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Hyundai HL980 uszyty na miarę

Nowe rozściełacze Caterpillar

Mecalac – widowiskowe pokazy na Baumie

Podczas targów Bauma Hyundai zaprezentował ładowarkę kołową HL980. Przy pracach
nad maszyną brano pod uwagę potrzeby operatorów z całego świata

Część ekspozycji Caterpillara na targach Bauma zajmowały maszyny do budowy dróg. Najciekawiej prezentowały się rozściełacze masy
bitumicznej AP300/355F oraz AP500/555F

Mecalac Group jest liderem innowacyjności
i zamierza takowym pozostać. Z efektami działań konstruktorów francuskiej firmy można się
było zapoznać podczas targów Bauma
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Lustro Trimble AT360 – lekkie i poręczne

Liebherr PR 716 – kolejna perła w koronie

Grausch i Grausch – perfekcyjna oferta

Aktywne lustro polowe AT360 posiada najbardziej rozbudowane funkcje urządzeń tego typu. Na przykład Tracker czyli niezwykle zaawansowany tryb śledzenia

Spycharka gąsienicowa Liebherr PR 716 to imponująca maszyna. Masa eksploatacyjna następcy modelu PR 714 wynosić może nawet 15.200 kg, a moc silnika 126 KM

Powstała w roku 1999 spółka Grausch i Grausch
Maszyny Budowlane z biegiem lat stała się wiodącym dostawcą innowacyjnych rozwiązań
w branży maszyn budowlanych
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Nie buduję domków z kart!

Remont podwozia? Zęby? Tylko Linser!

Marka Dressta ma renomę!

Rozmowa z Andrzejem Getlerem, wiceprezesem i dyrektorem operacyjnym Mecalac Polska

Pozory mylą. Czechanowicz Ekologia i Zieleń,
nie jest firmą ogrodniczą. Buduje drogi w całej
Polsce eksploatując blisko sto pięćdziesiąt
różnego rodzaju pojazdów i maszyn

Stoisko Liugong Dressta Machinery na Baumie
przyciągało licznych gości. Zobaczyli w nim same nowości, w tym spycharki o napędzie hydrostatycznym i największą układarkę rur
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Interhandler otworzył nowy rozdział

CASE CE – pięć nowych koparek

Łyżki MB-L – wydajne i niezawodne

Ostatnie zmiany w firmie Interhandler wywołały
emocje i… plotki. W rozmowie z Tomaszem Wegnerem postanowiliśmy ustalić, czy jest w nich
choćby ziarno prawdy

Typoszereg D koparek gąsienicowych CASE
został wzbogacony o kolejne modele. Nowe
maszyny wyróżniają się parametrami roboczymi, wznosząc je na całkowicie nowy poziom

Osprzęt MB Crusher to najbardziej efektywne
narzędzia nie tylko w pracach budowlanych
i ziemnych, ale także w różnego rodzaju zastosowaniach specjalistycznych
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Drodzy Czytelnicy,
zapewne ostatnie już tak pokaźne kwoty z funduszy unijnych budzą emocje. Czasem odnieść można wrażenie, że
góry banknotów albo gdzieś nam się zagubiły, albo istnieją tylko w sferze naszej wyobraźni. Bo czy może być inaczej, skoro wszyscy mówią o pieniądzach i liczą je w myślach, ale w praktyce nikt ich nie ogląda? Branża utknęła
w blokach i czeka na wystrzał unijnego startera. Czy inwestycje wreszcie ruszą? Malkontenci twierdzą, że nieprędko, optymiści, że już ruszyły. I jedni, i drudzy martwią się, czy unijnych funduszy starczy dla wszystkich. Ile
pieniędzy uda się rozsądnie wykorzystać, a ile zostanie zmarnotrawione przez złe zarządzanie. I tu pojawia się
kwestia unijnych standardów. Wydaje się, że jeżeli będziemy do nich ślepo dążyć, to wyjdziemy na tym, jak jeden
z naszych rodaków na mydle. W Polsce jeden urzędnik przypada na milion euro unijnych funduszy, tymczasem
Unia Europejska zaleca, by na każdy milion przypadało nie dość, że dwóch urzędników, to jeszcze do tego „połówka”. Bynajmniej, nie do wypicia, chodzi o połówkę urzędnika. Nic dziwnego, że rośnie armia dobrze wynagradzanych ludzi specjalizujących się w unijnych dotacjach. „Strategów” produkujących masowo programy rozwoju,
spójności, a nawet – po wzniesieniu się na szczyt intelektualnych możliwości – „ramy odniesienia”. Tak powstają
dokumenty, formularze i broszury o objętości idącej w miliardy stron i zajmujące kolejne miliony gigabajtów pamięci. Pracy jest co niemiara. Jeden urzędnik sprawdza drugiego, wszyscy pracują w pocie czoła biorąc udział
w szkoleniach, konferencjach, sesjach wyjazdowych, konsultacjach… A co na to budowlańcy? Czekają na sygnał
do startu i rozmyślają, jakie maszyny będą potrzebne do realizacji rysujących się na horyzoncie inwestycji.
No właśnie, jakie? Specjalistyczne czy uniwersalne? Wiele zależy od tego, czy polskie firmy zyskają wreszcie poczucie stabilności, czy będą mogły snuć plany na lata, a nie na tygodnie a w najlepszym przypadku miesiące? Jeżeli tak się stanie, to potrzebować będą wyspecjalizowanych maszyn. A to może oznaczać koniec polskiego eldorado dla firm oferujących koparko-ładowarki. Może, ale wcale nie musi. Polska cały czas nie schodzi z europejskiego podium dla nabywców tych maszyn. Volvo CE nie sprzeda im już koparko-ładowarek, zlikwidowało produkcję. Życie nie znosi jednak próżni, jak największy kawałek z koparko-ładowarkowego tortu próbują wykroić
dla siebie coraz to nowe firmy. Ostatnio tureckie, choć ich maszyny nie należą wcale do najtańszych.
Czy nabywcy sprzętu i maszyn budowlanych kierują się jedynie ceną? Gdy ostatnio zadałem takie pytanie doświadczonemu drogowcowi, ten odparował: Coś pan, czy widać u mnie „chińczyki”?! Czy oznacza to, że dla
Polaka liczą się marka, jakość i serwis?
Jacek Barański
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Targi w cieniu wielkich maszyn
Podczas targów Autostrada-Polska, które od 31 maja do 2
czerwca odbędą się w Targach Kielce zaplanowano wiele
atrakcji dla wystawców i zwiedzających. Nadchodząca edycja
wystawy będącej najważniejszym wydarzeniem branży budownictwa drogowego w Europie Środkowo-wschodniej, zapowiada się wyjątkowo!
XXII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego to wydarzenie, które co roku przyciąga do Kielc przeszło czterysta
firm z ponad dwudziestu krajów całego świata. W minionym
roku z ofertą czołowych, międzynarodowych marek można
było zapoznać się na imponującej powierzchni dwudziestu
tysięcy metrów kwadratowych. Potężne maszyny i najnowocześniejsze rozwiązania obejrzało ponad piętnaście tysięcy
profesjonalnych zwiedzających. Wszystko wskazuje na to, że
tegoroczne targi wypadną jeszcze lepiej.
W programie nadchodzącej edycji znajduje się między innymi kilkanaście spotkań podejmujących tematy najważniejsze
dla branży, a wśród nich konferencja „Stalowe czy betonowe
drogowe obiekty mostowe”, organizowaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Polską Izbę Konstrukcji Stalowych oraz konferencja „Jak dobrze i efektywnie zarządzać
infrastrukturą drogową i kolejową”, której organizatorem jest
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział
Kielce i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kielce. Targom po raz piąty towarzyszyć będzie Salon
Kruszyw przygotowywany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
Program tegorocznych targów Autostrada-Polska oprócz
konferencji, debat i warsztatów obejmować będzie rów-

YOKOHAMA inwestuje
Japoński koncern YOKOHAMA Rubber Co. ogłosił zakup
wszystkich akcji producenta opon przemysłowych i rolniczych Alliance Tire Group. Inwestycja ta jest kolejnym etapem planu realizacji rozszerzenia oferty handlowej marki
o opony przemysłowe i rolnicze. Łączna wartość transakcji
wyniosła 1,2 miliarda dolarów amerykańskich.
Działania związane z zakupem udziałów Alliance Tire Group
przez koncern YOKOHAMA prowadzone były od końca ubiegłego roku, a cały proces został zakończony pod koniec marca. Alliance Tire Group (ATG), z siedzibą w Holandii, jest znanym producentem opon radialnych i diagonalnych dla rolnictwa, prze-

YOKOHAMA Rubber Co. jest najstarszym w Japonii i jednym z największych na świecie producentów ogumienia także do wozideł sztywnoramowych
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Ubiegłoroczną edycję wystawy Autostrada-Polska odwiedziło ponad piętnaście tysięcy
gości. Wszystko wskazuje na to, że tegoroczne targi wypadną jeszcze okazalej

nież cieszący się coraz większą popularnością konkurs
operatorów koparek Big Bau Master. Podczas rywalizacji,
swoje umiejętności będą mogli sprawdzić operatorzy maszyn budowlanych, którzy zmierzą się z zadaniami wymagającymi precyzji i opanowania.
Tegoroczne targi w Kielcach będą kompleksowo zaspokajać
potrzeby firm z branży drogowej, bowiem jednocześnie
z wystawą Autostrada-Polska zaplanowano dodatkowo trzy
inne imprezy związane z drogownictwem, infrastrukturą,
transportem drogowym i technologiami parkingowymi – XII Międzynarodowe Targi Infrastruktury, Salon Technologia i Infrastruktura Lotnisk TRAFFIC-EXPO – TIL, VIII Międzynarodowe Targi Transportu Drogowego – Pojazdy Użytkowe ROTRA oraz II Salon Europarking.
mysłu, budownictwa i leśnictwa. Produkty oferowane pod
markami Alliance, Galaxy, Primex są dostępne w stu dwudziestu
krajach na świecie, między innymi na rynkach Ameryki Północnej oraz Europy. Na początku tego roku firma uruchomiła fabrykę produkcji opon w Dahej, w Indiach. W nowoczesnym zakładzie, wytwarzane jest specjalistyczne ogumienie przeznaczone
między innymi do ciągników, kombajnów i opryskiwaczy.
Ekspansja w obszarze opon przemysłowych jest jednym z kluczowych elementów strategii YOKOHAMA Rubber Co. będącej najstarszym w Japonii i jednym z największych na świecie
producentów ogumienia do wszystkich typów pojazdów, posiadającym obecnie 145 oddziałów na wszystkich kontynentach i 44 filie. Wysokiej jakości opony premium produkowane
są w 13 fabrykach, z których sześć znajduje się w Japonii, trzy
w USA, jeden w Rosji, pozostałe w innych krajach azjatyckich.
Obecnie koncern realizuje kolejny etap średniookresowego
planu zarządzania Grand Design 100 na lata 2015-2017, w ramach którego rozwija działalność handlową w segmencie dużych opon radialnych dla branży górniczej i segmentu maszyn budowlanych. Jednym z jego elementów było uruchomienie w ubiegłym roku nowej fabryki ogumienia do pojazdów ciężarowych i autobusów w stanie Missisipi (USA). Długofalowym celem koncernu YOKOHAMA Rubber Co. jest
umocnienie pozycji w segmencie opon ciężarowych, przemysłowych oraz ogumienia do maszyn budowlanych.
Ostatecznie przejęcie Alliance Tire Group ma mieć miejsce
w lipcu tego roku. Transakcja będzie sfinalizowana po spełnieniu wszystkich niezbędnych warunków formalnych.
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Schody do spycharki
Jak co roku w maju w branżowych rozmowach pojawia się temat targów. Tym razem najczęściej rozmawia się o tym, jak
było na Baumie. Potem pada pytanie – jedziecie czy nie jedziecie do Kielc? A może lepiej by się wybrać na jakieś targi lokalne? Szczecin, Bydgoszcz, a może Hillhead? Zdania są – jak
zwykle – podzielone. Są tacy, którzy cały rok głośno mówili – nigdy więcej targów w Polsce. I nagle widzimy nazwę tej
firmy na liście wystawców Autostrady. Są tacy, którzy obiecali
sobie, że ich noga więcej w Kielcach nie postanie i rzeczywiście na targach ich nie będzie. Wiele firm mówi szczerze, że
Bauma wyczerpała im cały tegoroczny budżet na targi. Zafundowali klientom z Polski super wycieczkę do Monachium
i w kieszeniach pokazało się dno... Ale nie żałują. Warto było
spędzić kilka dni z klientami, pokazać im maszyny, jakich
w Polsce raczej nie zobaczą. Żaden z fundatorów nie przejmuje się wcale, że nie dało się utrzymać swojej „wycieczki” tylko
w wybranym stoisku. Nie, nie, w Monachium nie warto pilnować swoich gości, by byli zafiksowani wyłącznie na jednej marce. Oni przyjeżdżają, by wziąć udział w wielkim widowisku
branży maszynowej, powinni zobaczyć jak najwięcej i po prostu odetchnąć atmosferą maszynowego high life. Zapamiętają, dzięki komu to widzieli – i o to właśnie chodzi.
Ale przy okazji nasuwa się taka refleksja – dlaczego u nas
wciąż nie udaje się stworzyć takiej atmosfery - rozmachu, wystawy, wielkiego świata? Kto jest winien – organizatorzy, wystawcy, a może... nasza mentalność?
Spójrzmy na taki drobiazg, jak dostęp do maszyn. Wszędzie
na świecie maszyny przygotowuje się tak, by podczas targów
wsiedli do nich zwiedzający. Obejrzeli wnętrze, wypróbowali fotel, zrobili sobie selfie. Dzieci mogą bez przeszkód pobawić się
joystickiem, dorośli mogą wejść do łyżki koparki, stanąć
przy ogromnym kole ładowarki. Po to właśnie stawia się
przy tych największych maszynach podesty i schody. Nawet panie na obcasach wejdą po nich bez problemu. Jak jest u nas?
Owszem, maszyny szykuje się jak na konkurs piękności,
nabłyszcza gumy, plastiki, poleruje lakier. Niektóre nie są już
także – jak do niedawna – zamknięte na cztery spusty. Na ubiegłoroczny Intermasz Dressta przywiozła nawet specjalnie zaprojektowane schody, które miały tylko i wyłącznie ekspozycyjny
charakter, a ich jedynym zadaniem miało być ułatwienie zainteresowanym dostępu do prezentowanej spycharki. Świetną zabawę mieli także wszyscy, którzy wpadli na pomysł wejścia
do kabiny wozidła Komatsu eksponowanego w Kielcach. Nie
był to może wyczyn podobny do „zdobycia” kabiny gigantycznego Liebherra tradycyjnie zdobiącego baumowe maszynowe
miasteczko tej firmy, ale przyjemność na pewno porównywalna.
Do niedawna jednak w na polskich imprezach targowych maszyny stały jak na wystawie sklepu i nie wiadomo było nawet,
kto ma do nich kluczyki. Zainteresowani bliższym kontaktem
z maszyną bywali czasem dość ostentacyjnie ignorowani – jeśli oczywiście nie wyglądali na potencjalnych kupców.
Czasami nawet da się takie „podejście do klienta” racjonalnie
wytłumaczyć. Często jest bowiem tak, że na targach rolę eksponatu pełni sprzedana już mającemu w pobliżu siedzibę
przedsiębiorstwu maszyna. Trudno tak po prostu udostępniać
ją wszystkim targowym „gapiom”. A że odejdą od stoiska
rozczarowani, może nawet zrażeni do marki? No cóż – może
właśnie dlatego na Baumie można się poczuć jak w lunaparku,

sklepie z zabawkami, salonie VIP! Tam każdy witany jest uśmiechem i zachęcany do bliższego zapoznania się z targowymi
eksponatami. Czy to pan w garniturze, czy pani na szpilkach.
Także dzieci czy ludzie starsi. Tymczasem od kilku lat na polskich imprezach branży maszyn budowlanych słyszy się narzekania (słuszne), że targi bez publiczności nie mają sensu.
Wszyscy odczuwają jej brak. Powstała dziwna sytuacja – w ciągu ostatnich lat dorobiliśmy się pięknych hal wystawienniczych,
efektownych pawilonów, przeszklonych wież i dizajnerskich toalet. Zamiast szukać miejsca na nieużytkach czy fabrycznych zapleczach, parkujemy wygodnie w wielopoziomowych
garażowcach. Mamy do dyspozycji klimatyzowane sale z system
audio. To jednak nie wystarczy, by targi się udały... Owszem, kiedyś w Kielcach nie było gdzie zaparkować, po drodze do stoiska
brudziło się buty, a nawet nogawki spodni, w pawilonach nie było czym oddychać. Pamiętamy i taka edycję, kiedy wystawcy nie
zmieścili się w halach i część stoisk ulokowano w namiotowej dobudówce. Dodajmy – przeciekającej dobudówce. Ale targi odwiedzały wtedy prawdziwe tłumy zainteresowanych. Przez bramę
wlewały się istne rzeki gości, a hotele rezerwowano na kilka lat
naprzód. Lub nocowano kilkadziesiąt kilometrów od Kielc.
To były inne czasy – powie ktoś. Nie było internetu, to jasne,
że nikt nie będzie teraz jechał przez pół Polski, by obejrzeć
maszynę, o której może sobie poczytać przy własnym biurku. I z łatwością wygugluje sobie adres najbliższego miejsca,
gdzie będzie mógł ją zobaczyć na żywo. Oczywiście nie sposób odmówić racji takiemu rozumowaniu. Ale jak wobec tego
wytłumaczyć fenomen rekordowej frekwencji na Baumie? Co
skłoniło ponad 580 tysięcy osób, by jednak wsiadły do samochodów, pociągów i samolotów, odstały w korkach i kolejkach,
by znaleźć się na terenie Messe München?
To zadanie dla socjologów, dla specjalistów od marketingu i promocji. My patrzyliśmy na to z zazdrością. Pozytywną zazdrością,
z uczuciem, że bardzo byśmy chcieli mieć taką nawet kilka rozmiarów mniejszą „Baumę” i w Polsce. Podejmowane były, są i będą próby zorganizowania podobnej imprezy. Wszystkim kibicowaliśmy i angażowaliśmy się w ich promocję. To się na pewno nie
zmieni. Skoro jednak chcemy się uczyć od mistrzów, rozważmy
jeszcze jedną marketingową sztuczkę. Bo oto mamy wielkie targi,
do których wszyscy szykują się miesiącami, a nawet latami. Powstają nowe modele maszyn, wszyscy na to czekają, ale producentom (wystawcom) ta świadomość nie wystarcza. Podgrzewają
atmosferę, zawczasu informując, co będzie można zobaczyć
na targach. Nie zawsze podawane są szczegóły. Jednak większość producentów wie, że właśnie uchylenie rąbka tajemnicy wyzwolić może impuls kupienia biletu i zamówienia hotelu.
Targi się kończą, tereny wystawiennicze pustoszeją. Żeby
wysiłek włożony w przygotowanie imprezy nie poszedł
na marne, musi ona nadal żyć w świadomości osób z branży. Choć od Baumy minęło już kilka tygodni, do naszych mailowych skrzynek codziennie trafiają potargowe materiały.
Producenci wiedzą, jak ważną rolę w kreowaniu imprez
targowych odgrywają branżowe media. Że to od nas w dużej
mierze zależy, czy o targach i ich premierach po kilku dniach
się zapomni, czy też nadal będzie się dyskutować i je przeżywać. Na zrozumienie tego w Polsce też czekamy i liczymy,
że w końcu się doczekamy!
Magdalena Ziemkiewicz
Redaktor Naczelna „Pośrednika Budowlanego”
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Polsad sprzedaje i naprawia maszyny Merlo
Historia firmy Polsad bierze swój początek w roku 1989 w Kutnie. W pierwszych latach podstawą jej działalności było świadczenie usług transportowych oraz spedycyjnych. Nieco później Polsad uczynił kolejny krok udanie wkraczając do branży pojazdów i maszyn budowlanych. Dziś może poszczycić się latami udanej współpracy z renomowanymi producentami
i sprzedażą polskim klientom blisko siedmiu tysięcy jednostek sprzętowych różnego typu
Polsad to firma z bogatymi
tradycjami i olbrzymim potencjałem. Wynika to nie tylko
z lat doświadczeń i posiadania wykwalifikowanej kadry
fachowców, ale także bardzo
dogodnego położenia. Centrala firmy mieści się w Kutnie, oprócz tego posiada ona
oddziały handlowo-serwisowe w Rzgowie koło Łodzi,
Nowych Skalmierzycach koło
Kalisza, Starym Mieście nieopodal Konina i w Worowie
w pobliżu Grójca. We wszystkich swych placówkach
Polsad zatrudnia obecnie
dwieście osób, z czego połowa to pracownicy zajmujący
się na co dzień naprawą pojazdów i maszyn. Są oni
wspierani przez specjalistów
wsparcia technicznego, koordynatorów poszczególnych
oddziałów serwisowych oraz
pracowników magazynów
części zamiennych.
Struktura zatrudnienia pokazuje wyraźnie, że Polsad stawia na rozwój obsługi posprzedażowej, w której kluczową rolę odgrywa serwis.
Ze względu na specyfikę dzia-

łania klienci firmy oczekują
szybkiej reakcji serwisu polowego i skutecznej naprawy
maszyny w miejscu jej przestoju. By sprostać tym oczekiwaniom, Polsad rozbudował
flotę pojazdów serwisowych.
Firma posiada trzydzieści samochodów Renault Master
z pełnym wyposażeniem serwisowym oraz kilkanaście
mniejszych pojazdów pomocniczych, które służą na przykład do szybkich dostaw części zamiennych bezpośrednio
na plac budowy. Polsad

Bardziej skomplikowane naprawy i remonty maszyn przeprowadzane są w dobrze wyposażonych halach poszczególnych placówek serwisowych Polsadu

Firma specjalizuje się w wymagających odpowiedniego doświadczenia i oprzyrządowania
warsztatowego naprawach obrotowych ładowarek teleskopowych
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Polsad dysponuje rozbudowaną flotą środków transportu wykorzystywanych między innymi do przewozu maszyn budowlanych

utrzymuje też specjalistyczny
park samochodowy na potrzeby transportu wewnętrznego. Jego zadaniem jest
przede wszystkim dostarczanie sprzedanego sprzętu
do nabywców oraz przywożenie zepsutych maszyn do serwisu stacjonarnego. Zdecydowana większość prac serwisowych i napraw odbywa
się w terenie. Pod stałą opieką mechaników Polsadu znajdują się nie tylko maszyny budowlane, ale także pojazdy,
ciągniki i wózki widłowe.
Bardziej skomplikowane naprawy i remonty maszyn prze-

prowadzane są w dobrze wyposażonych halach poszczególnych placówek serwisowych Polsadu. Wykonuje się
tam remonty, których nie
można przeprowadzić w warunkach polowych. Serwis
stacjonarny zajmuje się również remontami kapitalnymi
maszyn budowlanych. Polegają one na wymianie podwozi czy innych dużych podzespołów, kasowaniu luzów,
diagnozowaniu i usuwaniu
skomplikowanych usterek
w układzie hydraulicznym
i elektrycznym maszyny. Konsekwentne inwestycje w infrastrukturę serwisu stacjonarnego i mobilnego w połączeniu z optymalnym położeniem
oddziałów Polsadu sprawiły,
że osiągnięto najwyższy stopień skuteczności nie spotykany w żadnej innej tego typu
firmie w Polsce.
Polsad oferuje swym klientom
szeroki zakres umów serwisowych. Są one zawsze indywidualnie dopasowywane do konkretnych potrzeb. Największą
popularnością cieszą się umowy obsługowo-eksploatacyjne,
zawierane przy zakupie maszyny. W jej cenę wliczone są

MASZYNY BUDOWLANE

Skuteczność działania oraz posiadanie wykwalifikowanego personelu i wyposażenia warsztatowego sprawiły, że Polsad podjął decyzję o zintensyfikowaniu współpracy z Merlo Polska

koszty wszystkich przeglądów
i pełnej obsługi serwisowej.
Zwykle klienci wybierają wariant umowy, w której okres jej
trwania pokrywa się z czasem
obowiązywania
gwarancji
na daną maszynę.
W grudniu 2012 roku zawarto
umowę, na mocy której
Polsad stał się autoryzowanym dealerem maszyn marki
Merlo przeznaczonych dla
branży budowlanej, rolniczej
oraz zastosowań przemysłowych. Sprzedawany sprzęt został oczywiście objęty opieką
serwisową Polsadu. Oprócz
napraw gwarancyjnych serwis
firmy oferuje także pełną gamę
usług posiadaczom maszyn
starszych, eksploatowanych
po okresie gwarancji. Firma
specjalizuje się w wymagających odpowiedniego doświadczenia i oprzyrządowania warsztatowego naprawach
obrotowych ładowarek tele-

o jego budowie podjęto za namową dyrektora zarządzającego Merlo Polska Mirosława
Wróbla. Inwestycja jest już
mocno zaawansowana. Ukończono szkielet hali, dalsze prace budowlane i wykończeniowe mają zakończyć się na jesieni. Wówczas to w liczącej czerysta pięćdziesiąt metrów kwadratowych placówce
rozpoczną się pierwsze remonty i naprawy maszyn Merlo.
W wyposażonej w specjalistyczny sprzęt hali serwisowej
przeprowadzać będzie moż-

Struktura zatrudnienia pokazuje wyraźnie, że Polsad stawia na rozwój obsługi posprzedażowej, w której kluczową rolę odgrywa serwis

skopowych.
Skuteczność
działania, szybkość reakcji
oraz posiadanie wykwalifikowanego personelu i wyposażenia warsztatowego sprawiły,
że Polsad podjął decyzję
o zintensyfikowaniu współpracy z Merlo Polska. W Kutnie
powstaje właśnie Centrum
Serwisowe Merlo. Decyzję

na nawet najbardziej złożone
naprawy i remonty. Placówka
w Kutnie obsługiwać będzie
użytkowników maszyn Merlo
z całej Polski. Naprawami zajmie się kadra mechaników
specjalizujących się od ponad jedenastu lat w diagnozowaniu usterek i naprawie ciężkiego sprzętu budowlanego.

