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Problemy mogą rozwiązać „używki”!

Dressta przyspiesza pociągi

Kärcher czyści szybko i skutecznie

Leasing używanych maszyn budowlanych może stać się motorem rozwoju firm budowlanych.
Szczególnie mniejszych, nie dysponujących pokaźnymi środkami na inwestycje…

Modernizacja trasy Warszawa-Poznań sprawi, że
pociągi będą jeździły z prędkością do 160 km/h.
Na pierwszym, sześćdziesięciokilometrowym odcinku pracowała spycharka Dressta TD-15R

Odpowiedzialni za utrzymanie porządku na placu budowy doskonale zdają sobie sprawę, że
inwestycja w solidny sprzęt szybko się zwraca
i zaczyna przynosić oszczędności
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Jakość ma swoją cenę!

Żurawie gąsienicowe Liebherr Serii LR

Dual Power? Pełna moc, zero spalin!

Rozmowa z Mariuszem Pietraszewskim,
dyrektorem generalnym i prokurentem
firmy Wacker Neuson Polska

Wyróżniające się ogromnym udźwigiem mobilne żurawie Liebherr sprawdzają się wszędzie
tam, gdzie wymagane jest bezpieczne i ekonomiczne przenoszenie najcięższych ładunków

Koparka Wacker Neuson 803 dual power
posiada alternatywny napęd umożliwiający
wykonywanie zadań bez emisji zawierających
szkodliwe substancje spalin
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Hitachi bez kompromisów!

Liugong ma ambitne plany na przyszłość

Camso pomaga w doborze ogumienia

Nasza wyprawa do Lublina okazała się ze
wszech miar udana. Już po drodze oglądaliśmy ciekawe maszyny, a na miejscu prawdziwą perełkę, Hitachi ZX225USRLC-6

Obchodząca jubileusz sześćdziesięciolecia
Guangxi LiuGong Machinery Co. Ltd. koncentrować się będzie na poprawie wydajności
i kontynuacji zrównoważonego rozwoju

Problem właściwego doboru opon istnieje nie
od dziś. Pytanie, czym kierować się przy wyborze. Ceną zakupu, oferowaną gwarancją
czy może właściwościami konstrukcyjnymi?
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Hyundai R18-9 – zgrabna dwutonówka

JCB Serii X – rewolucja na gąsienicach

Polsad i Kubota razem od dziesięciu lat!

Konstruktorzy firmy Hyundai dobrze wykonali
swoje zadanie. Owoc ich pracy imponuje szybkością cykli roboczych, mocą silnika, wydajnością pomp oraz solidnością wykonania

Firma zaprezentowała nowej generacji koparki Serii X. Maszyny charakteryzują się zdecydowanie wyższą wydajnością przy ograniczonych kosztach eksploatacyjnych

Polsad jest największym w Polsce dystrybutorem traktorów i koparek marki Kubota. Każdego roku znajduje kilkuset nabywców na wyroby japońskiego koncernu
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Drodzy Czytelnicy,
lektura stron poświęconych gospodarce jednego z szanowanych dzienników napełniła mnie grozą. Przeczytałem
bowiem, że ogłoszone kilka tygodni wstecz rekordy branży budowlanej przestały być aktualne. Na szczęście
okazało się, że nie zderzyliśmy się czołowo z recesją. Wprost przeciwnie, dane GUS-u pokazują, że branża bije
swe własne rekordy. Nic tylko się cieszyć, szczególnie gdy jest się deweloperem. Tu wzrosty od miesięcy mierzy
się skalą dwucyfrową, a wszystko wskazuje na to, że w kolejnych miesiącach nowych lokatorów znajdzie jeszcze
więcej mieszkań. Budowy pracują pełną parą, wykonawcy chcą jak najszybciej zejść z inwestycji. Z prostego
powodu, kontrakty na ich wykonanie podpisywali według stawek, których wysokość nie przystaje dziś do
rzeczywistości. Inwestorzy nie chcą negocjować, wyjściem jest więc zmiana placu budowy i zarabianie, a nie
dokładanie do interesu. Tym bardziej, że kolejni inwestorzy borykający się z brakiem wykonawców czekają na
nich z otwartymi ramionami i zdecydowanie grubszym portfelem.
Na intensyfikacji prac budowlanych korzystają dostawcy maszyn i sprzętu. Jak wynika z badań rynku, w
planach zdecydowanej większości firm wykonawczych jest wymiana lub nabycie sprzętu specjalistycznego, a co
druga z nich chce zainwestować w środki transportu. Coraz większym powodzeniem cieszy się sprzęt do prac
torowych. Wiele firm już wcześniej się na to przygotowało, wprowadzając do swej oferty maszyny dwudrogowe.
Jak długo utrzyma się ta sytuacja? Jak długo maszyny znikać będą w mgnieniu oka z placów dealerów?
Specjaliści mówią o trzech latach, co wiążą z wykorzystaniem środków unijnych. Wydaje się jednak, polska
gospodarka będzie mieć się dobrze przez dłuższy okres. Urbanizacja to trend ogólnoświatowy, a u nas potrzeba
wybudować tyle mieszkań i biur, że pracy budowlańcom nie zabraknie. Czy wszystkich stać będzie jednak na
nowe maszyny? Ciekawe też, czy nie zabraknie operatorów? Optymiści pocieszają, że nie. W końcu nie muszą
oni przecież mówić po polsku…
￼
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„Używki” coraz bardziej pożądane!
Leasing używanych maszyn i urządzeń stanowi szansę rozwoju dla
mniejszych firm nie legitymujących się długą działalnością i nie mogących w danym momencie zaangażować środków własnych, które umożliwiłyby pozyskanie potrzebnego sprzętu
Nie jest tajemnicą, że chcąc
uniknąć problemów firmy leasingowe najchętniej finansowałyby wyłącznie fabrycznie
nowe maszyny budowlane.
Leasing coraz bardziej popularnych w branży „używek”
wymuszony jest jednak potrzebami rynku. Skoro jest popyt i podaż, to musi znaleźć
się także brakujące ogniwo tego łańcucha, jakim jest finansujący. Nie zmienia to jednak
faktu, że im nowsza jest maszyna i im mniej ma przepracowanych godzin na liczniku,

