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SPIS TREŚCI

Do osan z prze zro czy stą łyż ką 

Do osan In fra co re Eu ro pe wpro wa dza do użyt ku
in no wa cyj ny sys tem pod no szą cy bez pie czeń -
stwo pra cy ope ra to rów ła do wa rek ko ło wych.
Cho dzi o tak zwa ną „prze zro czy stą łyż kę”    

Vo lvo Co -Pi lot – oso bi sty asy stent ope ra to ra

Vo lvo Con struc tion Equ ip ment pre zen tu je sze -
ro ką ga mę roz wią zań Vo lvo As sist, z któ rych
każ de wy ko rzy stu je in te rak tyw ny in ter fejs Vo -
lvo Co -Pi lot mon to wa ny w ka bi nie ma szy ny

Pra cuj szyb ciej, ła twiej i oszczęd niej!

Na wet naj no wo cze śniej sza ma szy na bez od -
po wied nie go osprzę tu nie bę dzie w sta nie
speł nić ocze ki wań użyt kow ni ka. W przy pad ku
ko pa rek klu czo we zna cze nie ma ją łyż ki 

Roz mo wa z Markiem Wiąckiem, 
prezesem zarządu Amago Sp. z o.o.  

Bob cat – ulep sza nie do sko na łe go

Sta ra praw da mó wi, że do brze funk cjo nu ją ce -
go me cha ni zmu się nie re gu lu je. Kon struk to -
rzy Bob ca ta postanowili jednak pójść pod
prąd i ulepszyli swe mi ni ko par ki klasy 5-6 ton 

Obok  Ma ni tou nikt nie przej dzie obo jęt nie!

Gru pa Ma ni tou za pre zen to wa ła no we ma szy -
ny prze zna czo ne dla bran ży bu dow la nej.
Wśród nich grun tow nie prze pro jek to wa ne ob -
ro to we ła do war ki te le sko po we

JCB Lo adall na pla cu bu do wy

Bu dow la ne ła do war ki teleskopowe JCB Lo -
adall zy ska ły no wą ja kość. Do ich na pę du za -
sto so wa no bowiem sil ni ki spełniające naj now -
szą nor mę emi sji spa lin Sta ge V 

Szyb ka pra ca się opła ca!

Mi mo nie po zor nych ga ba ry tów – zwłasz cza
w po rów na niu z syl wet ka mi stat ków – „te le -
sko py” Lie bherr są waż nym ogni wem pro ce su
roz ła dun ku mi lio nów ton to wa rów 

Wac ker Neu son – „elektryki” w prak ty ce

Plac bu do wy bez spa lin i uciąż li we go ha ła su?
By naj mniej nie jest to me lo dia przy szło ści.
Na miej skiej bu do wie ma szy ny ze ro emi syj ne
Wac ker Neu son do wio dły swej przy dat no ści 

Kon struk to rzy od da li głos ope ra to rom

Kom pak to wa ko par ka LiuGong 9027FZTS za -
pro jek to wa na zo sta ła z uwzględ nie niem su ge -
stii ope ra to rów. To ich opi nie i po trze by po -
zwo li ły nadać osta tecz ny szlif pro jek to wi

„Nie bie ska stra te gia” Hau lot te  

Re ali zu jąc swą no wą stra te gię Hau lot te wpro -
wa dza dwa sa mo jezd ne pod no śni ki no ży co we
PULSEO. Ma szy ny HS15 E oraz HS18 E re wo -
lu cjo ni zu ją ten seg ment ryn ku

Stal SSAB  lżej sza, ale wy trzy mal sza 

Stal  de ter mi nu je postęp cy wi li za cyj ny, ale
pro du cen ci chcą cy utrzy mać jej klu czo wą ro -
lę, mu szą rozwijać technologię jej wytwarzania
i stale wzbogacać swą ofer tę
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Dro dzy Czy tel ni cy,
od kie dy się gam pa mię cią, wio sna w na szej bran ży ko ja rzy ła się z tar ga mi i pre mie ra mi ma szyn, po jaz dów i co raz to bar -
dziej prze ło mo wych tech no lo gii. Wszy scy cze ka li śmy więc na wio snę i przy cho dzą ce z nią no win ki. W mar cu i kwiet niu za -
czy na li śmy dzien ni kar skie po dró że. Jeź dzi li śmy na pla ce bu do wy tuż za przy sło wio wą mie dzą i la ta li śmy, nie kie dy prze sia -
da jąc się po dwa ra zy i to na eu ro pej skich tra sach, na pre zen ta cje, kon fe ren cje i po ka zy. Spo tka nia, roz mo wy, tłu my… Cza -
sa mi na rze ka li śmy na zbyt wy so kie tem po na rzu co ne przez or ga ni za to rów. Nieraz ogar nia ło nas znu że nie, ale szyb ko ustę -
po wa ło ono sta no wi bli skie mu eu fo rii. Te raz nam te go bra ku je, wi zji po wro tu do nor mal no ści ra czej nie wi dać… 
Choć jesz cze nie daw no trud no by ło so bie wy obra zić nasz świat bez Bau my, to te raz jest to cał kiem re al ne. Na wet or ga ni za -
to rzy mo na chij skiej im pre zy prze sta li być opty mi sta mi. Mi mo, że szcze pi się co raz wię cej osób w każ dym kra ju, mi mo że
pan de mia wy da je się być w od wro cie, prze ło ży li przy szło rocz ną edy cję z tra dy cyj ne go kwiet nia na je sień. Czym się tłu ma -
czą? Przede wszyst kim pro ble ma mi z po dró żą wy staw ców i go ści – wszak do Mo na chium ścią ga ją nie prze bra ne tłu my
z naj dal szych za kąt ków świa ta. To zro zu mia ła ostroż ność, jed nak kry je się w niej ele ment nie wia ry w to, że wszyst ko wróci
do nor my. A my jed nak chcie li by śmy tak my śleć. Chcie li by śmy po wró cić do nor mal no ści…
Co cie ka we i po cie sza ją ce, na brak chęt nych wy staw ców na wet w ter mi nie kwiet nio wym Bau ma tra dy cyj nie nie na rze ka ła,
choć co naj mniej dwóch glo bal nych gra czy – Vo lvo CE oraz JCB – za po wie dzia ło już, że – nie za leż nie od ter mi nu – nie
ma ją za mia ru wy sta wiać się w Mo na chium. W ogó le nie ma ją za mia ru brać udzia łu w tar gach. Gdzie kol wiek i ja kich kol -
wiek. Do szli do te go wnio sku po pod su mo wa niu ro ku 2020. Ale prze cież był on zu peł nie in ny niż wszyst kie po przed nie.
Trud no kre ślić pla ny z per spek ty wy mie się cy, gdy ani pra ca, ani ży cie, nie mó wiąc o han dlu, nie to czy ły się nor mal nie.
Na pew no de cy zje o za ku pie sprzę tu wy ni ka ły z zu peł nie in nych prze sła nek niż w cza sach przed pan de micz nych. Część firm
bo ry ka ła się z kil ku dzie się cio pro cen to wy mi spad ka mi sprze da ży. Nie ma jąc moż li wo ści do cie ra nia do klien tów na tar gach
i po ka zach, sku pio no się na róż ne go ro dza ju środ kach, jak In ter net, wi de okli py i kon fe ren cje on li ne. Od zew był, bo być mu -
siał, sko ro więk szość z nas i tak sie dzia ła uwię zio na w do mo wych pie le szach, a ekran kom pu te ra dla wie lu z nas był je dy -
nym oknem na świat. Py ta nie, czy to no wa nor ma? Czy tak po zo sta nie? Czy je śli wró ci my do nor mal no ści – a na to jed nak
li czy my – da lej w po dej mo wa niu de cy zji kie ro wać się bę dzie my tym, co po ka żą nam na fil mie? Czy bę dzie my aż ty le cza su
spę dzać w wir tu al nej rze czy wi sto ści, gdy po wró ci moż li wość prze by wa nia w re al nym świe cie?
Na szym Czy tel ni kom i so bie sa mym ży czy my ry chłe go po wro tu do rze czy wi ste go świa ta. Sa mi się o to sta ra my. Nie ogra ni -
cza my się do oglą da nie ma szyn i po jaz dów na ekra nie kom pu te ra. Kil ka tek stów te go wy da nia znów po wsta ło „w te re nie”.
Przy oka zji prze ko na li śmy się, że na sza bran ża ma się do brze. I te go się trzy maj my.

Ja cek Ba rań ski

Wy daw ca

Nasza ok∏adka:

Cią gnik siodłowy
DAF XF 480 FT PXP

Ma te ria ∏ów nie za mó wio nych nie zwra camy. Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści za treść za miesz cza nych re klam i ogło szeń  oraz ar ty ku ∏ów re kla mo -
wych i in for ma cji pra so wych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadsyłanych tekstów oraz opatrywania ich tytułami i śródtytułami.
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Ob szar ro bo czy przed ła do -
war ką ko ło wą wy po sa żo ną
w łyż kę o tra dy cyj nej kon -
struk cji nie bez przy czy ny
uzna wa ny jest za nie zwy kle
pro ble ma tycz ny ze wzglę -
du na trud no ści z za pew nie -
niem wa run ków do bez -
piecz nej pra cy. Po nie waż
prak tycz nie rzecz bio rąc po -
tęż na łyż ka nie mal przez ca ły
czas znaj du je się w po lu wi -
dze nia ope ra to ra, two rzy
swo istą kur ty nę prze sła nia ją -

cą ob raz ze stre fy przed ma -
szy ną. W efek cie ope ra tor
ładowarki mu si więc „zga dy -
wać” czy w ob sza rze je go
dzia ła nia nie po ja wi się groź -
na prze szko da. Pół bie dy, je -
że li bę dzie to in na ma szy na,
po jazd czy ele ment kon -
struk cyj ny bu dyn ku. Je że li
doj dzie do ko li zji, bę dzie my
mień do czy nie nia ze szko -
da mi ma te rial ny mi. Go rzej,
gdy łyż ka za sło ni czło wie ka
pra cu ją ce go w po bli żu ma -
szy ny. Wy star czy chwi la nie -
uwa gi, by do szło do tra gicz -

ne go wy pad ku. Je go skut ki
są z re gu ły opła ka ne, bo na -
wet przy naj drob niej szym za -
ha cze niu ła do war ko wą łyż ką
o tra dy cyj nej bu do wie, czło -
wiek ma tylko iluzoryczne
szan se na prze ży cie.
Pro ble mo wi po sta no wił za ra -
dzić kon cern Do osan In fra co -
re wdra ża jąc do użyt ku sys tem
bez pie czeń stwa na zy wa ny po -
tocz nie „prze zro czy stą łyż ką”.
Po zwa la on za sia da ją ce mu
w fo te lu ła do war ki ope ra to ro wi

oglą dać na mo ni to rze w ka bi -
nie ob szar prze sła nia ny przez
łyż kę. Pod no si to bez pie czeń -
stwo i za po bie ga ko li zjom i wy -
pad kom. Ko lej ną za le tą „prze -
zro czy stej łyż ki” jest istot -
na po pra wa wy daj no ści pra cy.
Lep sza wi docz ność po zwa la
nie tyl ko pra co wać szyb ciej
i do kład niej, ale tak że za cho -
wy wać dłu żej kon cen tra cję.
Uspraw nia to wy ko ny wa nie ta -
kich za dań, jak za ła du nek po -
jaz dów czy trans port urob ku
w łyż ce oraz wy ko ny wa nie ma -
new rów na pla cach bu do wy

o ogra ni czo nej prze strze ni. In -
no wa cyj ny sys tem bez pie -
czeń stwa spraw dza się tak -
że pod czas prze jaz dów z wy -
peł nio ną łyż ką. Znajduje się
ona wówczas w podniesionej
pozycji, co sprawia że ope ra tor
ła do war ki ma moc no ogra ni czo -
ne po le wi dze nia i z re gu ły nie

jest w sta nie dostrzec na swo jej
dro dze in nych ma szyn czy po -
jaz dów. Czę sto do cho dzi wów -
czas do kolizji, a nawet groź -
nych w skut kach wy pad ków.
Do osan In fra co re jest pierw -
szą na świe cie fir mą, któ rej
uda ło się sku tecz nie po łą czyć
funk cję od zy ski wa nia ob ra zu

BEZPIECZEŃSTWO

Do osan – prze zro czy sta łyż ka da je po czu cie bez pie czeń stwa
Do osan In fra co re Eu ro pe wpro wa dza do użyt ku in no wa cyj ny sys tem pod no szą cy bez pie czeń -
stwo pra cy ope ra to rów ła do wa rek ko ło wych. Cho dzi o tak zwa ną „prze zro czy stą łyż kę” umoż li -
wia ją cą kon tro lo wa nie ob sza ru ro bo cze go przed ma szy ną za sła nia ne go przez po tęż nych roz -
mia rów łyż kę. Ko re ań scy kon struk to rzy po sta no wi li od two rzyć bra ku ją cy wi dok sto su jąc me to -
dę za krzy wio nej pro jek cji. Dzię ki ze spo ło wi ka mer umiesz czo nych na prze dzie ma szy ny na mo -
ni to rze w ka bi nie w cza sie rze czy wi stym po ja wia się „odzyskany” ob raz sprzed łyżki 

Czło wiek pod cho dzą cy do ma szy ny jest zu peł nie nie wi docz ny dla ope ra to ra, nawet
lekko  za ha czo ny przez łyż kę ma zni ko me szan se na prze ży cie 

No wy sys tem bez pie czeń stwa Do osan In fra co re ze wzglę du na swą sku tecz ność
zy skał uzna nie użyt kow ni ków ła do wa rek ko ło wych

„Przezroczysta łyżka” pozwala operatorowi zobaczyć człowieka lub przeszkodę na
swojej drodze i odpowiednio zareagować na zagrożenie
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BEZPIECZEŃSTWO

z ob sza ru nie wi docz ne go dla
ope ra to ra ma szy ny bu dow la -
nej me to dą za krzy wio nej
pro jek cji. Umoż li wia to ze -
spół ka mer roz miesz czo nych
w przed niej czę ści ła do war ki.
Prze ka zy wa ny z nich ob raz
po ja wia się na mo ni to rze
w ka bi nie spra wia jąc, że łyż ka
ma szy ny sta je się prze zro czy -
sta. Ope ra tor nie mu si oba -
wiać się za gro że nia, z pew -
no ścią uda mu się unik nąć
ko li zji, za cze pie nia o bur tę
za ła do wy wa ne go po jaz du
czy po trą ce nia prze by wa ją ce -
go na pla cu bu do wy czło wie -
ka. Da je to ope ra to ro wi więk -
sze po czu cie bez pie czeń stwa
i przy spie sza cy kle ro bo cze,
co w efek cie prze kła da się
na wzrost wy daj no ści.
„Prze zro czy sta łyż ka” spo tka -
ła się z du żym za in te re so wa -
niem użyt kow ni ków ła do wa -
rek ko ło wych Do osan i ma
zo stać opa ten to wa na nie tyl -
ko w Ko rei Po łu dnio wej,
Ame ry ce Pół noc nej i Eu ro pie,
ale tak że w Chi nach. 

Tuż po pre mie rze „prze zro -
czy stej łyż ki” Do osan In fra co -
re wy dał spe cjal ny ko men -
tarz, w któ rym moż na prze -
czy tać: Po nie waż na ca łym
świe cie nor my bez pie czeń -
stwa do ty czą ce ma szyn ro bo -
czych i miej sca pra cy ope ra to -
rów sta ją się co raz bar dziej ry -

go ry stycz ne, za awan so wa ne
sys te my bez pie czeń stwa ofe -
ro wa ne przez pro du cen tów na -
bra ły spe cjal ne go zna cze nia
sta jąc się klu czo wym ar gu -
men tem dla po dej mo wa nia
de cy zji przy wy bo rze sprzę tu.
Do osan In fra co re ma w pla -
nach kon ty nu ację prac ma ją -

cych do pro wa dzić do kom -
plek so we go roz wo ju sys te -
mów bez pie czeń stwa, któ rych
za da niem jest ochro na ope ra -
to rów i in nych pra cow ni ków
pla cu bu do wy. Jed no cze śnie
fir ma nie usta je w dą że niach
za ję cia po zy cji li de ra w stwa -
rza niu wa run ków dla bez -
piecz niej szej i bez wy pad ko -
wej pra cy na pla cach bu do wy.
Do osan In fra co re za po wia da
kon ty nu ację prac nad two rze -
niem za awan so wa nych, in no -
wa cyj nych sys te mów pod no -
szą cych bez pie czeń stwo
użyt kow ni ków pro du ko wa -
nych przez sie bie ma szyn bu -
dow la nych. Do naj bar dziej
efek tyw nych roz wią zań w tym
za kre sie na le ży układ pa no -
ra micz ne go mo ni to rin gu ob -
sza ru ro bo cze go wo kół ma -
szy ny (AVM) oraz tyl ny sys tem
ostrze ga nia przed ko li zją wy -
ko rzy stu ją cy czuj ni ki ul tra dź -
wię ko we. Oba sys -
te my zy ska ły so bie
szyb ko du że uzna nie.

www.eu.doosanequipment.com

In no wa cyj ny sys tem bez pie czeń stwa spraw dza się tak że pod czas prze jaz dów z wy -
peł nio ną łyż ką po zwa la jąc unik nąć zde rze nia z in ny mi uczest ni ka mi ru chu
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Co -Pi lot w cza sie rze czy wi -
stym wy świe tla in for ma cje
o prze bie gu pra cy ma szy ny
Vo lvo, a przez to po ma ga
w osią ga niu naj wyż szej efek -
tyw no ści i do kład no ści w każ -
dym ro dza ju prac.

W róż nych za sto so wa niach
– czy bę dzie to za gęsz cza nie
na wierzch ni bi tu micz nej, ko pa -
nie ro wów, trans port czy pra ce
prze ła dun ko we– Vo lvo Co -Pi lot
ofe ru je nie zrów na ną pre cy zję
i cią głość użyt ko wa nia od po -
wied nie go ty pu ma szy ny. Jed -
nak sam in te rak tyw ny ekran to
nie wszyst ko. Nie mniej waż ni
są in te li gent ni asy sten ci – apli -
ka cje z ro dzi ny Vo lvo As sist.

Do stęp ne apli ka cje to: Lo ad
As sist dla ła do wa rek ko ło -
wych, Dig As sist dla ko pa rek,
Com pact As sist dla wal ców
do na wierzch ni bi tu micz nych,
Pa ve As sist dla roz ście ła czy
oraz Haul As sist dla wo zi deł.
Co -Pi lot spraw nie współ dzia -
ła z każ dą z tych apli ka cji, do -
star cza jąc in for ma cji po trzeb -
nych do har mo nij ne go, dy na -
micz ne go i efek tyw ne go ope -
ro wa nia ma szy ną. 

Co -Pi lot to no wo cze sny po -
kła do wy in ter fejs po mię dzy
ope ra to rem i ma szy ną. Jest
to ekran do ty ko wy o wy so kiej
roz dziel czo ści, bę dą cy nie za -
wod nym part ne rem ope ra to ra
w ka bi nie. Za pew nia nie ogra -
ni czo ny do stęp do wszyst kich
zin te gro wa nych funk cji po -
trzeb nych, by w peł ni wy ko -
rzy stać po ten cjał ma szy ny. 
Za po śred nic twem Co -Pi lot
ope ra tor ma ła twy i wy god ny
do stęp do wszyst kich zu ni fi -
ko wa nych funk cji apli ka cji
Vo lvo As sist, któ re są fa -
brycz nie in sta lo wa ne w wy -
bra nych ma szy nach. Ma jąc
w za się gu rę ki da ne o ma szy -

nie, za da niu i ma te ria le, ope -
ra tor mo że wy ko nać wię cej
efek tyw nej pra cy w prze li cze -
niu na litr pa li wa, osią ga jąc
wyż szą pro duk tyw ność.
Vo lvo Co -Pi lot nie tyl ko spra -
wia, że pra ca sta je się lżej sza,
lecz tak że do mi ni mum ogra -
ni cza za kłó ce nia w jej prze -
bie gu – z ko rzy ścią dla ogól -
ne go po zio mu bez pie czeń -
stwa w miej scu pro wa dze nia
prac. Ob słu ga er go no micz -

nie ulo ko wa ne go ekra nu po -
my śla na zo sta ła w ta ki spo -
sób, by ope ra tor in tu icyj nie,
pro sto i szyb ko prze cho dził
przez ca łe me nu, aby mógł
sku pić się na wy ko ny wa nej
pra cy. Po osią gnię ciu okre -
ślo nych gra nicz nych wa run -
ków eks plo ata cyj nych Vo lvo
Co -Pi lot ostrze ga ope ra to ra
wi zu al nie i dźwię ko wo. 

Wszyst kie pro gra my Vo lvo
As sist wy ko rzy stu ją wy świe -
tlacz po kła do wy Vo lvo Co -Pi -
lot. Za pro jek to wa no go tak,
aby umoż li wiał bar dziej pre -
cy zyj ną re ali za cję za dań,
a tym sa mym zwięk szał ren -
tow ność ma szy ny. Dzie się -
cio ca lo wy ekran do ty ko wy to
w grun cie rze czy in tu icyj -
na w ob słu dze, ska lo wal -
na plat for ma, któ ra uży wa
da nych po kła do wych ma szy -
ny i wy so ce pre cy zyj nych
czuj ni ków do ge ne ro wa nia
in for ma cji w cza sie rze czy wi -
stym. Dzię ki niej ope ra tor
dzia ła wy daj niej, a pra ce są
pro wa dzo ne spraw niej. 
Każ dą plat for mę Vo lvo As sist
wy po sa żo no w in tu icyj ny w ob -
słu dze ze staw apli ka cji zwięk -

sza ją cych pro duk tyw ność, któ -
re po ma ga ją ope ra to ro wi mo -
ni to ro wać po stę py i wy ni ki pra -
cy w cza sie rze czy wi stym. 
Sys tem Lo ad As sist dla ła do -
wa rek ko ło wych to sys tem
wa że nia po kła do we go, któ ry
uży wa czuj ni ków ci śnie nia
i po ło że nia do na tych mia sto -
we go re je stro wa nia wszyst -
kich da nych na te mat za ła -
dun ku Za pew nia w ten spo -
sób do stęp ope ra to ra do in -
for ma cji o ak tu al nym za ła do -
wa niu łyż ki, i to z do kład no -
ścią do jed ne go pro cen ta.
Da ne z ma szy ny są rów nież
kie ro wa ne do sys te mu te le -
ma ty ki Ca re track, co po zwa -
la na zdal ny do stęp do ta -

kich da nych, jak łącz na ma -
sa prze trans por to wa nych ła -
dun ków, licz ba prze wie zio -
nych ton w prze li cze niu
na litr pa li wa oraz licz ba cy kli
ro bo czych. Dzię ki tym in for -
ma cjom ope ra to rzy i kie row -
ni cy flo ty sku tecz niej za rzą -
dza ją pro duk tyw no ścią i za -
po bie ga ją prze ła do wa niu, co
z ko lei prze kła da się
na mniej sze zu ży cie ele men -
tów ma szy ny, opon i pa li wa.
Haul As sist to pierw szy pro -
gram Vo lvo As sist, któ ry
umoż li wia bez po śred nią ko -
mu ni ka cję mię dzy ma szy na -
mi, a w tym wy pad ku – mię -
dzy wo zi dła mi prze gu bo wy -
mi. Sys tem Haul As sist łą czy
w so bie apli ka cje do wa że nia
po kła do we go, wska zy wa nia

BEZPIECZEŃSTWO

Vo lvo Co -Pi lot – oso bi sty asy stent ope ra to ra 
Vo lvo Con struc tion Equ ip ment da je się po znać ja ko pre kur sor in no wa -
cyj ne go po dej ścia do za rzą dza nia ma szy na mi, a to za spra wą in te li -
gent nych sys te mów ste ro wa nia. Fir ma pre zen tu je sze ro ką ga mę roz -
wią zań Vo lvo As sist, z któ rych każ de wy ko rzy stu je no wo cze sny, in te -
rak tyw ny in ter fejs Vo lvo Co -Pi lot mon to wa ny w ka bi nie maszyny

Bły ska wicz ne ko men ta rze do dzia łań ope ra to ra i na bie żą co udo stęp nia ne wska -
zów ki na ekra nie uła twia ją ope ra to ro wi po dej mo wa nie traf nych de cy zji 

W mo du le Dig As sist zin te gro wa no za awan so wa ne funk cje po kła do we go sys te mu
wa że nia, któ re opra co wa ne zo sta ły z my ślą o opty ma li za cji za ła dun ku pojazdów
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po zy cji na ma pie i kon tro lo -
wa nia pręd ko ści, opty ma li zu -
jąc w ten spo sób ła dow ność,
umoż li wia jąc do kład ne po zy -
cjo no wa nie in nych ma szyn
na pla cu bu do wy i zmniej sza -
jąc zu ży cie pa li wa. 
Sys tem Dig As sist, któ ry wi -
zu ali zu je pro duk tyw ność
na trzech po zio mach (2D, In
Field De sign, 3D). Dzię ki sys -
te mo wi ste ro wa nia ma szy ną
Dig As sist Vo lvo wpro wa dza
na ry nek au ten tycz ną no -
wość, a mia no wi cie trzy po -
zio my po mo cy dla ope ra to ra,
umoż li wia ją ce mu du żo bar -
dziej pro duk tyw ne re ali zo wa -
nie za dań zwią za nych z ko -
pa niem. I to bez wzglę du
na to, czy sta je przed pro -
stym, czy wy ma ga ją cym wy -
zwa niem lub pro jek tem.
W peł ni trój wy mia ro wy wi dok
jest moż li wy dzię ki tech no lo -
gii firm Top con i Trim ble. 
Sys tem Com pact As sist dla
wal ców, wy ko rzy stu je tech -
no lo gie ma po wa nia stop nia
za gęsz cze nia (CMV) oraz re -
je stro wa nia licz by prze jaz -
dów, tak aby uzy ski wać za -
gęsz cze nie o więk szej re gu -
lar no ści i lep szej ja ko ści
przy niż szych kosz tach. Sys -
tem Com pact As sist przy pi -
su je po szcze gól nym prze jaz -
dom wal ca i ob sza rom za -
cho dze nia bęb na in ne ko lo ry,
dzię ki cze mu ope ra tor od ra -
zu wi dzi lu ki i mo że jed no li cie
za gęścić ca łą po wierzch nię.
W przy pad ku wal ców do as -
fal tu sys tem Com pact As sist
jest do stęp ny w po sta ci stan -
dar do we go sys te mu Com -
pact As sist, słu żą ce go do re -
je stro wa nia i wy świe tla nia
ma py prze jaz dów i tem pe ra -
tu ry, oraz sys te mu Com pact
As sist z tech no lo gią Den si ty
Di rect, któ ry po zwa la ob li czać
sza co wa ne za gęsz cze nie ma -
te ria łu w cza sie rze czy wi stym. 
Sys tem Pa ve As sist jest do -
stęp ny w ca łej ga mie roz ście -
ła czy Vo lvo. Wcho dzą ce w je -
go skład na rzę dzia/apli ka cje
to między innymi Ma te rial Ma -
na ger, We ather View i opcjo -
nal ne Ther mal Pro fi ling. Ma te -

rial Ma na ger ofe ru je przy dat -
ne ob li cze nia, ta kie jak od le -
głość i to naż roz ście ła ne go
ma te ria łu, po le po wierzch ni
oraz emi sja dwutlenku węgla.
Po zwa la za osz czę dzić mnó -
stwo cza su prze zna cza ne go
wcze śniej na wie lo go dzin ne
po mia ry i ręcz ne spo rzą dza -
nie do ku men ta cji. Te raz po -
trzeb ne in for ma cje są do stęp -
ne na po kła dzie ma szy ny,
a ra por ty two rzo ne są w spo -
sób zauto ma ty zo wa ny. 