Olbrzymie doświadczenie odpowiednio przeszkolonych
mechaników wsparte możliwością korzystania ze specjalistycznych komputerów diagnostycznych do układów hydrostatycznych Bosch Rexroth
i Sauer, które udostępniła fabryka Merlo – sprawiły, że o jakości świadczonych przez
Polsad usług serwisowych stało się głośno w najdalszych zakątkach Polski. Do serwisu trafiają już nie tylko użytkownicy
pojedynczych maszyn, ale także prywatni importerzy, którzy
sprowadzili sprzęt Merlo z zagranicy i potrzebują pilnej i fachowej pomocy serwisowej.
Polsad kieruje swą ofertę
usług serwisowych do klientów z całej Polski. Jeżeli maszyna wymaga skomplikowanej naprawy, której nie można przeprowadzić bezpośrednio na placu budowy, jej właściciel może skorzystać
z transportu Polsadu i dostarczyć ją do serwisu stacjonarnego. W każdej sytuacji liczyć
może na fachową pomoc nawet przy najbardziej złożonych
naprawach. Serwis Polsadu
obsługujący maszyny Merlo
imponuje skutecznością i cieszy się coraz większą renomą.
Nic zatem dziwnego, że trafiają tu maszyny tej marki z najdalszych zakątków Polski.
Także takie, z naprawą których nie potrafił poradzić sobie żaden inny
serwis w kraju.
www.polsad.net
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Hyundai HL980 – ładowarka szyta na miarę
Podczas targów Bauma w Monachium Hyundai zaprezentował nową
ładowarkę kołową HL980. Maszyna skonstruowana została zgodnie z najwyższymi standardami, a przy pracach nad nią brano pod uwagę potrzeby
operatorów z całego świata. Aby poznać ich oczekiwania Hyundai
zdecydował się na przeprowadzenie specjalnej ankiety
Ładowarka HL980 ma masę
roboczą 31.000 kg i jest napędzana najnowszym silnikiem
SCANIA DC13, który spełnia
wymogi Stage IV bez konieczności stosowania filtra cząstek stałych (DPF). W porównaniu z poprzednimi modelami z serii 9A, nowa maszyna zużywa o dziesięć procent
mniej paliwa i jest nawet
o osiem procent bardziej wydajna. Maszynę wyposażono
w imponującą przestronnością kabinę z zabezpieczeniami ROPS/FOG/FOPS. Miejsce
pracy operatora zostało doskonale wygłuszone przy wykorzystaniu najnowszej technologii ograniczania hałasu.
Dźwignia zintegrowanego regulatora elektrohydraulicznego umożliwia operatorowi łatwą obsługę osprzętu i dzięki
temu ogranicza jego zmęczenie, co prowadzi do poprawy
wydajności. Podobnie, jak
w pozostałych modelach typoszeregu HL, w ładowarce
HL980 zastosowano cały szereg rozwiązań czyniących ją
bardziej przyjazną dla środowiska naturalnego.
Dzięki funkcji automatycznemu wyłączania silnika ograniczane są zużycie paliwa
i emisja dwutlenku węgla. Silnik wyłączany jest każdorazowo po przejściu maszyny
w stan bezczynności. Operator może wybrać tryb eksploatacji i czas bezczynności
w zależności od środowiska
pracy, co pozwala jeszcze
bardziej zwiększyć wydajność. Pięciobiegowa przekładnia ze sprzęgłem ryglowym pozwala dodatkowo
ograniczyć zużycie paliwa
w różnych warunkach pracy.
Wskaźnik ECO zapewnia
ekonomiczną eksploatację
8 Pośrednik Budowlany

na stałym poziomie dzięki
częstemu kontrolowaniu stanu pracy maszyny. Kolor
wskaźnika zmienia się wraz
ze zmianą momentu obrotowego silnika i poziomu zużycia paliwa. Ponadto monitoruje on zużycie paliwa, wyświetlając na monitorze wartość średnią i całkowitą.
Po naciśnięciu pedału przyspieszenia – z funkcją ECO – operator ocenia, czy maszyna pra-

maszyny oraz skraca czas potrzebny na przeglądy i naprawy.
Ładowarka Hyundai HL980
może być również wyposażona w mosty HD, zarówno
przedni, jak i tylny. Układ
chłodzenia mostów można zamówić jako opcję.
System audionawigacyjny
(Infotainment) firmy Hyundai
usprawniający pracę. Ładowarka kołowa HL980 na bieżąco pokazuje operatorowi

Do standardowego wyposażenia ładowarki HL 980 należą wielofunkcyjne dźwignie sterowania wysięgnikiem, łyżką i trzecim obwodem hydraulicznym

cować może w trybie ekonomicznym, w którym zużycie paliwa jest mniejsze. W ładowarkach z serii HL korzystać można również z ogranicznika prędkości jazdy. Operator maszyny
może regulować prędkość w zakresie od dwudziestu do czterdziestu kilometrów na godzinę.
W ten sposób dopasowuje ją
do konkretnych warunków pracy, co poprawia wydajność.
Innowacyjny system telematyczny Hyundai HI-MATE umożliwia
pobieranie parametrów roboczych wyświetlanych na monitorze, lokalizację GPS, śledzenie
informacji
diagnostycznych
i przeglądanie ich na komputerze
osobistym za pomocą Internetu.
HI-MATE daje właścicielowi kontrolę nad efektywnością pracy

informacje o stanie maszyny.
Ta funkcja jest szczególnie
ważna podczas pracy w trudnych warunkach, umożliwiając poprawę wydajności.
Siedmiocalowy dotykowy
monitor panoramiczny przypomina wyświetlacz smartfona – jest większy niż w poprzednich modelach, stał się
też bardziej czytelny. System
audio, w którego skład wchodzi również radio, może być
obsługiwany w trybie profilu
Bluetooth „wolne ręce”. System audionawigacyjny obsługuje też funkcję Miracast, która łączy się przez Wi-Fi ze
smartfonem i umożliwia korzystanie z jego funkcji na dużym
ekranie, w tym z nawigacji,
przeglądarki internetowej oraz

odtwarzacza wideo i audio.
Ekran dotykowy i regulatory
elektrohydrauliczne pozwalają na sterowanie poprzez
ekran dotykowy funkcjami,
takimi jak: delikatne hamowanie, priorytet łyżki oraz tryb
blokowania wysięgnika. Funkcja delikatnego hamowania
pozwala na łagodne zatrzymanie maszyny, niweluje
wstrząsy i redukuje prędkość
osprzętu w końcowej fazie ruchu. Funkcję tę można w razie
potrzeby łatwo wyłączyć.
W ładowarkach serii HL poprawiono precyzję ruchów
wysięgnika. Efekt uzyskano
dzięki dodatkowej kalibracji
wagi. Funkcja automatycznego lub ręcznego ważenia
znacząco poprawia wydajność pracy. Ikony pokazujące błędy ważenia i dwukolorowy wskaźnik masy na monitorze umożliwiają dokładne
ważenie, wspomagając skuteczne efektywność wykorzystania maszyny.
Inżynierowie firmy Hyundai
opracowali nową konstrukcję
specjalistycznych łyżek. Są
one przeznaczone specjalnie
do ładowarek kołowych z serii
HL. Zmodernizowane łyżki charakteryzujące się teraz lepszym
współczynnikiem napełniania,
otrzymały teraz dodatkowe zabezpieczenie przed wysypywaniem się ładunku oraz łatwe
do wymiany płyty ochronne.
Testy przeprowadzone w rzeczywistych warunkach wykazały, że w porównaniu z maszynami serii 9A, ładowarka HL980
wyposażona w nową łyżkę jest
nawet o osiem procent wydajniejsza. Opcjonalnie nowa ładowarka dostępna jest również w wersji XTD (o większej
wysokości wysypu).
Konstruktorzy nowej maszny
zadbali o łatwy dostęp do komory silnika. Wystarczy naciśnięcie przełącznika, aby odsunąć pokrywę. Jest to całkiem nowa funkcja, której nie
było w ładowarkach
Hyundai poprzednich generacji.
www.amago.pl

FINANSE

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

wej opisującej jej szczegóły.
Płatność następuje po wykonaniu remontu i zatwierdzeniu kosztorysu przez klienta.
Z pożyczki finansować można również doposażenie maszyn, takie jak łyżki do koparek
i ładowarek, młoty hydrauliczne, nożyce, piły, rozdrabnia-

cze, frezarki, szybkozłącza,
chwytaki, glebogryzarki, lemiesze, pługi, walce wibracyjne,
widły, zrywaki, ramiona koparkowe, ogumienie oraz systemy
sterowania pracą maszyn. SG
Leasing Equipment dokonuje
zapłaty na podstawie faktury
dealera zaakceptowanej przez

klienta. Ubiegający się o pożyczkę na remont lub modernizację maszyny składają
wniosek i dokumenty, jak
w procedurze uproszczonej
dla branży budowlanej. Warunkami otrzymania pożyczki
przez firmy nie będące do tej
pory klientami SG Equipment
Leasing Polska jest obrót
za ostatni rok wynoszący minimum milion złotych, osiągnięcie zysku netto i co
najmniej pięcioletni
okres działalności.
www.sgef.pl
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Nowe lustro Trimble AT360 – lekkie i poręczne
Jedną z licznych nowości, jakie firma Trimble zaprezentowała na monachijskich targach Bauma, było aktywne lustro polowe AT360. Posiada ono najbardziej zaawansowane funkcje dotychczasowych urządzeń
tego typu, jak na przykład Tracker, czyli niezwykle zaawansowany tryb
śledzenia, ale jest od nich lżejsze i ma mniejsze rozmiary
Konstrukcja polowego lustra
Trimble AT360 została oparta
na lustrze „maszynowym”
MT900, stosowanym na przykład w równiarkach. Nowe
urządzenie jest jednak dużo
lżejsze i ma bardziej kompaktowe rozmiary, dzięki czemu
o wiele łatwiej poruszać się
z nim po placu budowy,
zwłaszcza podczas wielogodzinnej pracy. Opracowano je
z myślą o zastosowaniach typowo inżynieryjnych, dlatego
zapewnia bardzo dużą dokładność i jest wysoce odporne na najtrudniejsze warunki
eksploatacji. Podobnie, jak
pozostałe lustra Trimble, model AT360 komunikuje się
z tachimetrem za pomocą
unikatowego kodu. Operator
urządzenia ma w tym celu
do wyboru aż osiem kanałów.
Parowanie lustra z tachimetrem sprawia, że dany tachimetr „śledzi” konkretne lustro. W konkurencyjnych rozwiązaniach pozbawionych tej
funkcji istnieje ryzyko, że gdy
na linii pomiaru sygnału znajdzie się kolejne lustro, nastąpi „przejęcie” tachimetru
do innej (nie zadanej) jednostki. Najłatwiej wyobrazić to
sobie na placu budowy, gdzie
pracuje kilka równiarek. Maszyny te mają lustra zamontowane na podobnej wysokości, więc gdy się wymijają,
mogłoby dojść do sytuacji, że
lustro A „pojedzie” z tachimetrem nr 2, a lustro B z tachimetrem nr 1. Oczywiście
po pewnym czasie operatorzy
maszyn zauważą, że doszło
do zamiany tachimetrów, ale
może już dojść do sytuacji,
w której wprowadzone zostaną nieodpowiednie spadki.
Przywrócenie podłoża do stanu założonego w projekcie
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wiąże się ze stratą czasu i pociąga za sobą dodatkowe
koszty. Pionierskie rozwiązanie Trimble zapobiega takim
sytuacjom, dodatkowo ułatwiając odszukanie lustra
w sytuacji, gdy na przykład
przejeżdżający samochód

ciężarowy choćby na chwilę
zasłoni wizurę.
Na targach Bauma równie intensywnie promowano nowoczesne rozwiązanie Trimble
Connected Site, które umożliwia integrację w jeden spójny
system zarządzania wszyst-

jeżdżania do każdej maszyny
w celu pobierania lub wczytywania danych. Zdalne przesyłanie informacji dotyczy również projektów, co ogranicza
w znaczący sposób czas potrzebny do rozpoczęcia pracy
przy kolejnym zadaniu.
Kolejnym ciekawym rozwiązaniem wchodzącym w skład
systemu Trimble Connected
Site jest również funkcja
umożliwiająca zdalne podłączenie się do pulpitu maszyny,
a następnie przeprowadzenie
jej wstępnej diagnostyki. Pozwala ona zarówno na odczy-

Wszystkie urządzenia wspomagające pracę na budowie mogą być „spięte” w jeden system Trimble Connected Site skutecznie
ułatwiający efektywne zarządzenie sprzętem, w tym obsługę serwisową wykorzystywanych maszyn

Nowe lustro Trimble AT360 (z lewej)
jest odporne na trudne warunki eksploatacji i daje się łatwo przemieszczać po placu budowy. Model
MT1000 (z prawej) to jego poprzednik charakteryzujący się równie dużą
dokładnością, ale też większą masą

kich przyrządów wspomagających pracę na budowie.
Chodzi tu zarówno o urządzenia zamontowane na maszynach, jak również przenośne,
z których korzystają na przykład inżynierowie czy majstrowie. Dane tych urządzeń są
przesyłane do głównego serwera, a następnie analizowane przez menadżera zarządzającego konkretnym placem budowy lub kilkoma realizacjami
jednocześnie.
Zdalny dostęp do nich jest
możliwy za pomocą łącza internetowego. Takie rozwiązanie sprawia, że nie ma konieczności częstego wizytowania placu budowy i pod-

tywanie kodów błędów, jak
również zmianę ustawień określonych parametrów pracy.
Dzięki temu nie trzeba tracić
czasu, jaki byłby potrzebny
na dojazd i ręczną ingerencję
w ustawienia sprzętu, a jeśli już
zachodzi konieczność pojawienia się na placu budowy ekipy
serwisowej, to jest ona odpowiednio przygotowana do wykonania zaplanowanej obsługi
czy naprawy. Już w biurze wiadomo bowiem, co dzieje się
z maszyną. Łatwiej więc wyruszyć
do niej z konkretnym rozwiązaniem, aby zapobiec
postępowaniu awarii
lub ją usunąć.
www.sitech-poland.pl

KOMPONENTY

JOHN DEERE gotowy na Stage V
Obecnie stosowane silniki przemysłowe JOHN
DEERE spełniające normę Stage IV są też w 100%
gotowe na nadchodzącą normę Stage V
Firma JOHN DEERE projektując silniki spełniające normę emisji spalin Stage IV postarała się tak zaprojektować
układ oczyszczania spalin,
aby już na obecnym etapie
silnik spełniał normę Stage V. Norma emisji spalin
Stage V wymaga zastosowania filtra DPF jako obowiązkowego układu w systemie
oczyszczania spalin.
Obecnie silniki PowerTech
3029HFC, 4045HFC, 6068HF,
6090HFC i 6135HFC spełniają najnowsze normy emisji spalin Stage IIIB, Stage
IV/Tier 4 i są dostępne w mocach od 36 kW do 450 kW.
Wymienione silniki korzystają ze sprawdzonych i trwałych technologii oczyszczania spalin bazujących na katalizatorach SCR + DOC lub
kombinacji filtra DPF + SCR.
Technologie takie, jak chłodzony układ recyrkulacji
spalin EGR, turbosprężarka
o zmiennej geometrii (VGT)
i filtr wydechowy zawierający utleniający reaktor katalityczny oraz filtr cząstek stałych (DOC + DPF +SCR)
stanowią fundament rozwiązań mających na celu
spełnienie wymagań norm
Stage IV i Stage V. JOHN
DEERE – w zależności
od mocy silnika – stosuje
także pojedyncze lub podwójne
turbosprężarki,
które znacznie poprawiają
osiągi, szczególnie przy
dużych obciążeniach i pracy na dużych lub małych
wysokościach.
Obecnie JOHN DEERE wprowadza do swoich silników nowe, mniejsze wersje filtrów
wydechowych DPF i SCR
– nowe filtry są o około 15 %
mniejsze i lżejsze w porównaniu do wersji wcześniejszych.
Oprócz mniejszych wymia-

rów filtrów zmniejszy się również końcowa cena silnika.
Trwałość filtrów DPF stosowanych obecnie w jednostkach napędowych JOHN DEERE to 10.000 godzin.
Dla klientów, którzy nie chcą
stosować w swoich urządzeniach filtra DPF, JOHN DEERE
przygotował nową wersję silników PowerTech 4045HFC04
wyposażoną w katalizator
DOC i katalizator SCR bez
udziału filtra DPF. Silnik ten
dostępny jest w mocy od 63
kW do 104 kW (85 KM – 140
KM). Silniki JOHN DEERE wyposażane w układ SCR wymagający roztworu mocznika
(DEF) są dostarczane z układem dozującym zawierającym zbiornik na mocznik
z czujnikiem, przewody podgrzewane i całą instalację potrzebną do montażu układu
na urządzeniu.
TECHBUD jest generalnym
przedstawicielem w Polsce
firm JOHN DEERE i YANMAR. Oferuje silniki w wersjach standardowych i tworzy konfiguracje dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Prowadzi serwis stacjonarny i mobilny.
Firma
dysponuje
linią
warsztatową oraz narzędziami do przeprowadzania kapitalnych remontów silników
spalinowych. Specjalizuje
się w kompleksowych naprawach, głównych oraz
bieżących, silników przemysłowych zarówno wysokoprężnych jak i benzynowych.
Personel serwisu firmy
TECHBUD to wysoko wykwalifikowani specjaliści,
którzy są na bieżąco ze
zmianami w technologii
silników i ich serwisu – praktycznie
i teoretycznie.
www.silniki.info.pl
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Nie buduję domków z kart!
– Na początek ustalmy, czuje się Pan bardziej umysłem
ścisłym czy humanistą?
– Dlaczego pan o to pyta?

– Pytam Pana jako autora tekstów o maszynach budowlanych. Ciekawie je Pan personifikuje, widzi w nich aktorów, praca na budowie jest dla Pana spektaklem. Nie
wystarczy wszystkiego skwitować twierdzeniem, że lubi
Pan maszyny…
– Jestem absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Wybrałem ten kierunek właśnie dlatego, że
po części czuję się umysłem ścisłym, a po części humanistą.
W początkach mojej edukacji nie lubiłem pisać. Wstyd się przyznać, ale odpisywałem szkolne wypracowania od mojej siostry.
Człowiek się zmienia, to, co sprawiało mi kłopoty, naraz zaczęło przychodzić łatwiej. Przelewałem na papier moje myśli, skojarzenia. Stąd właśnie moje spojrzenie na maszyny budowlane.

– Rozwinął Pan twórczo siostrzaną licencję…
– Można tak powiedzieć. To, że teksty wychodzące spod mojego pióra nadają się do publikacji na łamach „Pośrednika Budowlanego” sprawia mi niekłamaną satysfakcję.

– Na co dzień opisuje Pan zalety maszyn Mecalac
klientom. Czy z całej Polski? Pytam, bo Mecalac Polska
najsilniejszą pozycję ma ciągle na południu kraju…
– Historycznie rzecz ujmując, najwięcej maszyn Mecalaca pracowało zawsze na południu Polski. Dlatego na początek zajęliśmy się regionami południowymi. Nie zaniedbujemy jednak pozostałych. Tam też pracują nasze maszyny i jest ich coraz więcej. Strategia naszego rozwoju określona została w projekcie
założycielskim Mecalac Polska w październiku 2012 roku. Mecalac jest firmą mocno stąpającą po ziemi, nie angażuje się
w projekty obarczone dużym ryzykiem, albo wręcz z założenia skazane na niepowodzenie. Rozwijamy się w sposób przemyślany, krok po kroku. Tworzymy mocne przyczółki, jeżeli zachodzi potrzeba cofnięcia się o krok, to zawsze możemy na nie
powrócić. Musimy jednak iść do przodu, dla tego założenia nie
ma alternatywy. Są klienci, którzy chcą kupić Mecalaka, ale
pod warunkiem otrzymania odpowiedniego wsparcia serwisowego. Determinuje to nasze działania. Jesteśmy coraz silniej
obecni w całej Polsce. Użytkowników naszych maszyn mogę
zapewnić, że nigdy nie zostaną pozostawieni sami sobie. Ich
obsługa będzie coraz lepsza dzięki inwestycjom. Część z nich
zaplanowana jest na ten rok, inne dokonają się w kolejnym. Nie
chodzi o to, by postawić domek z kart, lecz zbudować coś trwałego na solidnym fundamencie.

– Ze względu na sytuację na Ukrainie i załamanie rynku rosyjskiego, coraz trudniej o sprzedaż maszyn na Wschód.
Mecalac Polska miał odgrywać w tym znaczącą rolę…
– W strategii rozwoju Mecalac Polska istotną rolę odgrywa obecność na rynkach wschodnich. Nasza firma pełni rolę bramy
na Wschód. Moim zadaniem, ze względu na znajomość języka
rosyjskiego i doświadczenia zebrane podczas długiego pobytu
w Moskwie, jest jej jak najszersze uchylenie. Na razie sytuacja
wygląda tak, że sprzedajemy maszyny na Wschód, ale nie są
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Rozmowa z Andrzejem Getlerem,
wiceprezesem i dyrektorem operacyjnym
Mecalac Polska
to znaczące ilości. Na Baumie nawiązaliśmy kilka interesujących
kontaktów z firmami, które mogłyby być pomocne w zwiększeniu naszej sprzedaży. Chcemy budować swą pozycję na tamtejszych rynkach. Pomimo wszelkich trudności, o których Pan
wspominał, są tam klienci na nasze maszyny.

– Nie sposób zapytać o jednego z udziałowców Mecalac
Group, Georga Sicka. Menedżer mający za sobą wielkie
dokonania w firmie Wacker Neuson, przystąpił do Mecalac Group, by po krótkim czasie dość niespodziewanie
ją opuścić. Chętnie poznałbym tego przyczyny…
– Musiałby Pan zapytać o nie Zarząd Mecalac Group. Mnie trudno się na ten temat wypowiadać. Moje relacje z panem Georgiem Sickiem były bardzo luźne i nie miały praktycznego wpływu na działalność Mecalac Polska.

