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SPIS TREŚCI

IM KOP wykorzystuje sys te my Trim ble 

Na bu do wa ny przez fir mę IM KOP frag ment
dro gi eks pre so wej S5 do tar ły trzy no we ko par -
ki ko ło we Ca ter pil lar M 318 se rii F. Każ dą
z ma szyn wy po sa żo no w sys tem Trim ble 

Nie łączymy ognia z wodą!

Roz mo wa z Marcinem Grześkowiakiem,
wiceprezesem Tecnosumit North-East

Koparko-ładowarki Ca se zmodernizowane!

Kon struk to rzy Ca se CE do ko nu jąc ko lej nych
mo der ni za cji ko par ko -ła do wa rek Se rii T skon -
cen tro wa li swe dzia ła nia na ukła dzie na pę do -
wym oraz sek cji ko par ko wej

Kärcher – re wo lu cja w my ciu ci śnie nio wym

Dba nie o czy stość ma szyn bu dow la nych pro -
cen tu je. Wy dłu ża bo wiem ży wot ność par ku
ma szy no we go i tym sa mym po zwa la za cho -
wać war tość na sze go sprzę tu

JCB Pi ling ma ster to wiert ni ca!

Zbu do wa ny na ba zie ko par ko -ła do war ki Pi -
ling ma ster jest w peł ni funk cjo nal ną wiert ni cą.
Im po nu je wy daj no ścią i zwrot no ścią, i po tra fi
po so bie… po sprzą tać

Vo lvo CE – do bra ofer ta dla dro go wców 

Wej ście Vo lvo CE do gro na pro du cen tów ma -
szyn dro go wych na stą pi ło w ro ku wy bu chu
świa to we go kry zy su go spo dar cze go. Na szczę -
ście zła pas sa zo sta ła prze rwa na

Koparko-ładowarki MST robią furorę!

Pol ski ry nek do brze przy jął tu rec kie ma szy -
ny. I nic w tym dziw ne go, ko par ko -ła do war ki
MST wy róż nia ją się bo wiem bogatym wy po sa -
że niem stan dar do wym i przy stęp ną ce ną

Ma ni tou – dzień i noc na to rach!

Trak cja S.A. wy ko nu je pra ce, któ re dla więk -
szo ści z pa sa że rów po cią gów są… nie wi dzial -
ne. Ma ło kto my śli bowiem o tym, po czym je -
dzie i jak za si la ny jest je go śro dek lo ko mo cji…

Ca ter pil lar – in no wa cyj ne zagęszczanie 

Ca ter pil lar za pre zen to wał wa lec do as fal tu wy -
po sa żo ny w bę ben łą czą cy za le ty oscy la cyj ne -
go i wi bra cyj ne go ukła du za gęsz cza na. Kon -
struk cję opar to o spraw dzo ne roz wią za nia 

Ko mat su – in te li gen cja w każ dym ca lu

Ko mat su Po land chce do ko nać re wo lu cji
na kra jo wym ryn ku ma szyn bu dow la nych. Fir -
ma za ofe ro wa ła spy char ki oraz ko par kę z cał -
ko wi cie zin te gro wa nym sys te mem ste ro wa nia  

„Błot nia ki” Dres sta uszczel nia ją wa ły

Więk szość wa łów prze ciw po wo dzio wych w Pol -
sce zbu do wa na zo sta ła w okre sie mię dzy wo jen -
nym, a część z nich na wet wcze śniej. Ma szy ny
Dres sta po ma ga ją w ich re no wa cji 

Bosch Re xroth – In te li gent ne po łą cze nia

Opro gra mo wa nie uży wa ne jest już nie tyl ko
do ste ro wa nia po jaz da mi ro bo czy mi czy ele -
ktro ni fi ka cji hy drau li ki – wkrót ce bę dzie rów -
nież za pew niać po łą cze nie z in ter ne tem rze czy 
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Dro dzy Czy tel ni cy,

w ma ju cze kać miał nas praw dzi wy tar go wy ma ra ton. Kiel ce, Po znań, Byd goszcz… Po znań ski In ter masz zo stał

jed nak prze ło żo ny, od bę dzie się wraz z Bud mą. To mo im zda niem roz sąd na de cy zja. Bud ma ma na ty le ugrun -

to wa ną po zy cję, że za pew ni eks po zy cji „ma szy nia rzy” fre kwen cję pu blicz no ści. A tej bar dzo bra ku je pol skim

tar gom. Po twier dzi ła to wi zy ta na tar gach Bu il ding So lu tions. Za sta na wia łem się, czy je chać do Nada rzy na,

ale w koń cu zwy cię ży ła po ku sa od wie dze nia zna jo mych z firm, któ re się tam wy sta wia ły. Wra że nia? Ra czej

mar ne, wła śnie z po wo du ni skiej fre kwen cji. I pro szę mi nie wma wiać, że mia łem pe cha być na tar gach w ta -

kim dniu, a krót ko po mo im wyj ściu do Nada rzy na za czę ły wa lić tłu my. Wy bacz cie, ale w to nie uwie rzę!

Za żad ne skar by! Nie prze sta ję się jed nak dzi wić, dla cze go wy staw cy cie szą się jak dzie ci, gdy przez kil ka tar go -

wych dni od wie dzi ich kil ku na stu fa chow ców al bo pod czas kon fe ren cji czy pre zen ta cji prze ma wia ją do kil ku

osób, a nie sa mych pu stych krze seł…

Mło dzi nie po wa ża ją te le wi zji, prze sta ła ona już daw no spra wo wać rząd dusz. Mło dzi, czy li w ja kim wie ku? Dla

fa chow ców od me diów czło wiek mło dy to ta ki, któ ry nie prze kro czył trzy dzie stu pię ciu lat i jest za pan brat

z urzą dze nia mi mo bil ny mi i ser wi sa mi ofe ru ją cy mi stre aming wi deo. Gó rą no wo cze sne tech no lo gie! Tak że w ma -

szy nach bu dow la nych. Trim ble kre śli nam oto re wo lu cyj ne zmia ny w za rzą dza niu pla cem bu do wy, Vo lvo ma

pla ny wy ko rzy sta nia ma szyn au to no micz nych, a Ko mat su Po land te stu je pierw szą w Pol sce in te li gent ną spy char -

kę. By li śmy w Su le jów ku i po zna li śmy jej za le ty. Go spo da rze z bły skiem w oku spo glą da li in no wa cyj ną spy char -

kę. Cie szy, że są prze ko na ni do pro duk tu, któ ry sprze da ją, a ob co wa nie z nim spra wia im wy raź ną przy jem ność.

Czy tech ni ka, któ ra za czy na nad na mi do mi no wać, nie wy pro wa dzi nas na ma now ce? Za gro że nie jest. Spa ce ru -

jąc z mop sem – zresz tą wiel bi cie lem wszel kich czy nią cych ha łas urzą dzeń – w wą skich osie dlo wych ulicz kach,

do strze głem błą dzą cą ko par ko -ła do war kę. Ma szy na by ła z ta kich, któ re la ta świet no ści ma ją już zde cy do wa nie

za so bą. Za to do przed niej szy by przy kle jo ny pa nel na wi ga cji. Ope ra tor krę cąc się w kół ko prze stał wresz cie

brać za do brą mo ne tę wska zów ki pły ną ce z gło śni ka. Na wi ga cja, z pew no ścią du żo now sza niż sa ma ma szy na,

za wio dła. Źle pod po wie dzia ła i ope ra tor chcą cy tra fić pod wła ści wy ad res, mu siał po pro sić o po moc prze chod -

niów. Ja ki z te go wnio sek? Niech nikt nie za wie rza bez resz ty no wym tech no lo giom. Na wet je że li na je go uro dzi -

no wym tor cie nie by ło jesz cze trzy dzie stu pię ciu świe czek! 
￼￼

Ja cek Ba rań ski

Wy daw ca

Nasza ok∏adka:

Inteligentna spycharka

Komatsu D61PXi-24

Ma te ria ∏ów nie za mó wio nych nie zwra camy. Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści za treść za miesz cza nych re klam i og∏o szeń  oraz ar ty ku ∏ów re kla mo -
wych i in for ma cji pra so wych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadsy∏anych tekstów oraz opatrywania ich tytu∏ami i śródtytu∏ami.
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Po raz pierw szy w hi sto rii Pol ska bę dzie go spo da rzem Mię dzy -
na ro do we go Zi mo we go Kon gre su Dro go we go, jed ne go z naj -
waż niej szych w świe cie wy da rzeń po świę co nych utrzy ma niu
dróg. Pięt na sta edy cja kon gre su, któ ra od bę dzie się w lu -
tym 2018 ro ku na te re nie Cen trum Wy sta wien ni czo -Kon gre so -
wym AM BE RE XPO w Gdań sku, bę dzie dla eks per tów plat for -
mą wy mia ny wie dzy o zi mo wym utrzy ma niu dróg i je dy nym
w swo im ro dza ju fo rum dys ku syj nym skon cen tro wa nym na pre -
zen ta cji po stę pów tech no lo gicz nych, sta nu ba dań i naj lep szych
świa to wych prak tyk w dzie dzi nie zi mo we go utrzy ma nia dróg. 
Mię dzy na ro do wy Zi mo wy Kon gres Dro go wy or ga ni zo wa ny jest
przez Świa to we Sto wa rzy sze nie Dro go we PIARC od
roku 1969, co czte ry la ta i za każ dym ra zem od by wa się w in -
nej czę ści świa ta. Po raz pierw szy w hi sto rii kon gres od bę dzie
się wła śnie w Eu ro pie Środkowowschodniej, co jest do wo dem
na ro sną ce za in te re so wa nie roz wią za nia mi w dzie dzi nie bu -
dow nic twa dro go we go sto so wa ny mi w tej czę ści Eu ro py,
w tym w Pol sce. Jest to wy da rze nie o glo bal nej ska li, zrze sza -
ją ce spe cja li stów w dzie dzi nie utrzy my wa nia dróg z ca łe go
świa ta. A za pew nia nie bez piecz nej mo bil no ści w wa run kach
zi mo wych sta no wi wy zwa nie dla wie lu kra jów i rzą dów. 
Stąd też nad cho dzą cy kon gres od bę dzie się pod ha słem „Za -
pew nić bez piecz ne i trwa łe utrzy ma nie dróg zi mą”.
Do udzia łu w wy da rze niu za pro sze ni zo sta ną eks per ci z ca łe go
świa ta, któ rzy bę dą wy mie niać się opi nia mi na te mat tech nicz -
nych, spo łecz nych i eko no micz nych wy zwań zwią za nych z utrzy -
my wa niem mo bil no ści w eks tre mal nych wa run kach po go do -
wych. XV Mię dzy na ro do wy Zi mo wy Kon gres Dro go wy w Gdań -
sku bę dzie dla eks per tów plat for mą wy mia ny wie dzy, pre zen ta -
cji po stę pów tech no lo gicz nych, sta nu ba dań i naj lep szych świa -
to wych prak tyk w dzie dzi nie zi mo we go utrzy ma nia dróg.
Dla te go Mię dzy na ro do we Tar gi Gdań skie SA, w po ro zu mie niu
ze Świa to wym Sto wa rzy sze niem Dro go wym PIARC oraz Ge -
ne ral ną Dy rek cją Dróg Kra jo wych i Au to strad za pra sza ją
wszyst kich za in te re so wa nych do udzia łu w XV Mię dzy na ro do -
wym Zi mo wym Kon gre sie Dro go wym, któ ry od bę dzie się w ter -
mi nie 20-23 lu te go 2018 roku w Cen trum Wy sta wien ni czo -Kon -
gre so wym AM BE RE XPO w Gdań sku, jed nym z naj no wo cze -
śniej szych cen trów te go ty pu w Eu ro pie. Po dob nie jak pod -
czas po przed nich edy cji, kon gre so wi to wa rzy szyć bę dzie
część wy sta wien ni cza. Do dys po zy cji wy staw ców udo stęp nio -
na zo sta nie pro fe sjo nal na prze strzeń tar go wa, zlo ka li zo wa na
w tym sa mym bu dyn ku, w któ rym od by wać się bę dzie kon -
gres. Do udzia łu or ga ni za to rzy za pra sza ją kra jo we ad mi ni stra -
cje dro go we, fir my i in sty tu cje zaj mu ją ce się pro ble ma ty ką dro -
go wą, w tym fir my zaj mu ją ce się zi mo wym utrzy ma nie dróg.
– W imie niu Świa to we go Sto wa rzy sze nia Dro go we go pra gnę
wy ra zić mo ją wdzięcz ność dla pol skie go rzą du i dla mia sta
Gdań ska za za an ga żo wa nie w or ga ni za cję kon gre su i wy sił ki

zmie rza ją ce do te go, by wy da rze nie to za koń czy ło się wiel kim
suk ce sem. Za chę cam Pań stwa do za pi sa nia te go wy da rze nia
w ka len da rzach i mam na dzie ję, że zo ba czy my się w Gdań sku,
w dniach 20-23 lu te go 2018 ro ku! – za pra sza Clau de Van Ro -
oten, pre zes Świa to we go Sto wa rzy sze nia Dro go we go.
Chęt ni do wzię cia udzia łu w kon gre sie bę dą mie li za pew nio ną
od po wied nią in fra struk tu rę. Cen trum Wy sta wien ni czo -Kon fe -
ren cyj ne AM BE RE XPO w Gdań sku znaj du je się tuż obok jed -
ne go z naj pięk niej szych sta dio nów pił kar skich w Eu ro pie. Dys -
po nu je trze ma, po łą czo ny mi ze so bą, ha la mi wy sta wien ni czy -
mi o łącz nej po wierzch ni dwunastu ty się cy me trów kwa dra to -
wych. Zgło sze nie udzia łu w tar gach do stęp ne jest w za kład ce
„tar gi” na stro nie wy da rze nia:
http://aip crg dan sk2018.org/exhi bi tors/ap pli ca tion -form/
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MIESZANKA FIRMOWA

Gdańsk gospodarzem Zimowego Kongresu Drogowego

Pro gram kon gre su, opra co wy wa ny 
przez Świa to we Sto wa rzy sze nie Dro go we 
wraz z Pol skim Ko mi te tem Or ga ni za cyj nym, 
obej mu je osiem klu czo wych ob sza rów:

• od po wiedź na sy tu acje eks tre mal ne i ka ta stro fy,

• zmia na kli ma tu i śro do wi sko,

• dro go we in for ma cje po go do we,

• użyt kow ni cy dróg i bez pie czeń stwo dro go we,

• za rzą dza nie i pla no wa nie w za kre sie zi mo we go 

utrzy ma nia dróg,

• sprzęt i pro duk ty,

• służ by dro go we zi mą na te re nach miej skich,

• tu ne le i mo sty.

Na zakończenie po przed niej edy cji Kon gre su, któ ry od by wał się w lu tym 2014 ro ku
w An do rze, na stą pi ło uro czy ste prze ka za nie fla gi ko lej nym or ga ni za to rom. Stro nę
Pol ską re pre zen to wa li pre zy dent Gdańska Pa weł Ada mo wicz oraz za stęp ca dy rek -
to ra GDDKiA An drzej Ma cie jew ski 

http://www.multitelpolska.pl/
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Co raz wię cej tar go wych roz te rek
Wio sną uro sły nam nie tyl ko li ście na drze wach, ale i... licz ba
im prez tar go wych. Oczy wi ście w Po lce, bo sy tu acja na świe -
cie usta bi li zo wa ła się wie le lat te mu i obec nie do ka len da rza
im prez do łą cza ją co naj wy żej od gry wa ją ce co raz więk szą ro lę
tar gi or ga ni zo wa ne na te re nie Azji i w Afry ce.
Co ma my w tym ro ku? Jest z cze go wy bie rać. Za czę ło się
od Bud my, po tem by ły waż ne dla nie któ rych tar gi EkoTech,
w zaś kwiet niu war szaw skie Cen trum Ptak Expo po raz dru gi
urzą dzi ło Bu li ding So lu tions, w ma ju jest Au to stra da (plus Ma -
szbud, Traf fic Expo i resz ta), Wod -Kan i… miał być In ter masz,
ale jak się oka za ło bę dzie do pie ro w stycz niu 2018, wraz z ko -
lej ną Bud mą. Ta de cy zja na pew no ucie szy ła wie le firm, któ re
nie by ły pew ne, czy po je chać do Kielc czy do Po zna nia. Wy -
bór trud ny, wła ści wie każ da opcja ma wie le za let i wie le wad.
Po je chać w oba miej sca? Da się, ale cięż ko i fi nan so wo, i cza -
so wo. Na do da tek nie moż na być w obu lo ka li za cjach na sto
pro cent czy li mieć peł nej eks po zy cji i wszyst kich pra cow ni -
ków. A je śli jesz cze ktoś pla nu je wy jazd do Byd gosz czy
na Wod -Kan, to już miał by za ję ty do słow nie ca ły maj (bo przez
ca ły je go pierw szy ty dzień tra dy cyj nie prze cież nikt nie pra cu -
je). Za tem de cy zja MTP ucie szy ła nie tyl ko Tar gi Kiel ce, ale
i wie le firm, któ re „i chcia ły by, i się ba ły” i ko niec koń ców nie
wy sta wią się ni gdzie. Pro blem z gło wy – za to moż na so bie
zor ga ni zo wać dzień otwar ty czy też hucz ną in au gu ra cję no we -
go od dzia łu. Mniej szy koszt, więk sza fre kwen cja i po czu cie do -
brze wy da nych pie nię dzy.
I tyl ko ta ki dro biazg... na te go ty pu im pre zę nie tra fi nikt, kto
nie zo stał za pro szo ny. A wia do mo prze cież, że za do wo lo ny

klient wra ca po no wą ma szy nę. Więc war to go za pro sić i ugo -
ścić. Ale w ten spo sób za my ka my się w krę gu tych sa mych
osób, firm, klien tów. A na tar gach? Ow szem, też mo że my za -
pro sić i spe cjal nie pod jąć wła snych go ści, ale jest bar dzo
praw do po dob ne, że obok na sze go sto iska prze cho dzić bę dą
tak że do tąd nie prze ko na ni do na szych ma szyn, zu peł nie „nie
na si”, a pla nu ją cy ja kieś za ku py klien ci. I aku rat nasz pro dukt
przy cią gnie ich uwa gę. I mo że nie od ra zu na tar gach, ale ja -
kiś czas po tem ta ki tar go wy oglą dacz za dzwo ni, by za py tać
o ofer tę. Je śli nie przy zna się, że na ten po mysł wpadł pod -
czas tar gów, ni gdy nie do wie my się, że to im wła śnie za wdzię -
cza my uda ną trans ak cję.
Tak so bie jeź dzi my na te tar gi, od lat zresz tą, pa trzy my, po dzi -
wia my i co raz moc niej się za sta na wia my. Na przy kład na tym,
co to jest „pa tro nat pra so wy”. Wie my po co i dla cze go wy my -
ślo no ta kie po ję cie. Wie my za tem, że po wszech nie uży wa ne
przez or ga ni za to rów im prez tar go wych okre śle nie „pa tro nat”
w od nie sie niu do pra sy nie ma z nim nic wspól ne go. Bo ozna -
cza tyl ko i wy łącz nie pro stą wy mia nę – my da my ci sto isko, ty
nam dasz miej sce na re kla my. Te go ty pu umo wy nie po win no
się na zy wać pa tro na tem. Ten ty tuł po wi nien zo bo wią zy wać.
Obie stro ny – cza so pi smo czy por tal do czę ste go, cie ka we go,
za chę ca ją ce go pu blicz ność, a przede wszyst kim sa mo dziel -
ne go pi sa nia o im pre zie, któ rej pa tro nu je. Czy li do dzia łal no -
ści opie kuń czo -pro mo cy nej. Z dru giej stro ny or ga ni za tor tar -
gów po wi nien trak to wać swo ich pa tro nów ze szcze gól ną aten -
cją. Nie ste ty, wśród or ga ni za to rów im prez tar go wych (z wy jąt -
ka mi oczy wi ście) od lat pa nu je mo da na za wie ra nia umów pa -
tro nac kich z każ dym. Nie sza cu je się war to ści, ja ką te umo wy
wno szą. W jed nym sze re gu sta wia się za rów no sza cow ne, wy -
da wa ne od wie lu lat fa cho we cza so pi sma, jak i ni ko mu nie zna -
ne, a czę sto szyb ko koń czą ce swój krót ki ży wot pi śmi deł ka.
Czy to mo że przy nieść ko rzyst ny efekt mar ke tin go wy? Ra czej
nie. Wszę dzie uka zu ją się bo wiem te sa me, ofi cjal ne ar ty ku ły
i re kla my. Ale nie ste ty nic wię cej. 
Zda rzył się nam jed nak przy kład po zy tyw ny, wy ją tek w mo dzie
na pa tro na ty. Ja ko pa tron In ter ma szu mo gli śmy li czyć na in -
for ma cje od MTP na dłu go przed ter mi nem tar gów, wspól nie
z or ga ni za to rem przy go to wa li śmy wła sne, uni ka to we tar go we
kom pen dium wie dzy o ma szy nach i sprzę cie, któ re po ja wi ły
się na im pre zie. Ze swej stro ny do kła da li śmy sta rań, by jak naj -
sze rzej in for mo wać bran żę o wszel kich moż li wych atrak cjach.
Pi sa li śmy jak naj czę ściej i jak naj cie ka wiej. Re la cjo no wa li śmy
tar gi w trak cie ich trwa nia, pi sa li śmy o nich tak że póź niej. Te -
go ty pu wła sne, ży we re la cje są czy ta ne z du żym za in te re so -
wa niem w prze ci wień stwie do iden tycz nych, su chych,
oficjalnych ko mu ni ka tów, któ rych treść two rzą w więk szej czę -
ści dłu gie, ofi cjal ne na zwy im prez i ho no ro wych pa tro nów oraz
zda nia -ogól ni ki, któ re moż na ko pio wać rok po ro ku zmie nia -
jąc tyl ko cy fer ki w da tach.
Na ko niec jesz cze jed na dy gre sja. Ja ko że na sza re dak cja mie -
ści się w War sza wie, od lat cze ka my nie cier pli wie na po ja wie -
nie się tar gów ma szyn bu dow la nych w sto li cy. By ły róż ne pró -
by i przy miar ki, nie ste ty, nie uda ne. Dla te go z cie ka wo ścią przy -
glą damy się tar gom Bu li ding Solutions, któ re ma ją wiel kie am -
bi cje i spo ry po ten cjał. Na ra zie jed nak re zul ta tów nie wi dać,
do suk ce su jeszcze dro ga da le ka. O tych tar gach na pi sa li śmy
w por ta lu Po sbud.pl. Za pra szam do lek tu ry.

Mag da le na Ziem kie wicz
Re dak tor Na czel na
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Szanowni  Państwo,

Za rząd Mię dzy na ro do wych Tar gów Po znań skich pra gnie po in -
for mo wać o zmia nie ter mi nu Tar gów Ma szyn Bu dow la nych,
Po jaz dów i Sprzę tu Spe cja li stycz ne go IN TER MASZ.

Po roz mo wach i w po ro zu mie niu z Part ne ra mi, ter min IN TER MASZ
usta lo no na da tę 30 stycz nia – 2 lu te go 2018 ro ku, co ozna cza,
że od bę dzie się w tym sa mym ter mi nie, co naj waż niej sze spo -
tka nie bran ży bu dow la nej w Pol sce: Mię dzy na ro do we Tar gi
Bu dow nic twa i Ar chi tek tu ry BUD MA.

Zgod nie z wcze śniej szy mi usta le nia mi, IN TER MASZ bę dzie się
od by wał w cy klu dwulet nim.

Za ewen tu al ne utrud nie nia, po wsta łe w związ ku z po wyż szym,
ser decz nie prze pra sza my i już dzi siaj za pra sza my do udzia łu
w blo ku tar gów, skie ro wa nych do ca łe go sek to ra bu dow la ne go,
w przy szłym ro ku.

W ra zie ja kich kol wiek py tań, Ze spół Tar gów IN TER MASZ 
po zo sta je do Pań stwa dys po zy cji. 

Kontakt: 

Violetta Pastwa Dariusz Muślewski
Z-ca dyrektora Targów INTERMASZ Dyrektor Targów INTERMASZ

violetta.pastwa@mtp.pl  dariusz.muslewski@mtp.pl 
+48 61 869 26 87 +48 61 869 25 20
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Wy glą da to opty mi stycz nie, na to -
miast czy to się prze ło ży na re al -
ne ro bo ty bu dow la ne i za ku py
in we sty cyj ne? SG Equ ip ment
Le asing Pol ska jest przy go to -
wa na i otwar ta na po trze by do -
staw ców i klien tów. Ja ko jed -
na z wio dą cych spół ek fi nan -
su ją cych bran żę bu dow la ną
ofe ru je wie le cie ka wych roz -
wią zań fi nan so wych za rów no
dla do staw ców jak i klien tów. 
Do staw com ofe ru je fi nan so wa -
nie sta nów ma ga zy no wych, tak
aby ci mo gli ku pić w fa bry kach
od po wied nią ilość ma szyn dla
po ten cjal nych klien tów. SG
Equ ip ment Le asing Pol ska
wie, że w okre sie bo omu bu -
dow la ne go wszy scy po trze bu -
ją ma szyn na już, a czas do sta -
wy znacz nie się wy dłu ża.
W przy pad ku klien tów cze ka -
ją cych na fun du sze unij ne SG
Equ ip ment Le asing Pol ska
mo że przy współ pra cy z do -
staw cą za pew nić fi nan so wa -
nie po mo sto we, tak że by
klient mógł już ko rzy stać ze
sprzę tu, bez ry zy ka utra ty
moż li wo ści do fi nan so wa nia.
Ta kim klien tom fir ma ofe ru je
też fi nan so wa nie w for mie po -
życz ki. Szy ku je wspól nie z wy -
bra ny mi do staw ca mi atrak cyj -
ne ofer ty fi nan so wa nia fa -
brycz ne go, le asing 0% itp.
Na fi nan so wa nie po pu lar nych
ro dza jów ma szyn SG Equ ip -
ment Le asing Pol ska wy da je
de cy zję kre dy to wą w cią gu
jed ne go dnia. Od ubie głe go
ro ku ofe ru je też, ja ko je dy -
na fir ma na ryn ku, no wy pro -
dukt dla klien tów z bran ży
bu dow la nej, o na zwie PO -
ŻYCZ KA MO DER NI ZA CYJ -
NA. Klient, któ ry pla nu je re -
mont, od no wie nie czy do po sa -
że nie po sia da nych ma szyn
w urzą dze nia do dat ko we, mo -
że zre fi nan so wać ta ką in we sty -
cję z po mo cą SG Equ ip ment

Le asing Pol ska. Po po zy tyw nej
oce nie kre dy to wej SG Equ ip -
ment Le asing Pol ska pod pi sze
z klien tem umo wę po życz ki,
na pod sta wie któ rej za pła ci
wska za ne mu au to ry zo wa ne mu
de ale ro wi za wy sta wio ną przez
nie go fak tu rę re mon to wą czy

zwią za ną z do po sa że niem.
Obec nie klien ci mu szą fi nan so -
wać te go ro dza ju po trze by ze
środ ków wła snych. Pro po no -
wa na usłu ga uwol ni dla nich te
środ ki na in ne ce le, a po życz -
ko bior ca bę dzie mógł spła cać
kosz ty mo der ni za cji/do po sa -
że nia w do god nych ra tach.
Moż li we jest fi nan so wa nie ma -
szyn no wych i uży wa nych. 
Ja ko jed na z nie licz nych firma
SG Equ ip ment Le asing Pol ska
fi nan su je  urzą dze nia na wet
dwu na sto let nie. Firma pod ję ła
współ pra cę z po pu lar ny mi

por ta la mi au kcyj ny mi gdzie
klient mo że wy brać i wy li cy to -
wać in te re su ją cy go sprzęt,
a SG Equ ip ment Le asing Pol -
ska go dla nie go ku pi.
W związ ku z przy pa da ją cym
wła śnie ju bi le uszem dwu dzie -
sto le cia spół ki dla go ści swe -
go sto iska na tar gach Au to -
stra da w Kiel cach SG Equ ip -
ment Le asing Pol ska przy go -
to wa ło Spe cjal ną Ofer tę Fi -
nan so wa nia dla Pro -
fe sjo na li stów. Jest
więc z cze go wy brać. 

2017 ro kiem po wro tu ko niunk tu ry?
GDDKiA roz pi sa ła w ze szłym i tym ro ku naj wię -
cej prze tar gów od kil ku lat. Pla no wa ne wy dat ki
na dro gi w bie żą cym ro ku to 21 mi liar dów zło -
tych, a na in fra struk tu rę ko le jo wą 8 mi liar dów

www.sgef.pl

http://sgef.pl/


In fra struk tu ra bu du je się w Kiel cach
Jak co ro ku, w Tar gach Kiel ce od bę dą się Mię dzy na ro do we
Tar gi Bu dow nic twa Dro go we go Au to stra da -Pol ska. Wy da rze -
nie, któ re od dwu dzie stu trzech lat jest miej scem naj waż niej -
szych roz mów do ty czą cych bran ży w Eu ro pie Środ ko wow -
schod niej, przy cią gnie do Kielc świa to we mar ki i naj lep szych,
bran żo wych spe cja li stów. Or ga ni za to rzy za pra sza ją do Kielc
w dniach od 9 do 11 ma ja.
Te go rocz na edy cja targów za po wia da się bar dzo cie ka wie.
Udział w wy da rze niu po twier dzi li naj więk si pro du cen ci i dys -
try bu to rzy ma szyn i sprzę tu z na szej czę ści Sta re go Kon ty nen -
tu. W pro gra mie im pre zy znalazło się wie le spo tkań me ry to -
rycz nych – de bat, se mi na riów i kon fe ren cji, or ga ni zo wa nych
przez naj waż niej sze in sty tu cje bran żo we w Pol sce. Wśród wy -
da rzeń to wa rzy szą cych jest mię dzy in ny mi de ba ta „Bia ła Księ -
ga – rok po”. Stanowi ona kon ty nu ację ubie gło rocz ne go spo -
tka nia spe cja li stów. Bia ła Księ ga Bran ży Dro go wej to wspól ny
głos śro do wi ska, któ re sfor mu ło wa ło re ko men da cje po żą da -
nych kie run ków zmian w po li ty ce trans por to wej naszego kraju.