tym łatwiej i na korzystniejszych warunkach można ją
sfinansować w formie leasingu. Właśnie dlatego każda
z firm ma opracowaną w najdrobniejszych szczegółach
własną politykę finansowania.
Najłatwiej wziąć w leasing maszyny i urządzenia, na które
po zakończeniu umowy znajdą się chętni, takie które długo utrzymują swoją wartość.
Umowa leasingowa warunkuje maksymalny wiek sprzętu
w stosunku do długości finansowania. Leasingodawca sta-

wia na przykład warunek, że
maksymalny wiek maszyny
na koniec umowy wynosić
może nie więcej niż osiem lat.
Oznacza to, że ubiegający się
o finansowanie może wziąć
w leasing maszynę maksymalnie trzyletnią na pięć lat.
W większości firm leasingowych maksymalny wiek maszyny na koniec umowy nie
może przekroczyć piętnastu
lat. Oczywiście w wyjątkowych
przypadkach – na przykład
sprzętu
specjalistycznego
po kompleksowej odbudo-

Piotr Klimczak
dyrektor ds. Rynku Maszyn i Urządzeń PKO Leasing

Maszyna używana? Warto skorzystać z oferty PKO Leasing!
PKO Leasing ma bardzo dobrą ofertę finansowania używanych maszyn i urządzeń budowlanych.
Do potrzeb klientów podchodzimy indywidualnie , co sprawia, że wiek maszyny i okres jej finansowania mogą być dłuższe niż przewidziane standardowo dziesięć lat. Oczywiście sprzęt musi
być w odpowiednim stanie technicznym, a jego wartość odpowiadać cenom rynkowym. W moim przekonaniu możliwość finansowania maszyn używanych daje olbrzymią szansę rozwoju
mniejszym firmom, które w danym momencie nie mogą zaangażować środków własnych.
PKO Leasing przy finansowaniu maszyn używanych korzysta z oferty zaufanych dostawców. Ich
krąg stale się poszerza, bo pozostajemy otwarci na współpracę z każdym, kto jest w stanie zaoferować i dostarczyć wysokiej klasy, sprawdzony sprzęt. PKO Leasing służy klientom pomocą
w znalezieniu potrzebnych urządzeń. W przypadku maszyn standardowych nie warto więc wyszukiwać ich na własną rękę. Lepiej skorzystać z oferty któregoś z naszych zaufanych dostawców. Daje to klientowi większe poczucie bezpieczeństwa, przyspiesza też i upraszcza przeprowadzenie transakcji. A wiadomo przecież, że na każdym placu budowy liczy się czas.
Możliwe jest także finansowanie specjalistycznej maszyny wyszukanej samodzielnie przez klienta, ale procedury są tu bardziej skomplikowane. Przyznanie finansowania uwarunkowane jest
koniecznością wcześniejszego ustalenia stanu technicznego sprzętu oraz jego wyceny przez
naszego rzeczoznawcę. W takich przypadkach najlepiej, gdy klient sprowadza potrzebny mu
sprzęt na własną rękę, a PKO Leasing go refinansuje. Jest to najszybsza metoda przeprowadzenia transakcji, odpadają też koszty delegowania rzeczoznawcy, który ocenia stan techniczny danego sprzętu i weryfikuje jego cenę. PKO Leasing pozostaje w pełni otwarty na potrzeby klientów chcących pozyskać używany specjalistyczny sprzęt budowlany. Wypracowane przez nas
procedury sprawiają, że nawet w przypadku maszyn niekonwencjonalnych, wymagających indywidualnego podejścia, wszelkie formalności przebiegają bardzo sprawnie.
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wie – może być on nawet starszy. Wymaga to jednak indywidualnego
rozpatrzenia
wniosku przez specjalistów
z działu oceny ryzyka leasingodawcy. Posiłkują się oni
opiniami rzeczoznawców dokładnie szacujących wartość
sprzętu zarówno w momencie