– Georg Sick w udzielonym mi wywiadzie stwierdził, że
Mecalac produkuje maszyny o nadzwyczajnych możliwościach, ale czyni zbyt mało, by przekonać do nich potencjalnych nabywców. Czy podziela Pan tę opinię?
– Innowacyjność i uniwersalność maszyn to bezsprzecznie
atut Mecalaca. Nasze maszyny są inne niż wszystkie pozostałe. Jeżeli bylibyśmy kolejnym dostawcą koparko-ładowarek,
to Mecalac nie byłby Mecalakiem. Zadanie Mecalac Polska
polega na tym, by przybliżyć konstrukcję, zasady prawidłowej obsługi i eksploatacji oraz możliwości maszyn Mecalac
klientom. Mecalac poddawany bywa skrajnie różnym
ocenom. Dla jednych to udziwniona konstrukcja, drudzy zachwycają się nim od pierwszego kontaktu, a jeszcze inni potrzebują więcej czasu do przekonania się do tej maszyny. No
cóż, innowacyjne konstrukcje mają już to do siebie. Mecalac
nie jest najłatwiejszy do sprzedaży, ale tylko przy pierwszej
transakcji. Ten, kto raz zdecydował się na Mecalaka, z
biegiem czasu staje się do niego coraz bardziej przekona-
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ny. Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo, że złoży zamówienie na kolejną maszynę. Tak czy inaczej, obok Mecalaka
nie przechodzi się obojętnie. Maszyna budzi emocje, przyznaję, że niekiedy skrajne.

– Mecalac to maszyna trudna w obsłudze?
– Zależy, co dla kogo znaczy trudna. Moim zdaniem Mecalac to
maszyna przyjazna dla operatora, można ją obsługiwać intuicyjnie. Mecalaka trzeba jednak najpierw zrozumieć. Nie mam tu
na myśli zrozumienia, do czego służy każdy przycisk, czy przełącznik, ale w jaki sposób efektywnie pracować. Innowacyjność
naszych maszyn polega na ułatwianiu życia operatorowi. Musi on
tylko wiedzieć, w jaki sposób te innowacje najlepiej wykorzystać.

– Obserwując Mecalaca, który potrafi zastąpić na budowie kilka maszyn, zadaję sobie pytanie, kto w Polsce ma
szkolić operatorów, tak aby byli oni w stanie zrozumieć
swoją maszynę i pracować w pełni efektywnie?
– Utrzymujemy kontakty z ośrodkami szkolenia operatorów, staramy się wspierać ich działania. Szkolenia powinny być prowadzone przez fachowców znających konstrukcję maszyny, wiedzących do czego i w jaki sposób można ją wykorzystać. Instruktorzy powinni wiedzieć, w jakich granicach mogą efektywnie
i bezpiecznie pracować maszyną, gdzie leży kres jej możliwości.
Najlepiej byłoby oczywiście powierzyć szkolenie osobie, która
spędziła odpowiednio długi czas w kabinie Mecalaca. Jest
dostatecznie doświadczona i potrafi przekazać swą wiedzę teoretyczną i praktyczną osobom rozpoczynającym dopiero swą
przygodę z naszymi maszynami.

– Rozwiązaniem byłoby chyba stworzenie specjalnych
ośrodków szkolenia operatorów Mecalaków. Może Mecalac Polska stworzy takowe, by wspomóc użytkowników
swych maszyn i jednocześnie stymulować sprzedaż?
– Wpadliśmy na taki pomysł i już go realizujemy. Mecalac Polska uruchomił właśnie program szkoleń praktyczno-teoretycznych dla użytkowników oferowanego przez nas sprzętu. Zajęcia na wybranych typach maszyn odbywać się będą w poszczególnych oddziałach Mecalac Polska. Jak już wspomniałem, towarzyszyć im będą zajęcia teoretyczne. Organizowane przez
nas cyklicznie warsztaty nie będą kończyć się egzaminami czy
wydawaniem uprawnień lub certyfikatów. Będzie to forma szkoleń wewnętrznych, których celem jest zapoznanie użytkowników z możliwościami Mecalaca, tłumaczenie specyfiki jego konstrukcji oraz ułatwianie pierwszych kroków w pracy na takim
sprzęcie. Dzięki temu, że operator pracujący dotychczas na maszynie innego typu zobaczy różnice w pracy na Mecalaku. Przekona się o jego zaletach, które są faktem, a nie pustymi sloganami. Prezentacja możliwości naszych maszyn będzie też oczywiście stymulowała sprzedaż maszyn. Nasze warsztaty, na których przekonywać chcemy dotychczas nie do końca przekonanych, nie pozostaną bowiem bez wpływu na podejmowanie decyzji o zakupach Mecalaków.

– Marzy się Panu Akademia Mecalaka? A może zawody
operatorów? Mistrzostwa Polski?
– Nasze hasło – „Bliżej Ciebie, by móc więcej” – pozostaje ciągle
aktulne. Staramy się być jak najbliżej naszych klientów. Akademia
Mecalaka jest pomysłem wpisującym się doskonale w strategię
naszego rozwoju. Wierzę, że już niedługo nadejdzie moment,
w którym otworzy swoje podwoje. Rywalizacja operatorów pracu-

jących na naszych maszynach pozostaje także jednym z moich
marzeń zawodowych. Operatorzy to grupa ciesząca się zawsze
szczególnymi względami. W Mecalac Polska doceniamy ich
kunszt, wsłuchujemy się chętnie w ich opinie. Organizacja zawodów byłaby ukłonem w kierunku operatorów i dodatkowym spoiwem wiążącym ich z naszą firmą.

– A jak Pan radzi sobie z koparką Mecalac? Mógłby Pan
wziąć udział w takich zawodach?
– Zdecydowanie lepiej idzie mi sprzedaż koparek. Mam uprawnienia i mogę oficjalnie pracować każdą maszyną oferowaną
przez Mecalac Polska, ale w żadnym razie nie określiłbym się
mianem wirtuoza wśród operatorów. I raczej nie zanosi się
na zmianę. Mówi się co prawda, że trening czyni mistrza, ale
mnie na takie ćwiczenia po prostu brakuje czasu.

– Spotykaliśmy się z opiniami osób uprzedzonych
do maszyn Mecalac. Niektórzy, nie mając zresztą żadnych doświadczeń z Mecalakiem, twierdzą, że to maszyny delikatne, podatne na awarie… Jak walczyć z takimi
uprzedzeniami?
– Malkontenci byli, są i będą. Na jednym biegunie są oni, na drugim zaś ludzie, którzy nie wyobrażają sobie pracy na innej maszynie niż Mecalac. Nasze maszyny bronią się same. Wystarczy
nieco się rozejrzeć, by je dostrzec. Często takie, które przepracowały już wiele lat. Awaryjność jest kwestią dyskusyjną. Proszę
mi zresztą pokazać maszynę, która się nigdy nie zepsuje.

– Powierzył Pan swego czasu jedną z kluczowych pozycji w Mecalac Polska kobiecie. Słyszałem, że eksperyment się nie udał?
– Powierzenia funkcji regionalnego kierownika sprzedaży kobiecie nie traktowałem nigdy w kategorii eksperymentu. Nie
patrzę, czy zatrudniana przeze mnie osoba to mężyczyzna,
czy kobieta. Ania odeszła nie dlatego, że się nie sprawdziła,
ale z zupełnie innych przyczyn. Kocepcji powierzania kluczowych stanowisk w firmie kobietom nie zarzucam. W Mecalac
Polska pracują zresztą panie, które nie mając wcześniejszych
związków z maszynami budowlanymi, są w stanie „zagiąć” niejednego z kolegów.

– Często mówi się o perspektywach, polskiego rynku.
Czy rzeczywiście tkwi w nim tak duży potencjał?
– Trudno to jednoznacznie oceniać, bo mimo łagodnej zimy inwestycje nie mogą na dobre wystartować. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatrywałbym raczej w sytuacji politycznej, związanej
ze zmianą ekipy rządzącej. Jestem jednak optymistą, choć widać, że rynek przyhamował, to mam nadzieję, że już wkrótce
przestaniemy jechać na zaciągniętym hamulcu.

– Na koniec chciałbym zadać Panu pytanie ze sfery prywatnej. Co może Pan powiedzieć o sobie czytelnikom
„Pośrednika Budowlanego”?
– Jestem szczęśliwym człowiekiem, mam rodzinę, dwóch synów, staram się być optymistą. Lubię swoją pracę, lubię podróżować, dlatego chciałbym aby nasz świat był wolny od zagrożeń tworzących przeszkody w swobodnym przemieszczaniu
się. Staram się znaleźć czas na odpoczynek. Cenię sobie bardzo życie rodzinne. Realizuję swą pasję, jaką jest żeglarstwo.

Rozmawiał: Jacek Barański
Pośrednik Budowlany

13

MASZYNY BUDOWLANE

Interhandler – firma z potencjałem!
Choć z firmą Interhandler łączyły nas zawsze
znakomite stosunki, od dawna nie odwiedzaliśmy jej głównej siedziby. Warto było jednak
przyjechać do Torunia, by przekonać się, jak
działa Interhandler pod nowym kierownictwem
Ostatnie zmiany w Interhandlerze przez pewien czas budziły w naszej branży sporo
sensacji prowokując do rozmaitych plotek. Postaraliśmy
się zatem ustalić, jak wygląda
sytuacja. Naszych czytelników najbardziej interesują
maszyny budowlane, stąd
najlepszym rozmówcą wydał
się nam nowy dyrektor sprzedaży działu maszyn budowlanych – Tomasz Wegner.
Doświadczony menedżer pracuje w firmie od dziewięciu lat,
do niedawna zarządzając jednym z czterech regionalnych
działów
sprzedaży
maszyn – Północnym. Nowe
otwarcie w dziejach Interhandlera postrzega jako pewnego
rodzaju przełom. Pozytywny
przełom. – Dysponujemy potężnym kapitałem, a są nim nasi pracownicy. Pracują wiele
lat, mają duże doświadczenie.
Chcemy to wykorzystać, zaangażować w pracę cały zespół,
wszystkich najlepszych ludzi,
jakich mamy – tłumaczy.
Interhandler opiera się w swej
działalności na trzech filarach.
Są nimi maszyny budowlane,
maszyny rolnicze i serwis. Kolejność i znaczenie ulega
zmianie. Najmniej wrażliwy
na czynniki zewnętrzne jak
sezonowość czy dostęp
do środków unijnych jest serwis. Rośnie jego waga i znaczenie, a w miarę nasycania
rynku maszynami, będą rosnąć także i potrzeby serwisowe. Interhandler jest na to
przygotowany, firma pracuje
nad dalszym poprawieniem
jakości obsługi serwisowej
nieustannie szkoląc swoich
pracowników z całej Polski.
Nie są to puste słowa – odwiedzając siedzibę Interhandlera
trafiliśmy na takie właśnie
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szkolenie. Wyglądało bardzo
poważnie, zauważyliśmy nawet, że uczestnicy musieli
na zakończenie rozwiązać
test. Szkolenia produktowe
odbywają się teraz co miesiąc.
Widać, że firma inwestuje
w zespół, ceniąc dobrych, doświadczonych
pracowników. – Nie planujemy żadnych
redukcji ani oszczędności. Patrząc w przyszłość szykujemy
się jednak na zmiany warunko-

ły szereg modeli różnego rodzaju maszyn ciężkich może
z powodzeniem konkurować
ze swymi odpowiednikami innych marek – mówi Tomasz
Wegner.
W Polsce nadal jeszcze popularne jest podejście, że nie
warto inwestować w maszynę
specjalistyczną, lepiej kupić
uniwersalną koparko-ładowarkę. To jednak będzie się zmieniać, bo przy realizacji poważniejszej inwestycji bardziej
ekonomicznie jest wykorzystywać maszynę cięższą.
W rezultacie pracę można wykonać łatwiej, szybciej i taniej. – Z miesiąca na miesiąc
obserwujemy wyraźne zmiany
w podejściu przedsiębiorców
do maszyn ciężkich – mówi

Tomasz Wegner jest zdecydowanym optymistą. Uważa, że największym kapitałem
Intehandlera są pracownicy mający długie doświadczenie w firmie

wane potrzebami rynku. Choć
JCB słynie z koparko-ładowarek i choć Interhandler jest nadal liderem w ich sprzedaży,
toruńska firma chce przesunąć
środek ciężkości na sprzedaż
maszyn Heavy Line. Realnie
oceniając sytuację, trend zakupu maszyn specjalistycznych,
przeznaczonych do konkretnych zastosowań, za jakiś czas
wyprze z rynku uniwersalne koparko-ładowarki. To się już
dzieje na zachodzie Europy,
także i u nas zmieni pozycję na
rynku koparko-ładowarek – tłumaczy Tomasz Wegner.
Interhandler chce być na to
odpowiednio przygotowany.
Ma dużo do zaoferowania.
– W ofercie JCB brakuje
na przykład spycharek, ale ca-

Tomasz Wegner. Oczywiście
nie oznacza to, że z rynku
znikną koparko-ładowarki. To
po prostu niemożliwe. Będą
tylko odgrywały na nim mniejszą rolę. JCB zresztą nieustannie modernizuje i ulepsza swój sztandarowy produkt. Z rynku zniknął na przykład model 2CX, ale w zamian
pojawił się na nim 3CX compact, który jest faktycznym następcą 2CX-a. Jeszcze tego
lata zapowiada się premiera
modelu 3CX G, ale szczegóły
owiane są jeszcze tajemnicą.
Interhandler może pochwalić się sukcesami w sprzedaży używanych maszyn JCB.
Nawet w dłuższym czasie
nie tracą one wiele na wartości, są nadal sprawne, za-

tem atrakcyjne i poszukiwane. W każdym oddziale Interhandler oferuje także maszyny na wynajem. To opcja
wygodna dla klientów, którzy mają do wykonania konkretną pracę.
Podczas wizyty w toruńskiej
siedzibie firmy Interhandler dowiedzieliśmy się także o ofercie warsztatów serwisowych.
Mechanicy naprawiają nie tylko sprzęt JCB. Są w stanie zająć się wszelkiego rodzaju maszynami. – Mamy bardzo dobrych fachowców, dla których
żadne wyzwanie nie jest
za trudne – chwali swoich pracowników Tomasz Wegner.
Serwis Interhandlera może
zaoferować swym klientom
konkurencyjne ceny. W przypadku napraw głównych są to
niebagatelne kwoty.
Odwiedziny naszej redakcji
w Interhandlerze przypadły
w przededniu kieleckiej Autostrady, w rozmowie musiało
więc paść pytanie o obecność przedstawiciela JCB
na kieleckiej imprezie. – Znaczenie targów nie jest już takie jak kiedyś. Ostatnimi laty
na targach brakuje odwiedzających – w zasadzie wystawcy
wzajemnie oglądają ekspozycję konkurentów. Uważam, że
bardziej efektywną formułą jest
na przykład zorganizowany
w ubiegłym tygodniu Dzień
Otwarty dla naszych klientów.
Oczywiście zapraszamy do naszego stoiska w Kielcach. Zawsze znajdziemy czas dla naszych fanów, klientów i tych,
co się jeszcze wahają. Nie planujemy pokazów, mimo że
dysponujemy zespołem operatorów, którzy potrafią „roztańczyć” nasze maszyny – tłumaczy Tomasz Wegner.
Choć bardzo na to liczyliśmy,
Interhandlerowi nie uda się
w Kielcach zaprezentować innowacyjnej koparki JCB Hydradig. Maszyna pojawi się
w Polsce dopiero po wakacjach. Planowane są
wówczas testy i pokazy u klientów.
www.interhandler.pl
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Nowe rozściełacze masy bitumicznej Caterpillar
Podczas targów Bauma Caterpillar zaprezentował cały szereg maszyn
do budowy dróg. Najciekawszą część ekspozycji stanowiły nowe rozściełacze masy bitumicznej AP300/355F oraz AP500/555F
Nowe modele rozściełaczy
AP300F (typ kołowy) i AP355F
(typ na gąsienicach gumowych) zaprojektowano z myślą o zapewnieniu wysokiej
efektywności pracy podczas
realizacji inwestycji średniej
wielkości, jakimi są na przykład parkingi, ulice miejskie,
ścieżki rowerowe, alejki czy
chodniki. W tym celu oba zostały wyposażone w elektrycznie nagrzewane stoły, dostępne w wersji z systemem wibracyjnym lub systemem wibracyjnym i listwą zagęszczającą.

sna jednostka jest oferowana
w różnych konfiguracjach odpowiadających normom emisji spalin na poszczególnych
rynkach, w tym spełniającej
wymagania krajów UE.
W obu maszynach zastosowano sterowany jednym
przełącznikiem układ automatycznego napełniania kanału ślimaka, który pozwala
na szybką zmianę kierunku
pracy przenośnika i ślimaka
dla utworzenia początkowej
warstwy materiału. Podobne
zalety ma układ podawania

strukcji gąsienicowej, takie
jak przyczepność i niski jednostkowy nacisk na podłoże,
z komfortem jazdy i właściwościami jezdnymi typowymi
dla rozściełacza kołowego.
Jego zasadniczym elementem są trwałe, odporne na zużycie gąsienice składające

modelu AP300 umożliwia jazdę z wyższą prędkością i wykonywanie „ciaśniejszych”
skrętów, dlatego jest znakomitym rozwiązaniem przy konieczności częstszej zmiany
miejsca pracy, w tym prowadzonej na ograniczonej przestrzeni. Standardowo napędzane są tylne koła, ale w ramach wyposażenia opcjonalnego można zamówić napęd
kół przednich, który polepsza
trakcję na wzniesieniach
i mniej zwięzłym podłożu.
Konsola sterownicza została

Rozściełacz masy bitumicznej AP300F to jedna z mniejszych maszyn tego typu
w ofercie amerykańskiego producenta, przeznaczona do budowy dróg osiedlowych, alejek czy chodników dla pieszych

System Mobil-Trac, którego zasadniczymi elementami są pasy gumowe i wahliwe
rolki jezdne, łączy zalety podwozia gąsienicowego, takie jak przyczepność i niski nacisk na podłoże, z prędkością jazdy i komfortem typowymi dla podwozia kołowego

Istotną zaletą nowych maszyn
są również zaawansowane
rozwiązania techniczne, z których najważniejsze to m.in.
ekonomiczny tryb pracy silnika, uproszczona obsługa podajnika oraz zautomatyzowany tryb jazdy.
Do napędu obu maszyn wykorzystano ten sam silnik Cat
C3.3B o mocy znamionowej 55 kW (74 KM). Ma on
układ kontroli prędkości obrotowej w zależności od obciążenia, który pomaga w optymalizacji zużycia paliwa i zapewnia niższy hałas pracującego rozściełacza. Nowocze16 Pośrednik Budowlany

masy bitumicznej, który również jest automatyczny i obsługuje się go tylko jednym
przełącznikiem. Zastąpił on
układ z czterema przełącznikami stosowany w poprzedniej generacji tych maszyn,
gdzie praca każdego ślimaka
i przenośnika była sterowana oddzielnie. W trybie jazdy
do następnego punktu początkowego stół oraz ślimaki
są podnoszone, zapobiegając uszkodzeniu ich o krawężniki czy inne przeszkody.
Zastosowane w modelu
AP355F podwozie typu
Mobil-Trac łączy zalety kon-

się ze stalowego kordu i grubych zewnętrznych warstw
gumy. W ich dolnej części
znajdują się wahliwe wózki
jezdne, które zapewniają odpowiedni kontakt pasa gąsienicowego z podłożem, a tym
samym lepszą trakcję i bardziej precyzyjne prowadzenie
maszyny. Podwozie kołowe

zaprojektowana w taki sposób, aby spełnić wymagania
klientów oczekujących najprostszych rozwiązań, jak
również maksymalnie zaawansowanych. W drugim
przypadku operatorzy rozściełaczy mogą korzystać
z przejrzystych ekranów dotykowych, pozwalających

Konstruktorzy Caterpillara zadbali o wygodę operatorów. Oba stanowiska pracy
w nowych rozściełaczach Cat wysuwają się poza obrys maszyny, co ułatwia precyzyjne sterowanie procesem układania nawierzchni
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na łatwą obsługę wielu dodatkowych funkcji. Oba siedziska są wysuwane poza
obrys maszyny, co zapewnia
optymalną widoczność wywrotki oraz koryta ślimaka.
Ich położenie (wraz z pulpitem sterowniczym) można
dowolnie regulować, by
uzyskać optymalną pozycję
pracy. Dach jest podnoszony
hydraulicznie i ma dwa poszerzenia obejmujące swym
zasięgiem fotele wysunięte
na zewnątrz maszyny.
Stół SE34 V (wibracyjny) lub
SE34 VT (wibracyjny z listwą
zagęszczającą)
rozścieła
na szerokości do czterech me-

mym pozwala uzyskać wyższą gładkość nawierzchni.
Pozostałe dwa nowe rozściełacze, tj. model AP500F (kołowy) i AP555F (gąsienicowy) to
maszyny
przeznaczone
do prac wymagających większej wydajności. W obu jest
stosowany silnik Cat C4.4
Acert o mocy 106 kW (144
KM), podporządkowany aktualnie obowiązującym normom
emisji spalin Tier 4 Final/Stage IV. Podobnie jak jednostka
Cat C3.3B może on pracować
w trybie Eco z automatyczną
regulacją prędkości obrotowej. Jest ona dostosowywana do aktualnego zapotrzebo-

Układ podgrzewania stołu został zaprojektowany w taki sposób, aby nawet podczas awarii czujnika temperatury utrzymać optymalne ciepło, zapobiegając przerwie w pracy czy spadku jakości wykonywanej nawierzchni

wymaganej temperatury elementów roboczych w ciągu
zaledwie 15 minut. Dla porównania w poprzedniej generacji
rozściełaczy efekt ten był uzyskiwany po około 30-45 minutach. W czasie podgrzewania
stołu silnik pracuje z prędko-

sześciu kół, pomocniczym napędem kół przednich lub napędem na cztery koła.
Stoły
dla
rozściełaczy
AP500/555F zaprojektowane
zostały pod kątem poprawy
jakości układanej warstwy
i zwiększenia wszechstronno-

W nowych rozściełaczach sterowanie podstawowymi czynnościami odbywa się
za pomocą ergonomicznych przycisków, natomiast obsługę bardziej zaawansowanych funkcji umożliwia kolorowy ekran dotykowy

trów w przypadku zamontowania go na modelu AP300F
lub do 4,6 metra w połączeniu z modelem AP355F. Jest
również dostępna przystawka zwężająca, która ogranicza szerokość rozściełania
do 700 mm – idealna przy budowie chodników lub alejek.
Płyty stołu są równomiernie
nagrzewane za pomocą wydajnego generatora prądu.
W opcji jest dostępna funkcja
podgrzewania ujścia tunelu
przenośników masy bitumicznej, gwarantująca lepszy
przepływ materiału. Z kolei
dzięki stosowanej standardowo funkcji docisku stołu maszyna utrzymuje stały nacisk
na wbudowywaną w drogę
mieszankę, co zapobiega jej
samoczynnemu (grawitacyjnemu) osiadaniu, a tym sa18 Pośrednik Budowlany

wania na moc, np. podwyższana w przypadku zwiększonego obciążenia lub gdy wymagane jest dodatkowe chłodzenie oleju hydraulicznego,
co w wymierny sposób przyczynia się do obniżenia zużycia paliwa. W zmniejszeniu
kosztów eksploatacji nowych
maszyn pomaga też nowy
układ podgrzewania stołu.
Jest on zasilany wydajnym
generatorem prądu opracowanym przez ten sam zespół
inżynierów firmy Caterpillar,
którzy zaprojektowali i wdrożyli do produkcji elektryczną
spycharkę gąsienicową Cat
D7E. Generator został połączony bezpośrednio z jednostką napędową i zintegrowany z układem rozprowadzania ciepła stołów serii SE50. Pozwala on na osiągnięcie

Przemyślany układ roboczy nowych rozściełaczy Cat zapewnia precyzyjne podawanie masy bitumicznej i nie wymaga stałego nadzoru operatora. Każdy z przenośników – zarówno zgarniakowych, jak i ślimakowych – może być sterowany niezależnie

ścią obrotową 1.300 obr./min,
a więc znacznie niższą niż
uprzednio, kiedy to wynosiła
ona 2.200 obr./min. Gwarantuje to dalsze ograniczenie
zużycia paliwa i niższy poziom
emitowanego hałasu.
W podwoziu w wersji gąsienicowej zastosowano układ
Mobil-Trac – analogiczny, jak
w modelu AP355F. Ma on system automatycznego napinania pasów gąsienicowych,
dzięki któremu czynności serwisowe są ograniczone do minimum. Odmiana kołowa jest
dostępna ze stałym napędem