Apli ka cja We ather View in for -
mu je o ak tu al nych i nad cho dzą -
cych wa run kach po go do wych,
po ma ga jąc  w pla no wa niu prac.
Na rzę dzie Ther mal Map ping
mo ni to ru je tem pe ra tu rę mie -
szan ki roz ście ła ne go as fal tu
za sto łem – je den z klu czo -
wych czyn ni ków de cy du ją -
cych o trwa ło ści na wierzch ni.
Pod su mo wu jąc, sys tem Pa ve
As sist ofe ru je ope ra to rom
roz ście ła czy do stęp do gro -
ma dzo nych w cza sie rze czy -
wi stym in for ma cji na te mat ja -
ko ści i wy daj no ści pro wa dzo -
nych prac, za rów no w ich
trak cie, jak i po za koń cze niu. 
Vo lvo Con struc tion Equ ip -
ment, do sko na ląc swo je
spraw dzo ne roz wią za nia dla
ła do wa rek ko ło wych, cią gle
roz wi ja Sys tem Lo ad As sist,
któ ry zwięk sza wy daj ność
i bez pie czeń stwo pra cy. 
Lo ad As sist to na zwa obej mu -
ją ca sze reg apli ka cji wspo ma -

ga ją cych pra cę ope ra to ra ła -
do war ki. Wszyst kie apli ka cje
dzia ła ją w opar ciu o Vo lvo
Co -Pi lot – in ter fejs/ta blet z 10-
ca lo wym ekra nem do ty ko -
wym o wy so kiej roz dziel czo -
ści mon to wa ny w ka bi nie.
Sys tem Lo ad As sist po cząt -
ko wo obej mo wał tyl ko apli ka -
cję On -Bo ard We ighing czy li
sys tem dy na micz ne go po -
mia ru cię ża ru ma te ria łu wraz
z sys te mem za pi su i prze sy łu
szcze gó ło wych da nych. 

Sys tem Lo ad As sist na każ -
dym kro ku uła twia pra cę ope -
ra to ro wi – po cząw szy od ka li -
bra cji ze ro we go ob cią że nia,
któ ra re ali zo wa na jest krok
po kro ku na wy świe tla czu Co
Pi lot. Po ukoń cze niu ka li bra cji
ope ra tor mo że szyb ko i ła two
kon fi gu ro wać pro jek ty, wy bie -
ra jąc na zwę klien ta, nu mer zle -
ce nia, do ce lo wy to naż i ro dzaj
ma te ria łu. Do wy bo ru są trzy
try by pra cy: tryb pro jek tu,
w któ rym nad zo ro wa ny jest ła -
du nek wie lu po jaz dów, tryb
prze zna czo ny do nad zo ru
nad za ła dun kiem po je dyn -
czych sa mo cho dów, oraz tryb
kon tro lu ją cy pra cę przy hał do -
wa niu i pro duk cji (za ła dun ku
kru sza rek i in nych ma szyn sta -
cjo nar nych). Każ dy z tych try -
bów ko rzy sta z in ne go ukła du
gra ficz ne go ekra nu Vo lvo Co -
-Pi lot, do star cza jąc ope ra to ro -
wi istot nych in for ma cji, któ re
umoż li wia ją wy daj ną re ali za cję

róż ne go ro dza ju za dań.
W trak cie pra cy ope ra tor mo że
w cza sie rze czy wi stym mo ni -
to ro wać po stęp za ła dun ku.
Dy na micz ny sys tem na bie żą -
co wa ży ła du nek w łyż ce, nie
po wo du jąc ja kich kol wiek za -
kłó ceń w pra cy. Ko lo ro we pa -
ski po ma ga ją ope ra to ro wi zo -
rien to wać się w ma sie ła dun ku
znaj du ją ce go się w da nej
chwi li w łyż ce ma szy ny, ma sie
ma te ria łu już do star czo ne go
oraz ma sie, któ ra ocze ku je
na do star cze nie.
Wy świe tlacz Vo lvo Co Pi lot
ma pa mięć we wnętrz ną o po -
jem no ści 16 GB, po zwa la ją cą
na za pi sa nie nie mal nie ogra -
ni czo nej licz by ele men tów
osprzę tu, zle ceń, ce lów, ma -
te ria łów i in for ma cji o klien -
tach. Da ne mo gą być rów nież
za pi sy wa ne w chmu rze, prze -
no szo ne do pa mię ci ma so wej
flash lub dru ko wa ne i wy ko -
rzy sta ne do kom plek so we go
za rzą dza nia trans por tem ła -
dun ków. Da ne z ma szy ny są
rów nież kie ro wa ne do sys te -
mu te le ma ty ki CareTrack®,
co po zwa la na zdal ny do stęp
do ta kich da nych, jak łącz -
na ma sa prze trans por to wa ne -
go ła dun ku, licz ba prze wie -
zio nych ton w prze li cze niu
na jed nost kę pa li wa oraz licz -
ba cy kli ro bo czych. Ma jąc
wgląd w szcze gó ło we i ak tu -
al ne in for ma cje o wy daj no ści
pra cy ma szyn, ich ope ra to rzy
i wła ści cie le mo gą do strze gać
ukry te szan se na po pra wę
pro duk tyw no ści i re duk cję
kosz tów eks plo ata cji. Sys tem
Vo lvo Co Pi lot jest jak smart -
fon po wy po sa że niu go w kar -
tę SIM mo że od bie rać ak tu ali -
za cje opro gra mo wa nia zdal -
nie oraz in sta lo wać do dat ko -
we funk cje i no we apli ka cje. 
Do wy bo ru przez ope ra to ra
po zo sta je do kład ność wa że -
nia 1 lub 2 pro cent w za leż no -
ści od ja ko ści i sta nu pod ło ża. 
W 2019 ro ku sys tem wzbo ga -
co no o apli ka cję Ope ra tor Co -
aching, wio dą ce w bran ży na -
rzę dzie, któ re po zwa la ope ra -
to ro wi uzy ski wać lep sze wy ni -
ki pra cy dzię ki wska zów kom

Na rzę dzie Ther mal Map ping mo ni to ru je tem pe ra tu rę roz ście ła nej mie szan ki bi tu micz -
nej. Jest to je den z klu czo wych czyn ni ków de cy du ją cych o ja ko ści na wierzch ni
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prze kła da ją cym się na efek -
tyw niej szą ob słu gę ma szy ny. 
Wie dza o tym, kie dy i jak ko -
rzy stać z wie lu in te li gent nych
funk cji ła do war ki ko ło wej Vo -
lvo po zwa la osią gnąć w miej -
scu pra cy opty mal ne re zul ta -
ty. Mo żesz też okre ślać ce le
i za da nia, któ re po zwo lą
na cią głe po sze rza nie i do -
sko na le nie prak tycz nych
umie jęt no ści ope ra tor skich,
dzię ki cze mu ope ra tor i ma -
szy na bę dą pra co wać z opty -
mal ną wy daj no ścią.
Bły ska wicz ne ko men ta rze
do dzia łań ope ra to ra i na bie -
żą co udo stęp nia ne wska zów -
ki na ekra nie uła twia ją po dej -
mo wa nie lep szych de cy zji
za ste ra mi ma szy ny. Dzię ki
na tych mia sto we mu do stę po -
wi do in for ma cji ope ra tor ma
pew ność, że pra cu je w spo -
sób, któ ry opty ma li zu je zu ży -
cie pa li wa i ma szy ny. Ope ra -
tor w cza sie rze czy wi stym
otrzy mu je po ra dy, by zop ty -
ma li zo wać ob słu gę ma szy ny,
na przy kład przez ak ty wo wa -
nie sys te mu ela stycz ne go za -
wie sze nia wy się gni ka lub blo -
ka dy prze kład ni hy dro ki ne -
tycz nej (zmien ni ka mo men tu).
Dzię ki na tych mia sto we mu do -
stę po wi do in for ma cji ope ra -
tor ma pew ność, że pra cu je
w spo sób, któ ry opty ma li zu je
zu ży cie pa li wa i ma szy ny.
Dzia ła nia po dej mo wa ne
przez ope ra to ra moż na śle -
dzić z uwzględ nie niem naj -
waż niej szych kry te riów, ta -
kich jak udział pra cy na bie gu
ja ło wym w ca łym cza sie pra -
cy, uży cie ha mul ców na okre -
ślo nym dy stan sie, po ło że nie
prze pust ni cy czy li ope ro wa -
nie „ga zem” i ko rzy sta nie
z blo ka dy zmien ni ka mo men -
tu na okre ślo nym dy stan sie.
Każ de z tych kry te riów jest
wy świe tla ny ja ko od dziel ny
wy kres w for mie ze ga ra.
Dzię ki in dy wi du al nym pro fi -
lom przed każ dą zmia ną
moż na w ła twy spo sób wczy -
tać sper so na li zo wa ne da ne,
okre ślić po zio my ce lów i za -
pi sać je w pa mię ci Co -Pi lo ta. 
Co -Pi lot zo stał tak że wy po sa -

żo ny w skró co ną wer sję In -
struk cji Ob słu gi, gdzie znaj -
du je się krót ki opis wy ja śnia -
ją cy do cze go słu ży da ny
prze łącz nik czy dźwi gnia
W ubie głym ro ku wpro wa -
dzo no ko lej nych pięć ele -
men tów, któ re uła twia ją ob -
słu gę ła do war ki, po pra wia ją
bez pie czeń stwo i zwięk sza ją
efek tyw ność pra cy. Pierw szy
z tych ele men tów – ekran do -
ty ko wy Vo lvo Co -Pi lot mo że
po ka zy wać ci śnie nie w opo -
nach oraz ich tem pe ra tu rę.
Eks plo ata cja ma szy ny z pra -
wi dło wym ci śnie niem w opo -
nach jest waż na dla wy so kie -

go po zio mu bez pie czeń stwa,
efek tyw ne go wy ko rzy sta nia
pa li wa i dys po zy cyj no ści.
Każ da opo na jest mo ni to ro -
wa na nie za leż nie, a war to ści
gra nicz ne ci śnie nia są wy -
zna cza ne dla każ dej osi. Je -
śli w któ rej kol wiek opo nie
doj dzie do prze kro cze nia wy -
zna czo nych pa ra me trów,
ope ra tor zo sta nie za alar mo -
wa ny – war to ści gra nicz ne
alar mów są wy świe tla ne ja ko
war to ści no mi nal ne oraz pro -
cen to we. Nie bie ski ko mu ni -
kat in for mu je ope ra to ra
o tym, że wy stę pu ją nie zgod -
no ści ci śnie nia lub tem pe ra -
tu ry i że na le ży mo ni to ro wać
sy tu ację. Po ma rań czo wy ko -
mu ni kat sy gna li zu je, że nie -
zgod no ści te ule gły po gor -

sze niu i ope ra tor mu si pod -
jąć stosowne dzia ła nie.
Wszyst kie te da ne mo gą być
udo stęp nia ne w sys te mie
CareTrack, dzię ki cze mu oso -
ba zaj mu ją ca się flo tą ma -
szyn mo że prze glą dać i ana li -
zo wać hi sto rycz ne tren dy do -
ty czą ce opon, któ re mo gą
po móc w okre śla niu pa ra me -
trów opon w po dob nych wa -
run kach eks plo ata cji. 
Apli ka cja „Ma py” uła twia nie
tyl ko po dróż do ce lu, ale da je
też sze reg in nych moż li wo ści.
Wy ko rzy stu je wbu do wa ny sys -
tem GPS ła do war ki do okre śla -
nia po zy cji oraz łą cze te le ko -

mu ni ka cyj ne mo du łu Vo lvo
Co -Pi lot do ko mu ni ka cji mię -
dzy ma szy na mi. No wa funk cja
tej apli ka cji umoż li wia ope ra to -
rom mo ni to ro wa nie w cza sie
rze czy wi stym ru chu na pla cu
ro bót i ak tyw ne do sto so wy wa -
nie spo so bu pro wa dze nia ma -
szy ny do wa run ków, szcze gól -
nie w miej scach, gdzie bli sko
sie bie pra cu je wie le ma szyn. 
Zna jo mość po zy cji in nych
ma szyn jest tak że po moc -
na z punk tu wi dze nia bez pie -
czeń stwa – szcze gól nie pod -
czas pra cy na pla cach ro bót
o ogra ni czo nej wi docz no ści.
Wy świe tla ne są dro gi, cha -
rak te ry stycz ne punk ty, ob -
sza ry o ogra ni czo nym do stę -
pie, co po ma ga ope ra to rom
w bez piecz niej szym po ru sza -

niu się po pla cu ro bót. Po wia -
do mie nia o ogra ni cze niach
pręd ko ści to do dat ko we
przy po mnie nie, któ re po mo -
że ope ra to rom w unik nię ciu
po ten cjal nie nie bez piecz -
nych sy tu acji. Funk cja Map
po pra wia tak że wy daj ność,
po nie waż dzię ki mo ni to ro wa -
niu ru chu i prze bie gu prac
ope ra to rzy mo gą po dej mo -
wać lep sze de cy zje zwią za ne
z pro wa dze niem ma szyn.
Ostat nie trzy apli ka cje two rzą
ze staw na rzę dzi o na zwie To -
ol box. Po dob nie jak smart fon
lub ta blet, Vo lvo Co -Pi lot ma
za in sta lo wa ne fa brycz nie
apli ka cje uła twia ją ce ope ra -
to ro wi co dzien ną pra cę.
Apli ka cja „Kal ku la tor” umoż li -
wia wy ko ny wa nie wszyst kich
pod sta wo wych dzia łań – do -
da wa nia, odej mo wa nia, mno -
że nia i dzie le nia. Kal ku la tor
po zwa la prze li czać sześć róż -
nych ty pów jed no stek (dłu -
gość, ma sę, kąt, czas, tem -
pe ra tu rę i pręd kość).
Apli ka cja „No tes” za stę pu -
je pa pier i dłu go pis. No tat ki
moż na za pi sy wać i prze cho -
wy wać w ka bi nie ma szy ny. 
Zna jo mość pro gno zy po go dy
po ma ga w pla no wa niu pra cy.
Apli ka cja „Po go da” wy ko rzy -
stu je czy tel ną oś cza su do in -
for mo wa nia ope ra to ra o bie żą -
cych i nad cho dzą cych wa run -
kach at mos fe rycz nych. Dzię ki
bez po śred nie mu do stę po wi
do ak tu al nych in for ma cji moż -
na le piej do sto so wać prze -
bieg prac do po go dy, nie za -
leż nie od te go, czy pa da
deszcz czy świe ci słoń ce.
W przy pad ku za mó wie nia
opcji Ra dar De tect Sys tem
(sys tem ra da ro we go ostrze -
ga nia o prze szko dach), funk -
cja ta bę dzie zin te gro wa -
na z Vo lvo Co -Pi lot. Po zwo li
to ope ra to rom ko rzy stać
z ka me ry wstecz nej oraz in -
for ma cji o za ła dun kach. Da -
ne te bę dą wy świe tla ne
na jed nym ekra nie, co zwięk -
szy wy go dę i po pra -
wi bez pie czeń stwo
pod czas co fa nia.

BEZPIECZEŃSTWO

www.volvoce.pl

Wszyst kie pro gra my Vo lvo As sist wy ko rzy stu ją wy świe tlacz po kła do wy Vo lvo Co -Pi -
lot, któ ry umoż li wia ope ra to ro wi bar dziej pre cy zyj ne wy ko ny wa nie za dań
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Pro du ko wa ny przez Dek pol
Ste el osprzęt ro bo czy wy ko -
rzy sty wa ny jest przez wie le
firm bu dow la nych. Od kil ku
lat w gro nie je go użyt kow ni -
ków znaj du je się tak że dy na -
micz nie roz wi ja ją ce się
przed się bior stwo Son pol.
– Od ro ku 2009 re ali zu je my
in we sty cje bu dow la ne w róż -
nych re gio nach Pol ski. Spe -
cja li zu je my się w bu dow nic -
twie dro go wym, do pro wa -
dze nia prac nie zbęd ne nam
są wy daj ne i nie za wod ne ma -
szy ny. Klu czo wą ro lę od gry wa -
ją tu ko par ki ze spe cja li stycz -
nym osprzę tem. Przed dwo ma
la ty ku pi li śmy łyż ki pro duk cji
Dek pol Ste el. Od po wia da ła
nam ich spe cy fi ka cja gwa ran -
tu ją ca peł ną kom pa ty bil ność
z na szy mi ko par ka mi oraz wa -
run ki za ku pu. Wpływ na na szą
de cy zję mia ły oczy wi ście tak -
że po chleb ne opi nie in nych
użyt kow ni ków. Dziś w peł ni je
po dzie la my, bar dzo szyb ko
prze ko na li śmy się bo wiem
o ich wy so kiej ja ko ści. Po sta -
no wi li śmy za tem do ku pić ko -
lej ne. Spra wia to, że obec nie
ko rzy sta my z dzie się ciu ły żek
Dek pol Ste el, głów nie pod -
się bier nych i skar po wych.
Wszyst kie opty mal nie spraw -
dza ją się w na szych za sto so -
wa niach. Roz wa ża my za tem
ko lej ne za ku py – mó wi Ma riusz
Son nen feld z fir my Son pol.
Je że li do nich doj dzie, to na -
byw ca z pew no ścią nie bę dzie
miał kło po tów z do bo rem wła -
ści we go na rzę dzia. Ofer ta
Dek pol Ste el w za kre sie
osprzę tu ro bo cze go – w tym
ko par ko we go – jest bo wiem
bar dzo ob szer na. Po mor ska
spół ka jest naj więk szym
w Pol sce oraz jed nym z naj -
więk szych w Eu ro pie pro du -
cen tem osprzę tu do ma szyn

bu dow la nych. Dzię ki po -
nad 25-let nie mu do świad cze -
niu jest w sta nie za pro jek to -
wać i wy pro du ko wać łyż ki od -
po wia da ją ce in dy wi du al nym
wy ma ga niom użyt kow ni ków. 
– Na sza fir ma jest jed nym
z wy ko naw ców mię dzy na ro -
do wej dro gi eks pre so wej

Via Bal ti ca. Na po wie rzo nym
nam od cin ku wy ko rzy stu je -
my wy pro du ko wa ne przez
Dek pol Ste el łyż ki pod się bier -
ne oraz skar po we. Osprzęt
ten spraw dza się do sko na le
na wet w naj trud niej szych wa -
run kach, a jego wy trzy ma łość
i ja kość umoż li wia ją nam in -

ten syw ną i nie prze rwa ną re -
ali za cję robót – pod kre śla Ma -
riusz Son nen feld.
Fir my z bran ży dro go wej czę -
sto wy ko rzy stu ją łyż ki skar po -
we. Słu żą one do pro fi lo wa nia
na sy pów, wy rów ny wa nia po -
wierzch ni i lżej szych ro bót
ziem nych. Mo gą wy stę po wać
w kon fi gu ra cji z ob ra ca ną hy -
drau licz nie gło wi cą lub być
mon to wa ne na sztyw no. 
W tym miej scu war to zwró cić
uwa gę na ko rzy ści pły ną ce
ze sto so wa nia gło wi cy ob ro -
to wej. Wpraw dzie fir ma Son -
pol obec nie wy ko rzy stu je łyż -
ki skar po we mon to wa ne
na sztyw no, ale dru gie roz -
wią za nie dla wie lu wy ko naw -
ców mo że być in te re su ją cą
pro po zy cją. Jej za kup wią że
się co praw da z do dat ko wym
wy dat kiem dla przed się bior -
stwa, ale jed no cze śnie jest
do brą in we sty cją, gdyż gło -
wi ca ob ro to wa po zwa la wy -
ko nać zde cy do wa nie więk -
szy za kres prac przy za sto -

SPRZĘT BUDOWLANY

Pra cuj szyb ciej, ła twiej i oszczęd niej!
Na wet naj no wo cze śniej sza ma szy na bez od po wied nie go osprzę tu
nie bę dzie w sta nie speł nić wszystkich ocze ki wań użyt kow ni ka.
W przy pad ku ko pa rek klu czo we zna cze nie ma ją łyż ki. To wła śnie od ich
ja ko ści za le ży wy ko rzy sta nie peł nych osią gów ma szy ny. Spraw dzo nym
pro du cen tem osprzę tu ko par ko we go jest po mor ska fir ma Dek pol Ste el

Łyżki skarpowe produkcji Dekpol Steel ze względu na swe walory cieszą się uznaniem firm z branży budownictwa drogowego.
Spółka Sonpol obecnie używa ich na budowie drogi ekspresowej Via Baltica, między innymi do formowania skarp

Osprzęt koparkowy Dekpol Steel sprawdza się w najtrudniejszych warunkach. Nic zatem
dziwnego, że Sonpol poważnie rozważa ko lej ne za ku py łyżek
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so wa niu jed nej ma szy ny.
Jed nak bez wzglę du na to
czy przed się bior ca jest za in -
te re so wa ny łyż ka mi skar po -
wy mi sztyw ny mi, czy hy drau -
licz ny mi znaj dzie w ofer cie
Dek pol Ste el mo del od po wied -
ni do swo ich po trzeb, gdyż
asor ty ment obu wer sji obej mu -
je po kil ka na ście sztuk.
Spo śród do dat ko we go oprzy-
rzą do wa nia prze zna czo ne go
dla firm z bran ży dro go wej
na uwa gę za słu gu ją nie zwy -

kle prak tycz ne rip pe ry. Znaj -
du ją one za sto so wa nie
do zry wa nia as fal tu, kost ki
bru ko wej oraz przy wy bu rze -
niach. Z pew no ścią war to
roz wa żyć za kup rip pe ra,

gdyż wy ko rzy sty wa nie do ta -
kich prac ły żek pod się bier -
nych nie wy da je się być za -
sad ne. Przede wszyst kim dla -
te go, że ta kie za sto so wa nie
pro wa dzi do ich przed wcze -
sne go zu ży cia, a na wet cał -
ko wi te go znisz cze nia.
Oczy wi ście Dek pol Ste el nie
ogra ni cza się je dy nie do po -
sze rza nia asor ty men tu na rzę -
dzi ro bo czych. Dla re no mo -
wa ne go pro du cen ta li czy się
nie tyl ko ilość, ale przede

wszyst kim ja kość. Osią ga ją
dzię ki za trud nia niu do świad -
czo nej ka dry in ży nier skiej,
wy kwa li fi ko wa nych pra cow ni -
ków, prze strze ga niu re żi mu
tech no lo gicz ne go oraz sto so -

wa niu naj wyż szej kla sy su -
row ców i kom po nen tów. 
– Kon se kwent nie roz bu do wu -
je my ofer tę osprzę tu do ma -
szyn bu dow la nych o ko lej ne
pro duk ty, któ re jak naj le piej
speł nia ły by po trze by użyt -
kow ni ków. Prio ry te tem jest
jed nak ja kość wy ko na nia,
a do te go po trzeb na jest za -
awan so wa na tech no lo gia
i naj lep sze ma te ria ły. Dla te go

współ pra cu je my z uzna ny mi
do staw ca mi, a ja kość ły żek
gwa ran to wa na jest cer ty fi ka -
tem „Har dox In My Bo dy” – tłu -
ma czy Ma ciej Ko sec ki Spe cja -
li sta ds. Ob słu gi Klu czo wych
Klien tów w Dek pol Ste el.
Pre sti żo wy cer ty fi kat „Har -
dox in my bo dy” Dek pol Ste -
el uzy skał w ro ku 2013. Przy -
zna wa ny jest przez szwedz -
ką fir mę SSAB, świa to we go
li de ra w bran ży wy ro bów sta -
lo wych wy so kiej wy trzy ma ło -
ści. War to wie dzieć, że uzy -
ska nie te go cer ty fi ka tu jest
bar dzo pre sti żo wym wy róż -
nie niem, a spół ka z Pin czy na
jest pierw szą jak do tej po ry
je dy ną fir mą w Pol sce pro du -
ku ją cą osprzęt bu dow la ny,
któ ra mo że się nim po szczy -
cić. Dek pol Ste el ma pra wo
umiesz czać znak „Har dox in
my bo dy” na swo ich pro duk -
tach, co sta no wi gwa ran cję
dla na byw ców, że struk tu ra
trud no ście ral na na rzę dzi wy -
ko na na zo sta ła z naj wyż szej

ja ko ści sta li Har dox. Dla cze -
go jest to tak istot ne?
– Od po cząt ku na szej współ -
pra cy z SSAB wy ko rzy stu je -
my ich stal do pro duk cji ły -
żek. Pod czas eks plo ata cji
przez ca ły czas pod da wa ne
są one ogrom nym si łom tar -
cia i na ra żo ne na uszko dze -
nia me cha nicz ne. War to wie -
dzieć, że stal Har dox cha rak -
te ry zu je się trzy krot nie wyż -

szą od por no ścią na ście ra nie
w po rów na niu do sta li zwy -
kłych ga tun ków, a tak że wy -
jąt ko wą twar do ścią, dzię ki
cze mu bar dzo do brze spraw -
dza się w osprzę cie pra cu ją -
cym na wet w eks tre mal nie
trud nych wa run kach eks plo -
ata cyj nych, na ja kie na po ty -
ka my na przy kład w ko pal -
niach su row ców skal nych
czy przy pra cach wy bu rze -

nio wych. Stal Har dox umoż li -
wia pro jek to wa nie kon struk -
cji ły żek, któ re przy sto sun ko -
wo nie wiel kiej wa dze gwa -
ran tu ją ol brzy mią od por ność
na ście ra nie – za pew nia Ma -
ciej Ko sec ki.
Zwra ca też uwa gę, że wy ko -
rzy sty wa nie do pro duk cji ły -
żek wy so kiej ja ko ści sta li
o pod wyż szo nej wy trzy ma ło ści
prze kła da się na wzrost bez a -
wa ryj no ści i zde cy do wa ną
po pra wę eko no mi ki
eks plo ata cyj nej ma -
szyn bu dow la nych. 

www.dekpolsteel.pl

Wy so ka trwa łość ły żek Dekpol Steel umoż li wia in ten syw ną pra cę w każ dych wa run -
kach, a od por ność na uszko dze nia gwa ran tu je uniknięcie prze sto jów

Pro du ko wa ny przez Dek pol Ste el osprzęt cha rak te ry zu je się sta ran nym wy ko na -
niem oraz wy so ką ja ko ścią uży tych ma te ria łów

Do brze do bra na łyż ka o od po wied niej ja ko ści umoż li wia peł ne wy ko rzy sta nie pa ra -
me trów ro bo czych ko par ki



– Od po nad ro ku wal czy my z pan de mią. Moc no zmie ni ło to
Pa na ży cie? Wi dzi Pan per spek ty wę po wro tu do nor mal no ści?
– Oba wia łem się za cho ro wa nia i zmie ni łem tryb ży cia. Więk -
szość mi nio ne go ro ku prze pra co wa łem w do mo wych pie le -
szach. Do pra cy zdal nej prze ko ny wa łem tak że na szych pra -
cow ni ków. Nie do god no ści zwią za nych z pan de mią nie trak tu ję
ja ko szy ka ny, nie są dla mnie prze szko dą pod wa run kiem, że
zo ba czę świa teł ko w tu ne lu. Per spek ty wa po wro tu do nor mal -
no ści jest ja sno okre ślo na. Szczep my się jak naj szyb ciej,
uwierz my, że zie mia nie jest pła ska, a już wkrót ce opa lać się
bę dzie my na za tło czo nych pla żach i ja dać w za peł nio nych re -
stau ra cjach. Sam już nie tyl ko za pla no wa łem, ale i opła ci łem
urlop. W lip cu ja dę do sło necz nej Gre cji.