Pod czas te go rocz nych tar gów przed sta wi cie le in sty tu cji klu -
czo wych dla roz wo ju dro go wnic twa w Pol sce bę dą roz ma wiać
o tym, co zmie ni ło się rok po pu bli ka cji Księ gi. Za rów no wnio -
ski z de ba ty, jak rów nież z in nych spo tkań or ga ni zo wa nych
w ra mach tar gów, z pew no ścią przy czy nią się do wy zna cza nia
no wych kie run ków te go sek to ra. 
Or ga ni zo wa ny tra dy cyj nie pod czas targów Au to stra da -Pol -
ska Sa lon Kru szyw to wy da rze nie od lat in te gru ją ce fir my
z sze ro ko po ję tej bran ży po zy ska nia, prze rób ki, trans por tu
i wy ko rzy sta nia kru szyw. W ra mach Sa lo nu spe cja li ści de ba -
tu ją o ak tu al nych pro ble mach bran ży kru szy wo wej. For mu ła
te go rocz nej edy cji bę dzie po sze rzo na. Do współ pra cy
przy or ga ni za cji wy da rze nia za pro szo no Klu czo wy Kla ster
Go spo dar ki Opa do wej i Re cy klin gu. Pod czas trwa nia Sa lo nu
Kru szyw za pla no wa no tak że spo tka nia, dys ku sje i pre zen ta -
cje spe cja li stów za rów no z bran ży kru szy wo wej, jak i go spo -
dar ki od pa da mi oraz re cy klin gu. Te ma ty wio dą ce brzmią:
„Za go spo da ro wa nie od pa dów dla dro go wnic twa” oraz „Kie -
dy od pad sta je się pro duk tem”. Jak co ro ku głów nym punk -
tem wy da rze nia bę dzie de ba ta. Jej uczest ni cy za sta na wiać
się bę dą na tym „Jak być lep szym w bran ży…”. 
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Jed no cze śnie z tar ga mi Au to stra da-Pol ska od by wa ją się wy sta wy zwią za ne z ma szy na -
mi bu dow la ny mi, po jaz da mi użyt ko wy mi, in fra struk tu rą i tech no lo gia mi par kin go wy mi 

Nagrody i wyróżnienia przyznane na targach
AUTOSTRADA-POLSKA, MASZBUD, TRAFFIC-EXPO,
ROTRA, EUROPARKING 2017

AUTOSTRADA-POLSKA

Wyróżnienia:
• za konstrukcje oporowe Inora z gruntu 

zbrojonego materiałami geosyntetycznymi 
dla Przedsiębiorstwa Realizacyjnego Inora sp. z o.o. z Gliwic

• za Serwis infra 3D dla INovitas AG – Baden, Niemcy

• za Crusher Bucket BF 80.3 
dla MB Crusher – Fara Vincentino, Włochy

• za kruszarkę szczękową Typ HJ50 
dla Makrum Project Management Sp. z o.o. z Bydgoszczy

• za kopalnianą wywrotkę Biełaz 75477 
dla PPHU Polmark Kielce sp. z o.o. z Kielc

Medale:
• za posypywarkę Stratos III 

dla Aebi Schmidt Polska Sp. z o.o. z Kielc

• za koncepcję obsługi Easy Drive w walcach HAM serii
DV+ dla firmy Wirtgen Polska Sp. z o.o. z Poznania

• za valec do asfaltu VOLVO DD105 dla Volvo Maszyny
Budowlane Polska Sp. z o.o. z Młochowa

• za technologię full SMA z asfaltami modyfikowanymi
MODBIT HiMA dla Lotos Asfalt sp. z o.o. z Gdańska

MASZBUD

Medale:
• za koparkę gąsienicową Komatsu HB365NLC-3 Hybrid

dla Komatsu Poland sp. z o.o. z Sulejówka

• za spycharkę gąsienicową Komatsu D61PXi-24 
dla Komatsu Poland sp. z o.o. z Sulejówka

TRAFFIC-EXPO

Wyróżnienie: 
• za system PRIMUS  

dla Saferoad RRS Polska Sp. z o.o. z Gdańska

ROTRA

Wyróżnienie:                 
• za nową zabudowę W1MV 

dla firmy KH–Kipper  Sp. z o.o. z Kajetanowa

Medal:
• za bezramową naczepę aluminiową N30 W1U 

dla firmy KH–Kipper  Sp. z o.o. z Kajetanowa

EUROPARKING

Wyróżnienie:
• za Parking pod Blankami 

dla firmy Metalbark Sp. z o.o. sp.k. – Nowa Wieś Wielka



http://mista.eu/
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Istniejąca od roku 1995 fir ma
IM KOP spe cja li zu je się
w pra cach zwią za nych z bu -
do wą dróg i cią gów ko mu ni -
ka cyj nych, ta kich jak: bu do -
wa mo stów, przejść pod -
ziem nych, prze pu stów, te le -
tech ni ki, ener ge ty ki, bu do wa
sie ci ka na li za cyj nej, wo do -
cią go wej i ga zo cią gów. Jej
po ten cjał spra wia, że fir ma
by ła za an ga żo wa na przy re -
ali za cji tak waż nych in we sty -
cji, jak bu do wa au to stra dy
A1 czy dro gi eks pre so wej
S8. Zdo by te do świad cze nie,
ter mi no wość i wy so ka ja -
kość wy ko ny wa nych prac
spra wi ła, że fir ma zy ska ła
uzna nie w oczach sze fów
czo ło wych przed się biorstw,
zaj mu ją cych się w Pol sce
bu do wą dróg i au to strad.
Dzię ki te mu ma szy ny i po jaz -

dy z na zwą IM KOP moż na
spo tkać na pla cach bu do wy
wie lu klu czo wych in we sty cji. 
– Dys po nu je my od po wied nią
licz bą sprzę tu oraz ka drą do -
świad czo nych pra cow ni ków,
aby re ali zo wać jed no cze śnie
wie le in we sty cji. Nasz park
ma szyn to 300 jed no stek, któ -
re obec nie spo tkać moż na
na pla cach bu do wy wie lu

dróg eks pre so wych. Po za
dro gą S5 na si pra cow ni cy są
obec ni na kil ku od cin kach
dro gi S7. Bu du je my też ob -
wod ni cę Olsz ty na, bę dą cą
czę ścią po wsta ją cej dro gi
S 16. In ne re ali za cje to: ob -
wod ni ca Szcze cin ka w cią gu
dro gi S11 oraz trasy S3
i S17 – wy li cza Ire ne usz Ma -
chu ta wła ści ciel fir my IM KOP.
IM KOP współ pra cu je z naj -
więk szy mi fir ma mi re ali zu ją -
cy mi pra ce dro go we w Pol -
sce. Obec nie, ja ko pod wy ko -
naw ca re ali zu je mię dzy in ny -
mi pra ce zwią za ne z bu do wą
dróg eks pre so wych S7
i S5. I to wła śnie na bu do wę
S5 tra fi ły trzy no we ko par ki
ko ło we Cat M 318 F. 
– Fir ma IM KOP mo der ni zu je
swój park ma szyn i jed nym
z ostat nich dzia łań był za kup

trzech no wych ko pa rek ko ło -
wych Ca ter pil lar. A no we ma -
szy ny te go pro du cen ta są
przy sto so wa ne do mon ta żu
sys te mów Trim ble. Da je to
klien to wi oszczęd no ści za ku -
pu sys te mu, ma też wpływ
na czas re ali za cji za mó wie nia
z na szej stro ny, gdyż je ste śmy
w sta nie szyb ko za mon to wać
sys tem, mo że my zro bić to

bez po śred nio na pla cu bu do -
wy. Dzię ki te mu ma szy na nie
ma prze sto jów, mo że być ca ły
czas wy ko rzy sty wa na w bie żą -
cych pra cach. Na tu ral nie na -
sze sys te my moż na z po wo -
dze niem sto so wać tak że
w ma szy nach in nych pro du -
cen tów – za pew nia Ro bert
Fur tak, re gio nal ny kie row nik
sprze da ży w spół ce SI TECH

Po land, au to ry zo wa ne go i wy -
łącz ne go dys try bu to ra sys te -
mów ste ro wa nia pra cą ma -
szyn mar ki Trim ble w Pol sce.
No we ko par ki wy po sa żo ne
zo sta ły od ra zu w sys tem
Trim ble Du al GPS, prze zna -
czo ny do sto so wa nia w ko -
par kach. W prze ci wień stwie
do sys te mów au to ma tycz -
nych, sto so wa nych w rów -
niar kach i spy char kach, sys -
tem ten jest wskaź ni ko wy
i ope ra tor sam wy ko nu je
wszyst kie czyn no ści, ale
na mo ni to rze ma pod gląd
w cza sie rze czy wi stym po ło -
że nia na rzę dzia wzglę dem
pa ra me trów pro jek tu. Dzię ki
te mu mo że on wy ko nać żą da -
ną po wierzch nię bez po mo cy
do dat ko wych osób, któ re by -
ły by nie zbęd ne w pra cy bez

sys te mu Trim ble. – Ko rzy stam
z sys te mów Trim ble już
od po nad sze ściu lat. Wcze -
śniej pra co wa łem ko par ka mi
bez te go sys te mu i wi dzę dziś
ogrom ne ko rzy ści, przede
wszyst kim pod wzglę dem ja -
ko ści i cza su wy ko na nia za -
dań. Po pro stu sys tem wy mu -
sza do kład ność. Po za tym te -
raz ca łą pra cę je stem w sta -

nie wy ko nać sam, wcze śniej
po trzeb ne by ły oso by, któ re
wy ty cza ły li nię skar py. A mi mo
to zda rza ły się wte dy sy tu acje,
w któ rych trze ba by ło na ko -
niec wy ko nać po praw ki. Po -
za tym brak po stron nych osób
w po bli żu ma szy ny zwięk sza
też bez pie czeń stwo pra -
cy – wy li cza Ro bert Mi nor -
czyk, ope ra tor ko par ki w fir -
mie IM KOP.
Sys tem Du al GPS skła da się
z dwóch od bior ni ków GNSS
z an te na mi oraz czuj ni ków
gra wi ta cyj nych roz miesz czo -
nych na ma szy nie i ra mio -
nach oraz czuj ni ka za mon to -
wa ne go na łyż ce ko par ki.
Pro jekt 3D jest wgra ny
do kom pu te ra ste ru ją ce go
i ope ra tor na ekra nie wi dzi
w trzech wy mia rach ob raz za -

IM KOP – ko lej ne ma szy ny z sys te ma mi Trim ble 
W mar cu na bu do wa ny przez fir mę IM KOP frag ment dro gi eks pre so wej S5 do tar ły trzy no we
ko par ki ko ło we Ca ter pil lar M 318 se rii F. Każ da z ma szyn ma za mon to wa ny sys tem ste ro wa nia
Trim ble. Dla wła ści cie li fir my IM KOP, od lat kon se kwent nie wy po sa ża ją cych swo je ma szy ny
w ta kie sys te my, ko rzy sta nie z no wych tech no lo gii jest oczy wi ste. Nie znie chę ca ją ich do dat ko -
we kosz ty, gdyż prze ko na li się, że to in we sty cja, któ ra szyb ko się zwra ca

Pro jekt 3D jest wgra ny do kom pu te ra ste ru ją ce go, dzięki temu ope ra tor na ekra nie
obserwować może w trzech wy mia rach ob raz za da nia do wy ko na nia

Sys tem wy ma ga za mon to wa nia na ma szy nie dwóch an ten sa te li tar nych oraz czuj -
ni ków gra wi ta cyj nych umiesz czo nych na ra mie niu oraz  łyż ce ko par ki
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da nia do wy ko na nia. Dzię ki
ko mu ni ka cji sys te mu na ma -
szy nie ze sta cją ba zo wą
GNSS lub z jed ną z sie ci sta -
cji re fe ren cyj nych, ko par ka
mo że pra co wać z cen ty me -
tro wą do kład no ścią.
Mi mo skom pli ko wa nej tech -

no lo gii, opa no wa nie pra cy
z sys te mem Trim ble jest bar -
dzo pro ste i nie wy ma ga spe -
cja li stycz ne go, dłu gie go
szko le nia. Wy star czy za po -
znać się z ob słu gą mo ni to ra,
wy ko nać kil ka prób nych dzia -

łań i nie po win no być już pro -
ble mu z efek tyw ną pra cą. 
– Do tej po ry pra co wa łem
na ko par ce bez sys te mu Trim -
ble i po mi mo du że go do -
świad cze nia w pra cach ziem -
nych mu szę przy znać, że bez
wspo ma ga nia sys te mem nie
był bym w sta nie wy ko nać po -
wie rzo nych prac w ta kim cza -
sie. Pra cu ję z tym sys te mem
od trzech ty go dni, ale nie mia -
łem żad nych pro ble mów
z prze sta wie niem się, z opa no -
wa niem tech no lo gii. Ob słu ga
jest bar dzo in tu icyj na, w su mie
więk szość mo ich czyn no ści
nie zmie ni ła się. Po pro stu te -
raz nie mu szę ocze ki wać
na wska zów ki pra cow ni ków
pil nu ją cych do kład no ści, np.
skar po wa nia, a je dy nie kon tro -
lo wać pra cę ze wska za nia mi
na mo ni to rze – twier dzi Woj -
ciech Le mań czyk, ope ra tor
ko par ki ko ło wej Cat M 318F.
Pra ce, któ re te raz IM KOP re -
ali zu je na tym frag men cie S5,

osią gnę ły etap, pod czas któ -
re go in ten syw nie wy ko rzy -
sty wa ne są ko par ki. Są to
uni wer sal ne ma szy ny, któ re
dzię ki do dat ko we mu osprzę -
to wi mo gą ko pać ro wy, skar -
po wać na sy py, ła do wać uro -
bek. Na szczę ście sys tem
Trim ble umoż li wia pra ce
z wie lo ma łyż ka mi i na róż ne -
go ty pu ko par kach. Do sto so -
wa nie od by wa się ła two, wy -
star czy wy brać od po wied nią
opcję z me nu na mo ni to rze.
Na tu ral nie, po za ko par ka mi,

sys te my Trim ble moż na sto -
so wać tak że w in nych ma -
szy nach, ta kich jak na przy -
kład rów niar ki i spy char ki.
– W tej czę ści dro gi S5 na sza
fir ma od po wie dzial na jest
za wy ko na nie prac ziem nych
do sta nu umoż li wia ją ce go roz -
po czę cie po ło że nia osta tecz -
nej na wierzch ni. Na od cin ku
Ko rzeń sko -Lesz no pra cu je te -

raz oko ło trzy dzie ści ma szyn,
z cze go pięć wy po sa żo nych
jest w sys te my Trim ble. Są
one zainstalowane między
innymi na wspo mnia nych ko -
par kach ko ło wych Cat M 318
se rii F. Po za ni mi, na węź le
w Żmi gro dzie, pra cu ją ko lej -
ne trzy ma szy ny wy po sa żo ne

w ten sys tem, któ re wy ko rzy -
stu je my prak tycz nie na każ -
dym eta pie pro wa dzo nych
tam prac. Spy char ka wy ko -
rzy sty wa na jest do sy pa nia
gór nych warstw, a ko par ki
ko ło we głów nie pod czas
skar po wa nia i ko pa nia ro -
wów. Za le ty to przede wszyst -
kim szyb kość i pre cy zja prac.
Po za tym mniej sza licz ba ma -
szyn i mniej sza licz ba osób
po trzeb nych do wy ko na nia
kon kret nej pra cy. Oce niam,
że jed na ko par ka z sys te mem
wy ko na pra cę dwóch, a pod -
czas skar po wa nia na wet
trzech ma szyn – wy li cza Da -
riusz Mo drze jew ski, kie row -
nik od cin ka S5 re ali zo wa ne -
go przez IM KOP.
IM KOP ja ko pod wy ko naw ca
w tej czę ści dro gi eks pre so -
wej S5 od po wia da za pra ce
od wę zła Ko rzeń sko do wę zła
Żmi gród. Łącz nie re ali zu je
pra ce na trzy dzie sto ki lo me tro -
wym od cin ku. Pra ce na tym
frag men cie dro gi S5 fir ma roz -
po czę ła w po ło wie ubie głe -
go ro ku, a pla no wa ne za koń -
cze nie prac to po ło wa ro -
ku 2018. Współ pra ca z głów -
nym wy ko naw cą nie ogra ni -

cza się je dy nie do re ali za cji
dro gi S5, gdyż rów no le gle,
na po dob nych za sa dach, pro -
wa dzo ne są pra ce przy bu do -
wie in nych klu czo wych dla
Pol ski szla ków ko mu ni ka cyj -
nych. Stąd też po trze ba sta łe -
go in we sto wa nia w ma szy ny
wy po sa żo ne w naj now sze

tech no lo gie, gdyż tyl ko ta kie
umoż li wia ją sku tecz ną re ali za -
cję po wie rzo nych za dań.
– Chcąc do trzy mać za war tych
w umo wach ter mi nów mu si my
dys po no wać od po wied nim
par kiem ma szyn. Li czy się dla
nas nie tyl ko ilość, ale przede
wszyst kim ja kość i nie za wod -
ność sprzę tu. Nie mo że my po -
zwo lić so bie na prze sto je, nie
stać nas za tem na ku po wa nie
sprzę tu wąt pli wej, nie spraw -
dzo nej ja ko ści. Dla te go ku pu -
je my ma szy ny re no mo wa nych
pro du cen tów, do dat ko wo do -
po sa ża jąc je w sys te my, któ re
przy spie sza ją pra cę, a jed no -
cze śnie zwięk sza ją ich do -
kład ność. Zwra ca my też uwa -
gę na ter mi no wość i spraw -
ność ser wi su. To wszyst ko za -
pew nia nam SI TECH Po land,
któ rego sys te my Trim ble uży -
wa my już w dwu dzie stu pię ciu
ma szy nach. Po twier dzi ły one
w prak ty ce, że by ła to w pełni
tra fio na in we sty cja. Dla te go
w przy szło ści ku pu jąc ko lej ne
ma szy ny, bę dzie my wy po sa -
żać je w ta kie roz wią -
za nia – za pew nia Ire -
ne usz Ma chu ta.

www.sitech-poland.pl

Wojciechowi Lemańczykowi zde cy do wa -
nie le piej pra cu je się z sys te mem Trim ble

Operator  wy ko nu je sam wszyst kie czyn no ści, ale na mo ni to rze ma stały pod gląd na po -
ło że nie na rzę dzia wzglę dem założonych pa ra me trów pro jek tu

Sys te my Trim ble moż na sto so wać na róż nych ma szy nach. Oprócz ko pa rek i spy -
cha rek mo gą to być tak że rów niar ki drogowe

http://www.sitech-poland.pl/


– Roz pocz nę od gra tu la cji. Ja ko je dy ny Po lak wśród Ja -
poń czy ków zna lazł się Pan w za rzą dzie mię dzy na ro do wej
fir my Tec no su mit North -East…
– Bar dzo dzię ku ję!

– Czy mo że Pan przy bli żyć cel po wsta nia no wej fir my?
– Tec no su mit North -East jest gru pą de ale rów Ko mat su. Obok
Ko mat su Po land w je go skład wcho dzą jesz cze Bal tem Es to nia,
Bal tem Li twa, Bal tem Ło twa oraz Su omen Ra ken nu sko ne Oy
z Fin lan dii. Fir ma po wsta ła w re ak cji na trud ną sy tu ację na eu ro -
pej skim ryn ku ma szyn bu dow la nych. Po pyt na no wy sprzęt wy -
no si po ło wę te go, co w ro ku 2007. Wy ma ga to od dys try bu to rów
zmia ny po dej ścia. Po łą cze nie sił, ja kie go do ko na li śmy stwa rza
ca ły sze reg no wych moż li wo ści. Bę dzie my ko rzy stać z efek tu sy -
ner gii zwięk sza jąc sku tecz ność za rzą dza nia dzię ki szyb sze mu
po dej mo wa niu de cy zji. Sza cu je my, że ry nek wspo mnia nych pię -
ciu kra jów w ro ku 2017 wchło nie pięć ty się cy fa brycz nie no wych
ma szyn bu dow la nych. Jest to tym sa mym ob szar o naj więk szym
po ten cja le, na ja kim dzia ła Ko mat su w Eu ro pie.

– Na czym po le ga ją głów ne za da nia Tec no su mit North -East?
– Oczy wi ście pod sta wo wym za da niem jest wzmoc nie nie wi ze -
run ku mar ki Ko mat su we wszyst kich pię ciu kra jach, dą że nie
do ujed no li ce nia stan dar dów dzia ła nia i uzy ska nia do sko na ło -
ści ope ra cyj nej za rów no w sprze da ży, jak i ser wi sie. Po przez
po łą cze nie uzy sku je my port fel no wych moż li wo ści i sy ner gii
w róż nych ob sza rach dzia ła nia, ta kich jak wspól ne za pa sy, de -
mo, per so nel, róż no rod ność do świad czeń, a tak że zwięk sza -
my szyb kość de cy zji i re ago wa nia na zmie nia ją cy się ry nek
po przez ła twą re alo ka cję za so bów czy know -how.

– Pra cu je cie na pię ciu róż nią cych się od sie bie ryn kach.
By ko rzy stać z efek tu sy ner gii trze ba je ja koś ze spo lić.
Czy to się uda? Nie wszy scy ak cep tu ją uni fi ka cję…
– Na pew no nie jest to łą cze nie ognia z wo dą. Chce my utrzy -
mać niezależność operacyjną dystrybutorów w po szcze gól -
nych kra jach. Z pew no ścią nie po wsta nie „kwa te ra głów na”,
któ ra przej mie wszel kie kom pe ten cje i ja ko je dy na po dej mo -
wać bę dzie de cy zje. Nie za mie rza my ogra ni czać ni ko mu swo -
bo dy dzia ła nia. Naj wię cej o da nym ryn ku wie dzą prze cież lu -
dzie na nim dzia ła ją cy i kon tak tu ją cy się na co dzień z klien ta -
mi. My ja ko za rząd fir my je ste śmy wy łą cznie od te go, by wspie -
rać lo kal ne dzia ła nia i pewne rzeczy koordynować.

– Jak moż na opi sać Pań ską ro lę w tych dzia ła niach?
– Ob ją łem sta no wi sko wi ce pre ze sa Tec no su mit North -East
od po wia da ją ce go za wspar cie klien ta i sze ro ko po ję tą ob słu -
gę po sprze da żo wą w pię ciu kra jach. Jed no cze śnie je stem
człon kiem rad nad zor czych wszyst kich spół ek two rzą cych
Tec no su mit North -East. Głów nym mo im za da niem jest ko or -
dy na cja i stan da ry za cja pro ce sów, ini cjo wa nie wy mia ny do -
świad czeń oraz wykorzystanie najlepszych praktyk z ryn ków
po szcze gól nych kra jów. Isto tną rze czą jest tak -
że wprowadzanie naj lep szych roz wią zań dla da ne go ryn ku.
Zgod nie z ja poń ską fi lo zo fią Ka izen mój ze spół dą ży do per -
fek cji, pró bu jąc każ de go dnia uspraw niać swoje dzia ła nia. 

– Przed nie speł na dwo ma la ty od by łem nie zwy kle po ucza -
ją cą po dróż dzien ni kar ską po kra jach bał tyc kich. Chciał -
bym skon fron to wać swą oce nę tam tej szych ryn ków…
– Ryn ki Li twy, Ło twy i Es to nii przy po mi na ją pol ski, na to miast
ich po ten cjał jest du żo mniej szy. We wszyst kich trzech kra jach
po pyt na cięż kie ma szy ny wy no si nie speł na po ło wę te go co
w Pol sce, a na sprzęt Utility na wet jed ną trze cią. Jest to ry nek
ma ją cy swo ją spe cy fi kę, po tra fią cy za sko czyć. Na przy kład
w Es to nii pra cu je naj wię cej w Eu ro pie spy cha rek Ko mat su
o ma sie po wy żej czter dzie stu ton. Są one wy ko rzy sty wa ne
przy wy do by ciu łup ków. Po za ta ki mi wy jąt ka mi struk tu ra tam -
tej szych ryn ków jest zbli żo na do pol skiej. Od mien ne są za cho -
wa nia klien tów. Ryn ki kra jów bał tyc kich opie ra ją się w mniej -
szym stop niu na ory gi nal nych czę ściach za mien nych i au to ry -
zo wa nym ser wi sie. Tu na le ży zmie nić przy zwy cza je nia i na wy -
ki. Jest to pro ces, któ ry mu si po trwać, je ste śmy oczy wi ście te -
go świa do mi i na to przy go to wa ni. 

– Wy prze dza my wy raź nie kra je bał tyc kie? 
– W mi nio nej de ka dzie Pol ska wy ko na ła ol brzy mi skok w roz wo -
ju in fra struk tu ry. Kra je bał tyc kie do pie ro się do nie go szy ku ją.
Swo istym ko łem za ma cho wym bę dą za po wia da ne du że in we -
sty cje, ta kie jak Via Bal ti ca czy mo der ni za cja i roz bu do wa szla -
ków ko le jo wych. Dla kra jów bał tyc kich nad cho dzi do bry czas.
Po dob nie zresz tą dla de ale rów ma szyn bu dow la nych. Tec no su -
mit North -East z pew no ścią uspraw ni dzia ła nia ope ra cyj ne
i umoc ni mar kę Ko mat su w tym re gio nie. 

– Cie ka wi mnie też Fin lan dia, kraj w od róż nie niu od po -
zo sta łych czte rech nie wy ma ga ją cy trans for ma cji go spo -
dar czej. Jak oce nia Pan po ten cjał tam tej sze go ryn ku?
– Fin lan dia to kraj o po wierzch ni więk szej niż Pol ska, za miesz ki -
wa ny przez nie ca łe sześć mi lio nów lu dzi. Tam tej szy ry nek jest bar -
dzo doj rza ły, ma swo ją spe cy fi kę, jest trud ny do ob słu że nia ze
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wzglę du na du że od le gło ści i pa nu ją ce zi mą wa run ki kli ma tycz ne.
Naj wię cej ma szyn pra cu je na naj gę ściej za lud nio nym po łu dniu
kra ju. Re ali zo wa ne są tu głów nie in we sty cje w in fra struk tu rę. Na -
to miast na pół no cy funk cjo nu ją po tęż ne ko pal nie od kryw ko we,
gdzie eks plo ato wa ne są cięż kie ma szy ny gór ni cze. Na pół no cy
Fin lan dii często spo tkać mo że my dwu stu to no we ko par ki Ko mat su
czy wo zi dła sztyw no ra mo we o ła dow no ści stu ton.

– A jak wy pa da ry nek pol ski na tle fiń skie go?  Ja kie wi dzi
Pan po do bień stwa, a ja kie róż ni ce?
– Po ten cjał tam tej sze go ryn ku jest bar dzo zbli żo ny do na sze go.
Po do bień stwa wi dzę tak że w za cho wa niach klien tów i spo so bie
na wią zy wa nia re la cji z do staw ca mi ma szyn. Istot ne róż ni ce są
na to miast wi docz ne w struk tu rze po pu la cji ma szyn. W Fin lan dii
kró lu ją spe cja li stycz ne cięż kie ma szy ny, a w Pol sce jesz cze cią -
gle prym wio dą ko par ko -ła do war ki i mi ni ko par ki. 

– Uprzed nio stał Pan na cze le Ko mat su Po land. Czy Pań -
ska mi sja w na szym kra ju do bie gła koń ca? Jest Pan usa -
tys fak cjo no wa ny efek ta mi swej pra cy?
–Opu ści łem wpraw dzie Ko mat su Po land, ale w prak ty ce je -
stem z nim na dal zwią za ny. Peł niąc funk cję wi ce pre ze sa Tec -
no su mit North -East każ de go dnia an ga żu ję się w dzia ła nia pol -
skie go dys try bu to ra. Je że li miał bym po rów nać kon dy cję Ko -
mat su Po land, do któ re go do łą czy łem w ro ku 2013 z dzi siej -
szą, to wi dać ol brzy mią róż ni cę na ko rzyść, zwłasz cza je że li
cho dzi o ob słu gę po sprze daż ną. Ta ka jest przy naj mniej opi nia
więk szo ści klien tów. Ob ra ny prze ze mnie kie ru nek oka zał się
za tem wła ści wy, ale nie ozna cza to, że Ko mat su Po land osią -
gnę ło już swój cel. Roz wój fir my to pro ces, któ ry tak na praw dę
ni gdy się nie koń czy. Dziś spraw nie funk cjo nu ją cy dział sprze -
da ży i pręż ny, do brze wy po sa żo ny ser wis nie ro bią już na ni -
kim wra że nia. To obo wią zu ją cy stan dard. Przy szłość na le żeć
bę dzie do te go, kto uczy ni ko lej ny krok da ją cy prze wa gę. 

– Jak ma wy glą dać ów krok?  Ma Pan re cep tę na suk ces?
– Cho dzi o to by nie prze sta wać za dzi wiać klien ta i sta le wy prze -
dzać kon ku ren tów. Jak te go do ko nać? Trze ba mieć coś, co na -
zy wam „efek tem wow”. Dzię ki nie mu je ste śmy w sta nie od róż -
nić się od in nych, stwo rzyć swój uni ka to wy „pod pis”. Tec no su mit
North -East ma za da nie zro bie nia te go na pię ciu ryn kach. Mo że
to uczy nić ofe ru jąc ujed no li co ne usłu gi na naj wyż szym po zio -
mie. Uży ję tu po rów na nia z McDonaldem. Obo jęt nie czy wej -
dzie my do re stau ra cji w Tel Awi wie czy Ca pe Town, ser wo wa -
ny nam che ese bur ger wy glą da i sma ku je tak sa mo. Oczy wi ście
w na szej bran ży cho dzi o to, by stwo rzyć fun da ment naj wyż -
szej spraw no ści ope ra cyj nej. Mu si być so lid ny i iden tycz ny we
wszystkich naszych krajach, a to dopiero początek budowania
prawdziwej przewagi konkurencyjnej.

– Głów ną sfe rą Pań skie go dzia ła nia jest ob słu ga po sprze -
daż na. Bę dzie ona od gry wać co raz więk sze zna cze nie…
– Do tych cza so wy mo del funk cjo no wa nia fir m prze cho dzi
do hi sto rii. To co jesz cze kil ka lat te mu wy glą da ło na re wo lu -
cję, dziś sta je się co dzien no ścią. Kom plek so we roz wią za nia
po zwa la ją ce zop ty ma li zo wać pro ces eks plo ata cji ma szy ny są
stan dar dem. Dzi siaj ofe ru ją to wszy scy, bran ża wzno si się
na ko lej ny po ziom, na któ rym co raz więk szą ro lę od gry wa ją
no wo cze sne tech no lo gie. I nie cho dzi tu tyl ko o no we tech no -
lo gie w bu do wie ma szyn. 

– Co raz wię cej mó wi się o no win kach tech no lo gicz nych.
Czy za wład ną na mi na sta łe?
– Nie uciek nie my od no wych tech no lo gii. Ko mat su jest co raz
bar dziej za an ga żo wa ne w two rze nie in te li gent ne go pla cu bu -
do wy z wy ko rzy sta niem dro nów, któ ry cał ko wi cie zmie nia
spo sób pro wa dze nia prac bu dow la nych. Sys te my te le ma -
tycz ne, któ re jesz cze nie daw no by ły je dy nie na rzę dziem ser -
wi so wym wspo ma ga ją cym dia gno sty kę i za rzą dza nie flo tą
ma szyn, zy ska ły na zna cze niu sta jąc się wprost nie za stą pio -
ne. Ich moż li wo ści wy da ją się być nie ogra ni czo ne. Są one
wy ko rzy sty wa ne by spro stać co raz to no wym wy zwa niom.
Jed nym z nich jest brak do świad czo nych ope ra to rów. Stąd
ko niecz ność pro du ko wa nia ma szyn, któ re mo gą być ob słu -
gi wa ne przez mniej do świad czo nych pra cow ni ków, al bo
wręcz oby wać się bez lu dzi. To są wy zwa nia sto ją ce
przed pro du cen ta mi ma szyn. Au to no micz ne wo zi dła Ko mat -
su pra cu ją w wa run kach, w któ rych czło wiek nie wy trzy mu je.
Na sza bran ża sta je się co raz bar dziej cie ka wa, a wszyst ko to
dzie je się na na szych oczach.

– Ko mat su twier dzi ło za wsze, że pro du ku je ma szy ny dla
lu dzi. Ma my do czy nie nia ze zmia ną kon cep cji? 
– Ko mat su wy twa rza w więk szo ści ma szy ny, któ re wy ma ga ją
ob słu gi ope ra tor skiej. Kon struk to rzy my ślą tak że o przy szło -
ści. Świa to we ryn ki ma ją bar dzo zróż ni co wa ne wy ma ga nia.
Na jed nym bie gu nie ma my na rze ka ją cą na brak ope ra to rów
Ja po nię, na prze ciw nym zaś kra je afry kań skie, któ re dłu go
jesz cze za do wa lać się bę dą sprzę tem z na sze go punk tu wi -
dze nia moc no prze sta rza łym. Co zwy cię ży? Czy ma szy ny bę -
dą pra co wać bez udzia łu czło wie ka? Być mo że tak że dla te -
go, że dla nie któ rych przedsiębiorców koszt ob słu gi ma szy -
ny przez czło wie ka sta je się zbyt du żym obciążeniem. Wcho -
dzi my tu w kwe stie mo ral ne, ale nie ste ty ta ki jest dzi siej szy
świat. No wo cze sne tech no lo gie co raz bar dziej zmie nia ją na -
sze ży cie. Te go pro ce su nie da się po wstrzy mać.