zawarcia umowy, jak i po czasie jej zakończenia. W przypadku chęci pozyskania starego sprzętu ubiegający się
o finansowanie bardzo często
spotykają się z odmową.
Pod uwagę brać należy także
to, że okres umowy leasingu
zależy od wieku maszyny.
Dlatego trudno będzie znaleźć firmę, która sfinansuje
na przykład kilkunastoletnią
koparko-ładowarkę w średnim
stanie technicznym o wartości
na przykład osiemdziesiąt tysięcy złotych. Zdarza się natomiast, że oceniający ryzyko
przyznają
finansowanie
dla dwunastoletniej, specjalistycznej maszyny na trzy lata,
o ile ta znajduje się w dobrym
stanie technicznym. Co prawda
wszystko jest możliwe, także odstępstwo od reguły, ale ubiegający się o finansowanie powinien raczej pogodzić się z faktem, że niezwykle trudno jest
uzyskać starsze maszyny
i sprzęt budowlany jest niezwykle ciężko wyleasingować
na dobrych warunkach. W takiej sytuacji rozważyć należy
zaciągnięcie kredytu na zakup
potrzebnego nam sprzętu.
Należy podejść też ze zrozumieniem do faktu, że leasingodawca chce w maksymalnym stopniu zabezpieczyć
swoje interesy. W każdej
chwili może przecież zostać
z przedmiotem leasingu. Maszyna może trafić do niego
na przykład w przypadku windykacji lub przedwczesnego
zakończenia umowy przez korzystającego. Dlatego nie powinno nikogo dziwić, że leasingodawca najchętniej finansowałby wyłącznie maszyny uniwersalne i w doskonałym stanie technicznym, czyli
takie, na które jest duży popyt
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na rynku wtórnym. Dlatego
też w praktyce firmy leasingowe najchętniej finansują środki transportu oraz uniwersalne
maszyny i urządzenia renomowanych marek pochodzące od zaufanych dostawców.
Szczególnie w przypadku maszyn używanych niezwykle
ważne jest to, kto ją dostarcza. W zasadzie wszystkie firmy leasingowe preferują zaufanych dostawców, czyli takich którzy przeszli pozytywnie weryfikację. Przywiązywanie tak dużej wagi do źródła
pochodzenia przedmiotu leasingu nie powinno dziwić.
Leasingodawcy muszą ściśle
przestrzegać procedur, gdyż
formalnie to oni są właścicielem finansowanej maszyny.
W przypadku jakichkolwiek

sporów wynikających z wad
prawnych czy nienależytego
stanu technicznego maszyny
wolą mieć do czynienia z zaufanym dostawcą, z którym
przeprowadzali już transakcje,
a nie pseudodealerem, który
w każdej chwili może rozpłynąć się w powietrzu. W tym
kontekście pamiętać należy,
że to ubiegający się o finansowanie ponosi wszelkie konsekwencje związane z wyborem
dostawcy przedmiotu leasingu. Należy brać pod uwagę,
że zdarzyć się mogą sytuacje,
w których okazuje się, że będąca przedmiotem leasingu
używana maszyna nie jest taka, jak deklarował dostawca.
Może okazać się na przykład,
że została niefachowo naprawiona, albo że do wyremonto-

wano ją przy użyciu nieoryginalnych części i komponentów. Często manipulacje dotyczą także odmładzania sprzętu za sprawą przebijania rocznika produkcji na tabliczce
znamionowej. W takich sytuacjach użytkownicy sprzętu
chcą scedować problemy
na leasingodawcę, który formalnie pozostaje właścicielem
przedmiotu leasingu. Finansujący nie ponosi jednak jakiejkolwiek odpowiedzialności
za ewentualne wady prawne
przedmiotu leasingu. Dzieje
się tak dlatego, że to leasingobiorca wybiera dostawcę
i wskazuje środek trwały, który chce leasingować. Rola firmy leasingowej sprowadza
się jedynie do finansowania.
Wszelkie roszczenia wobec