– Ostat nio spo ro dzia ło się wo kół Pań skiej fir my. Po tym gdy
umo wę de aler ską wy po wie dział wam Ke estrack, wy dał Pan
bar dzo emo cjo nal ne oświad cze nie… 
– Był to ko men tarz za cho wa nia fir my Ke estrack, któ re by ło
przy sło wio wym wbi ciem no ża w ple cy. Na do da tek to cios za -
da ny w bar dzo pry mi tyw ny spo sób. Prze sła ny do nas list in -
for mu ją cy o na tych mia sto wym, a mo im zda niem cał ko wi cie
bez pod staw nym, za koń cze niu współ pra cy zo stał wy sła ny
przez… se kre tar kę. Ten brak kla sy i swo iste go ro dza ju cy wil -
ne tchó rzo stwo fa tal nie świad czy o po zio mie pro du cen tów
w su mie bar dzo do brych ma szyn. Nie wró żę tej mar ce świe -
tla nej przy szło ści pod ak tu al nym za rzą dem. W wie lu kra jach
Eu ro py Za chod niej ho len der scy przed się bior cy nie cie szą się do -
brą opi nią. Coś w tym jest, bo na czte rech mo ich part ne rów biz ne -
so wych z te go kra ju, trzech oka za ło się po zba wio nych ja kiej kol -
wiek ety ki za wo do wej. Spra wa z Ke estrac kiem nie jest za koń -
czo na i nie wy klu czam, że znaj dzie swój epi log w są dzie.

– Prze ję cie czę ści udzia łów Do osan In fra co re przez kor po -
ra cję Hy un da ia stwo rzy ło w Pol sce po le do spe ku la cji. Jed -
ne go dnia twier dzo no, że Ama go przej mie dys try bu cję ma -
szyn Do osan, a na za jutrz cał ko wi cie od wrot nie, że stra ci
Hy un da ia rzecz … Wresz cie de aler Do osa na, Grausch
i Grausch Ma szy ny Bu dow la ne opu bli ko wał – tak że na ła -
mach PosBud News – ofi cjal ne sta no wi sko. Ama go mil cza -
ło i na dal mil czy w tej spra wie. Dla cze go? 
– Uśmia łem się z te go oświad cze nia. Czło wiek ma ją cy czy ste
su mie nie mo że spać spo koj nie, a czap ka go re na nie pew nych
gło wach. No wła śnie, mo im zda niem Grausch i Grausch Ma szy -
ny Bu dow la ne nie mu si się aż tak oba wiać. De cy zje i tak za pad -
ną w Seu lu i nikt z nas nie bę dzie miał na nie wpły wu… Po co
więc te ner wy i wy da wa nie oświad czeń? Lo gi ka biz ne so wa pod -
po wia da, że nie li kwi du je się zna nej i po pu lar nej mar ki. Pre zes
Hy un dai He avy In du stries Hol dings Kwon Oh -gap pu blicz nie zo -
bo wią zał się na wet do za pew nie nia kom plek so we go wspar cia
w przy szłych in we sty cjach tech no lo gicz nych, aby – jak był ła -
skaw okre ślić – obie fir my mo gły wejść na szczyt glo bal ne go
ryn ku. Cóż mo że tu ko men to wać ma łe Ama go kie ro wa ne przez
mo ją skrom ną oso bę? Spo koj nie. Ka ra wa na je dzie da lej. Je dy -
ne, co mo im zda niem mo że się zmie nić, to wzrost cen na czę ści

za mien ne i no we ma szy ny mar ki Do osan. Trze ba bę dzie prze -
cież ja koś po we to wać stra tę oko ło dwóch i pół mi liar da do la rów,
po czę ści spo wo do wa ną pew nie wła śnie do tych cza so wą po li ty -
ką ce no wą. Kła nia ją się tu pro sta ma te ma ty ka i Excel.

– Za uwa żam pew ną pra wi dło wość. Otóż po łu dnio wo ko re -
ań skie kon cer ny Hy un dai i Do osan nie za ło ży ły w Pol sce
przed sta wi cielstw. Wy bra ły za to na part ne rów lo kal ne fir -
my z pol skim ka pi ta łem. Pań skim zda niem to przy pa dek
czy sta ran nie prze my śla na stra te gia?
– To z pew no ścią przy pa dek. Chwa ła jed nak Grau schom
i Wiąc ko wi, że po tra fi li za ist nieć i trwa ją na swych po zy cjach.

– Trwa ją, ale moc no się ostat nio po róż ni li. Naj pierw o in ter -
pre ta cję skut ków wspo mnia ne go de alu w Ko rei Po łu dnio -
wej, po tem – jak co raz gło śniej ćwier ka ją wró ble na da chu
– o pra wa do dys try bu cji w Pol sce ma szyn Ke estrac ka… 
– Ja się z ni kim nie po róż ni łem. Praw dę mó wiąc pa nów
Grausch znam tyl ko z wi dze nia. Za mie ni li śmy ze so bą mo że kil -
ka słów na ja kiś tar gach, to wszyst ko. Tym bar dziej za tem dzi wi -
ły mnie wy po wia da ne przez nich wo bec klien tów ne ga tyw ne
opi nie, za rów no na mój te mat, jak i sła bej po noć ja ko ści ma -
szyn Hy un dai. Za cho wy wa łem spo kój, bo uwa żam, że praw dzi -
wa cno ta kry tyk się nie boi. Nie zro bi łem zresz tą ni cze go, czym
za słu żył bym so bie na te go ro dza ju kry ty kę. Ma szy ny Hy un dai
tak że są bar dzo do bre i trwa łe. Być mo że przy czy na tkwi w tym,
że dwu krot nie uda ło mi się wy grać z Grausch i Grausch w wy -
ści gu o klien ta na ich te re nie, w Wiel ko pol sce. Oka za ło się to
moż li we wła śnie dla te go, że na byw ca źle po strze gał ich kry -
tycz ne oce ny pod ad re sem Ama go. A jed no cze śnie do ce nił, że
ja wy ra ża łem się o mo ich kon ku ren tach z kur tu azją.
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Roz mo wa z Markiem Wiąckiem, 
prezesem zarządu Amago Sp. z o.o.



– Do praw dy? Za chwa lał Pan kon ku ren cję?!
– Wła śnie tak! Nie zwy kle po wa żam fir mę GiG za pro fe sjo na lizm.
Mó wię to bez cie nia iro nii. Po pro stu do ce niam suk ces, ja ki od -
nie śli bra cia Grausch. Uwa żam też, że sprze da ją ma szy ny wy so -
kiej kla sy. Po ty lu la tach w bran ży nikt nie wmó wi mi prze cież, że
dziś ist nie ją znacz ne róż ni ce po mię dzy tech nicz ny mi moż li wo -
ścia mi ma szyn po szcze gól nych ma rek… Tak, pa no wie Grausch
– bra wo – za czy na li ście tak jak ja, od ze ra. Pa mię tam wa sze sto -
isko na Tar gach Po znań skich, kie dy na łóż ku po lo wym wy sta wia -
li ście czę ści za mien ne do ma szyn, a za łóż kiem sta ła pol ska, ma -
ła przy cze pa kem pin go wa „ro bią ca” za biu ro. Gra tu lu ję! Nie
wszyst kim się uda ło, a wy trwa cie już po nad dwa dzie ścia lat. Nie,
nie po róż ni łem się z ni kim z fir my Grausch i Grausch i nie wie rzę,
że to ona do sta ła dys try bu cję ma szyn Ke estrack w Pol sce. 

– Wia ra nie ma tu nic do rze czy…
– A je że li na wet by ło by to praw dą, to dla fir my Grausch
i Grausch nie jest do bra wia do mość, bo zde cy do wa ła by się
na współ pra cę z bar dzo nie rze tel nym kon tra hen tem. Ale to
już nie jest mo ja spra wa. Swo ją dro gą, czy nie wy da je się pa -
nu, że ta kie fir my jak Grausch i Grausch oraz Ama go po win ny
współ pra co wać, a nie wal czyć ze so bą? Wszak dla ta kich, jak
my ne sto rów bran ży po win no li czyć się coś wię cej, niż mno -
że nie zy sków za wszel ką ce nę. 

– Ze rwa nie umo wy przez fir mę Ke estrack okre ślił Pan biz -
ne so wym chu li gań stwem. Nie prze sa dza Pan? Pa trząc
z bo ku wy da je się na tu ral ne, że pro du cent wy bie ra dys try -
bu to ra, któ ry za pew ni mu wyż szą sprze daż… Sko ro w Ama -
go sła bo sprze da ją, to zo sta li uka ra ni.
– Cho dzi ło mi o for mę, w ja kiej za ko mu ni ko wa no nam za koń cze -
nie współ pra cy. Wal ka kon ku ren cyj na mo że być czy sta i uczci wa.
Zysk? OK, ale nie za wszel ką ce nę! Przy zna ję pa nu ra cję, że pro -
du cent szu ka te go, kto sprze da mu wię cej, ale nie zga dzam się,
że Ama go sła bo sprze da je. Wprost prze ciw nie, wy ni ki mó wią sa -
me za sie bie. Po dwo ili śmy za pla no wa ny na ubie gły rok wy nik
sprze da żo wy. Na praw dę zro bi li śmy dwie ście pro cent pla nu! 

– Wie lu kon ku ren tów uwa ża, że ma Pan w rę ku mar ke tin go -
wy sa mo graj, a ko lo sal ną ro bo tę dla do bre go po strze ga nia
mar ki i wzro stu sprze da ży ro bi za Pań ski mar ke ting dział
mo to ry za cyj ny kon cer nu Hy un dai. Nie uwa ża Pan, że Ama -
go mo gło osią gnąć z Hy un da iem wię cej? Szcze gól nie, gdy
ze sta wi my to z wy ni ka mi Do osa na? 
– Do bre py ta nie. Do bre, bo nie wy god ne… I za sad ne, choć aku -
rat sa mo cho dów nie mie szał bym do na sze go biz ne su. To tak nie
dzia ła. Znam kil ku wła ści cie li firm bu dow la nych, któ rzy jeż dżą
sa mo cho da mi Hy un dai. Zresz tą nie tyl ko oni, ale tak że ich żo ny
i dzie ci. A mi mo to roz wa ża jąc za kup ma szy ny bu dow la nej de -
cy du ją się na in ną mar kę. Gdy py tam o po wód, to w od po wie -
dzi sły szę – „bo się przy zwy cza iłem i nie chcę te go zmie niać”.
Niech więc za zdro śni kon ku ren ci po wstrzy ma ją emo cje. 

– Wróć my jed nak do sed na mo je go py ta nia…
– Nie ucie kam od od po wie dzi. Wi dzę kil ka przy czyn ta kie go sta nu
rze czy. Na na szą nie ko rzyść w co naj mniej sześć dzie się ciu pro -
cen tach dzia ła ją ce ny. Hy un dai jest po pro stu droż szy niż Do osan.
Na byw ca my śli so bie, że sko ro jed na i dru ga ma szy na to ta ki sam

„ko re ań czyk”, to nie ma sen su pła cić wię cej. Mam na dzie ję, że te -
raz, po zmia nach wła sno ścio wych, to się zmie ni i obie mar ki kon -
ku ro wać bę dą ser wi sem, opie ką nad klien tem, rze tel no ścią i uczci -
wo ścią, a nie ce ną. Trze ba też za uwa żyć, że na ko rzyść na szych
kon ku ren tów dzia ła otrzy ma nie swe go cza su po kaź nej sche dy
po Ge ma2000 w po sta ci czę ści za mien nych i port fe la klien tów.
Two rzy to ko lej ne dwa dzie ścia pro cent prze wa gi kon ku ren ta, na -
wet je że li weź mie my pod uwa gę, że Ge ma20 00 sprze da ła ma sę
ma szyn nie ko niecz nie sa tys fak cjo nu jąc przy tym, mó wiąc de li -
kat nie, ich na byw ców… Dal sze dzie sięć pro cent to lu dzie. Przy -
zna ję, że nie uda ło mi się zbu do wać sce men to wa ne go ze spo łu
han dlow ców. Po mi mo, że Ama go ma świet ny sys tem wy na gro -
dzeń, któ re go po noć za zdro ści nam ca ła kon ku ren cja, to jed nak
nie uda ło się za trud nić naj lep szych z naj lep szych. 

– Je że li do brze li czę, to do stu pro cent jeszcze bra ku je…
– Ostat nie dzie sięć pro cent to też lu dzie. Ro dzi na. Do koń ca
wie rzy łem, że moi sy no wie przej mą Ama go. Dla te go zwle ka -
łem z pew ny mi zmia na mi or ga ni za cyj ny mi. Cze ka łem na ich
de cy zję. Li czy łem na nich, bo ma ją ku te mu pre dys po zy cje
i do sko na łe, mię dzy na ro do we wy kształ ce nie. Tak czy ina czej,
na dzie ja umar ła ostat nia i zbyt póź no roz po czą łem kre owa nie
swo je go na stęp cy. Tak, Hy un dai za słu żył na to, by mieć lep -
szą po zy cję na pol skim ryn ku. Czyn ni ki, ja kie wy mie ni łem, nie
dzia ła ją jed nak na ko rzyść mar ki. Li czę, że moi na stęp cy do -
pro wa dzą do po pra wy sytuacji.

– Po wie dział Pan kie dyś, że nie lu bi cho dzić na skró ty. Na -
dal wy zna je Pan tę za sa dę?
– Tak. Ce nię rze tel ność i do kład ność, Nie cier pię ro bo ty
„po łeb kach”, nie to le ru ję pły wa nia w męt nej wo dzie. 

– Chciał bym po ru szyć te mat Sto wa rzy sze nia Dys try bu to -
rów Ma szyn Bu dow la nych, któ re w prak ty ce nie dzia ła.
Bran ża nie ma prak tycz nie żad nej re pre zen ta cji. 
– Nie mam spre cy zo wa ne go zda nia na te mat SDMB. Dla Ama -
go jest po moc ne słu żąc ja ko źró dło rze tel nej in for ma cji na te -
mat na sze go udzia łu w kra jo wym ryn ku ma szyn bu dow la nych.
Nie wiem na to miast, czym mo gło by się jesz cze zaj mo wać. 

– Na przy kład kwe stią do fi nan so wa nia ma szyn o na pę dzie
elek trycz nym. W Mi ni ster stwie do po mi na li się o to na si
dzien ni ka rze! A prze cież to nie ich za da nie…
– To praw da, dzię ku ję za uświa do mie nie mi te go fak tu. 

– Twier dzi Pan, że aby do brze pra co wać, trze ba też do brze
wy po cząć. Czy w do bie pan de mii ko ro na wi ru sa mu siał Pan
moc no zwe ry fi ko wać po my sły na wy po czy nek? 
– Nie, nie zmie ni łem mo jej fi lo zo fii. Nie ży ję po to by pra co wać,
choć je że li coś ro bię, to idę za wsze na ca łość. Pra cu ję po to,
by żyć. Mo je da le kie wy pra wy w ze szłym ro ku za stą pi łem pie -
szy mi wę drów ka mi po ro dzi mych Ta trach, ale jak już wspo -
mnia łem, te raz za pla no wa łem na li piec pierw szy po pan de mii
rejs po grec kim ar chi pe la gu Do de ka nez. Chcę też jak naj szyb -
ciej po sta wić sto pę na Zie mi Ogni stej, po pły nąć śla da mi Ma -
gel la na i prze być szlak Dar wi na w da le kiej Pa ta go nii. 

Roz ma wiał: Ja cek Ba rań ski
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Kon struk to rzy Bob cat nie
oba wia jąc się, że lep sze oka -
że się wro giem do bre go,
wzię li na ta pe tę cie szą ce się
uzna niem użyt kow ni ków mi -
ni ko par ki kla sy 5-6 ton. Pod -
da li je mo dy fi ka cjom, a efek -
ty ich pra cy zy ska ły uzna nie.
Przy naj mniej ze stro ny eks -
per tów, wszak na ma szy ny
Se rii R2 spadł praw dzi wy
deszcz na gród. – No wa tor -
skie roz wią za nia kon struk cyj -
ne, ja kość i so lid ność wy ko na -
nia, sta bil ność, osią gi, kom fort
ka bi ny, ła twość ser wi so wa nia
i eko no micz na eks plo ata cja
– To masz Pa lacz jed nym
tchem wy li cza za le ty zmo der -
ni zo wa nych ma szyn. Dy rek tor
han dlo wy w fir mie SAR-POL,
od po wia da ją cy za mar kę
Bob cat, wy mie nia tak że ko lej -
ne: – W dzi siej szych cza sach
li czą się tak że wspar cie użyt -
kow ni ka ze stro ny de ale ra
i ofer ta fi nan so wa nia. Na to
mo że li czyć każ dy za in te re so -
wa ny ma szy ną mar ki Bob cat.
W ma te ria łach pro mo cyj nych
mo że my prze czy tać, że pro -
jek tu jąc ma szy ny kon struk to -
rzy fir my Bob cat kie ro wa li się
po trze ba mi ope ra to rów. De -
kla ra cja ta ka przy po mi na od -
kry wa nie na no wo Ame ry ki.
Bo czy mo gło być ina czej?
Wszak ma szy ny bu dow la ne,
w tym tak że mi ni ko par ki Bob -
cat Se rii R2, są kon stru owa ne
dla lu dzi. Z my ślą o po trze -
bach ope ra to rów i wy łącz -
nie dla nich. Za sia da jąc w ka -
bi nach po win ni oni czuć się
pew nie i kom for to wo. Nie
wal czyć z opo rem ma te rii,
ale jak naj szyb ciej wy ko rzy -
sty wać peł nię moż li wo ści po -
wie rzo nych im ma szyn. 
Bob cat ogła sza re wo lu cję
twier dząc, że do ko na ła się

ona za spra wą mi ni ko pa rek
Se rii R2. Ma ją one zmie nić
spo sób my śle nia o ko par ko -
wych kom pak tach, sta no wić
wzo rzec w za kre sie kom for tu
ope ra to ra, wy daj no ści, bez a -
wa ryj no ści i bez pie czeń stwa.
De kla ra cje sta ra li śmy się

skon fron to wać z rze czy wi sto -
ścią. Na kil ka go dzin w na sze
rę ce tra fi ła bo wiem mi ni ko -
par ka E5 5z ZHS. Co naj istot -
niej sze, z jej moż li wo ścia mi
mo gli śmy się za po znać w re -
al nych wa run kach, na bu do -
wie jed ne go z po znań skich

osie dli miesz ka nio wych. Dla -
cze go do pre zen ta cji wy bra -
no wła śnie ten mo del?
– Chcie li śmy po ka zać ma szy -
nę, któ ra na szym zda niem ma
wszel kie da ne ku te mu, by zy -
skać uzna nie pol skich użyt -
kow ni ków. Jej za le ty, po cząw -
szy od bu dzą cej za in te re so -
wa nie sty li sty ki, przez so lid ną
kon struk cję, a na im po nu ją -
cych osią gach koń cząc
upraw nia ją do ta kiej oce ny.
Ma szy na z no wej Se rii R2
w na szym prze ko na niu sta no -
wi naj lep sze w tej kla sie po łą -
cze nie wy so kiej ja ko ści, so lid -
no ści wy ko na nia i wy daj no ści
osią gnię tych dzię ki mo dy fi ka -
cjom i za sto so wa niu in no wa -
cyj nych roz wią zań tech nicz -
nych uła twia ją cych pra cę
ope ra to ra – tłu ma czy Ad rian
Win nic ki, me na dżer okrę gu
Do osan Bob cat w Pol sce. 
Za pew nia też, że mi ni ko par -
ka E5 5z ZHS zo sta ła zop ty -
ma li zo wa na zgod nie z po -

MASZYNY BUDOWLANE

Bob cat – lep sze nie musi być wro giem do bre go!
Kon struk to rzy Bob ca ta naj wy raź niej nie są zwo len ni ka mi za sa dy gło szą cej,
że do brze funk cjo nu ją ce go me cha ni zmu się nie re gu lu je. Za bra li się do pra cy
nad ulep sze niem cie szą cych się uzna niem użyt kow ni ków mi ni ko pa rek w kla sie
5-6 ton. Jak w prak ty ce wy glą da efekt ich prac? O tym mo gli śmy prze ko nać się
na bu do wie jed ne go z osie dli miesz ka nio wych w Po zna niu. Wła śnie tam miej sco wy
de aler Bob ca ta, fir ma SAR-POL, za pre zen to wa ła nam moż li wo ści ma szy ny E5 5z z Se rii R2

Konstrukcję nowej minikoparki Bobcat E5 5z R2 zop ty ma li zo wa no tak, aby za pew nić jej mak sy mal ną sta bil ność. Dzię ki te mu
maszynę  moż na by ło wyposażyć w standardzie w dłu gie ra mię wysięgnika 

Ad rian Win nic ki i To masz Pa lacz w cią gu wie lo go dzin ne go po ka zu sta ra li się za pre -
zen to wać wa lo ry no wej ma szy ny i cier pli wie od po wia da li na dzie siąt ki py tań
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trze ba mi naj bar dziej wy ma -
ga ją cych użyt kow ni ków.
Bobcat de kla ru je wręcz, że
każ dy ope ra tor ma szy ny po -
czu je się „jesz cze bar dziej
kom for to wo”. Sko ro tak, to
na po czą tek wy pa da przyj -
rzeć się ka bi nie. Już z ze -
wnątrz ro bi wra że nie wiel ko -
ścią i po wierzch nią prze -
szkleń. Jej wnę trze tak że na -
bra ło prze stron no ści. Do dat -
ko we cen ty me try nie są je dy -
nie marketingowym za bie -
giem. Do dat ko we miej sce
wy go spo da ro wa no do kład -
nie tam, gdzie jest ono naj -
bar dziej po trzeb ne. Ope ra tor
mo że cie szyć się zwięk szo -
nym prze świ tem nad gło wą
i do dat ko wą prze strze nią
na no gi. Kom for to we i sta ran -
nie wy koń czo ne wnę trze ro bi
do bre wra że nie. Ope ra tor ma
do dys po zy cji mnó stwo

schow ków. I choć w pierw -
szej chwi li nie wy da je się spe -
cjal nie istot ne, to jed nak ma
zna cze nie. Upo rząd ko wa -
na prze strzeń pra cy od gry wa
ro lę przy osią ga niu wy daj no -
ści. A wie lo go dzin na pra ca
w ba ła ga nie się do te go
z pew no ścią nie przy czy nia.
Po dob nie jak źle umiej sco -
wio ne ele men ty ob słu go we.
Cza sa mi o osią gnię ciu kom -
for tu po tra fią de cy do wać mi li -
me try. Dla te go też kon struk -
to rzy ma szy ny w spo sób
prze my śla ny ulo ko wa li mo ni -

tor w ka bi nie. Jest to swo isty
„pa nel do wo dze nia” ma szy -
ną. Ope ra tor ko rzy sta z nie go
prak tycz nie przez ca ły czas,
dla te go nie zmier nie waż ne
jest, by ekran do ty ko wy urzą -
dze nia znaj do wał się w za się -
gu je go wzro ku i dło ni. Udo -
stęp nio na nam ma szy na wy -
po sa żo na by ła w mo ni tor
z pię cio ca lo wym wy świe tla -
czem. Opcjo nal nie moż -
na wy brać wer sję sied mio ca -
lo wą, ale nie wy da je się to ko -
niecz ne. Tak że wy świe tlacz
o mniej szej po wierzch ni
spraw dza się w prak ty ce.
Jest czy tel ny, a po ja wia ją ce
się na nim pro ste sym bo le
i in tu icyj ne me nu uła twia ją
ob słu gę wszyst kich funk cji
ma szy ny. Tak że ob raz z ka -
me ry mo ni to ru ją cej ob szar
ro bo czy za ma szy ną jest bar -
dzo wy so kiej ja ko ści.

Bob cat po raz ko lej ny udo wad -
nia, że ma łe ma szy ny mo gą
być kom for to we. Ka bi na zo sta -
ła do brze wy tłu mio na i od se pa -
ro wa na od pod wo zia, co spra -
wia, że ope ra tor pra cu je we
względ nej ci szy i ogra ni cza
prze no sze nie się szko dli wych
wi bra cji na fo tel. Ten jest re gu -
lo wa ny wie lo płasz czy zno wo,
więc każ dy ope ra tor, nie za leż -
nie od po stu ry, przyj mie w nim
wy go dą po zy cję. Opcjo nal nie
za mó wić moż na fo tel z funk cją
pod grze wa nia i za głów kiem. 
Du ża po wierzch nia prze -

szkleń za pew nia do sko na łą
wi docz ność z ka bi ny. Wą -
skie, ale mi mo to nie zwy kle
so lid ne słup ki nie prze sła nia -
ją wi do ku na ob szar ro bo czy
wo kół ma szy ny. Funk cje do -
dat ko we, ta kie jak od pa ro wy -
wa nie szyb, wy cie racz ki
z pra cą prze ry wa ną oraz pod -
grze wa na tyl na szy ba po pra -
wia ją wi docz ność na wet
przy nie sprzy ja ją cych wa run -
kach at mos fe rycz nych. Nie
mo gli śmy te go oce nić, po -
dob nie zresz tą jak sku tecz no -
ści oświe tle nia ro bo cze go
LED. Ma szy nę oglą da li śmy

bo wiem przy pięk nej po go -
dzie, w peł nym słoń cu.
Bob cat E55 z to naj więk sza
i za ra zem naj moc niej sza mi -
ni ko par ka o kon struk cji ZHS.
Cho dzi o ze ro we za cho dze nia
nad wo zia umoż li wia ją ce bez -
ko li zyj ną pra cę w po bli żu
ścian czy in nych prze szkód.
Pod czas ob ra ca nia nad wo zia
E55 z ża den z ele men tów ma -
szy ny nie wy kra cza po za ob -
rys gą sie nic. Do ty czy to nie
tyl ko si łow ni ka prze su wu osi
ob ro tu, przed nich na roż ni ków,
uchwy tów i świa teł, ale na wet
drzwi za rów no w po ło że niu

Kon struk cja ZHS spra wia, że pod czas wy ko ny wa nia ob ro tów nad wo zia ża den z ele men tów
mi ni ko par ki nie wy kra cza po za ob rys gą sie nic

Czytelny monitor zaistalowany w ka bi nie to swo isty „pa nel do wo dze nia” ma szy ną. Ope ra -
tor ko rzy sta z nie go prak tycz nie przez ca ły czas

Wi docz ność z ka bi ny jest doskonała. Wą skie, ale mi mo to nie zwy kle so lid ne słup ki
nie prze sła nia ją wi do ku na cały ob szar ro bo czy wo kół ma szy ny



16 Pośrednik Budowlany

otwar tym, jak i za mknię tym.
W ten spo sób moż na sku tecz -
nie ogra ni czyć ry zy ko uszko -
dze nia ma szy ny. Jed nak je że li
na wet doj dzie do ko li zji, to jej
skut ki ogra ni cza wy trzy ma ła
i so lid na kon struk cja ma szy ny.
Na uwa gę za słu gu je bu do wa
prze ciw wa gi, któ ra peł ni tak że
funk cję od boj ni ka. W przy pad -
ku ude rze nia czy za ha cze nia
o prze szko dę chro ni on pod -
ze spo ły we wnętrz ne za po bie -
ga jąc po waż niej szym uszko -
dze niom. Tak że in ne ele men ty
ko par ki, ta kie jak świa tła
i prze wo dy hy drau licz ne otrzy -
ma ły do dat ko we za bez pie cze -

nia. Ma szy nę moż na rów nież
opcjo nal nie wy po sa żyć w sys -
tem, któ ry za pew nia mak sy -
mal ną ochro nę si łow ni ka wy -
się gni ka i jed no cze śnie za -
bez pie cza za wór utrzy mu ją cy
ci śnie nie w in sta la cji hy drau -
licz nej ra mie nia. 
Ko niecz ność speł nie nia nor -
my emi sji spa lin Sta ge V spra -
wi ła, że kon struk to rzy Bob ca ta
mu sie li do ko nać zmian w ukła -
dzie na pę do wym. Naj waż niej -
szą z nich jest za sto so wa nie
wła snej kon struk cji Die sla.
Jed nost ka Bob cat D18 roz wi ja
moc 36,4 kW i speł nia nor mę
Sta ge V bez sys te mu se lek -
tyw nej re duk cji ka ta li tycz nej
(SCR), co ozna cza, że użyt -
kow nik nie ma po trze by sto so -
wa nia środ ka AdBlue. Sil nik
jest wy po sa żo ny w bez ob słu -
go wy filtr DPF. W nor mal nych

wa run kach je go re ge ne ra cja
od by wa się w spo sób cał ko wi -
cie nie zau wa żal ny dla ope ra -
to ra. Nie od czu wa on wów -
czas tak że żad ne go spad ku
osią gów ma szy ny, mo że za -
tem pra co wać w peł ni efek tyw -
nie. Ko niecz ność przy wró ce -
nia fil tra do peł nej spraw no ści
po przez oczysz cze nie go z sa -
dzy w ze wnętrz nej wy pa lar ce
zda rza się bar dzo rzad ko.
Do ta kiej sy tu acji do cho dzi
na przy kład wów czas, gdy
pro ces au to ma tycz nej re ge ne -
ra cji zo sta nie kil ku na sto krot -
nie prze rwa ny i ni gdy nie do -
pro wa dzo ny do koń ca.