ści zastosowań w obszarach
miejskich. Model SE50 V jest
wyposażony tylko w układ wibracyjny, natomiast stół SE50 VT – w układ wibracyjny
i listwę zagęszczającą. Maszyny pozwalają osiągnąć
maksymalną szerokość rozściełania wynoszącą odpowiednio – 6,5 oraz 8 metrów.
Wysoką uniwersalność rozściełaczy osiągnięto dzięki
poszerzeniom stołów, których
mocowanie i zdejmowanie jest wspomagane hydraulicznie.
www.b-m.pl
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Chicago Pneumatic – stulecie pełne sukcesów
Mająca za sobą ponad stuletnią historię firma Chicago Pneumatic to pionier i uznany producent narzędzi pneumatycznych. Na początku dwudziestego wieku firma oferowała swoje produkty jedynie na terenie Stanów Zjednoczonych. Dziś cieszą się uznaniem na rynkach całego świata
Początki Chicago Pneumatic
były skromne, firma wytwarzała tylko jeden rodzaj narzędzi pneumatycznych, ale
dzięki konsekwentnemu rozwojowi stała się producentem
kompletnych systemów zasilanych powietrzem. W chwili
obecnej Chicago Pneumatic
należy do Grupy Atlas Copco
posiadającej w swojej ofercie
narzędzia dla przemysłu, górnictwa i budownictwa. Chicago Pneumatic oferuje szeroki
zakres młotów pneumatycznych – ponad trzydzieści modeli w zakresie wagowym
od 5 do 40 kg, z których firma
jest znana na całym świecie.
Ponadto portfolio produktów
CP zawiera wiertarki pneumatyczne stosowane w technolo-

gii wydobycia kamienia naturalnego, stanowiące rynkową
rzadkość pompy zanurzalne
napędzane sprężonym powietrzem oraz czyszczarki i ubijaki formierskie o takim samym
napędzie. Oczywiście wśród
szerokiej gamy produktów
Chicago Pneumatic znajdują
się stacjonarne i przewoźne
sprężarki powietrza, zarówno
tłokowe, jak i śrubowe.
Ciągły, konsekwentny rozwój
firmy i synergia wynikająca
z połączenia z Grupą Atlas
Copco pozwoliła na znaczące
rozszerzenie oferty. Dzisiaj CP
proponuje młoty hydrauliczne
do koparek w zakresie wagowym od 100 do 4.000 kg,
bardzo szeroki wybór narzędzi z zakresu techniki za-

gęszczania, w tym: ubijaki
stopowe, zagęszczarki jednoi dwukierunkowe, zagęszczarki hydrauliczne montowane na wysięgnikach koparkowych oraz walce wibracyjne
prowadzone – zarówno gładkie, jak i okołkowane. Ponadto
w aktualnej ofercie Chicago
Pneumatic odnaleźć można pełen zakres ręcznych
urządzeń
hydraulicznych
obejmujący agregaty, szeroki
wybór młotów, a także przecinarki, pompy, kafary oraz szereg innych narzędzi o napędzie hydraulicznym.
Z początkiem drugiego kwartału bieżącego roku nowością w ofercie Chicago Pneumatic stał się sprzęt do betonu oraz agregaty prądotwór-

cze przenośne oraz stacjonarne. Obecnie Chicago
Pneumatic jest firmą o zasięgu globalnym posiadającą lokalne placówki obsługi klienta na całym świecie. Cel firmy
zdecydowanie wykracza poza dostarczanie rozwiązań,
które wzmocnią biznes klientów. Firma zapewnia dostawę
produktów i usług, które
przygotowuje dla swych
klientów z pasją, nieustannie
się przy tym doskonaląc.
Każdego dnia pracownicy
Chicago Pneumatic czynią
wszystko, co w ich mocy, aby
współpraca z firmą stanowiła
dla wszystkich klientów przyjemne doświadczenie. Niezależnie od tego, czy prowadzą
oni biznes warsztatowy, przemysłowy czy budowlany,
przekonają się, jak Chicago
Pneumatic rozumie swoją misję, która nakazuje skupienie
całości uwagi na ludziach, ich pasjach
oraz wydajności.
www.cp.com.pl
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Liebherr PR 716 – premiera na Baumie
Spycharka gąsienicowa PR 716 po raz pierwszy zaprezentowana została światowej publiczności na targach Bauma 2016. Masa eksploatacyjna kolejnego następcy wyjątkowo popularnej maszyny PR 714 wynosi od 13.200 do 15.200 kg, a moc silnika wynosi 93 kW/126 KM
Urządzenie firmy Liebherr
PR 716 napędzane jest
przez 4-cylindrowy silnik wysokoprężny, który spełnia wymagania dyrektywy dla emisji
spalin poziomu IV / Tier 4f.
Aby spełnić wymagane cele
w zakresie emisji i zużycia paliwa, zoptymalizowano cały
proces spalania i w ramach
technologii silnika zredukowano do minimum ilość cząstek substancji szkodliwych.
Dla uproszczenia systemu
i optymalizacji w ramach uzupełniającego przetwarzania
spalin firma Liebherr także
w urządzeniu PR 716 stawia
na selektywną redukcję katalityczną (technologia SCR).
Zastosowanie tej technologii
sprawia, że stosowanie filtra
cząstek stałych staje się zbyteczne, co z kolei oznacza
dla użytkowników zminimalizowanie prac konserwacyjnych i kontrolnych. Wysoce
efektywne spalanie zapewnia
niskie zużycie paliwa.
Dzięki hydrostatycznemu napędowi obroty silnika utrzymywane są na stałym poziomie.
Wszelkie komponenty układu
napędowego i inteligentny
system zarządzania silnikiem
firmy Liebherr są optymalnie
dostosowane do obrotów,
co z oczywistych względów,
przyczynia się do zredukowania zużycia paliwa.
Podobnie jak wszystkie spycharki gąsienicowe szóstej generacji, także PR 716 Litronic
posiada elektronicznie regulowany układ sterowania jazdą
ze zintegrowaną funkcją ECO.
Daje ona operatorowi możliwość wyboru pomiędzy wysoką sprawnością i ekonomiczną eksploatacją. Układ sterowania ECO przy lekkich i średnio ciężkich warunkach roboczych zapewnia efektywność
20 Pośrednik Budowlany

eksploatacji napędu jezdnego.
Układ dopasowujący moc
do konkretnego zapotrzebowania uaktywnia się w trakcie
ciężkich prac. Podnosi krótkotrwale moc silnika zgodnie
z zapotrzebowaniem wynikającym z warunków, w jakich
wykonywane jest zadanie.
Oprócz szybszej reakcji zauważalny jest także wzrost wydajności i efektywności.

posażona w podwozie typu XL lub LGP. Dodatkowo
dla zastosowań na terenach
piaszczystych zamówić można gąsienicowy napęd jezdny
FTB. Jest on przewidziany
do zastosowań na miękkim
gruncie niszczącym maszynę
i znacznie wydłuża – przykładowo przy pracach w piasku – okres eksploatacji.
W zastosowaniach, w których

Podobnie jak pozostałe spycharki gąsienicowe szóstej generacji, Liebherr PR 716
Litronic posiada elektronicznie regulowany układ sterowania jazdą

Do spycharki PR 716 Litronic
zastosować można szeroką
gamę narzędzi roboczych,
na przykład zoptymalizowany
pod kątem konstrukcyjnym
uniwersalny lemiesz sześciozakresowy. Sprawdza się on
idealnie w wielu zastosowaniach. Dostępne opcjonalnie
składane skrzydła lemiesza
ułatwiają transport maszyny
pomiędzy placami budowy.
Zakres zastosowań spycharki
zwiększa możliwość zastosowania zrywaka trójzębnego lub
pięciozębnego. Dostępny jest
także hydrauliczny kołowrót linowy, przeciwwaga oraz zaczep do holowania przyczepy.
W zależności od warunków
gruntowych, w jakich pracuje
maszyna, może być ona wy-

maszyna pracuje na gruncie
abrazywnym, narażona jest
na uderzenia odłamków
skalnych, spycharki wyposaża się w gąsienice o wzmocnionej budowie.
Spycharka PR 716 Litronic
jest przygotowana fabrycznie
do instalacji systemu sterowania pracą dowolnego producenta. Upraszcza to znacznie instalację i daje swobodę
wyboru systemu dostosowanego do jego potrzeb.
Opadające krawędzie nadwozia
i panoramiczne szyby kabiny
sprawiają, że operator ma optymalny widok na obszar wokół
maszyny, krawędź lemiesza
i osprzęt tylny. Widok do przodu też nie jest ograniczony,
wylot spalin ulokowany został

bowiem przy słupku kabiny
z boku maszyny.
Dzięki możliwości wstępnego wyboru prędkości jazdy,
dokonywanego bezpośrednio na joysticku, operator
może precyzyjnie sterować
lemieszem spycharki. Dźwignia bezpieczeństwa jest
zbędna, gdyż rozpoznawanie obecności operatora następuje automatycznie poprzez zintegrowany czujnik
stykowy w fotelu.
Nowa spycharka PR 716 Litronic wyposażona została w systemowy ekran dotykowy. Został on zaprojektowany specjalnie dla maszyn do robót
ziemnych. Korzystający z niego operator jest na bieżąco
informowany o wszystkich
newralgicznych parametrach
eksploatacyjnych spycharki.
Istotne funkcje może ustawiać w sposób intuicyjny.
Podczas projektowania maszyny konstruktorzy firmy Liebherr szczególną uwagę poświęcili wygłuszeniu kabiny.
W rezultacie do jej wnętrza
dociera hałas o poziomie
75 dB(A), co jest wartością
znacznie poniżej ustalonych
normą wymagań. W celu
optymalnego oświetlenia obszaru roboczego w spycharce – w zależności od standardu wyposażenia – stosowane
być mogą reflektory halogenowe, bądź też wysokowydajne diody świetlne LED.
Scentralizowane punkty konserwacji, szeroko otwierane
klapy i łatwy dostęp do komory silnika oraz odchylana
na czas czyszczenia kabina,
skracają do niezbędnego minimum proces prac konserwacyjnych i przeglądy spycharki PR 716.
Sprawdzony napęd hydrostatyczny pracuje praktycznie
bezobsługowo i jest wyjątkowo niezawodny w eksploatacji. Układ napędowy spycharki objęty jest trzyletnią gwarancją producenta (zamiennie 5.000
godzin eksploatacji).
www.liebherr.pl
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MST – koparko-ładowarki o ciekawej konstrukcji
Polacy pozostają wierni koparko-ładowarkom. Perspektywy polskiego
rynku są na tyle obiecujące, że krakowska spółka Amago postanowiła
zaoferować w Polsce tureckie maszyny marki MST
Produkcja koparko-ładowarek
MST ma długie i bogate tradycje. Uruchomiona została bowiem w roku 1976. Początki były dość skromne, dziś jednak
turecka firma po wielkich przeobrażeniach i inwestycjach
oraz przeniesieniu produkcji
do nowej fabryki stała się potentatem wytwarzającym ponad pięć tysięcy maszyn rocznie. Spełniają one światowe
standardy, nic zatem dziwnego, że poszukuje rynków zbytu
także poza Turcją.
Od niedawna koparko-ładowarki MST są oficjalnie dostępne w Polsce. Ich wyłącznym
dystrybutorem została krakowska firma Amago. – Przed podpisaniem umowy dealerskiej
na koparko-ładowarki MST dokładnie przeanalizowaliśmy sytuację. Mimo zmian zachodzącym na rynku budowlanym, koparko-ładowarki są nadal najpopularniejszymi maszynami
budowlanymi w Polsce. Liczymy, że stworzymy silną konkurencję dla innych marek, bo koparko-ładowarki MST wyróżniają się wysoką jakością wykonania, ekonomiczną eksploatacją
i niezawodnością. Oprócz tego
zapewniamy wsparcie dla nabywców maszyn MST w postaci obsługi serwisowej na najwyższym poziomie i zaopatrzenia we wszelkie części zamienne – tłumaczy Piotr Klupa, dyrektor zarządzający Amago.
Unowocześnienie konstrukcji
i zwiększenie produkcji koparko-ładowarek MST było
możliwe dzięki temu, że ich
producent stał się spółką zależną holdingu Sanko. Jest to
jedno z największych tureckich przedsiębiorstw, działające w skali międzynarodowej
i zatrudniające ponad czternaście tysięcy pracowników.
Branża maszyn budowlanych
stała się dla holdingu Sanko
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Flagowy model MST 642 napędzany jest czterocylindrowym silnikiem Perkins spełniającym najnowsze normy emisji spalin

Okazuje się, że Turcja należy do potentatów wśród producentów koparko-ładowarek. Produkcja maszyn marki MST zapoczątkowana została w roku 1976

interesująca
stosunkowo
późno, bo dopiero w roku
1999. Początkowo holding
za pośrednictwem wyodrębnionej spółki Sanko Makina zaczął sprzedawać na terenie Turcji fabrycznie nowe
maszyny kilku światowych
marek. Doradcy obserwujący
turecki rynek zasugerowali
włączenie do oferty holdingu
Sanko maszyn MST zdobywających sobie coraz większe uznanie rodzimych użytkowników. W rezultacie Sanko Makina dokonała przejęcia firmy stając się właścicielem marki MST.
Od tego czasu holding Sanko
konsekwentnie doinwestowuje
producenta maszyn MST. I tak,
na przykład w roku 2003 sfi-

nansował budowę nowoczesnej fabryki koparko-ładowarek oraz ładowarek teleskopowych. Pod koniec roku 2005
nastąpiło jej oficjalne otwarcie,
a taśmy produkcyjne zaczęły
opuszczać pierwsze maszyny
nowej generacji nie odbiegające pod względem konstrukcyjnym od wyrobów światowych
potentatów. Dba o to zespół inżynierów i specjalistów wzornictwa przemysłowego, który
nieustannie pracuje zarówno
nad udoskonaleniem parametrów roboczych, jak i wyglądu
tureckich maszyn.
Flagowy model – MST 642
produkowany jest z wykorzystaniem podzespołów renomowanych dostawców. Maszyna napędzana jest cztero-

cylindrowym silnikiem Perkins spełniającym najnowsze
normy emisji spalin.
Koparko-ładowarka MST 642
została standardowo wyposażona w automatyczną skrzynię biegów PowerShift pozwala na zmianę biegów pod obciążeniem. System ECU kontroluje elektronicznie właściwy
dobór biegu chroniąc w ten
sposób przekładnię.
W maszynie montowane są
osie Carraro. Wzmocniona oś
tylna (Heavy Duty) o różnicowym ograniczonym poślizgu
(LSD) przenosi błyskawicznie
moment napędowy na miękkim i nierównym terenie, co
znacznie poprawia właściwości trakcyjne. Maksymalny
stosunek momentu obrotowego na przedniej osi zapewnia z kolei doskonałą przyczepność niezależnie od warunków roboczych.
W układzie hydraulicznym zastosowano specjalne zawory
przeciwprzeciążeniowe typu
anti-shock oraz antykawitacyjne. Zawór odciążający pozwala automatycznie regulować wydatek pomp głównych i pomocniczej, w zależności od potrzeb wynikających z warunków konkretnego zadania. Specjalny układ
zabezpieczający dezaktywuje
joystick na czas przejazdów.
Dzięki temu odpada ryzyko
przypadkowego uruchomienia ramienia koparkowego.
Operator koparko-ładowarki
MST 642 pracuje w bezpiecznej kabinie imponującej komfortem i przestronnością. Duża
powierzchnia przeszkleń zapewnia doskonałą widoczność
we wszystkich kierunkach.
Oprócz automatycznej skrzyni
biegów, standardowe wyposażenie koparko-ładowarki MST 642,
stanowi także szybkozłącze hydrauliczne z przodu, łyżka dzielona (tak zwany krokodyl) z widłami, tylne ramię teleskopowe, dodatkowa instalacja hydrauliczna pod młot,
a także klimatyzacja
automatyczna.
www.amago.pl
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Remont podwozia? Zęby? Tylko Linser!
Pozory potrafią mylić. I to jak! Jadąc do Siemianowic Śląskich do firmy
Czechanowicz Ekologia i Zieleń, sądząc po jej nazwie nie spodziewaliśmy się, że działa ona z takim rozmachem i eksploatuje blisko sto pięćdziesiąt pojazdów i maszyn. Na dodatek większość z nich utrzymuje
własnymi siłami w należytym stanie technicznym
Witold Czechanowicz, prezes
i właściciel firmy wita nas żartem: – Pewnie spodziewaliście
się panowie, że zastaniecie tu
faceta z grabkami i wiaderkiem? I przechodzi do wyjaśnień: – Choć firma Czechanowicz Ekologia i Zieleń ma za sobą kilka reorganizacji, to działa
nadal pod pierwotną nazwą.
Na początku w roku 1992 zajmowaliśmy się projektowaniem oraz budową ogrodów
i zieleńców. Po trzech latach
doszło do tego projektowanie
i urządzanie placów zabaw.
Inwestując w specjalistyczne
maszyny podejmowaliśmy coraz większe wyzwania na terenie całej Polski, realizując duże projekty komunalne oraz
urządzanie zieleni przy centrach handlowych.
Prawdziwy przełom przyniósł rok 2010. Do tego czasu firma Witolda Czechanowicza wykonywała roboty
wykończeniowe. Jej właściciel coraz częściej zastanawiał się, jak będzie ona funkcjonować po zakończeniu
kontraktów. Postanowił spróbować sił w budownictwie
drogowym. Początki nie były
zachęcające. – Zmiana pla-

nów przypadła na okres boomu budowlanego wywołanego gorączką przygotowań
do Euro 2012, trudno było
o fachowców, nie mieliśmy
maszyn. Musieliśmy posiłkować się wynajmem sprzętu
i pierwszy kontrakt zakończyliśmy na minusie. Była to naucz-

Witold Czechanowicz i reprezentujący firmę Linser Industrie Sevice Rafał Doniec są
zadowoleni z dotychczasowej współpracy. Obaj liczą, że będzie się ona rozwijać

ka na przyszłość, ale ponoć
najlepiej uczyć się na własnych błędach – wspomina Witold Czechanowicz.
Za naukę trzeba płacić. Czasem słono. Witold Czechanowicz nie zamierzał się jednak
poddawać. Wprost przeciw-

Wśród maszyn pracujących na budowie dróg ekspresowych i autostrad liczną grupę stanowią spycharki i koparki gąsienicowe
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nie, wyciągał wnioski z niepowodzeń i walczył o kolejne
zlecenia. Podjął także kontrowersyjną, wydawać by się
mogło, decyzję. Zrezygnował
z wynajmowania sprzętu i zaczął inwestować we własny.
Jego firma zaczęła kupować
walce, spycharki i koparki. Nie

chodziło tu bynajmniej o samą chęć posiadania, wszystko wynikało z rachunku ekonomicznego. Witold Czechanowicz tłumaczy, że od samego początku chciał działać
długofalowo, uznał więc,
że niezbędne będzie stworzenie własnej floty maszyn i zatrudnienie operatorów o odpowiednich kwalifikacjach.
Zamysł ten był konsekwentnie
realizowany. W efekcie firma
Witolda Czechanowicza pracuje dziś przy budowie dróg
ekspresowych i autostrad
na terenie całej Polski eksploatując blisko sto pięćdziesiąt
różnego rodzaju maszyn i pojazdów. Na sprzęt opatrzony logo Czechanowicz Ekologia i Zieleń napotkać można między innymi na budowie
tras S3, S5 i S7 oraz autostrady A4. Wszędzie eksploatowa-

ny jest intensywnie służąc
do kompleksowych prac, począwszy od wycinki drzew
i krzewów, zdejmowania warstwy humusu, przez wykonywanie i umacnianie skarp, wykopów i nasypów, aż pod przygotowanie nawierzchni drogowej
gotowej do kładzenia masy. – Maszyny muszą być
w dobrej kondycji technicznej, pracować bez powodujących olbrzymie perturbacje
przestojów. Każda nadprogramowa godzina przeznaczona na dokończenie zadania dezorganizuje proces budowy,
powoduje
straty.
Sprzęt nie może stać, musi
pracować i pozostawać w pełnej sprawności. W naszym
przypadku niezwykle ważna jest także szczelność
wszystkich układów. Maszyny wjeżdżają na przykład
na nawierzchnię przygotowaną do układania masy bitumicznej. Nie może spaść
na nią choćby kropla oleju.
Nie może być więc mowy o jakichkolwiek wyciekach – tłumaczy Witold Czechanowicz.
Z racji charakteru prac
wykonywanych przez firmę
Czechanowicz Ekologia i Zieleń dużą rolę odgrywają maszyny gąsienicowe, przede
wszystkim spycharki oraz koparki. Jednym z warunków
ich bezawaryjnej pracy jest
stan podwozi. Ich żywotność
zależy przede wszystkim od
prawidłowości eksploatacji
oraz warunków, w jakich
przychodzi pracować maszynie. Niezależnie od ich trudności podwozia traktowane
w odpowiedni sposób mogą
długo służyć swym właścicielom. Maszyny firmy Czechanowicz Ekologia i Zieleń
pracują z reguły na gliniastych i piaszczystych terenach, często w dużym zapyleniu. W efekcie ziarna kwarcu otoczone cząstkami pyłu
i iłu wnikają w elementy podwozi, powodując ich degradację. Wcześniej czy później
ko niecz ny jest re mont.
Większość napraw mecha-
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nicznych, w tym remonty podwozi maszyn gąsienicowych
firma Czechanowicz Ekologia
i Zieleń przeprowadza własnymi siłami. Od roku 2007
komponenty i podzespoły
do napraw kupowane są w firmie Linser Industrie Service. – Na początku przystępując do remontów próbowaliśmy współpracy z różnymi dostawcami, ale szybko wyrobiliśmy sobie dobrą opinię o wyrobach Linsera. Przeprowadzając samodzielnie remonty,
byliśmy bowiem w stanie oce-

zę, w najtrudniejszych warunkach niezwykle intensywnie pracują spycharki. Witold
Czechanowicz podkreśla, że
w swych decyzjach kieruje się
zawsze zdrowym rozsądkiem. Pozwala mu to lepiej
kalkulować koszty. Stąd też
decyzja o współpracy z Linser Industrie Service. – Decydując się na stosowanie wyrobów Linsera, braliśmy
pod uwagę nie tylko cenę, ale
przede wszystkim jakość
i związany z nią przewidywany
czas bezawaryjnej eksploata-

Firma Witolda Czechanowicza eksploatuje wiele maszyn gąsienicowych. Pracują one
w całej Polsce, niekiedy w ekstremalnie trudnych warunkach

spekcji maszyny, weryfikować wyniki pomiarów podwozia. Umożliwia to zapobieganie poważniejszym awariom
i pozwala z odpowiednim wyprzedzeniem zamówić części
i komponenty niezbędne
do przeprowadzenia remontu. Pozwala to wyłączać maszynę z normalnej eksploatacji na jak najkrótszy czas.

materiałowe. Rafał Doniec,
dyrektor handlowy firmy Linser Industrie Service w Polsce
podkreśla, że dzięki temu
możliwa jest natychmiastowa
weryfikacja prawidłowości
procesów technologicznych.
Wyniki testów pozwalają też
ustalić, czy produkty opuszczające fabrykę spełniają założone parametry jakościo-

W Siemianowicach Śląskich firma Czechanowicz Ekologia i Zieleń utrzymuje halę
warsztatową, w której przeprowadzać można wszelkie naprawy nawet dużych maszyn

nić, z wyrobów którego z dostawców najlepiej korzystać.
Od sześciu lat utrzymujemy
stałe kontakty z przedstawicielami Linsera w Polsce i mamy
z ich strony dobre wsparcie
techniczne. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy, oprócz
części do remontów podwozi
gąsienicowych zamawiamy
także elementy ścierne i zęby.
Mam nadzieję, że nasze kontakty będą trwać i się rozwijać.
Wyznaję zasadę, że sprawnie
funkcjonującego mechanizmu
nie należy regulować – mówi
Witold Czechanowicz.
Tylko w tym roku firma z Siemianowic Śląskich zakupiła
w Linser Industrie Service
cztery komplety do remontu
podwozi. Zabiegom poddano trzy spycharki i koparkę.
Wkrótce do warsztatu trafią
kolejne maszyny. Prace
na budowie dróg ekspresowych wchodzą w finalną fa26 Pośrednik Budowlany

cji wyremontowanego podwozia. Czynniki te w przypadku Linsera, który z całą pewnością nie należy do najtańszych dostawców, okazały się
dla nas optymalne – tłumaczy
Witold Czechanowicz.
Linser Industrie Service posiadający w Polsce biuro
handlowe nie ogranicza się
wyłącznie do sprzedaży.
Przedstawiciele firmy utrzymują kontakty z klientami,
udzielają im wsparcia technicznego, reagują w trudnych
sytuacjach. Oferowane przez
nich wyroby są bowiem niezbędne do usunięcia awarii.
A ta z reguły powoduje olbrzymie perturbacje burząc
harmonogram robót na budowie. Aby ograniczyć niedogodności, przedstawiciele
Linser Industrie Service pomagają monitorować stan
podwozi w maszynach klientów. Mogą uczestniczyć w in-