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

Maszyny używane to dobra alternatywa!
Nasza firma jest ekspertem rynku budowlanego, także dlatego, że na bieżąco śledzimy jego potrzeby
i odpowiednio na nie reagujemy. W ostatnim czasie rośnie zainteresowanie używanymi maszynami
i urządzeniami. Odpowiedzią na to jest nasza oferta finansowania sprzętu używanego. Jeżeli przyjmiemy, że fabrycznie nowa ładowarka teleskopowa może kosztować trzysta tysięcy euro, a używana,
ale w dobrym stanie technicznym dwieście tysięcy złotych, to wnioski nasuwają się same. Mało która
polska firma jest w stanie pozyskać nowy sprzęt. Jego cena nie przystaje bowiem do frontu robót
i stawek za pracę sprzętu, pozyskanie fabrycznie nowej maszyny nie jest więc opłacalne. Tutaj dobrą
alternatywą jest sprzęt używany, który umożliwia efektywne wykonywanie prac przy jednoczesnej
optymalizacji kosztów. Przyczynia się do niej dodatkowo finansowanie w formie leasingu.
SG Equipment Leasing Polska standardowo finansuje sprzęt mający nie więcej niż dwanaście lat lub
przepracowanych osiem do dziesięciu tysięcy godzin. Oczywiście w uzasadnionych przypadkach
możemy zastosować odstępstwo od tej reguły. Wymaga to jednak indywidualnych ustaleń.
Mniejsze firmy rzadziej korzystają z leasingu. Uważają, że nie będą w stanie otrzymać finansowania.
Czy finansowanie jest rzeczywiście poza ich zasięgiem? Z całą pewnością nie! Korzystając z naszego
finansowania firmy mogą pozyskać maszyny od zaufanych dostawców, którzy posiadają naszą autoryzację. Skraca to procedury, transakcje odbywają się automatycznie, bez dodatkowego sprawdzania.
Oczywiście ubiegający się o finansowanie może samodzielnie wyszukać maszynę. Jeżeli ma być to
zakup od nieznanego nam dostawcy z Polski albo zza granicy, to musimy go sprawdzić. Naszą przewagę stanowi fakt, że możemy dokonać szybkiej weryfikacji dostawcy także spoza Polski. Niejednokrotnie klienci pytają, czy możemy polecić dostawcę konkretnej maszyny. Nie czują się bowiem do końca pewnie decydując się na pozyskanie używanego sprzętu bez niczyjej pomocy. SG Equipment
Leasing Polska, jako instytucja finansująca transakcję, stara się zawsze pomagać swym klientom ograniczając do minimum ryzyko związane z zakupem. Nawet jeżeli nasi analitycy mają jakieś obiekcje, nie
musi to wcale oznaczać, że klient nie otrzyma finansowania. Zawsze istnieje przecież taka możliwość,
że sam zapłaci za maszynę i sprowadzi ją do Polski. Wówczas SG Leasing w ciągu kilku dni dokona własnej wyceny sprzętu i podejmie ostateczną decyzję o jej refinansowaniu.
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dostawcy są niejako scedowane na leasingobiorcę.
Umowy leasingu zawierają zapisy, które mówią, że to właśnie leasingobiorca ponosi
pełną
odpowiedzialność
za wybór przedmiotu leasingu. Dlatego by uniknąć problemów warto zawczasu dołożyć wszelkich starań- aby dokładnie sprawdzić wiarygodność sprzedającego oraz
stan wybranej maszyny czy
urządzenia. Przede wszystkim dokładnie zapoznać się
z jej specyfikacją i poprosić
o komplet dokumentów. Dobrym rozwiązaniem jest też
wybór dostawcy, który przeszedł weryfikację finansującego transakcję. W takim przypadku powinno się jednak
stosować zasadę ograniczonego zaufania. Leasingodawcy weryfikują bowiem
wiarygodność dostawców jedynie na wewnętrzne potrzeby, aby lepiej ocenić ryzyko
transakcji. Ze stanem technicznym używanej maszyny
z reguły zapoznają się tylko
pobieżnie, żeby zyskać
„podkładkę”, że nie nadaje
się ona jedynie na złom.
Część firm leasingowych zleca ocenę stanu technicznego
używanych maszyn wyspecjalizowanym rzeczoznawcom. Z reguły jednak taka
wycena nie wnosi zbyt wiele,
bo jest bardzo pobieżna.
W przypadku stwierdzenia
wad przedmiotu leasingu leasingobiorca może spróbować wynegocjować z dostawcą jakąś formę zadośćuczynienia, czy też wymiany
przedmiotu leasingu. W ostateczności pozostaje spór sądowy. Jest to jednak ostateczność, gdyż w większości
przypadków dostawcy poczuwają się do odpowiedzialności. Czują bowiem presję finansującego i starają się
uniknąć ewentualnego znalezienia się na jego czarnej liście. Byłoby to bowiem równoznaczne z zamknięciem
sobie drogi do dalszej współpracy z daną firmą leasingo-
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wą finansującą transakcje.
Niektórzy spośród nabywców decydują się na wyszukanie maszyn na własną
rękę. Dobrze, gdy mają odpowiednie doświadczenie
i wiedzę. Nie tylko techniczną, bo działający na własną
rękę muszą liczyć się z tym,
że mogą napotkać na poważne trudności. Warunkiem
udanej transakcji jest bowiem ustalenie stanu technicznego sprzętu oraz zweryfikowanie źródła jego pochodzenia. Jest to z reguły czasochłonne i wiąże się z ryzykiem nabycia sprzętu obarczonego wadą prawną.
Na kłopoty napotkać mogą
szczególnie
poszukujący
sprzętu za granicą. Z całą
pewnością można tam zna-