Zop ty ma li zo wa ny śro dek
cięż ko ści oraz rów no mier ne
roz ło że nie ma sy umoż li wi ły
stan dar do we wy po sa że nie
ma szy ny w dłu gie ra mię wy -
się gni ka. W ta kiej kon fi gu ra cji
wy ka zu je się ona do sko na łą
sta bil no ścią na wet pod czas
ko pa nia na peł nym za się gu
wy no szą cym 5,84 me tra
na po zio mie grun tu. Z ma szy -
ną nie dzie je się nic złe go tak -
że, gdy ope ra tor ko pie
z jej bo ku lub ob ra ca wy się -
gnik z wy peł nio ną łyż ką. 
Mi ni ko par ka mo że być wy po -
sa żo na w po moc ni czy układ
hy drau licz ny skła da ją cy się
na wet z pię ciu li nii. By mak sy -
mal nie wy ko rzy stać je go moż -
li wo ści, za in sta lo wać moż -
na in no wa cyj ny sys tem da ją cy
moż li wość pro por cjo nal ne go
ste ro wa nia do dat ko wy mi li nia -

mi hy drau licz ny mi. Ko rzy sta ją -
cy z nie go ope ra tor mo że do -
sto so wać cha rak te ry sty kę
każ dej z li nii po moc ni czych
do wy mo gów kon kret ne go
na rzę dzia ro bo cze go. Mi ni ko -
par kę Bob cat E55 z trak to wać
na le ży za tem ja ko ma szy nę
wie lo funk cyj ną bę dą cą do -
sko na łym no śni kiem osprzę -
tu. Wy po sa że nie opcjo nal ne
pre zen to wa nej nam ma szy ny
skła da ło się mię dzy in ny mi
z hy drau licz ne go szyb ko złą -
cza, uchylnego le mie sza i łyż -
ki ko pią cej z do ci skiem hy -
drau licz nym, tak zwa nym
„kciu kiem” oraz ukła du au to -
ma tycz ne go na pi na nia gą sie -
nic. Le miesz oka zał się nie -
zwy kle przy dat ny pod czas za -
sy py wa nia wy ko pów, zaś łyż -
ka spraw dza ła się do sko na le
przy prze no sze niu ka mie ni
i więk szych odła mów be to nu
pod czas po rząd ko wa nia te -
re nu bu do wy. Ope ra tor mógł
pra co wać szyb ciej, efek tyw -
niej i bez piecz niej do pa so -
wu jąc na prę że nie gą sie nic
do wa run ków te re no wych.
Zjeż dża jąc z bru ko wa nej dro gi
na mięk kie gli nia ste pod ło że
ko ry go wał usta wie nia nie wy -
cho dząc z ka bi ny. Ten z po zo -
ru nie wie le zna czą cy układ ma
wie le za let eks plo ata cyj nych.
W po rów na niu z re gu la cją
ręcz ną trwa znacz nie kró cej.
Po zwa la uzy skać też za wsze
opty mal ny efekt na pię cia, co
w efek cie nie tyl ko przy spie sza

wy ko na nie prac, ale tak że wy -
dłu ża ży wot ność wszyst kich
ele men tów pod wo zia.
Ope ra tor umie jęt nie wspo ma -
gał się sys te mem ste ro wa nia
po moc ni czym ukła dem hy drau -
licz nym. Ma ni pu lo wał osprzę -
tem ko rzy sta jąc z przy ci sków
umiesz czo nych na szczy cie
joy stic ków oraz prze łącz ni ka
na pa ne lu w ka bi nie. Od po -
wied nio do po trzeb mógł wy -
brać je den z sied miu wcze śniej
za pro gra mo wa nych try bów ro -
bo czych. Każ dy z nich, od po -
wied nio skon fi gu ro wa ny przy -
po rząd ko wa ny zo stał sied miu
róż nym na rzę dziom ro bo czym
sto so wa nym w okre ślo nych
wa run kach. Mia ło to wpływ
na szyb kość, pre cy zję i dzia ła -
nia. Efek ty wi dać by ło naj le piej
pod czas pra cy z chwy ta kiem.
Ope ra tor mógł wy brać po łą cze -
nie funk cji prze chy la nia (li nia 4)
i ob ro tu (li nia 2) na rzę dzia na le -
wym joy stic ku z funk cją otwie ra -
nia/za my ka nia (li nia1) ob słu gi -
wa ną nie za leż nie na joy stic -
ku pra wym. Po nad to mógł usta -
wić nie za leż nie pręd kość każ dej
z wy mie nio nych funk cji, tak aby
do sto so wać ją do kon kret nych
wa run ków. Prze cho dząc do in -
ne go za da nia wy ko ny wa ne go
z uży ciem te go sa me go osprzę -
tu, ope ra tor mógł bły ska wicz nie
prze łą czyć się na in ny uprzed -
nio skon fi gu ro wa ny
tryb i pra co wać z mak -
sy mal ną wy daj no ścią. 

BEZPIECZEŃSTWO

www.bobcat.com

Układ au to ma tycz ne go na pi na nia gą sie nic nie tyl ko zwięk sza efek tyw ność ma szy -
ny, ale tak że wy dłu ża ży wot ność wszyst kich ele men tów jej pod wo zia

Do stęp do wszyst kich new ral gicz nych pod ze spo łów i kom po nen tów ma szy ny jest
do sko na ły. Uła twia to co dzien ną ob słu gę ser wi so wą i ewen tu al ne na pra wy 
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Ma ni tou po sta no wi ło rzu cić
wy zwa nie kon ku ren tom pre -
zen tu jąc kil ka sta ran nie do -
pra co wa nych no wo ści, któ re
ma ją być wdra ża ne do se ryj -
nej pro duk cji. Szcze gól ne za -
in te re so wa nie wzbu dzi ła no wa
se ria ła do wa rek te le sko po -
wych MRT. Ob ro to we ma szy -
ny, któ re ma ją tra fić do sprze -
da ży jesz cze we wrze śniu te go
ro ku bę dą do stęp ne w dwóch
wer sjach: „Vi sion” oraz „Vi sion
Plus”. Na zwy te ma ją zhar mo -
ni zo wać ofer tę i uczy nić ją
bar dziej przej rzy stą. Za in te re -
so wa ni na by ciem ma szy ny
w wer sji „Vi sion” mo gą wy -
brać je den z czte rech mo de li,
któ ry bę dzie naj le piej od po -
wia dał ich po trze bom. Ła do -
war ki MRT16 45, MRT 1845,
MRT 2145 oraz MRT 2545 ma -
ją ta ki sam cię żar ro bo -

czy 4.500 ki lo gra mów, róż nią
się na to miast wy so ko ścią pod -
no sze nia, któ ra wy no si od po -
wied nio: 16, 18, 21 i 25 me trów.
W bo gatszej wer sji „Vi sion
Plus” po ten cjal ny na byw ca
znaj dzie pięć pod sta wo wych
mo de li, w tym trzy o mak sy -

mal nym udźwi gu sze ściu ton
– MRT 2260, MRT 2660 i 3060
i wy so ko ści pod no sze nia, od -
po wied nio 22, 26 i 30 me trów
oraz dwa o udźwi gu sied miu
ton czy li mo gą cy się gać na 25
me trów MRT 2570 oraz
MRT 3570 o 35-me tro wej wy -
so ko ści pod no sze nia. 
Na zwa „Vi sion” zo sta ła wy -
bra na nie przy pad ko wo. Ma
bo wiem pod kre ślać atut ma -
szyn, ja kim jest do sko na ły wi -
dok z cał ko wi cie prze pro jek -
to wa nej ka bi ny. Jest ona
iden tycz na we wszyst kich ła -
do war kach ob ro to wych nie -
za leż nie od mo de lu. Ma ni tou
zde cy do wa ło się na ten krok
wy cho dząc z za ło że nia, że
uła twi to ży cie ope ra to rom.
Ob słu gu ją cy no we ła do war ki
ob ro to we prze sia da jąc się
na in ny mo del, nie bę dzie

mu siał przy zwy cza jać się
do je go ob słu gi. Bę dzie za -
tem pra co wał nie tyl ko wy daj -
niej, ale tak że bez piecz niej. 
Bez pie czeń stwo jest zresz tą
jed nym z głów nych prio ry te -
tów kon struk to rów no wych
ma szyn. Klu czem do suk ce su

jest tu bu do wa no wej ka bi ny.
Jej klat ka zo sta ła skon stru -
owa na tak, aby ża den z ele -
men tów nie prze sła niał ope -
ra to ro wi wi do ku na ob szar ro -
bo czy. Wi docz ność w gor -
szych wa run kach at mos fe -
rycz nych czy po za pad nię ciu
zmro ku po pra wia rów nież ze -
spół pię ciu re flek to rów LED
oświe tla ją cych ob szar wo kół

ma szy ny oraz dwa re flek to ry
skie ro wa ne na osprzęt ro bo -
czy pod czas wy ko ny wa nia
ma new rów na wy so ko ści.
Wiel ce po moc ny jest wów -
czas rów nież no wej ge ne ra cji
re gu lo wa ny wie lo płasz czy -
zno wo fo tel. Moż na go bo -
wiem od chy lić do ty łu na wet
o 18°, co uła twia pa trze nie
do gó ry, roz su wa nie wy się -
gni ka i pre cy zyj ne ma ni pu lo -
wa nie osprzę tem.
Tyl na ka me ra, z któ rej ob raz
po ja wia się na mo ni to rze
w ka bi nie, umoż li wia wy ko -
ny wa nie manewrów bez ry -
zy ka ko li zji czy po trą ce nia

czło wie ka, który  znalazłby
się w po bli żu ma szy ny. 
Kon struk to rzy Ma ni tou zde cy -
do wa li się na ge nial ne w swo -
jej pro sto cie roz wią za nie uła -
twia ją ce ope ra to ro wi zaj mo -
wa nie miej sca w ka bi nie i wy -
cho dze nie z niej. Za sto so wa li
aż czte ry zin te gro wa ne
w pod wo ziu cią gi schod ków.
Zna la zły swe miej sce po le wej

i pra wej stro nie oraz z przo du
i z ty łu ma szy ny. Co ta kie roz -
wią za nie da je ope ra to ro wi?
Bar dzo du żo, umoż li wia bo -
wiem bez piecz ne wsia da nie
i wy sia da nie z ma szy ny, nie -
za leż nie od po zy cji ka bi ny. 
W jej wnę trzu pa nu ją kom for -
to we wa run ki, wszyst kie ele -
men ty ob słu go we roz miesz -
czo no w zgo dzie z za sa da mi
er go no mii, co uła twia ob słu gę
ma szy ny i ogra ni cza znu że nie
ope ra to ra. W ma szy nach
w wer sji „Vi sion” ko rzy sta on
z zu peł nie no we go, ośmio ca -
lo we go ekra nu do ty ko we go
o pio no wych pro por cjach.

Obok no wych ma szyn Ma ni tou nikt nie przej dzie obo jęt nie! 
Gru pa Ma ni tou za pre zen to wa ła no we ma szy ny prze zna czo ne dla bran ży bu dow la nej. Wśród nich
kom pak to we i ul tra kom pak to we ła do war ki te le sko po we, jak rów nież grun tow nie prze pro jek to wa -
ne ma szy ny ob ro to we. Po kaz „BUILD THE FUTURE” od by wa ją cy się w for mie in te rak tyw nej zgro -
ma dził po nad trzy ty sią ce wi dzów w dzie więć dzie się ciu kra jach na czte rech kon ty nen tach 

No we ładowarki teleskopowe MRT ma ją sze reg wspól nych cech. Wyystarczy
jedno spojrzenie, by dostrzec ich zmie nio ny wy gląd

Wy daj ność ma szyn wy ko nu ją cych ro bo ty dźwi go we zo sta ła zwięk szo na dzię ki za -
sto so wa niu wcią gar ki na pę dza nej efek tyw nym sil ni kiem hy drau licz nym
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W wer sji „Vi sion Plus” ekran
ma wiel kość 12,1 ca la XXL.
Oba wa rian ty mo ni to ra uła -
twia ją pra cę ope ra to ra sta no -
wiąc praw dzi wy in ter fejs czło -
wiek -ma szy na. 
Wszyst kie ob ro to we ła do war ki
te le sko po we za rów no z ga my
„Vi sion”, jak i „Vi sion Plus”
wy po sa żo ne zo sta ły w prze -
kład nię hy dro sta tycz ną. Za -
pew nia to więk szą płyn ność
jaz dy i osią gnię cie pręd ko -
ści mak sy mal nej 40 km/h.
Pa ra metr ten do ty czy wszyst -
kich ma szyn, a więc tak że
imponującego uni wer sal no ścią
za sto so wań fla go we go mo de lu
MRT 3570. Oprócz pod sta wo -
wej funk cji ma szy na mo że
pra co wać tak że ja ko wcią gar -
ka i pod no śnik ko szo wy. Ma -
ni tou ofe ru je wie le na rzę dzi
ro bo czych zwięk sza ją cych
za kres za sto so wań ma szy ny.
Osprzęt zo stał za pro jek to wa -
ny przez spe cja li stów z Ma ni -
tou At tach ment Com pe ten ce
Cen ter (ACC), co gwa ran tu je
je go kom pa ty bil ność z „te le -
sko pa mi” tej mar ki.
Moż li wość ob ra ca nia wie ży
o 360° i per fek cyj na wi docz -
ność z ka bi ny uła twia i przy -
spie sza wy ko ny wa nie za dań
bez ko niecz no ści do ko ny wa -
nia czę stych ko rekt po zy cji
ma szy ny. Ma szy na jest rów -
nież do stęp na w wer sji ES
z elek tro nicz nie re gu lo wa nym
za wie sze niem. Je go dzia ła nie
po le ga na tym, że nie prze ry -
wa jąc pra cy ope ra tor sko ry -
go wać mo że na chy le nie po -
przecz ne i wzdłuż ne, co
zwięk sza sta bil ność i pod no si
bez pie czeń stwo. MRT 3570
umoż li wia ope ra to ro wi się ga -
nie na wy so kość do 35 me -
trów, naj wy żej ze wszyst kich
ła do wa rek Ma ni tou MRT. 
Wy daj ność ma szyn wy ko nu -
ją cych ro bo ty dźwi go we zo -
sta ła zwięk szo na dzię ki za -
sto so wa niu wcią gar ki na pę -
dza nej w sil nik hy drau licz ny
o pa ra me trach (no śność
od 600 do 2.000 ki lo gra mów)
do sto so wa nych do wy mo -
gów ła do wa rek MRT no wej
ge ne ra cji. Wy ko na ną w peł ni

z alu mi nium plat for mę ro bo -
czą sto so wać moż na ze
wszyst ki mi ma szy na mi se rii
„Vi sion Plus”. Wa ży ona za le -
d wie 180 i ma ła dow -
ność 365 ki lo gra mów. Spra -
wia to, że kon struk to rom Ma -
ni tou uda ło się mak sy mal nie
zwięk szyć za sięg ma szy ny.
Plat for ma, po dob nie jak po -
zo sta ły osprzęt ro bo czy, za -
pro jek to wa na zo sta ła zgod -
nie z su ge stia mi do świad czo -
nych użyt kow ni ków ła do wa -
rek te le sko po wych, co po -
zwo li ło mak sy mal nie pod -
nieść jej funk cjo nal ność. 
Pa ra me try ma szyn, ta kie jak
udźwig i wy kre sy ob cią żeń zo -
sta ły znacz nie po pra wio ne.
Udźwig na mak sy mal nej wy so -

ko ści pod no sze nia na wet
o sto, a przy mak sy mal nym za -
się gu o dwa dzie ścia pięć pro -
cent. Kon struk to rom po wio dło
się tak że zmniej sze nie o po -
nad pięć pro cent cię ża ru ro bo -
cze go no wych ła do wa rek. Mi -
mo to ich no śność wzro sła
o na wet pięt na ście pro cent.
Ska lę in no wa cyj nych roz wią -
zań i za awan so wa nych tech -
no lo gii za sto so wa nych w no -
wych ma szy nach z se rii 
„Vi sion” i „Vi sion Plus” naj le piej
ob ra zu je fakt zło że nia przez
pro du cen ta aż dwu dzie stu je -
den wnio sków pa ten to wych. 
Jed ną z cie kaw szych no wo ści
za pre zen to wa nych pod czas
po ka zu „BUILD THE FUTURE”
jest no wy opcjo nal ny pi lot zdal -

ne go ste ro wa nia. Ope ra tor mo -
że ko rzy stać z nie go tak że gdy
prze by wa po za ma szy ną. Dzię -
ki te mu mo że ją bez piecz nie
prze miesz czać, a za ję cie no wej
po zy cji nie wy ma ga po wro tu
do ka bi ny. Roz wią za nie to
w istot ny spo sób przy spie sza
wy ko na nie za da nia i zwięk sza
pro duk tyw ność ma szy ny. 
We wszyst kich wspo mnia -
nych ła do war kach mon to wa -
na jest no wa pom pa hy drau -
licz na no wej ge ne ra cji, któ ra
umoż li wia znacz ne przy spie -
sze nie cy kli ro bo czych.
Do na pę du ma szyn słu żą sil -
ni ki wy so ko pręż ne speł nia ją -
ce naj now szą nor mę emi sji

spa lin Sta ge V. W za leż no ści
od mo de lu, w któ rym znaj du ją
za sto so wa nie, roz wi ja ją one
moc od 156 do 211 KM. Ma ni -
tou za po wie dzia ło, że
w czwar tym kwar ta le te go ro -
ku ze lek try fi ku je wszyst kie ła -
do war ki z ga my „Vi sion Plus”.
W pla nach są rów nież wer sje
hy bry do we. Mie sza ny na pęd
sta no wi po łą cze nie mniej sze -
go sil ni ka Die sla z elek trycz -
nym za si la nym z aku mu la to -
rów li to wo -jo no wych. Ma szy -
ny, któ re stosowane być
mogą na miej skich pla cach
bu do wy czy we wnę trzach
bu dyn ków znaj dą się
w sprze da ży póź ną
je sie nią te go ro ku. 

MASZYNY BUDOWLANE

www.manitou.com/pl

Klat ka no wej ka bi ny wspól nej dla wszyst kich mo de li MRT zo sta ła skon stru owa na tak,
aby ża den z ele men tów nie prze sła niał ope ra to ro wi wi do ku na ob szar ro bo czy

Sta ran nie wy ko na ny wy się gnik o spe cjal nie wzmoc nio nej kon struk cji umoż li wia pre cy -
zyj ne ma ni pu lo wa nie osprzę tem na wet z cięż kim ła dun kiem 

Do ka bi ny wcho dzić moż na z każ dej
stro ny, tak że od czo ła ma szy ny





20 Pośrednik Budowlany

Na eu ro pej skie ryn ki wkra cza
wła śnie ko lej na ge ne ra cja bu -
dow la nych ła do wa rek te le sko -
po wych JCB Lo adall. Do ich
na pę du słu ży sil nik JCB
DieselMAX 448 speł nia ją cy
nor mę emi sji spa lin Sta ge V.
No wo cze sny elek tro nicz ny
układ ste ro wa nia, kon tro lu ją cy
na tę że nie prze pły wu po wie -
trza oraz pa ra me try wtry sku
pa li wa i pro ce su spa la nia
zapewniają opty mal ne osią gi
sil ni ka przy jesz cze mniej szej
niż do tąd emi sji czą stek sta -
łych i tlen ków azo tu. W za leż -
no ści wy mo gów wy ni ka ją cych
z cha rak te ry sty ki da ne go mo -
de lu ła do war ki, pa ra me try jed -
nost ki na pę do wej zmie nia ją
się. Mo że ona na przy kład roz -
wi jać moc od 109 do 150 KM,
a jej mak sy mal ny mo ment ob -
ro to wy za my ka się w prze -
dzia le 516-600 Nm. 
Sil nik JCB DieselMAX 448 wy -
róż nia się nie tyl ko du żą mo cą
uży tecz ną, ale tak że ni skim
zu ży ciem pa li wa. Emi tu je też
mniej tok sycz ne spa li ny speł -
nia jąc wy jąt ko wo ry go ry stycz -
ną nor mę Sta ge V. By to osią -
gnąć, kon struk to rzy JCB po sta -
wi li na układ SCR bez za wo ru
EGR. Oka zu je się on bar dzo
sku tecz ny w dzia ła niu, zmniej -
sza bo wiem po ziom emi sji
szko dli we go tlen ku azo tu o po -
nad 95 pro cent. Pro jek tan tom
uda ło się też ogra ni czyć ga ba -
ry ty i wa gę ukła du. Wszyst kie
je go ele men ty po miesz czo no
w jed nej obu do wie ulo ko wa nej
pod ma ską sil ni ka. Dzię ki te -
mu pro du cent nie mu siał
wpro wa dzać żad nych zmian
do ty czą cych ga ba ry tów ma -
szy ny czy li nii ma ski, któ re
mo gły by za kłó cać ope ra to ro -
wi wi dok z ka bi ny. Od wrot nie,
przy oka zji mo dy fi ka cji ukła -
du re duku ją ce go tok sycz ność
spa lin uda ło się po pra wić wi -

docz ność z ka bi ny na pra wą
stro nę. Znik nę ła bo wiem ru ra
wy de cho wa, któ rą za stą pio no
nie ogra ni cza ją cym wi do ku
od pro wa dze niem upu sto wym.
Jak już wcze śniej wspo mnia -
no, kon struk to rzy JCB zre zy -

gno wa li z za wo ru EGR, co po -
zwo li ło nie tyl ko upro ścić bu -
do wę ukła du re duk cji spa lin,
ale tak że zmniej szyć kosz ty
je go eks plo ata cji oraz ewen tu -
al nych na praw. A te mo gą
oka zać się kosz tow ne. Prak ty -

ka po ka zu je, że za wór EGR
by wa awa ryj ny, a je go wy mia -
na wią że się prze cież za wsze
ze spo rym wy dat kiem.
Istot nym mo dy fi ka cjom pod -
da no tak że sam sil nik.
W miej sce tur bo sprę żar ki
o zmien nej geo me trii za sto so -
wa no te raz znacz nie prost szą
w bu do wie, ste ro wa ną elek -
tro nicz nie pro por cjo nal ną tur -
bo sprę żar kę z elek tro nicz nie
ste ro wa nym upu stem spa lin. 
Efek tyw na cha rak te ry sty ka sil -
ni ka JCB DieselMAX 448 po -
zwa la ogra ni czyć zu ży cie pa li -
wa oraz emi sję hałasu i szko -
dli wych spa lin. Po dob nie jak
funk cja Au to Stop, któ rej dzia -
ła nie po le ga na tym, że
po trwa ją cej dłu żej niż trzy mi -
nu ty pra cy na bie gu ja ło wym,
sil nik zo sta je wy łą czo ny.
JCB zde cy do wa nie roz wie wa
oba wy użyt kow ni ków zwią za -
ne z eks plo ata cją fil tra DPF.
Je go re ge ne ra cja prze bie ga
nie zau wa żal nie dla ope ra to ra,

MASZYNY BUDOWLANE

JCB Lo adall – no wa ga ma ma szyn wkra cza na pla ce bu do wy
Bu dow la ne ła do war ki teleskopowe JCB Lo adall, ma szy ny nie za stą pio ne i wszech stron ne, wy daj -
ne i kom for to we, a przy tym nie za wod ne, zy ska ły no wą ja kość. Do ich na pę du za sto so wa no sil ni -
ki spełniające naj now szą nor mę emi sji spa lin Sta ge V. Zmia ny kon struk cyj ne, któ re wpro wa dzo no
w no wej ga mie „teleskopów” JCB Lo adall przed sta wio no na spe cjal nej kon fe ren cji on li ne 

Ka bi na Com mand Plus im po nu je pierw szo rzęd ną wi docz no ścią, er go no micz nym
roz miesz cze niem ele men tów ste ro wa nia i ob szer nym wnę trzem

Cie szą ce się du żym uzna niem użyt kow ni ków bu dow la ne ła do war ki te le sko po we JCB Lo adall zy ska ły te raz no wą ja kość. Bry tyj ski
kon cern za sto so wał do ich na pę du nie za wod ne sil ni ki speł nia ją ce naj now szą nor mę emi sji spa lin Sta ge V
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ani na mo ment nie mu si on
prze ry wać nor mal nej pra cy,
nie od czu wa też żad ne go
spad ku wy daj no ści. Oczy wi -
ście w eks tre mal nych przy -
pad kach ko niecz na oka zać
się re ge ne ra cja ręcz na w spe -
cjal nej wy pa lar ce usu wa ją cej

sa dzę. Do ta kich sy tu acji do -
cho dzi jed nak w wy jąt ko wych
oko licz no ściach, na przy kład
gdy pro ces au to ma tycz ne go
czysz cze nia fil tra był kil ka -
dzie siąt ra zy prze ry wa ny i nie
do koń czo ny, co spra wi ło, że
zo stał on za pcha ny sa dzą. By
te go unik nąć wy star czy tyl ko
na bie żą co śle dzić stan fil tra
DPF za po mo cą sys te mu te le -
ma tycz ne go JCB LiveLink.
Dzię ki do pa so wa niu mo cy sil -

ni ka na pę do we go do spe cy fi -
ka cji po szcze gól nych mo de li
ła do wa rek te le sko po wych
Lo adall, JCB uda ło się stwo -
rzyć atrak cyj ną ofer tę. Ana li -
za pa ra me trów ro bo czych
w za kre sie udźwi gu, do dat ko -
wych funk cji i opcji umoż li wia

do bra nie ma szy ny opty mal -
nie do sto so wa nej do po trzeb
da ne go użyt kow ni ka. Dzię ki
do sko na łej zwrot no ści ma -
szy ny spraw dza ją się ide al nie
na pla cach bu do wy o ogra ni -
czo nej prze strze ni. Sto sun ko -
wo nie wiel ki roz staw osi
i zwar te ga ba ry ty uła twia ją
wy ko ny wa nie ma new rów
w ta kich wa run kach. 
Wy się gnik w ma szy nach Lo -
adall po sa do wio ny jest ni sko

na pod wo ziu. Ta kie roz wią za -
nie da je do dat ko wą sztyw -
ność kon struk cji i po pra wia
wi docz ność z ka bi ny. Aby
jesz cze bar dziej wy ko rzy stać
moc ma szy ny, ogra ni czo no
licz bę prze gu bów i punk tów
na ci sku, co umoż li wia rów no -
mier ne roz ło że nie ob cią żeń.  
Ma szy ny Lo adall wy ka zu ją się
do sko na łą przy czep no ścią na -
wet pod czas pra cy na nie spo -
istym pod ło żu. Na wet gdy prze -

no szą cięż kie ła dun ki na peł -
nym wy się gu za cho wu ją sta bil -
ność. Pod po ry o du żej wy trzy -
ma ło ści  ła go dzą z kolei na prę -
że nia po wsta ją ce pod czas prac
wy ma ga ją cych cią głe go prze -
no sze nia ciężkich ładunków.
Pod czas prze jaz dów po nie -
rów nym pod ło żu po czu cie bez -
pie czeń stwa za pew nia ope ra to -
ro wi hy drau licz ny sys tem po -
zio mo wa nia ma szy ny. W nie -
któ rych spe cy fi ka cjach no we
ła do war ki wy po sa żo ne są w au -
to ma tycz ną amor ty za cję łyż ki
i przed nią oś z ogra ni czo nym
po śli zgiem. Do stęp ne są tak że
osło ny chro nią ce po szcze gól ne
sek cje wy się gni ka przed wni ka -
niem za bru dzeń i py łu. 
Na bez pie czeń stwo użyt ko -
wa nia wpływ ma tak że do bra
wi docz ność na ob szar ro bo -
czy. Ope ra tor Lo adal la pra cu -
je w do brych wa run kach tak -

że po za pad nię ciu zmro ku
czy pod czas opa dów
atmosferycznych. Ko rzy stać
mo że bo wiem z efek tyw ne go
oświe tle nia ro bo cze go ty pu
LED. W ra zie konieczności ła -
do war kę do po sa żyć moż -
na w do dat ko wy ze staw re -
flek to rów, w su mie mo że być
ich aż je de na ście. Ope ra to rzy
chwa lą ich sku tecz ność twier -
dząc, że roz miesz czo ne wo -
kół ma szy ny po tra fią za mie -

nić na wet naj czar niej szą noc
w po god ny dzień.
Wszyst kie no we ła do war ki te -
le sko po we JCB Lo adall wy -
po sa żo ne są w ka bi nę ty pu
Com mand Plus. Pro du cent
za pew nia, że pra cu ją cy w niej
ope ra tor mo że cie szyć się
nad zwy czaj nym kom for tem
prze stron ne go wnę trza, do -
sko na łą wi docz no ścią i ko ją -
cą ci szą. Spra wia to, że nie
będzie znu żo ny na wet wie lo -
go dzin ną pra cą i mo że za -
cho wać kon cen tra cję. 
Ma szy ny Loadall stan dar do wo
wy po sa żo ne zo sta ły w zin te -
gro wa ny z pod ło kiet ni kiem
fo te la er go no micz ny joy stick.
Za pew nia to wy jąt ko wy kom -
fort ob słu gi ła do war ki i w istot -
ny spo sób pod no si
pre cy zję ma ni pu lo -
wa nia osprzę tem.