Sprzęt opatrzony logo Czechanowicz Ekologia i Zieleń spotkać można na budowie
tras S3, S5 i S7, a także autostrady A4

O potencjale firmy Linser Industrie Service świadczy jej
kooperacja z czołowymi producentami maszyn budowlanych z całej Europy. Zamawiają oni na ich pierwsze wyposażenie podwozia gąsienicowe, części ścieralne oraz
odlewy stalowe. Firma utrzymuje nowocześnie wyposażone laboratorium badawcze.
Pełni ono szczególną rolę
w procesie przygotowania
produkcji, przeprowadza bowiem analizy jakościowe, próby wytrzymałościowe i testy

we. – Nasza firma z biegiem
lat stała się renomowanym dostawcą podwozi gąsienicowych, elementów ścieralnych
oraz szeregu części i podzespołów maszyn budowlanych.
Chcemy umacniać pozycję
na rynku polskim, dlatego niezwykle cenimy sobie współpracę z firmą Witolda Czechanowicza, która zalicza się
bezsprzecznie do grona naszych najlepszych
klientów – podsumowuje Rafał Doniec.
www.linser.eu
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Nowa „kołówka” Bobcata
Koparka kołowa Bobcat E57W została zaprojektowana tak, aby zapewnić maksymalną wydajność,
oszczędność paliwa, doskonałą ergonomię, niezawodność i mniejsze wymagania serwisowe
Bobcat wprowadza na rynek
nową koparkę kołową E57W
spełniającą wymagania normy Stage IIIB. Jej konstrukcja
bazuje na rozwiązaniach cieszącego się uznaniem użytkowników modelu E55W.
Nowy model E57W wyposażony został w silnik wysokoprężny Bobcat D24, który w stosunku do jednostki napędowej poprzedniej generacji ma większą o cztery procent moc
(42,5 kW) i zużywa o siedem
procent mniej paliwa.
Silnik Bobcat spełnia wymagania normy Stage IIIB bez
konieczności zastosowania filtra cząstek stałych (DPF).
Rozwiązanie to nie tylko obniża zużycie paliwa, ale dodatkowo sprawia, że maszy-

na jest wyjątkowo łatwa w obsłudze i konserwacji. Układ
obróbki spalin do prawidłowego działania nie potrzebuje
układu regeneracji DPF.
Bobcat E57W jest koparką
o masie roboczej 5.920 kg,
która dzięki nowoczesnemu
układowi hydraulicznemu
o zwiększonej wydajności cechuje się o dziesięć procent
większym udźwigiem niż poprzedzający ją model. Stosując dostępne opcjonalnie długie ramię można uzyskać
maksymalną głębokość kopania nawet do 3.795 mm,
a maksymalną wysokość
zrzutu – do 4.510 mm.
Szeroką gamę osprzętu roboczego
podłączyć
można do pierwszego, drugiego

Koparka Bobcat E57W wyróżnia się wysoką wydajnością, maksymalną oszczędnością paliwa, doskonałą ergonomią oraz niezawodnością

lub trzeciego (opcjonalnego)
pomocniczego układu hydraulicznego, a następnie manewrować nim za pomocą proporcjonalnego układu sterowania.
Nowej konstrukcji kabina operatora wyposażona jest w siedmiocalowy ekran dotykowy,
który umożliwia sterowanie
wszystkimi funkcjami maszyny. Kabina wyposażona została w ogrzewany fotel i ergonomiczny panel sterowania. Ła-

twość obsługi maszyny dodatkowo zmniejsza znużenie operatora koparki, nawet podczas
wielogodzinnej pracy. Co więcej, kabina o konstrukcji z zabezpieczeniami ROPS chroni
operatora przed skutkami
przewrócenia się maszyny.
Zapewnia znakomitą widoczność zwiększając tym samym poziom bezpieczeństwa.
www.bobcat.eu
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CASE CE – pięć nowych modeli koparek gąsienicowych
CASE Construction Equipment wzbogacił typoszereg D koparek gąsienicowych o kolejne modele. Nowe maszyny, które zadebiutowały oficjalnie podczas targów Bauma w Monachium, imponują parametrami roboczymi, wznosząc je na całkowicie nowy poziom
Model CX490D w porównaniu do swojego poprzednika
z serii C, przybrał na wadze.
Jego masa zbliża się do pięćdziesięciu ton. Barierę tę
przekroczył natomiast flagowy model całej gamy,
CX500D typu „mass excavation” przeznaczony do wykonywania wielkoobjętościowych robót ziemnych.
We wszystkich nowych modelach koparek zastosowano
bezobsługowy układ obróbki
spalin. Ich silniki spełniają
normę Tier 4 Final (EU Stage
IV) bez konieczności stosowania filtra DPF. W nowych
maszynach wykorzystano „inteligentny” system hydrauliczny CASE (CIHS) o sprawdzonej skuteczności. Został on
dodatkowo udoskonalony.
W efekcie zarządzanie hydrauliką przenosi możliwość
płynnego sterowania osprzętem na całkiem nowy poziom.
Bardziej wydajny układ hydrauliczny umożliwia skrócenie cykli roboczych, co przekłada się na podniesienie produktywności. Jest to szczególnie odczuwalne w maszynach o masie powyżej 25 ton.
Skrócenie cykli roboczych
stało się możliwe także dzięki
zastosowaniu nowej generacji
pomp hydraulicznych i większego rozdzielacza głównego.
Poprawiają one bowiem szybkość reakcji maszyny. W rezultacie, w porównaniu z maszynami poprzedniej generacji, czasy cykli roboczych są
nawet do dwunastu procent
krótsze. Ponadto nowe modele odznaczają się znacznie
większym udźwigiem.
Koszty eksploatacji nowych
modeli z serii D są wyjątkowo
niskie. Wpływ na obniżenie
kosztów mają przede wszystkim technologia silnika oraz
zmodernizowany układ hy28 Pośrednik Budowlany

drauliczny. Ich kombinacja
zapewnia niższe zużycie paliwa w porównaniu z maszynami poprzedniej generacji.
Nowe modele są napędzane
silnikami spełniającymi normę emisji spalin Tier 4 Final
(EU Stage IV), przy wykorzystaniu tylko i wyłącznie technologii selektywnej redukcji
katalitycznej tlenków azotu
(SCR) z katalizatorem utleniającym DOC w układzie wydechowym. Dzięki temu rozwiązaniu spaliny są oczyszczane

poza silnikiem, jednostka napędowa pracuje z optymalną
wydajnością w wysokich temperaturach spalania. Zapewnia to większą moc przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia paliwa. Układ jest także
bardzo ekonomiczny w zakresie zużycia AdBlue, które
stanowi zaledwie trzy procent
objętości oleju napędowego.
Co więcej, ponieważ nie ma
potrzeby regenerowania lub
wymiany filtra DPF, koszty
konserwacji i eksploatacji ko-

Nowe koparki CASE serii D zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu niezawodności i wytrzymałości. Zmieniona konstrukcja wysięgnika i ramienia zmniejsza
naprężenia osprzętu kopiącego, co decyduje o wydłużeniu żywotności maszyny

wyłącznie w ramach reakcji
chemicznych w komorze
SCR i katalizatorze DOC.
Żadne cząstki nie są zatrzymywane i kumulowane
w układzie wydechowym.
Do prawidłowego działania
układu obróbki spalin nie jest
zatem potrzebny filtr cząstek
stałych (DPF). To skuteczne,
oparte na nieskomplikowanych układach, rozwiązanie
pozwala drastycznie zmniejszyć emisję zanieczyszczeń,
a ponieważ cała obróbka
spalin następuje w układzie
wydechowym, czyli zupełnie

parek utrzymują się na znacznie niższym poziomie.
Trzy tryby pracy nowych
koparek - Speed Priority, Heavy oraz Automatic - pomagają oszczędzać paliwo.
Uwalniają bowiem tylko tyle
mocy, ile jest konieczne
do wykonywanego zadania.
Nowe modele wyposażono
także w funkcje oszczędzania
energii. Są to między innymi
funkcja sterowania momentem pompy (PTC), funkcja
powrotu do biegu jałowego
(Auto-Idle), funkcja automatycznego wyłączenia silnika

przy dłuższej pracy na biegu
jałowym (Auto Shutdown),
funkcja sterowania skokiem
suwaka rozdzielacza (SSC),
funkcja oszczędzania energii
wysięgnika (BEC) oraz funkcja kontroli ciśnienia oleju
przy inicjacji obrotu (SWC).
Ich użycie przyczynia się
do oszczędzenia paliwa, co
dodatkowo zmniejsza koszty
eksploatacji oraz przyczynia
się do istotnego wydłużenia
żywotności maszyny.
Przestronna kabina nowych
koparek ma największą w tej
klasie maszyn przestrzeń roboczą. Zabezpieczenia ROPS
drugiej generacji stanowią
standardowe wyposażenie
wszystkich nowych koparek.
Opcjonalnie wybrać można
różnego rodzaju przednie
osłony dopasowując je do
warunków
roboczych, w
jakich eksplotowana jest
maszyna. W pełni regulowane
stanowisko robocze z nowym
pneumatycznym fotelem z wysokim oparciem zapewnia wyjątkowy komfort operatorom.
Podobnie jak duży wielofunkcyjny kolorowy monitor panoramiczny zintegrowany z kamerą cofania, który dodatkowo poprawia widoczność we
wszystkich kierunkach.
Opcjonalnie każda z nowych
koparek może zostać wyposażona w pakiet oświetlenia
typu LED. Reflektory diodowe emitują światło zbliżone
do dziennego. Jest ono ponad trzykrotnie jaśniejsze
od światła halogenowego.
System telematyczny CASE
SiteWatch pozwala zarządzającemu flotą dokładnie obserwować parametry pracy koparki i jej pracę. Zapobiega to
niewłaściwemu lub
nieefektywnemu użyciu maszyny.
www.intrac.pl
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Mecalac Groupe – ciekawe maszyny, widowiskowe pokazy
Mecalac nie zadowala się pozycją jednego z wielu dostawców maszyn. Francuska firma jest liderem innowacyjności i zamierza oddać pola konkurentom. Godne podkreślenia jest, że biorąc
pod uwagę skalę obrotów nakłady Groupe Mecalac na prace badawczo-rozwojowe są procentowo dwa razy większe niż światowych potentatów. Z efektami działań konstruktorów Mecalac
Group mogliśmy zapoznać się w Monachium podczas targów Bauma
Odwiedzający stoisko Mecalac Groupe mogli czuć się
usatysfakcjonowani. Podczas
specjalnych pokazów mogli
bowiem obejrzeć bowiem szereg maszyn o innowacyjnej
konstrukcji. Uwagę publiczności przyciągała wyróżniająca
się swą konstrukcją ładowarka kołowa AS 1600. Maszyna posiada wszystkie koła
skrętne oraz obrotową podstawę wysięgnika. Zwarta
budowa i skręt kół obu osi
sprawiają, że promień zawracania ładowarki wynosi zaledwie 4,35 metra. Z kolei obracany o 90° w obu kierunkach
wysięgnik pozwala zredukować liczbę cykli roboczych koniecznych do wykonania zadania. Przemyślana konstrukcja z nisko położonym środkiem ciężkości daje operatorowi poczucie bezpieczeństwa przy obracaniu wysięgnika. Nowa ładowarka może
pracować z łyżkami o pojemności większej niż miało to
miejsce w przypadku maszyn
wcześniejszej generacji.
Koparki kołowe są w centrum
zainteresowania firmy Mecalac, dlatego francuski producent stara się je nieustannie
doskonalić, a tym samym wyznaczać trendy w ich rozwoju. Obserwując pracę maszyn
tego typu w rzeczywistych
warunkach zastosowania inżynierowie zauważyli, że warto je ulepszyć pod kątem stabilności, uwarunkowanej wysokim położeniem środka
ciężkości charakterystycznym dla klasycznej konstrukcji koparek kołowych oraz
wahliwej osi jezdnej.
Wysoko umieszczona kabina w koparkach kołowych nie
tylko powoduje podwyższenie środka ciężkości, ale rów30 Pośrednik Budowlany

Koparka koncepcyjna MWR została laureatką nagrody International Bauma Innovation Award w kategorii „Design”

Ciekawy, zwracający uwagę wygląd i nietypowa konstrukcja to znaki rozpoznawcze maszyn produkowanych przez Mecalac Groupe

Pracować szybko to pracować wydajnie? Na Baumie Mecalac przekonywał, że
wcale niekoniecznie. Ważne jest także odpowiednie dobranie prędkości maszyny

nież utrudnia dostęp do niej
i zmniejsza poczucie bezpieczeństwa operatora. Z punktu
widzenia obsługi maszyny
dość kłopotliwy jest też zbiornik paliwa, znajdujący się
w nadwoziu koparki. Mankamenty te zostały całkowicie
wyeliminowane w najnowszej
propozycji firmy Mecalac, jaką jest seria koparek kołowych MWR. Przy jej opracowywaniu wykorzystano koncepcję ładowarki teleskopowej, w której do maksimum
zagospodarowana jest przestrzeń między osiami. W nowych maszynach znalazł się
tam między innymi zbiornik
na olej napędowy, który
obecnie można uzupełniać
stojąc na ziemi.
Maszyny Groupe Mecalac
wyróżniają się oryginalnym
wyglądem, ale także unikatową konstrukcją, która w wielu
przypadkach może rodzić
uzasadnione obawy co do łatwości wykorzystywania takiego sprzętu. Większość operatorów
pracuje
bowiem
na „zwykłych” maszynach,
dlatego obsługa wielofunkcyjnej koparki Mecalac wyposażonej w specyficznie łamany
wysięgnik czy ładowarki z obrotową podstawą wysięgnika
może wydawać się im bardzo
trudna. Na Baumie francuski
producent z łatwością zadawał kłam tym stereotypom.
Groupe Mecalac biorąc udział
w targach nie ogranicza się
jedynie do wystawienia maszyn, ale zawsze do zaprezentowania ich w ruchu. Dzięki temu można przekonać się,
jak sprawna i efektywna może być ich praca,
zwłaszcza w ograniczonej przestrzeni.
www.mecalac.pl
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Grausch i Grausch Maszyny Budowlane – perfekcyjna oferta
Powstała w roku 1999 spółka Grausch i Grausch Maszyny Budowlane jest rodzinną firmą ze
stuprocentowym polskim kapitałem. Z biegiem lat stała się wiodącym na rynku polskim dostawcą
nowoczesnych, specjalistycznych rozwiązań w branży maszyn budowlanych
Od samego początku poznańska spółka wspiera swych
klientów i kontrahentów w realizacji różnorodnych projektów, oferując im kompleksową pomoc w zakresie wyposażenia w sprzęt najwyższej
jakości oraz profesjonalny
i skuteczny serwis. W chwili
obecnej poznańska spółka
zatrudnia ponad sześćdziesięciu pracowników stanowiących silny i zgrany zespół
kompetentnych specjalistów.
Partnerami Grausch i Grausch
Maszyny Budowlane są zaliczani do najlepszych na świecie producenci maszyn i urządzeń budowlanych. Od wielu
lat poznańska spółka reprezentuje ich z powodzeniem
na polskim rynku. Grausch
i Grausch Maszyny Budowlane jest jedynym i wyłącznym dystrybutorem koncernu
DOOSAN produkującego koparki, ładowarki i wozidła.
Firma Grausch i Grausch Maszyny Budowlane posiada
wieloletnie
doświadczenie
w sprzedaży specjalistycznych urządzeń wykorzystywa-
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nych do produkcji kruszyw.
Sprawiło to, że do podjęcia
współpracy zaprosił ją koncern SANDVIK – światowy lider w produkcji nowoczesnych mobilnych kruszarni
i przesiewaczy. Współpraca
obu firm zapoczątkowana w roku 2009 rozwijała się
na tyle harmonijnie, że cztery
lata później SANDVIK powierzył swemu polskiemu partnerowi również dystrybucję stacjonarnych zakładów krusząco-przesiewających i wiertnic.
W ofercie poznańskiej spółki
znajdują się koparko-ładowarki HIDROMEK. Do grona jej dostawców w ostatnim
czasie dołączył także producent walców przeznaczonych
do robót ziemnych znanej
marki BOMAG.
W uzupełnieniu oferty maszyn
budowlanych firma Grausch
i Grausch Maszyny Budowlane
proponuje pełen asortyment
młotów hydraulicznych renomowanego, włoskiego producenta INDECO oraz osprzęt
do wyburzeń i recyklingu
MANTOVANIBENNE. Ofertę

dopełniają maszyny używane.
Grausch i Grausch Maszyny
Budowlane od kilku lat sukcesywnie rozwija ofertę najmu,
między innymi poprzez systematyczne powiększanie floty
maszyn budowlanych. Dotyczy to nie tylko standardowych koparek czy ładowarek,
ale także specjalistycznych
kruszarek i przesiewaczy. Dla
zainteresowanych klientów
przygotowano opcję usługi
najmu
długoterminowego
maszyn ciężkich z możliwością odkupu wynajmowanego
sprzętu po zakończeniu umowy. Z tą propozycją współgra
zupełnie nowy produkt finansowy – GiG FINANSE, stanowiący niezwykle konkurencyjną alternatywę finansowania
zakupu oferowanych maszyn.
Bardzo ważnym ogniwem
działalności firmy jest rozbudowana struktura serwisowa,
stacjonarna i mobilna, pozwalająca na dokonywanie
przeglądów i napraw maszyn
w każdym miejscu w Polsce.
Każdego roku znaczne środki finansowe przeznaczane

zostają na inwestycje w narzędzia, diagnostykę i infrastrukturę serwisową oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji
technicznych mechaników.
Atutem jest dostępność części zamiennych do wszystkich najpopularniejszych marek maszyn budowlanych.
Dział sprzedaży części zamiennych stanowi istotne
uzupełnienie kompleksowej
oferty posprzedażowej.
Poza osiąganiem dobrych
wyników finansowych, równie
istotne dla firmy Grausch
i Grausch Maszyny Budowlane
jest, aby była ona zarządzana w sposób odpowiedzialny
i w poszanowaniu dobrych relacji z otoczeniem. Dlatego
też przez cały czas w firmie
dba się o podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej.
Jest ona oparta na zaufaniu,
odpowiedzialności oraz przejrzystości działania dla wszystkich zainteresowanych, zarówno kontrahentów, klientów jak
i pracowników.
www.maszynybudowlane.pl
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„Zaprojektowane dla Twojej firmy!”
Takim hasłem podczas targów Bauma wabiło zwiedzających stoisko Liugong Dressta Machinery. Prezentowano w nim same nowości – dwie
kompaktowe spycharki o napędzie hydrostatycznym oraz średnią i dużą
spycharkę wyposażone w silniki spełniające europejskie standardy emisji spalin. Pokazano także największą układarkę rur produkowaną w Stalowej Woli, mogącą dźwigać ładunki o masie do stu ton
W dniach od 11 do 17 kwietnia,
około 580 tysięcy zwiedzających z 200 krajów mogło zobaczyć w Monachium wszystko
to, co na powierzchni 605 tysięcy m2 przygotowało dla
nich 3.423 wystawców z 58 krajów. Biuro prasowe targów poinformowało, że w kategorii
kraju pochodzenia w pierwszej
dziesiątce oprócz Niemców,
Austriaków, Szwajcarów, Włochów, Francuzów, Holendrów,
Brytyjczyków, Szwedów, Rosjan i Czechów – znaleźli
się także Polacy. Zapewne
wszyscy z nich chcieli zoba-

Z kolei na wspólnym stoisku
Liugong Guangxi Machinery
i Liugong Dressta Machinery,
zlokalizowanym
na
powierzchni 2.588 m2, przy jednym z głównych wejść na tereny targowe – Bramie Północnej, ustawiono dziewiętnaście maszyn (w tym pięć z logo DRESSTA). Chiński inwestor z dumą prezentował sześć nowych modeli koparek hydraulicznych o masie
od 15 do 50 ton, które oprócz
nowoczesnych silników spełniających europejskie standardy emisji spalin, posiadają bar-

Koło trzeba było przeprowadzić wzdłuż powyginanej rury tak, żeby jej nie dotknąć.
Liczył się czas operacji,
a za każde dotkniecie rury
kołem operatorowi naliczano
karne sekundy.
Poza tym miłośnicy maszyn
budowalnych mogli zaopatrzyć się w firmowym sklepiku w różnego rodzaju gadże-

Inni zaglądali „pod maskę” dociekliwie pytając o różne elementy nowego ekologicznego
silnika. Zainteresowaniem cieszyła się specjalna listwa diagnostyczna umożliwiająca dokonywanie pomiarów ciśnienia
w układach hydraulicznych.
Często pytano o możliwości
wykorzystania maszyn marki
DRESSTA jako platformy nośnej. Dlatego też z dumą podkreślano fakt, że inżynierowie
w Stalowej Woli są w stanie zaprojektować prawie każde
urządzenie specjalne lub zaadaptować już istniejące,
a niezbędne dla użytkownika.
Jednym słowem przybyłych
na stoisko handlowców interesowały ceny i terminy dostaw maszyn, zaś inżynierów,

Goście tegorocznych targów Bauma obejrzeli aż dziewięć produkowanych w Stalowej Woli maszyn z logo DRESSTA

Liugong Guangxi Machinery zaprezentował w Monachium sześć nowych modeli koparek hydraulicznych o masie od piętnastu do pięćdziesięciu ton

czyć stoisko niemieckiego potentata w dziedzinie dźwigów
i sprzętu górniczego – firmy
Liebherr, prezentującej ponad sześćdziesiąt różnych maszyn, w tym dwadzieścia nowości, czy też światowego lidera
w branży maszyn budowlanych, amerykańskiego Caterpillara, który pokazał też sześćdziesiąt maszyn na ośmiu tysiącach m2, albo jego największego konkurenta – japońskiego Komatsu, prezentującego
„zaledwie” trzydzieści maszyn.
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dziej zaawansowane technologicznie systemy hydrauliczne zapewniające im niezawodność
i większą wydajność.
Tak jak w innych stoiskach,
tak i tutaj nie zabrakło specjalnego konkursu sprawności dla operatorów, w którym
główną nagrodą był markowy
smartfon. Żeby go zdobyć
należało bardzo precyzyjnie
sterować wysięgnikiem koparki wyposażonym w specjalny uchwyt z umieszczonym w nim drucianym kołem.

ty. Największym zainteresowaniem targowych gości
cieszyły się modele spycharki DRESSTA TD-40E w skali 1:50 oraz modele koparek
i ładowarek Liugonga.
W przypadku maszyn marki
DRESSTA w stoisku zastosowano formułę otwartych
drzwi, umożliwiając zwiedzającym zasiadanie w kabinie
operatora. Dostęp do jej wnętrza ułatwiały specjalne schody. Dzięki temu każdy mógł
sprawdzić, jakie przyrządy
kontrolne i lampki umieszczono na konsoli danej maszyny,
czy ergonomicznie rozmieszczono dźwignie sterujące, albo czy fotel jest wygodny,
amortyzowany i regulowany.

mechaników i operatorów
zajmowały przede wszystkim
kwestie rozwiązaniań technicznych różnych układów.
Najważniejszym jednak celem udziału w targach jest
nawiązanie nowych kontaktów handlowych, rozwijanie
dotychczasowych, poszukiwanie dealerów, i oczywiście – przyglądanie się konkurencji pod każdym kątem.
Handlowcy pracujący na stoisku odnotowali blisko 150
interesujących rozmów z potencjalnymi klientami. To ich
kapitał na przyszłość, który
powinien zaowocować zawarciem kolejnych kontraktów.
www.dressta.com
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Łyżki kruszące MB-L – wydajne, ekonomiczne i niezawodne
MB Crusher jest jednym ze światowych liderów w produkcji urządzeń i akcesoriów do prac budowlanych, rozbiórkowych oraz związanych z recyklingiem. Produkty MB nadające się do zastosowania na maszynach różnego typu to najbardziej efektywne narzędzia nie tylko w pracach budowlanych i ziemnych, ale także w różnego rodzaju zastosowaniach specjalistycznych, w kamieniołomach, kopalniach surowców skalnych oraz przy rekultywacji terenów zdegradowanych
Narzędzia robocze MB Crusher przeznaczone do kruszenia, przesiewania oraz separowania materiału bezpośrednio na placu budowy, pozwalają na ponowne wykorzystanie go na miejscu lub też
przetransportowanie i póżniejsze wykorzystanie w innych zastosowaniach. Łyżka
krusząca, łyżka przesiewająca, chwytak wieloszczękowy
i głowica urabiająca tworzą
wciąż wzbogacaną gamę produktów MB Crusher. Produkowane z wykorzystaniem zaawansowanych technologii,