leźć interesujące, specjalistyczne i dobrze wyposażone
maszyny w przystępnej cenie. Z reguły także w lepszym
stanie technicznym niż ich
odpowiedniki eksploatowane
na polskich placach budowy.
Powstaje jednak pytanie, czy
taki sprzęt uda się wyleasingować? A jeżeli tak, to w jakim czasie i na jakich zasadach? Ogólnie rzecz biorąc
odpowiedź na takie pytania
jest twierdząca, a możliwości
uzyskania finansowania kilka. I choć każda z nich wiąże
się z niedogodnościami, to
przy odpowiedniej dozie samozaparcia i wykazania cierpliwości można się z nimi
uporać. Najłatwiej byłoby
oczywiście zlecić zakup interesującej nas maszyny bez-

pośrednio za granicą firmie
leasingowej, która dokonałaby dla nas tak zwanego wewnątrzwspólnotowego nabycia. W zasadzie wszystkie
większe firmy leasingowe
mające ofertę dla branży budowlanej oferują tego rodzaju usługi. Zazwyczaj są one
jednak
dość
kosztowne i obarczone skomplikowanymi procedurami, ale w sumie dla ubiegającego się o finansowanie dość wygodne.
Wystarczy tylko, że wskaże
on firmie leasingowej zagranicznego dostawcę i konkretną maszynę, a zajmie się ona
resztą. W większości przypadków ubiegający się o finansowanie nie musi nawet
jechać na miejsce, żeby zawrzeć transakcję. Jest ona