MASZYNY BUDOWLANE

www.interhandler.pl

Tyl ne świa tła ła do war ki te le sko po wej Lo adall zli co wa no z nad wo ziem, co uła twia za -
cho wa nie ich w czy sto ści i chro ni przed uszko dze niem 

W ma szy nach Lo adall wy się gnik mon to wa ny jest ni sko na pod wo ziu. Ta kie roz wią -
za nie przy da je do dat ko wej sztyw no ści je go kon struk cji

Naj waż niej szą mo dy fi ka cją wpro wa dzo ną w kon struk cji no wych ła do wa rek jest oczy wi -
ście za sto so wa nie sil ni ków na pę do wych speł nia ją cych nor mę emi sji spa lin Sta ge V
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MASZYNY BUDOWLANE

Hy dro sta tycz na skrzy nia bie -
gów w po łą cze niu z wy so ko
wy daj nym sil ni kiem do star cza
sta łą moc, dzię ki cze mu ła do -
war ki te le sko po we Hau lot te
na da ją się do pra cy w naj bar -
dziej wy ma ga ją cych wa run -
kach. Spraw dza ją się za rów no
na róż ne go ro dza ju pla cach
bu do wy czy wy sy pi skach od -
pa dów. Za wsze im po nu ją mo -
cą i pre cy zją dzia ła nia. Hau lot -
te ma w ofer cie trzy ty py ła do -
wa rek te le sko po wych. Gru pę
ma szyn kom pak to wych two -
rzą mo de le: HTL32 07, HTL32 -
10, HTL35 10 oraz HTL 4010.
Ma szy ny tej kla sy umoż li wia ją

prze no sze nie ła dun ków o wa -
dze od 3,2 do 4 ton na mak sy -
mal ną wy so kość do 10 me -
trów. Kom pak to we „te le sko -
py” wy po sa żo no w hy dro sta -
tycz ną skrzy nię bie gów oraz
stop nio wy pe dał ga zu. Mi mo
zwar tej bu do wy w ma szy nach
za sto so wa no prze stron ną,
kom for to wą ka bi nę. Z ko lei
Sys tem „Smart Con trol” Joy -

stick „4w1” uła twia pra cę
ope ra to ra. Mo że on wy ko ny -
wać prze jaz dy z pręd ko ścią
na wet 25 km/h. Pro mień
skrę tu wy no szą cy za le d -
wie 3,7 me tra umoż li wia pra -
cę w cia snej prze strze ni. Im -
po nu ją ce uni wer sal no ścią
ma szy ny znaj du ją za sto so wa -
nie w pra cach bu dow la nych,
mon ta żo wych i re mon to wych. 
Ty po sze reg ma szyn wy so kim
za kre sie pod no sze nia two rzą
czte ry mo de le: HTL 3614,
HTL 3617, HTL 4014 oraz
HTL 4017. Ła do war ki umożl -
wia ją prze no sze nie ła dun ków
na wy so kość od 14 do 17

me trów. Ich mak sy mal ny
udźwig za wie ra się w prze -
dzia le od 3,6 ton do 4 ton,
a mak sy mal na pręd kość wy -
no si 30 km/h. Na pęd na czte -
ry ko ła spra wia, że na da ją się
ide al nie do wszel kich prac te -
re no wych w naj bar dziej  wy -
ma ga ją cych wa run kach.
Stan dar do we wy po sa że nie
ła do wa rek te le sko po wych

o wy so kim za kre sie pod no -
sze nia sta no wi blo ka da tyl -
nej osi, czuj nik prze chy łu:
±10°, na pęd na czte ry ko ła
oraz moż li wość po ru sza nia
się w trzech try bach.
Naj po tęż niej szą ma szy ną
w ofer cie Hau lot te jest mo del
HTL 5210. Pro du cent pod kre -
śla moż li wość pod da nia jej
eks tre mal nym ob cią że niom,
co w prak ty ce ozna cza upo ra -
nie się z ła dun kiem o wa dze
aż do 5,2 to ny, któ ry mo że być
trans por to wa ny na wy so kość
na wet 10 me trów. Do dat ko wo,
mak sy mal na pręd kość jaz dy
HTL 5210 wy no si 30 km/h.
Dzię ki so lid nej kon struk cji
ma szy na mo że pra co wać
w naj trud niej szych wa run -
kach pod peł nym ob cią że -
niem. Ła do war kę wy po sa żo -
no bo wiem w blo ka dę tyl nej
osi oraz czuj nik prze chy łu.
Co istot ne, oba ele men ty są
montowane fa brycz nie.

Na so lid ność bu do wy oraz
wy daj ność wpływ ma ją tak -
że wy trzy ma ła jed no czę ścio -
wa ra ma oraz hy dro sta tycz -
na skrzy nia bie gów i stop -
nio wy pe dał ga zu.
Pod czas prac wy ma ga ją cych
prze miesz cza nia cięż kich ła -

dun ków na znacz ną wy so -
kość li czy się szcze gól nie
bez pie czeń stwo pra cy. Ope -
ra tor ła do war ki ko rzy stać mo -
że z czy tel ne go wskaź ni ka
prze cią że nia LMI. W przy pad -
ku prze kro cze nia war to ści
gra nicz nych sys tem au to ma -
tycz nie blo ku je nie bez piecz -
ne ru chy, któ re mo gły by wy -
trą cić ma szy nę z rów no wa gi.
Trzy try by jaz dy – skręt
dwóch lub czte rech kół oraz
tak zwany „krab” – za pew nia -
ją do sko na łą zwrot ność ła do -
war ki i uła twia ją wy ko ny wa -
nie ma new rów. Ła do war ka
HTL 5210, któ rą moż na do po -
sa żyć w spe cja li stycz ne łyż ki,
chwy ta ki czy wcią gar ki na da -
je się ide al nie do cięż kich
prac zwią za nych z mon ta żem
kon struk cji sta lo wych, a tak że
wszel kie go ro dza ju
ro bót kon ser wa cyj -
nych i re mon to wych.

Hau lot te znaj dzie dla każ de go coś od po wied nie go
Ła do war ki te le sko po we peł nić mo gą peł nić wie le róż nych funk cji, ta -
kich jak wó zek wi dło wy, urzą dze nie dźwi go we czy plat for ma ro bo cza.
Szyb ko złą cze umoż li wia łatwe i pewne za mon to wa nie róż ne go ro dza -
ju na rzę dzi ro bo czych. Ma szy ny Hau lot te stan dar do wo wy po sa żo ne
są w wi dły umoż li wia ją ce prze miesz cza nie cięż kich ła dun ków

www.haulotte.pl

Naj po tęż niej sza w ofer cie Hau lot te ła do war ka HTL 5210 z ła two ścią upo ra się z trans -
por tem wa żą ce go 5,2 to ny ła dun ku na wet na wy so kość dzie się ciu me trów

Ła do war ki te le sko po we Hau lot te speł nia ją wszel kie wy ma ga nia praw ne zgod nie
z eu ro pej ski mi i mię dzy na ro do wy mi stan dar da mi (ANSI, CSA, AS)
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Siark -Port dzia ła od trzy dzie stu
lat. Prze kształ ce nia wła sno -
ścio we spra wi ły, że dziś jest to
fir ma pry wat na. Pre zes Hen ryk
Groth moc no ak cen tu je ro dzin -
ny cha rak ter przed się bior stwa
wy ko nu ją ce go usłu gi prze ła -
dun ko we na na brze żu Obroń -
ców Pocz ty Pol skiej przy głów -
nym ka na le por to wym po ło żo -
nym mię dzy Twier dzą Wi sło uj -
ście a Ba zą Ozna ko wa nia Na -
wi ga cyj ne go. Na brze że ma
bar dzo do bre po łą cze nie z sie -
cią dro go wą, co da je Siark -
-Por to wi du że moż li wo ści roz -
wo ju. Sys te ma tycz ne in we sty -
cje po zwa la ją fir mie zwięk szać
za kres pro wa dzo nych prac.
Jed ną z ostat nich in we sty cji
by ła mo der ni za cja i prze bu do -
wa na brze ża, któ ra umoż li wia
ob słu gę du żych stat ków, na -
wet o dłu go ści 250 me trów.
– Od kil ku lat na sza fir ma zaj -
mu je się tak że prze ła dun kiem
na wo zów mi ne ral nych. Każ de -
go ro ku zwięk sza się ich ma sa
i to wła śnie mię dzy in ny mi
do ob słu gi prze ła dun ku na wo -
zów wy ko rzy sty wa ne są ła do -
war ki te le sko po we Lie bherr
– in for mu je Hen ryk Groth, pre -
zes Siark -Por tu.
Do tej po ry Siark -Port ob słu żył
po nad dzie więć ty się cy stat -
ków prze ła do wu jąc bli sko
czter dzie ści mi lio nów ton to -
wa rów. Po za na wo za mi mi ne -
ral ny mi by ła to siar ka, ro po po -
chod ne pół pro duk ty do pro -
duk cji ole jów sil ni ko wych oraz
kru szy wa i in ne ma te ria ły syp -
kie. – Waż ną ro lę przy roz ła -
dun ku stat ków od gry wa ją ła -
do war ki te le sko po we Lie bherr,
któ re do sko na le spraw dza ją
się w por to wych wa run kach.
Trzy ma szy ny pra cu ją ce ak tu al -
nie w por cie wy ko rzy sty wa ne

są przede wszyst kim w prze ła -
dun ku na wo zów mi ne ral nych.
Wszyst kie eks plo ato wa ne są
nie zwy kle in ten syw nie, gdyż
każ da go dzi na po sto ju stat ku
jest nie zwy kle kosz tow na. Dla -
te go bar dzo czę sto ma szy ny
pra cu ją na trzy zmia ny
przez 24 go dziny na do bę. Do -
bry przy kład sta no wi tu ła do -
war ka Lie bherr T 46-7S, któ ra

przez rok prze pra co wa ła pra -
wie trzy ty sią ce mo to go dzin
– tłu ma czy Adam Groth. 
Naj moc niej „za pra co wa na” ła -
do war ka Siark -Portu na pę dza -
na jest sil ni kiem o mo -
cy 136 KM. Te le sko po we ra -
mię umoż li wia trans port ma te -
ria łów na mak sy mal ną wy so -
kość sied miu me trów przy za -
cho wa niu peł nej sta bil no ści.
Zwar ta bu do wa oraz bar dzo
du ża zwrot ność spra wia ją, że
ma szy na do sko na le spraw dza
się w miej scach o ogra ni czo -
nej prze strze ni. Po za tym jej
pa ra me try oraz oprzy rzą do wa -
nie umoż li wia ją przy spie sze nie
cy kli ro bo czych. – Wszyst kie
uży wa ne przez nas ła do war ki

Lie bherr im po nu ją szyb ko ścią
pra cy. Ła du nek jest prze miesz -
cza ny bły ska wicz nie. Nie ukry -
wam, że w na szym przy pad ku
ma to klu czo we zna cze nie, bo
roz ła du nek każ de go stat ku mu -
si być wy ko na ny w jak naj krót -
szym cza sie, bez przestojów
– wy ja śnia Adam Groth.
Tak in ten syw na pra ca sta no -
wi wy zwa nie nie tyl ko dla ma -

szyn, ale przede wszyst kim
dla ich ope ra to rów. Kon struk -
to rzy ła do wa rek za dba li
na szczę ście, by ich wy si łek
nie szedł na mar ne. W ka bi -
nie pa nu ją kom for to we wa -
run ki pra cy. Ob słu gu ją cy ma -
szy nę za sia da w wy god nym,
re gu lo wa nym wie lo płasz czy -
zno wo fo te lu, skąd, dzię ki du -
żej po wierzch ni prze szkleń,
ma nie skrę po wa ny wi dok
na ca ły ob szar ro bo czy. Użyt -
kow ni cy chwa lą też wy daj ny
układ wen ty la cyj ny, któ ry
wraz z kli ma ty za cją za pew nia
od po wied ni kom fort ter micz -
ny bez wzglę du na po rę ro ku.
– Ope ra to rzy pra cu ją cy na ła -
do war kach te le sko po wych

Lie bherr są bar dzo za do wo le -
ni. Pod kre śla ją, że ca ły układ
ste ru ją cy jest do sko na le
skon fi gu ro wa ny. Uła twia to
co dzien ną pra cę, a ob słu ga
ma szy ny jest in tu icyj na i nie
wy ma ga du że go wy sił ku fi -
zycz ne go. Je że li weź mie my
do te go bez a wa ryj ność ma -
szyn, to osią gnie my za mie -
rzo ne efek ty. Czas pra cy ope -
ra to rów jest mak sy mal nie wy -
ko rzy sta ny, a oni sa mi są
mniej zmę cze ni i mo gą za -
cho wać dłu go peł ną kon cen -
tra cję. Po zwa la to unik nąć
błę dów i prze sto jów, co prze -
kła da się na po pra wę ja ko ści
oraz znacząco pod no si bez -
pie czeń stwo pra cy – ko men -
tu je prezes Siark-Portu.
Adam Groth py ta ny o przy -
szłość fir my, nie za sta na wia
się nad od po wie dzią. Za pew -
nia, że Siark -Port nie bę dzie
spo czy wał na lau rach. Nikt
w fir mie, po cząw szy od sze re -
go wych pra cow ni ków, a na za -
rzą dzie skoń czyw szy, nie za do -
wa la się do tych cza so wy mi
osią gnię cia mi. Kre ślo ne są
pla ny roz wo jo we, któ re po -
zwo lą  nie tyl ko za cho wać ryn -
ko wą po zy cję, ale zwięk szać
prze wa gę nad kon ku ren cją.
Roz wój wy ma gać bę dzie roz -
bu do wy ba zy sprzę to wej.
– Za mie rza my się na dal roz wi -
jać, a no we in we sty cje po zwo lą
zwięk szyć na sze moż li wo ści.
Spra wią rów nież, że wy daj ność
prze ła dun ko wa wzro śnie,
co po zwo li nam pod jąć współ -
pra cę z więk szą licz bą kon tra -
hen tów. To z ko lei po cią gnie
za so bą wzrost ma sy i ro dza ju
ob słu gi wa nych ła dun ków. By
po do łać wy zwa niu, bę dzie my
mu sie li in we sto wać w spraw -
dzo ny sprzęt. Nie ukry wam, że
za sta na wia jąc się nad kup nem
ko lej nych ma szyn, bę dzie my
po waż nie brać pod uwa gę
ofer tę fir my Lie bherr, gdyż je -
ste śmy bar dzo za do wo le ni
z po sia da nych ła do wa rek te le -
sko po wych i do tych cza so wej
współ pra cy z do staw -
cą – za pew nia pre zes
Hen ryk Groth.

MASZYNY BUDOWLANE

Szyb ka pra ca się opła ca!
Na Na brze żu Obroń ców Pocz ty Pol skiej
gdań skie go por tu moż na za ob ser wo wać uwi -
ja ją ce się ni czym w ukro pie ła do war ki te le sko po -
we Lie bherr. Mi mo nie po zor nych ga ba ry tów
– zwłasz cza w po rów na niu z syl wet ka mi stat ków
– ma szy ny na le żą ce do przed się bior stwa Siark -Port są
waż nym ogni wem pro ce su roz ła dun ku mi lio nów ton to wa rów 

www.liebherr.pl

Należąca do firmy Siark-Port ładowarka teleskopowa Lie bherr T 46-7S bar dzo czę -
sto pra cu je w systemie trójzmianowym, przez 24 go dziny na do bę





26 Pośrednik Budowlany

Elek trycz na ła do war ka te le -
sko po wa Lo adall 525-60E ma
iden tycz ne osią gi, jak kon -
wen cjo nal na ma szy na na pę -
dza na sil ni kiem Die sla. Sta -
no wi dla niej ze ro emi syj ną al -
ter na ty wę do wy ko ny wa nia
cięż kich prac w bu dow nic -
twie i prze my śle.
Roz wój ma szyn JCB E -TECH
o ze ro wej emi sji na bie ra tem -
pa. Bry tyj ski kon cern wpro -
wa dza do se ryj nej pro duk cji
swo ją pierw szą elek trycz ną
ła do war kę te le sko po wą Lo -
adall. Tradycje JCB w
produkcji tego typu maszyn
liczą już czterdzieści trzy lata. 
Teraz oferowana jest w peł ni
elek trycz na wer sja po pu lar -
ne go Lo adall a. Maszynę
oznaczoną symbolem 525-
60E za pro jek to wa no tak, by
miała  iden tycz ne parametry
robocze, jak ładowarka o
kon wen cjo nal nym napędzie. 
Dy rek tor Dzia łu In no wa cji JCB,
Tim Burn ho pe po wie dział:
– JCB za ję ło po zy cję li de ra we
wdra ża niu roz wią zań po zwa la -
ją cych na przejście do na pę -
du elek trycz ne go w ma szy -
nach bu dow la nych, rol ni czych
oraz prze my sło wych. Wpro wa -
dziliśmy z po wo dze niem do
produkcji mi ni ko par kę 19C -1E
oraz Te le truk 30-19E.
– Ja ko świa to wy li der wśród
pro du cen tów ła do wa rek te le -
sko po wych, wy pusz cza jąc
JCB 525-60E Lo adall to ru je -
my dro gę eks pan sji ma szyn
elek trycz nych na ryn ki ma -
szyn ogól no bu dow la nych,
prze my sło wych i rol ni czych,
za pew nia jąc prze miesz cza -
nie ła dun ków przy ze ro wej
emi sji szko dli wych spa lin.
A tak że bez żad nych kom pro -
mi sów je śli cho dzi o osią gi
czy wy daj ność. Z opty mi -
zmem myślimy o ryn ko wych

szan sach no wej ma szy ny Lo -
adall, któ rej klu czo wy mi ce -
cha mi są:
• dwa osobne sil ni ki elek -

trycz ne do na pę du i pod no -
sze nia za pew nia ją znacznie
wyż szą spraw ność, 

• odzyskiwanie energii
hamowania wspomagające
ła do wa nie akumulatorów,

• dłu gie funk cjo no wa nie aku -
mu la to rów umoż li wia ją ce
pra cę przez peł ną dniów kę,

• sze reg opcji ła do wa nia
akumulatorów, w tym także
ła dowanie szyb kie. 

W ma szy nie 525-60E wy ko rzy -
sta no dwa spraw dzo ne sil ni ki
elek trycz ne, je den do na pę du,
a dru gi do za si la nia sys te mu
hy drau licz ne go. Sil nik trak cyj -
ny 17 kW za pew nia sta ły na -
pęd na czte ry ko ła przez
skrzyn kę roz dziel czą, na skręt -
ne osie na pę do we. Sil -
nik 22kW sys te mu hy drau licz -
ne go za si la pom pę zę ba tą
o sta łej wy daj no ści, za pew nia -
ją cą mak sy mal ny prze pływ 80
l/min. Prze pływ jest pro por cjo -
nal ny do wy chy le nia joy stic ka,
a stro na pod no śni ka jest kon -

tro lo wa na przez blok za wo rów
elek tro hy drau licz nych, z od zy -
skiem ener gii przy opusz cza -
niu i co fa niu wy się gni ka.
Spraw ność sil ni ków elek trycz -
nych wy no si 85%, co jest do -
sko na łym wy ni kiem w po rów -
na niu z 45-pro cen to wą spraw -
no ścią sil ni ków Die sla. Ob -
szer na ana li za cha rak te ry sty ki
pra cy ma szyn, wy ni ki po zy -
ska no po przez sys tem te le ma -
tycz ny JCB LiveLink, w po łą -
cze niu z ba da nia mi, po mia ra -
mi na miej scu, po zwo li ły in ży -
nie rom JCB zop ty ma li zo wać

kon struk cję aku mu la to rów,
z któ rych za si la ny jest sil nik
na pę do wy ma szy ny. Aku mu la -
tor li to wo -jo no wy 96 V po zo -
sta je w peł ni funk cjo nal ny
przez ca łą zmia nę. 
Za miast tra dy cyj ne go sys te mu
ha mul co we go sil nik trak cyj ny
wy ko rzy stu je ha mo wa nie od -
zy sko we, do ła do wu jąc ba te rię
w trak cie pra cy. Rów nież sys -
tem hy drau licz ny od zy sku je
ener gię w fa zie opusz cza nia
wy się gni ka, zmniej sza jąc za -
po trze bo wa nie na moc i wy -
dłu ża jąc czas pra cy. Przy peł -

nym na ła do wa niu aku mu la to -
ra funk cja od zy ski wa nia ener -
gii ha mo wa nia jest au to ma -
tycz nie wy łą cza na. 
Ma szy na wy po sa żo na jest
w iden tycz ną ła do war kę po -
kła do wą, jak po zo sta łe mo -
de le li nii E -TECH. Po zwa la
ona na na ła do wa nie aku mu -
la to ra w cią gu ośmiu go dzin
z ty po we go gniazd ka sie cio -
we go 240V, 16A. Użyt kow nik
mo że sto so wać opcjo nal ną ła -
do war kę JCB umoż li wia ją -
cą szyb kie, bo trwa ją ce tyl -
ko 35 mi nut do ła do wy wa nie
aku mu la to rów pod czas przerw
w nor mal nej pra cy.
Ma szy nę 525-60E za pro jek to -
wa no tak, by speł nia ła bie żą -
ce i przy szłe po trze by użyt -
kow ni ków z róż nych branż.
Umoż li wia ła na przy kład ze ro -
emi syj ną pra cę we  wnę trzach
bu dyn ków, w tu ne lach czy
stre fach miej skich, w któ rych
obo wią zu ją ogra ni cze nia
w sto so wa niu ma szyn z sil ni -
ka mi spa li no wy mi. Do dat ko -
wą za le tą na pę du elek trycz ne -
go jest również znacz na re -
duk cja po zio mu ha ła su. 
Ga ba ry ty elek trycz ne go Lo -
adal la są iden tycz ne, jak ma -
szyn z sil ni kiem Die sla. Ma -
szy na 525-60E ma ta ki sam
ze wnętrz ny pro mień skrę tu
wy no szą cy 3,7 me tra. Mak sy -
mal ny udźwig to 2.500 ki lo -
gra mów, przy mak sy mal nym
ła dun ku dwóch ton na peł -
nej sze ścio me tro wej wy so ko -
ści pod no sze nia. Ma szy nę
za pro jek to wa no tak, by za -
pew nia ła po dob ne cza sy cy -
kli, jak ma szy ny te le sko po we
z sil ni ka mi Die sla, bez po gor -
sze nia osią gów. Moż na uży -
wać jej z wi dła mi, sze ro ką
ga mą ły żek i wie lo ma in ny mi
ro dza ja mi kom pa ty bil ne go
osprzę tu. W elek trycz nej ła -
do war ce za sto so wa no opa ten -
to wa ny przez JCB sys tem
kon tro li ob cią że nia za pew nia -
ją cy opty mal ne bez pie czeń -
stwo na wet pod czas prac po -
le ga ją cych na prze -
miesz cza niu naj cięż -
szych ła dun ków.