Za wyjątkiem modelu MB-L160 wszystkie łyżki kruszące mogą być bez przeszkód
instalowane na ramieniu koparkowym koparko-ładowarki

Łyżki kruszące MB-L niezależnie od swoich kompaktowych rozmiarów odznaczają
się wyjątkowo wysokimi standardami wydajności

przechodzącą staranną certyfikację dzięki testom jakości
pozwalają na redukcję kosztów, oszczędzają czas i ograniczają potrzebę transportu
materiałów, przyczyniając się
do ochrony środowiska.
Łyżki kruszące MB-L produkowane są z zachowaniem
typowej dla MB Crusher
najwyższej jakości. Narzędzia Serii MB-L stanowią
perfekcyjną kombinację wydajności oraz uniwersalności i efektywności zastosowań. Zaprojektowane przez
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własny zespół inżynierów
MB Crusher z myślą o zastosowaniu na minikoparkach oraz koparko-ładowarkach. Wszystkie te cechy
przyczyniły się do osiągnięcia przez produkty MB-L
wielkiego sukcesu rynkowego, zwłaszcza w Polsce,
gdzie miniładowarki i koparko-ładowarki nadal są liczniejsze i bardziej doceniane
niż większe koparki.
Wielu spośród polskich klientów, którzy zakupili któryś
z modeli MB-L, po upływie kil-

Łyżki MB-L charakteryzują się rozpoznawalnym wzornictwem

ku miesięcy od pierwszej
transakcji zdecydowało się
zamówić kolejną łyżkę. Decydujące znaczenie miały
parametry robocze i wydajność tych urządzeń.
W chwili obecnej MB Crusher
oferuje czery modele łyżek
kruszących Serii MB-L:
• MB-L120 – wyjątkowo wydajna łyżka o niewielkich
gabarytach, idealna do zastosowań na placach budowy o ograniczonej przestrzeni. Nadaje się idealnie
do miniładowarek o masie

do 2,8 ton oraz koparko-ładowarek od 5 do 7 ton,
• MB-L140 – kompaktowa, łatwa w obsłudze łyżka pomimo niewielkiego rozmiaru
zapewnia najwyższą wydajność. Odpowiednia do miniładowarek o masie 3 ton
oraz koparko-ładowarek
od 6 do 8 ton,
• MB-L160 – łyżka o konstrukcji stanowiącej połączenie wydajności i mobilności, zaprojektowana, by
pasować do miniładowarek
i koparek, osiąga moc i produktywność
cechujące
wszystkie produkty MB Crusher. Odpowiednia do miniładowarek od 4,5 tony i koparek od 7 do 10 ton,
• MB-L200 – łyżka przeznaczona do miniładowarek
o masie do 6 ton oraz koparko-ładowarek 7 do 10
ton. Profil największej łyżki
zapewnia jej wysoką wydajność oraz żywotność.
Łyżki MB-L zostały zaprojektowane przez zespół konstruktorów MB Crusher we
Włoszech. Tam też odbywa
się ich produkcja, do której
wykorzystywane są wyłącznie
najlepsze materiały i komponenty. Gwarantuje to najwyższą jakość wyrobów, które są
w stanie znieść ekstremalne
obciążenia nawet w najtrudniejszych warunkach pracy.
MB Crusher będzie prezentować swoje wyroby na targach
Autostrada-Polska w Kielcach podczas specjalnych
pokazów na żywo. Odbywać
się one będą od wtorku 31
maja do czwartku 2 czerwca.
MB Crusher oczekuje gości
w stoisku ZG 15 zlokalizowanym na terenie zewnętrznym.
www.mbcrusher.com
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Prawidłowy dobór ogumienia to połowa sukcesu
Rynek opon budowlanych w Polsce jest ciągle nieprzewidywalny. Nie
tylko ze względu na ograniczenie potrzeb zakupowych, ale także
na zmienne oczekiwania klientów. Z jednej strony obserwujemy dużą
presję cenową, z drugiej zaś poszukiwanie rozwiązań, droższych, ale
trwałych pozwalających na długą pracę bez awarii
Każdy z użytkowników zdaje
sobie doskonale sprawę, jak
olbrzymią rolę w eksploatacji,
szczególnie maszyn budowlanych i drogowych, odgrywają opony. Odpowiednio je
dobierając i eksploatując poczynić
można
znaczne
oszczędności. Warto także
pamiętać o cyklicznym monitorowaniu ogumienia.
Zanim jednak dokona się wyboru ogumienia, rozważyć należy, w jakich warunkach będzie pracowała maszyna. Chodzi o rodzaj podłoża, ryzyko
uszkodzeń, intensywność eksploatacji, obciążenia i przebywane dystanse. Korzyści płynące z prawidłowego doboru
opon przekładają się na wydłużenie czasu ich pracy, ograniczenie przestojów powodowanych awariami, podniesienie
efektywności pracy maszyny,
zwiększenie komfortu operatora, zmniejszenie zużycia elementów napędowych maszyny oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracy.
Z kolei niewłaściwy wybór
ogumienia wpływać będzie
na jego ponadnormatywne
zużycie, brak właściwej
amortyzacji, zwiększoną liczbę awarii opon, a także problemy trakcyjne związane
z uślizgiem opon na podłożu.
Camso (dawniej Camoplast
Solideal) od ponad trzech dekad specjalizuje się w produkcji opon do maszyn drogowych i budowlanych. Produkty Camso spełniają potrzeby wymagających użytkowników pod warunkiem
właściwego ich doboru. Niższy opór toczenia, zabezpieczenia ścian bocznych opony
przed uszkodzeniem czy
ograniczenie niekorzystnych
wibracji wpływają na wydłu38 Pośrednik Budowlany

żenie żywotności opon, a tym
samym na ograniczenie
kosztów eksploatacji.
Jako czołowy producent opon
przemysłowych Camso w swojej ofercie posiada opony
pneumatyczne diagonalne i radialne, opony superelastyczne
(pełne) oraz opaski amortyzujące. Opony pneumatyczne
Camso konstruowane są z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanych technologii
oraz materiałów. Ogumienie
posiada wiele typów bieżników
o wyjątkowo wysokich kostkach, co podnosi wytrzymałość i wydłuża czas użytkowania. Ponadto opony pneumatyczne Camso posiadają
wzmocnienia ścian bocznych
ograniczające ryzyko rozerwania opony o wystające przedmioty, krawężniki i inne elementy konstrukcyjne na placach budowy. Występują nawet wersje, które posiadają trzykrotnie grubsze ściany
boczne niż standardowe produkty innych producentów.
Drugim rodzajem są opony
superelastyczne
(pełne)
do maszyn budowlanych
i komunalnych o specjalnej
konstrukcji z bieżnikami zaprojektowanymi do zadań,
w których niezbędna jest
trakcja, bądź też zwiększona wytrzymałość czoła opony na uszkodzenia mechaniczne. W ostatnich latach
widać zwiększone zainteresowanie oponami bezpowietrznymi o budowie pełnogumowej z otworami pozwalającymi na osiąganie parametrów tłumienia drgań, jak
w typowych oponach pneumatycznych, przy jednoczesnym zachowaniu wytrzymałości
i
zabezpieczeniu
przed uszkodzeniem jak

w oponie pełnej. Camso oferuje je pod nazwą SolidAir.
Ich konstrukcja daje większą
możliwość tłumienia drgań,
zmniejszoną
podatność
na uszkodzenia i rozerwania
(szczególnie podczas prac
rozbiórkowych, na wysypiskach czy złomowiskach),
a tym samym dłuższą eksploatacją. Dzięki specjalnemu
kształtowi otworów, komfort
jazdy zbliżony jest do właściwego dla opon pneumatycznych, a zakres ich rozmiarów
pozwala na stosowanie do takich maszyn, jak nośniki teleskopowe, ładowarki kompaktowe oraz mini-ładowarki kołowe typu skid-steer. Opony
SolidAir przeznaczone są
do pracy na twardych nierównych podłożach, takich jak
beton, asfalt czy bruk.
Trzeci rodzaj ogumienia, jakim są opaski amortyzujące
to najbardziej nietypowy rodzaj opon. Ich konstrukcję
stanowi stalowy pierścień
z nawulkanizowaną na nim
warstwą mieszanki gumowej.
Ogumienie to przeznaczone
jest przede wszystkim do
rozściełaczy asfaltu oraz pojazdów wymagających wysokiej stabilności i nośności.
Firma Camso Polska S.A.
działa w Polsce od roku 1997
skupiając się nie tylko
na sprzedaży, czy serwisie,
ale również na szkoleniach
i doradztwie w zakresie doboru ogumienia. Sprzedaż produktów prowadzona przez
sieć dystrybutorów i serwisów na terenie całego kraju,
wspierana jest przez własnych doradców techniczno-handlowych, którzy docierając do miejsc pracy maszyn weryfikują prawidłowość
doboru ogumienia.

Bez względu na rodzaj stosowanego ogumienia, należy
pamiętać, aby nie dopuszczać do pracy przeładowanej
maszyny dla poszczególnych
zakresów prędkości jazdy.
Ogumienie w maszynach budowlanych zużywa się ponadnormatywnie wówczas,
gdy na przykład do opon
pneumatycznych dostanie
się woda, ciśnienie powietrza
w oponie jest za niskie lub
za
wysokie.
Natomiast
w przypadku opon superelastycznych – gdy mają kontakt
z agresywnym podłożem
z ostrymi przedmiotami. Należy również pamiętać, że zarówno praca w wysokiej temperaturze, jak i w bardzo niskiej, wpływa na skrócenie
czasu eksploatacji. Podobnie
jak liczba nietypowych ugięć
i odkształceń, na przykład na
podłożu mocno zanieczyszczonym odłamkami skalnymi.
Zużywanie się opony jest
procesem naturalnym i nie
można go powstrzymać, co
najwyżej jedynie prawidłowa
eksploatacja oraz właściwa
kultura pracy może ten proces spowolnić. Uszkodzenia
opon występują najczęściej
w wyniku zastosowania nieprawidłowej obręczy, przeciążeń maszyny czy nieprawidłowego stylu jazdy (gwałtowne ruszanie i hamowanie,
zbyt długie dystanse przebiegu przeciążoną maszyną).
Przed wprowadzeniem do seryjnej produkcji i sprzedaży
opony Camso przechodzą
wielogodzinne testy i próby.
Chodzi o to, by spełniały one
rosnące wymagania rynku
i użytkowników. Partnerzy
i doradcy Camso Polska nie
tylko sprzedają opony, ale
przede wszystkim potrafią dobrać właściwe rozwiązanie
do konkretnej maszyny i warunków panujących w jej miejscu pracy. Wszystko to robią
w celu uzyskania jak najmniejszego jednostkowego kosztu eksploatacji ogumienia.
www.camso.co

C40. Scania z zabudową Graco zasiliła flotę MD Beton

Meiller Polska rozpoczyna kolejną ofensywę! 42.V

C44. Volvo A60H – wozidło na miarę jubileuszu!

Scania Test Tour 2016 – optymalizacja sposobem na sukces 46.V

C50. Iveco na targach Bauma 2016 – od miasta po kopalnię

Goldhofer na Baumie – dwadzieścia czy pięćset ton? 54.V

C56. MAN – wysoka elastyczność, sprawdzone rozwiązania

POJAZDY BUDOWLANE

Scania z zabudową Graco zasiliła flotę MD Beton
Do floty transportowej firmy MD Beton dołączyła Scania G410 8x4 wyposażona w nadwozie skrzyniowe oraz żuraw Palfinger PK33002-EH.
To drugi pojazd tego typu zabudowany przez firmę Graco, jaki pracuje
w warszawskim przedsiębiorstwie
Pierwszy „HDS” od Graco pojawił się w MD Beton blisko 10
lat temu i wciąż doskonale
spełnia swoje zadanie, ale ze
względu na coraz większą popularność prefabrykatów oferowanych przez warszawską
firmę, w szczególności bloków na mury oporowe i płyt
drogowych typu MON, jej
właściciel podjął decyzję
o zakupie drugiej, podobnie
skompletowanej jednostki.
Obecnie, mając do dyspozy-

i żurawiem innej marki byłoby
więc zupełnie bezzasadne.
Nowy pojazd zbudowany
na potrzeby MD Beton to klasyczny przykład „szycia
na miarę”. – Wykorzystując
przez wiele lat istnienia firmy
różne HDS-y dokładnie wiedziałem, na czym mi zależy
w nowym pojeździe. Podwozie Scania ma najlepiej rozmieszczone elementy układu
oczyszczania spalin, dzięki
czemu zabudowa została za-

wysięgu na przykład do 8 metrów, może już operować ładunkiem o masie 3.400 kg.
Nowoczesne urządzenie posiada kąt obrotu 400° i ma
przeprost ramienia zginanego
o 15°, pozwalający na bezpieczne operowanie żura-

skopowania, realizowany poprzez wtórne wykorzystanie
oleju z przestrzeni tłoczyskowej w przestrzeni tłokowej.
Dzięki temu wysuwanie wysięgnika jest szybsze nawet
o 20%. Nie mniej ważne znaczenie dla skrócenia czasu
cykli roboczych ma system
AOS, którego działanie polega na aktywnym tłumieniu
drgań wysięgnika, czyli eliminacji tzw. efektu wędki.
Skrzynia pojazdu ma wymiary
wewnętrzne (dł. x szer. x.
wys.) 6.700 x 2.450 x 1.000 mm.

Nisko umieszczona skrzynia ładunkowa zapewnia mniejszą wysokość środka ciężkości obciążonego pojazdu, a tym samym większą stabilność

Nowy pojazd od razu znalazł zastosowanie. Wykorzystano go do transportu i układania płyt MON w Regionalnym Zakładzie Gospodarki Odpadami w Rachocinie

cji dwa takie pojazdy, jest
w stanie zapewnić jeszcze
krótsze czasy dostaw. Marek
Dąbrowski, właściciel MD Beton nie miał dylematu przy
wyborze zabudowy do nowego samochodu: – Przez te
wszystkie lata żuraw Palfinger
nie sprawiał żadnych problemów. Jeśli jest prawidłowo
użytkowany, tzn. operator nie
doprowadzi do jakiejś kolizji,
a tym samym uszkodzenia
mechanicznego, wystarczy
tylko zmieniać olej i filtry
w układzie hydraulicznym. Jakichkolwiek zastrzeżeń nie
mam też do obsługi posprzedażowej, bo w każdej sytuacji
serwis Graco reaguje błyskawicznie. Eksperymentowanie
z nowym dostawcą zabudowy
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montowana bardzo nisko,
umożliwiając transport kontenerów budowlanych. Jej
przednia ściana znajduje się
praktycznie tuż za kabiną, co
pozwala do maksimum wykorzystać długość samochodu.
Podłoga w tej części zabudowy ma wprawdzie uskok wynikający z zastosowania
przednich stabilizatorów, ale
pozwala też na łatwiejsze podejście chwytakiem do betonowych bloków – tłumaczy
Marek Dąbrowski.
Żuraw Palfinger PK33002-EH
ma cztery sekcje wysuwane
hydraulicznie, dzięki czemu
osiąga zasięg 12 metrów.
W takiej konfiguracji zapewnia udźwig równy 2.150 kg,
natomiast po zmniejszeniu

Przednia ściana zabudowy została maksymalnie dosunięta do kabiny. Wnęka powstała w wyniku montażu nóg podporowych ułatwia operowanie chwytakiem

wiem w niskich pomieszczeniach. Innym praktycznym
rozwiązaniem, jakie zostało
w nim zastosowane jest m.in.
układ HPSC. Na bieżąco kontroluje on stateczność pojazdu w zakresie 360° i bezstopniowo dostosowuje maksymalny udźwig do aktualnego
rozsunięcia podpór. W efektywnej pracy żurawia pomaga
układ przyspieszonego tele-

Dzielone burty boczne wykonane zostały z aluminium, ściana tylna ze sklejki wodoodpornej, a przednia sięgająca
po dach kabiny – z ryflowanej
blachy stalowej o grubości trzech milimetrów. Na podłogę również zastosowano stalową blachę ryflowaną, ale nieco grubszą,
bo czteromilimetrową.
www.graco.pl
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Meiller Polska rozpoczyna kolejną ofensywę!
Osiągając satysfakcjonujące wyniki sprzedaży w segmencie zabudów samowyładowczych, Meiller Polska postanowił powalczyć o rynek lekkich
naczep wywrotek. Orężem będzie seria 43 takich pojazdów, wyróżniająca
się dużą wytrzymałością przy zachowaniu konkurencyjnej masy własnej
W Polsce rynek naczep kurtynowych, furgonowych czy
izotermicznych w dużym
stopniu zależy od koniunktury, natomiast jeśli chodzi
o wywrotki, utrzymuje się on
na stosunkowo jednakowym,
dość wysokim poziomie. Nawet w 2013 roku, kiedy nastąpił spadek po przygotowaniach do mistrzostw Euro 2012 sprzedano 1.483 takie pojazdy. Wyjątkowy był
też rok 2015, zamknięty wynikiem 2.646 sztuk, czyli o 553
sztuki lepszym niż rok 2014.

wyżej 3,5-4% tylko stalowym
half-pipem. Wynika to ze specyfiki polskiego rynku, na którym przyjęło się, że naczepy
aluminiowe są lepsze, bo mają niższą masę własną. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Meiller Polska zamierza zintensyfikować ich
sprzedaż – do tej pory co roku do klientów trafiało bowiem zaledwie kilka sztuk.
Celem firmy jest osiągnięcie 10-procentowego udziału
w rynku samowyładowczych
naczep aluminiowych i utrzy-

polskiego przedstawicielstwa
są nie do zaakceptowania.
Trzon oferty naczep aluminiowych Meiller Polska stanowią
cztery podstawowe modele,

wszystkich wersjach jest ukośna, z tyłu zależnie od modelu można wybrać klapę wewnętrzną lub zewnętrzną,
drzwi albo też klapo-drzwi.
Do każdego rodzaju zamknięcia jest dostępny szyber, rozszerzający zastosowanie pojazdów o transport zboża. We
wszystkich naczepach aluminiowych jest stosowana podłoga o grubości 7 mm. F. X.
Meiller chce być pewny swo-

Skrzynia naczep aluminiowych Meiller-Kipper ma solidną konstrukcję z podłogą
o standardowej grubości równej 7 mm i ścianami bocznym wykonanymi z ukośnie
ustawionych paneli łączonych spawem ciągłym

W swoich naczepach F. X. Meiller stosuje maksymalny dopuszczalny rozstaw osi,
zapewniający wysoką stabilność pojazdu. We wszystkich modelach naczep aluminiowych przednia ściana jest ukośna

Bieżący rok również rysuje
się dość perspektywicznie,
bo sprzedaż 669 naczep samowyładowczych w pierwszym kwartale pozwala zakładać przyzwoity wynik rzędu 2.400-2.500 rejestracji.
Meiller Polska „wszedł” na rynek naczep do transportu materiałów sypkich w 2012 roku.
Po dwóch latach osiągnięto
sprzedaż na poziomie około 100 sztuk i utrzymano ją
w 2016 roku. Ten wynik został
uzyskany praktycznie tylko
naczepami stalowymi. Cieszą
się one znakomitą opinią
i klienci po nie wracają, ale
niepołomicka firma nie jest
w stanie osiągnąć udziału po42 Pośrednik Budowlany

manie dotychczasowego wyniku, jeśli chodzi o stalowe
pojazdy tego typu. Oznacza
to, że producent z Niepołomic
musi sprzedać rocznie 150200 sztuk naczep ze stopów
lekkich. Póki co na więcej nie
ma szans, ponieważ zwiększenie produkcji powyżej 200 jednostek wymagałoby bardzo
dużych inwestycji w rozbudowę zakładu w Slanach (Czechy), gdzie powstają te naczepy oraz zakładu w Monachium, dostarczającego m.in.
komponenty hydrauliki siłowej. Poprzestanie na takiej ilości zapobiegnie opóźnieniom
czy wpadkom jakościowym,
które dla firmy F. X. Meiller i jej

pokrywające około 80-90%
zapotrzebowania rynku. Zostały one zbudowane na ramie o dwóch długościach:
krótszej dla wersji o pojemności 27 i 31 m3 oraz dłuższej
w przypadku odmian o pojemności 38 i 40 m3. Różnica
objętości przy tym samym
podwozu wynika z różnej wysokości burt oraz konstrukcji
tylnej klapy, która w mniejszym pojeździe jest ukośna,
natomiast w większym – pionowa. Przednia ściana we

ich rozwiązań, wychodząc
z założenia, że cieńszą blachę, np. 5-milimetrową oferowaną przez konkurencyjnych
producentów są w stanie odkształcić punktowo nawet
zmrożone buraki. Mimo wykorzystania takiego materiału,
po przeprowadzonej analizie
okazało się, że naczepy Meiller-Kipper nadal są lżejsze
o 100-150 kg. W opcji jest
możliwość wzmocnienia tylnej części podłogi (na ok. 1/3
długości) poprzez zastosowa-

Naczepy aluminiowe Meiller-Kipper mają budowę modułową, co pozwala na pewną
elastyczność, a tym samym łatwość spełniania konkretnych wymagań klienta, zyskującego szybką dostawę odpowiedniego sprzętu ze sprawdzonymi komponentami
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nie grubszej, 10-milimetrowej
blachy. Ściany boczne są
spawane z wyciskanych profili o grubości 40 mm, których
wewnętrzna ściana ma grubość 4 mm, a zewnętrzna 1,8 mm. Na przednią ścianę jest stosowana blacha
o grubości 5 mm.
W każdym modelu skrzynia
opiera się na solidnej ramie
wykonanej ze stali drobnoziarnistej. Ma ona szeroko
rozstawione podłużnice, zapewniające
odpowiednią
sztywność i stabilność konstrukcji. Wpływ na to ma także największy dopuszczalny
rozstaw osi. Jeśli naczepa ma
być dostarczona z hamulcami bębnowymi, Meiller Polska preferuje sprawdzone
i cieszące się dużą renomą
osie BPW. W przypadku mechanizmów tarczowych są
stosowane osie SAF, które
mają dużą tarczę i są odpowiednio trwałe. Standardowo
jest montowany przełącznik
zawieszenia pneumatyczne-

Naczepy sprzedawane na polskim rynku są standardowo wyposażone
w system SmartBoard. Ma on wiele
funkcji, jak np. wspomaganie ruszania,
gdzie nawet pod pełnym obciążeniem
można podnieść przednią oś i tym samym dociążyć siodło. Uruchamia się
ją 3-krotnym naciśnięciem hamulca

Firma F. X. Meiller stosuje w swoich
zabudowach i pojazdach własne układy hydrauliczne oparte na autorskich
komponentach, nawet takich jak siłowniki, pompy, rozdzielacze czy przewody, co gwarantuje odpowiednią jakość i trwałość gotowych produktów