Adam Linkiewicz
Menadżer ds. Rozwoju Rynków w EFL

EFL oferuje atrakcyjne finansowanie używanego sprzętu
Jak wynika z pierwszego tegorocznego odczytu „Barometru EFL”, aż 44 procent przedstawicieli
branży budowlanej prognozuje wzrost sprzedaży swoich produktów i usług w pierwszym kwartale bieżącego roku. Firmy budowlane nie tylko oceniły swoją sytuację zdecydowanie lepiej niż
w poprzednim kwartale (+10 pp.), ale to jest najwyższy wynik tej branży od początku pomiaru
Barometru. To znaczący, ale nie jedyny sygnał, że branża budowlana znajduje się w dobrej kondycji. Nic więc dziwnego, że wśród firm budowlanych wzrasta zainteresowanie pozyskiwaniem
maszyn i specjalistycznego sprzętu. Według danych udostępnianych przez Związek Polskiego
Leasingu, sprzęt budowlany, zaraz po rolniczym, to najchętniej finansowane maszyny i urządzenia. W roku 2017 firmy leasingowe sfinansowały zakup ponad 11,5 tysiąca środków trwałych
w „budowlance” o wartości ponad 2,5 miliarda złotych, co oznacza dynamikę na poziomie 27,8
procent liczoną rok do roku. Od ubiegłego roku na znaczeniu zyskuje finansowanie maszyn i urządzeń używanych, w tym sprzętu po generalnym remoncie wykonywanym przez autoryzowane
serwisy producentów. Udział sprzętu używanego w ogóle finansowanych maszyn i urządzeń budowlanych wynosi ponad 45 procent, a dynamika liczona rok do roku 38,5 procent.
Po raz kolejny numerem jeden wśród leasingodawców obecnych w branży budowlanej jest
EFL. Z portfelem umów o wartości blisko 480 milionów złotych i dynamiką na poziomie 34,5
procent udział firmy w finansowaniu tego rodzaju sprzętu wzrósł do blisko 19 procent. Najczęściej finansowanym przez naszą firmę sprzętem są koparki, ładowarki, spycharki, dźwigi, wyciągarki oraz rusztowania. Dynamika EFL powyżej dynamiki rynku oznacza, że dobrze znamy
potrzeby branży. Mamy wypracowane dobre relacje z renomowanymi dostawcami znanymi
na polskim rynku, co umożliwia oferowanie klientom atrakcyjnego finansowania, w tym także
na sprzęt używany, dla którego maksymalny okres finansowania może zostać wydłużony nawet do 72 miesięcy, a harmonogram spłat może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta. To co jest istotne przy udzielaniu finansowania na sprzęt używany to to, że wiek
maszyny na koniec okresu finansowania nie może przekraczać piętnastu lat. Dla najlepszych
klientów wpłata początkowa może zostać obniżona nawet do 0%.
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jednak opłacalna i zasadna wyłącznie w przypadku
maszyn specjalistycznych,
nie za starych, znajdujących
się w dobrym stanie technicznym i pochodzących z wiarygodnego źródła. Dzieje się
tak z uwagi na duże koszty
takiej transakcji. Firma leasingowa musi wysłać za granicę
swojego
rzeczoznawcę,
a transport maszyny do Polski ubezpieczyć i zlecić profesjonalnemu spedytorowi.
Podejmując ostateczną decyzję o pozyskaniu maszyny
za granicą zawsze należy zastanowić się nad ekonomiczną zasadnością takiego
przedsięwzięcia. Czasami
wydaje się bowiem, że natrafiliśmy na super okazję, ale
rzeczywistość okazuje się
rozczarowująca. Rysujące
się w perspektywie zyski
okazują się wielce pozorne.
Lepiej zatem skorzystać
z oferty któregoś z wyspecjalizowanych w maszynach
używanych polskich dostawców. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że sprzęt jest fizycznie w Polsce, można zapoznać się z jego stanem
technicznym,
wykluczyć
ewentualne wady prawne.
Oczywiście może zdarzyć
się, że nie uda nam się znaleźć potrzebnej maszyny
w zasobach krajowych dostawców. Szczególnie, gdy
poszukujemy maszyny mocno wyspecjalizowanej, specyficznej, a przez to rzadko
dostępnej na rynku wtórnym.
Jeżeli znajdziemy takową
w innym kraju, to powinniśmy zastanowić się, jak uniknąć kłopotów związanych
z jej samodzielnym sprowadzeniem do Polski. Rozwiązanie stanowić może zlecenie
tego wyspecjalizowanej firmie. Wiąże się to jednak z koniecznością zapłaty określonego – często niemałego wynagrodzenia. Jeżeli uda się
osiągnąć porozumienie, to
zleceniobiorca dokona zakupu wskazanej maszyny
za granicą, dokona stosow-
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nych opłat, przetransportuje
maszynę do kraju i odsprzeda
ją firmie leasingowej jako polski dostawca. W takiej sytuacji
finansujący transakcję oferują
najczęściej tak zwany leasing
zwrotny. Stanowi on szczególną odmianę tego typu
transakcji. W dużym skrócie
chodzi o to, że umowa leasingu zostaje powiązana z poprzedzającą ją umową sprzedaży. Leasingobiorca sprzedaje nabytą przez
siebie lub na własne zlecenie
maszynę budowlaną firmie
leasingowej. Równocześnie
zastrzegając dla siebie prawo jej dalszego użytkowania
na warunkach ustalonych
w
stosownej
umowie.
Zgodnie z taką formułą
przedmiotem umowy jest zamiana prawa własności danej maszyny na takie prawo,
które pozwoli na korzystanie
z niej za cenę odzwierciedlającą jej bieżącą wartość ryn-

kową. W sensie prawnym
z chwilą zawarcia umowy
sprzedaży właścicielem maszyny zostaje firma leasingowa. Mimo sprzedania danej
maszyny korzystający nadal
z niej korzysta, gdyż właściciel, w sensie praktycznym,
się nie zmienia.
Leasing zwrotny może pełnić
wyjątkowo silną funkcję kredytową. Posiadające własną flotę maszyn firmy budowlane
w przypadku znalezienia się
w trudnej sytuacji grożącej
utratą bieżącej płynności finansowej, mogą rozważyć
sprzedaż własnych środków
trwałych. Jeżeli sprzęt nie ma
wad prawnych i znajduje się
w należytym stanie technicznym, to nic nie stoi na przeszkodzie, by zawrzeć transakcję z firmą leasingową zapewniając sobie jednocześnie prawo ich dalszego użytkowania.
W ten sposób firmy mogą poprawić swą sytuację odzysku-