– Przejdź my do sfe ry pry wat nej. Pra ca w fir mie o mię -
dzy na ro do wym cha rak te rze ozna cza cią głe roz jaz dy.
Czy to praw da, że wię cej cza su spę dza Pan w sa mo lo -
tach i ho te lach niż w do mu?
– To prawda, jest to niestety koszt, który zdecydowałem się
ponosić. Na sza fir ma do pie ro roz po czę ła dzia łal ność, sy tu acja
wy ma ga cią głe go za an ga żo wa nia od wszyst kich pra cow ni ków.
Dla te go wzią łem urlop już w mar cu. Nie wiem, kie dy bę dę mógł
wziąć ko lej ny. Mam ogrom pra cy, sta ram się jed nak za cho wać
rów no wa gę po mię dzy ży ciem pry wat nym i za wo do wym. Wy -
zna ję za sa dę, że ani pra ca nie mo że być do dat kiem do ży cia,
ani ży cie do pra cy. Tyl ko wów czas moż na być naj wy daj niej -
szym pra cow ni kiem jed no cze śnie re ali zu jąc się w ży ciu pry -
wat nym. Cha rak ter mo jej pra cy wy ma ga czę stych wy jaz dów.
Obec nie więk szość cza su spę dzam za gra ni cą. Wra cam
do do mu tyl ko na week en dy i wszyst ko wska zu je na to, że
w naj bliż szej przy szło ści to się  nie zmie ni. Ca łe szczę ście, że
mam wiel ce wy ro zu mia łą na rze czo ną.

– Zo sta je Pa nu tro chę cza su i sił na spra wy pry wat ne?
– Każ dą wol ną chwi lę sta ram się spę dzać ak tyw nie. Lu bię
upra wiać sport i być w cią głym ru chu. 

Roz ma wiał: Ja cek Ba rań ski
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Z oczy wi stych wzglę dów pra -
ce mo der ni za cyj ne ob jąć mu -
sia ły jed nost ki na pę do we no -
wych ma szyn. By ło to zwią za -
ne z ko niecz no ścią speł nie -
nia fi nal nej nor my emi sji spa -
lin Tier 4. Pra cu ją ce mu
nad pro jek tem ze spo ło wi
kon struk to rów Ca se CE uda -
ło się to uzy skać bez fil tra
czą stek sta łych i ka ta li za to ra
utle nia ją ce go. Zdecydowali
się na za sto so wa nie ukła du
SCR, dzię ki cze mu zmo der ni -
zo wa ne ma szy ny wy róż nia
prost sza kon struk cja. Głów -
nie za spra wą ogra ni cze nia
licz by pod ze spo łów, któ re
mu szą być po miesz czo ne
w ko mo rze sil ni ka. Roz wią za -
nie ma tak że tę za le tę, że po -
zwa la za cho wać pro fil ma ski
zna ny z mo de li po przed niej
ge ne ra cji na pę dza nych sil ni -
ka mi Tier 3. Prze nie sie nie
ukła du re duk cji spa lin na ze -
wnątrz ko mo ry sil ni ka uła twi -
ło do stęp do jed nost ki na pę -
do wej, ste row ni ków elek tro -
nicz nych oraz wtry ski wa czy.
Dzię ki te mu oraz umiej sco -
wie niu ru ry wy de cho wej z tłu -
mi kiem przy pra wym przed -
nim słup ku ka bi ny, ope ra tor
ma bar dzo do brą wi docz -
ność  na ca ły ob szar ro bo czy
z przo du ma szy ny. 
Nie wąt pli wym atu tem zmo -
der ni zo wa nych ko par ko -ła do -
wa rek se rii T jest ogra ni cze nie
zu ży cia pa li wa. Na pę dza ją ce
je sil ni ki wy ka zu ją się wy so ką
ela stycz no ścią i umiar ko wa ną
kon sump cją ole ju na pę do we -
go, szcze gól nie w ze sta wie -
niu z osią ga mi ma szyn. 
W ubie głym ro ku Ca se CE dał
na byw com ko par ko -ła do war -
ki 580ST moż li wość wy bo ru
ro dza ju wy się gni ka ko par ko -
we go. Mo gli oni zde cy do wać
się na kla sycz ną kon struk cję
„Ca se DNA” z za cho dzą cy mi
na sie bie si łow ni ka mi i ze -

wnętrz ną czę ścią wy su wa ną
(Exten da hoe) lub też wer sję
z si łow ni ka mi umiesz czo ny mi
w jed nej li nii i sek cją te le sko -
po wą wy su wa ną z wnę trza ra -
mie nia. Bar dzo do bre przy ję -
cie tej ofer ty spra wi ło, że obie
wer sje wy się gni ka ko par ko -
we go są te raz ofe ro wa ne rów -

nież w więk szych mo de lach
– 590ST oraz 695ST. Na byw -
cy mo gą tym sa mym do brać
kon fi gu ra cję ma szyn w za leż -
no ści od swych po trzeb i pre -
fe ren cji. Kla sycz na kon struk -
cja, w któ rej si łow ni ki za cho -

dzą na sie bie, cie szy się
uzna niem użyt kow ni ków, któ -
rym za le ży przede wszyst kim
na krót szym sko ku i ob ni że -
niu cał ko wi tej wy so ko ści
trans por to wej wy się gni ka.
Sek cja ko par ko wa o ta kiej
kon struk cji sta no wi ide al ny
wy bór w sy tu acji, gdy ma szy -

na wy ko rzy sty wa na jest
do prze miesz cza nia ła dun -
ków ma te ria łu na ma łej wy so -
ko ści. Roz wią za nie to spraw -
dza się w trud nych wa run -
kach. Podczas pra cy sma ro -
wa ne śli zgi wy su wa ne go ra -

mie nia nie ma ją bo wiem bez -
po śred niej stycz no ści z grun -
tem, a po zo sta łe pod ze spo ły
są zna ko mi cie zabez pie czo -
ne przed uszko dze nia mi
i gro ma dzą cy mi się na ra mie -
niu za bru dze nia mi.
Kon struk cja z si łow ni ka mi
uło żo ny mi w jed nej li nii ma
z ko lei tę za le tę, że nie prze -
sła nia wi do ku ob sza ru ro bo -
cze go za ma szy ną. Oprócz
po pra wy po la wi dze nia ob -
sza ru za ma szy ną roz miesz -
cze nie si łow ni ków w jed nej li -
nii za pew nia rów no mier ne
roz ło że nie sił na ca łej dłu go -
ści wy się gni ka, dzię ki cze mu
jest on nie zwy kle od por ny
na na prę że nia i dzia ła nie sił
skrę ca ją cych. God ne pod kre -
śle nia są też za sięg ko pa nia,
wy no szą cy aż 6.647 mm oraz
wy so ka war tość si ły zry wa nia.
Po miar na łyż ce da je 55,2 kN,
a na ra mie niu 41 kN. War to
tak że pod kre ślić Ca se CE
ofe ru je w no wych ko par ko -ła -
do war kach sys tem zę bów
„Smart -fit”, któ ry znaj du je za -
sto so wa nie za rów no na łyż ce
ła do war ko wej, jak i ko par ko -
wej. Zę by po zwa la ją na głęb -
szą pe ne tra cję grun tu, ce -
chu je je przy tym dłuż sza ży -
wot ność. Zmie nio ny sys tem
mo co wa nia spra wia, że wy -
mia na zę bów od by wa się bły -
ska wicz nie. W przy pad ku łyż -
ki ko par ko wej zajmie ona nie
dłu żej niż kwa drans.
Za rów no wy się gnik o tra dy -
cyj nej bu do wie z si łow ni ka mi
za cho dzą cy mi na sie bie i ze -
wnętrz ną czę ścią wy su wa ną,
jak rów nież wer sja z si łow ni -
ka mi uło żo ny mi w jed nej li nii
współ pra co wać mo gą z no -
wym szyb ko złą czem hy drau -
licz nym. Umoż li wia ono ope -
ra to ro wi bły ska wicz ną wy mia -
nę osprzę tu za po mo cą jed -
ne go przy ci sku. W cza sie ca -
łej ope ra cji ob słu gu ją cy ma -
szy nę nie mu si opusz czać ka -
bi ny. Ca se CE po da je, że wy -
ko rzy sty wa ne być mo gą łyż ki
in nych pro du cen tów
bez spad ku war to ści
si ły ko pa nia. 

MASZYNY BUDOWLANE

Koparko-ładowarki Ca se zmodernizowane!
Kon struk to rzy Ca se CE nie zwal nia ją tem pa. Ostat nio do ko nu jąc ko lej -
nych mo der ni za cji ko par ko -ła do wa rek z Se rii T skon cen tro wa li się
przede wszyst kim na ukła dzie na pę do wym oraz sek cji ko par ko wej 

www.casece.com

Zmo der ni zo wa ne ko par ko -ła do war ki Se rii T ma ją za da nie ugrun to wa nia wio dą cej
po zy cji Ca se CE wśród pro du cen tów tej ka te go rii ma szyn

Ope ra to rzy ma szyn Se rii T cie szą się bar dzo do brą wi docz no ścią z ka bi ny. Ma to
bez po śred ni wpływ na zwięk sze nie bez pie czeń stwa na pla cu bu do wy

https://www.casece.com/emea/pl-pl
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Ma sa eks plo ata cyj na no wej ła -
do war ki Hy un dai HL975 wy no -
si 26.500 kg. Ma szy nę na pę -
dza naj now szej ge ne ra cji sil -
nik Cum mins QS G12 speł nia -
ją cy wy ma ga nia nor my Sta -
ge IV, o mak sy mal nej mo cy
cał ko wi tej 250 kW przy 2.100
obr./min (moc net to 247 kW).
Wyż sza efek tyw ność obie gu
po wie trza i pre cy zyj ny pro ces
spa la nia umoż li wia ją przy wró -
ce nie mo de lo wi QS G12 pro -
sto ty tur bo sprę żar ki z za wo -
rem upu stu spa lin bez ko -
niecz no ści sto so wa nia układu
recyrku la cji spa lin. Dzię ki po -
łą cze niu z fil trem czą stek sta -
łych osią gnię to war to ści emi -
sji zgod ne z wy ma ga nia mi
nor my Sta ge IV.
O praw dzi wej war to ści ma -
szy ny HL975 sta no wi jej
moc – wi dać to wyraźnie
w szczególnie trudnych wa -
run kach ro bo czych. Trwa łość
ram i osprzę tu jest te -
raz półtora raza dłuższa niż
w ge ne ra cji ma szyn z se rii 9.
Kon struk to rzy kon cer nu Hy un -
dai dą żą cy do ogra ni cze nia
zu ży cia pa li wa wy po sa ży li ła -
do war kę w sze reg funk cji,
dzię ki któ rym ma szy na nie jest
uciąż li wa dla śro do wi ska na tu -
ral ne go. Dzię ki au to ma tycz -
ne mu wy łą cza niu sil ni ka
ogra ni cza ne jest nie po trzeb -
ne zu ży cie pa li wa i emi sja
dwu tlen ku wę gla. W ma szy -
nach z se rii HL sil nik wy łą -
cza ny jest po przej ściu
w stan bez czyn no ści. Ope ra -
tor mo że wy brać tryb eks plo -
ata cji i czas bez czyn no ści
w za leż no ści od śro do wi ska
pra cy, co po zwa la jesz cze
bar dziej zwięk szyć wy daj -
ność. Opcjo nal na pię cio bie -
go wa prze kład nia ze sprzę -
głem blo ku ją cym po zwa la
do dat ko wo ogra ni czyć zu ży -

cie pa li wa nie za leż nie od wa -
run ków ro bo czych.
Wskaź nik ECO za pew nia
eko no micz ną eks plo ata cję
na sta łym po zio mie dzię ki
czę ste mu kon tro lo wa niu sta -
nu pra cy ma szy ny. Ko lor
wskaź ni ka zmie nia się wraz
ze zmia ną mo men tu ob ro to -
we go sil ni ka i po zio mu zu ży -
cia pa li wa. Po nad to mo ni to -

ru je on zu ży cie pa li wa, wy -
świe tla jąc na mo ni to rze war -
tość śred nią i cał ko wi tą.
Po na ci śnię ciu pe da łu przy -
spie sze nia – pe da łu ECO sta -
no wią ce go wy po sa że nie
stan dar do we – ope ra tor mo -
że oce nić, czy ma szy na dzia -
ła w try bie eko no micz nym,
w któ rym zu ży cie pa li wa jest
mniej sze. W ma szy nach z se -
rii HL moż na rów nież włą czyć
ogra ni cze nie pręd ko ści jaz -
dy – ope ra tor mo że re du ko -
wać mak sy mal ną pręd kość
jaz dy w za kre sie 20÷40 km/h
w ce lu do pa so wa nia do róż -
no rod nych wa run ków pra cy,
co po pra wia wy daj ność.
Aby zmi ni ma li zo wać utra tę
mo cy na z mien ni ku mo men -
tu ob ro to we go, w przy pad ku

wy bra nia try bu H załą cza ny
zostaje sys tem IC CO. Ogra ni -
cza on wytwarzanie się i
gromadzenie cie pła, co po -
pra wia ogól ną eko no mi kę pa -
li wo wą. Hy drau licz na blo ka da
me cha ni zmu róż ni co we go
umoż li wia po pra wę pro duk -
tyw no ści i zmniej sze nie zu ży -
cia pa li wa, za po bie ga jąc po -
śli zgo wi kół pod czas pra cy.

Zmo der ni zo wa na, więk sza
o dzie sięć pro cent ka bi na jest
dźwię kosz czel na, co za pew -
nia operatorowi mak sy mal ny
komfort pod czas pra cy w gło -
śnym śro do wi sku, ta kim jak
ka mie nio łom czy wy sy pi sko
śmie ci. W no wym sys te mie
kli ma ty za cji zmak sy ma li zo wa -
na jest wy daj ność ogrze wa nia
i chło dze nia po przez opty ma -
li za cję prze pły wu po wie trza
przez ka bi nę. Dźwi gnia zin te -
gro wa ne go re gu la to ra elek -
tro hy drau licz ne go uła twia
ope ra to ro wi ob słu gę osprzę -
tu, co pod no si wy daj ność
i znacząco zmniej sza zmę -
cze nia ope ra to ra.
Ła do war ka ko ło wa HL975
na bie żą co po ka zu je ope ra to -
ro wi in for ma cje o sta nie ma -

szy ny. Ta funk cja jest waż -
na pod czas pra cy w trud nych
wa run kach, umoż li wia jąc po -
pra wę wy daj no ści. In te li gent -
ny, sied mio ca lo wy do ty ko wy
mo ni tor pa no ra micz ny przy -
po mi na wy świe tlacz smart fo -
na – jest więk szy od po przed -
nich mo de li i bar dziej czy tel -
ny. Sys tem au dio, w któ re go
skład wcho dzi rów nież ra dio,
mo że być ob słu gi wa ny w try -
bie pro fi lu Blu eto oth „wol ne
rę ce”, a wbu do wa ny mi kro -
fon umoż li wia ope ra to ro wi
bez piecz ne od bie ra nie i na -
wią zy wa nie po łą czeń w ka bi -
nie. Sys tem au dio na wi ga cyj -
ny ob słu gu je też funk cję Mi -
ra cast, któ ra łą czy się przez
Wi -Fi ze smart fo nem ope ra to -
ra i umoż li wia ko rzy sta nie z
jego funk cji na du żym ekra -
nie, w tym z na wi ga cji, prze -
glą dar ki in ter ne to wej, od twa -
rza cza wi deo i au dio.
Ła do war ka HL975 zo sta ła wy -
po sa żo na stan dar do wo w joy -
stick ste ro wa nia wy się gni -
kiem, łyż ką i trze cim ob wo dem
hy drau licz nym. Mo ni tor do ty -
ko wy i re gu la to ry elek tro hy -
drau licz ne po zwa la ją na ste ro -
wa nie do ty ko we licz ny mi no -
wy mi funk cja mi, ta ki mi jak na
przykład „ła god ne za trzy ma -
nie”, prio ry tet łyż ki i tryb blo ko -
wa nia wy się gni ka. Funk cja ła -
god ne go za trzy my wa nia ni we -
lu je wstrzą sy, re du ku jąc pręd -
kość osprzę tu w fazie
dobiegu. Funk cję tę moż -
na w ra zie po trze by wy łą czyć,
ko rzy sta jąc z mo ni to ra.
Ła do war ka zo sta ła stan dar do -
wo wy po sa żo na w układ wa żą -
cy fir my Hy un dai. Po zwa la on
do ko ny wać ope ra to ro wi au to -
ma tycz nych i ręcz nych usta -
wień umoż li wia ją cych mo ni to -
ro wa nie po je dyn czych i łącz -
nych mas ob cią ża ją cych łyż kę.
Po mia ry wy świe tla ne są w cza -
sie rze czy wi stym na wie lo funk -
cyj nym ekra nie, a ca ły pro ces
mo ni to ro wa nia ob cią że nia
jest wy star cza ją co pre cy zyj ny,
aby moż na go by ło
wy ko rzy stać do za -
rzą dza nia pro duk cją.

MASZYNY BUDOWLANE

Hy un dai HL975 wy zna cza stan dar dy
Ła do war ka ko ło wa HL975 łączy w sobie naj lep sze roz wią za nia tech no -
lo gicz ne. Ma szy na zo sta ła skon stru owa na zgod nie z naj wyż szy mi stan -
dar da mi fir my Hy un dai. Swój udział w sukcesie inżynierów po łu dnio wo -
ko re ań skie go kon cer nu mie li ope ra to rzy z ca łe go świa ta, któ rzy kon sul -
to wa li rozwiązania proponowane przez konstruktorów 

www.amago.pl

Naj now szej ge ne ra cji ła do war ka do tar ła już do Pol ski. Już wkrót ce in no wa cyj na
ma szy na po ja wiać się za cznie na pla cach bu do wy ca łe go kra ju

http://www.amago.pl/
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Urzą dze nia ci śnie nio we mar -
ki Kärcher ob ję te zostały
trwa ją cą od kwiet nia
do czerw ca 2017 pro mo cją.
Easy!Star to pro po zy cja dla
wy ma ga ją cych. Do dat ko wo
dzię ki za sto so wa niu no we go
pi sto le tu Easy! For ce oraz
sys te mu złą czy Easy! Lock
urzą dze nia ci śnie nio we mar ki
Kärcher pozwolą chro nić
i wła ści wie dbać o ma szy ny,
za pew nia jąc naj lep sze wy ni ki
w co dzien nej pra cy.
Fir ma Kärcher wy cho dzi na -
prze ciw ocze ki wa niom spe -
cja li stów bran ży budowlanej
wpro wa dza jąc na ry nek no -
wość, któ ra ma wszelkie dane
ku temu, by zre wo lu cjo ni -
zować raz na za wsze my cie
ci śnie nio we. Jest to no wy pi -
sto let Easy!For ce, któ rego
budowa spra wia, że do przy -
trzy ma nia spu stu  nie po trze -
ba już si ły. W kon struk cji pi -
sto le tu wpro wa dzo no zna czą -
cą in no wa cję – spust zo stał
prze nie sio ny z przo du na tył
uchwy tu. Ta z po zo ru nie wiel -
ka zmia na wpły nę ła na zwięk -

sze nie wy go dy w ope ro wa niu
wy so kim ci śnie niem. Do tej
po ry spust na le ża ło na ci skać
pal ca mi, co szyb ko po wo do -
wa ło zmę cze nie. Te raz  w tym
ce lu po słu ży my się na sa dą
dło ni. W bran ży bu dow la nej,
gdzie do wy ko na nia wszyst -
kich prac czysz czą cych po -
trze bu je my zwy kle spo ro
cza su, pra ca no wym pi sto le -
tem ozna cza zwięk szo ną wy -
go dę, lep szą er go no mię,
oszczęd ność cza su oraz bez -
pie czeń stwo, dzię ki in tu icyj nej
blo ka dzie, któ rej zadaniem
jest za po bie ganie przy pad ko -
we mu uru cho mie niu.
Pi sto let Easy! For ce jest do -
stęp ny w dwóch wer sjach:

Easy! For ce oraz Easy! For ce
Ad van ced. W wer sji Easy!
For ce pi sto let po sia da bar dzo
wy so kiej kla sy za wór ze sta li
szla chet nej. W wer sji Ad van -
ced wy po sa żo ny jest w za wór,
któ ry jest te raz wy ko na ny
z ce ra mi ki, co da je lep sze
efek ty i za pew nia więk szą
szczel ność i trwa łość za wo ru
(trwa łość zwięk szo na o czte -
ry sta pro cent!). Te sty po twier -
dzi ły, że pi sto let Easy! For ce
Ad van ced w po rów na niu z in -
ny mi pro duk ta mi tej ka te go rii
jest o po nad pięć ra zy bar -
dziej wy trzy ma ły.
Fir ma Kärcher wy ko rzy sta ła
spo sob ność, ja ka nada rzy ła
się w związ ku z pro duk cją no -
we go pi sto le tu, by do ko nać
dal szych ulep szeń. W re zul ta -
cie tych dzia łań wpro wa dzo -
no no wy sys tem złą czy
Easy!Lock. Złą cza pi sto le tu
zmie nio no w ten spo sób, że
te raz, aby pod łą czyć róż ne go
ro dza ju ele men ty, na przykład
wąż czy lan cę, wy star czy je -
den ob rót 360 stop ni. Za -
wdzię cza my to zmie nio nym
gwin tom o na zwie Easy!Lock.
In no wa cyj ny sys tem łą czeń
mie ści w so bie za le ty
szybkozłączki (szyb kość po -
łą cze nia) i łą cze nia z gwin -
tem (nie za wod ność, bez pie -
czeń stwo i sta bil no ści). Dzię -
ki opa ten to wa nej kon struk cji
Easy!Lock sys tem dra stycz -
nie – na wet do pię ciu ra -
zy – zmniej sza czas pod łą cza -
nia i roz łą cza nia w po rów na -
niu do tra dy cyj nych sys te mów
gwin to wych za cho wu jąc jed -
no cze śnie trwa łość i wy trzy -
ma łość. Łącz nie zmie nio -
no 476 ak ce so riów i wy po sa -
żo no je w no we gwin ty. Dzię ki
spe cjal nym ada pte rom no wy
pi sto let mo że być rów nież po -
łą czo ny ze star szy mi mo de la -
mi urzą dzeń. Dzię ki ada pte -
rom użytkownik mo że  do wol -
nie łą czyć ele men ty ze so bą,
co spra wia, że ma bar dzo wie -
le no wych moż li wo ści. 
Easy!Star to gwiaz dy my cia
ci śnie nio we go. W ofer cie pro -
mo cyj nej Easy!Star znaj du je
się sze ro ki wy bór urzą dzeń

Kärcher – re wo lu cja w my ciu ci śnie nio wym
Dba nie o czy stość ma szyn bu dow la nych pro cen tu je. Wy dłu ża bo wiem ży -
wot ność par ku ma szy no we go i tym sa mym po zwa la za cho wać war tość na -
sze go sprzę tu. W tej bran ży czę sto ma my do czy nie nia z dłu go trwa łą pra -
cą moc no za bru dzo nych ma szyn, dla te go każ dy za kup mu si za gwa ran to -
wać wie lo let nie użyt ko wa nie urzą dzeń speł nia ją cych wy so kie stan dar dy

Urzą dze nia z Se rii Clas sic z sil ni kiem spa li no wym mo gą być sto so wa ne w miej scach
bez do stę pu do sie ci elek trycz nej oraz tam, gdzie ka bel sta no wi prze szko dę 

W bran ży bu dow la nej pra ca no wym pi sto le tem ozna cza zwięk szo ną wy go dę, lep szą er -
go no mię, oszczęd ność cza su oraz pełne bez pie czeń stwo



wy so ko ci śnie nio wych wy po -
sa żo nych w no wy pi sto let
Easy!For ce i sys tem złą czy
Easy!Lock. Fir mom bu dow la -
nym moż na śmia ło po le cić
urzą dze nie z pod grze wa niem
wo dy HDS 10/20-4 M oraz
bez pod grze wa nia HD 7/20 G
Clas sic z sil ni kiem spa li no -
wym. Pierw sze jest prze zna -
czo ne do usu wa nia upo rczy -
wych za bru dzeń i pra cy
w naj trud niej szych wa run -
kach – czy li speł nia wszel kie
wy mo gi, by sku tecz nie dzia -
łać w bran ży bu dow la nej.

Urzą dze nie po sia da tryb
eco!ef fi cien cy, po wy bra niu
któ re go pod grze wa wo dę
do tem pe ra tu ry 60°C. Po zwa -
la to nie tyl ko na sku tecz ne
usu wa nie sil nych za bru dzeń,
ale i na oszczęd ność pa li wa,
któ re go zu ży cie spa da wów -
czas o oko ło dwa dzie ścia
pro cent. W ze sta wie pro mo -
cyj nym jest ono do stęp ne
z dwo ma ada pte ra mi, wę żem
prze dłu ża ją cym o dłu go -
ści dzie się ciu me trów, pia -
now ni cą, za po mo cą któ rej
moż na czy ścić ak tyw ną pia ną

sil nie za bru dzo ne ma szy ny,
czy też po miesz cze nia go -
spo dar skie i ak tyw nym środ -
kiem RM 81 Eco (służącym
do usuwania za bru dzeń ole -
jo wych, tłusz czo wych i mi ne -
ral nych) lub w dru gim ze sta -
wie pro mo cyj nym z dwo ma
opa ko wa nia mi po dwa dzie -

ścia li trów al ka licz nej pia ny
RM 838 oraz dwo ma pu sty mi
ka ni stra mi eco! ef fi cien cy,
a tak że szczot ką. Dru gim
z po le ca nych urzą dzeń pro -
mo cyj nych jest ma szy na bez
pod grze wa nia wo dy HD 7/20

G Clas sic. No wa Se ria Clas -
sic z sil ni kiem spa li no wym
mo że być sto so wa na wszę -
dzie tam, gdzie nie ma swo -
bod ne go do stę pu do sie ci
elek trycz nej oraz tam, gdzie
ka bel sta no wi prze szko dę
w pra cy. Urzą dze nie wy po sa -
żo ne zo sta ło w wy trzy ma łą

pom pę kor bo wo do wą, du że
pom po wa ne ko ła i w so lid ną
sta lo wą ra mę. W ze sta wie pro -
mo cyj nym do stęp ne
jest ono w niż szej
atrak cyj nej ce nie. 
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www.karcher.pl

Do czysz cze nia ma szyn i po jaz dów bu dow la nych Kärcher ofe ru je wy daj ne urzą -
dze nia wy so ko ci śnie nio we z i bez pod grze wa nia wo dy

Dzię ki urzą dze niom Kärcher ła two po zbyć się upo rczy wych za bru dzeń od kła da ją -
cych się na ma szy nach i sprzę cie sto so wa nych w bran ży bu dow la nej 

Re gu lar ne czysz cze nie pod wo zi gą sie ni co wych ma szyn prze zna czo nych do prac
bu dow la nych oraz ziem nych po zwa la wy dłu żyć ich ży wot ność

Każ dy po jazd bu dow la ny pra cu ją cy w eks tre mal nych wa run kach mu si być pod da -
wa ny okre so wej kon ser wa cji, w tym za bie gom utrzy mu ją cym go w czy sto ści

https://www.kaercher.com/pl/
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Kon struk cję ma szy ny Pi ling -
ma ster opar to na pod wo ziu
naj wy daj niej szej ko par ko -ła -
do war ki fir my JCB z na pę -
dem na obie osie i z czte re ma
skręt ny mi ko ła mi. Dzię ki te -
mu osią gnię to nie spo ty ka ną
zwrot ność za rów no pod czas
wy ko ny wa nia prac, jak i prze -
jaz dów po za te re nem ich pro -
wa dze nia. W prze ci wień stwie
do kon wen cjo nal nych wiert -
nic Pi ling ma ster jest do dat ko -
wo wy po sa żo ny w ob słu gi wa -
ną joy stic kiem ła do war kę czo -
ło wą, któ rej moż na uży wać
do usu wa nia nad mia ru ma te -
ria łu i oczysz cza nia prze strze -
ni ro bo czej po za koń cze niu
wier ceń. Po zwa la to wy ko naw -
com po czy nić do dat ko we
oszczęd no ści, nie mu szą oni
bo wiem ko rzy stać z dwóch
róż nych ma szyn. 
Ze wzglę du na niewielką ma -
sę i moż li wość pra cy na ogra -
ni czo nej prze strze ni JCB Pi -
ling ma ster wy ma ga mniej
przy go to wań te re nu dzia ła -
nia, niż ma to miej sce w przy -
pad ku du żych ma szyn gą sie -
ni co wych. Opty mal ne wy pro -
fi lo wa nie wy się gni ka po zwa la
ope ra to ro wi pra co wać w po -
bli żu in nych obiek tów. Ogra -
ni czo na zo sta ła też ko niecz -
ność  sto so wa nia mat zbro je -
nio wych, co po zwa la wy ko -
naw com czy nić do dat ko we
oszczęd no ści i skró cić czas
przy go to wa nia te re nu wier -
ceń. Ofe ro wa ne w stan dar -
dzie mo co wa nie wy się gni ka
z prze su wem bocz nym JCB
Po wer sli de po zwa la ope ra to -
rom do trzeć do na wet trzech
miejsc wier ce nia bez ko niecz -
no ści zmia ny usta wie nia ma -
szy ny. Ogra ni cze nie ko niecz -
no ści jej prze miesz cza nia
istotnie skra ca czas
wykonania zadania i po zwa la
osią gnąć więk szą wy daj ność.

JCB Pi ling ma ster osią ga mo -
ment ob ro to wy gło wi cy wy -
no szą cy do 1,25 to ny i po -
zwa la na wy ko ny wa nie otwo -
rów o śred ni cy od 350
do 600 mm. Ma szy na wy po -
sa żo na zo sta ła we wła snej
kon struk cji JCB gra niat kę
z sek cja mi we wnętrz ny mi. Jej
kon struk cja umoż li wia osią -
gnię cie głę bo ko ści otwo rów
na wet do czter na stu me trów
bez prze rwa nia wier ce nia.
Za sto so wa na w ma szy nie hy -
drau licz na wcią gar ka Bre vi ni
z au to ma tycz nym ha mul cem
za po bie ga zbyt moc ne mu
na wi nię ciu li ny sta lo wej,
a ogra nicz nik si łow ni ka ra -

mie nia unie moż li wia je go
nad mier ne wy su nię cie, co za -
po bie ga uszko dze niom. 
Ma szy na mo że po ru szać się
z pręd ko ścią do 40 km/h.
Ogra ni cza to po trze bę jej
trans por to wa nia na na cze pie,
po zwa la mak sy mal nie wy ko -
rzy stać czas pra cy. Opa ten to -
wa ny przez JCB au to ma tycz -
ny sys tem amor ty za cji łyż ki
na le ży do wy po sa że nia stan -
dar do we go. Dzię ki nie mu ma -
szy na mo że bez piecz nie
trans por to wać na wi dłach na -
wet dwu to no we ła dun ki. Do -
stęp ny ja ko opcja do dat ko wy
ob wód słu żą cy do za si la nia
na rzę dzi ręcz nych po zwa la

ope ra to ro wi ko rzy stać z sze -
ro kiej ga my osprzę tu ro bo -
cze go, na przy kład mło ta,
pom py czy pi ły.
Ma szy nę Pi ling ma ster na pę -
dza spraw dzo ny sil nik wy so -
ko pręż ny EcoMAX fir my JCB
speł nia ją cym wy mo gi nor my
Tier 4 Fi nal. Me cha nizm róż ni -
co wy o ogra ni czo nym po śli -
zgu umoż li wia z ko lei ma szy -
nie za cho wa nie opty mal nej
przy czep no ści w każ dych wa -
run kach te re no wych. Za sto so -
wa nie opon o zop ty ma li zo wa -
nej ma sie i du żej śred ni cy oraz
ni sko umiesz czo ny śro dek
cięż ko ści mi ni ma li zu ją na cisk
Pi ling ma ste ra na pod ło że.
Kom for to wa ka bi na za pew -
nia do sko na łą wi docz ność wo -
kół ma szy ny. Ope ra tor pra cu je
w za wie szo nym pneu ma tycz -
nie fo te lu ko rzy sta jąc z joy stic -
ków ste ru ją cych po dob nych
do sto so wa nych w ko par kach.
No wy wy świe tlacz za mon to -
wa ny w ka bi nie za pew nia do -
stęp do wszyst kich da nych
do ty czą cych wier ce nia. Po -
zwa la on mo ni to ro -
wać pio no wość i głę -
bo kość wier ce nia. 