Wyciskane panele do budowy ścian bocznych mają wewnętrzną ściankę o grubości 4 mm, a zewnętrzną o grubości 1,8 mm. Grubość całego panelu wynosi 40 mm

go, umożliwiający wyłączenie
automatycznej funkcji wypuszczania powietrza z miechów podczas podnoszenia
skrzyni w sytuacji, gdy naczepa jest wykorzystywana
do współpracy z rozściełaczem. W normalnych warunkach rozwiązanie to zwiększa
stabilność zestawu poprzez
obniżenie środka ciężkości,
a także ograniczenie niekorzystnego wpływu na nią podatności elementów sprężystych, jakimi są poduszki powietrzne. Ciekawą opcją jest
tylna klapa w wykonaniu pozwalającym na dozowanie masy bitumicznej, zapobiegająca
zbyt dużemu jednorazowemu
wysypaniu materiału do zasobnika rozściełacza. Każda
taka naczepa może być dostarczona z obręczami stalowymi lub aluminiowymi.
Do wyboru są też różne rodzaje nóg podporowych,
w tym wykonane ze
stopów lekkich.
www.meillerpolska.pl
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Volvo A60H – wozidło na miarę jubileuszu!
Niekwestionowaną atrakcją targów Bauma 2016 było całkowicie nowe
wozidło przegubowe Volvo A60H o niespotykanej dotąd ładowności
sięgającej 60 ton. Jego premiera zbiegła się z jubileuszem 50-lecia
opracowania przez szwedzką firmę pierwowzoru takiego pojazdu
Najnowsze wozidło przegubowe Volvo ma klasyczną konstrukcję, ale jego rozmiary są
znacznie większe niż dotychczasowych pojazdów tego typu. Wynika to z ładowności
wyróżniającej mniejsze wozidła sztywnoramowe, dla których nowa propozycja szwedzkiego koncernu jest bardzo
praktyczną alternatywą. Nie
wymaga bowiem odpowiednio
przygotowanych dróg techno-

ne wozidła A60H wynikają
m.in. z zastosowania automatycznej kontroli trakcji, stuprocentowych blokad mechanizmów różnicowych, hydromechanicznego układu kierowniczego i aktywnego zawieszenia, które umożliwia
rozwijanie wyższych prędkości na nierównym terenie, bez
obaw o pogorszenie komfortu czy rozsypywanie przewożonego ładunku.

dukcji i niższe koszty pracy
wozidła. Doskonale obrazuje
to system On Board Weighing, który czuwa nad prawidłowym załadunkiem pojazdu, co z jednej strony

proponowano połączenie wywrotki tylnozsypowej i ciągnika rolniczego z trwale usuniętą przednią osią. Nie było ono
sztywne, lecz skrętno-obrotowe, zapewniając względny
ruch obu członów w płaszczyźnie pionowej i poziomej.
Dwukołowy napęd oferował
ograniczoną
mobilność
w trudnym terenie, ale korzyści wynikające z przyjętej koncepcji zachęcały do jej rozwoju. Niedługo potem, a dokład-

Pojazdy DR 631 i A60H dzieli różnica pięćdziesięciu lat, ale ich budowa wykorzystuje tę samą koncepcję opartą na podwoziu składającym się z dwóch członów
połączonych przegubem skrętno-obrotowym

Przemyślany kształt tablicy rozdzielczej sprawia, że wszystkie przyrządy dostępne
są na wyciągnięcie ręki. Zajęcie wygodnej pozycji ułatwia regulowana w dwóch
płaszczyznach kolumna kierownicy

logicznych i zapewnia dużą
prędkość jazdy, ograniczając
do minimum czas pojedynczych cykli roboczych.
Nowy model został zaprojektowany z myślą o przewożeniu
ciężkich ładunków w trudnych
warunkach na nierównym terenie, na przykład w kamieniołomach, kopalniach odkrywkowych czy na obszarach szeroko zakrojonych robót ziemnych. Jest napędzany 16-litrowym silnikiem Volvo, który wyróżnia się nie tylko wysoką
mocą równą 495 kW (673 KM),
ale także relatywnie niewielkim
zużyciem paliwa. W połączeniu z wysoką ładownością pojazdu, oznacza to niższe koszty na tonę, a tym samym szybki zwrot poczynionej inwestycji. Znakomite parametry jezd44 Pośrednik Budowlany

Podobnie jak mniejsze modele szwedzkiego producenta,
nowe wozidło jest niezwykle
łatwe w obsłudze. Przednia
klapa po otwarciu tworzy wygodne schodki i może być
wykorzystywana jako platforma serwisowa. Pokrywa silnika podnosi się elektryczne
o kąt 90°, zapewniając idealny dostęp do jednostki napędowej. W efektywnym i bezpiecznym wykorzystaniu pojazdu pomagają liczne systemy, takie jak MATRIS,
CareTrack oraz On Board
Weighing. Monitorując najważniejsze parametry robocze, są one w stanie sugerować operatorowi i menedżerowi floty zmianę sposobu
eksploatacji maszyny, gwarantując optymalizację pro-

Dzięki wysokiej ładowności i znakomitym właściwościom jezdnym i skrzyni ładunkowej o pojemności 33,6 m3 model A60H stanowy ciekawą alternatywę dla mniejszych wozideł sztywnoramowych

umożliwia pełne wykorzystanie ładowności wozidła,
z drugiej – zapobiega jego
przeładowywaniu, co zmniejsza żywotność zastosowanych podzespołów i podwyższa zużycie paliwa.
Historia wozideł przegubowych sięga połowy lat 60tych ub. wieku, kiedy poszukując pojazdu zdolnego
do pracy w najtrudniejszych
warunkach terenowych za-

nie w roku 1966 Volvo wprowadziło model DR 631
– pierwsze wozidło przegubowe produkowane masowo.
Nowy pojazd był stosunkowo
powolny i miał sztywne zawieszenie, ale dzięki specjalnie opracowanemu przedniemu członowi, jest uznawany
za protoplastę współczesnych konstrukcji
tego typu.
www.volvoce.pl
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Scania Test Tour 2016 – optymalizacja sposobem na sukces
Scania Polska zdopingowana pozycją lidera w sprzedaży podwozi – już od dwóch lat – z powodzeniem kontynuuje autorskie przedsięwzięcie Scania Test Tour. W tym roku do dyspozycji klientów przygotowano łącznie 11 pojazdów budowlanych, leśnych i energetycznych prezentowanych i testowanych w okolicach Lublina, Łodzi, Bydgoszczy, Gdańska, Szczecina i Nadarzyna
Zainteresowanie gości przeszło oczekiwania organizatorów. Na spotkaniach pojawiło
się w sumie ponad tysiąc
osób, chętnych do wypróbowania w terenie najnowszych
pojazdów Scania wyspecyfikowanych i zabudowanych
na potrzeby różnych branż.
Nad sprawnym przebiegiem
testów we wszystkich lokalizacjach czuwali kierowcy i instruktorzy ze Szkoły Jazdy
Scania, dysponujący ogromną

niższą masę własną, a tym samym zyskuje na ładowności.
Scania Polska jest na to przygotowana, oferując wiele podzespołów w różnych wykonaniach. Za przykład może posłużyć wprowadzona niedawno
przekładnia
główna
RBP735, która znakomicie nadaje się do zastosowań w betonomieszarkach. Przy odpowiednio dobranym przełożeniu spełnia tę samą funkcję, co
przekładnia RBP835, ale jest

W zeszłym roku udział marki Scania w polskim rynku podwozi „konstrukcyjnych”
wyniósł prawie dwadzieścia procent. Sprzedano 54 wywrotki, 40 pojazdów
do transportu drewna i 33 hakowce

wiedzą i doświadczeniem
na temat bezpiecznego i efektywnego wykorzystania pojazdów ciężarowych w różnych
warunkach drogowych. Zasadniczym przesłaniem tegorocznej edycji imprezy było
uświadomienie klientom nie
tylko znakomitych właściwości
terenowych pojazdów Scania,
ale przede wszystkim ogromnych możliwości konfiguracyjnych, pozwalających na idealny dobór ciągnika siodłowego
czy podwozia pod określone
zastosowania. Coraz więcej
nabywców takich pojazdów
nie wybiera już najmocniejszych dostępnych rozwiązań,
ale ściśle zoptymalizowane
pod ich potrzeby. W ten sposób gotowy samochód ma
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od niej lżejsza. To samo kryterium przyświeca firmom wyspecjalizowanym w transporcie drewna, które do swoich
pojazdów coraz częściej zamawiają zwykłe półosie, a nie
ze zwolnicami w piastach kół.
Scania Polska każdy z Test
Tourów wykorzystuje również
do promocji zautomatyzowanej skrzyni biegów Opticruise.
Jeśli chodzi o pojazdy demonstracyjne, została ona zastosowana w wywrotce 8x4
i betonomieszarce 8x4, ponieważ polscy klienci rzadziej
decydują się na nią w przypadku podwozi typowo offroadowych, a więc na przykład
z układem napędowym 6x6
czy 8x6. Z drugiej strony pojazdy tylko z dwiema osiami

Pojazd wyspecyfikowany zgodnie z wymaganiami branży energetycznej ma napęd 4x4, pojedyncze tylne koła, krótki rozstaw osi i wyciągarkę, dzięki czemu nawet z najtrudniejszej sytuacji wybrnie o własnych siłach

napędowymi często poruszają się po drogach utwardzonych, gdzie najłatwiej docenić
zalety takiej skrzyni. Pozwala
ona kierowcy lepiej skupić się
na prowadzeniu pojazdu,
a także zapewnia niskie zużycie paliwa. W przypadku
zautomatyzowanej skrzyni
biegów Opticruise stosowanej w samochodach typowo
terenowych, Scania dopracowała tryb jazdy offroad. Obecnie po jego załączeniu biegi
są zmieniane nieco później, tj.
przy wyższych obrotach silnika, zapobiegając podwyższeniu przełożenia i tym samym
spadku momentu obrotowego na kołach. Takie rozwiąza-

nie ułatwia pokonywanie
grząskich podłoży i wjazd
na strome wzniesienia. W niedalekiej przyszłości będzie
też dostępna funkcja wybujania, przydatna gdy dojdzie
do „zakopania” pojazdu.
W wyborze odpowiednio samochodu pomaga szeroka
gama dostępnych silników
Euro VI drugiej generacji.
Do zastosowań budowlanych
szczególnie atrakcyjne są
jednostki, w których zgodność z aktualnie obowiązującymi normami emisji zanieczyszczeń w spalinach osiągnięto tylko przez zastosowanie układu SCR. W przypadku silnika 9-litrowego są to

W ciągnikach 4x4 przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach terenowych
jest stosowana wzmocniona tylna oś o nośności 13 ton, która jednocześnie wyróżnia się niższą masą własną
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odmiany o mocy 235 kW (320
KM) i 265 kW (360 KM), natomiast dla jednostki 13-litrowej
odmiany o mocy 302 kW (410
KM) i 331 kW (450 KM). Obecnie polscy klienci w podwoziach z tylnym wózkiem napędowym najczęściej wybierają
wersję 410-konną, ale jeśli pojawia się przedni napęd, równie
popularny jest silnik 450-konny. W przypadku betonomieszarek jeszcze do niedawna
stosowano przede wszystkim
jednostkę o mocy 360 KM, zaś

teraz prym wiedzie odmiana 410-konna.
Dla pojazdów „konstrukcyjnych” przeznaczone są głównie
dwie kabiny – serii P i G. Kabiny serii P mają kompaktowe
wymiary zewnętrzne i są nisko
zawieszone, ułatwiając częste
wchodzenie i wychodzenie
z wnętrza. Ich zaletą jest również niewielka masa własna, co
przekłada się na wyższą ładowność. Typoszereg G oferuje
więcej miejsca we wnętrzu, doskonałą widoczność i ma niż-

Aby prezentowane samochody można było sprawdzić pod obciążeniem (zazwyczaj technicznym lub wyższym), w każdej lokalizacji towarzyszyły im maszyny budowlane marki Komatsu

Kabina serii P i 9-litrowa jednostka o mocy 360 KM wyłącznie z technologią SCR to
optymalny wybór pod betonomieszarkę. Prezentowana zabudowa wykonana przez
firmę FM Leżajsk mieści 9 m3 betonu

szy tunel silnika. W obu przypadkach jest stosowany solidny zderzak stalowy z zaczepem
holowniczym o uciągu do 35
ton. Spód pojazdu od przodu
zabezpiecza masywna płyta – również stalowa – o grubości 3 mm. Do wyboru jest jeszcze kabina serii R, zaprojektowana z myślą o długich trasach, zapewniająca najlepsze
warunki pracy i wypoczynku.
Tu również jest dostępny hak

holowniczy, ale jego maksymalny uciąg wynosi 25 ton.
Przy okazji tegorocznego Scania Test Tour można było zapoznać się z produktami KH-Kipper, MHS, Meiller-Kipper,
Skibicki, Elbo, HMF, Hyva, FM
Leżajsk, Graco i Wielton.
W trakcie pokazów zostały
także zaprezentowane maszyny budowlane Komatsu.
www.scania.pl

Rekordowy kontrakt Scania Polska na dostawę betonomieszarek
W ramach podpisanej umowy firma Scania Polska dostarczyła 30 betonomieszarek spółce BT Topbeton z Gorzowa Wielkopolskiego. Ostatnia partia 10 pojazdów została przekazana pod koniec
marca br. To największy tego typu kontrakt w historii polskiego dystrybutora ciężarówek z gryfem
Kontrakt dotyczył przekazania
dwudziestu sześciu pojazdów
wyposażonych w silniki 9-litrowe o mocy 360 KM oraz czterech z silnikami 13-litrowymi
o mocy 410 KM. Dostarczone
betonomieszarki na podwoziach Scania P360CB8x4HHZ
i P410CB8x4HHZ to jedne
z najlżejszych czteroosiowych
pojazdów tego typu na rynku.
Każde podwozie zostało tak
skonstruowane, aby uzyskać
jak najniższą masę własną.
W tym celu zastosowano
w nim m.in. obręcze aluminiowe, dzięki czemu kompletny
zestaw waży 13,5 tony. Firma
BT Topbeton korzysta również
z systemu Scania Fleet Management, który pomaga w zoptymalizowaniu wydajności floty transportowej. Na decyzję
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Betonomieszarki dostarczono firmie BT Topbeton w trzech partiach po 10 sztuk.
Uroczyste przekazanie ostatnich pojazdów odbyło się w siedzibie oddziału Scania
Polska w Szczecinie odpowiedzialnego za zawarcie kontraktu

o podjęciu współpracy wpłynęły pozytywne wyniki jazd testowych. – Działamy w Polsce
od 24 lat i posiadamy 17 zakładów produkujących beton towarowy. Zdecydowaliśmy się
na współpracę ze Scania Pol-

ska, ponieważ badając rynek
szukaliśmy firmy dostarczającej samochody ekonomiczne
i niezawodne w eksploatacji.
Nasza flota samochodowa
składa się obecnie z 69 betonomieszarek – opowiada Wal-

demar Sibiński, członek zarządu BT Topbeton Sp. z o. o.
Przy ciągle jeszcze „rozpędzającym się” rynku pojazdów budowlanych sprzedaż 30 specjalistycznych pojazdów to bardzo znamienne
wydarzenie. – Zakup tak dużej
liczby
betonomieszarek
w jednym kontrakcie jest największą dotychczasową umową tego typu w Polsce. Mam
absolutne przekonanie, że
wybór dokonany przez firmę
Topbeton to znakomita decyzja, ponieważ pojazdy Scania
będą jej służyć bezawaryjnie
przez cały okres eksploatacji – komentuje Andrzej Marciniak, dyrektor oddziału Scania Polska
w Szczecinie.
www.scania.pl
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Iveco na targach Bauma 2016 – od miasta po kopalnię
Podczas tegorocznej Baumy w stoisku urządzonym wspólnie z Case Construction Equipment
firma Iveco zaprezentowała kompletną gamę pojazdów przeznaczonych dla sektora budowlanego, w tym najnowsze Eurocargo w wersji 4x4
Nowe Eurocargo 4x4 będące
pod względem tonażu przedstawicielem segmentu średniego zostało wystawione
w strefie poświęconej infrastrukturze. Zaprojektowano je
pod kątem eksploatacji w najtrudniejszych warunkach terenowych, dzięki czemu doskonale sprawdza się na placach budowy, nawet jeśli są
one usytuowane w mieście.

obróbki, w postaci technologii HI-SCR z pasywnym filtrem cząstek stałych.
Konstrukcja podwozia obejmuje szereg rozwiązań zabezpieczających
pojazd
przed uszkodzeniem podczas jazdy w trudnym terenie,
jak na przykład stalowe zderzaki, uchylne stopnie wejściowe czy specjalną osłonę
chłodnicy. Sześciobiegowa

z gamy Iveco najlepiej zapewnia przyznany mu tytuł „Międzynarodowego Samochodu
Ciężarowego Roku 2016”.
To samo wyróżnienie, ale
w klasie pojazdów dostaw-

jazdów wytrzymałością i trwałością. Jednym z jego zasadniczych atutów jest rama kratownicowa z podłużnicami
o przekroju w kształcie litery
„C”, stosowana w całej gamie

Iveco Eurocargo 4x4 ma wysoko zawieszone podwozie oraz napęd obu osi
z reduktorem i kompletem blokad mechanizmów różnicowych, dzięki czemu
znajduje zastosowanie w branży budowlanej, służbach ratowniczych czy wojsku

Wyposażenie standardowe Iveco Eurocargo 4x4 obejmuje m.in. zaczep holowniczy
z przodu i zestaw rozwiązań ograniczających uszkodzenia pojazdu w trudnym
terenie, np. stalowe zderzaki, siatki na reflektorach, uchylne stopnie wejściowe

Pojazd ten jest oferowany
z pojedynczą kabiną dzienną
lub sypialną.. Ma dopuszczalną masę całkowitą od 10
do 15 ton oraz różne rozstawy osi w zakresie 3.2404.150 mm. Szeroki wybór dotyczy również silników. Stosowana do napędu Eurocargo 4x4 jednostka Tector 7
jest
bowiem
dostępna w trzech poziomach mocy, tj. 220 lub 250 KM (dla
wersji 11,5 ton DMC)
oraz 250 lub 280 KM (dla wersji 15 ton DMC). Nowy model
jest jedynym pojazdem ciężarowym średniej wielkości,
który spełnia wymagania normy Euro VI w zakresie czystości spalin przy zastosowaniu
tylko jednego układu ich
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przekładnia ręczna produkcji
ZF jest wyposażona w układ
wspomagania servoshift, ułatwiający zmianę przełożeń
w różnych sytuacjach drogowych. W opcji jest dostępna
automatyczna skrzynia biegów. Na sprawne poruszanie
się w trudnym terenie czy
podjazd pod bardzo strome
wniesienia pozwala stały napęd na wszystkie koła, reduktor oraz komplet blokad mechanizmów
różnicowych.
Z kolei łatwość manewrowania na ciasnych placach budowy to efekt imponującego
skrętu przednich kół, który zależnie od rodzaju zamontowanego ogumienia wynosi
od 40 do 48 stopni. O wyjątkowości nowego pojazdu

czych, zdobył rok wcześniej
model Daily. Na Baumie pokazano go w wersji 4x4, która doskonale radzi sobie
w różnych zastosowaniach,
jak na przykład na placu budowy, w firmie budowlano-remontowej czy na terenach
górskich. Ma ona unikatowe
podwozie wyróżniające się
niespotykaną w tej klasie po-

Daily. Źródłem napędu pojazdu jest 4-cylindrowy silnik
F1C Euro VI Heavy Duty
o pojemności 3 dm3. Jednostka ta ma układ wtryskowy paliwa typu common rail
i turbosprężarkę o zmiennej
geometrii. Zapewnia maksymalną moc 125 kW (170 KM)
i maksymalny moment obrotowy 400 Nm. Zgodność

Ładunek w postaci minikoparki przewożony na Daily 4x4 wygląda dość poważnie,
ale w prezentowanej wersji o DMC 5,5 tony wciąż pozostaje zapas ładowności
wynoszący około jednej tony...
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Trzyosiowy Iveco Trakker 6x6 z trójstronną zabudową skrzyniową to uniwersalny
zarówno pod względem możliwości jezdnych, jak i ładunkowych

z wymaganymi normami emisji zanieczyszczeń uzyskano
poprzez połączenie technologii recyrkulacji spalin (EGR)
i selektywnej redukcji katalitycznej (SCR). Przyjęte rozwiązanie charakteryzuje się
wysoką skutecznością, a jednocześnie gwarantuje najlepsze wyniki w zakresie optymalizacji zużycia paliwa.
W stałym przekazywaniu napędu na obie osie z rozkładem
momentu obrotowego między
przednią a tylną osią w pro-

rowca ma łącznie do dyspozycji aż 24 przełożenia. Obsługuje się je za pomocą dwóch dodatkowych dźwigni umieszczonych z prawej strony kierowcy, które nie ograniczają
przestrzeni w kabinie. Po załączeniu obu reduktorów, całkowite
przełożenie
wynosi 1: 124, a maksymalna prędkość jazdy jest wtedy równa 1,5 km/h. Tryb pełzania
umożliwia pokonywanie bardzo stromych wzniesień, precyzyjne manewrowanie albo

mocą przycisków na tablicy
rozdzielczej w kolejności
zgodnej z oznaczeniami.
Iveco Daily z napędem obu
osi jest dostępny w dwóch
podstawowych odmianach,
tj. z kabiną pojedynczą dla 23 osób lub podwójną mieszczącą nawet sześciu pasażerów. W pierwszym przypadku
klient może wybrać krótszy
(3.050 mm) lub dłuższy
(3.400 mm) rozstaw osi,
w drugim tylko dłuższy. Analogiczna sytuacja dotyczy odmian tonażowych. Pojazdy
z pojedynczą kabiną występują w wersji o DMC obniżonej do 3,5 tony lub standardowej 5,5 tony, a wyposażone w kabinę brygadową wyłącznie z podwoziem o większej nośności.