ELEKTROMOBBILNOŚĆ

JCB Lo adall w peł ni ze lek try fi ko wa ny
Roz wój ma szyn o na pę dzie JCB E -TECH na bie ra tem pa. Bry tyj ski kon -
cern za pre zen to wał swój pierw szy elek trycz ny mo del ła do war ki te le sko -
po wej. Lo adall 525-60E po ja wia się on do kład nie po czter dzie stu trzech
la tach od wdro że nia pio nier skiej kon cep cji ła do wa rek te le sko po wych
po ja wia się te raz, w peł ni elek trycz na wer sja po pu lar ne go Lo adal la

www.interhandler.pl

Ma szy nę 525-60E za pro jek to wa no tak, by mo gła być wy ko rzy sty wa na we  wnę trzach bu -
dyn ków, w tu ne lach czy ścisłych centrach miast
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Głów nym po wo dem za sto so -
wa nia ma szyn ze ro emi syj -
nych by ła dba łość o śro do wi -
sko na tu ral ne, szcze gól nie że
plac bu do wy znaj do wał się
w sa mym cen trum wiel kiej
aglo me ra cji miej skiej. Wy ko -
naw cy cho dzi ło za rów no
o ogra ni cze nie emi sji dwu -
tlen ku wę gla, jak i uciąż li we -
go ha ła su. Dla te go na pla cu
bu do wy w Wied niu wy ko rzy -
sta no nie mal wszyst kie ro dza -
je ze ro emi syj nych ma szyn
i urzą dzeń z ofer ty Wac ker
Neu son. Za czy na jąc od wi -
bra to rów po grą żal nych do za -
gęsz cza nia be to nu, a koń -
cząc na w peł ni elek trycz -
nych dwu to no wych kopar -
kach.  – Dzię ki na szym elek -
trycz nie na pę dza nym ma szy -
nom mo że my speł nić róż no -
ra kie po trze by użyt kow ni ków
– mó wi Ale xan der Gre sch -
ner, dy rek tor sprze da ży Gru -
py Wac ker Neu son. – Ich za -
sto so wa nie na bu do wie
w Wied niu po ka zu je, że na -
sze ma szy ny bez e mi syj ne
ide al nie na da ją się nie tyl ko
do za dań spe cjal nych, ale
tak że do co dzien nych za sto -
so wań w ob sza rach śród miej -
skich. Je ste śmy pio nie ra mi
w bran ży dzię ki bar dzo sze ro -
kiej ofer cie – do da je.
Dzię ki moż li wo ści zmniej sze -
nia na wet o dzie więć dzie siąt
pro cent emi sji dwu tlen ku wę -
gla – pro duk cja aku mu la to rów
i wy twa rza nie ener gii elek -
trycz nej są już tu taj uwzględ -
nio ne – ma szy ny ze ro emi syj -
ne Wac ker Neu son nie tyl ko
uprzy jem nia ją pra cę na pla -
cach bu do wy, ale tak że po -
ma ga ją osią gnąć ce le kli ma -
tycz ne. W Wied niu nie zwy kle

ci che ko par ki elek trycz ne, mi -
ni wo zi dła i ła do war ki ko ło we
im po no wa ły rów nież ła two -
ścią co dzien nej ob słu gi. Każ -
dą ze wspo mnia nych ma szyn
moż na ła do wać przez noc,
a aku mu la tor wy star cza
na prze pra co wa nie prze cięt -
nej dniów ki na bu do wie. – Ma -
szy ny i sprzęt elek trycz ny fir my

Wac ker Neu son ma ją wie le za -
let. Dzię ki nim moż na ob ni żyć
kosz ty ope ra cyj ne i jesz cze le -
piej chro nić ope ra to rów. By li -
śmy szcze gól nie pod wra że -
niem ła two ści ob słu gi i płyn -
ne go współ dzia ła nia ma szyn
i urzą dzeń. Nic nie stoi
na prze szko dzie, aby na in -
nych na szych pla cach bu do -
wy uży wać ma szyn Wac ker
Neu son o na pę dzie elek trycz -
nym – tłu ma czą za rzą dza ją cy
ta bo rem fir my re ali zu ją cej
obiek ty w sto li cy Au strii. 
Za kres prac bu dow la nych
obej mo wał obiek ty ze wnętrz -
ne, pla ce za baw dla dzie ci,
alej ki we wnętrz ne z ław ka mi,
chod ni ki oraz miej sca po sto -
jo we. Wy ko naw ca uło żył ka -

ble ener ge tycz ne, wy ty czył te -
re ny zie lo ne, przy go to wał alej -
ki i chod ni ki oraz wy ko nał be -
to no we kra węż ni ki. Do prac
ziem nych uży wał elek trycz nej
mi ni ko par ki EZ17e. Za si la -
na jest ona z wy so kiej ja ko ści
aku mu la to rów li to wo -jo no -
wych. Ta ka tech no lo gia jest
sto so wa na przez fir mę Wac -

ker Neu son już od kil ku lat.
Spraw dza się w prak ty ce,
umoż li wia bo wiem speł nie nie
przez ma szy nę wy so kich wy -
ma gań w za kre sie wy daj no -
ści, trwa ło ści oraz bez pie -
czeń stwa. Du ża po jem ność
aku mu la to ra spra wia, że   
układ hy drau licz ny ma szy ny
dzia ła przez ca ły dzień ro bo -
czy z ta ką sa mą wy daj no ścią,
jak w mo de lu kon wen cjo nal -
nym. Ope ra tor jest w każ dej
chwi li in for mo wa ny o sta nie
ma szy ny, na przy kład o ak tu -
al nym po zio mie na ła do wa nia
i po zo sta łym cza sie użyt ko wa -
nia aku mu la to rów, któ re moż -
na ła do wać ze zwy kłej sie -
ci 230 V. Stan aku mu la to rów
uzu peł nić moż na tak że szyb -

ciej, bo w za le d wie czte ry go -
dzi ny ła du jąc je prą dem wy so -
kie go na pię cia do 415 V. 
Trans port urob ku od by wał się
na to miast za po mo cą mi ni wo -
zi ła elek trycz ne go DW15e.
Je go nie wąt pli wą za le tą
– w po rów na niu z mo de lem
kon wen cjo nal nym – jest zde -
cy do wa nie mniej sza emi sja

uciąż li we go ha ła su. Uda ło się
go zre du ko wać o po -
nad dwa dzie ścia de cy be li. 
W trak cie za gęsz cza nia grun tu
na wie deń skiej bu do wie za sto -
so wa no ubi jak aku mu la to ro wy
AS60e i dwie na pę dza ne elek -
trycz nie za gęsz czar ki. W użyt -
ku był też wi bra tor po grą żal ny
o wy so kiej czę sto tli wo ści IEe,
któ ry spraw dził się do sko na le
pod czas przy go to wa nia pod -
bu do wy pod plac za baw. Ope -
ra tor no si aku mu la tor wi bra to ra
w spe cjal nym ple ca ku, dzię ki
cze mu nie są po trzeb ne dłu gie
ka ble za si la ją ce. Da je to ope ra -
to ro wi więk sze po czu -
cie bez pie czeń stwa
i swo bo dę ru chów. 

ELEKTROMOBILNOŚĆ

Wac ker Neu son – ma szy ny elek trycz ne w co dzien nej prak ty ce
Plac bu do wy bez spa lin i uciąż li we go ha ła su? By naj mniej nie jest to me lo dia przy szło ści, ale te -
raź niej szość. Na pla cu bu do wy w sa mym ser cu Wied nia, nie opo dal głów ne go dwor ca ko le jo we -
go, ma szy ny ze ro emi syj ne Wac ker Neu son do wio dły swej przy dat no ści w co dzien nym za sto so -
wa niu. Przy wzno sze niu bu dyn ków miesz kal nych, biu row ca oraz ho te lu wy ko rzy sty wa no ca ły
sze reg na pę dza nych elek trycz nie ma szyn i urzą dzeń, po cząw szy od wi bra to rów po grą żal nych,
ubi ja ków i płyt wi bra cyj nych, aż po mi ni wo zi dła i mi ni ko par ki. Wszyst kie dzia ła ły bez za rzu tu, co
do wo dzi, że „elek try ki” są rów nie efek tyw ne, jak ma szy ny na pę dza ne sil ni ka mi Die sla

www.wackerneuson.pl

Ma szy ny bu dow la ne o ze ro wej emi sji fir my Wac ker Neu son do sko na le spraw dzi ły
się na pla cu bu do wy w ści słym cen trum Wied nia

Elek trycz ny ubi jak jest mniej ha ła śli wy
i nie emi tu je szko dli wych spa lin 
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Kon struk to rzy za pew nia ją, że
mi ni ko par ka 9027FZTS speł -
ni te po trze by. Spraw dzi się
tak sa mo do brze w ro bo tach
ziem nych, pra cach roz biór -
ko wych i zwią za nych z kształ -
to wa niem kra jo bra zu czy bru -
kar skich. A je że li do da my
do te go, że jest so lid nie wy -
ko na na, pro sta w ob słu dze
i co dzien nej kon ser wa cji, ła -
twa w trans por cie oraz eko -
no micz na w eks plo ata cji, to
wnio ski na su wa ją się sa me.
Wia do mo, że ma szy ny bu dow -
la ne – nie za leż nie od prze zna -
cze nia i wiel ko ści – mu szą po -

do łać ol brzy mim wy zwa niom.
Funk cjo no wać w tak sa mo
trud nych wa run kach, jak cięż ki
sprzęt. Dla te go kon struk to rzy
opra co wu ją cy kon cep cję mi ni -
ko par ki 9027FZTS nie po szli
na naj mniej szy choć by kom -
pro mis. Nie tyl ko w kwe stii wy -
daj no ści, ale przede wszyst kim
wy trzy ma ło ści ma szy ny. Dla te -
go jej kon struk cja zo sta ła prze -
my śla na w naj drob niej szych
szcze gó łach, a do pro duk cji
wy ko rzy sty wa ne są wy łącz nie
naj wyż szej ja ko ści kom po nen -
ty i pod ze spo ły. Pro du cent do -

ko nu je grun tow nej ana li zy ja -
ko ścio wej go to wych ma szyn,
tak aby upew nić się, że spro -
sta ją one wszel kim wy zwa -
niom na wet w eks tre mal nie
trud nych wa run kach. 
Ko par kę wy po sa żo no w układ
hy drau licz ny Lo ad -Sen sing
opty mal nie do bie ra ją cy wy da -
tek w za leż no ści od chwi lo we -
go za po trze bo wa nia wy ni ka ją -
ce go z wa run ków ro bo czych.
Za pew nia to pre cy zyj ną, płyn -
ną i wy daj ną pra cę bez wzglę -
du na ro dzaj osprzę tu.
Po zwa la to zwięk szyć wy daj -
ność i pre cy zję ste ro wa nia

funk cja mi ko par ki oraz ogra -
ni czyć zu ży cie pa li wa.
Na pęd no wej ma szy ny sta no wi
spraw dzo ny sil nik Yan mar
3TNV80F -SNLY speł nia ją cy
nor mę emi sji spa lin Sta ge V.
W przy pad ku dłuż szej bez czyn -
no ści ma szy ny jed nost ka na pę -
do wa naj pierw prze cho dzi au -
to ma tycz nie na bieg ja ło wy,
a je że li ope ra tor nie po dej mie
żad nej czyn no ści, na stę pu je jej
au to ma tycz ne wy łą cze nie.
Do stęp, za rów no do sa me go
sil ni ka, jak i po zo sta łych kom -
po nen tów, ta kich jak fil try, jest

bar dzo pro sty. A prze cież wia -
do mo, że szcze gól nie w mniej -
szych ma szy nach nie za wsze
jest to ta kie oczy wi ste. W ko -
par ce 9027FZTS wy star czy tyl -
ko uchy lić kla pę, by do stać się
do new ral gicz nych pod ze spo -

łów, ta kich jak chłod ni ca. Nie
ma więc naj mniej sze go kło po tu
z utrzy my wa niem jej w czy sto -
ści. Z ko lei po otwo rze niu kla -
py z pra wej stro ny na wy cią -
gnię cie rę ki ma my zbior ni ki pa -
li wa, ole ju hy drau licz ne go
oraz pły nu chłod ni cze go. Uła -
twia to utrzy my wa nie wła ści we -
go po zio mu pły nów eks plo ata -
cyj nych. Wy ko rzy stu jąc po kła -
do wą pomp kę, ma szy nę moż -
na tan ko wać bez zdej mo wa nia
kor ka wle wu pa li wa. 
Więk szość ma szyn kom pak -
to wych pra cu je na pla cach
bu do wy o ogra ni czo nej prze -
strze ni. Na rze ka ją cy na brak
miej sca ope ra to rzy mi ni ko par -
ki z pew no ścią do ce nią jej
zwar tą bu do wę oraz funk cję
„ze ro swing”. Pod czas ob ro tu
tyl na część ma szy ny nie wy -
sta je po za ob rys gą sie nic.

Dzię ki te mu ope ra tor mo że
ko pać tuż przy ma szy nie,
wzdłuż mu ru czy in nych prze -
szkód bez ry zy ka ko li zji. Mo że
tak że ob ra cać wy się gnik – o 74
stop nie w le wo i 54,5 stop nia
w pra wo, a tym sa mym ko pać
ro wy po obu stro nach ma szy ny
bez jej cią głe go prze sta wia nia.
Lek ka, kom pak to wa kon struk -
cja spra wia, że   ma szy na jest
też ła twa w trans por cie. 
Ope ra to rzy spę dza ją du żo cza -
su w ka bi nie, mu si więc ona za -
pew nić im wy go dę i od po wied -
nią prze strzeń. Mi mo zwar tej

bu do wy ma szy ny, miej sce pra -
cy ope ra to ra jest bar dzo prze -
stron ne. A tak że do sko na le
wy tłu mio ne i za bez pie czo ne
przed wni ka niem py łów i szko -
dli wych wy zie wów. Ob słu ga
ma szy ny jest bar dzo pro sta,
wręcz in tu icyj na. Amor ty zo -
wa ny, re gu lo wa ny wie lo -
płasz czy zno wo fo tel z wy -
god ny mi pod ło kiet ni ka mi za -
pew nia naj wyż szy kom fort
i re du ku je zmę cze nie ope ra -
to ra. Dzięki temu na wet pra -
cu jąc dłu go i in ten syw nie za -
cho wuje on kon cen tra cję. 
Za kres za sto so wań ko par ki
zwięk sza moż li wość wy ko rzy -
sta nia róż nych na rzę dzi ro bo -
czych. Naj czę ściej za sto so -
wa nie znaj du ją łyż ki
ko pią ce, skar po we,
wiert ni ce i mło ty.

MASZYNY BUDOWLANE

Kon struk to rzy LiuGong od da li głos ope ra to rom
Kom pak to wa ko par ka LiuGong 9027FZTS za pro jek to wa na zo sta ła
z uwzględ nie niem su ge stii ope ra to rów. To ich opi nie i po trze by po zwo -
li ły nadać osta tecz ny szlif pro jek to wi. Ope ra to rzy ocze ki wa li cze goś no -
we go, ma szy ny, któ ra mo gła by do trzeć do naj dal sze go za ka mar ka pla -
cu bu do wy i wy ko nać każ de za da nie szyb ko, wy daj nie i bez piecz nie

www.liugong.com

Skuteczne światła robocze sprawiają, że operator może pracować efektywnie i
bezpiecznie także w warunkach ograniczonej widoczności

Dzię ki zwar tej bu do wie i funk cji „ze ro ta il” LiuGong 9027FZTS spraw dza się do sko -
na le na pla cach bu do wy o ogra ni czo nej prze strze ni
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Sa mo jezd ne po de sty no ży -
co we HS15 E i HS18 E na da -
ją się do sko na le do pra cy
w każ dym, na wet naj trud niej -
szym te re nie. Z ła two ścią po -
ko nu ją wszel kie prze szko dy
i wspi na ją się po zbo czach
o na chy le niu do 45%. Oś
wah li wa do pa so wu je po ło że -
nie przed nich kół do ukształ -
to wa nia te re nu, tak aby za -
cho wać opty mal ną przy czep -
ność do pod ło ża. Osie z na -
pę dem na czte ry ko ła za pew -
nia ją mak sy mal ny mo ment
ob ro to wy i opty mal ny roz -

dział mo cy. Na nie spo istym
pod ło żu ręcz na blo ka da me -
cha ni zmu róż ni co we go za -
pew nia po pra wę przy czep no -
ści, umoż li wia jąc wjeż dża nie
i wy jeż dża nie z trud ne go te -
re nu. No we po de sty ru cho me
PULSEO mo gą pra co wać
w na chy le niu do 5° z pod po -
ra mi, co  gwa ran tu je bez -
piecz ne pod no sze nie na nie -
rów nym pod ło żu. Du ży prze -
świt chro ni ele men ty za wie -
sze nia ma szy ny w każ dych
wa run kach te re no wych.
Po de sty HS15 E i HS18 E cha -
rak te ry zu ją się nie zwy kłym
udźwi giem, dla te go spro stać
mo gą naj bar dziej wy ma ga ją -

cym wy zwa niom. Do sko na le
spi su ją się przy mon ta żu si -
din gu, izo la cji czy w pra cach
re mon to wych i kon ser wa cyj -
nych. Mo gą trans por to wać
do 750 ki lo gra mów ła dun ku
i mak sy mal nie czte ry oso by.
Du ża plat for ma ro bo cza po roz -
ło że niu obu roz sze rzeń mo że
mieć 7,40 me tra dłu go ści. Pod -
no śnik HS1 5 E PULSEO mo że
po ru szać się po rów nym te -
re nie z peł ną wy so ko ścią,
w przy pad ku HS18 E wy so -
kość ro bo cza do cho dzić mo -
że do 13 me trów.

Ste ro wa nie pro por cjo nal ne
za pew nia pre cy zyj ne ru chy
i płyn ną pra cę, a er go no micz -
ne ele men ty ste ru ją ce gwa -
ran tu ją kom fort jaz dy i mniej -
sze zmę cze nie ope ra to ra.
No we po de sty no ży co we
PULSEO są wy po sa żo ne
w sys tem Hau lot te Ac tiv’Li gh -
ting. Dzie sięć re flek to rów
LED za pew nia ide al ne oświe -
tle nie ko sza, ele men tów ste -
ru ją cych i ob sza ru ma new ro -
we go wo kół ma szy ny. Umoż -
li wia to bez piecz ną pra cę
przy sła bej wi docz no ści. 
No wość w po de stach no ży -
co wych stanowi sys tem Hau -
lot te Ac tiv’Shield Bar, któ ry

chro ni ope ra to ra przed uwię -
zie niem w koszu. Ma szy na
za trzy mu je się au to ma tycz -
nie, gdy ope ra tor jest po py -
cha ny w kie run ku drąż ka.
Co raz wię cej użyt kow ni ków
ma szyn po dej mu je kro ki ma ją -
ce na ce lu ogra ni cze nie ich
ne ga tyw ne go wpły wu na śro -
do wi sko. Dzię ki w peł ni elek -

trycz ne mu na pę do wi, po de sty
no ży co we HS15 E i HS18
E pra cu ją bez emi sji spa lin.
Sta no wią czy stą al ter na ty wę
dla ma szyn kon wen cjo nal -
nych, na przy kład w stre fach
ni skiej emi sji (LEZ) lub na zie -
lo nych pla cach bu do wy. Ma -

szy ny po wy po sa że niu w nie -
bru dzą ce opo ny, mo gą być
rów nież uży wa ne  na de li kat -
nych po wierzch niach bez po -
zo sta wia nia śla dów. Naj now -
sze podnośniki PULSEO są
bar dzo ci che (pro fil aku stycz -
ny <60 dB w try bie elek trycz -
nym). Do sko na le spraw dza ją
się za tem w stre fach za miesz -

ka nia lub pod czas pra cy no cą.
Po de sty no ży co we PULSEO
zo sta ły za pro jek to wa ne tak,
aby zmak sy ma li zo wać ży wot -
ność ba te rii i zop ty ma li zo wać
zu ży cie ener gii. Aku mu la -
tor 48 V umożliwia ca ło dzien -
ne funkcjonowanie, a trzy

MASZYNY BUDOWLANE

Hau lot te – no wa ga ma elektrycznych po de stów no ży co wych  
Re ali zu jąc swą „Nie bie ską stra te gię” Hau lot te wpro wa dza na ry nek dwa sa mo jezd ne pod no śni ki
no ży co we PULSEO. Ma szy ny HS15 E oraz HS18 E re wo lu cjo ni zu ją seg ment po de stów ro bo -
czych. Ich w peł ni elek trycz ny na pęd ma ta ką sa mą wy daj ność, jak ma szyn z sil ni ka mi spa li no -
wy mi. No wej ge ne ra cji pod no śni ki im po nu ją mno go ścią i nie za leż no ścią za sto so wań 

Sa mo jezd ne pod no śni ki PULSEO fir my Hau lot te wy po sa żo no w prze stron ną plat for -
mę, co istot nie zwięk sza ich pro duk tyw ność

Za pew nie nie nie skrę po wa ne go do stę pu do wszyst kich new ral gicz nych pod ze spo -
łów i punk tów ser wi so wych uła twia co dzien ną ob słu gę pod nśni ków

No wa ge ne ra cja pod no śni ków no ży co wych Haulotte wyróżnia się wszech stron -
nością i nieuciążliwym dla śro do wi ska al ter na tyw nym układem napędowym 
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roz wią za nia ła do wa nia do sto -
so wu ją się do in fra struk tu ry: 
• pod sta wo wa ła do war ka

uzu peł nia stan aku mu la to -
rów na ko niec zmia ny ze
stan dar do wej jed no fa zo wej
sie ci elek trycz nej 110- 230V,

• opcjo nal na trój fa zo wa ła -
do war ka z przy spie sze -
niem za pew nia osiem dzie -
siąt pro cent na ła do wa nia
w za le d wie trzy go dzi ny,

• mo de le HS15 E oraz HS18 E
mo gą zostać wy po sa żo ne
w prze no śny ge ne ra tor
o mo cy 5,5 kW, któ ry umoż -
li wia bar dzo szyb kie ła do -
wa nie aku mu la to rów, pod -
czas gdy ma szy na po zo sta -
je w peł ni funk cjo nal na.

No we mo de le PULSEO są
wy po sa żo ne w sys tem za rzą -
dza nia Hau lot te Ac tiv’Ener gy,
któ ry łą czy in te li gent ną ła do -
war kę ze scen tra li zo wa nym
sys te mem uzu peł nia nia wo -
dy. Sys tem ten po sia da do -
sto so wa ną krzy wą ła do wa -
nia, wbu do wa ne pro gra my
kon ser wa cji i po wia do mie nia

o terminach  przeglądów, tak
aby znacz nie zop ty ma li zo -
wać wy daj ność i ży wot ność
ba te rii. Roz wią za nie do uzu -
peł nia nia wo dy w aku mu la to -
rach uła twia co dzien ną pra cę
serwisantów i zmniej sza na -
kła dy na kon ser wa cję.
Dzię ki bez ob słu go wym sil ni -
kom asyn chro nicz nym, bez -
po śred nie mu do stę po wi
do kom po nen tów i wy so kiej
ja ko ści pod ze spo łów no we

po de sty no ży co we PULSEO
im po nu ją bez a wa ryj no ścią.
Kosz ty kon ser wa cji ba te rii są
ogra ni czo ne dzię ki Hau lot te
Ac tiv’Ener gy Ma na ge ment.
Zin te gro wa ne na rzę dzie dia -
gno stycz ne, Hau lot te Ac -
tiv’Scre en, do star cza ope ra to -
ro wi i ser wi san tom klu czo -
wych in for ma cji, ta kich jak
alarm prze chy łu, wska zów ki
roz wią zy wa nia pro ble mów,
a tak że po ziom na ła do wa nia

aku mu la to rów i ter mi ny ru ty -
no wych prze glą dów. Ope ra -
to rzy po zo sta ją cał ko wi cie
nie za leż ni i ma ją peł ną kon -
tro lę nad urzą dze niem. Hau -
lot te ACTIV’Scre en po zwa la
rów nież ser wi san tom uzy skać
do stęp do ukła du pro gra mo -
wa nia i ka li bra cji urzą dze nia,
a tak że dia gno zo wa nia uste -
rek. Funk cje te są rów nież do -
stęp ne z po zio mu urzą dzeń
mo bil nych za po śred nic twem
apli ka cji Hau lot te Diag.
Wzbo ga ca jąc ga mę PULSEO,
Hau lot te wzmac nia swo ją
ofer tę pod no śni ków te re no -
wych i elek trycz nych. Nie zwy -
kle wszech stron ne pod no śni ki
HS1 5 E i HS1 8 E o nie kon we -
cjo nal nej bu do wie łą czą do sko -
na łe osią gi te re no we, wy jąt ko wą
ła dow ność oraz nie uciąż li wość
dla śro do wi ska. Moż li wość ła -
do wa nia ba te rii z sie ci lub przez
ge ne ra tor po zwa la ją zni we lo -
wać ogra ni cze nia pa -
nu ją ce w da nym miej -
scu za sto so wa nia. 

www.haulotte.pl

Pod no śni ki no ży co we PULSEO za cho wu ją do sko na łą przy czep ność na wet w eks -
tre mal nie trud nych wa run kach te re no wych
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Szwedz ki kon cern SSAB sta -
le in we stu je w roz wój tech no -
lo gii, dzię ki któ rym mo że ofe -
ro wać co raz szer szą pa le tę
in no wa cyj nych pro duk tów
o spe cy ficz nych wła ści wo -
ściach.  Do sko na łym przy kła -
dem mo że być tu wy twa rza -
na przez SSAB stal Har dox
HiAce, któ ra z ra cji swo ich
wła ści wo ści znajduje coraz
sze rsze za sto so wa nie. 
Przede wszyst kim Har dox
HiAce mu si być trak to wa ny
jak as w ta lii na rzę dzi po zwa -

la ją cych pro wa dzić sku tecz -
ną wal kę za rów no ze ście ra -
niem, jak i ko ro zją. Po sia da
ta kie sa me wła sno ści jak bla -
cha Har dox 450, z twar do ścią
we dług ska li Bri nel la 450
HBW i mi ni mal ną udar no ścią
we dług pró by Char py'ego 27
J w -20°C. Po za tym cha rak -
te ry zu je się bar dzo wy so ką
od por no ścią na ście ra nie,
zwłasz cza w kwa śnym śro do -
wi sku ko ro zyj nym, któ re za -
gra ża sprzę tom i urzą dze -

niom. Ta od por na na ko ro zję
bla cha po ma ga wal czyć
z pro ble ma mi występującymi
w ko ro zyj nych śro do wi skach
ścier nych wy stę pu ją cych
w go spo dar ce od pa da mi ko -
mu nal ny mi i prze my sło wy mi.
Po za tym do sko na le spraw -
dza się tak że w gór nic twie
i ka mie nio ło mach. Za kres wy -
mia rów Har dox HiAce do stęp -
ny jest w prze dzia le gru bo -
ści 4,0-25,4 mi li me trów,
w sze ro ko ści do 3.350 i dłu -
go ści do 14.630 mi li me trów.