MASZYNY BUDOWLANE

JCB Pi ling ma ster? Ko lej na ko par ko -ła do war ka? Nie, wiert ni ca!
JCB wkra cza na no wy ob szar dzia ła nia. Zbu do wa ny na ba zie ko par ko -ła do war ki Pi ling ma ster
o cię ża rze ro bo czym dwu na stu ton jest bo wiem w peł ni funk cjo nal ną wiertnicą pla su ją cą się po -
mię dzy sprzętem mi ni  i peł no wy mia ro wy mi ma szy na mi gą sie ni co wy mi. Oprócz te go, że im po nu -
je wy daj no ścią i zwrot no ścią, ma jesz cze tę za le tę, że po tra fi po so bie… po sprzą tać

www.interhandler.pl.

W peł ni funk cjo nal ny pro to typ wiert ni cy Pil ling ma ster przed sta wio no już dwa la ta te mu. Od te go cza su kon struk to rzy JCB do ko -
na li ulep szeń żer dzi wiert ni czej „Kel ly”, wzmoc ni li pro wad ni cę do pa lo wa nia oraz pod nie śli wy daj ność sil ni ka i wcią gar ki 

Mi mo nie wiel kiej ma sy i zwar tych ga ba ry tów Pil ling ma ster jest bar dzo wy daj ny, pod -
czas dniów ki po tra fi wy wier cić na wet 150 me trów bie żą cych otwo rów 

http://www.interhandler.pl/
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Nic dziw ne go, że o swo jej
ofer cie pol skim dro go wcom
po sta no wi ło przy po mnieć
Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne.
Fir ma czy ni to na wią zu jąc
bez po śred ni kon takt z bu -
dow ni czy mi pol skich dróg
i śro do wi skiem na uko wym.
W mar cu prak ty cy i teo re ty cy
bran ży go ści li w Chle wi skach
ko ło Szy dłow ca na sym po -
zjum „In no wa cje Vo lvo”. Im -
pre zę uświet ni ły aż dwie pol -
skie pre mie ry ma szyn dro go -
wych Vo lvo CE. Or ga ni za to -
rzy za pre zen to wa li naj now -
szej ge ne ra cji roz ście łacz gą -
sie ni co wy P4820D oraz wa lec
dro go wy DD105. Oprócz te -
go po ka za no mniej sze wal ce
i ko par kę ko ło wą EW R150E. 
Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne
do ko na ło rów nież pró by na -
kre śle nia przy szło ści bran ży
dro go wej. Już dziś naj now -
szej ge ne ra cji sys te my wy rę -
cza ją w wie lu sy tu acjach czło -
wie ka, chro niąc je go zdro wie
i po zwa la jąc na efek tyw ne
wy ko rzy sta nie sprzę tu i ma -
szyn. Co cze ka nas w przy -
szło ści? Czy pla ca mi bu do wy
za wład ną ma szy ny au to no -
micz ne? Czy ope ra tor sta nie
się zbęd ny? Czy już wkrót ce
je den czło wiek bę dzie mógł
zdal nie ob słu gi wać kil ka,
a mo że na wet kil ka dzie siąt ma -
szyn? Za sy py wa ni te go ro dza -
ju py ta nia mi go spo da rze im -
pre zy sta ra li się uspo ka jać
ope ra to rów. Za pew nia li, że Vo -
lvo CE za wsze na pierw szym
pla nie sta wia czło wie ka i ro bi
wszyst ko, by mak sy mal nie
upro ścić mu pra cę oraz uczy -
nić ją lżej szą i bez piecz niej szą.
Wy da je się za tem, że mi mo ol -
brzy mich na kła dów prze zna -
cza nych przez wio dą cych pro -
du cen tów na roz wój kon struk -
cji i tech no lo gii wy twa rza nia

ma szyn i sprzę tu, ope ra to rzy
nie mu szą oba wiać utra ty pra -
cy. Przy naj mniej w naj bliż szym
cza sie, bo choć Vo lvo CE
ma się czym po chwa lić w pra -

cach ba daw czych nad au to -
no micz ny mi ma szy na mi dro -
go wy mi, to ich se ryj na pro -
duk cja sta no wi jesz cze cią gle
me lo dię przy szło ści.

Przy go da Vo lvo CE z ma szy -
na mi dro go wy mi roz po czę ła
się przed nie speł na de ka dą,
w ro ku 2008 Szwe dzi do ko na li
prze ję cia nie miec kie go ABG
wy twa rza ją ce go roz ście ła cze
i ame ry kań skie go In ger soll
Rand. Świa to wy kry zys go -
spo dar czy spra wił, że Vo lvo
CE dłu go nie by ło w sta nie
zdys kon to wać tych trans ak cji.
Za mó wie nia na roz ście ła cze
dra stycz nie spa dły. Po dob nie
rzecz mia ła się z wal ca mi nie -
uf nie przy ję ty mi przez eu ro -
pej skie ryn ki. Dziś na szczę -
ście kar ta się od wró ci ła.
Po roz ście ła cze usta wia ją się
ko lej ki, co raz więk szym za in -
te re so wa niem cie szą się tak -
że wal ce dro go we Vo lvo, któ -
rych kon struk cja i tech no lo gia
wy twa rza nia, prze ję ta od ame -
ry kań skie go In ger soll Rand,
zo sta ła te raz grun tow nie „zeu -
ro pe izo wa na”. Vo lvo CE
na każ dym kro ku pod kre śla
też, że no wej ge ne ra cji ma -
szy ny za gęsz cza ją ce sta no -
wią ich au tor ski pro jekt. Na ty -
le uda ny, że za rów no pa ra me -
try ro bo cze, jak i ja kość wy ko -
na nia pla su ją je w ab so lut nej
świa to wej czo łów ce. 
Uda ne sym po zjum w Chle wi -
skach spra wi ło, że Vo lvo Ma -
szy ny Bu dow la ne po sta no wi ło
pójść za cio sem przy go to wu jąc
swą eks po zy cję na tar gi Au to -
stra da. W fir mie ma ją na dzie ję,
że im pre za okre śla na mia nem
„świę ta dro go wnic twa” przy cią -
gnie fa chow ców z bran ży.
Szwedz ki pro du cent i pol ski
dys try bu tor li czą, że zwie dza -
ją cy kie lec ką eks po zy cję bę dą
to czy nić licz nie i ak tyw nie.
Z ca łą pew no ścią opła ci im się
wi zy ta w sto isku Vo lvo Ma szy -
ny Bu dow la ne. Za po znać bę -
dą się w nim mo gli bo wiem nie
tyl ko z naj now szej ge ne ra cji
sprzę tem w po sta ci wal ców
i roz ście ła czy, ale tak że z in no -
wa cyj nymi sys te ma mi sty mu lu -
ją cy mi je go pro duk tyw ność. Wy -
pa da za tem mieć na dzie ję, że
at mos fe ra sym po zjum
w Chle wi skach trwać
bę dzie i w Kiel cach. 
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MASZYNY BUDOWLANE

Vo lvo CE – do bra ofer ta dla dro go wców 
Wej ście Vo lvo CE do gro na pro du cen tów ma szyn dro go wych na stą pi ło
w ro ku 2008, kie dy to wy buchł świa to wy kry zys go spo dar czy. Fir ma dłu -
go zma ga ła się z je go skut ka mi. Na szczę ście zła pas sa zo sta ła prze rwa -
na. In ży nie ro wie szwedz kie go kon cer nu opra co wu ją no we kon struk cje
roz ście ła czy i wal ców, a je go fa bry ki nie na dą ża ją z re ali za cją za mó wień

www.volvoce.pl

Chęt nie wy ko rzy sty wa na przez fir my dro go we ko par ka EW R150E dzię ki im po nu ją -
ce mu udźwi go wi od zna cza się nad zwy czaj ną wy daj no ścią 

Pro du ko wa ne przez Vo lvo CE roz ście ła cze cie szą się po wszech nym uzna niem użyt -
kow ni ków. No wa ge ne ra cja tych ma szyn ma do dat ko wo ugrun to wać tę po zy cję

Kon struk cja wal ców dro go wych zo sta ła „zeu ro pe izo wa na”, co spra wia że ma szy ny
te cie szą się co raz więk szym za in te re so wa niem po na szej stro nie Atlan ty ku

https://www.volvoce.com/polska/pl-pl/
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Wy łącz nym dys try bu to rem
ko par ko -ła do wa rek MST
w Pol sce jest kra kow ska
spół ka Ama go. Piotr Klu pa,
dy rek tor za rzą dza ją cy fir my
za uwa ża zmia ny za cho dzą ce
na kra jo wym ryn ku, uwa ża
jed nak, że ko par ko -ła do war ki
dłu go jesz cze po zo sta wać
bę dą naj po pu lar niej szy mi
ma szy na mi bu dow la ny mi
w Pol sce. Po twier dza to za in -
te re so wa nie ko par ko -ła do -
war ka mi wy twa rza ny mi przez
tu rec ki kon cern MST. – Ma -
szy ny szyb ko zdo by ły so bie

uzna nie ryn ku. Dzie je się tak
z wie lu po wo dów. Przede
wszyst kim ko par ko -ła do war ki
MST wy róż nia ją się wy so ką
ja ko ścią wy ko na nia, eko no -
micz ną eks plo ata cją i nie za -
wod no ścią. W dzi siej szych
cza sach li czy się tak że po -
ziom ob słu gi po sprze daż nej.
Ama go za pew nia na byw com
ma szyn MST peł ne wspar cie
w po sta ci usług ser wi so wych
na naj wyż szym po zio mie. Na -
sza fir ma dba tak że o za opa -
trze nie we wszel kie czę ści za -
mien ne i kom po nen ty – tłu -
ma czy dy rek tor Ama go. 

Co jesz cze prze ma wia
za mar ką MST? Pro du cent
i dys try bu tor ma szyn twier -
dzą zgod nie, że sto sun ko wo
ni skie ce ny ma szyn. Co istot -
ne, nie wy ni ka ją one w żad nej
mie rze ze sto so wa nia niż szej
ja ko ści pod ze spo łów czy sta -
ran no ści mon ta żu. Wprost
prze ciw nie, ko par ko -ła do war -
ki MST wy twa rza ne są z wy ko -
rzy sta niem kom po nen tów re -
no mo wa nych do staw ców. Sil -
ni ki speł nia ją ce naj now sze
nor my emi sji spa lin do star cza
Per kins, a osie Car ra ro. Da je

to po zy tyw ne efek ty w po sta -
ci po pra wy wła ści wo ści trak -
cyj nych. Wzmoc nio na oś tyl -
na (He avy Du ty) o róż ni co -
wym ogra ni czo nym po śli zgu
(LSD) prze no si bo wiem bły -
ska wicz nie mo ment na pę do -
wy na mięk kim i nie rów nym
te re nie, a mak sy mal ny sto su -
nek mo men tu ob ro to we go
na przed niej osi za pew nia
z ko lei do sko na łą przy czep -
ność nie za leż nie od wa run -
ków ro bo czych.
W ko par ko -ła do war kach MST
znaj dzie my też wy so kiej ja ko -
ści układ hy drau licz ny ze spe -

cjal ny mi za wo ra mi prze ciw -
prze cią że nio wy mi ty pu an ti -
-shock. Za wór od cią ża ją cy
po zwa la au to ma tycz nie re gu -
lo wać wy da tek pomp głów -
nych i po moc ni czej, w za leż -
no ści od po trzeb wy ni ka ją -
cych z wa run ków ro bo czych.
Ope ra to rzy ko par ko -ła do wa -

rek MST pra cu ją w bez piecz -
nych ka bi nach im po nu ją cych
kom for tem. Du ża po wierzch -
nia prze szkleń za pew nia do -
sko na łą wi docz ność we
wszyst kich kie run kach.
Na uwa gę za słu gu je bie gną -
ca przez ca łą dłu gość ma szy -
ny ra ma za pew nia ją ca jej sta -
bil ność. So lid no ścią wy ko na -
nia im po nu ją też ra mio na wy -
się gni ków ła do war ko we go
i ko par ko we go. Za sto so wa -
nie wzmoc nień pro fi li bocz -
nych spra wi ło, że zy ska ły one
wyż szą od por ność na dzia ła -
nie sił skrę ca ją cych i uda ry.
Ko par ko -ła do war ki bar dzo czę -
sto pra cu ją na ogra ni czo nej
prze strze ni. W ta kich wa run -
kach ro bo czych ich du żą za le -
tą oka zu ją się me ta lo we zbior -
ni ki pa li wa i ole ju hy drau licz ne -
go, dzię ki te mu mniej po dat ne

na uszko dze nia me cha nicz ne. 
Nie zwy kle so lid na kon struk cja
za rów no sek cji ko par ko wej,
jak i ła do war ko wej spra wia, że
ma szy ny MST od zna cza ją się
bar dzo do bry mi pa ra me tra mi
w za kre sie si ły udźwi gu na łyż -
ce ła do war ko wej. 
Szyb ko złą cze umoż li wia ją ce
bły ska wicz ne od pię cie łyż ki
uła twia ma new ro wa nie wi dła -
mi. Na wy się gni ku nie trze ba
też wów czas nie po trzeb nie
dźwi gać nie wy ko rzy sty wa nej
łyż ki. Do dat ko wą za le tą ta kie -
go roz wią za nia jest tak że to,
że łyż ka nie prze sła nia ope ra -

to ro wi wi do ku na przód ma -
szy ny. W spo sób za sad ni czy
uła twia to pra ce po le ga ją ce
na roz ła dun ku po jaz du czy
prze no sze niu pa let. 
Ofe ro wa ne w stan dar dzie bo -
ga te wy po sa że nie stwa rza
prze wa gę nad kon ku ren ta mi,
któ rzy z re gu ły wy ma ga ją spo -
rych do płat. Za co kon kret nie?
Choć by za au to ma tycz ną
skrzy nię bie gów, kli ma ty za cję,
szyb ko złą cze hy drau licz ne
z przo du, te le sko po wa ne ra -
mię ko par ko we czy do dat ko wy
ob wód hy drau licz ny słu żą cy
do za si la nia mło ta. W przy pad -
ku ma szyn MST ele men ty te
ma ją ce nie ba ga tel ny wpływ
na wy daj ność i bez pie czeń -
stwo pra cy są do -
stęp ne ja ko wy po sa -
że nie stan dar do we. 

MASZYNY BUDOWLANE

Ko par ko -ła do war ki MST ro bią fu ro rę!
Pol ski ry nek do brze przy jął tu rec kie ma szy ny. I nic w tym dziw ne go,
ko par ko -ła do war ki MST wy róż nia ją się bo wiem ca łym sze re giem istot -
nych za let kon struk cyj nych. Waż ną ro lę od gry wa tak że ich bo ga te wy -
po sa że nie stan dar do we oraz przy stęp na ce na

www.amago.pl

Ra mię wy się gni ka ko par ko we go im po nu je so lid no ścią wy ko na nia. Za sto so wa nie wzmoc -
nień pro fi li bocz nych zwięk szy ło je go od por ność na dzia ła nie sił skrę ca ją cych i uda ry

Na byw ca koparko-ładowarki MST otrzy mu je w stan dar dzie do dat ko wy ob wód hy drau licz ny
do za si la nia mło ta oraz te le sko po wa ne ra mię ko par ko we

http://www.amago.pl/
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– PRKiI Trak cja S.A. jest jed ną
z wio dą cych firm ko le jo wych
w Pol sce. Zde cy do wa ną więk -
szość prac po le ga ją cych
na bu do wie i mo der ni za cji li nii
ko le jo wych, mo stów, wia duk -
tów, obiek tów in ży nie ryj nych,
li nii elek tro ener ge tycz nych
na po wietrz nych i pod ziem -
nych oraz sie ci elek tro trak cji
wy ko nu je my dla PKP PLK.
Naj ogól niej rzecz uj mu jąc na -
szym za da niem jest kom plek -
so we wy ko na nie li nii ko le jo wej,
od A do Z – tłu ma czy Ma ciej Ry -
bak, za stęp ca dy rek to ra we
wcho dzą cej w skład Trak cji Gru -
pie Kon trak tów In ży nie ryj nych. 
Od bli sko dwóch lat fir ma
Trak cja S.A. w róż ne go ro -

dza ju ro bo tach in ży nie ryj -
nych wy ko rzy stu je ła do war kę
te le sko po wą Ma ni tou
MRT 2150 Pri vi le ge. Ma szy -
na eks plo ato wa na jest in ten -
syw nie. Dzię ki moż li wo ści za -
sto so wa nia róż no rod nych na -
rzę dzi ro bo czych wy ko nu je
ca ły sze reg prac. Ma ni tou
MRT 2150 Pri vi le ge im po nu je
wszech stron no ścią za sto so -
wań, jest bo wiem w sta nie za -
stą pić kil ka ma szyn. Ła do -

war ka wy róż nia się do sko na -
łym udźwi giem. Mak sy mal ny
za sięg jej wy się gni ka wy no -
si 17,9 me tra, a pręd kość
prze jaz do wa aż 40 km/h. Ma -
szy na, na pę dza na sil ni kiem
Mer ce de sa o mo cy 156 KM,
speł nia ją cym nor mę emi sji
spa lin EU Sta ge IV, jest w sta -
nie pra co wać nie tyl ko ja ko
ła do war ka. Po tra fi tak że za -
stą pić rusz to wa nia, dźwig
i prze trans por to wać ma te ria -
ły bu dow la ne na bli skie od le -
gło ści. Ma ciej Ry bak
przywołuje jesz cze jed ną za -
le tę ma szy ny, szcze gól nie
waż ną w przy pad ku pra cy
na to ro wi skach. Pod kre śla,
że klu czo wą kwe stią po zo sta -

wać za wsze mu si bez pie -
czeń stwo ope ra to -
ra. – W przy pad ku Ma ni tou za -
pew nić je moż na bar dzo pro -
sto dzię ki … ogra ni cze niom
pa ra me trów ro bo czych ma -
szy ny. Ogra ni cza jąc za kres
ob ro tu, uzy sku je my po żą da ny
efekt. Ma szy na nie wy cho dzi
po za swo ją skraj nię, co eli mi -
nu je ry zy ko ko li zji z po cią ga -
mi i po jaz da mi po dą ża ją cy mi
są sied nim to rem czy pa sem

jezd ni. Zaś dzię ki ogra ni cze -
niu wy so ko ści pod no sze nia
nie ist nie je nie bez pie czeń -
stwo zbli że nia się do czyn -
nej sie ci trak cyj nej. Na za -
pew nie nie bez pie czeń stwa
ope ra to ro wi wpływ ma też
płyn na re gu la cja pod par cia
umoż li wia ją ca bez piecz ną
pra cę na wet przy nie do koń -

ca roz ło żo nych pod po rach.
Układ bez pie czeń stwa sam
do bie ra do pusz czal ny w da -
nym mo men cie udźwig. Ma ni -
tou MRT 2150 Pri vi le ge mo że
unieść cię żar dwóch i pół to ny
na wy so kość nie mal dwu dzie -
stu je den me trów. To wy nik
zde cy do wa nie wy róż nia ją cy
Ma ni tou w tej kla sie ma szyn. 
W Trak cji ła do war ka wy ko rzy -
sty wa na jest naj czę ściej
z plat for mą ro bo czą, łyż ką
i wi dła mi. Ma ciej Ry bak po -
twier dza, że ma szy na do sko -
na le ra dzi so bie z każ dym ro -
dza jem osprzę tu. – Ma szy ną
moż na wy ko nać ca ły sze reg
róż ne go ro dza ju prac, ogra ni -
cze nie sta no wi oczy wi ście
wy sięg i udźwig. Ma szy na im -
po nu je zwrot no ścią i pre cy zją
ma new rów – tłu ma czy.

Pa weł Pi sar czyk, kie row nik
bu do wy w Gru pie Kon trak tów
In ży nie ryj nych do ce nia wa lo ry
Ma ni tou. Je go wra że nia z bli -
sko dwu let niej eks plo ata cji
ma szy ny są ze wszech miar
po zy tyw ne. – Ma szy na jest ła -
twa do opa no wa nia przez
ope ra to ra. Ja ko urzą dze nie
wie lo funk cyj ne pra cu je bez a -
wa ryj nie spraw dza jąc się do -
sko na le przy bu do wie obiek -
tów in ży nie ryj nych. Kosz
umoż li wia bez piecz ne wy ko -
ny wa nie prac mon ta żo wych
na wy so ko ści. Czę sto wy ko -
rzy stu je my też wy cią gar kę.
Wy się gnik ma szy ny wy po sa -
żo ny jest w układ roz po zna -

wa nia osprzę tu E -re co, dzię ki
cze mu wy mia na na rzę dzi ro -
bo czych jest ła twa, szyb ka
i bez piecz na. Od pa da też po -
trze ba po now nej ka li bra cji
osprzę tu. To tak że du ża za le -
ta pod no szą ca pro duk tyw -
ność sprzę tu. 
Pa trząc z punk tu wi dze nia
eko no micz ne go eks plo ata cja
Ma ni tou MRT 2150 Pri vi le ge
ma sa me za le ty. Wie lo funk -
cyj ność sprzę tu spra wia, że
pra cę moż na wy ko nać kom -
plek so wo jed ną ładowarką.
Od pa da ko niecz ność spro -
wa dza nia na plac bu do wy kil -
ku ma szyn. Po zwa la to ogra -
ni czyć kosz ty wy naj mu,
trans por tu i pra cy ope ra to -
rów. – W na szym przy pad ku
jest to jed na ma szy na, któ rą
przy wo zi my wraz z osprzę tem

MASZYNY BUDOWLANE

Ma ni tou – dzień i noc wy tę żo nej pra cy na to rach!
Przed się bior stwo Ro bót Ko le jo wych i In ży nie ryj nych Trak cja S.A. wy ko -
nu je pra ce, któ re dla więk szo ści z pa sa że rów po cią gów są… nie wi dzial -
ne. Uwa gę po dró żu ją cych przy ku wa ją prze my ka ją ce za okna mi kra jo bra -
zy oraz mi ja ne sta cje. Ma ło kto za przą ta so bie my śli tym po czym je dzie
i w ja ki spo sób za si la ny jest je go śro dek lo ko mo cji…

Ła do war ki te le sko po we Ma ni tou se rii MRT Pri vi le ge sko stru owa no z my ślą o użyt kow -
ni kach ocze ku ją cych od ma szy ny moc no wy śru bo wa nych pa ra me trów ro bo czych 

Ma ni tou MRT 2150 Pri vi le ge to nie tyl ko ła do war ka te le sko po wa. Ma szy na mo że
być z po wo dze niem wy ko rzy sty wa na ja ko pod no śnik ko szo wy
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w kon kret ne miej sce. Nie
mu si my na kil ka dni za ma -
wiać dźwi gu, a po tem pod -
no śni ka ko szo we go oraz ko -
par ko -ła do war ki czy ła do war -
ki do wy ko na nia prac po rząd -
ko wych. Wy star czy nam na -
sze Ma ni tou, któ re rów nie
do brze spraw dza się przy za -
ła dun ku oraz pra cach mon ta -
żo wych na wy so ko ści. Dzię ki
moż li wo ści in sta la cji plat for -
my ro bo czej moż na przy spie -
szyć wy ko na nie prac. Od pa -
da nam bo wiem ko niecz ność
sta wia nia i póź niej szej roz -
biór ki rusz to wań.
Dzię ki du żej zwrot no ści i za -
sto so wa niu prze kład ni hy dro -
sta tycz nej ła do war ka spraw -
dza się w wa run kach pla ców
bu do wy o moc no ogra ni czo nej
prze strze ni. Ma to klu czo we
zna cze nie w przy pad ku wy ko -
ny wa nia prac na szla kach ko -
le jo wych, gdy je dy nie na krót -
ko moż na wy łą czyć z ru chu tyl -
ko część to ro wi ska. Ma ni tou
MRT 2150 Pri vi le ge jest w sta -
nie do trzeć w trud no do stęp ne

miej sca i za jąć opty mal ną po -
zy cję. W ra zie ko niecz no ści
ope ra tor do ko nać mo że bły -
ska wicz nej ko rek ty i prze sta -
wić ma szy nę. Wy ko ny wa nie
pre cy zyj nych ma new rów uła -
twia ob słu gu ją ce mu ma szy nę
skła da ją cy się z czte rech
seg men tów wy się gnik oraz
moż li wość je go peł ne go ob -
ro tu wo kół wła snej osi.

Choć MRT 2150 Pri vi le ge to
ma szy na prze zna czo na do po -
waż niej szych za dań, to do brze
spraw dza się tak że przy trans -
por cie bli skim. Ma szy na mo że
prze miesz czać się bez piecz nie
z ła dun kiem na wet przy wy -
chy le niu od osi do 7,5 pro cent. 
Wy da je się, że w przy pad ku
fir my wy ko nu ją cej więk szość
prac na to ro wi skach opty mal -

ne by ło by po sia da nie ma szy -
ny z pod wo ziem w sys te mie
dwu jezd nym umoż li wia ją cym
po ru sza nie się jej po to rach.
Ma ni tou ofe ru je co praw da ta -
kie roz wią za nie, ale pro ces
ho mo lo ga cji w pol skich wa -
run kach jest dłu go trwa ły.
Osob ną kwe stią po zo sta je
rów nież ce na ma szy ny w ta -
kiej wer sji. Wia do mo, że jest
ona znacz nie wyż sza w po -
rów na niu z kon wen cjo nal ną. 
Ła do war kę do star czy ła i spra -
wu je opie kę ser wi so wą nad nią
fir ma BH Ru da. W cią gu dwóch
lat eks plo ata cji ma szy na pra -
co wa ła bez a wa ryj nie. Za rów no
to, jak i fakt wy gra nia
przetargów przy mo der ni za cji
i roz bu do wie szla ków ko le jo -
wych, spra wi ły, że Trak cja za -
de cy do wa ła się  na zakup
kolejnej maszyny MRT 2150
Pri vi le ge Plus. Ozna cza to
za tem, że eks plo ato wa na do -
tych czas „Ma nit ka”
już nie ba wem otrzy -
ma to wa rzy stwo.

www.manitou.com/pl/

Ła do war ka spraw dza się w wa run kach pla ców bu do wy o moc no ogra ni czo nej
prze strze ni, choć by pod czas wy ko ny wa nia prac na szla kach ko le jo wych

https://www.manitou.com/pl/
https://www.manitou.com/pl/


Kon struk to rzy wal ca CB10 wy -
ko rzy sta li ca ły sze reg do sko -
na le spraw dzo nych w prak ty -
ce roz wią zań za sto so wa nych
we wcze śniej szym mo de lu
CB54B. Cho dzi tu przede
wszyst kim o opty mal ną wi -
docz ność oraz kon tro lę, a tak -
że nie zwy kle płyn nie dzia ła ją -
cy układ na pę do wy, któ re nie
wy ma ga ły żad nych zmian.
Ulep sze nia wpro wa dzo no na -
to miast w ukła dzie na try sku
wo dy oraz sys te mie oświe tle -
nia ro bo cze go po pra wia ją ce -
go wa run ki pra cy ope ra to rów
oraz per so ne lu ob słu gi tech -
nicz nej. Uła twio no tak że do -
stęp do punk tów ser wi so -
wych. Opcjo nal nie w przed -
nim i tyl nym zde rza ku za mon -
to wać moż na czuj ni ki pod -
czer wie ni słu żą ce do do ko ny -
wa nia po mia rów tem pe ra tu ry
na wierzch ni. Ta kie ich umiej -
sco wie nie da je lep szą ochro -
nę przed uszko dze nia mi me -
cha nicz ny mi i za pew nia sku -
tecz niej sze dzia ła nie.

Bar dzo wy daj ny i spraw dzo ny
sys tem wi bra cji na przed nim
bęb nie po łą czo no z no wym
ukła dem oscy la cji na bęb nie
tyl nym. Przed ni bę ben z pio -
no wy mi wi bra cja mi jest do -
stęp ny z ukła dem dwóch am -
pli tud, pię ciu am pli tud lub
sys te ma mi Ver sa -Vi be i za -
pew nia wstęp ne za gęsz cze -
nie, pod czas gdy wy daj ny tyl -

ny bę ben oscy la cyj ny na da je
na wierzch ni opty mal ną gład -
kość i za gęsz cze nie.
Naj więk szą in no wa cję w kon -
struk cji no we go wal ca sta no -
wi jed nak układ oscy la cyj ny
wy ko rzy stu ją cy spraw dzo ne
roz wią za nie pod wie sza ne go
ob ciąż ni ka mi mo śro do we go,
sta no wią ce wła sną kon struk -
cję fir my Ca ter pil lar. Na pod -

kre śle nie za słu gu je fakt, że
prze glą dy te go ukła du wy ma -
ga ne są tyl ko raz na dwa la ta
lub dwa ty sią ce go dzin pra cy.
Po zwa la to na istotne wy dłu -
że nie cza su użyt ko wa nia
sprzę tu dzię ki ogra ni cze niu
bez pro duk tyw nych prze sto -
jów. Wyraźnie zmniej szo ne
są tak że kosz ty ru ty no wych
prac kon ser wa cyjnych. 
Wy róż nia ją cy się ży wot no -
ścią układ prze nie sie nia na -
pę du wibracji oscylacyjnych
wy ko rzy stu je uni ka to wy na -
pęd pa so wy, któ ry po zwa la
na dwu krot nie więk sze ob cią -
że nie niż kon struk cje z pa -
ska mi zę ba ty mi oraz za pew -
nia dłu gie nie za wod ne dzia ła -
nie. Do dat ko wo wzmoc nio ny
płaszcz bęb na ma wy jąt ko wo
du żą od por ność na róż ne
mie szan ki. Dzię ki wy jąt ko wej
fak tu rze po zwa la uzy skać
opty mal ne za gęsz cze nie
i gład kość po wierzch ni.
Wszech stron ność od gry wa
za sad ni czą ro lę dla wy ko naw -
ców, gdyż po zwa la na mak sy -
mal ne wy ko rzy sta nie ma szyn.
Wa lec Cat CB10 z ukła dem
wi bra cyj nym i oscy la cyj nym
da je moż li wość wy ko rzy sta -
nia w sze ro kim za kre -
sie – od pro jek tów au to stra -
do wych, po mniej sze ro bo ty
w wa run kach miej skich.
Przed ni bę ben wy ko rzy stu je
wi bra cje pio no we o re gu lo wa -
nej am pli tu dzie i czę sto tli wo -
ści. Dzię ki te mu roz wią za niu
do sto so wać moż na pa ra me -
try ukła du do pra cy na grub -
szych war stwach ma te ria łu
oraz na twar dych mie szan -
kach. Z ko lei układ oscy la cyj -
ny tyl ne go bęb na świet nie
spraw dza się na cień szych
war stwach mie szan ki as fal to -
wej oraz na bar dziej wraż li -
wych pod ło żach, ta kich jak
dro gi na prze pra wach mo sto -
wych czy szla ki, pod któ ry mi
miesz czą się bu dow le czy
ele men ty uzbro je nia te re nu
(na przy kład in sta la cje oraz ru -
ro cią gi świa tło wo -
do we, elektrycz ne,
wod ne czy gazo we).
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Ca ter pil lar – in no wa cyj ny układ zagęszczania 
Ca ter pil lar za pre zen to wał dzie się cio to no wy wa lec do as fal tu, któ ry moż -
na wy po sa żyć w bę ben łą czą cy za le ty oscy la cyj ne go i wi bra cyj ne go
ukła du za gęsz cza na. Kon struk cję mo de lu CB10 opar to o spraw dzo ne
roz wią za nia sto so wa ne w do tych cza so wych wal cach do as fal tu Cat. No -
wa ma szy na im po nu je uni wer sal no ścią, wy daj no ścią i nie za wod no ścią

www.b-m.pl

Układ oscy la cyj ny tyl ne go bęb na spraw dza się na cień szych war stwach mie szan ki as fal -
to wej oraz na bar dziej wraż li wych pod ło żach 

No wy układ oscy la cyj ny fir my Ca ter pil lar stosowany w walcach nowej generacji jest roz wią za niem, któ re gwa ran tu je wy ko naw -
com więk szą uni wer sal ność, pro duk tyw ność oraz wyż sze zy ski

http://b-m.pl/
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Eu ro pej ski de biut in te li gent -
nej ma szy ny Ko mat su ze zin -
te gro wa nym sys te mem ste ro -
wa nia miał miej sce w ro -
ku 2013 pod czas mo na chij -
skiej Bau my. Ja poń ski pro du -
cent za pre zen to wał wów czas
spy char kę D61i. Te raz in no -
wa cyj ny sprzęt tra fia w rę -
ce pol skich klien tów. – Wpro -
wa dze nie do sprze da ży ma -

szyn iMC wy ma ga ło od nas
dłuż szych przy go to wań. Wy -
zna je my bo wiem za sa dę, że
na byw cy na szych ma szyn mu -
szą mieć za pew nio ne kom plek -
so we wspar cie tech nicz ne.
Chciał bym pod kre ślić, że sys -
tem iMC jest w peł ni zin te gro -
wa ny z ma szy ną i trak to wa ny ja -
ko nierozerwalna ca łość. Dla -
te go za rów no na ma szy nę, jak
i sys tem obo wią zu je jed na,
wspól na gwa ran cja. Klient otrzy -
mu je od Ko mat su Po land kom -
plek so we wspar cie ze stro ny
na szych in ży nie rów i nie mu si
za sta na wiać się, do ko go za -
dzwo nić w spra wie po mo cy
przy roz wią zy wa niu ewen tu al -
nych pro ble mów. Od po wia da -
my w peł ni za rów no za sa mą
ma szy nę, jak i zin te gro wa ny
z nią sys tem ste ro wa nia – tłu ma -

czy Ma ciej Ko stań ski, dy rek tor
han dlo wy Ko mat su Po land. 
Od eu ro pej skie go de biu tu
spy char ki iMC mi ja ją wła śnie
czte ry la ta. Te raz ma szy na mi
Ko mat su ze zin te gro wa nym
sys te mem ste ro wa nia cie szyć
się bę dą mo gli tak że pol scy
użyt kow ni cy. Ma ciej Grem -
blew ski, in ży nier pro duk tu ds.
ma szyn in te li gent nych w Ko -

mat su Po land uwa ża, że
czas, ja ki upły nął od mo men -
tu de biu tu tych ma szyn
do wpro wa dze nia ich na ry -
nek pol ski dzia ła na ko rzyść
klien tów: – Ofe ru je my roz wią -
za nia w peł ni spraw dzo ne
i prze te sto wa ne prak tycz nie
na pla cach bu do wy Nie miec,
Fran cji czy Wiel kiej Bry ta nii.
W każ dej ko lej nej wer sji funk -
cjo nal ność, pro duk tyw ność
i nie za wod ność ma szyn iMC
jest suk ce syw nie zwięk sza -
na. Ko mat su Po land mo że
też le piej ob słu gi wać użyt -
kow ni ków, dzię ki te mu, że
ko rzy sta z do świad czeń oraz
wie dzy do ty czą cych za rów -
no co dzien nej eks plo ata cji,
jak i ob słu gi ser wi so wej
ma szyn ze zintegrowanym
systemem sterowania.