Euro VI dzięki zastosowaniu
technologii HI-SCR, a więc
bez recyrkulacji spalin. Przyjęte rozwiązanie wymaga minimalnej obsługi, a jego żywotność jest porównywalna
z przewidywanym czasem
eksploatacji całego pojazdu.
Szeroki wybór dotyczy również skrzyń biegów. W aktualnej ofercie jest dostępna 16-stopniowa przekładnia
ręczna,
12-stopniowa
EuroTronic i 16-stopniowa
zautomatyzowana. Ciągniki
siodłowe Trakker mogą
mieć 2 lub 3 osie i różne konfiguracje napędu: 4x2, 4x4,
6x4 i 6x6. Jeśli chodzi o podwozia, do wyboru jest jeszcze
najpopularniejsza odmiana 4osiowa, a pełna oferta dostępnych rozwiązań układu

Iveco Trakker od wielu lat jest synonimem bardzo wytrzymałego pojazdu, z trwałymi
silnikami, które charakteryzują się umiarkowanym zużyciem paliwa i łatwą obsługą

W Polsce takie zestawy nie są jeszcze zbyt popularne, ale z pewnością to tylko
kwestia czasu, ponieważ zapewniają bardzo wysoką efektywność transportu

porcji odpowiednio od 32
do 68 procent pośredniczy sześciostopniowa przekładnia ręczna z jednym nadbiegiem. Dzięki zastosowaniu
dwóch reduktorów – jednego
przy skrzyni biegów, drugiego
przy skrzyni rozdzielczej – kie-

pracę ze specjalnymi narzędziami wymagającymi minimalnych prędkości roboczych. Podczas jazdy w skrajnie trudnym terenie kierowca
ma jeszcze do dyspozycji trzy
blokady mechanizmów różnicowych. Załącza się je za po-

W części stoiska przeznaczonej dla branży wydobywczej
ustawiono
26-tonowego
Trakkera z układem napędowym 6x6 i trójstronną zabudową samowyładowczą. Model ten to bardzo mocny, odporny na przeciążenia pojazd, zdolny do pracy w najtrudniejszych warunkach.
Trakker występuje jako podwozie lub ciągnik siodłowy.
W obu typach pojazdów są
stosowane silniki Cursor 9
i Cursor 13, które łącznie zapewniają 6 poziomów mocy:
od 228 kW (310 KM) do 368
kW (500 KM). Jednostki te są
podporządkowane normie

napędowego obejmuje wersje 4x2, 4x4, 6x4, 6x4x4, 6x6,
8x4 i 8x8. Pojazdy, które nie
mają napędu na wszystkie
koła, są wyposażane w hamulce tarczowe sterowane
elektronicznie za pomocą
systemów ABS i EBL oraz
opcjonalnie ASR. Zależnie
od warunków zastosowania
i preferencji użytkownika występują różne warianty bardzo trwałych i solidnych układów zawieszenia. W Trakkerze można wybrać resory półeliptyczne lub paraboliczne,
a w przypadku modeli 3- i 4osiowych miechy powietrzne.
Zakres zastosowań Trakkera
Pośrednik Budowlany
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zwiększa oferta dwóch kabin
– dziennej Hi-Land oraz sypialnej Hi-Track. Ta druga
występuje w odmianie z wysokim dachem, dzięki czemu mieści się w niej dodatkowa leżanka. Wszystkie kabiny posiadają funkcjonalną

nym
za
najtrudniejszy
na świecie rajdzie Dakar. Tylko podczas ostatniej edycji
słynnego wyścigu dwa Trakkery ukończyły go na piątej
i dziesiątej pozycji.
Na monachijskich targach
Bauma nie mogło również za-

Astra HD9 może mieć ładowność wynoszącą około 45 ton, stanowiąc ciekawą
alternatywę dla wozideł przegubowych. Skrzynia jaka była zamontowana
na egzemplarzu w stoisku, ma pojemność 24 m3

Pojazdy Iveco oraz Astra były zaprezentowane podczas Baumy we wspólnym
stoisku z Case Construction Equipment. Model HD9 8x6 zgodny z normą
Euro VI miał w Monachium swoją premierę

i ergonomiczną nową tablicę rozdzielczą wykonaną
z miękkich w dotyku, nie odbijających światła materiałów
o wysokiej jakości. Zastosowane na niej elementy sterownicze są odpowiednio pogrupowane i znajdują się
w wygodnym zasięgu kierowcy. Projektując wnętrze nie
zapomniano o schowkach
różnej pojemności, wnękach
na napoje czy haczykach
do powieszenia ubrań. Aby
jeszcze bardziej ułatwić pracę w najnowszym Trakkerze,
pojazd może być wyposażony w system Iveconnect,
umożliwiający proste, zintegrowane sterowanie radioodtwarzaczem, nawigacją,
systemami wspomagającymi
pracę kierowcy oraz usługami związanymi z zarządzaniem flotą. Biorąc pod uwagę wszystkie możliwe konfiguracje, Trakker występuje
w ponad 1.700 wersjach fabrycznych.
Bestseller Iveco wielokrotnie
udowodnił swoją dzielność
w najtrudniejszych warunkach, wyznaczając nowe granice możliwości w uznawa52 Pośrednik Budowlany

braknąć ciężkiego pojazdu
Astra HD9 8x6 Euro VI, który
w Monachium miał swoją premierę. Zaprezentowany egzemplarz to wywrotka tylnozsypowa o pojemności 24 m3
i dopuszczalnej masie całkowitej 60 ton. Został wyposażony w 13-litrowy silnik FPT
Cursor o mocy 412 kW (560
KM), współpracujący ze
zautomatyzowaną 16-stopniową przekładnią AS Tronic
firmy ZF, która obejmuje skuteczny intarder. Dzięki temu
pojazd znakomicie nadaje się
do najbardziej wymagających zastosowań, spotykanych na przykład w kopalniach odkrywkowych. Wysoka dzielność w terenie oraz
odporność na ekstremalnie
trudne warunki eksploatacji
to efekt zastosowania zdolnych do przenoszenia dużych obciążeń przednich i tylnych osi Kessler, wzmocnionego zawieszenia z resorami
parabolicznymi oraz solidnego podwozia, w którym najważniejszą rolę odgrywają
równoległe podłużnice ceowe o wymiarach przekroju
poprzecznego 320 x 90

x 10 mm, wzmocnione 6-milimetrowymi nakładkami.
Niedawno przeprojektowane
wnętrze kabiny Astry zapewnia wysoki komfort pracy, co
w szczególności dotyczy
przemyślanej, odpowiednio

rowanych
samochodów
i maszyn. Można się było
przejechać niemal wszystkimi jednostkami, sprawdzając zachowanie pojazdów pod obciążeniem technicznym, z jakim zwykle

Iveco we współpracy z Case Construction Equipment zapewniło wszystkim
chętnym możliwość osobistego przekonania się „w praktyce” o zaletach swoich
najnowszym maszyn i pojazdów. Na miejsce testów wybrano pobliską kopalnię

zaplanowanej tablicy rozdzielczej. Umieszczone na niej
przyrządy są łatwodostępne
dla kierowcy, dlatego sięgając do nich nie musi on odrywać pleców od oparcia fotela.
Zaprezentowane w Monachium pojazdy można było
wypróbować w terenie. Firma Iveco razem z Case Construction Equipment zapraszała klientów odwiedzających stoisko na Baumie
do pobliskiej kopalni, w której zgromadzono wiele ofe-

muszą się one mierzyć
w zastosowaniach kopalnianych,
gdzie
górę
nad dopuszczalną ładownością „drogową” bierze
maksymalna pojemność.
Zgodnie z przewidywaniami
wszystkie prezentowane modele Iveco doskonale radziły
sobie w takich warunkach
i trudno było się oprzeć wrażeniu, że wciąż posiadają spory zapas
ładowności i mocy.
www.iveco.pl
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Goldhofer na Baumie – dwadzieścia czy pięćset ton?
Na Baumie nigdy nie brakuje pojazdów przeznaczonych do transportu
ładunków ponadnormatywnych. Szeroką gamę swoich najnowszych
rozwiązań zaprezentowała w Monachium także firma Goldhofer
Jedną z najprostszych konstrukcji, jaką zaprezentował
Godhofer była naczepa
STZ-L 4 A w wykonaniu RM,
czyli z zagłębieniami na koła
ładowarki. Można je łatwo zasłonić aluminiowymi wypełnieniami, umożliwiając tym
samym wykorzystanie pojazdu do transportu maszyn gąsienicowych. Naczepa ta jest
jednokrotnie
rozciągana
do nieco ponad 11 metrów,

wa naczepa MPA-K 9, zbudowana w systemie minimodułu
Goldhofer. Oznacza to, że
składa się z 6-osiowej naczepy właściwej, 3-osiowego modułu i łabędziej szyi (3+6).
Moduł można wypiąć, a tym
samym otrzymać pojazd
w konfiguracji 0+6. Prezentowana wersja jest rozciągana jednokrotnie o 3 m, ma niezależne zawieszenie wszystkich osi i zapewnia ładowność

równości na drodze, w postaci np. przejazdów kolejowych.
Zastosowany pomost jest jednokrotnie rozciągany, a jego
nośność sięga ok. 50 t.
W prezentowanym wykona-

kiem o mocy 490 KM, wyposażonym w drążkowy układ
skrętny z ograniczeniem
do 60°. Po drugiej stronie zastosowano moduł PST/SL-E 6 12x4 (6 osi, 2 napędzane)
z powerpackiem o mocy 530 KM. W tym przypadku
osie są wielokierunkowe, zapewniając kąt skrętu kół wynoszący 180°. Factor 5, którego zasadniczą część tworzy
dwudźwigarowy pomost jest

Factor 5 z dwudźwigarowym pomostem do załadunku bocznego ma ładowność
pięciuset ton. Można go wykorzystywać do transportu elementów o długości
od jedenastu do ponad siedemnastu metrów

Naczepa STZ-L 4 A RM w konfiguracji czteroosiowej zapewnia ładowność wynoszącą 40 ton. Załadunek maszyn i pojazdów ułatwiają dwuczęściowe rampy pokryte drewnem wytrzymałym na uszkodzenia mechaniczne

zapobiegając przekroczeniu
dopuszczalnej długości zestawu nawet przy zastosowaniu 3-osiowego ciągnika siodłowego. Aby jej pokład mógł
być wykorzystany w całości,
wyposażenie pojazdu obejmuje aluminiowe rampy przejazdowe montowane po rozciągnięciu naczepy. Zależnie
od potrzeb zaprezentowana
naczepa jest dostępna w wersji 3- lub 4-osiowej. Przy drugiej konfiguracji można zastosować zawieszenie niezależne MPA ułatwiające jazdę
na nierównym terenie. Nośność każdej osi jest wtedy
równa 12 t. Producent oferuje ponadto do wyboru dwa
rodzaje łabędziej szyi, tj. stałą lub hydrauliczną.
Innym pojazdem zaprezentowanym na Baumie była 9-osio54 Pośrednik Budowlany

około 100 ton. Są do niej dostępne rampy hydrauliczne lub
stałe, w tym z zagłębieniem
na łyżkę koparki. Zastosowana
łabędzia szyja może być łączona z różnymi modułami – zamiast 3-osiowego, również z 1lub 2-osiowym oraz różnymi
wersjami tylnego członu, w postaci naczepy typu semi lub
tiefbett, wyposażonej w dowolną liczbę osi w zakresie od 3
do 7. Na wystawę w Monachium sprowadzono też naczepę STZ-VP/MPA w konfiguracji osi 1+3 i zagłębionym
pokładem ładunkowym. Ma
ona przedni wózek jezdny
w technologii osi Pendel, natomiast tylny z osiami typu
MPA. Takie rozwiązanie gwarantuje wysoki skok niezależnego zawieszenia, ułatwiający pokonywanie rond czy nie-

niu o wzmocnionej konstrukcji płaszczyzna załadunkowa
znajduje się na wysokości 400 mm od podłoża.
Jedną z największych atrakcji
targów był jednak zestaw do załadunku bocznego Factor 5
w wykonaniu z poszerzeniami
hydraulicznymi od 3 do 6,75
metra. Może on przewozić 5krotność masy własnej, czyli
ładunki ważące nawet 500 t.
Z jednej strony konstrukcja
została oparta na module
PST/SL 6 12x8 (6 osi, 4 napędzane) zasilanym powerpac-

przeznaczony do przewozu
ładunków wielkogabarytowych, takich jak transformatory, generatory czy też wyjątkowo ciężkie elementy budowlane i przemysłowe.
Nie mniejszym zainteresowaniem zwiedzających cieszył
się
moduł
samojezdny
PST/ES-E zapewniający możliwość poszerzenia śladu
z 1.485 do 1.810 mm dla osiągnięcia większej stabilności
i granicy przechyłu załadowanego pojazdu. Tę unikatową
funkcję osiągnięto poprzez

Naczepa Goldhofer MPA-K może mieć ładowność od 24 do ponad 100 ton, dzięki
czemu umożliwia transport dużych elementów budowlanych, w tym dłużyc w ciężkiej klasie wagowej
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zastosowanie mimośrodowego osadzenia zestawów kół
z obu stron modułu. Wielokierunkowy układ skrętu sprawia,
że w konfiguracji węższej pojazd ma szerokość 2.430 mm,
a po „wykręceniu” osi o 180°
zwiększa się do 2.730 mm.
Pozwala on również na jazdę
„w karuzeli” dookoła własnej
osi, bokiem albo ukośnie i tym
samym niezwykle łatwe manewrowanie w różnych sytuacjach drogowych. Nacisk
techniczny na pojedynczą li-

nię osi jest w tym przypadku
równy 40 ton, dzięki czemu
nośność modułu wynosi
aż 160 ton. Pojazd jest zasilany powerpackiem z jednostką
Cummins o mocy 290 KM,
spełniającą normy emisji zanieczyszczeń Tier 4 Final/Stage IV. Ma układ napędowy typu 8x4 i może poruszać się
z prędkością do 15 km/h.
W stoisku firmy Goldhofer
można też było zobaczyć
adapter FTV300 do transportu łopat śmigieł elektrowni

Moduł PST/ES-E zaprezentowano w widowiskowych pokazach za każdym razem
gromadzących tłumy gości. Funkcja „wykręcania” osi na zewnątrz pojazdu zwiększa jego stabilność o dwadzieścia pięć procent

Zestaw firmy Goldhofer do transportu łopat śmigieł elektrowni wiatrowych zaprezentowany na Baumie to odpowiedź niemieckiego producenta na potrzeby klientów oczekujących jak najwyższej elastyczności takich pojazdów

wiatrowych, zamontowany
na module SL3 spiętym z modułem samojezdnym ADDrive.
Taki zestaw może być ciągnięty np. przez ciągnik balastowy, a tuż przed miejscem
montażu, gdzie nie ma odpowiedniej przestrzeni manewrowej, poruszać się samodzielnie. Łopatę śmigła można podnosić i opuszczać
w płaszczyźnie pionowej
w zakresie 60° od pozycji po-

ziomej, a także obracać ją
wokół własnej osi. Pierwsza
funkcja ułatwia omijanie przeszkód, druga jest niezbędna
dla takiego ustawienia przewożonego elementu, aby stawiał on jak najmniejszy opór
dla wiatru. Obrotnica zastosowana w adapterze FTV300
umożliwia stałe obracanie łopaty w dowolnym kierunku.
www.goldhofer.de
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MAN – wysoka elastyczność, sprawdzone rozwiązania
MAN Truck & Bus ma bardzo szeroką ofertę dla branży budowlanej, dlatego obecność monachijskiego koncernu na największych targach przemysłowych Bauma 2016 jest w pełni uzasadniona. Bogata ekspozycja w hali oraz na terenie zewnętrznym prezentowana była pod hasłem „Możesz zbudować na MAN-ie”
Ma ono podkreślać duże
możliwości konfiguracyjne
pojazdów MAN, pozwalające
na łatwe skompletowanie
podwozia czy ciągnika siodłowego pod konkretne zastosowania i indywidualne
wymagania klienta. Dotyczy
to choćby napędu na wszystkie koła, realizowanego
na trzy różne sposoby. Może
to być MAN HydroDrive, czyli

głośno. To za sprawą możliwości zastosowania hydrostatycznego napędu przedniej osi razem ze zautomatyzowaną skrzynią biegów
MAN TipMatic – wcześniej
oferowano go tylko z przekładnią ręczną. Takie konfiguracje będzie można zamawiać od wrześniowych
targów IAA w Hanowerze.
W najnowszym wykonaniu
Bauma to targi światowe, dlatego w stoisku MAN Truck & Bus nie zabrakło propozycji na rynki pozaeuropejskie. Zaprezentowany TGS 33.480 6x6 BB był wyposażony w pojedyncze koła na wszystkich osiach i silnik D20 w wersji Euro V

Hydrostatyczny napęd przedniej osi jest teraz dostępny w konfiguracji ze zautomatyzowaną skrzynią biegów MAN TipMatic. Takie pojazdy będzie można zamawiać
od wrześniowych targów IAA w Hanowerze

hydrostatyczny napęd przedniej osi, stanowiący idealne
rozwiązanie dla pojazdów,
które zwykle poruszają się
po drogach utwardzonych,
a dodatkowa trakcja jest im
potrzebna tylko okazjonalnie.
Przy częstszej jeździe w bardziej wymagającym terenie
lepiej sprawdzi się mechaniczny dołączany lub stały
napęd na wszystkie koła.
Ostatnia opcja jest szczególnie polecana na trudne
i zmienne warunki drogowe,
zapobiegając konieczności
częstego załączania przedniego napędu.
MAN HydroDrive został
wprowadzony w 2005 roku,
ale na niedawno minionej
Baumie znów było o nim
56 Pośrednik Budowlany

dodatkowego napędu zmieniono ułożenie przewodów
doprowadzających
olej
do silników hydraulicznych
w piastach kół, dzięki czemu
nie kolidują one z elementami układu oczyszczania spalin i pozwalają na montowanie szerszych obręczy
i opon, w tym z łańcuchami
przeciwpoślizgowymi.
Rozwiązanie, które zwiększa
trakcję pojazdu w razie potrzeby i wspomaga hamowanie przy zjeździe ze wzniesienia, już w momencie debiutu
spotkało się z dużym zainteresowaniem klientów reprezentujących wiele różnych
branż. Trudno się temu dziwić, bo w porównaniu z napędem mechanicznym zapew-

nia oszczędność masy podwozia w granicach od 500 do
750 kg zależnie od jego konfiguracji, a gdy nie jest wykorzystywane, przednie koła
obracają się swobodnie, zapobiegając większemu zużyciu paliwa. Napęd MAN
HydroDrive załącza się obrotowym przełącznikiem, również podczas jazdy z pełnym

i trzyosiowych ciągnikach
TGX, z silnikami D20 i D26.
Na Baumie swoją premierę
miały też nowe osie zespolone o nośności 11,5 tony, wyposażone w zmodernizowaną
przekładnię hipoidalną. W porównaniu do wcześniej oferowanych osi 13-tonowych są
lżejsze o 180 kg, a biorąc
pod uwagę odmiany ze zwol-

W ograniczaniu masy własnej podwozia np. pod betonomieszarkę istotną rolę odgrywają nowe, 11,5-tonowe osie zespolone. W porównaniu do wcześniej oferowanych osi o nośności 13 ton są one lżejsze aż o 180 kg

obciążeniem. Jego dezaktywacja następuje po przekroczeniu prędkości 28 km/h,
ale gdy kierowca zwolni
do 23 km/h, ponownie zaczyna działać. Aktualnie jest dostępny w 2-, 3- i 4-osiowych
podwoziach TGS oraz dwu-

nicami, różnica ta sięga
aż 280 kg. Wprowadzone rozwiązanie gwarantujące dodatkowe „odchudzenie” podwozia powstało nie tylko z myślą
o betonomieszarkach, ale
także wywrotkach do przewozu masy bitumicznej, które
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w Niemczech muszą być izolowane. Lżejsze osie skutecznie rekompensują wyższą
masę własną wynikającą z zastosowania cięższej zabudowy. Poza tym zwiększają one
prześwit o około 4 cm, co
w połączeniu z oponami 315/80 R22,5 umożliwia
spełnienie wymagań homologacji terenowej NG3. Nowe

ry pojazdu i wysoką zwrotność na placu budowy, aluminiowymi obręczami i 300-litrowym zbiornikiem paliwa
zapełnionym w 10% taki kompletny pojazd – betonomieszarka ma masę własną zaledwie 9.065 kg (bez kierowcy).
Na monachijskiej wystawie
wiele uwagi poświęcono również silnikowi D38, znajdująTrzyosiowa wywrotka MAN TGX 6x4 została wyposażona w silnik D38 o mocy 560 KM. Taki pojazd znakomicie nadaje się do ciągnięcia przyczepy samowyładowczej lub niskopodwoziowej do przewozu maszyn budowlanych

Silnik D3876 otrzymał tytuł „Diesel roku 2016”. Jest on przyznawany już od 11 lat
przez włoskie czasopismo branżowe „Diesel”. W jednostce MAN zwrócono szczególną uwagę na przemyślaną konstrukcję i zastosowane materiały

osie są dostępne w pojazdach TGX 6x4, TGS 6x4 i 8x4
oraz TGM 6x4, z normalną
wysokością konstrukcyjną,
zawieszeniem resor/resor i resor/powietrze i z silnikami
o mocy do 480 KM, jak również w TGX 6x4, TGS 6x4
i 8x4, ze średnią wysokością
konstrukcyjną i zawieszeniem
resor/resor. Nowe osie dostępne są z nowym, bardziej
ekonomicznym
przełożeniem 2,85 – wcześniej 3,85.
W stoisku firmy zaprezentowano przykład optymalnie
skompletowanego podwozia pod betonomieszarkę
TGS 32.400 8x4 BB, wykorzystującego kilka sposobów
na obniżenie masy własnej.
Oprócz nowych osi zespolonych zastosowano w nim lekki, ale wydajny silnik MAN
D26 o mocy 400 KM współpracujący z 12-stopniową
zautomatyzowaną skrzynią
biegów TipMatic oraz przestronną kabinę typu M. W połączeniu z rozstawem między
trzecią i czwartą osią równym 2.505 mm, który gwarantuje kompaktowe rozmia58 Pośrednik Budowlany

cemu wiele zastosowań
w najbardziej wymagającym
transporcie budowlanym. Imponujące osiągi nowoczesnej
jednostki umożliwiają przewóz ciężkich ładunków
przy zachowaniu wysokiej
prędkości jazdy. Podwozia
TGX typu 6x4 wyposażone
w taki silnik o mocy 520
lub 560 KM znakomicie nadają się do ciągnięcia przyczep
samowyładowczych albo niskopodwoziowych do transportu maszyn roboczych.
Równie duże możliwości oferują ciągniki siodłowe napędzane wymienionymi jednostkami, pozwalając na tworzenie zestawów, których masa całkowita sięga 120 ton.
Dzięki zastosowaniu dwustopniowego doładowania, 6cylindrowy silnik rzędowy
o pojemności 15 dm3 osiąga
nominalny moment 2.700 Nm
już przy 930 obr./min. Utrzymuje się on do 1.350
obr./min, co oznacza, że pojazd zapewnia odpowiednią
trakcję nawet przy wczesnej
zmianie biegów, a kierowca
dysponuje wysokim momen-

tem obrotowym również
na wysokich przełożeniach.
W ten sposób łatwiej kontrolować mu zachowanie pojazdu, jednocześnie przy ograniczonym zużyciu paliwa.
Od połowy ub. roku jest dostępna nowa skrzynia biegów
TipMatic TX przeznaczona
do współpracy z silnikami serii

dobierany automatycznie, tak
aby ograniczyć moment obrotowy na kołach i tym samym zapobiec ich buksowaniu. Na ciasnych placach budowy nie sposób przecenić
też trybu manewrowania,
ułatwiającego precyzyjne
kierowanie pojazdem w ograniczonej przestrzeni. Skrzy-

Dobrym przykładem możliwości adaptacyjnych pojazdów MAN jest prezentowany
TGL 12.220 4x2 BL, w którym cofnięto układ oczyszczania spalin w celu wygospodarowania miejsca na podpory żurawia

D38. Obejmuje ona wiele rozwiązań opracowanych pod kątem zastosowań budowlanych.
Jednym z nich jest czujnik pochylenia drogi, za pomocą którego przekładnia dobiera optymalny bieg do ruszenia,
uwzględniając przy tym aktualne obciążenie pojazdu. Równie przydatna może być funkcja rozkołysania pojazdu, polegająca na szybkim załączaniu i rozłączaniu sprzęgła
na grząskim lub zaśnieżonym
podłożu, tylko poprzez wciskanie lub odpuszczanie pedału gazu. Przy korzystaniu
z niej odpowiedni bieg jest

nia TipMatic TX może ponadto współpracować z systemami MAN EfficientCruise oraz
EfficientRoll. Pierwszy z nich
– korzystając z map 3D – dobiera prędkość jazdy i biegi
z uwzględnieniem topografii
terenu, zapobiegając na przykład redukcji przełożenia
na niewielkich i krótkich wzniesieniach. Drugi system dopuszcza jazdę wybiegiem (rozpędem), która w określonych
sytuacjach również może mieć
pozytywny
wpływ
na zmniejszenie zużycia paliwa.
www.truck.man.eu
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Komatsu Poland Sp. z o.o.
Trakt Brzeski 72
05-070 Sulejówek k/Warszawy
tel. 22 783 00 62
fax 22 760 12 97
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Atlas Copco Polska Sp. z o.o.
ul. Badylarska 25, 02-484 Warszawa
tel. 22 572 68 00
fax 22 572 68 09

Grupa Atlas Copco jest czołowym na świecie
producentem sprężarek stacjonarnych
i sprężarek przewoźnych, generatorów,
sprzętu budowlanego i maszyn górniczych
oraz narzędzi przemysłowych
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INSTYTUCJE

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

POŚREDNIK
budowlany

Formaty reklam i ceny
Format

Szer. x wys.
mm

Krótka charakterystyka

1/8 strony

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

1/4 strony

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

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

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

II. i III. ok∏adka 210 x 297

7.500,- z∏

IV. ok∏adka

8.500,- z∏

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

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

Termin

Termin
zamówień

15.07.2016
16.09.2016
18.11.2016

06.06.2016
08.08.2016
02.11.2016

Termin dostarczenia
materia∏ów do druku
20.06.2016
25.08.2016
26.10.2016

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

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

210 x 297

Formy p∏atnoÊci
kolor

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

Rabaty

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

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

Panorama firm od A do Z
Miniog∏oszenia z logo firmy)
w 3 wydaniach
modu∏ 57 x 63 mm
800,- z∏
modu∏ 57 x 129 mm
1.200,- z∏
w 6 wydaniach
modu∏ 57 x 63 mm
1.200,- z∏
modu∏ 57 x 129 mm
1.800,- z∏

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

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

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

!

Prenumerata - zamówienie 3/2016
Aby bezp∏atnie otrzymywać nasz dwumiesięcznik wystarczy wype∏nić poniższy formularz
i przes∏ać go faksem na numer 22 859-19-67 lub listownie pod adresem:
Pośrednik Budowlany, Dzia∏ Informacji, 02-784 Warszawa, Pasaż Ursynowski 1/45
Prosz´ o regularne, bezp∏atne przesy∏anie czasopisma „PoÊrednik Budowlany - Maszyny, Narz´dzia, Sprz´t”
imię i nazwisko:

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

nazwa firmy:

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

zakres dzia∏alności firmy:

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

ulica, numer domu:

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

kod pocztowy, miasto:

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

numer telefonu i faksu:

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

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

e-mail:

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

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

Data, czytelny podpis i (lub) pieczęć osoby zamawiającej

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

