer domu:

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

kod pocztowy, miasto:

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

numer telefonu i faksu:

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

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

e-mail:

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

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

Data, czytelny podpis i (lub) pieczęć osoby zamawiającej

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