– Kwa so wość oksy du je po -
wierzch nię sta li, czy niąc ją
bar dziej po dat ną na ście ra -
nie. Har dox HiAce ra dy kal nie
spo wal nia pro ces oksy da cji
spra wia jąc, że peł na twar -
dość ma te ria łu prze ciw sta wia
się ście ra niu. W śro do wi -
skach o ni skich pH na sze ba -
da nia wy ka za ły, że czas użyt -
ko wa nia jest do 2,7 ra zy dłuż -
szy w po rów na niu do sta li 450
HBW – mó wi Jo nas Al le bert,
spe cja li sta ds. tech no lo gii

ście ra nia w Know led ge Se rvi -
ce Cen ter SSAB.
Po za do dat ko wą od por no ścią
na ście ra nie w śro do wi skach
kwa śnych Har dox HIAce ce -
chu je się do sko na łą udar no -
ścią nie zbęd ną do funk cjo no -
wa nia ja ko ma te riał kon struk -

cyj ny do pro duk cji kon te ne -
rów dla re cy klin gu, skrzyń wy -
wro tek i in nych na ra żo nych
na nie ko rzyst ne wa run ki pro -
duk tów. Spraw dza się też
w bar dzo ni skich tem pe ra tu -
rach, na co wska zu je jej
udar ność. Wła ści wo ści sta li
trud no ście ral nej po zwa la ją
na uży cie mniej szej ma sy ma -
te ria łu, a otrzy ma ny pro dukt
bę dzie cha rak te ry zo wał się
ta ką sa mą dłu go ścią użyt ko -
wa nia, co pro dukt wy ko na ny
ze sta li bar dziej mięk kich.
W nie któ rych wy pad kach ele -
men ty konstrukcyjne po win ny
być wy ko ny wa ne tyl ko ze sta li
trud no ście ral nej ze wzglę du
na wa run ki pra cy, jak cho -
ciaż by osprzęt uży wa ny

w pra cach wy bu rze nio wych.
Po za tym jest ide al na wszę -
dzie tam, gdzie wa run ki pra cy
są nie ko rzyst ne, na przykład
spo wo do wa ne bar dzo du żym
tar ciem, obec no ścią pia sku,
żwi ru, ele men tów sta lo wych.
Bla cha trud no ście ral na mo że
mieć za sto so wa nie w prze my -
śle wy do byw czym, ma szy -
no wym, a tak że do bu do wy
spe cja li stycz nych po jaz dów
wy ko rzy sty wa nych w trans -
por cie od pa dów oraz in nych
agre syw nych ma te ria łów.
Wy so ka od por ność na ście -
ra nie czy ni je tak że do sko na -
łym ma te ria łem do pro duk cji

skrzyń wy wro tek prze zna czo -
nych do trans por tu kru szy wa
i in nych su row ców skal nych.
Har dox HiAce po zwa la tak że
kon stru ować po jaz dy o więk -
szej ła dow no ści, a jed no cze -
śnie przy czy nić się do mniej -
sze go spa la nia i ogra ni cze nia
emi sji dwu tlen ku wę gla.
Więk sza od por ność na ście -
ra nie kon te ne rów, new ral -
gicz nych ele men tów śmie cia -
rek czy in nych po jaz dów po -
zwa la bo wiem za sto so wać
cień szą bla chę bez ry zy ka
skró ce nia trwa ło ści użyt ko -
wej. Cień sza bla cha ozna cza
więk szą ła dow ność przy peł -
nym ob cią że niu. A pod czas
prze jaz du bez ła dun ku po -
jazd o mniej szej ma sie wła -

KOMPONENTY

Stal SSAB nie tylko lżej sza, ale także wy trzy mal sza 
Stal od ty siąc le ci de ter mi nu je cy wi li za cyj ne prze obra że nia świa ta, ale pro -
du cen ci chcą cy utrzy mać tę klu czo wą ro lę, mu szą pod da wać ją mo dy fi ka -
cjom i wzbogacać ofer tę. Dla te go też szwedz ki kon cern SSAB, je den ze
świa to wych li de rów wśród pro du cen tów sta li wy so kiej wy trzy ma ło ści, sys -
te ma tycz nie wprowadza nowości. Przy kła dem mo że być stal Har dox HiAce
umoż li wia ją ca wy twa rza nie lżej szych i wy trzy mal szych wyrobów 

Różne rodzaje stali produkowane przez SSAB, z ra cji swych doskonałych wła ści wo -
ści znajdują coraz sze rsze za sto so wa nie w różnych gałęziach przemysłu

SSAB sta le in we stu je w badania i roz wój tech no lo gii, dzię ki czemu  mo że co raz
szer szą pa le tę in no wa cyj nych pro duk tów o spe cy ficz nych wła ści wo ściach
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KOMPONENTY

snej zu ży wa znacz nie mniej
pa li wa i tym sa mym emi tu je
mniej spa lin ora zi in nych
szko dli wych sub stan cji. 
Na le ży pa mię tać tak że o zy -
skach, któ re stal Har dox
HiAce przy no si ze wzglę du
wy so kiej od por no ści na ko ro -
zję. W wie lu agre syw nych
śro do wi skach, stal uży ta
do pro duk cji wy wrot ki, kon te -
ne ra czy in ne go sprzę tu na ra -
żo na jest na atak róż nych ty -
pów kwa sów, któ re ma ją ni -
skie pH lub na so le za wie ra ją -
ce chlor ki czy na siar cza ny,
któ re pro wa dzą do ogól nej
ko ro zji. Po łą cze nie ni skie go
pH, che mi ka liów (ta kich jak
chlor ki), tem pe ra tu ry lub zbyt
ma łej kon ser wa cji mo że spo -
wo do wać po waż ne szko dy
w sprzę cie zwa ne ko ro zją
wże ro wą. Jest to ro dzaj ko ro -
zji po wierzch ni me ta lo wej zlo -
ka li zo wa ny na ma łym ob sza -
rze, w for mie ma łych otwo rów
lub dziu rek w me ta lu. Ale
niech ni ko go nie zwie dzie
roz miar: ma ły otwór w kry -

tycz nym miej scu mo że spo -
wo do wać du że stra ty. Mi mo
iż ko ro zja wże ro wa nie po wo -
du je du żej utra ty ma te ria łu
na po wierzch ni, mo że uszko -
dzić struk tu ry głę bo kie me ta -
lu. Trud no rów nież od kryć lub
prze wi dzieć jej skutki.
Pod stęp na i agre syw na szko -
da wy rzą dzo na przez kwa sy

mo że na praw dę znisz czyć
sprzęt. Na dłuż szą me tę
ozna cza to wię cej kon ser wa -
cji, wyż sze kosz ty na praw
i krót szy czas użyt ko wa nia
– ogól nie, mniej szą pro duk -
tyw ność i ren tow ność. W ta -
kich wa run kach, z ni skim pH,
uru cha mia ją się róż ne me -
cha ni zmy ście ra nia i tward -

sze sta le nie ko niecz nie za -
pew nią dłuż szy okres pra cy
sprzę tu. Od por na na ko ro zję
stal Har dox HiAce za cho wu je
się tak sa mo, jak stal 450
HBW w ty po wym śro do wi sku
ścier nym. Przy ni skim po zio -
mie pH mo że trzy krot nie wy -
dłu żyć czas użyt ko wa nia wy -
ro bów w po rów na niu z wy ko -
na ny mi ze sta li 400 HBW,
któ ra sta no wi ma te riał pierw -
sze go wy bo ru w wie lu za sto -
so wa niach. Po za tym stal ta
mo że być pod da wa na ob -
rób ce przy uży ciu tych sa -
mych ma szyn, któ re sto so -
wa ne są przy in nych ga tun -
kach sta li Har dox. Jej po dat -
ność na gię cie jest ta ka sa -
ma, po dob nie prze bie ga
rów nież pro ces jej spa wa nia
przy więk szych gru bo ściach
blach wy ma ga ją cych za sto -
so wa nia ma te ria łów spa wal -
ni czych ze sta li nie rdzew nej.
Ide al nie także pod -
da je się procesowi
cię cia la se ro we go.

www.hardox.pl

Nie zwy kle od por na bla cha Har dox HiAce po ma ga zwal czać pro ble my w ko ro zyj nych
śro do wi skach ścier nych wy stę pu ją cych tak że w gór nic twie i ka mie nio ło mach 
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Z po mo cą w ta kich sy tu -
acjach przy cho dzą ta kie fir -
my, jak HKL Bau ma schi nen
Pol ska. Ma ona w ofer cie róż -
ne go ty pu ma szy ny, a ofe ru -
jąc bar dzo ko rzyst ne wa run -
ki, zdej mu je z bar ków klien ta
wszel kie obo wiąz ki zwią za ne
z ob słu gą i ser wi sem wy na ję -
tych urzą dzeń. W swo im po -
rad ni ku pod po wia da też, któ -
re z ma szyn róż nych ka te go rii
bę dą naj lep szym wy bo rem
dla przed się bior ców ocze ku -
ją cych nie za wod no ści, wy -
daj no ści oraz uni wer sal no ści. 
HKL Bau ma schi nen Pol ska
poleca mi ni ko par ki Ku bo ta
KX016, KX018, U36 i U48,
które imponują  nie za wod no -
ścią oraz funk cjo nal no ścią.
Ma szy ny te cie szą się du żą
po pu lar no ścią na ryn ku wy -
naj mu także ze względu
na ła twość ob słu gi, bez a wa -
ryj ność oraz zna ko mi ty sto -
su nek wy daj no ści do ma sy
wła snej i wy mia rów. 
Za cznij my od dwóch mo de li
z ro dzi ny KX, czy li KX0 16
i KX0 18. Mniej sza mi ni ko par ka
o ma sie 1.615 ki lo gra mów jest
na pę dza na sil ni kiem o mo -
cy 13 KM i ko pie na głę bo -
kość 2,25 me tra. Więk sza
KX01 8 z sil ni kiem o mo -

cy 16 KM ma o 13 cen ty me -
trów więk szy za sięg ko pa nia.
W obu ma szy nach znaj dzie my
funk cję roz su wa nia gą sie nic
oraz wy god ną ka bi nę z po -
więk szo nym o trzy dzie ści pro -
cent otwo rem wej ścio wym. 
Mi ni ko par ka Ku bo ta U3 6 za li -
cza na jest do kla sy ma szyn
do 3,5-to no wych, ale nie
wska zu je na to ka bi na, któ ra
za pew nia ope ra to ro wi bar dzo
du żo prze strze ni, wy so ki
kom fort ter micz ny i do sko na -
łą wi docz ność z fo te la. Ma -
szy na nie za cho dzi po za ob -
rys gą sie nic przy ob ro cie. 
Ku bo ta U4 8 to z ko lei pro po -
zy cja dla przed się bior ców
szu ka ją cych znacz nie wy daj -
niej szej mi ni ko par ki. Ma szy -
na o ma sie wła snej wy no szą -
cej 4.775 ki lo gra mów jest na -
pę dza na sil ni kiem o mo -
cy 40,5 KM i mo że ko pać
na głę bo kość 3,88 me tra. 
Ko lej ną po zy cją w ofer cie HKL
Bau ma schi nen Pol ska jest wo -
zi dło gą sie ni co we Ku bo ta
KC100 HD, któ re moż na wy ko -
rzy sty wać do prze wo że nia za -
rów no ma te ria łów sta łych, jak
i syp kich. Bar dzo do brze
spraw dza się przy pro wa dze -
niu prac wy bu rze nio wych, re -
mon to wych i in sta la cyj nych.

Waż ną za le tą te go po jaz du jest
kom pak to wa bu do wa. Sze ro -
kość wy no szą ca 855 mm spra -
wia, że prze je dzie ono przez
ty po wy otwór drzwio wy.
Na uwa gę za słu gu je też nie -
prze cięt na ła dow ność wo zi dła,
któ ra wy no si 840 lub na -
wet 885 ki lo gra mów po za sto -
so wa niu pa łą ka ROPS. Dzię ki
du że mu prze świ to wi i gu mo -
wym gą sie ni com po jazd bez
pro ble mu prze je dzie po grzą -
skim te re nie i po ko na na wet
znacz ne wznie sie nie. Nie wąt -
pli wym atu tem KC1 00 HD jest
tak że funk cja trój stron ne go
kie run ku wy sy pu, któ ra po zwa -
la zrzu cić ła du nek bez po trze -
by uciąż li we go ma new ro wa -
nia. Do daj my, że wo zi dło na -
pę dza sil nik o mo cy 11,3 KM,
wy róż nia ją cy się bar dzo ni -
skim zu ży ciem pa li wa. 
Mło ty hy drau licz ne So co mec, 
stanowiące pod sta wo wy ele -
ment doposażenia ko pa rek,
ide al nie spraw dza ją się
w pracach wy bu rze nio wych
oraz przy re mon tach dróg.
Po trze bu ją cym nie za wod ne -
go, a przy tym ła twe go w ob -
słu dze i wy daj ne go mło ta hy -
drau licz ne go po le cany jest
mo del DMS95 re no mo wa nej
fir my So co mec. Ten młot

o ma sie 95 ki lo gra mów pra -
cu je z czę sto tli wo ścią 1.200
ude rzeń na mi nu tę. Prze pływ
ole ju w za kre sie od 27 do 40
li trów na mi nu tę  oraz mak sy -
mal ne ci śnie nie ro bo cze
do 120 bar po zwa la ją re ali zo -
wać młotem więk szość ty po -
wych prac wy bu rze nio wych. 
In nym przy dat nym osprzę -
tem ro bo czym jest chwy tak
hy drau licz ny, któ ry mo że
współ pra co wać z mi ni ko par -
ka mi Ku bo ta. Świet nie spraw -
dzi się przy pra cach bru kar -
skich i dro go wych, umoż li -
wia jąc ła twe prze no sze nie ta -
kich ma te ria łów, jak kost ka
bru ko wa, pły ty ażu ro we, kra -
węż ni ki, blo ki ka mien ne czy
stop nie scho do we. 
War to też zwró cić uwa gę
na chwy tak wie lo funk cyj ny
S10 0 fir my Hun klin ger. Na da -
je się do każ dej mi ni ko par ki
o ma sie po wy żej 800 ki lo gra -
mów. Chwy tak ma udźwig
do 150 ki lo gra mów, a wa ży
za le d wie 55 ki lo gra mów. 
Oczy wi ście wszyst kie opi sa -
ne po wy żej ma szy ny i urzą -
dze nia są sta le do stęp ne
w ofer cie wy naj mu
fir my HKL Bau ma -
schi nen Pol ska. 

MASZYNY BUDOWLANE

Kom pak to we ma szy ny na wy naj em – uni wer sal ne i wy daj ne
Ni ko go nie trze ba spe cjal nie prze ko ny wać, że wy na jem ma szyn i urzą dzeń bu dow la nych sta no -
wi bar dzo do bry spo sób na opty ma li za cję kosz tów dzia łal no ści fir my. Szcze gól nie do ce nia ją to
te z przed się biorstw, któ re re ali zu ją róż ne kon trak ty na te re nie ca łe go kra ju i naj zwy czaj niej nie
mo gą so bie po zwo lić na to, aby posiadać na wła sność kom plet ny park ma szy no wy

www.hkl.pl
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Po pu lar ność i uzna nie użyt -
kow ni ków po jaz dy trans por -
to we Schmitz za wdzię cza ją
prze my śla nej kon struk cji sta -
lo wej ra my i spe cjal nie za pro -
jek to wa ne mu pro fi lo wi mul dy.
Kon struk to rzy na czep sa mo -
wy ła dow czych Schmitz SKI
SR ob ni ży li śro dek cięż ko ści,
co ko rzyst nie wpły nę ło
na pro wa dze nie po jaz dów
czło no wych (cią gnik sio dło wy
z na cze pą). Przede wszyst -
kim po pra wi ło bez pie czeń -
stwo pod czas po ko ny wa nia
za krę tów. Ma new ro wa nie po -
jaz dem na pla cach i za ła du -
nek uspraw nia ją też ga ba ry ty
na cze py. Jej wy so kość cał ko -
wi ta wy no si tyl ko 2.980, a roz -
staw osi (mie rząc od sworz nia
kró lew skie go do osi środ ko -
wej) 4.800 mi li me trów. 
Jed nym z przedsiębiorstw wy -
ko rzy stu ją cych na cze py
Schmitz jest po mor ska spół ka
WMW, któ ra od po nad ćwierć
wie ku re ali zu je skom pli ko wa -
ne in we sty cje bu dow la ne.
Z ra cji ich trud no ści po do łać
im mo że tyl ko kil ka przed się -
biorstw w Pol sce. Jed nym
z wa run ków jest po sia da nie
od po wied nie go sprzę tu.
– Bar dzo czę sto uczest ni czy -
my w pra cach zwią za nych
z umac nia niem na brze ży por -
to wych i za bez pie cza niem ich
przed nisz czą cym od dzia ły wa -
niem sztor mów. Do te go nie -
zbęd ne są nie tyl ko nie za wod -
ne ma szy ny, ale tak że naj wyż -
szej ja ko ści środ ki trans por tu.
Jed nym z nich są na cze py sa -
mo wy ła dow cze do cią gni ków,
któ ry mi prze wo zi my ol brzy mie
ma sy ziem ne i gi gan tycz ne
gła zy gra ni to we, któ rych za da -
niem jest roz bi ja nie sztor mo -
wych fal. Od wie lu lat wy ko rzy -
stu je my na cze py fir my Schmitz

do sko na le spraw dza ją ce się
na wet w eks tre mal nie trud -
nych wa run kach – twier dzi Pa -
weł Pe sti lenz, szef sprze da ży
w spół ce WMW.
Szcze gól nie chwa li on wa lo ry
na czep z hy drau licz nie uno -
szo ną kla pą. Ta kie roz wią za -
nie kon struk cyj ne – wy ko ny -
wa ne na spe cjal ne za mó wie -
nie – umoż li wia efek tyw ny,
bez piecz ny trans port,
a przede wszyst kim wy ła du -
nek. – Wy ko nu je my nie ty po we
za da nia, dla te go też nie zbęd -
ne nam są nie ty po we roz wią -
za nia. Za bez pie cza nie brze -

gów gra ni to wy mi blo ka mi wy -
ma ga od po wied nie go sprzę tu.
Ta kie go, jak na cze py Schmitz
z tyl ną hy dro kla pą. Nie wie lu
pro du cen tów sto su je to roz -
wią za nie. Je go wy jąt ko wość
po le ga na tym, że w mo men -
cie roz ła dun ku kla pa wę dru je
au to ma tycz nie do gór nej po -
zy cji i nie opa da pod wpły wem
gra wi ta cji. Tym sa mym nie
blo ku je wysypywanego
ła dun ku, któ ry nie obi ja kon -
struk cji mul dy. Je że li wy ma ga -
ne jest usy py wa nie ma te ria łu,
kie row ca mo że od po wied nio
do brać kąt otwar cia tyl nej kla -

py Ta kie roz wią za nie spraw -
dza się nie tyl ko w przy pad ku
wy ła dun ku ka mie ni, ale tak że
in nych ma te ria łów o wiel kich
ga ba ry tach, na przy kład pni
drzew. O wy so kiej trwa ło ści
kon struk cji na cze py naj le piej
świad czy fakt, że je den z ta -
kich po jaz dów jest przez nas
użyt ko wa ny od dzie się ciu lat
i na dal po zo sta je w peł nej
spraw no ści – pod kre śla Pa weł
Pe stlienz. Za uwa ża tak że, że
bez piecz ny i płyn ny roz ła du -
nek uła twia do dat ko wo au to -
ma tycz ny „przy siad”. Cho dzi
tu o upusz cza nie po wie trza
z po du szek za wie sze nia, któ re
po pra wia sta bil ność na cze py
w fa zie roz ła dun ku.
Do pro duk cji na czep Schmitz
uży wa ne są wy łącz nie ma te -
ria ły o naj wyż szej ja ko ści.
Pod ło ga mul dy wy ko na na jest
z jed ne go pła tu sta li – w na -
cze pach te go ty pu o gru bo -
ści sze ściu mi li me trów, a przy -
spa wa ne do niej ścia ny bocz -
ne są gru bo ści pię ciu mi li me -
trów. Za rów no pod ło ga, jak
i ścia ny wy ko na ne zo sta ły ze
sta li HB4 50. Solidność wy ko -
na nia oraz najwyższa jakość
ma te ria łów spra wia, że  na -
czepy doskonale sprawdzają
się nawet w naj trud niej szych
wa run kach eks plo ata cyj nych.
– Na cze py Schmitz ide al nie
speł nia ją na sze po trze by.
Spraw dzi ły się w róż no rod -
nych za sto so wa niach, ni gdy
nas nie za wio dły. Dla te go
wraz z cią gni ka mi sio dło wy mi
wy ko rzy stu je my wy łącz nie na -
cze py te go pro du cen ta.
Obec nie po za dwie ma na cze -
pa mi z hy dro kla pą ma my jesz -
cze sześć w wer sji kla sycz -
nej. Wszyst kie po jaz dy do star -
czy ła nam spół ka EWT Truck
& Tra iler Pol ska, z któ rą
współ pra cu je my od wie lu lat.
Nasz partner nie ogra ni cza
się wy łącz nie do sprze da ży,
utrzy mu je my sta ły kon takt i li -
czyć mo że my na bły ska wicz -
ną po moc w roz wią zy wa niu
wszel kich pro ble -
mów – pod su mo wu je
Pa weł Pe sti lenz. 

POJAZDY BUDOWLANE

Na cze pa na cze pie nie rów na
Trans port w bu dow nic twie to je den z głów -
nych czyn ni ków ma ją cych wpływ na ter mi -
no wą re ali za cję in we sty cji. Sto so wa nie nie za -
wod nych i wy daj nych po jaz dów sta no wi ko -
niecz ność. Dla te go też do brym wy bo rem w tym za -
kre sie są na cze py sa mo wy ła dow cze mar ki Schmitz

www.ewt.pl

Dostępna opcjonalnie hy drau licz nie uno szo na kla pa umoż li wia nie tylko efek tyw ny, bez -
piecz ny trans port, ale przede wszyst kim wy ła du nek

Do pro duk cji na czep Schmitz uży wa ne są wy łącz nie ma te ria ły o naj wyż szej ja ko ści, co
spra wia że spraw dza ją się one do sko na le na wet w naj trud niej szych wa run kach
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Pre zen to wa ny DAF XF 480
FT PXP to oczy wi ście sa mo -
chód w naj now szej wer sji wy -
po sa żo ny w ka bi nę Spa ce
Cab. Jej stan dard, prze stron -
ność i wy go dę do ce nią wszy -
scy kie row cy, nie za leż nie
od te go, czy jeż dżą na dłu -
gich dy stan sach, czy wy ko -
nu ją krót sze prze jaz dy
na przy kład trans por tu jąc
ma te ria ły bu dow la ne czy kru -
szy wo. Re gu lo wa ny wie lo -
płasz czy zno wo fo tel, wy god -
ny pod ło kiet nik, er go no micz -
nie roz miesz czo ne ele men ty
ste ro wa nia, ła twy w ob słu dze
kom pu ter po kła do wy i przy -
jem na w do ty ku i do brze le żą -
ca w dło niach kie row ni ca, to
tyl ko nie licz ne z za let ka bi ny.
Dość wy so ka de ska roz dziel -
cza nie prze sła nia do przo du,
a ma tę za le tę że pod czas
jaz dy kie row ca spoglądając
na ze ga ry, nie mu si opusz -
czać gło wy i dzię ki te mu jest
mniej znu żo ny. 
By się ochłodzić i po bu dzić
do dzia ła nia, się gnąć mo że
po zimny na pój, w ka bi nie
znaj dzie my bo wiem tak że lo -
dów kę. Ma rek Je wu ła po pro -
szo ny o ko men tarz na te mat
miej sca pra cy kie row cy mó -
wi: – Do ka bi ny jest wy so ko,
ale wcho dzi się do niej bar -
dzo wy god nie po trzech stop -
niach; pierw szy z nich usy tu -
owa ny jest tuż nad zie mią, nie
po trze ba więc za dzie rać no gi.
Bar dzo po do ba mi się, że ka -
bi na jest sta ran nie wy koń czo -
na, prze stron na i wy so ka. Naj -
bar dziej ce nię so bie jed nak
pa nu ją cą w niej ci szę.
Do wnę trza nie do cie ra ha łas,
ko ła nie szu mią, na wet mi mo

te go, że sa mo chód ma spe -
cjal ne opo ny prze zna czo ne
do jaz dy po pla cach bu do wy.
O ile z ze wnątrz sa mo chód wy -
glą da po dob nie, jak au to po -
przed niej ge ne ra cji, to pod ka -
ro se rią kry ją się już du że zmia -
ny. Po jazd na pę dza roz wi ja ją -
cy im po nu ją cą moc 486 KM

sil nik PACCAR MX-13 o po jem -
nosci 12,9 li tra. Jed nost ka zo -
sta ła cał ko wi cie prze pro jek to -
wa na, co po zwo li ło zwięk szyć
mo ment ob ro to wy oraz speł nić
nor mę emi sji spa lin Eu ro 6.
W tym ce lu DAF sto su je układ
łą czą cy ka ta li za tor SCR oraz
ak tyw ny filtr czą stek sta łych.

Co istot ne, ga ba ry ty ukła du re -
duk cji spa lin uda ło się zmniej -
szyć aż o czter dzie ści pro cent,
a cię żar o pięć dzie siąt ki lo gra -
mów. Zbior nik AdBlue o po -
jem no ści dzie więć dzie się ciu li -
trów, co star cza na prze je cha -
nie na wet ośmiu ty się cy ki lo -
me trów, ulo ko wa no w bez -

POJAZDY BUDOWLANE

DAF XF 480 FT PXP – luk sus na pla cu bu do wy
Pro sto z Ho lan dii na to urnée po Pol sce przy je chał cią gnik DAF XF 480
FT PXP z na cze pą wy wrot ką Me il ler. Przez dwa ty go dnie pod da wa ny
był spraw dzia nom za rów no na dro gach pu blicz nych, jak i pla cach bu do wy.
Dwa dni w So snow cu, dwa w oko li cach Kra ko wa, po tem jesz cze No wy Sącz
i Rze szów, aż w koń cu po jazd w cha rak te ry stycz nym ko lo rze „Ja ma ica Blue”
tra fił do pod war szaw skie go Nada rzy na, a tym sa mym także w rę ce naszych dziennikarzy. Dzię ki
przy chyl no ści za rzą dza ją cych ba zą sprzę to wą Gru py Tree wraz z kie row cą fir my D. M Truck
Trans fer Mar kiem Je wu łą uda ło się im po znać i oce nić wa lo ry luksusowego „bu dow lań ca”

Ze staw two rzo ny przez po ma lo wa ne na ko lor „Ja ma ica Blue” cią gnik DAF XF 480 FT XP i trzy osio wą na cze pę -wy wrot kę Me il ler pre zen to wał
się oka za le. Bar dzo szyb ko prze ko na li śmy się do je go wa lo rów zwią za nych z wy daj no ścią, eko no micz ną eks plo ata cją i bez pie czeń stwem 

Do ka bi ny cią gni ka wcho dzi się po do -
brze roz miesz czo nych schod kach

Ma rek Je wu ła trans por tu jąc żwir dał moc no w kość te sto wa ne mu po jaz do wi. Jaz dy wy ma -
ga ły bo wiem po ko ny wa nia wy bo istych dróg o nie spo istej na wierzch ni 





piecz nym miej scu za ka bi ną.
Opty mal ne wy ko rzy sta nie
mo cy sil ni ka za pew nia szes -
na sto bie go wa au to ma tycz -
na skrzy nia bie gów TraXon.
Cha rak te ry zu je ją wy so ka
kul tu ra pra cy. Nie zwy kle sze -
ro ki za kres prze ło żeń umoż li -
wia utrzymywanie ni skich ob -
ro tów sil ni ka przy pręd ko ści
po dróż nej oraz nie zwy kle
szyb ką re ak cję na niż szych
bie gach. Dla te go kie row ca
ste ru ją cy prze kład nią za po -
mo cą in tu icyj ne go po krę tła
nie ma pro ble mów ze spraw -
nym po ko ny wa niem rond,
skrzy żo wań oraz wy ko ny wa -
niem ma new rów w cia snej
prze strze ni pla cu bu do wy. 
Co moż na po wie dzieć o pro -
wa dze niu cią gni ka DAF
XF 480 FT PXP? Prze je cha li -
śmy nim wie le ki lo me trów.
Na tra sie szyb kie go ru chu czy
dro gach lo kal nych, któ rych
na wierzch nia czę sto po zo sta -
wia prze cież wie le do ży cze -
nia, pojazd pro wa dzi się bar -
dzo do brze. Za rów no z pu stą
skrzy nią, jak i w peł ni za ła do -
wa ny wprost pły nie po dro dze.
Po nie waż tra sa na plac bu do -
wy, na któ ry miał być do star -
czo ny żwir, prze bie ga ła Po łu -
dnio wą Ob wod ni cą War sza wy,
kie row ca mógł sko rzy stać
z tem po ma tu PCC czy sys te -
mu ostrze ga nia o wy jeż dża niu
ze swo je go pa sa ru chu. Ste ro -
wa nie tem po ma tem od by wa
się z kie row ni cy, a głów ny
przy cisk, któ rym usta wiać
moż na od le głość do po prze -
dza ją ce go po jaz du, znaj du je
się do kład nie pod kciu kiem.
Dla te go ob słu ga tem po ma tu
jest in tu icyj na i od pierw sze go
uży cia nie spra wia kło po tów
na wet kie row com, któ rzy do tej
po ry z nie go nie ko rzy sta li.
Wcze śniej czy póź niej po jazd
bu dow la ny mu si zje chać
z utwar dzo nej dro gi i po ru szać
się w trud nym te re nie. W ta -
kich wa run kach przy da je się
sta ły na pęd na wszyst kie osie,
ale nie każ de go stać na za kup
i ser wi so wa nie tak wy po sa żo -
ne go sa mo cho du. DAF zna lazł
roz wią za nie te go pro ble mu

pro po nu jąc opcjo nal ny na pęd
hy drau licz ny przed niej osi.
– Je że li doj dzie do po śli zgu
kół osi na pę dza nej, układ PXP
za łą czy się au to ma tycz nie
zwięk sza jąc si łę przy czep no -
ści przed nich kół w mia rę

wzro stu po śli zgu kół tyl nych
– tłu ma czy Ma rek Je wu ła. Jaz -
dę w trud nych wa run kach te -
re no wych uła twia tak że moż li -
wość wy łą cze nia try bu eco.
Nawet w pełni załadowany po -
jazd na bie ra wów czas we rwy.