jąc płynność finansową. Taka
konstrukcja umowy powoduje,
że dzięki sumie uzyskanej ze
sprzedaży maszyny jej zbywca zwiększa swoje aktywa obrotowe i może wykorzystać je
na przykład na inwestycje mogące przynieść szybszy i wyższy dochód. Umowa leasingu
zwrotnego zwiększa więc płynność finansową danego przedsiębiorstwa. Może ono wystawić na sprzedaż należące
do niego środki inwestycyjne,
urządzenia techniczne w postaci pojazdów i maszyn, specjalistycznego osprzętu, a nawet nieruchomości, takich jak
biura lub pomieszczenia wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności. Istotną
zaletą takiego rozwiązania jest
jednocześnie to, że zbywca
korzystać może ze wszystkich
zalet leasingu, w tym z przewidzianych przepisami korzyści
kapitałowych i podatkowych.
Leasing zwrotny może stano-

wić korzystne rozwiązanie dla
firm, które posiadają wysokiej
wartości
środki
trwałe,
przy jednoczesnym niedoborze kapitału obrotowego.
Dzięki leasingowi zwrotnemu
może w stosunkowo krótkim
czasie pozyskać środki
na konkretne inwestycje. Czy
leasing zwrotny stanowi rozwiązanie dla każdego? Leasingodawcy przekonują, że
tak. Ich zdaniem to narzędzie
finansowe może być z powodzeniem wykorzystywane zarówno przez duże, średnie,
jak i małe firmy.
Z leasingu korzystać mogą
także firmy zamierzające doposażyć maszyny będące ich
własnością lub wzięte w leasing. W drugim z przypadków zwrócić się muszą do tego samego finansującego.
Po podpisaniu stosownej
umowy mogą wówczas sfinansować na przykład specjalistyczne narzędzia robocze
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Manitou Group – rok pełen okrągłych jubileuszy
W tym roku minęło sześćdziesiąt lat od wyprodukowania pierwszego terenowego wózka widłowego Manitou. Powody do świętowania ma też spółka Manitou Polska obchodząca jubileusz dziesięciolecia działalności
Manitou Group zorganizowało swe urodziny w bardzo oryginalnym miejscu – w Musée
Des Arts Forains, gdzie zgromadzono zabytkowe karuzele i inne urządzenia służące
rozrywce na terenie lunaparków i wesołych miasteczek.
Tchnące historią zabudowania pomieściły tego dnia także kilkanaście całkiem nowych obiektów znacznie odbiegających
wiekiem
od większości muzealnych
eksponatów – maszyny
i sprzęt produkcji Manitou.
Czerwone ładowarki teleskopowe,
wózki
widłowe
i platformy robocze stanęły
w karnym rządku wzdłuż
wejścia upewniając licznie
przybyłych gości, że dobrze
trafili. To jednak nie one grały główną rolę tego wieczoru, stanowiły bowiem tylko
oprawę dla osobistych spotkań pracowników i współpracowników francuskiej firmy. A gospodarzami wieczoru byli – legenda Manitou
czyli Marcel Braud, konstruktor jubileuszowego wózka,
ponad 80-letni senior rodu
oraz inni członkowie rodziny,
w której władaniu od
samego początku znajduje
się Manitou Group. Wychodząc po kolei na scenę
wspominali dzieje firmy, wymieniali wszystkich, którzy
przyczynili się do jej sukcesu. Rodzinny charakter Grupy Manitou jest jej największą siłą – twierdzi szef Manitou Polska, Wojciech Rzewuski, w którego towarzystwie mieliśmy przyjemność
uczestniczyć w uroczystej
gali. Marcel Braud, choć już
nie sprawuje żadnych funkcji w zarządzie firmy, nadal
pojawia się w jej siedzibie
doglądając
wszystkiego
osobiście. Był także ważną

Gospodarzami wieczoru byli – Marcel Braud, ponad 80-letni senior rodu oraz inni członkowie rodziny, w której władaniu od samego początku znajduje się Manitou Group

Ci, którzy twierdzą, że na urodzinowej imprezie najważniejszy jest tort, byli z całą
pewnością usatysfakcjonowani tym, co zobaczyli w Paryżu

Wydawca Pośrednika Budowlanego Jacek Barański i dyrektor generalny Manitou
Polska Wojciech Rzewuski prowadzili długie kuluarowe rozmowy