Co wy róż nia ma szy ny iMC
w po rów na niu z wy po sa żo ny mi
w ze wnętrz ny sys tem ste ro wa -
nia? Już na pierw szy rzut oka
do strzec moż na umiesz czo ną
na sta łe na da chu ma szy ny an -
te nę GNSS. Dzię ki te mu na le -
mie szu nie trze ba mon to wać
masz tów. To sprawia, że ope -
ra tor nie mu si każ de go dnia
wspi nać się na spy char kę, by
za kła dać i zdej mo wać z masz -
tów od bior ni ki GNSS oraz łą -
czyć i roz łą czać ka ble. W istot -
ny spo sób zwięk sza to kom fort
i bez pie czeń stwo pra cy ob słu -
gu ją ce go ma szy nę. Brak masz -
tów, umiesz cze nie ni żej wy -

świe tla cza, a tak że „sko śny
nos” spy cha rek Ko mat su za -
pew nia ją do sko na łą wi docz -
ność na ca ły ob szar ro bo czy
z przo du ma szy ny. 
Za sto so wa nie do ty ko we go
wy świe tla cza w po łą cze niu
z przej rzy sto ścią i in tu icyj ną
ob słu gą opro gra mo wa nia
spra wia, że ope ra tor in te li -
gent nej ma szy ny Ko mat su
z ła two ścią wy ko na każ dą
pra cę ni we la cyj ną. Cie ka -
wost kę sta no wi tak że fakt, że
ma jąc współ rzęd ne w ukła -
dzie lo kal nym oraz w ukła -

dzie WGS moż na wy ko nać
bez po śred nio w mo ni to rze
ma szy ny plik lo ka li za cyj ny
(wpa so wa nie). Za zwy czaj
jest to moż li we tyl ko w opro -
gra mo wa niu biu ro wym. Waż -
ne jest też, że na wy świe tla -
czu ko rzy stać moż na jed no -
cze śnie z wie lu po wierzch ni.
Spy char ka iMC Ko mat su wy -
po sa żo na zo sta ła w in te li -
gent ne, zin te gro wa ne z cy lin -
dra mi czuj ni ki „stro ke sen -
sors” oraz sen sor po mia ru
iner cyj ne go „IMU”. Dzię ki nim
zin te gro wa ny z ma szy ną sys -
tem ste ro wa nia uzy sku je do -
kład ne in for ma cje o po zy cji
le mie sza, co umoż li wia pra cę
w try bie au to ma tycz nym
z naj wyż szą do kład no ścią
w do wol nym na chy le niu ma -
szy ny oraz w każdej po zy cji
le mie sza. Zwiększa to zde cy -
do wa nie funk cjo nal ność spy -
char ki iMC w sto sun ku do
maszyn z tra dy cyj nymi sys te -

mami ze wnętrz nymi. Spy -
char ki in te li gent ne Ko mat su
po sia da ją rów nież funk cję ła -
god ne go star tu „smo oth
start”, dzię ki cze mu le miesz
przy roz po czę ciu pra cy w try -
bie au to ma tycz nym nie
zagłębia się w podłoże i nie
de for mu je po wierzch ni. Dzię -
ki te mu od po cząt ku do koń -
ca spy char ki iMC Ko mat su są
w stanie pracować z naj więk -
szą do kład no ścią.
W opi nii Ma cie ja Grem blew -
skie go naj więk szą za le tą,
a w za sa dzie kwin te sen cją

MASZYNY BUDOWLANE

Ko mat su iMC – in te li gen cja w każ dym ca lu
Ko mat su Poland przygotowuje rewolucję na polskim rynku ma szyn bu -
dow la nych. Firma wprowadza do sprzedaży spy char ki oraz ko par ki
z cał ko wi cie zin te gro wa nym sys te mem ste ro wa nia. Wszyst kie jego
kom po nen ty in sta lo wa ne są pod czas produkcji ma szy ny w fa bry ce Ko -
mat su, co gwa ran tu je naj wyż szą ja kość oraz nie za wod ność

Już na pierw szy rzut oka do strzec moż na umiesz czo ną na sta łe na da chu in te li gent nej spy -
char ki an te nę GNSS. Dzię ki te mu na le mie szu nie trze ba mon to wać masz tów

Brak masz tów, umiesz czony ni żej wy świe tla cz, a tak że „sko śny nos” spy cha rek Ko mat su za -
pew nia ją operatorowi do sko na łą wi docz ność na ca ły ob szar ro bo czy z przo du ma szy ny
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zin te gro wa ne go sys te mu ste -
ro wa nia na spy char kach in te -
li gent nych Ko mat su, jest moż -
li wość nie prze rwa nej pra cy
w try bie au to ma tycz nym – po -
cząw szy od spy cha nia zgrub -
ne go, aż po fi nal ną ni we la cję
te re nu. – Ope ra tor uży wa ją cy
tra dy cyj ne go sys te mu ze -
wnętrz ne go, więk szość prac
wy ko nu je ręcz nie nie ja ko przy -
go to wu jąc pod ło że pod pra cę
w try bie au to ma tycz nym. Do -
pie ro koń co we prze jaz dy wy -
ko ny wa ne są w „au to ma cie”.
Ko mat su cał ko wi cie zre wo lu -
cjo ni zo wa ło tę pro ce du rę
i dzię ki ści słe mu po wią za niu
oraz kom bi na cji in for ma cji
z czuj ni ków, an te ny GNSS,
pręd ko ści, si ły na pę du za ofe -

ro wa ło roz wią za nie ab so lut nie
nie osią gal ne dla tra dy cyj nych
sys te mów ze wnętrz nych. Moż -
li wość cią głej pra cy w try bie
au to ma tycz nym po zwa la wy -
ko nać ta ką sa mą po wierzch -
nię co ma szy na z sys te mem
ze wnętrz nym przy mniej szej
licz bie prze jaz dów czy li w krót -
szym cza sie. Skut ku je to też
du żo mniej szym zu ży ciem pa -
li wa. Pod czas te stów prze pro -
wa dzo nych w wa run kach rze -
czy wi stych do wie dzio no, że
zu ży cie pa li wa ma szy ny iMC
pod czas ni we la cji te re nu
w sto sun ku do ma szy ny z tra -
dy cyj nym sys te mem ze wnętrz -
nym jest mniej sze na wet o je -
de na ście pro cent, czas po -
trzeb ny do wy ko na nia tej sa -
mej pra cy jest krót szy

o dwadzieścia pro cent, a cał -
ko wi ta pro duk tyw ność jest
więk sza o bli sko dwa dzie ścia
pięć pro cent – tłu ma czy spe -
cja li sta Ko mat su Po land.
W czym kry je się ta jem ni ca
suk ce su kon struk to rów in te li -
gent nych spy cha rek Ko mat su?
Przede wszyst kim w umoż li -
wie niu ope ra to rom cią głej pra -
cy w try bie „au to”. Oka za ło się
to za spra wą funk cji za po bie -
ga nia po śli zgom gą sie nic.
Przenoszona  na nie siła jest
sta le mo ni to ro wa na i je śli prze -
kro czy do pusz czal ną war tość,
le miesz au to ma tycz nie de li kat -
nie się unie sie i bę dzie spy chał
mak sy mal ną ilość ma te ria łu,
przy któ rej gą sie ni ce nie bę dą
de for mo wać pod ło ża. War to

tu taj wspo mnieć, że si ła na pę -
do wa jest sta le po rów ny wa -
na z pręd ko ścią ob li czo ną
na pod sta wie sy gna łu GNSS,
co jesz cze bar dziej pod no si
efek tyw ność tej funk cji. 
Suk ces w pro duk cji in te li gent -
nych spy cha rek spra wił, że
kon struk to rzy Ko mat su zde cy -
do wa li się pójść krok da lej.
Efek tem ich prac jest in te li -
gent na ko par ka Ko mat su
PC210LCi wy po sa żo na fa -
brycz nie w in no wa cyj ny sys -
tem ste ro wa nia pra cą. Je go
dzia ła nie róż ni się od ofe ro wa -
nych na pol skim ryn ku sys te -
mów ze wnętrz nych dla ko pa -
rek. Te umoż li wia ją ope ra to ro -
wi pro wa dze nie prac w try bie
wskaź ni ko wym – tak zwa nym
„Ma chi ne Gu idan ce”. Sys tem

pozwala ope ra to ro wi uzy skać
in for ma cje, jak po wi nien usta -
wić łyż kę, ale ob słu gu ją cy ma -
szy nę mu si wy ko nać to ręcz -
nie. Sys tem in te li gent nej ko -
par ki Ko mat su PC210LCi
umoż li wia ope ra to ro wi pra cę
w try bie pół au to ma tycz nym.
Od by wa się to za spra wą
trzech uni ka to wych funk cji, ja -
ki mi są „Au to Gra de As sist”,
„Mi ni mum Di stan ce Con trol”
oraz „Au to Stop Con trol”. Jak
to dzia ła? Pierw sza z tych
funk cji po wo du je, że pod czas
ru chu joy stic kiem ra mie nia
wy się gnik au to ma tycz nie ko -
ry gu je wy so kość łyż ki, czy niąc
to w ta ki spo sób, aby znaj do -
wa ła się ona na do ce lo wej po -
wierzch ni pro jek to wej. Dru ga
funk cja po zwa la na au to ma -
tycz ne wy bie ra nie stro ny łyż ki,
któ ra jest bli żej po wierzch ni
pro jek to wej. Ostat nia z funk cji
po wo du je au to ma tycz ne za -
trzy ma nie łyż ki na po wierzch -
ni pro jek to wej, kie dy ope ra tor
uży wa joy stic ka wy się gni ka,
bądź kie dy otwie ra lub za my -
ka łyż kę. Dzię ki te mu do ce lo -
wa po wierzch nia pro jek to wa
ni gdy nie zo sta nie prze głę bio -
na. Tryb pół au to ma tycz nej
pra cy ko par ką PC210LCi po -
zwa la na wet ma ło do świad -
czo ne mu ope ra to ro wi wy ko -
nać pra cę szyb ko i z naj więk -
szą do kład no ścią. Ko par ka in -
te li gent na Ko mat su mo że pra -
co wać w try bie pół au to ma -
tycz nym dzię ki wy ko rzy sta niu
an ten GNSS, czuj ni ka po -

mia ru in er cyj ne go, czuj ni -
ków zin te gro wa nych z cy lin -
dra mi oraz wspo ma ga ją cych
je czuj ni ków ob ro to wych
na sworz niach. Dzię ki kom bi -
na cji dwóch ostat nich, czas
prze pły wu da nych do ty czą -
cych po zy cji łyż ki jest nie zwy -
kle krót ki. Test po rów naw -
czy pra cy ko par ki PC210LCi
i stan dar do wej ma szy ny PC210
wy po sa żo nej w sys tem ze -
wnętrz ny wy ka za ł, że na wy ko -
na nie ta kie go sa me go za da nia
z iden tycz ną do kład no ścią wy -
no szą cą ± 4 cm, ma szy na in te -
li gent na po trze bo wa ła aż dwu -
krot nie mniej cza su.
Nie wąt pli wą za le tą ko par ki
Ko mat su PC210LCi jest też
wo do od por ność wszyst kich
czuj ni ków i złą czy. Ta ka bu do -
wa po zwa la na za nu rze nie ra -
mie nia na mak sy mal ną głę bo -
kość i pra cę w try bie pół au to -
ma tycz nym pod wo dą. Dzię ki
te mu ko par kę wy ko rzy sty wać
moż na w pra cach pod wod -
nych i me lio ra cyj nych, ta kich
jak choć by oczysz cza nie i po -
głę bia nie ka na łów.
Pol ska pre mie ra ma szyn in te -
li gent nych Ko mat su od bę dzie
się pod czas te go rocz nych
tar gów Autostrada Pol ska.
Z ca łą pew no ścią war to więc
wy brać się do Kielc, by za po -
znać się z wa lo ra mi pre zen to -
wa nych przez Ko mat su Po -
land ul tra no wo cze -
snych ma szyn peł -
nych in no wa cji. 

www.komatsupoland.pl

Specjalna łyż ka z au to ma tycz nym na chy le niem umoż li wia pra cę ko par ki w try bie pół -
au to ma tycz nym w do wol nym po ło że niu ma szy ny oraz ra mie nia wzglę dem skar py 

Ko par ka PC210LCi wy po sa żo na zo sta ła w naj więk szy spo śród do stęp nych na ryn -
ku wy świe tlacz o roz mia rze 12,1 ca la, co zwięk sza kom fort pra cy ope ra to ra

http://komatsupoland.pl/


http://komatsupoland.pl/
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Czas pra cy ubi ja ków aku mu -
la to ro wych AS50e i AS30e
mar ki Wac ker Neu son zo stał
wy dłu żo ny o po ło wę. Za sto -
so wa ne ogni wa aku mu la to ra
od po wia da ją naj now szym
osią gnię ciom tech ni ki. Nie
zmie nia to jed nak ani tro chę
prak tycz ne go za sto so wa nia
ubi ja ka: klien ci w każ dej
chwi li mo gą przejść na no wy
aku mu la tor i pra co wać jak
zwy kle ze swo imi obec ny mi
ubi ja ka mi AS30e i AS50e.
Aku mu la tor oby dwóch urzą -
dzeń moż na wyj mo wać bez
uży cia na rzę dzi, dzię ki cze mu
za po mo cą kil ku ru chów ope -
ra tor mo że wy mie nić roz ła do -
wa ny aku mu la tor na w peł -
ni na ła do wa ny. Uda ło się
prze dłu żyć czas pra cy ubi ja -
ka aku mu la to ro we go, zwięk -
sza jąc moc aku mu la to ra
z 600 do 1.000 wa to go dzin.
Dzię ki te mu czas pra cy ubi ja -
ka wy dłu ża się o po ło wę,
w przy pad ku więk sze go mo -
de lu AS50e o 30 mi nut,
w przy pad ku mniej sze go ubi -
ja ka AS30e o 45 mi nut. Użyt -
kow ni cy, któ rzy po sia da ją już
ubi jak aku mu la to ro wy, mo gą
bez pro ble mu przejść w każ -
dej chwi li na no wy aku mu la -
tor opra co wa ny spe cjal nie
z my ślą o za sto so wa niu

w ma szy nach pod le ga ją cym
wi bra cjom, po za dłuż szym
cza sem pra cy wy róż nia się
szcze gól ną wy trzy ma ło ścią
i bez pie czeń stwem. Aku mu la -
tor li to wo -jo no wy – prze zna -
czo ny do co dzien nych cięż -
kich za dań na bu do wie – za -
pew nia nie zmien ną moc
przez ca ły czas wy ła do wa nia,
co pro wa dzi do sta łej wy daj -
no ści za gęsz cza nia od pierw -
szej po ostat nią mi nu tę pra cy.
Dzię ki ak tyw ne mu chło dze niu

pod czas pra cy ubi ja ka i pod -
czas ła do wa nia moż na zmi ni -
ma li zo wać efek ty zmian. Eks -
tre mal na tem pe ra tu ra od -10
do +50°C nie są w sta nie za -
szko dzić tak wy trzy ma łe mu
aku mu la to ro wi. Wy daj ność
za gęsz cza nia ubi ja ka aku -
mu la to ro we go jest iden tycz -
na jak spraw dzo nych urzą -
dzeń dwu su wo wych mar ki
Wac ker Neu son tej sa mej
kla sy.  Z po wo du bra ku emi -
sji – dzię ki sil ni ko wi elek trycz -

ne mu i aku mu la to ro wi – oby -
dwa mo de le bez pro ble mu
speł nia ją su ro we wy ma ga nia,
na przy kład na pla cach bu do -
wy w ob sza rze miej skim lub
pod czas pra cy w wy ko pach.
Ko lej ną za le tą ubi ja ka aku mu -
la to ro we go są je go ni skie
kosz ty eks plo ata cji, po nie waż
sil nik elek trycz ny nie wy ma ga
prak tycz nie żad nej kon ser wa -
cji. Wy eli mi no wa ne zo sta ją
kosz ty i na kła dy ty po we dla
prac kon ser wa cyj nych fil tra
po wie trza, świec za pło no -
wych czy gaź ni ka w ubi ja ku
z sil ni kiem spa li no wym. Wy -
raź nie niż sze są rów nież
kosz ty ener gii. Dzię ki na pę -
do wi elek trycz ne mu moż -
na za osz czę dzić ponad
pięćdziesiąt procent kosz tów
pa li wa. Ko lej ną ważną za le tą
ubi ja ka w wersji aku mu la to ro -
we j jest ła twe uru cha mia nie
za po mo cą przy ci sku.
Ubi ja ki aku mu la to ro we Wac ker
Neu son by ły już wie lo krot nie
wy róż nia ne pre sti żo wy mi na -
gro da mi, na przy kład przy zna -
wa ną przez Nie miec kie Sto wa -
rzy sze nie Za wo do we Bran ży
Bu dow la nej (BG Bau) za wy jąt -
ko we osią gnię cia w dzie dzi nie
hi gie ny i bez pie czeń stwa pra -
cy. Ju ry BG Bau pod kre śla ło,
że ubi ja ki aku mu la to ro we
Wac ker Neu son nie emi tu ją
spa lin, a dzię ki te mu przy -
czy nia ją się do te go, że ope -
ra tor pod czas pra cy w wy ko -
pie mo że wy ko ny -
wać za da nia bez za -
gro że nia dla zdro wia. 

Ubi ja ki aku mu la to ro we Wac ker Neu son 
Ubi ja ki aku mu la to ro we mar ki Wac ker Neu son pra cu ją cał ko wi cie bez
emi sji spa lin, a dzię ki te mu przy czy nia ją się do te go, że ope ra -
tor – szcze gól nie pod czas pra cy w wy ko pach – mo że wy ko ny wać swo -
je za da nia bez za gro że nia i ob cią że nia dla zdro wia 

Ubi ja ki aku mu la to ro we Wac ker Neu son pra cu ją bez emi sji spa lin, dzię ki cze mu ich
ope ra tor pod czas pra cy w wy ko pie nie jest na ra żo ny na szko dli we wy zie wy

www.wackerneuson.pl

http://www.wackerneuson.pl/pl/home/
http://www.wackerneuson.pl/pl/home/
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Ofer ta Hu sqvar na w za kre sie
ro bo tów wy bu rze nio wych
obej mu je trzy kla sy te go ty pu
urzą dzeń. Do pierw szej za li -
cza ją się ro bo ty prze zna czo ne
do naj cięż szych za dań – mo -
de le Hu sqvar na DXR 310
i DXR 300. Oby dwie ma szy ny
cha rak te ry zu ją się du żą mo -
cą wy no szą cą 22 kW i pra -
wie dwie ma to na mi wa gi.
Ro bo ty na da ją się ide al nie
do cięż kich prac przy wy -
bu rza niu i wy ko ny wa niu
nie wiel kich wy ko pów we
wnę trzach bu dyn ków oraz
na otwar tym te re nie, a tak -
że w miej scach wy ma ga ją -
cych za cho wa nia szcze gól nej
ostroż no ści pod czas wy bu -
rza nia. Mo del DXR 310 wy po -

sa żo no do dat ko wo w ra mię
te le sko po we, któ re wy dłu ża
za sięg do 5,5 me tra w pio nie. 
W dru giej ka te go rii znaj du ją się

ro bo ty Hu sqvar na DXR 270
oraz DXR 250 (o mo cy 19
kW i cię ża rze oko ło 1,7 to -
ny). Są bar dzo wy daj ne na -

wet w trud nych i spe cy ficz -
nych wa run kach pra cy. Pod -
sta wa ro bo ta DXR 250 ma
rów nież funk cję spy char ki.
Sto sun ko wo ma ły cię żar i wą -
skie pod wo zie spra wia ją, że
ma szy na mi bez pro ble mo wo
ma new ru je się w ogra ni czo -
nej prze strze ni, a tak że moż -
na je ła two prze wo zić. Ra mię
umoż li wia pre cy zyj ne usta wie -
nie na rzę dzia, a wy jąt ko wo
dłu gie wy się gni ki za pew nia -
ją do sko na łą sta bil ność. 
Do trze ciej ka te go rii na le ży
mo del DXR 140 (15 kW). Sto -
sun ko wo ma ły cię żar – za le d -
wie 985 kg, nie wiel kie pod wo -
zie o sze ro ko ści trans por to -
wej 77 cen ty me trów spra wia -
ją, że ma szy na ta do sko na le
ra dzi so bie pod czas prac
w cia snych prze strze niach.
Spraw dza się ide al nie we
wszyst kich miej scach, w któ -
rych nie zbęd ne jest za sto so -
wa nie wy daj nej ma -
szy ny o ma łym na ci -
sku na pod ło że.

Pozwól się wyręczyć robotowi Hu sqvar na
Zdal nie ste ro wa ne ro bo ty wy bu rze nio we Hu sqvar na to no wo cze sne, za -
si la ne elek trycz nie urzą dze nia łą czą ce w so bie du żą moc z nie wiel kim
cię ża rem i funk cjo nal ną kon struk cją. Te wła śnie ce chy de cy du ją o ich
wy bo rze przez użyt kow ni ków po szu ku ją cych zwrot nych, moc nych i wy -
trzy ma łych ma szyn mo gą cych wy ko ny wać naj trud niej sze za da nia 

www.husqvarnacp.pl

Zdal nie ste ro wa ne ro bo ty wy bu rze nio we Hu sqvar na to no wo cze sne, za si la ne elek -
trycz nie urzą dze nia łą czą ce w so bie du żą moc z nie wiel kim cię ża rem

http://www.husqvarna.com/pl/construction/home/
http://www.husqvarna.com/pl/construction/home/


W Pol sce na pierw sze ko par -
ki na podwoziu gą sie ni co -
wym mu sie li śmy za cze kać
do ro ku 1952. W po cząt ko -
wych kon struk cjach do prze -
no sze nia na pę du sto so wa no
głów nie uprosz czo ne re duk -
to ry jaz dy, któ rych wa ga i ga -
ba ry ty by ły kil ka krot nie więk -
sze od obec nie zna nych i sto -
so wa nych prze kład ni pla ne -
tar nych. Obec nie prze kład nie
jaz dy cha rak te ry zu ją się ma -
ły mi ga ba ry ta mi oraz du żą si -
łą. Przy kła do wo prze kład nia
jaz dy z hy dro mo to rem do mi -
ni ko par ki o wa dze oko ło 3
ton wa ży nie ca łe 40 kg, a ma
si łę oko ło 3.000 Nm. Pa ra me -
try te uzy ska no dzię ki za sto -
so wa niu wy daj ne go wie lo -
tłocz ko we go hy dro mo to ru
oraz wła ści wie do bra nej prze -
kład ni pla ne tar nej.
W co dzien nej pra cy spo ty ka -
my się naj czę ściej z za nie -
dba nia mi, je że li cho dzi o ob -
słu gę prze kład ni. Za nie dby -
wa na jest naj czę ściej okre so -
wa wy mia na ole ju oraz naj -
pro ściej rzecz uj mu jąc kon -
tro la wy cie ków. Zda rza ją się
sy tu acje, w któ rych olej
w zwol ni cach wy mie nia ny
jest dopiero, gdy jed na stro -
na ule gnie już uszko dze niu. 
W mo men cie awa rii zwol ni cy
wła ści ciel ma szy ny sta je
przed du żym dy le ma tem, ja ki
ro dzaj na pra wy wy brać. Każ -
dy chce oczywiście na pra wić
ma szy nę jak naj ta niej, co jest
jak naj bar dziej zro zu mia łe.
Co jed nak istot ne, naj ta niej,
nie jest równoznaczne z za -
sto so wa niem w na pra wie sła -
bej ja ko ści do ro bio nych czę -
ści. Bo wiem ta ka na pra wa
po cią gnie za so bą za zwy czaj
znacz nie więk sze stra ty fi nan -

so we niż za do wo le nie z ni -
skie go po cząt ko we go kosz -
tu na pra wy. W tym miej scu
war to so bie od po wie dzieć
na py ta nie, czy jed nost ko we
wy two rze nie czę ści przy za -
cho wa niu ta kich sa mych
stan dar dów jak pro du cent
OEM mo że być tań sze? Czy
też tyl ko gor sze? 
Jak do ko nać sku tecz nej od -
bu do wy? Po pierw sze na le ży
bar dzo do kład nie spraw dzić
ja kie uszko dze nia wy stą pi ły
w prze kład ni. Za tem roz bie ra -
my prze kład nię na czę ści
pierw sze, do kład ne je my je -
my, po czym do ko nu je my do -
kład niej i wni kli wej we ry fi ka cji.
Po tym eta pie wie dząc, co tak
na praw dę jest uszko dzo ne,
mo że my za py tać o czę ści ko -
niecz ne do od bu do wy. War to
w tym miej scu za zna czyć, iż
nie któ rzy pro du cen ci sta wia -
ją na do stępność okre ślo -
nych pod ze spo łów prze kład ni
(ma my do stęp ny przy kła do wo
kom plet ny kosz sa te lit), pod -
czas gdy in ni po sia da ją w ofer -
cie peł ną ga mę czę ści. Roz wią -
za nia te ma ją oczy wi ście swo je
do bre oraz złe stro ny. Naj więk -
szym atu tem ca łych pod ze spo -

łów jest ich per fek cyj ne zło że -
nie w fa bry ce. Dzię ki cze mu
uniknąć można praw do po do -
bień stwa po mył ki przy mon ta -
żu. Naj więk szym atu tem roz -
wią za nia, w któ rym po sia da się
do stęp do nie mal wszyst kich
czę ści prze kład ni jest oczy wi -
ście ich osta tecz na ce na.
Pra wi dło wy etap od bu do wy
prze kład ni po wi nien po le gać
na wy mia nie wszel kich wa dli -
wych ele men tów na fa brycz -
nie no we. W tym miej scu
chce my pod kre ślić, iż od bu -
do wa prze kład ni ma eko no -
micz ny sens tyl ko w przy pad -

ku czę ścio wych uszko dzeń.
W przy pad ku cał ko wi te go
uszko dze nia prze kład ni
znacz nie ta niej jest za ku pić
no wą niż wszyst kie jej po je -
dyn cze ele men ty. Pa mię tać
na le ży rów nież o tzw. mi kro -
usz ko dze niach, któ re czę sto
mo gą zo stać prze oczo ne
pod czas we ry fi ka cji, a któ re
bę dą mia ły istot ny wpływ
na ży wot ność prze kład ni. 
W fir mie Ke tral po pra wi dło -
wym wy ko na niu we ry fi ka cji
oraz od bu do wy na stę pu ją te -
sty prze kład ni, spo śród któ -
rych bar dzo istot nym jest test
szczel no ści. Po prze pro wa -
dzo nych te stach zwol ni ce są
la kie ro wa ne i tra fia ją do użyt -
kow ni ka ma szy ny.
Re asu mu jąc – od bu do wa prze -
kład ni to pro ces wie lo eta po wy,
któ re go re zul ta tem ma być
przy wró ce nie prze kład ni spraw -
no ści sprzed jej awa rii. Co war -
to pod kre ślić, żad na prze kład -
nia nie bę dzie spraw nie dzia łać
bez od po wied niej ja ko ści ole ju
prze kła dnio we go. Do dat ko wo
olej ten po wi nien być wy mie nia -
ny w od po wied nich in ter wa -
łach. Obec nie z uwa gi na in ten -
syw ność eks plo ata cji za le ca się
wy mia nę na wet co dwieście
pięćdziesiąt prze pra co wa nych
go dzin. Jed nym z naj istot niej -
szych aspek tów po wo dze nia
od bu do wy prze kład ni jest za -
sto so wa nie czę ści o ja ko ści
OEM. Czas po trzeb ny do od bu -
do wy uza leż nio ny jest na to -
miast głównie od do stęp no ści
czę ści. War to pod kre ślić, że czę -
ści ule ga ją ce naj częst szym awa -
riom są za zwy czaj do stęp ne
„od rę ki” w ma ga zy nie
fir my Ke tral w przy -
stęp nych ce nach.
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KOMPONENTY

Awa ria zwol ni cy – co tak na praw dę ozna cza jej od bu do wa?
Współczesne ma szy ny są z jed nej stro ny wy daj niej sze z dru giej zaś bar dziej oszczęd ne. Każ dy
z li czą cych się pro du cen tów wpro wa dza co raz to now sze roz wią za nia. W tym mo men cie war to
zdać so bie spra wę, że hi sto ria ma szyn na pod wo ziu gą sie ni co wym jest sto sun ko wo nie dłu ga.
Pierw szy tak zbu do wa ny trak tor na pę dza ny sil ni kiem pa ro wym uj rzał świa tło dzien ne w ro -
ku 1904. Nie speł na czte ry la ta póź niej fir ma Bu cy rus wy produkowała ko par kę pa ro wą z gą sie -
ni co wym ukła dem bież nym. Pierw szą mi ni ko par kę gąsienicową japoński koncern Ta keu chi
zademonstrował do pie ro w ro ku 1971 

www.ketral.pl

Od bu do wu jąc prze kład nię war to  sto so -
wać czę ści o ja ko ści OEM

Czę ści i podzespoły ule ga ją ce naj częst szym awa riom w większości przypadków są do stęp -
ne „od rę ki” w ma ga zy nie fir my Ketral

http://www.ketral.pl/
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Po cząt ki Chi ca go Pneu ma tic
by ły skrom ne, fir ma wy twa -
rza ła tyl ko je den ro dzaj na -
rzę dzi pneu ma tycz nych, ale
dzię ki kon se kwent ne mu roz -
wo jo wi sta ła się pro du cen tem
kom plet nych sys te mów za si -
la nych po wie trzem. W chwi li
obec nej Chi ca go Pneu ma tic
na le ży do Gru py Atlas Cop co
i po sia da w swo jej ofer cie
ma szy ny i na rzę dzia dla wie -
lu ga łę zi prze my słu. W swo jej
ofer cie dla bu dow nic twa Chi -
ca go Pneu ma tic ofe ru je sze -
ro ki za kres mło tów pneu ma -
tycz nych – po nad trzy dzie ści
mo de li w za kre sie wa go wym 
od 5 do 40 kg, z któ rych fir ma
jest zna na na ca łym świe cie.
Po nadto, port fo lio pro duk tów
CP za wie ra wier tar ki pneu ma -
tycz ne sto so wa ne w tech no lo -

gii wy do by cia ka mie nia na tu -
ral ne go, sta no wią ce ryn ko wą
rzad kość pom py za nu rzal ne
na pę dza ne sprę żo nym po wie -
trzem oraz czysz czar ki i ubi ja -
ki for mier skie o ta kim sa mym
na pę dzie. Oczy wi ście wśród
sze ro kiej ga my pro duk tów
Chi ca go Pneu ma tic znaj du ją
się sta cjo nar ne i prze woź ne
sprę żar ki po wie trza, za rów no
śru bo we, jak i tło ko we. Naj -
now sza li nia sprę ża rek prze -
woź nych pod na zwą Red
Rock zo sta ła wpro wa dzo na
na ry nek w dru giej po ło wie
ubie głe go ro ku.
Cią gły, kon se kwent ny roz wój
fir my i sy ner gia wy ni ka ją ca
z po łą cze nia z Gru pą Atlas
Cop co po zwo li ła na zna czą ce
roz sze rze nie ofer ty. Dzi siaj CP
pro po nu je mło ty hy drau licz ne

do ko pa rek w za kre sie wa go -
wym od 100 do 4.000 kg, bar -
dzo sze ro ki wy bór na rzę dzi
z za kre su tech ni ki za gęsz cza -
nia, w tym: ubi ja ki sto po we,
za gęsz czar ki jed no – i dwu -
kie run ko we, za gęsz czar ki hy -
drau licz ne mon to wa ne na wy -
się gni kach ko par ko wych,
oraz wal ce wi bra cyj ne pro wa -
dzo ne, za rów no gład kie, jak
i okoł ko wa ne. Po nad to w ak tu -
al nej ofer cie Chi ca go Pneu ma -
tic od na leźć moż na pe łen za -
kres ręcz nych urzą dzeń hy -
drau licz nych obej mu ją cy agre -
ga ty, sze ro ki wy bór mło tów,
a tak że prze ci nar ki, pom py, ka -
fa ry oraz sze reg in nych na rzę -
dzi o na pę dzie hy drau licz nym.
Z po cząt kiem dru gie go kwar -
ta łu ubie głe go ro ku no wo ścią
w ofer cie Chi ca go Pneu ma tic

stał się sprzęt do be to nu oraz
agre ga ty prą do twór cze prze -
no śne i sta cjo nar ne. Obec nie
Chi ca go Pneu ma tic jest fir mą
o za się gu glo bal nym po sia -
da ją cą sieć dys try bu to rów
na ca łym świe cie. Cel fir my
zde cy do wa nie wy kra cza po -
za do star cza nie roz wią zań,
któ re wzmoc nią biz nes klien -
tów. Fir ma za pew nia do sta wę
pro duk tów i usług, któ re
przy go to wu je dla swych
klien tów z pa sją, nie ustan nie
się przy tym do sko na ląc.
Każ de go dnia pra cow ni cy
Chi ca go Pneu ma tic czy nią
wszyst ko, co w ich mo cy, aby
współ pra ca z fir mą sta no wi ła
dla wszyst kich klien tów przy -
jem ne doświad cze nie. Nie za -
leż nie od te go, czy pro wa dzą
oni biz nes warsz ta to wy, prze -
my sło wy czy bu dow la ny,
prze ko na ją się jak Chi ca go
Pneu ma tic ro zu mie swo ją mi -
sję, któ ra na ka zu je sku pie nie
ca ło ści uwa gi na lu -
dziach, ich pa sjach
oraz wy daj no ści.