W ciężkim te re nie kie row cę
i je go po jazd chro ni sys tem
bez pie czeń stwa ni we lu ją cy
prze cią że nie któ rejś ze stron
na cze py. Na stę pu je wów czas
sa mo ist na re ak cja sys te mu
ma ją ca na ce lu od zy ska nie
sta bil no ści przez po jazd. Cie -
ka wym roz wią za niem jest też
funk cja pod no sze nia po jaz -
du. Kie row ca uru cha mia ją
na ci ska jąc przy cisk, co pod -
czas po ko ny wa nia prze szkód
te re no wych po zwa la mu za -
po bie gać uszko dze niom ra -
my i pod wo zia.
Te sto wa ny ze staw two rzył
cią gnik sio dło wy z trzy osio wą
wy wrot ką sio dło wą Me il ler.
Dzię ki opty mal nie po ło żo ne -
mu punk to wi cięż ko ści i od -
por nej na zgi na nie i skrę ca nie
kon struk cji ra my utrzy mu je
się ona w każ dych wa run kach
te re no wych w to rze jaz dy.
– Jaz da, ma new ry i po ko ny -
wa nie prze szkód te re no wych
na pla cu bu do wy nie spra wia -
ły mi naj mniej sze go pro ble -
mu. Za rów no z pu stą, jak i na -
peł nio ną skrzy nią ła dun ko wą
sa mo chód przez ca ły czas za -
cho wy wał sta bil ność. Nie za -
leż nie od stop nia za ła do wa nia
na cze py, ca ły czas po sia dam
peł ną kon tro lę nad au tem. To
bar dzo waż ne dla bez pie czeń -
stwa i kom for tu. Aby je za -
pew nić, na le ży uni kać prze -
cią że nia na cze py. Do brze
jest za bez pie czyć ła du nek
ro lo wa ną plan de ką. Wia do mo
na przy kład, że na siąk nię te
desz czem kru szy wo znacz nie
zwięk sza swój cię żar. Nie war -
to do te go do pusz czać – wy -
ja śnia Ma rek Je wu ła. 
Pro szo ny o pod su mo wa nie
jazd te sto wych do da je: – Mo -
głem jeź dzić  do sko na le wy -
po sa żo nym sa mo cho dem
i by ła to dla mnie praw dzi wa
przy jemność. Do brze znam
mar kę DAF i po tra fię oce nić
zmia ny kon struk cyj ne mo de -
lu no wej ge ne ra cji. My ślę, że
po jaz dy tej mar ki bę dzie my co -
raz czę ściej spo ty kać
na na szych dro gach
i pla cach bu do wy.
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www.daftrucks.pl

Pod czas jazd te sto wych cią gnik DAF XF 480 FT PXP z trzy osio wą na cze pą bu dow la ną
Me il ler trans por tu jąc żwir po ru szać się mu siał w trud nym te re nie

Trzyosiowa naczepa-wywrotka Meiller sprawdza się doskonale w transporcie
materiałów sypkich, zarówno na placach budowy, jak i na  dłuższym dystansie 

Moduł sterowania układem zawieszenia
przeniesiono nad tylną oś ciągnika

Ła twa do roz ło że nia, ro lo wa na plan de ka
chro ni ła du nek i za po bie ga ku rze niu
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Wy ko na ny z za sto so wa niem
naj no wo cze śniej szych tech no -
lo gii Pal fin ger PK 30.002 TEC
wy róż nia się w seg men cie trzy -
dzie sto me tro wych żu ra wi prze -
ła dun ko wych. Przede wszyst -
kim jest nie zwy kle ela stycz ny.
Swo istym zna kiem roz po znaw -
czym żu ra wia se rii TEC 7 jest
wy się gnik zbu do wa ny z wy ko -
rzy sta niem je dy ne go w swo im
ro dza ju pro fi lu P w kształ cie
łez ki. Ta ka bu do wa za pew nia
wy so ką sztyw ność ca łe go
ukła du wy się gni ka, w tym tak -
że ty pu fly. Uni ka to wy kształt
pro fi lu po wo du je, że kon struk -
cję sys te mu ce chu je wy jąt ko -

wa lek kość i wy so ka wy trzy ma -
łość na dzia ła nie sił skrę ca ją -
cych. Kom plet ny sys tem roz -
sze rzeń jest rów nież tań szy
w co dzien nej eks plo ata cji. Do -
ce nia ją to użyt kow ni cy, któ rzy
pod kre śla ją so lid ność bu do wy
wy się gni ka. Dzię ki prze my śla -
nej kon struk cji i za sto so wa niu
in no wa cyj ne go pro fi lu P wy się -
gnik żu ra wia jest od por ny
na od kształ ce nia i uszko dze -
nia me cha nicz ne. Bez a wa ryj -

ność urzą dze nia zwięk sza rów -
nież to,  że wę że hy drau licz ne
po pro wa dzo ne zo sta ły we -
wnątrz pro fi lu wy się gni ka,
dzię ki cze mu są do sko na le
chro nio ne przed uszko dze nia -
mi i przed wcze snym zu ży ciem.
Co wię cej, kon struk cja żu ra wi
Palfinger se rii TEC 7 od zwier -
cie dla na czel ną za sa dę in ży -
nie rów Pal fin ge ra, któ ra
mówi, że for ma powinna po -
dą żać za funk cjonalnością. 
Więk szą wy daj ność żu ra wia
wy po sa żo ne go w wy się gnik
ty pu fly osią gnię to dzię ki za -
sto so wa niu in no wa cyj ne go
sys te mu Du al Po wer DPS-C.

Umoż li wia on znacz ne zwięk -
sze nie si ły pod no sze nia wy -
się gni ka ty pu fly. Za le ty sys te -
mu naj le piej uwi dacz nia ją się
pod czas pra cy na du żym wy -
się gu. Sys tem DPS-C w spo -
sób cią gły utrzy mu je ci śnie nie
w po żą da nym za kre sie opty -
ma li zu jąc w ten spo sób po ło -
że nie wy się gni ka. Umoż li wia
to sys tem mo ni to ru ją cy, któ re -
go za da niem jest wy kry wa nie
wza jem ne go po ło że nia żu ra -

wia i wy się gni ków ty pu fly.
DPS-C umoż li wia od po wied ni
do bór si ły pod no sze nia nie za -
leż nie od po ło że nia urzą dze -
nia. Dzię ki te mu rów no cze śnie
opty ma li zu je tak że si łę pod no -
sze nia, w mo men cie gdy wy -
się gnik żu ra wia i wy się gnik fly
są w peł ni wy su nię te.

Cha rak te ry zu ją cy się mo du ło -
wą bu do wą sys tem HPSC-
Plus umoż li wia mak sy mal ne
wy ko rzy sta nie za kre su ro bo -
cze go. Opcjo nal nie do stęp ne
są trzy mo du ły roz sze rza ją ce
moż li wo ści HPSC i po zwa la ją -
ce zmak sy ma li zo wać udźwig
urzą dze nia. Do in sta lo wać moż -
na mo duł de tek cji ob cią że nia,
po mia ru dłu go ści oraz wy kry -
wa nia si ły sta bi li za to ra. 
Wła snej kon struk cji me cha -
nizm cią głe go ob ro tu za pew -
nia nie ogra ni czo ny pro mień
dzia ła nia żu ra wia PK 30.002
TEC 7. Do ob ra ca nia urzą -
dze nia w miej sce me cha ni -
zmu zę bat ko we go in ży nie ro -
wie Pal fin ge ra za sto so wa li
prze kład nię i sil nik hy drau licz -

ny. Wszyst kie me cha ni zmy
ob ro to we zo sta ły stan dar do -
wo wy po sa żo ne w wy so kiej
ja ko ści ło ży sko kul ko we.
Sys tem P -Fold uła twia skła da -
nie i roz kła da nie żu ra wia. Dzia -
ła on w po łą cze niu z in no wa -
cyj nym sys te mem RTC ste ru ją -
cym na prę że niem li ny (ang.

Ro pe Ten sion Con trol). Sys tem
RTC na pi na ją au to ma tycz nie,
co w efek cie uła twia skła da nie
i roz kła da nie żu ra wia. Oba sys -
te my mo gą dzia łać syn chro -
nicz nie wspie ra jąc pro ce sy
kon fi gu ra cji urzą dze nia, a tym
sa mym skra ca jąc do mi ni -
mum czas je go usta wie nia. 
In tu icyj na na wi ga cja po me -
nu no we go ste ro wa nia ra dio -
we go PALcom P7 uła twia ob -
słu gę żu ra wia, co z pew no -
ścią do ce nią mniej do świad -
cze ni ope ra to rzy. Oprócz
więk sze go kom for tu ste ro wa -
nia żu ra wiem sys tem za po -
bie ga tak że uszko -
dze niom po jaz du,
ła dun ku oraz li ny.
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Pal fin ger PK 30.002 TEC 7 – nie za wod ny part ner na bu do wie
Kon struk cja najnowszej generacji żu ra wia prze ła dun ko we go Pal fin ger PK 30.002 TEC łą czy
w so bie ta kie ce chy, jak bez pie czeń stwo, wy daj ność, kom fort ob słu gi i atrakcyjne wzornictwo.
Urzą dze nie wy róż nia się nie tyl ko no wo cze snym wyglądem, ale przede wszystkim im po nu ją cą
mo cą i za się giem. Je go eks plo ata cja nie sta no wi też ob cią że nia dla śro do wi ska 

www.graco.pl

Żuraw Palfinger PK 30.002 TEC 7 bez najmniejszego tru du pod no si 2,5-to no wą
miniko par kę na dach wyburzanej ha li fabrycznej 

Żu ra wie Palfinger se rii TEC wy po sa żo no w sze reg funk cji oraz sys te mów  pod no -
szą cych wy daj ność i podnoszących kom fort pracy operatora 
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Na pierw szy rzut oka ma my
do czy nie nia ze stan dar do wą
sko ru pów ką ja kich wie le, ale
im bar dziej zbli ża my się
do tyl nej czę ści przy cze py,
tym ro bi się cie ka wej. To wła -
śnie w tym ob sza rze do szu ka -
my się „spryt ne go” roz wią za -
nia ukry te go pod an giel ską
na zwą. Do strze ga my bo wiem
si łow ni ki hy drau licz ne oraz
moc no nie ty po wą tyl ną kla pę
z na jaz da mi. Cze mu słu żą?
Ja kie jest prze zna cze nie in no -
wa cyj nej przy cze py?
Goł dap ski pro du cent po sta -
no wił w spryt ny spo sób po łą -
czyć funk cjo nal ność la we ty
do prze wo zu kom pak to wych
ma szyn bu dow la nych, wy -
wrot ki hy drau licz nej oraz
przy cze py do prze wo zu kru -
szyw i in ne go ro dza ju ma te -
ria łów bu dow la nych. W ten
spo sób stwo rzył cał ko wi cie

no wy seg ment w bran ży, w ja -
kim miesz czą się przy cze py
hy bry do we. Wła śnie ta kim
mia nem okre ślić na le ży mo del
Cle ver Tur tle CT1 o do pusz -
czal nej ma sie cał ko wi tej 21
ton. Je go prze zna cze niem
jest spraw ne prze trans por to -
wa nie na plac bu do wy więk -
szo ści kom pak to we go sprzę -
tu bu dow la ne go, po cząw -
szy od mi ni ko pa rek, a na wal -
cach dro go wych skoń czyw -
szy. Przy cze pa z rów nym po -
wo dze niem mo że peł nić także
ro lę wy wrot ki oraz po jaz du
do prze wo zu ma te ria łów i na -
rzę dzi na plac bu do wy.
In spi ra cją do stwo rze nia hy -
bry dy by ło rze czy wi ste za po -
trze bo wa nie użyt kow ni ków
na ta kie po jaz dy. Ich pro du -
cent, fir ma RCM, ma bo ga te
do świad cze nia w bran ży bu -
dow la nej, świad czy bo wiem

usłu gi w za kre sie sze ro ko ro -
zu mia nej ob rób ki me ta li. Zaj -
mu je się cię ciem i tra so wa -
niem blach sta lo wych oraz
pro duk cją i na pra wą osprzę tu
ro bo cze go do ma szyn bu dow -
la nych. W tym miej scu war to
pod kre ślić, że nie ogra ni cza
się tyl ko do re ali za cji zle co -
nych pro jek tów, ale tak że

w opar ciu o pro gra my kon -
struk tor skie two rzy wła sne,
w peł ni au tor skie. Jed nym
z bar dziej spek ta ku lar nych jest
wła śnie „spryt na” przy cze pa
RCM Cle ver Tur tle CT1.
Opra co wa nie jej kon struk cji
nie było z pewnością łatwym
zadaniem. Sztu ka jednak
się powiodła. Nie  mniej szym
wy zwa niem dla firmy RCM
było też wdro że nie po jaz du
do se ryj nej pro duk cji i uzy -
ska nie je go po wta rzal nej ja -
ko ści. Producent po do ła ł
obu wy zwa niom głów nie
dzię ki wysokim umie jęt no -
ściom oraz za an ga żo wa niu
swych kon struk to rów. Ol -
brzy mie zna cze nie dla po -
wo dze nia pro jek tu mia ło też
zastosowanie za awan so wa -
nych pro ce sów tech no lo -
gicz nych i po sia da nie no wo -
cze sne go par ku ma szy no -
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„Spryt na” przy cze pa nadjeżdża z Gołdapi 
Wśród roz wią zań kon struk cyj nych sto so wa nych przez pro du cen tów
przy czep bu dow la nych trud no ra czej do szu ki wać się cze goś, co nie zo -
sta ło już wcze śniej wy my ślo ne. A jed nak… Oka zu je się, że sztu ki ta kiej
do ko na li in ży nie ro wie pol skiej fir my RCM, któ rej za kład pro duk cyj ny
mie ści się w Goł da pi. To wła śnie stam tąd do tar ła wieść o in no wa cyj nej
przy cze pie o ta jem ni czo brzmią cej na zwie – RCM Cle ver Tur tle CT1

Ta jem ni ca in no wa cyj no ści kry je się w tyl nej czę ści po jaz du. Uważ ny ob ser wa tor
na tych miast za uwa ży si łow ni ki hy drau licz ne i na jaz dy

Cle ver Tur tle CT1 o do pusz czal nej ma sie cał ko wi tej 21 ton umoż li wia spraw ne prze trans por to wa nie na plac bu do wy więk szo ści kom pak to -
we go sprzę tu bu dow la ne go, po cząw szy od mi ni ko pa rek, a na wal cach dro go wych skoń czyw szy
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we go. Pozwoliło to uzyskać
zamierzony efekt.   RCM Cle -
ver Tur tle CT1 ma pojawić
się w sprzedaży w tym roku.
Naj wyż szą ja kość i funk cjo -

nal ność wy ro bów RCM do -
ce nia ją od bior cy z Pol ski
i wie lu kra jów Unii Eu ro pej -
skiej. Z ca łą pew no ścią użyt -
kow ni ków z bran ży bu dow la -
nej za in te re su je przy cze pa
Cle ver Tur tle CT1, któ ra jesz -
cze w tym ro ku ma po ja wić
się na pla cach bu do wy sta -
no wiąc prze łom w efek tyw -
no ści prze pro wa dza nia prac
ziem nych przy jed no cze snej
re duk cji kosz tów za ku pu
i eks plo ata cji. Z du żą do zą
praw do po do bień stwa mo że -
my za tem ocze ki wać, ze no -
wy gracz wśród pol skich pro -
du cen tów przy czep spo ro
na mie sza nie tyl ko na kra jo -
wym ryn ku. Ha sło „przy cze -
pa hy bry do wa” na sta łe za pi -
sze się w pa mię ci wła ści cie li
firm bu dow la nych. Za pew ne
już wkrót ce bę dą oni mo gli

skła dać za mó wie nia na in no -
wa cyj ny po jazd trans por to -
wy. Je go ofi cjal na pre mie ra
by ła od kła da na ze wzglę du
na ogra ni cze nia spo wo do -
wa ne pan de mią ko ro na wi ru -
sa, dla te go pro du cent po sta -
no wił za po znać po ten cjal -
nych użyt kow ni ków z in no -
wa cyj ną kon cep cją tak że
w for mie ma te ria łów fil mo -
wych czy pu bli ka cji pra so -
wych opi su ją cych jej za sto -
so wa nie i moż li wo ści. Pod -
sta wo we da ne tech nicz ne
RCM Cle ver Tur tle CT1 wy -
glą da ją na stę pu ją co: 
• ma sa wła sna 5.650 kg,
• cał ko wi ta do pusz czal na

ma sa 21.000 kg,
• po jem ność nad wo zia 

przy cze py 10 m³,
• dłu gość cał ko wi ta 7 m,
• sze ro kość cał ko wi ta 2,5 m,
• wy so kość cał ko wi ta 2,7 m, 
• kąt pod no sze nia

skrzy ni ła dun ko wej
przy cze py 48°.

www.rcmc.pl

RCM Cle ver Tur tle CT1 im po nu je pod wzglę dem mno go ści za sto so wań. In no wa cyj -
na przy cze pa mo że być wy ko rzy sty wa na tak że ja ko wy wrot ka
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In no wa cyj ny po jazd tra fił
do Gru py No blet, fir my któ ra
jest sil nie za an ga żo wa -
na w trans for ma cję ener ge -
tycz ną. Do star czo no go
w wer sji 6x2 z kie ro wa ną osią
wle czo ną, za bu do wą sa mo -
wy ła dow czą („wy wrot ką”) i za -
ka bi no wym żu ra wiem. Ener -
gia elek trycz na nie zbęd na
do za si la nia sil ni ka na pę do -
we go jest ma ga zy no wa -
na w czte rech pa kie tach aku -
mu la to rów po 66 kWh.
Użyt kow ni cy do ce nia ją na pęd
elek trycz ny na pla cach bu do -
wy, kie dy to sil ni ki kla sycz -
nych po jaz dów czę sto po zo -
sta ją włą czo ne ze wzglę du
na to, że słu żą do na pę du
przy sta wek od bio ru mo cy
osprzę tu. Te raz in no wa cyj ne
Re nault mo że pra co wać bez
ko rzy sta nia z sil ni ka spa li no -
we go, czy li nie emi tu jąc
uciąż li we go ha ła su i szko dli -
we go dwu tlen ku wę gla. Dzię -
ki te mu zde cy do wa nej po pra -
wie ule gnie kom fort kie row cy
oraz oko licz nych miesz kań -
ców. Ko lej ną za le tą po jaz du
w te re nie jest mniej sze wznie -
ca nie ku rzu, co wy ni ka ze
skie ro wa nia ku do ło wi wy pro -
wa dze nia ukła du wy de cho -
we go. Do tych czas roz wią za -
niem te go pro ble mu by ło in -
sta lo wa nie pio no we go wy de -
chu, co wią za ło się jed nak
z wy so ki mi kosz ta mi.
Po jaz dy dys try bu cyj ne Re -
nault Trucks Z.E. speł nia ją
wy mo gi prze pi sów do ty czą -
cych ogra ni czeń eko lo gicz -
nych wpro wa dzo nych w wie -
lu eu ro pej skich mia stach.
Sta no wi to ol brzy mi atut tak -
że pod czas do staw ma te ria -
łów na pla ce bu do wy. „Ze ro
emi sji w użyt ko wa niu” – tak
bo wiem naj kró cej opi sać
moż na ocze ki wa nia fir my No -

blet zaj mu ją cej się wy naj -
mem ma szyn i sprzę tu bu -
dow la ne go, w tym tak że po -
jaz dów spe cja li stycz nych
wraz z kie row ca mi. Lau rent
Gal le, pre zes No blet, pod kre -
śla za le ty Re nault Trucks
D Wi de Z.E: – Nie któ rzy klien -
ci z miast sa te lic kich Pa ry ża,
ob  słu gu ją cy lo kal ne pla ce

bu do wy, go to wi są po nieść
wyż sze kosz ty sprzę tu, któ ry
ma ze ro wy ślad wę glo wy oraz
– co jest rów nie waż ne – jest
ci chy. Do dat ko wo we Fran cji
moż na sko rzy stać na nie wiel -
kiej utra cie war to ści, któ ra
wy no si nie co po nad dzie sięć
pro cent ce ny za ku pu.
Gru pa No blet wy bra ła D Wi de
Z.E. wy po sa żo ne w czte ry
pa kie ty ba te rii po 66 kWh,
któ re mo gą być w peł ni na ła -
do wa ne w cza sie krót szym
niż dzie sięć go dzin z przy łą -
cza o mo cy 22 kW oraz po ni -
żej dwóch go dzin przy uży -

ciu szyb kiej sta cji o mo cy 150
kW. Go dzin ne do ła do wa nie
mo cą 22 kW za gwa ran tu je
na przy kład do dat ko we pięt -
na ście do na wet dwu dzie stu
ki lo me trów za się gu. Spra wia
to, że tech no lo gia na pę du
elek trycz ne go sta je się ide al -
nie do pa so wa na do za sto so -
wań miej skich.

Fir ma No blet, któ rej ta bor za -
si lił in no wa cyj ny po jazd
ma 45-let nie do świad cze nie
w wy naj mie sprzę tu dla bu -
dow nic twa. W tym cza sie sta ła
się wio dą cym do staw cą ma -
szyn prze zna czo nych do prac
ko mu nal nych, na pla ce bu do -
wy oraz do ob słu gi te re nów
zie lo nych. Jest po wszech nie
zna na ze swo je go pro eko lo -
gicz ne go po dej ścia. An ga żu je
swe si ły i środ ki na rzecz ogra -
ni cze nia stop nia za nie czysz -
cze nia po wie trza i emi sji ha ła -
su, szcze gól nie na te re nach
wiel kich aglo me ra cji. Dla te go

też nie zwy kle sta ran nie do bie -
ra part ne rów biz ne so wych,
któ rzy po ma ga ją w re ali za cji
ja sno spre cy zo wa nej kon cep -
cji dzia ła nia na rzecz śro do wi -
ska na tu ral ne go. Do gro na ta -
kich part ne rów za li cza się fir -
ma Re nault Trucks, któ ra
w opar ciu o po nad stu let nie
do świad cze nie w za kre sie

pro duk cji sa mo cho dów cię ża -
ro wych ofe ru je spe cja li stom
z bran ży trans por to wej sze ro -
ką ga mę usług i po jaz dów
(od 2,8 do 120 ton) do sto so -
wa nych do ce lów dys try bu cji
lo kal nej i re gio nal nej, bu -
dow nic twa i trans por tu dłu -
go dy stan so we go. Po jaz dy
mar ki Re nault Trucks im po -
nu ją so lid no ścią wy ko na nia
i nie za wod no ścią, a dzię ki ni -
skie mu zu ży ciu pa li wa wy -
róż nia je więk sza wy -
daj ność oraz eko no -
micz na eks plo ata cja.

ELEKTROMOBILNOŚĆ

Re nault Trucks – trans port bu dow la ny bez szko dli wych emi sji
Po wpro wa dze niu na ry nek wszech stron nej ga my elek trycz nych po jaz dów dys try bu cyj nych, Re -
nault Trucks wciąż po dą ża dro gą wio dą cą w kie run ku ze ro emi syj ne go trans por tu. Producent
prze ka zał do codziennego użytku pierw szą elek trycz ną cię ża rów kę prze zna czo ną do transportu
ma te ria łów bu dow la nych. Po jazd  mo że być z ła two ścią do ła do wy wa ny na pla cu bu dowy lub
z jed nej z wie lu pu blicz nych ła do wa rek przy sto so wa nych do po trzeb sa mo cho dów użyt ko wych

www.renault-trucks.pl

Dzię ki ni skie mu po zio mo wi ha ła su oraz bra ko wi emi sji spa lin Re nault Trucks D Wi de Z. E. do sko na le na da je się do dys try bu cji
ma te ria łów bu dow la nych, szcze gól nie na te re nach miej skich
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INSTYTUCJE

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 504 621 002, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com



CENNIK REKLAM

Krót ka cha rak te ry sty ka

„Po śred nik Bu dow la ny - maszyny, narzędzia, sprzęt” to fa cho we cza so pi -
smo po śred ni czą ce w kon tak tach firm z bran ży bu dow la nej. Ukazuje się od
stycznia 1996 roku, a począwszy od wydania 5/98 w formie odrębnego
zeszytu co dwa miesiące przy no si  in for ma cje o no wo ściach na pol skim
i świa to wym 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. 

Ad re sa ci
Bran ża                                                                                                            

1. Budownictwo ogólne                                                                       4.496
2. Roboty ziemne                                                                                   115
3. Inżynieria lądowa i wodna                                                                  973
4. Specjalistyczne roboty budowlane                                                      62
5. Kopalnie piasku, surowców skalnych i dla drogownictwa                311
6. Kopalnie węgla kamiennego (Bazy Transportu i Sprzętu)                  68
7. Sprzedawcy maszyn, narzędzi i sprzętu budowlanego                    138
8. Wypożyczalnie maszyn, narzędzi i sprzętu budowlanego                 87
9. Warsztaty i stacje serwisowe sprzętu budowlanego                          63

10. Organa administracji                                                                        509 
11. Towarzystwa leasingowe/Banki                                                        121
12. Biblioteki                                                                                              34
13. Szko∏y/Szko∏y wyższe/Pracownicy naukowi                                      21
14. Rzeczoznawcy                                                                                    19

Nakład bezp∏atnie kolportowany                                                   7.017 egz.
Na kład dru ko wa ny                                                                         7.500 egz.

Wy da nie     Ter min          Ter min                 Ter min do star cze nia 
                                           za mó wień             materia∏ów do dru ku

3/2021       28.05.2021       23.04.2021                  12.05.2021
4/2021       23.07.2021       18.06.2021                  07.07.2021
5/2021       17.09.2021       13.08.2021                  01.09.2021
6/2021       19.11.2021       08.10.2021                  03.11.2021  

Termin ewentualnej re zy gna cji: 5 ty go dni przed uka za niem 
si´ danego wy da nia.

budowlany
POŚREDNIK For ma ty re klam i ce ny

For mat              Szer. x wys.     kolor 
                         mm

1/8 stro ny          182 x 32        900,- z∏
                        88 x 64        900,- z∏

1/4 stro ny          182 x 64      1.500,- z∏
                       88 x 128     1.500,- z∏

1/3 stro ny          88 x 173      2.500,- z∏
                       182 x 85      2.500,- z∏

1/2 stro ny          182 x 128      4.000,- z∏
                         88 x 260     4.000,- z∏
2/3 strony          182 x 173      5.000,- z∏
1/1 stro na          182 x 260      7.000,- z∏

II. i III. ok∏adka  210 x 297      7.500,- z∏

IV. ok∏adka        210 x 297      8.500,- z∏

Uwa ga: Re kla mo daw cy przy s∏u gu je
pra wo bez p∏at ne go za miesz cze nia
tek stu pro mu ją ce go ofe ro wa ne przez
nie go wy ro by i us∏u gi. 

Ra ba ty
Przy za miesz cze niu w cią gu 
12 mie się cy (rok og∏o sze nio wy):
3 reklam                                        5%
6 reklam                                      15%
Pro wi zja dla agencji                   15%
reklamowych:

Tekst sponsorowany
Za miesz cze nie jednej kolumny
tekstu sponsorowanego kosztuje
5.000, - z∏.

Pa no ra ma 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∏

For my p∏at no Êci
Fak tu ra VAT zo sta nie prze s∏a -
na wraz z eg zem pla rzem do wo do -
wym. Na leżność na le ży uiścić prze -
le wem zgod nie z ter mi nem p∏at no -
ści wid nie ją cym na fak tu rze. Na ży -
cze nie klien ta wy daw ca zo bo wiąza -
ny jest przed sta wić po twier dze nie
z pocz ty do ty czą ce wy so ko ści kol -
por to wa ne go na k∏a du.

Za miesz cza nie re klam o for ma tach in -
ne niż  po da ne oraz reklama na
pierwszej stronie ok∏adki wymagają
dop∏at i są moż li we wy ∏ącz nie po
otrzymaniu akceptacji redakcji. Dop∏ata
za wybrane miejsce wynosi: 20%.  

DO WSZYST KICH CEN 
DO LI CZA MY 23% PO DAT KU VAT.

Da ne tech nicz ne
For mat:

A4, 210 mm x 297mm 
Po wierzch nia za dru ku:

182 mm x 260mm 
Licz ba szpalt:

4, sze ro kość szpal ty 41mm
Ro dzaj dru ku:

of f set, ze szyt zszy wa ny
Ma te ria ∏y do dru ku:

wy∏ącznie w formie elektronicznej.
W przy pad ku ko niecz no ści opra -
co wa nia gra ficz ne go re kla my re -
dak cja do li cza po nie sio ne kosz ty
do ce ny.

!
Prenumerata - zamówienie 2/2021 

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