Chi ca go Pneu ma tic – stu le cie peł ne suk ce sów
Ma ją ca za so bą po nad stu let nią hi sto rię fir ma Chi ca go Pneu ma tic, to pio -
nier i uzna ny pro du cent na rzę dzi pneu ma tycz nych. Na po cząt ku dwu dzie -
ste go wie ku fir ma ofe ro wa ła swo je pro duk ty je dy nie na te re nie Sta nów
Zjed no czo nych. Dziś cie szą się uzna niem na ryn kach ca łe go świa ta

www.cp.com.pl

http://www.cp.com.pl/
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Ich je dy nym pro du cen tem
w Pol sce są za kła dy w Sta lo -
wej Wo li. Pierw sze ma szy ny
z pod wo ziem w wer sji LGP
(Low Gro und Pres su re), czy li
po pu lar ne „błot nia ki” wy pro -
du ko wa no w ro ku 1987.
Z cza sem na ta śmie mon ta żo -
wej po ja wi ło się aż sie dem
mo de li z tą wer sją pod wo zia,
ale o róż nej mo cy sil ni -
ka – od 70 do 240 KM. Wspól -
ną ce chą ma szyn jest moż li -
wość pra cy na grzą skim
i pod mo kłym te re nie oraz
wszę dzie tam, gdzie pod ło że
nie mo że ulec znisz cze niu
z po wo du cię ża ru ma szy ny,
na przy kład na wa łach prze -
ciw po wo dzio wych, gro blach,
za po rach, prze pu stach, ślu -
zach, przy czół kach mo sto -
wych, na brze żach zbior ni ków

wod nych czy pod to rzach li nii
ko mu ni ka cyj nych. Ma szy nę
z pod wo ziem w wer sji LGP
moż na po rów nać do czło wie -
ka na sto ku, któ ry z nar ta mi
na no gach z ła two ścią z nie go
zje dzie, zaś bez nart – po kil -
ku kro kach za pad nie się głę -
bo ko w śnieg. Ta jem ni ca kon -
struk cji pod wo zia w wer sji

LGP tkwi nie tyl ko w więk szej
sze ro ko ści płyt gą sie ni co -
wych roz kła da ją cych na cisk
ma szy ny na pod ło że. Bar dzo
istot ne są też dłuż sze i szer -
sze ra my trak cyj ne, spe cjal ne
no śni ki na prze kład nie bocz -
ne czy dłuż sze wa ły po przecz -
ne słu żą ce do mo co wa nia
ram trak cyj nych. 
Dwie spy char ki gą sie ni co we
Dres sta z pod wo ziem LGP,
ma ła i śred nia, eks plo ato wa ne
są przez Za kład Za drze wień,
Zie le ni i Re kul ty wa cji (ZZZiR)
w Tar no brze gu. Ma ła ma szy -
na to spy char ka TD -9R LGP
o mo cy sil ni ka 69 kW (93 KM),
zaś śred nia – TD -14M LGP
o mo cy 120 kW (160 KM).
Obie do sko na le spi sy wa ły
się pod czas ro bót ziem nych
na wa łach prze ciw po wo dzio -

wych w oko li cy San do mie rza.  
W ra mach pro jek tu Pod kar -
pac kie go Za rzą du Me lio ra cji
i Urzą dzeń Wod nych w Rze -
szo wie pod na zwą „Trze -
śniów ka III – roz bu do wa le we -
go wa łu rze ki Trze śniów ki”
wy ko na ne zo sta ły róż ne go ro -
dza ju wiel ko ga ba ry to we spe -
cja li stycz ne ro bo ty ziem ne,

prze ciw fil tra cyj ne za bez pie -
cze nia pod ło ża i kor pu su wa -
łu, dro gi po wo dzio we oraz ca -
ły sze reg ramp i śluz wa ło -
wych. Do te go ce lu wy ko rzy -
sty wa no tak że sta lo wo wol skie
„błot nia ki”. Pod sta wo wym za -
da niem sta lo wo wol skich spy -
cha rek na wa łach jest ich for -
mo wa nie po przez ura bia nie
pia sku i zie mi. Przy go to wu ją
rów nież po wierzch nię do hu -
mu so wa nia, a tak że two rzą

skar py o od po wied nim pro fi -
lu. Do tej czyn no ści nie zwy kle
przy dat ne są le mie sze uni -
wer sal ne, w któ re wy po sa żo -
no obie ma szy ny. Na rzę dzie
ro bo cze za in sta lo wa ne
na ma łym „błot nia ku” ma po -
jem ność 1,76 m³, a na śred -
nim – 3,8 m³. Le miesz uni wer -
sal ny dzię ki sze ściu po ło że -
niom po zwa la ope ra to ro wi
na do bra nie opty mal nej po zy -
cji do da nej ope ra cji. Śred nią
spy char kę moż na tak że wy -
po sa żyć w le miesz pro sty
o po jem no ści 3,05 m³.
– Na spy char kach gą sie ni co -

wych pra cu ję od ro ku 1978.
Od po nad dwóch lat nie prze -
rwa nie ob słu gu ję TD -14M.

Wra że nia z eks plo ata cji są bar -
dzo po zy tyw ne, je stem bar dzo
za do wo lo ny. Ma szy na jest
bez a wa ryj na, a co dzien na ob -
słu ga tech nicz na nie spra wia
mi żad ne go kło po tu. Ka bi na
zo sta ła do brze wy głu szo na,
jest w niej ci cho, dla te go pod -
czas pra cy słu cham so bie ra -
dia. Kie dy jest upal na po go da,
to włą czam kli ma ty za cję. Ła -
two i lek ko ste ru je mi się joy -
stic ka mi. To do sko na łe roz -
wią za nie, nie wy obra żam so -
bie po wro tu do ko rzy sta nia
z dźwi gni – opo wia da ope ra tor
spy char ki TD -14M. 
Ob słu gi wa ny in tu icyj nie pa -
nel ste ro wa nia po zwa la ob -
słu gu ją ce mu ma szy nę bły -
ska wicz nie zo rien to wać się
w pod sta wo wych pa ra me -

trach pra cy sil ni ka i in nych
ukła dów. Fo tel jest pneu ma -
tycz nie amor ty zo wa ny i wy -
po sa żo ny w pas bez pie czeń -
stwa, co po pra wia bez pie -
czeń stwo pra cy szcze gól nie
pod czas pra cy na zbo czach. 
Nie zwy kle przy dat ną funk cją
ma ją cą nie ba ga tel ny wpływ
na wy daj ność ma szy ny jest
pre se lek cja pręd ko ści jaz dy
oraz au to ma tycz na re duk cja
prze ło żeń. Dzię ki te mu ope ra tor
spychar ki mo że w peł ni skon -
cen tro wać się na wy ko ny wa -
nym za da niu. Je go uwa ga nie
jest roz pra sza na ko -
niecz no ścią ma nu al -
nej zmia ny bie gów.

MASZYNY BUDOWLANE

„Błot nia ki” Dres sta uszczel nia ją wa ły
Więk szość wa łów prze ciw po wo dzio wych w Pol sce zbu do wa na zo sta ła
jeszcze w okre sie mię dzy wo jen nym, a część z nich nawet wcześniej.
Nic zatem dziwnego, że większość z nich wy ma ga pilnej re no wa cji. Do
ich pod wyż szania i po sze rzania sto su je się spy char ki gą sie ni co we o ni -
skim na ci sku pod wo zia na grunt, tak zwane „błot nia ki”

www.dressta.com

Spy char ki wy po sa żo no w le mie sze uni wer sal ne, dzię ki cze mu ma szy ny spraw dza -
ją się do sko na le pod czas pro fi lo wa nia skarp 

Pra ce ziem ne pro wa dzo ne na wa łach prze ciw po wo dzio wych wy ma ga ją sto so wa -
nia ma szyn wy wie ra ją cych mniej szy na cisk na pod ło że

http://www.dressta.com/pl_PL
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KOMPONENTY

Śro do wi sko pra cy sta no wi
wy zwa nie nie tyl ko dla lu dzi
i sprzę tu, ale w przy pad ku
ma szyn ko ło wych rów nież dla
opon. Ope ra to rzy ma szyn
pra cu ją cych na roz le -
głych pla cach bu do wy lub
w ko pal niach są świa do mi
trud no ści eks plo ata cyj nych,
ja kim pod da wa ne jest ogu -
mie nie. Cięż kie wa run ki pra -
cy, du że ob cią że nia czy po -
ko ny wa nie dłu gich dy stan -
sów po wy bo istych, ska li -
stych dro gach tech no lo gicz -
nych lub błot ni stym pod ło żu
to nich dla zwy kła co dzien -
ność. Tak trud ne wa run ki bar -
dzo czę sto po wo du ją wcze -
śniej sze zu ży cie opon po wo -
do wa ne po waż ny mi uszko -
dze nia mi w po sta ci prze bić,
prze tarć czy prze cięć.
BKT ofe ru je spe cja li stycz ne
opo ny ra dial ne Ear th max
spraw dza ją ce się do sko na le
pod czas pra cy pod peł nym
ob cią że niem w eks tre mal nie
trud nych wa run kach. Dzię ki ca -

ło sta lo wej kon struk cji kar ka su
opo ny BKT Ear th max wy róż -
nia do sko na ła sta bil ność i naj -
wyż sza od por ność na prze cię -
cia, pęk nię cia i ście ra nie. 
Naj bar dziej im po nu ją ca spo -
śród wszyst kich opon li nii Ear -
th max jest SR 45 Plus o śred ni -
cy 2,70 me tra (roz miar 27.00
R 49). Za pro jek to wa no ją spe -
cjal nie z prze zna cze niem

do naj więk szych wo zi deł sztyw -
no ra mo wych. BKT wpro wa dził
na ry nek tak że opo nę ma ją cą
za sto so wa nie w wo zi dłach
prze gu bo wych. Opo na ra dial -
na Ear th max SR41 w kla sie E4
jest w sta nie spro stać trud nym
wa run kom ko pal ni od kryw ko -
wych i du żych pla ców bu do -
wy. Co dzien na eks plo ata cja
w ta kich miej scach wią że się

z wie lo ma nie do god no ścia mi,
na przy kład prze jaz da mi
przez to ro wi ska, po ru sza niu
się po odłam kach skal nych
czy wy bo jach. Opo ny z li nii
Ear th max są w sta nie po do łać
ta kim wy zwa niom. Ich ca ło sta -
lo wa wie lo war stwo wa kon struk -
cja spra wia, że kar ka sy sta ły się
nie zwy kle od por ne za rów no
na ude rze nia, jak prze bi cia
i wni ka nie ciał ob cych. Wszyst -
kie te wła ści wo ści na bie ra ją
szcze gól ne go zna cze nia je że li
na pod ło żu znaj du ją się przed -
mio ty po wo du ją ce nie bez pie -
czeń stwo prze bi cia lub uszko -
dze nia me cha nicz ne go.
Bież nik opon Ear th max jest
o pięć dzie siąt pro cent głęb -
szy niż stan dar do we go ogu -
mie nia. Wy dłu ża to ży wot -
ność i efek tyw ność wy ko rzy -
sta nia opo ny zgod nie z za sa -
dą – wię cej prze pra co wa nych
go dzin prze kła da się na wyż -
szą zy skow ność. Po za tym,
bież nik po sia da wzmoc nio ne
ele men ty łą czą ce co za pew -
nia więk szą sztyw ność kloc -
ków i pod no si sta bil ność
opo ny. Kost ko wy wzór bież -
ni ka zo stał opra co wa ny z my -
ślą o zwięk sze niu trak cji,
istot nej ce chy dla pra cy wo zi -
deł prze gu bo wych w trud -
nych wa run kach. We wnętrz -
na prze strzeń po mię dzy kloc -
ka mi zo sta ła zre du ko wa na,
aby za po bie gać wnikaniu
w bież ni k ka mie ni czy in nych
ciał ob cych. No wa tor ska mie -
szan ka za pew nia lep szą wy -
daj ność i dłuż szą ży wot ność
w po rów na niu z po przed nim
mo de lem opo ny. 
BKT pro du ku je opo ny w dwóch
wer sjach róż nią cych się skła -
dem sto so wa nej mie szan ki.
W pierw szej wer sji wy ko rzy sta -
no mie szan kę o wła ści wo -
ściach za po bie ga ją cych prze -
cię ciom. Ta kie ogu mie nie za le -
ca ne jest użyt kow ni kom eks -
plo atu ją cym ma szy ny na cięż -
kich te re nach skal nych. W wer -
sji dru giej sto su je się mie szan -
kę stan dar do wą prze -
wi dzia ną na mniej wy -
ma ga ją ce wa run ki.

BKT Ear th max na wszel kie trud no ści
Aby spro stać wy ma ga niom użyt kow ni ków ogu mie nie mu si być od por -
ne na uszko dze nia me cha nicz ne oraz prze cią że nia. In ny mi sło wy mieć
du żą no śność. To wła śnie dla te go kon struk to rzy fir my BKT opra co wa li
li nię opon Ear th max, któ re spraw dza ją się w naj trud niej szych wa run -
kach pla ców bu do wy i ko palń su row ców skal nych 

www.agrorami.pl

No wa opo na ra dial na Ear th max SR41 w kla sie E4 zo sta ła za pro jek to wa na, aby spro -
stać trud nym za da niom w ko pal niach od kryw ko wych i na pla cach bu do wy

http://agrorami.pl/
http://agrorami.pl/
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Ko par ka DX225LC -5 na pę -
dza na jest spraw dzo nym  sil -
ni kiem Die sla Do osan DL06P
z tur bo do ła do wa niem. Jed -
nost ka roz wi ja moc 124 kW
(166 KM) przy 1.800 obr./min
i speł nia nor mę emi sji spa lin
Sta ge IV bez stosowania fil tra
czą stek sta łych (DPF). 
W po rów na niu z ma szy ną po -
przed niej ge ne ra cji no wa ko -
par ka zu ży wa śred nio o dzie -
więć pro cent mniej pa li wa.
Za sad ni czy wpływ na to ma
sys tem Smart Po wer Con trol
opty ma li zu ją cy pra cę sil ni ka
i pom py hy drau licz nej. Je go
za da niem jest do star cza nie
za strzy ków mo cy w mo men -
tach naj więk sze go za po trze -
bo wa nia. Smart Po wer Con -
trol ma tak że za da nie ogra ni -
cza nie ob ro tów wów czas,

gdy nie jest to uza sad nio ne.
Dzię ki te mu nie tyl ko ogra ni -
czyć moż na zu ży cie pa li wa,
ale tak że wy dłu żyć ży wot -
ność new ral gicz nych pod ze -
spo łów ma szy ny. 
Na eko no mi kę eksploatacji ma -
szy ny niebagatelny wpływ ma
funk cja au to ma tycz ne go wy łą -
cza nia sil ni ka. Po jej ak ty wo wa -
niu sil nik ko par ki wy łą cza się
sa mo czyn nie po okre ślo nym
cza sie pra cy na bie gu ja ło wym.
Mo że on być okre ślo ny przez
ope ra to ra w za kre sie od trzech
do sześć dzie się ciu mi nut.
Ko par ka DX225LC -5 jest fa -
brycz nie wy po sa żo na w za -
awan so wa ny sys tem te le ma -
tycz ny Do osan Con nect słu -
żą cy do zdal ne go mo ni to ro -
wa nia pra cy ma szyn. Za je go
po mo cą z do wol ne go miej -

sca kon tro lo wać moż na pa ra -
me try pra cy ko par ki, za po -
znać się z cha rak te ry sty ką
wy ko ny wa nych przez nią za -
dań, prze ko nać się czy pra -
cu je ona z opty mal ną wy daj -
no ścią, a układ dia gno stycz -
ny nie zgła sza uste rek. 
Ope ra tor ko par ki pra cu je
w prze stron nej i er go no micz -
nej ka bi nie. Kom fort ob słu gi
ma szy ny za pew nia sys tem
ste ro wa nia na rzę dzia mi ro bo -

czy mi za po mo cą joy stic ka
lub pe da łu dwu kie run ko we go.
Ope ra tor mo że sko rzy stać
z dzie się ciu usta lo nych kon fi -
gu ra cji osprzę tu, a pa ra me try
prze pły wu hy drau licz ne go i ci -
śnie nia mo gą być wy bra ne
bez po śred nio z pa ne lu ste ro -
wa nia, co po zwa la na szyb ką
zmia nę narzędzia
bez po trze by ręcz nej
zmia ny usta wień.

MASZYNY BUDOWLANE

Do osan DX225LC -5 ma moc! 
Do osan Bob cat EMEA przed sta wia no wą ko par -
kę gą sie ni co wą DX225LC -5 kla sy 21 ton. Kon -
struk cja ma szy ny sta no wi uda ne po łą cze nie
wy daj no ści, nie za wod no ści i wy trzy ma ło ści 

www.doosanequipment.eu

Ko par kę wy po sa żo no w opra co wa ny przez Do osana system Smart Po wer Con trol
opty ma li zu ją cy pra cę pom py i sil ni ka, co po zwa la  osz czę dzać pa li wo

http://www.doosanequipment.eu/
http://www.doosanequipment.eu/
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Za pre zen to wa ne w Mo na -
chium roz wią za nie hy bry do -
we John De ere jest spraw -
dzo nym ukła dem na pę do -
wym uży wa nym już se ryj nie
w hy bry do wych ła do war kach
John De ere 644K i 944K.
Pod sta wo wa kon fi gu ra cja hy -
bry do we go ukła du na pę do we go
skła da się z sil ni ka Die sla, ge ne -
ra to ra prą du, na pę du pomp, in -
wer te ra prze kład ni na pę dza nej
po przez sil nik elek trycz ny (za -
sto so wa no tu jed nost kę John
De ere 644K). Dru ga opcja na pę -
du hy bry do we go John De ere
(944K) skła da się z sil ni ka Die sla
na pę dza ją ce go ge ne ra tor prą du,
in wer te ra oraz sil ni ków elek trycz -
nych za mon to wa nych bez po -
śred nio w ko łach ma szy ny.
Opcją trze cią jest na to miast czy -
sty na pęd elek trycz ny.
John De ere ofe ru je obec nie
trzy ge ne ra to ry w trzech
wielkościach wraz z na pę da -
mi pomp ob słu gu ją ce mo ce
od 140 do 400 kW. John De -
ere Elec tro nic So lu tion ofe ru -
je ca łą ro dzi nę in wer te rów
do 300 kVA do sil ni ków elek -
trycz nych wraz z opro gra mo -
wa niem ste ru ją cym i za rzą -
dza ją cym ich pra cą. 
In wer te ry zbu do wa ne są
z dwóch po je dyn czych lub
dwóch po dwój nych urzą dzeń
ob słu gu ją cych 280 kVA każ -
dy, wszyst kie mo gą pra co wać
na wy so kim na pię ciu do cho -
dzą cym nawet do 750 Vdc. 
Moż li wa jest rów nież kon fi gu -
ra cja rów no le gła in wer te ra
do ob słu gi du żych elek trycz -
nych urzą dzeń wy ma ga ją cych
wy so kie go na pię cia, mo gą
one pra co wać od dziel nie: je -
den mo że pra co wać z sil ni -
kiem elek trycz nym, dru gi na -
to miast z ge ne ra to rem prą du. 
Głów nym atu tem za sto so wa -
nia roz wią zań hy bry do wych

jest zmniej sze nie zu ży cia pa li -
wa i emi sji spa lin w kon fi gu ra -
cji z sil ni kiem Die sla (za sto so -
wa ny mo że być mniej szy sil -
nik niż w roz wią za niu kon wen -
cjo nal nym tzw. Do wn si zing
sil ni ka), prost sza kon struk cja
na pę du i bar dziej do kład na
kon tro la mo cy i mo men tu
prze no szo ne go na ko ła ma -
szy ny, a tak że zmniej sze nie
ha ła su. Za sto so wa nie na pę du
„full elec tric” eli mi nu je za sto -
so wa nie sil ni ka Die sla. 
John De ere ofe ru je kom plek -
so we roz wią za nie hy bry do we
obej mu ją ce sil nik Die sla, na -
pęd pomp, ge ne ra to ry prą -
du, in wer te ry, mo sty na pę -
do we, prze kład nie, za mien -
ni ki mo men tu, sil ni ki elek -
trycz ne i opro gra mo wa nie
ste ru ją ce. Wszyst kie kom po -
nen ty ukła dów są spraw dzo -
ne w te re nie po przez wie lo -
go dzin ne te sty i pró by. 
Per so nel ge ne ral ne go przed -
sta wi cie la John De ere w Pol -
sce – fir my TECH BUD – to
wy so ko wy kwa li fi ko wa ni spe -
cja li ści, któ rzy są na bie żą co
ze zmia na mi w tech no lo gii
sil ni ków i ich ser wi su – prak -
tycz nie i teo re tycz nie. TECH -
BUD ofe ru je  sil ni ki w wer -
sjach stan dar do wych i two -
rzy  kon fi gu ra cje do sto so wa -
ne do in dy wi du al nych po -
trzeb klien ta. Firma prowadzi
ser wis sta cjo nar ny i mo bil ny.
Dys po nu je  li nią warsz ta to wą
oraz na rzę dzia mi do prze -
pro wa dza nia ka pi tal nych re -
mon tów sil ni ków spa li no -
wych. TECH BUD spe cja li zu -
je się w kom plek so wych na -
pra wach  głów nych oraz bie -
żą cych sil ni ków prze my sło -
wych, zarówno wy -
so ko pręż nych, jak
i ben zy no wych.

Na pę dy hy bry do we John De ere
Pod czas tar gów Bau ma fir ma John De ere Po wer
Sys tems za pre zen to wa ła roz wią za nia hy bry do -
we mo gą ce mieć za sto so wa nie w ma szy nach bu -
dow la nych, gór ni czych, rol ni czych i in nych urzą -
dze niach wy ko rzy stu ją cych sil ni ki spa li no we

www.silniki.info.pl

http://silniki.info.pl/
http://silniki.info.pl/
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Trud no jest so bie dziś wy -
obra zić współ cze sny pla c bu -
do wy bez ła do war ki ko ło wej.
Te wszech stron ne, zwin ne
i wy daj ne ma szy ny, dzię ki
swym pa ra me trom są nie za -
stą pio ne za rów no pod czas re -
ali za cji wiel kich in we sty cji dro -
go wych, jak i w drob nych pra -
cach bu dow la nych. Nic więc
dziw ne go, że wszy scy li czą cy
się pro du cen ci ma szyn bu -
dow la nych dba ją, aby mieć
w swo im port fo lio moż li wie,
jak naj szer szą ofer tę ła do wa -
rek oraz o sta łe ich udo sko na -
la nie. Dba o to tak że chiń ski
po ten tat ryn ku ma szyn bu -
dow la nych, kon cern LiuGong,
któ ry wpro wa dził ostat nio
do sprze da ży pięć ła do wa rek
ko ło wych z no wej se rii H.
Pre zen ta cja no wych ma szyn
zbie gła się z ogło sze niem pla -
nów roz bu do wy za kła du pro -
duk cyj ne go Liu gong Dres sta
Ma chi ne ry w Sta lo wej Wo li.
Wbrew pa nu ją cym – nie za leż -
nie od bran ży – ten den cjom
do prze no sze nia pro duk cji
z za cho du na wschód, głów -
nie do Azji, tym ra zem to
z chiń skiej fa bry ki do za kła du
w Sta lo wej Wo li zo sta ła prze -
nie sio na mię dzy in ny mi pro -
duk cja czte rech no wych mo -
de li ma szyn – 3 mo de li no we -
go ty pu ko par ki gą sie ni co wej
se rii E (922E, 925E i 936E;
od 25 do 36 ton) oraz ła do -
war ki ko ło wej 856 z se rii H.
Na to miast w nie da le kiej przy -
szło ści bę dzie też uru cho mio -
na pro duk cja ko lej nej ła do -
war ki ko ło wej.
Uru cho mie nie pro duk cji ko lej -
nych mo de li ma szyn w Pol -
sce ma po pra wić wy daj ność
ope ra cyj ną fir my, a wy ko rzy -
sta nie sil ne go i kon ku ren cyj -
ne go eu ro pej skie go łań cu cha

dys try bu cji skró ci ter mi ny do -
staw do de ale rów i w kon se -
kwen cji – do klien tów. Ce lem
jest rów nież zwięk sze nie
asor ty men tu pro du ko wa nych
w Sta lo wej Wo li ma szyn.
W per spek ty wie ozna cza to
po pra wę kon ku ren cyj no ści

Liu gong Dres sta Ma chi ne ry
na ryn kach bran ży ma szyn
bu dow la nych i zwięk sze nie
moż li wo ści sprze da ży. 
W ra mach re ali za cji stra te gii
spół ka pla nu je także utwo rze -
nie Cen trum Ba daw czo -Roz -
wo jo we go w Sta lo wej Wo li.
Po zwo li to opra co wy wać
i wdra żać no we roz wią za nia,
któ re bę dą od po wie dzią
na zmie nia ją ce się po trze by
Klien tów oraz do sto so wy wać
pro duk ty do ryn ków w Eu ro -
pie oraz na świa to wym ryn ku
bran ży ma szyn bu dow la nych.
Pro du ko wa na w Sta lo wej
Wo li ła do war ka 856 H to jed -
na z pię ciu no wych ła do wa -
rek ko ło wych se rii H, któ re
tra fi ły ostat nio do sprze da ży.
Po za nią ga mę no wych ła do -
wa rek uzu peł nia ją mo de -
le 835, 848, 877 i 890. 

Ła do war ka ko ło wa Liu -
gong 856 wa ży 18 ton. Po -
jem ność łyż ki to trzy me try
sze ścien ne, a udźwig
5.000 kg. Ła do war kę na pę -
dza sil nik Die sla o mo -
cy 220 KM (164 kW) o po jem -
no ści 6,7 li tra. Mak sy mal ny

mo ment ob ro to wy 949 Nm
uzy ski wa ny jest już przy 1.500
ob ro tów na mi nu tę. 
Pra cu jąc nad no wą ma szy ną
in ży nie ro wie LiuGonga za -
pro jek to wa li też no wą łyż kę
za ła dun ko wą, któ ra umoż li -
wia te raz więk szą wy daj ność
oraz zdol ność utrzy my wa nia
ma te ria łu. Je śli do da my
do te go prze pro jek to wa ny
wy się gnik ty pu „Z”, za awan -
so wa ny sys tem hy drau licz ny
re agu ją cy na ob cią że nie „lo -
ad -sen sing” oraz ela stycz ną
prze kład nię ty pu po wer shift,
to otrzy ma my w efek cie
znacz nie krót sze cy kle pra cy.
Kon struk to rzy nie za po mnie li
też o po pra wie wa run ków pra -
cy ope ra to ra. Uzy ska no to
mię dzy in ny mi po przez po pra -
wę wi docz no ści, któ rą za pew -
nia za okrą glo na przed nia szy -

ba i od po wied nie uło że nie ra -
mion ukła du ro bo cze go. Dzię -
ki te mu ope ra tor ma do sko na -
ły wi dok na kra wędź łyż ki,
na po zio mie grun tu, oraz
na na roż ni ki ma szy ny. Więk szy
kom fort pra cy da je też wy bór
po mię dzy drąż kiem a dźwi -
gnia mi ste ro wa ny mi pal cem
oraz er go no micz nie umiesz -
czo ne funk cje zmia ny kie run -
ku jaz dy FNR i Kick -Down. Do -
dat ko wo czytelne wy świe tla -
cze LCD uka zu ją wszyst kie po -
trzeb ne in for ma cje o klu czo -
wych funk cjach ma szy ny. Ka -
bi na jest w peł ni wy ci szo na,
wy po sa żo na w przy ciem nia ne
szy by, lu ster ka, kli ma ty za cję
oraz ra dio od twa rzacz. 
Po za tym ła do war ka 856H
po sia da wie le in no wa cyj nych
roz wią zań przy spie sza ją cych
ser wi so wa nie i kon ser wa cję.
Ste ro wa na elek trycz nie, sze -
ro ko otwie ra na ma ska uła twia
do stęp do sil ni ka oraz
wszyst kich punk tów ser wi so -
wych. Filtr ka bi ny oraz wskaź -
nik ole ju do stęp ne są z po zio -
mu grun tu, a skrzyn ka bez -
piecz ni ków znaj du je się za fo -
te lem ope ra to ra. Zna czą cą
ro le w co dzien nej eks plo ata -
cji od gry wa też bez ob słu go -
wy układ ha mul co wy. Do dat -
ko wo od izo lo wa nie ukła du
od śro do wi ska ze wnętrz ne go
zna czą co po pra wi ło ich sku -
tecz ność i jed no cze śnie
zmniej szy ło zu ży cie opon. 
Wszech stron ność ma szy ny
moż na zwięk szyć, do po sa ża -
jąc ją o licz ne ak ce so ria, a ich
pro stą i szyb ką wy mia nę za -
pew nia szyb ko złą cze wraz
z przy sto so wa nym do te go
wy się gni kiem. Wśród bo ga -
te go asor ty men tu są mię dzy
in ny mi: łyż ki ogól ne go prze -
zna cze nia, do skał, do ma -
te ria łów lek kich, chwy ta ki,
czy wi dły do pa let.
Tak że po zo sta łe ła do war ki se -
rii H – mo de le 835, 848, 877
i 890 – cha rak te ry zu ją się po -
dob ny mi, do mo de lu 856, roz -
wią za nia mi. Róż nią
się przede wszyst kim
roz mia rem i mo cą. 
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No wa se ria ła do wa rek ko ło wych LiuGong
W sprze da ży są już ła do war ki ko ło we LiuGong z se rii H. Pięć no wych
ma szyn zo sta ło za pro jek to wa nych z wy ko rzy sta niem naj now szych roz -
wią zań tech no lo gicz nych, za pew nia ją cych lep szą efek tyw ność,
przy jed no cze snej re duk cji kosz tów eks plo ata cyj nych. War to wie dzieć,
że jed na z no wych ła do wa rek, mo del 856H, jest pro du ko wa na w pol -
skim za kła dzie chiń skie go kon cer nu, fa bry ce w Sta lo wej Wo li

www.warynski-trade.com.pl

Pro du ko wa na w Sta lo wej Wo li ma szy na 856 H, to jed na z pię ciu no wych ła do wa -
rek ko ło wych se rii H, któ re tra fi ły ostat nio do sprze da ży

http://www.warynski-trade.com.pl/
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Efek ty prac kon struk to rów
wło skiej fir my prze cho dzą naj -
śmiel sze ocze ki wa nia użyt -
kow ni ków. Ła do war ki te le sko -
po we Mer lo mo gą być z po -
wo dze niem wy ko rzy sty wa ne
do wy ko ny wa nia skom pli ko -
wa nych prac w eks tre mal nie
trud nych wa run kach. Im po nu -
ją bo wiem zwrot no ścią, pa ra -
me tra mi ro bo czy mi i przy sto -
so wa niem do jaz dy te re no -
wej. Istot ny w tym wzglę dzie
jest wy so ki prze świt za pew -
nio ny dzię ki spe cjal nej kon -
struk cji obu do wy mo stów na -
pę do wych oraz skrzy żo wa -
nym pod po rom sta bi li zu ją -
cym. Ta ka kon struk cja do -
dat ko wo zwięk sza za sięg
punk tów pod par cia. Za wie -
sze nie hy dro pneu ma tycz ne

sta no wi bar dzo za awan so wa -
ne tech no lo gicz nie wy po sa że -
nie gwa ran tu ją ce mak sy mal ny
kom fort jaz dy oraz wy daj ność
przy za cho wa niu peł ne go bez -
pie czeń stwa na wet w eks tre -
mal nie trud nych wa run kach.
Ma szy na Mer lo Ro to 60.24
MCSS spraw dza się nie tyl ko
w ro li ła do war ki te le sko po wej.
Mo że być tak że wy ko rzy sty -
wa na ja ko lek ki, mo bil ny żu -

raw oraz plat for ma ro bo cza. 
W cen trum uwa gi kon struk to -
rów Mer lo po zo sta je za wsze
ope ra tor. Z my ślą o za pew nie -
niu mu opty mal nych wa run -
ków pra cy w za kre sie kom for -
tu i bez pie czeń stwa po wsta ła
nie zwy kle prze stron na ka bi -
na o do sko na łej wi docz no ści.
Jej bu do wa za pew nia cał ko -
wi tą, cią głą i peł ną kon tro lę
ope ra to ra przy wszyst kich
wy ko ny wa nych pra cach.
Dzię ki za sto so wa niu roz sze -
rza ją cej się ku do ło wi przed -
niej szy by oraz du żej po -
wierzch ni prze szkleń ty łu ka -
bi ny – wi dok na ob szar ro bo -
czy po zo sta je za wsze nie skrę -
po wa ny, bez wzglę du na kie -
ru nek, w któ rym pa trzy ope ra -
tor. God na pod kre śle nia jest

tak że do sko na ła wi docz ność
do gó ry. Uzyskano ją nie tyl ko
dzię ki du żej prze szklo nej po -
wierzch ni da chu, ale tak że
moż li wo ści od chy le nia ka bi ny
o kąt osiem na stu stop ni.
Ma ją ca klu czo we zna cze nie dla
za pew nie nia bez pie czeń stwa
ope ra to ro wi wy ko na na ze sta li
kon struk cja klat ki ka bi ny speł -
nia wy mo gi nor my FOPS okre -
śla ją cej od por ność na zgnia ta -

nie. Ka bi na po sa do wio na jest
na spe cjal nych, ela stycz nych
wspor ni kach, któ re po chła nia ją
szko dli we wi bra cje. 
So lid no ścią wy ko na nia im po -
nu je nie tyl ko ka bi na, ale ca ła
ma szy na. Kon struk cja no śna

ła do war ki Mer lo 60.24 MCSS
oto czo na zo sta ła ty po wym dla
mar ki Mer lo peł nym, okrą głym
pro fi lem sta lo wym, któ re go za -
da niem jest wzmoc nie nie nad -
wo zia i za bez pie cze nie go
przed uszko dze nia mi me cha -
nicz ny mi. Mak sy mal ny udźwig
ma szy ny o cię ża rze ro bo -
czym 18.750 kg wy no si sześć
ton, zaś mak sy mal na wy so -
kość pod no sze nia 23,9 me -
tra. Mo sty na pę do we ma szy ny
zo sta ły w ca ło ści za pro jek to -
wa ne i wy pro du ko wa ne przez
Mer lo, spe cjal nie z my ślą o za -
sto so wa niu w ła do war kach te -
le sko po wych. Kon struk cja ma -
szy ny wy ko na na w opar ciu
o naj now sze, za awan so wa ne
roz wią za nia tech no lo gicz ne
jest od por na i wy trzy ma ła. Da -
je to gwa ran cję nie za wod nej
i bez piecz nej pra cy na wet
przy du żych ob cią że niach.
Kon struk cja ła do war ki – po -
dob nie jak po zo sta łych ma -

szyn Mer lo z se rii MCSS – wy -
róż nia się in no wa cyj no ścią.
Osią gnię to ją sto su jąc opa -
ten to wa ne przez pro du cen ta
roz wią za nia, ta kie jak choć by
elek tro nicz ny sys tem cią głej
sta bi li za cji MCSS, cy fro wy
układ in for ma tycz ny MERlin,
nie za leż na wy so ko wy daj -
na amor ty za cja osi przed niej
EAS, „in te li gent ny” układ hy -
drau licz ny Lo ad Sen sing Flow
Sha ring czy prze kład nia hy -
dro sta tycz na ze ste ro wa niem
elek tro nicz nym EPD.

Sta no wią ce pa tent Mer lo nie -
zwy kle za awan so wa ne tech -
no lo gicz nie za wie sze nie hy -
dro pneu ma tycz ne za pew nia
ope ra to ro wi ła do war ki naj -
wyż szy kom fort prze jaz dów
oraz pod no si pre cy zję wy ko -
ny wa nia ma new rów pod czas
pra cy. Ope ra tor mo że do ko -
ny wać re gu la cji prze chy łu
w za kre sie ±9° po przecz nie
oraz ±5° wzdłuż nie.
Ko lej nym opa ten to wa nym
przez Mer lo in no wa cyj nym
roz wią za niem jest sys tem
MCSS za pew nia ją cy naj wyż -
szy sto pień bez pie czeń stwa.
Nie tyl ko ope ra to ro wi ma szy -
ny, ale tak że wszyst kim znaj -
du ją cym się w za się gu jej dzia -
ła nia. Po zwa la bo wiem ana li -
zo wać na bie żą co da ne spły -
wa ją ce z czuj ni ków mo ni to ru -
ją cych sta bil ność ma szy ny
i ade kwat nie do ak tu al nie pa -
nu ją cych wa run ków do bie rać
pa ra me try ro bo cze ma szy ny.

MASZYNY BUDOWLANE

Mer lo Ro to 60.24 MCSS nie zna prze szkód!
Wa lo ry użyt ko we ła do war ki 60.24 MCSS po twier dza ją wio dą cą po zy cję
fir my Mer lo wśród pro du cen tów ma szyn te le sko po wych. Sta no wią ce
ich nie od łącz ny atry but bez pie czeń stwo i pro duk tyw ność są wy ni kiem
wie lo let nich prac ośrod ka ba daw czo -roz wo jo we go Mer lo

Moż li wość skrzy żo wa nia pod pór sta bi li zu ją cych w istot ny zwięk sza za sięg punk tów
pod par cia, a tym sa mym bez pie czeń stwo na pla cu bu do wy

Im po nu ją ce so lid ną kon struk cją ma szy ny Mer lo wy ko na ne w opar ciu o za awan so -
wa ne roz wią za nia tech no lo gicz ne spraw dza ją się w naj trud niej szych wa run kach
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Sys tem MERlin (Mer lo Lo cal
In te rac ti ve Ne twork) po zwo -
lił zre wo lu cjo ni zo wać spo -
sób in for ma tycz ne go za rzą -
dza nia wszyst ki mi pa ra me tra -
mi funk cjo nal ny mi ma szy ny.
Ser ce sys te mu sta no wi kom -
pu ter gro ma dzą cy i prze twa -
rza ją cy w cza sie rze czy wi -
stym in for ma cje po cho dzą ce
z wejść i wyjść po szcze gól -
nych ze spo łów funk cjo nal -
nych pod no śni ka te le sko po -
we go. Pod sta wo we funk cje
ope ra cyj ne oraz wszyst kie
nie zbęd ne operatorowi in for -
ma cje przed sta wia ne są sta -
le w zro zu mia ły i na tych mia -
sto wy  spo sób na wy świe tla -
czu ekra nu. Sys tem MERlin
wy ko rzy sty wa ny jest rów nież
w za rzą dza niu funk cja mi
bez pie czeń stwa, bę dąc sku -
tecz nym przy rzą dem do za -
awan so wa nej zdal nej dia gno -
sty ki. Na ży cze nie użyt kow ni -
ka sys tem mo że dzia łać też
ja ko sys tem za bez pie cza ją cy
przed kra dzie żą z im mo bi li se -
rem, co do dat ko wo zwięk sza
bez pie czeń stwo ma szy ny.
Udo sko na lo ny układ hy drau -

licz ny no wej ge ne ra cji – Lo ad
Sen sing Flow Sha ring Sys -
tem za pew nia efek tyw ne wy -
ko rzy sta nie ener gii i po zwa la
uzy skać oszczę dno ści w zu -
ży ciu pa li wa. Układ uła twia
wy ko ny wa nie pre cy zyj nych
ma new rów pod no sząc wa lo -
ry użyt ko we ma szy ny. Ope -
ra tor mo że wy ko ny wać rów -
no cze sne ru chy ro bo cze
w trzech nie za leż nych płasz -
czy znach. Na pęd na wszyst kie
ko ła i moż li wość wy bo ru przez

ope ra to ra jed ne go z trzech try -
bów ich skrę tu – oś przed nia,
dwie osie skręt ne lub jaz da
bo kiem (tak zwa ny chód kra -
ba) – znacz nie uła twia ma -
new ro wa nie ła do war ką. 
W ła do war ce za sto so wa no
prze kład nię hy dro sta tycz ną
ze ste ro wa niem elek tro nicz -
nym EPD z płyn ną bez stop -
nio wą re gu la cją pręd ko ści jaz -
dy. Uła twia to wy ko ny wa nie
ma new rów ma szy ną szcze -
gól nie pod czas pra cy w cia -

snych prze strze niach. Sys tem
EPD uła twia ob słu gę ma szy ny
i po pra wia jej osią gi. Po zwa la
tak że ogra ni czyć zu ży cie pa li -
wa na wet o dwa dzie ścia pro -
cent. Bio rąc pod uwa gę to, że
ma szy na prze pra co wu je śred -
nio w ro ku ty siąc go dzin, to
w pol skich wa run kach oszczęd -
no ści się gać mo gą na wet kil ku -
na stu ty się cy zło tych. Do dat ko -
wą ulgę dla port fe la da je sil nik
na pę dza ją cy ma szy nę. W ła do -
war ce za sto so wa no spraw dzo -
ną wy so ko pręż ną jed nost kę
FPT NEF 4.5 o mo cy 170 KM
speł nia ją cą fi nal ną nor mę emi -
sji Tier 4. Efekt uzy ska no dzię -
ki za sto so wa niu ka ta li za to ra
DOC i sys te mu re cyr ku la cji ga -
zów spa li no wych EGR.
Wszech stron ność za sto so wań
ma szy ny pod no si moż li wość
jej użyt ko wa nia z róż ne go ro -
dza ju spe cja li stycz ny mi na rzę -
dzia mi ro bo czy mi. Ich wy mia -
na od by wa się bły ska wicz nie
dzię ki uru cha mia ne mu z ka bi -
ny ope ra to ra hy drau -
licz ne mu szyb ko złą -
czu Tac -Lock.

www.merlo.com

Ła do war ka Mer lo Ro to 60.24 MCSS spraw dza się do sko na le nie za leż nie od wa -
run ków ro bo czych, w któ rych przy cho dzi jej pra co wać

http://www.merlo.com/
http://www.merlo.com/
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Ga ma ła do wa rek XPower
obej mu je mo de le od L550
do L586, wszyst kie na pę dza -
ne sil ni ka mi speł nia ją cy mi
nor my emi sji spa lin EU Sta -
ge IV i Tier 4 Fi nal. W za leż no -
ści od mo de lu jed nost ki na pę -
do we roz wi ja ją moc od 191
do 354 KM. Stan dar do we wy -
po sa że nie no wych ma szyn
sta no wi łą czo ny na pęd hy dro -
sta tycz ny i me cha nicz ny. Te go
ro dza ju kom bi na cja opra co -
wa na przez kon struk to rów
kon cer nu Lie bherr ma na ce lu
zop ty ma li zo wa nie wy daj no ści
ma szyn. In no wa cyj ny na pęd

jezd ny roz dzie la moc ge ne ro -
wa ną przez sil nik wy so ko pręż -
ny na układ hy dro sta tycz ny
i me cha nicz ny. Moc każ de go
z nich jest opty ma li zo wa -
na w za leż no ści od ro dza ju
wy ko ny wa ne go za da nia. Prze -
kład nia do pa so wu je bez stop -
nio wo oby dwa ukła dy na pę du
do da nej sy tu acji ro bo czej.
Pod czas prac za ła dun ko wych
wy ma ga ją cych ope ro wa nia
wy się gni kiem oraz prze jaz dów
na krót kich dy stan sach wy ko -
rzy sty wa ny jest na pęd hy dro -

sta tycz ny. Je że li ła do war ka
prze miesz cza się po trudnym
te re nie i po ko nu je dłuż sze dy -
stan se, za łą cza ny jest na pęd
me cha nicz ny. Istot ną za le tą
po łą cze nia obu ty pów na pę -
du jest istot na re duk cja zu ży -
cia pa li wa. Lie bherr, po prze -
pro wa dze niu in ten syw nych
te stów w naj trud niej szych wa -
run kach twier dzi, że w po rów -
na niu z ma szy na mi o kon wen -
cjo nal nym na pę dzie ła do war ki
XPower do wy ko na nia za da nia
o po rów ny wal nej trud no ści
zu ży wa aż do trzy dzie stu
pro cent mniej pa li wa. A to

ma bez po śred nie prze ło że -
nie na zna czą ce zre du ko wa -
nie kosz tów bie żą cej eks plo -
ata cji ma szy ny nie za leż nie
od wa run ków, w któ rych
przy cho dzi jej pra co wać.
Dzię ki za sto so wa niu tej in no -
wa cyj nej i wiel ce efek tyw nej
kon cep cji w za kre sie na pę du
fir mie Lie bherr uda ło się
stwo rzyć ła do war kę ko ło wą
wy róż nia ją cą się naj wyż szym
stop niem wy daj no ści. A to
w na tu ral ny spo sób prze kła -
da się na istot ne zre du ko wa -

nie kosz tów eks plo ata cyj -
nych. Zy sku ją na tym za rów -
no użyt kow ni cy ma szyn, jak
i śro do wi sko na tu ral ne.
No we ła do war ki Lie bherr wy -
po sa żo no we wzmoc nio ny wy -
się gnik i łyż ki o więk szej po -
jem no ści i zmie nio nym kształ -

cie, co uła twia pe ne tra cję
urob ku, a tym sa mym pod no -
si wy daj ność. Du że zna cze nie
w tym wzglę dzie ma rów nież
za sto so wa nie wzmoc nio nych
osi i mo stów na pę do wych. 
Sil ni ki sto so wa ne w ła do war -
kach Se rii XPower wy po sa żo -
ne są w sys te my ob rób ki spa -
lin w tech no lo gii se lek tyw nej
re duk cji ka ta li tycz nej. Po zwo -
li ło to na zre zy gno wa nie
z roz wią za nia z fil trem DPF
i ukła dem re cyr ku la cji spa lin,
któ re cie szą się mniej szym
za ufa niem użyt kow ni ków.
Z prak ty ki ja sno wy ni ka bo -
wiem, że więk szość ope ra -
to rów ma szyn ro bo czych
wo li pa mię tać o tan ko wa niu
AdBlue niż kon tro lo wać po -
praw ność prze bie gu pro ce -
su re ge ne ra cji fil tra DPF.
Kon struk to rzy no wych ła do -

wa rek XPower nie za po mnie li
o wy go dzie ope ra to rów. Ma -
szy ny wy po sa żo no w ka bi ny
o no wej kon struk cji. Sta ły się
one te raz bar dziej prze stron -
ne i kom for to we. Każ dy de tal
zo stał do pra co wa ny w zgo -
dzie z za sa da mi er go no mii.

Ma ni pu la to ry, prze łącz ni ki,
mo ni tor znaj du ją się w za się -
gu ope ra to ra. Ogra ni cza to
je go zmę cze nie po zwa la jąc
pra co wać wy daj niej i bez -
piecz niej. Dzie je się tak też
za spra wą do sko na łej wi -
docz no ści z ka bi ny im po nu -
ją cej du żą po wierzch nią prze -
szkleń. Do stan dar do we go
wy po sa że nia ma szy ny na le ży
rów nież ka me ra wstecz na,
z któ rej ob raz prze ka zy wa ny
jest do czy tel ne go mo ni to ra
o du żej prze kąt nej. 
Lie bherr nie za po mniał rów -
nież o me cha ni kach. Ła twiej -
szy do stęp do wszyst kich
new ral gicz nych pod ze spo łów
skra ca czas prze glą dów i na -
praw, a tym sa mym
ogra ni cza bez pro -
duk tyw ne prze sto je. 

MASZYNY BUDOWLANE

Ła do war ki Lie bherr XPower przy ja zne dla śro do wi ska i… port fe la
Kon struk cja no wych ła do wa rek ko ło wych Lie bherr XPower zda je się go dzić ogień z wo dą. Po tęż ne
ma szy ny, któ re za pro jek to wa no z my ślą o pra cy w eks tre mal nie trud nych wa run kach, wy po sa żo no
w in no wa cyj ny na pęd. W efek cie im po nu ją one nie tyl ko mo cą, trwa ło ścią i wy daj no ścią, ale tak że
ni skim zu ży ciem pa li wa i wiel ce ogra ni czo ną emi sją tok sycz nych sub stan cji

www.liebherr.com

Ma syw ne osie oraz wzmoc nio ne mo sty na pę do we i wy się gnik spra wia ją, że
Liebherr L 586 XPower to ide al na ma szy na dla ko pal ni su row ców skal nych

Ła do war ka ko ło wa Lie bherr L 580 XPower pod da na zo sta ła dłu gim te stom, pod czas
któ rych wy ko ny wa ła pra ce zwią za ne z za ła dun kiem cięż kich po jaz dów

https://www.liebherr.com/en/deu/start/start-page.html


https://www.liebherr.com/en/deu/start/start-page.html
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Na po cząt ku zmia ny ope ra tor
ma szy ny bu dow la nej uru cha -
mia swo ją ko par kę. Lo gu je się
do sie ci, a in for ma cje o pla -
cach bu do wy oraz szcze gó ło -
we opi sy ro bót do wy ko na nia
po bie ra ne są au to ma tycz nie.
Szyb ka ak tu ali za cja opro gra -
mo wa nia w opty mal ny spo -
sób re gu lu je usta wie nia sil ni -
ka spa li no we go od po wied nio
do pro gno zo wa nych tem pe -
ra tur na da ny dzień. Po nad to
ko par ka wy sy ła do bry ga dzi sty
e -ma il z in for ma cją, że pe wien
ele ment wkrót ce osią gnie li -
mit stu go dzin pra cy i po wi nien
być uprzed nio wy mie nio ny.
Na ra zie ta kie roz po czę cie
dnia pra cy jest w du żej mie -
rze wi zją przy szło ści, ale
w wie lu przy pad kach przy -
szłość ta jest już bar dzo bli -
ska. Wspo mnia na wi zja nie
jest trud na do za im ple men to -
wa nia, gdyż hy drau li ka na pę -
du jaz dy i ukła dy ro bo cze go
w co raz więk szym stop niu
ste ro wa na jest po przez cy fro -
we ste row ni ki elek tro nicz ne
z od po wied nim opro gra mo -
wa niem. W no wych po jaz -
dach elek tro ni ka ste ru ją ca
ele men ta mi hy drau licz ny mi
ko mu ni ku je się z jed nost ką
ste ru ją cą sil ni kiem spa li no -
wym po przez ma gi stra lę
CAN, co ozna cza, że po łą -
cze nie się z in ter ne tem rze -
czy (IoT) jest kwe stią je dy nie
przy dzie le nia ad re su IP i za -
in sta lo wa nia ru te ra.
W cią gu ostat nich piętnastu
lat na stą pił ogrom ny po stęp
w ob sza rze elek tro ni fi ka cji
hy drau li ki ukła dów ro bo -
czych i na pę du jaz dy. Obok
sil ni ka spa li no we go hy drau li -
ka na pę du jaz dy i ukła du ro -
bo cze go to ze spo ły ma ją ce

naj więk szy wpływ na wy daj -
ność ma szy ny. Żad na in -
na tech no lo gia nie jest rów -
nie skom pli ko wa na, ale i żad -
na nie za pew nia tak du żej gę -
sto ści mo cy przy tak nie wiel -
kich ga ba ry tach.

Po łą cze nie z cy fro wy mi ste -
row ni ka mi elek tro nicz ny mi
umoż li wia zwięk sze nie spraw -
no ści ener ge tycz nej oraz au to -
ma ty za cję. Ja ko li der w dzie -
dzi nie tech no lo gii fir ma Bosch
Re xroth jest w sta nie wy ko rzy -
stać ogrom ną sy ner gię moż li -
wą do uzy ska nia w tym ob sza -
rze, a jej spe cja li ści w za kre sie
hy drau li ki mo bil nej ści śle
współ pra cu ją z pro jek tan ta mi
i pro gra mi sta mi elek tro ni ki sil -
ni ka spa li no we go.
Po cząt ko wo naj waż niej szym
czyn ni kiem te go po stę pu by -
ło wpro wa dza nie co raz sze -
rzej na świe cie prze pi sów re -
gu lu ją cych emi sję spa lin.
Pro du cen ci ma szyn nie są

w sta nie ob ni żyć emi sji szko -
dli wych sub stan cji do wy ma -
ga ne go li mi tu w wy ni ku je dy -
nie pro ce su oczysz cza nia
spa lin. Nie zbęd ne jest rów -
nież zmniej sze nie ich wiel ko -
ści, za zwy czaj dzię ki za sto so -

wa niu mniej szych sil ni ków
spa li no wych z tur bo sprę żar -
ką oraz ogra ni cze nie mo -
men tu ob ro to we go w za kre -
sie ni skich pręd ko ści ob ro to -
wych. Zmia ny te ma ją istot ny
wpływ na hy drau li kę, któ ra
mu si za pew nić ta ką sa mą jak
do tych czas wy daj ność ma -
szy ny ro bo czej przy mniej -
szej za in sta lo wa nej mo cy.
Roz wią za nie te go pro ble mu
po le ga na wy mia nie da nych
po mię dzy ste row ni ka mi sil ni ka
spa li no we go i za im ple men to -
wa nej hy drau li ki oraz na wpro -
wa dze niu pomp hy drau licz -
nych o zmien nej wy daj no ści
i in te li gent ne go za rzą dza nia
ich wy daj no ścią w za leż no ści

od ak tu al ne go sta nu sil ni ka
spa li no we go. Jed nak z uwa gi
na zróż ni co wa nie mo bil nych
ma szyn ro bo czych nie ist nie je
jed no, stan dar do we roz wią za -
nie obej mu ją ce wszyst kie ty py
ma szy ny. Za miast te go fir ma
Bosch Re xroth opra co wa ła
mo du lar ny sys tem, na któ ry
skła da ją się: ste row ni ki elek -
tro nicz ne, opro gra mo wa nie,
wy świe tla cze i ele men ty elek -
tro hy drau licz ne. Umoż li wia on
skon fi gu ro wa nie od po wied -
nie go roz wią za nia w za leż no -
ści od po trzeb w za kre sie
funk cjo nal no ści i do dat ko -
wych opcji dla ma szyn mo bil -

nych. Ty po we funk cje są za -
zwy czaj wstęp nie zde fi nio wa -
ne i pro du cent po jaz du nie
mu si ich pro gra mo wać, a je -
dy nie w pro sty spo sób wpro -
wa dzić pa ra me try. Je śli wy ma -
ga na jest do dat ko wa opcja,
uni kal na dla da nej ma szy ny,
otwar ta ar chi tek tu ra opro gra -
mo wa nia Re xroth MA SAR po -
zwa la na do wol ne uzu peł nia -
nie moż li wo ści funk cjo nal nych
przy mi ni mal nym na kła dzie
pra cy. Cy fro we ste ro wa nie za -
im ple men to wa ną hy drau li ką
przy czy nia się tak że w znacz -
nym stop niu do oszczęd no ści
pa li wa, na przy kład za sto so -
wa nie pom py hy drau licz nej
o zmien nej wy daj no ści i in te li -

KOMPONENTY

Bosch Re xroth – In te li gent ne po łą cze nia
Opro gra mo wa nie uży wa ne jest już nie tyl ko do ste ro wa nia wiel ki -
mi po jaz da mi ro bo czy mi czy ele ktro ni fi ka cji hy drau li ki – wkrót ce
bę dzie rów nież za pew niać po łą cze nie z in ter ne tem rze czy. W przy -
szło ści za pew nio na bę dzie bez pro ble mo wa wy mia na in for ma cji po -
mię dzy mo bil ny mi elek tro nicz ny mi jed nost ka mi ste ru ją cy mi
a chmu rą. To po zwo li na dal sze znacz ne zwięk sze nie do stęp no ści
i pro duk tyw no ści ma szyn mo bil nych

BO DAS to ofe ro wa ny przez fir mę Bosch Re xroth wy jąt ko wy sys tem speł nia ją cy wszel kie wy ma ga nia dotyczące elek tro nicz nego
ste ro wa nia wy po sa że niem mo bil nym
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gent nych ukła dów ste ro wa nia
spra wia ją, że wy daj ność pra cy
pom py hy drau licz nej nie za le -
ży od pręd ko ści ob ro to wej sil -
ni ka spa li no we go.
Po nad to elek tro ni fi ka cja umoż -
li wia au to ma ty za cję pro ce sów
i se kwen cji ro bo czych, któ re
do tąd mu sia ły być za wsze wy -
ko ny wa ne ręcz nie. Na przy -
kład od wie lu lat stan dar do wą
funk cją ciągni ków rol ni czych
jest elek tro hy drau licz ne ste ro -
wa nie za cze pem płu ga. Po -
dob nie jak w dzie dzi nie sa -
mo cho dów, moż na prze wi dy -
wać wpro wa dze nie sys te -
mów wspo ma ga nia, któ re
uwol nią ope ra to ra od ru ty no -
wych czyn no ści oraz za pew -
nią ochro nę przed za gro że -
nia mi. W tym ob sza rze dzia ły
ba daw czo -roz wo jo we firm
Bosch Re xroth oraz Bosch
ści śle współ pra cu ją ze so bą
w ce lu opra co wa nia bez piecz -
nych funk cji od po wia da ją cych
ak tu al nym stan dar dom, co
po zwa la na ob ni że nie na kła du
pra cy dzia łu kon struk cyj ne go
pro du cen tów ma szyn.
Pierw szy krok, to jest ko mu ni -
ka cja po mię dzy ste row ni ka mi
sil ni ka spa li no we go i hy drau li -
ki si ło wej, zo stał już w peł ni
zre ali zo wa ny w po jaz dach te -
re no wych wyż szej kla sy. W co -
raz więk szym stop niu do ty czy
to rów nież seg men tu kla sy
śred niej, a w pew nym stop niu
na wet seg men tu kla sy niż szej.
Ko lej nym lo gicz nym kro kiem
jest wy mia na da nych po mię -
dzy sys te ma mi wyż sze go
rzę du. Obec nie naj więk si
mię dzy na ro do wi pro du cen ci
i ope ra to rzy flo ty in ten syw nie
in we stu ją w po łą cze nie mo -
bil nych ma szyn ro bo czych
z in ter ne tem rze czy. Jed ną
z nie zli czo nych moż li wo ści,
ja kie otwie ra ten kie ru nek,
jest ser wi so wa nie i kon ser wa -
cja pre wen cyj na, gdyż jest ła -
twy do zde fi nio wa nia.
Awa ria w te re nie po wo du je
ogrom ne kosz ty. Je śli ma szy -
na pra cu je w od le głym miej -
scu, trze ba cze kać go dzi ny
czy na wet dni na przy by cie
me cha ni ka lub za stęp czej

ma szy ny. Po łą cze nie z sie cią
mo że znacz nie zwięk szyć do -
stęp ność ma szy ny. Im ple -
men ta cja ser wi so wa nia pre -
wen cyj ne go wy ma ga wbu do -
wa nia w układ hy drau licz ny
róż nych czuj ni ków, np. ci śnie -
nia, tem pe ra tu ry i drgań. Da -
ne z tych czuj ni ków są zbie ra -
ne przez jed nost ki ste ro wa nia
(już ist nie ją ce), po czym prze -
ka zy wa ne bez prze wo do wo
po przez cen tral ną jed nost kę
ko mu ni ka cji ra dio wej. Da ne
mo gą być prze ka zy wa ne
do pry wat ne go ser we ra pro -
du cen ta lub fir my eks plo atu -
ją cej ma szy nę bądź też
do neu tral nej wzglę dem mar -
ki chmu ry IoT ofe ro wa nej
przez fir mę Bosch Re xroth.
Kon cep cja po le ga na tym, że
opro gra mo wa nie przy uży ciu
od po wied nich al go ryt mów
wy kry wa zu ży cie ele men tu
za nim doj dzie do awa rii oraz
ini cju je nie zbęd ne pre wen cyj -
ne dzia ła nia ser wi so we. Fir ma
Bosch Re xroth opra co wu je ta -

kie al go ryt my w opar ciu o swo -
ją wie dzę w dzie dzi nie pro duk -
tów hy drau licz nych i ukła dów
prze nie sie nia na pę du. W efek -
cie uzy sku je się znacz ne
zmniej sze nie licz by awa rii
w te re nie, a tak że znacz ne ob -
ni że nie kosz tów ser wi so wa -
nia, gdyż wy mie nia ne są tyl -
ko te czę ści oraz ma te ria ły
eks plo ata cyj ne, któ re fak -
tycz nie ule gły zu ży ciu.
Jed nak moż li wo ści się ga ją
o wie le da lej. Wy świe tlacz DI4
to uni wer sal ny pa nel ste ro wa -

nia do mo bil nych ma szyn ro -
bo czych, spe cjal nie zop ty ma -
li zo wa ny do za sto so wań zwią -
za nych z ko mu ni ka cją sie cio -
wą. Po nie waż urzą dze nie
moż na do wol nie pro gra mo -
wać, za pew nia ono bar dzo
sze ro kie moż li wo ści wi zu ali za -
cji i re ali za cji róż nych funk cji
od po wied nio do in dy wi du al -
nych wy ma gań. Po nad to pa -
nel uła twia pierw sze uru cho -
mie nie ma szy ny oraz ser wi so -

wa nie, gdyż sta no wi jed nost kę
nad rzęd ną, któ ra umoż li wia
upo waż nio nym tech ni kom
i ope ra to rom do stęp do jed no -
stek BO DAS ste ru ją cych hy -
drau li ką ro bo czą i na pę du jaz -
dy (mar ki Re xroth), bez po -
trze by uży wa nia ze wnętrz ne -
go te ste ra dia gno stycz ne go
oraz bez po trze by spro wa dza -
nia ma szy ny do warsz ta tu. Pa -
nel od czy tu je bie żą ce i wcze -
śniej sze (za pi sa ne) błę dy, co
po zwa la na szyb sze dia gno zo -
wa nie. In ży nier ser wi su mo że

za ła do wać no we pa ra me try
ste row ni ka BO DAS po przez
zin te gro wa ny in ter fejs USB,
ewen tu al nie prze słać do pa -
mię ci ste row ni ków no we pro -
gra my, na przy kład uprzed nio
po bra ne z chmu ry.
Ele k tro ni fi ka cja hy drau li ki
mo bil nej to głów ny czyn nik
umoż li wia ją cy ob ni ża nie zu -
ży cia pa li wa i emi sji spa lin,
a tak że im ple men ta cję moż li -
wo ści funk cjo nal nych ma szy -
ny dzię ki opro gra mo wa niu.
To z ko lei po zwa la na wpro -
wa dza nie sys te mów wspo -
ma ga nia, któ re uwal nia ją
ope ra to ra od ru ty no wych za -
dań i chro nią przed za gro że -
nia mi. Ska lo wal na oraz
przede wszyst kim otwar ta ar -
chi tek tu ra sprzę tu i opro gra -
mo wa nia umoż li wia eko no -
micz ną im ple men ta cję ukie -
run ko wa ną na spe cy ficz ne
po trze by klien ta.
W przy szło ści za pew nio -
na bę dzie bez pro ble mo wa
wy mia na in for ma cji w obu
kie run kach po mię dzy mo bil -
ny mi elek tro nicz ny mi jed nost -
ka mi ste ru ją cy mi a chmu rą.
To po zwo li na dal sze znacz ne
zwięk sze nie do stęp no ści
i pro duk tyw no ści ma szyn mo -
bil nych. Po nad to moż li we bę -
dzie two rze nie zu peł nie no -
wych mo de li biz ne so wych
opar tych na wy ko rzy sta niu
tych da nych. Krót ko mó wiąc,
opro gra mo wa nie spo wo du je
ra dy kal ne prze obra -
że nia w ob sza rze ma -
szyn ro bo czych.

www.boschrexroth.pl

BO DAS DI4 to uni wer sal ny pa nel ste ro wa nia do mo bil nych ma szyn ro bo czych,
spe cjal nie zop ty ma li zo wa ny do za sto so wań zwią za nych z ko mu ni ka cją sie cio wą

BO DAS to ofe ro wa ny przez fir mę Bosch Re xroth wy jąt ko wy sys tem speł nia ją cy
wszel kie wy ma ga nia na elek tro nicz ne ste ro wa nie wy po sa że niem mo bil nym

https://www.boschrexroth.com/pl/pl/
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Przy pro duk cji za bu dów ze
zin te gro wa ny mi urzą dze nia mi
mar ki Pal fin ger Gra co współ -
pra cu je nie tyl ko z czo łów ką
pro du cen tów nad wo zi, ale tak -
że fir ma mi po sia da ją cy mi
upraw nie nia Urzę du Do zo ru
Tech nicz ne go do na pra wy
i kon ser wa cji urzą dzeń pod do -
zo ro wych. Gra co po ma ga
w usta le niu kom ple ta cji tech -
nicz nej ma szyn i do pa so wu je
urzą dze nia Pal fin ger do pod -
wo zia. W efek cie po wsta ją po -
jaz dy, któ re spraw dza ją się
w naj trud niej szych wa run kach
ro bo czych. Kom plet ne za bu -
do wy po jaz dów cię ża ro wych
Gra co wy ko nu je rów nież we
wła snych za kła dach pro duk -

cyj no -ser wi so wych. Pierw szy
z nich dzia ła od ro ku 2004
w Gli wi cach. Po sia da upraw -
nie nia Urzę du Do zo ru Tech -
nicz ne go do na pra wy, mo der -
ni za cji i kon ser wa cji żu ra wi,
dźwi gni ków oraz po de stów ru -
cho mych. Kom plet ne sa mo -
cho dy cię ża ro we za bu do wy -
wa ne tu w krót kich se riach
pod da wa ne są ba da niom ho -
mo lo ga cyj nym w In sty tu cie
Trans por tu Sa mo cho do we -
go, po sia da ją też świa dec twa
ho mo lo ga cyj ne Mi ni ster stwa
In fra struk tu ry. Sta no wią ce in te -

gral ną część każ dej za bu do wy
urzą dze nia Pal fin ger speł nia ją
wy ma ga nia no wej Dy rek ty wy
Ma szy no wej MD2006/42/EG,
któ rej roz wi nię ciem jest nor -
ma EN 12999 okre śla ją ca
sys te my ma szyn prze ła dun -
ko wych słu żą ce bez pie czeń -
stwu użyt kow ni ka.
Licz ną gru pę od bior ców po -
jaz dów za bu do wa nych przez
Gra co sta no wią fir my trans -
por tu ją ce ma te ria ły bu dow la -
ne. O funk cjo nal no ści za ma -
wia nych przez nie ro dza jów
za bu do wy sta no wią żu ra wie
Pal fin ger, któ rych atu ta mi jest
szyb kość, bez pie czeń stwo
i pre cy zja pra cy. Funk cjo nal -
ność urzą dzeń zwięk sza się

dzię ki moż li wo ści za sto so wa -
nia bo ga te go wy po sa że nia
opcjo nal ne go oraz sze ro kiej
ga my osprzę tu ro bo cze go.
Jed ną z cie kaw szych po jaz -
dów, ja ki opu ścił ostat nio za -
kład Gra co w Pło cho ci nie jest
Vo lvo FH o mo cy 540 KM z po -
tęż nym żu ra wiem Pal fin ger
PK 63002 EH. Po jazd zo stał
wy po sa żo ny w skrzy nię ła -
dun ko wą o wy mia rach we -
wnętrz nych (dł. x szer. x
wys.) 6.200 x 2.450 x 800 mm.
Dzie lo ne bur ty wy ko na no z alu -
mi nium, na to miast do bu do wy

pod ło gi o gru bo ści 27 mm
uży to wo do od por nej sklej ki
z po wierzch nią prze ciw po śli -
zgo wą. Środ ko we słupki
mar ki He stal są de mon to -
wal ne, co uła twia za ła dunek
dłu gich przed mio tów.

Sta no wią cy in te gral ną część
za bu do wy żu raw PK 63002
EH na mak sy mal nym wy się -
gu 11,4 me tra ma udźwig
aż 4.750 ki lo gra mów. Im po -
nu ją ce pa ra me try ro bo cze
spra wia ją, że spraw dza się
on do sko na le w cia snej za -
bu do wie jed no ro dzin nej po -
zwa la jąc na bez piecz ne usta -
wie nie cięż kie go ła dun ku
w trud no do stęp nych miej -
scach. W ta kich sy tu acjach
z po mo cą ope ra to ro wi przy -
cho dzi rów nież uni ka to wy
sys tem HPSC, któ ry do ko nu -
je ana li zy roz sta wie nia pod -
pór i po zwa la urzą dze niu
osią gnąć naj więk szy udźwig
za po bie ga jąc ogra ni cze niu
go do war to ści usta lo nych
dla po ło wicz ne go lub mak sy -
mal ne go ich wy su nię cia. Je -
śli ope ra tor prze kro czy dzie -
więć dzie siąt pro cent udźwi -
gu moż li we go przy da nym
roz sta wie niu pod pór, jest
o tym in for mo wa ny prze ry -

wa nym sy gna łem aku stycz -
nym. Po osią gnię ciu stu pro -
cent sy gnał sta je się cią gły,
a wszyst kie ru chy za kłó ca ją -
ce sta tecz ność żu ra wia są
blo ko wa ne, co wy klu cza ry zy -
ko prze wró ce nia po jaz du. 
W ope ro wa niu ła dun kiem
w ni skich po miesz cze niach
po ma ga funk cja prze pro stu
ra mie nia zgi na ne go o 15°,
a tak że sys tem AOS, któ ry ni -
we lu je „efekt węd ki” przy pio -
no wych ru chach wy się gni ka.
Jest on szcze gól nie po moc ny

pod czas pra cy z wy su nię ty mi
wszyst ki mi sek cja mi wy się gni -
ka. Za kres ob ro tu urzą dze nia
jest nie ogra ni czo ny, co ozna -
cza moż li wość wie lo krot ne go
ob ro tu ko lum ny w jed ną stro -
nę bez ko niecz no ści ru chu
po wrot ne go. Dwa sil ni ki hy -
drau licz ne ob ro tu żu ra wia po -
zwa la ją uzy skać mo ment ob -
ro to wy 5,5 tm. Obie jed nost ki
oraz si łow ni ki na pę dza ne są
za po śred nic twem pom py
wie lo tłocz ko wej o zmien nej
wy daj no ści z sys te mem Lo ad
Sen sing. Jest ona uru cha -
mia na tyl ko przy wy chy le niu
dźwi gni ste ru ją cej roz dzie la -
cza od po wia da ją cej za kon -
kret ny ruch ro bo czy. Po -
szcze gól ne te le sko po wa ne
sek cje wy się gni ka żu ra wia
wy po sa ża ne są w spe cjal ne
śli zgi te flo no we, któ re nie wy -
ma ga ją sma ro wa nia
i są bar dziej od por ne
na za nie czysz cze nia. 

POJAZDY BUDOWLANE

Gra co – za bu do wy dla „bu dow lan ki”
Za bu do wy sa mo cho dów cię ża ro wych wy ko ny wa ne przez fir mę Gra co
cie szą się uzna niem bran ży bu dow la nej. Spe cja li stycz ne kon struk cje ze
zin te gro wa ny mi urzą dze nia mi prze ła dun ko wy mi fir my Pal fin ger po wsta -
ją w na le żą cych do Gra co za kła dach w Gli wi cach i Pło cho ci nie 

www.graco.pl

Sta no wią cy in te gral ną część za bu do wy żu raw Pal fin ger PK 63002 EH na mak sy -
mal nym wy się gu wy no szą cym 11,4 me tra ma udźwig aż 4.750 ki lo gra mów

Spe cja li stycz ne za bu do wy po wsta ją w na le żą cych do Gra co za kła dach pro duk cyj no -
-ser wi so wych. Je den z nich dzia ła w pod war szaw skim Pło cho ci nie

http://www.graco.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=201&lang=pol
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Spół ka „Pla ne ta” zo sta ła za ło -
żo na w lu tym 1990 ro ku,
a głów ną do me nę jej dzia ła nia
sta no wi bu do wa oraz re mon -
ty dróg i ulic. – Na sza fir ma
prze szła ol brzy mie prze obra -

że nia. Wszyst ko za czę ło się
od ko par ko -ła do war ki, sa mo -
cho du do staw cze go i kil ku na -
stu ro bot ni ków. Dziś „Pla ne ta”
za trud nia po nad dwie ście
osób i po sia da bar dzo du żo
no wo cze sne go sprzę tu, za -
rów no po jaz dów, jak i ma szyn
bu dow la nych – mó wi Krzysz -
tof Su cho dol ski, peł nią cy
w „Pla ne cie” funk cję kie row ni -
ka dzia łu sprzę tu.
Od po nad ro ku „Pla ne ta” eks -
plo atu je po jazd Ive co Trak -
ker. Jest to mo del AD 380T45
z ukła dem na pę do wym 6x4
i roz sta wem osi 3.500 mm na -
pę dza ny sze ścio cy lin dro wym
sil ni kiem rzę do wym Cur sor 13
o po jem no ści 12,9 dm3. Jed -
nost ka na pę do wa roz wi ja

moc 335 kW (450 KM) i mak sy -
mal ny mo ment 2.200 Nm osią -
ga ny już przy 1.000 obr./min.
Jest ona wy po sa żo na we
wtrysk pa li wa ty pu com mon ra -
il, tur bo sprę żar kę z za wo rem

upu sto wym oraz chłod ni cę po -
wie trza do ła do wu ją ce go.
Za ob rób kę spa lin zgod nie
z nor mą Eu ro 6 od po wia da wy -
łącz nie układ SCR (HI -eSCR),
po zwa la ją cy na za cho wa nie,
a na wet ob ni że nie po zio mu zu -
ży cia pa li wa w sto sun ku
do jed no stek speł nia ją cych
nor mę Eu ro 5. – Kom plet ny
mo duł obej mu ją cy tak że pa -
syw ny filtr czą stek sta łych ma
lek ką, zwar tą kon struk cję i jest
umiesz czo ny w jed nej obu do -
wie z bo ku ra my pod wo zia.
Brak ukła du re cyr ku la cji spa lin
nie tyl ko uprasz cza ob słu gę
po jaz du, ale też po zwa la
na wzrost ma sy użyt ko wej – tłu -
ma czy Krzysz tof Su cho dol ski.
Na pęd na ze spo lo ną tyl ną oś

z prze kład nią głów ną o prze ło -
że niu 4,23 i zwol ni ca mi w pia -
stach kół jest prze no szo ny
za po śred nic twem me cha nicz -
nej 16-stop nio wej skrzy ni bie -
gów wy po sa żo nej w po pra -

wiający wy go dę pro wa dze -
nia sys tem wspo ma ga nia „se -
rvo shift”. Układ pneu ma tycz -
ne go wspo ma ga nia zmniej sza
wy si łek, ja ki kie row ca mu si

wło żyć w zmia nę bie gów o bli -
sko pięćdziesiąt procent. Pod -
czas jaz dy w trud nym te re nie
prowadzący pojazd mo że
wspo móc się mię dzy osio wą
i osio wy mi blo ka da mi me cha -
ni zmów róż ni co wych. Są one
ob słu gi wa ne umieszczonym
na ta bli cy roz dziel czej po krę -
tłem  na rzu ca jącym pra wi dło -
wą ko lej ność za łą cza nia blo -
kad. Ta kim Trak ke rem bez
obaw moż na się też „za pu -
ścić” na bez dro ża, bo prze -
świt pod tyl ną osią ma
311 mm, a ką ty na jaz do wy,
zjaz do wy i ram po wy wy no -
szą od po wied nio 24, 22 i 19°.
Sa mo chód wy po sa żo ny zo -
stał w za bu do wę trój stron ną
El bo 3WH z le wą bur tą otwie -
ra ną hy drau licz nie o kąt 167°.
Dzię ki te mu zna ko mi cie na -
da je się do trans por tu ma -
te ria łów syp kich. Pod ło ga
skrzy ni ła dun ko wej, któ -
rej po jem ność bez nad sy pu
wy no si 13 m3 wy ko na na zo -
sta ła z bla chy Har dox 450
o gru bo ści 6 mi li me trów,
a na ścia ny bocz ne uży to bla -
chy Do mex 650 o gru bo -
ści 5 mi li me trów. 
Waż ną za le tą Trak ke ra obec -
nej ge ne ra cji jest za wie sze nie
oraz układ kie row ni czy. – Spra -
wia ją one, że tym sa mo cho -
dem jeź dzi się po pro stu ła two,
na wet na kiep skiej na wierzch -
ni, a wia do mo prze cież, że cię -
ża rów ka bu dow la na zwy kle po -
ru sza się po dro gach tym cza -
so wych. Nic dziw ne go, że na si
kie row cy lu bią Trak ke ra. Ce nią
go przede wszyst kim za ła -
twość pro wa dze nia oraz kom -
fort. Kie row cy sta le do py tu ją
się, kie dy za ku pi my na stęp ne -
go Trak ke ra – mó wi Krzysz tof
Su cho dol ski. Kie row nik dzia łu
sprzę tu „Pla ne ty” ujaw nia, że
ko lej ny Trak ker mo że po ja wić
się w fir mie już nie ba wem. Wy -
ni ka to z te go, że sa mo chód
spraw dza się w dość spe cy ficz -
nym za sto so wa niu. Peł ni bo -
wiem ro lę środ ka trans por tu
dla ma szyn bu dow la nych i eki -
py bu dow la nej. Trak ker cią gnie
przy cze pę ni sko po dwo zio wą
two rząc z nią bar dzo efek tyw ny
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Ive co Trak ker – bu dow la niec z tej „Pla ne ty”!
Wraz z po ja wie niem się każ dej ko lej nej ge ne ra cji Ive co Trak ker sta je
się co raz sta ran niej do pra co wa ny. Dla swo je go pro du cen ta sta no wi
tym sa mym sku tecz ne na rzę dzie wal ki o naj bar dziej wy ma ga ją cych
klien tów z bran ży bu dow la nej. Dzi siaj ce chu ją go nie tyl ko zna ko mi te
pa ra me try użyt ko we, ale tak że kom fort za re zer wo wa ny wcze śniej wy -
łącz nie dla sa mo cho dów dłu go dy stan so wych

Eksploatowany przez firmę „Pla ne ta” Ive co Trak ker t to na pę dza ny sze ścio cy lin dro wym sil ni kiem rzę do wym Cur sor 13 o po jem no -
ści 12,9 dm3 mo del AD 380T45 z ukła dem na pę do wym 6x4 i roz sta wem osi 3.500 mm 

Krzysz tof Su cho dol ski uzna je Trak ke -
ra za optymalny wy bór



http://www.iveco.com/poland/Pages/Home-Page.aspx
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tan dem. – Na przy cze pie, w za -
leż no ści od po trzeb, prze wo -
żo na jest ko par ko -ła do war ka,
ko par ka lub wa lec. W ka bi nie
na sze go Trak ke ra za mon to wa -
li śmy do dat ko wy środ ko wy fo -
tel pa sa że ra. Jest co praw da
nie co mniej wy god ny, ale
na krót kie tra sy wy star czy.
Oprócz kie row cy na szym Trak -
ke rem po dró żo wać mo gą jesz -
cze dwaj ope ra to rzy. To świet -
ne roz wią za nie, spraw dza ją ce
się na ty le, że roz wa ża my
na po waż nie stwo rze nie jesz -
cze jed ne go, do kład nie ta kie -
go sa me go ze sta wu – ujaw nia
Krzysz tof Su cho dol ski. 
Trak ker, nie za leż nie od na -
wierzch ni, po któ rej się po ru -
sza za cho wu je się prze wi dy -
wal nie. Pro wa dzą cy po jazd
nie mu si kur czo wo trzy mać
kie row ni cy, by po zo sta wać
w obranym to rze jaz dy ani
zmniej szać pręd ko ści, aby
bez piecz nie wy mi nąć się z in -
ną cię ża rów ką. 
Kom fort jaz dy pod no szą za -
sto so wa ne z przo du wzmoc -
nio ne re so ry pa ra bo licz ne,
z ty łu zaś – pół e lip tycz ne.
Nad mier ne mu prze chy la niu

nad wo zia w za krę tach za po -
bie ga ją ma syw ne sta bi li za to -
ry za mon to wa ne przy pierw -
szej i dru giej osi.
Po jazd jest za trzy my wa ny
za po mo cą wen ty lo wa nych
ha mul ców tar czo wych z przo -
du oraz me cha ni zmów bęb -
no wych z ty łu. Mie sza ny
układ to opty mal ne roz wią za -
nie dla sa mo cho du eks plo -
ato wa ne go w trud nych wa -
run kach, na przy kład w grzą -

skim, błot ni stym te re nie. Ce -
chu je go opty mal na sku tecz -
ność i więk sza od por ność
na za nie czysz cze nia. Ha mul -
ce za sad ni cze Trak ke ra są
uru cha mia ne bez opóź nie nia
i już przy lek kim na ci śnię ciu
pe da łu czuć ich re ak cję.
Na zjaz dach lub pod czas wy -
tra ca nia pręd ko ści kie row ca
mo że wspo ma gać się de kom -
pre syj nym ha mul cem sil ni ko -
wym, po łą czo nym z ha mul -

cem wy de cho wym. Ma on
dwa stop nie in ten syw no ści
dzia ła nia i jest za łą cza ny
za po mo cą wie lo funk cyj nej
dźwi gni umiesz czo nej z pra wej
stro ny ko lum ny kie row ni cy.
Trak ker fir my „Pla ne ta” wy po -
sa żo ny zo stał w dzien ną ka bi -
nę Hi -Land. Ma ona sze ro -
kość 2.280 mm i dłu -
gość 1.600 mm, co w zu peł -
no ści wy star cza w przy pad ku
po jaz du bu dow la ne go użyt ko -
wa ne go na krót kich tra sach.
Na wet przy naj da lej od su nię -
tych do ty łu fo te lach po zo sta -
je w niej wy star cza ją co du żo
miej sca, by po mie ścić kurt ki
i bu ty ro bo cze, ka ski i na rzę -
dzia oraz oso bi ste przed mio ty
kie row cy i pa sa że rów. 
Ma sa wła sna sa mo cho du wraz
z za bu do wą wy no si 13.919 kg,
co przy DMC trzy osio we go
pod wo zia rów nej 26.000 kg
ozna cza ła dow ność 12.081 kg.
Bio rąc pod uwa gę so lid ną kon -
struk cję Trak ke ra, wy nik ten uznać
na le ży za bar dzo do bry i umoż li -
wia ją cy użyt kow ni ko -
wi wszech stron ne wy -
ko rzy sta nie po jaz du.

Zo rien to wa nie na klien ta
i speł nia nie je go po trzeb sta -
no wi pod sta wę dzia łań
Schmitz Car go bull. Wła śnie
z te go po wo du fir ma opra co -
wa ła sys tem mo du ło wy, któ -
ry speł nia in dy wi du al ne wy -
mo gi od bior ców ofe ro wa -
nych przez nią pro duk tów. 
W przy pad ku na czep -wy wro -
tek naj waż niej szą ro lę od gry -
wa ich mak sy mal na ła dow -
ność. Dzie je się tak dla te go,
że każ da prze wie zio na to -
na pod no si zy ski użyt kow ni -
ka i zwięk sza efek tyw ność
trans por tu. W trud nych wa -
run kach pra cy, ja kie pa nu ją
na pla cu bu do wy, ofe ro wa ne

przez Schmitz Car go bull wy -
wrot ki za pew nia ją mak sy mal -
ną sta bil ność przy wy wro cie
ła dun ku. Na byw ca mo że
opty mal nie wy po sa żyć swój
po jazd wy bie ra jąc roz wią za -
nia, któ re w naj więk szym
z moż li wych stop niu po zwo lą
za po bie gać wy pad kom stwa -
rza ją cym za gro że nie dla lu dzi
znaj du ją cych się w po bli żu
po jaz du i mo gą cym skut ko -
wać je go uszko dze nia mi.
Każ da z ofe ro wa nych przez
Schmitz Car go bull wy wro tek
od zna cza się wy trzy ma ło ścią,
du żą trwa ło ścią, od por no ścią
na zu ży cie (do ty czy to
zwłasz cza mul dy). Po jaz dy

wy róż nia ją się tak że nie wiel ki -
mi kosz ta mi eks plo ata cyj ny -
mi. Dla kie row cy naj więk sze
zna cze nie ma oczy wi ście du -
ża wy go da ob słu gi. Po nad to
po jaz dy na ra żo ne usta wicz -
nie na za bru dze nia ce cho wać
mu si ła twość czysz cze nia
i utrzy ma nia czy sto ści. 
W przy pad ku awa rii dla każ -
de go z użyt kow ni ków naj -
waż niej sze jest szyb kie wy ko -
na nie na pra wy. Uwa run ko wa -
ne jest ono do stęp no ścią
czę ści za mien nych. Użyt kow -
ni cy po jaz dów Schmitz Car -
go bull z pew no ścią nie na po -
tka ją w tym wzglę dzie na naj -
mniej sze na wet trud no ści. 

Kon struk cja muld, tyl nych
por ta li zo sta ła zop ty ma li zo wa -
na pod ką tem szyb kie go za ła -
dun ku i roz ła dun ku. Na byw ca
po jaz du ma ją cy moż li wość
wy bo ru mię dzy kla pą ścia ny
tyl nej przy le ga ją cą od ze -
wnątrz, przy le ga ją cą od we -
wnątrz z zsy pem, hy drau licz -
ną kla pą ścia ny tyl nej przy le -
ga ją cą od ze wnątrz i przy le ga -
ją cą od we wnątrz z zsy pem,
jest w sta nie skon fi gu ro wać
po jazd w spo sób opty mal ny
od po wia da ją cy je go po trze -
bom trans por to wym. Ga ma
na czep sa mo wy ła dow czych
obej mu je bo wiem wszel kie
przy pad ki za sto so wań,
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Na cze py-wy wrot ki do wszel kich za dań trans por to wych
W cią gu kil ku ostat nich lat Schmitz Car go bull sta ł się naj więk szym w Europie pro du cen tem na czep-
wy wro tek. O jej wy so kich stan dar dach ja ko ścio wych firmy świad czą między innymi in no wa cyj ność
w pro jek to wa niu i kon struk cji, prze my sło we me to dy wy twa rza nia czy wła sne sta no wi sko do ba dań.
Schmitz Car go bull jest w sta nie za ofe ro wać od po wied ni mo del na cze py-wy wrot ki dla każ de go ryn ku

Za bu do wa trój stron na El bo 3WH z le wą bur tą otwie ra ną hy drau licz nie o kąt 167°
zna ko mi cie sprawdza  się w trans por cie ma te ria łów syp kich

www.iveco.pl

http://www.iveco.com/poland/Pages/Home-Page.aspx


począwszy od lek kie go cią -
gni ka sio dło we go 4x2, aż
po cięż ki cią gnik sio dło -
wy 6x6 z na ci skiem na sio -
dło 23 ton. Po jaz dy speł nia -
ją wszelkie stan dar dy i prze -
pi sy usta wo we określane dla
da ne go ryn ku.
Podczas prac nad pro jek to -
wa niem muld i pod wo zi kon -
struk to rzy Schmitz Car go bul
sto su ją naj no wo cze śniej sze
me to dy ob li czeń FEM (Me to -
dy Ele men tów Skoń czo -
nych). Dzię ki te mu pro du cent
jest w sta nie zapewnić, że za -
rów no za okrą glo ne niec ki
sta lo we o zop ty ma li zo wa nej
ma sie, jak i alu mi nio we mul -
dy gwa ran tu ją mak sy mal ną
sta bil ność przy mi ni mal nej
ma sie wła snej. Fir ma Schmitz
Car go bull przy kła da du żą
wa gę do ja ko ści i trwa ło ści
swo ich po jaz dów. Dla te go
też wszyst kie kon struk cje na -
czep sa mo wy ła dow czych
pod da wa ne są wszech stron -
nym te stom ob cią że nia i dłu -
go trwa łe go użyt ko wa nia. Te -

sty pro wa dzo ne są we wła -
snym cen trum wa li da cji. Po -
nad to Schmitz Car go bull ba -
da i te stu je sta bil ność
przy wy wro cie wszyst kich
mo de li po jaz dów na spe cjal -
nie za pro jek to wa nym sta no -
wi sku ba daw czym. God ne
pod kre śle nia jest, że w chwi li
obec nej ża den in ny pro du -
cent wy wro tek sio dło wych
w Eu ro pie nie dys po nu je tak
kom plek so wy mi moż li wo -
ścia mi te sto wa nia po jaz dów.

Bar dzo in te re su ją cą al ter na ty -
wę dla wy wrot ki alu mi nio wej
sta no wi na cze pa sa mo wy ła -
dow cza S. KI LI GHT z lek ką,
okrą głą sta lo wą mul dą. Za -
sto so wa nie sta li w miej sce
lek kie go me ta lu, ja kim jest
alu mi nium, spra wi ło, że ma sa
wła sna na cze py S. KI LI GHT
wy no si za le d wie pięć ton. Po -
jem ność mul dy się ga zaś 24
m3. Dzię ki tym pa ra me trom
na cze pa zna ko mi cie spraw -
dza się przy prze wo zie ma te -

ria łów syp kich, ta kich jak
na przy kład żwir, grys, as falt
czy lek ki uro bek. Do trans -
por tu ta kie go ro dza ju urob ku
lub tłucz nia prze zna czo ne są
na cze py sa mo wy ła dow cze
w wa rian tach o wzmoc nio nej
gru bo ści pod ło gi (4 mi li me -
try) i ścian bocz nych (3,2 mi -
li me tra). Naj lżej sza wy wrot ka
S. KI LI GHT fir my Schmitz
Car go bull z mul dą alu mi nio -
wą po sia da ma sę wła sną
po ni żej 4.500 kg. W kom bi -
na cji z lek kim cią gni kiem
sio dło wym pa ra me try te
umoż li wia ją uzy ska nie ła -
dow no ści wy no szą cej pra -
wie trzy dzie ści ton przy czter -
dzie stu to nach do pusz czal -
nej ma sy cał ko wi tej po jaz du.
Te go ty pu na cze pa jest po jaz -
dem opty mal nym dla użyt -
kow ni ków re ali zu ją cych roz -
wią za nia prze wo zo we w spe -
cy ficz nych za sto so wa niach
przy mak sy mal nie
jed nym lub dwóch
wy wro tach dzien nie. 
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www.ewt.pl

Fir ma Schmitz Car go bull przy kła da szcze gól ne zna cze nie do za pew nie nia naj wyż -
szej ja ko ści i trwa ło ści swo ich po jaz dów

http://www.ewt.pl/
http://www.ewt.pl/
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MASZYNY I URZÑDZENIA  BUDOWLANE
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INSTYTUCJE

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com



CENNIK REKLAM

Krót ka cha rak te ry sty ka

„Po śred nik Bu dow la ny - maszyny, narzędzia, sprzęt” to fa cho we cza so pi -
smo po śred ni czą ce w kon tak tach firm z bran ży bu dow la nej. Ukazuje się od
stycznia 1996 roku, a począwszy od wydania 5/98 w formie odrębnego
zeszytu co dwa miesiące przy no si  in for ma cje o no wo ściach na pol skim
i świa to wym rynku maszyn, narzędzi i sprzętu budowlanego. 
Wydawnictwo kolportowane jest bezp∏atnie do osób i instytucji związanych
z branżą budowlaną w nak∏adzie 7.500 egzemplarzy. 

Ad re sa ci
Bran ża

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

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

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

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

4/2017 17.07.2017 05.06.2017 19.06.2017
5/2017 18.09.2017 07.08.2017 21.08.2017
6/2017 17.11.2017 12.11.2017 30.10.2017

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

budowlany
POŚREDNIK For ma ty re klam i ce ny

For mat Szer. x wys. kolor 
mm

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

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

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

1/2 stro ny 182 x 128 4.000,- z∏
88 x 260 4.000,- z∏

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

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

IV. ok∏adka 210 x 297 8.500,- z∏

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

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

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

Pa no ra ma firm od  A do Z
Miniog∏oszenia z logo firmy)
w 3 wydaniach
modu∏ 57 x 63 mm 800,- z∏
modu∏ 57 x 129 mm 1.200,- z∏
w 6 wydaniach
modu∏ 57 x 63 mm 1.200,- z∏
modu∏ 57 x 129 mm 1.800,- z∏

Gie∏da - og∏oszenia drobne
Za miesz cze nie og∏oszenia: 30,- z∏ za
każdą ofertę za jedno wy da nie.

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

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

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

Da ne tech nicz ne
For mat:

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

182 mm x 260mm 
Licz ba szpalt:

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

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

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

!
Prenumerata - zamówienie 3/2017 

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

http://posbud.com.pl/start/czasopisma/prenumerata
http://posbud.com.pl/start/czasopisma/posrednik-budowlany


http://www.targikielce.pl/pl/autostrada.htm


http://www.sitech-poland.pl/