postacią tego wieczoru,
a w ciągu dnia można go było spotkać w stoisku Manitou na Intermacie.
Manitou ma zresztą także inne, jeszcze lepsze powody
do świętowania. Michel Denis, prezes i dyrektor generalny, z dumą ujawnił, że Grupa
osiągnęła właśnie nowy rekord kwartalny – wzrost przychodów o ponad dwadzieścia jeden procent. Firma
w pełni wykorzystała korzystne tendencje rynkowe we
wszystkich regionach geograficznych i wszystkie sektory biznesowe, wprowadziła
także
nowe
produkty.
W czwartym kwartale ubiegłego roku Manitou Group odnotowało rekordowy wzrost liczby zamówień. Łącznie opiewały one na imponującą kwotę 870 milionów euro.
Aby sprostać takiemu zapotrzebowaniu i skrócić czas
dostaw, w porozumieniu z
renomowanymi dostawcami
Manitou Group podjęło
decyzję o zwiększeniu produkcji. Plany działania wdrożone dla dostosowania jej
do obecnego popytu powinny
zacząć funkcjonować do końca pierwszej połowy roku, co
zwiastuje także znakomite wyniki kolejnych miesięcy. Manitou Group spodziewa się
wzrostu przychodów o piętnaście procent w porównaniu
z rokiem ubiegłym.
Także Manitou Polska ma co
świętować – w tym roku mija
bowiem dziesięć lat od powstania firmy. I także na naszym rynku bardzo dobrze się
dzieje, zamówienia i sprzedaż
osiągają rekordowe wartości.
Jak wynika z deklaracji zarządu Manitou Group, firma
sprosta oczekiwaniom użytkowników i po zwiększeniu
produkcji dostarczy im potrzebny sprzęt. Polscy klienci
Manitou ze wszystkich branż,
nie tylko budowlanej, mogą
więc spokojnie zamawiać kolejne czerwone maszyny.
www.manitou.com/pl/
Pośrednik Budowlany
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Jakość ma swoją cenę!
– Naszą rozmowę wypada rozpocząć mi od gratulacji. Firma, którą tworzył Pan od podstaw i stoi na jej czele
do dziś, działa już od ćwierćwiecza…
– Bardzo dziękuję za gratulacje. Cieszę się, że pamiętał Pan
o naszym jubileuszu. Przyznam, że ja sam w natłoku codziennych obowiązków czasem zdaję się o nim zapominać.
– Gdy spogląda Pan wstecz, to…
– …odczuwam olbrzymią satysfakcję. Przede wszystkim z tego, że w ciągu minionych dwudziestu pięciu lat udało mi się
zebrać zespół wspaniałych, kompetentnych, ambitnych pracowników. Zapewniają oni siłę firmie i gwarantują jej rozwój.
Firma to w moim przekonaniu przede wszystkim tworzący ją
ludzie. Z całą pewnością jest to nasz największy kapitał.
– W roku 1993 tworząc polskie przedstawicielstwo firmy
Wacker był Pan zdany wyłącznie na siebie…
– To prawda, tworzyłem wszystko od podstaw, zbierałem doświadczenia, cieszyłem się sukcesami i wyciągałem wnioski
z niepowodzeń. Cały czas starałem się także pozyskiwać
do współpracy ludzi, którzy pomogliby mi realizować moją
strategię rozwoju firmy. Jak już mówiłem, udało mi się stworzyć zgrany zespół, a moja rola w firmie zmieniła się diametralnie. dziś ogranicza się ona do stymulowania pewnych działań,
nakreślania strategii czy analizowania bieżącej sytuacji rynkowej. Mam to szczęście, że doskonale rozumiem się ze swoimi
współpracownikami. Lubimy ze sobą pracować, dużo rozmawiamy. Oczywiście nie zawsze jest różowo. Bywa, że nasze
dyskusje są dość burzliwe. Jednak nawet jeżeli czasami dochodzi do sporów, to są one konstruktywne. Uważam, że różnica zdań i wypracowany wspólnie kompromis stanowią olbrzymią korzyść dla firmy, napędzają bowiem jej działanie.

Rozmowa z Mariuszem Pietraszewskim,
dyrektorem generalnym i prokurentem
firmy Wacker Neuson Polska
ki, fuzji z austriackim Neusonem produkującym koparki, czy
przejęcia amerykańskiej firmy Ground Heaters wytwarzającej
podgrzewacze nawierzchniowe. Oznaczało to wyjście poza sferę lekkiego sprzętu, co stanowiło oczywiście novum
i spore wyzwanie także dla polskiego przedstawicielstwa firmy. Także dla mnie osobiście, moim królestwem był bowiem
drobny sprzęt w rodzaju ubijaków czy płyt zagęszczających.
W tej sytuacji konieczne było przestawienie naszej sieci dystrybucyjnej. Żartowałem nawet, że handlowcy będą spoglądać
na naszą dotychczasową ofertę przez lupę.

– Cofnijmy się na chwilę do minionego stulecia. W jaki
sposób zetknął się Pan z firmą Wacker?
– Choć z wykształcenia jestem inżynierem budowlanym, to
nigdy nie praktykowałem na placu budowy. Utrzymywałem
jednak stałe kontakty z branżą i zbierałem doświadczenia
menedżerskie. W młodym inżynierze była silna chęć do poszerzania wiedzy o nie znanych u nas wówczas rozwiązaniach technologicznych, nowych maszynach i urządzeniach. W taki właśnie sposób zetknąłem się z firmą Wacker. Zaintrygowały mnie zarówno jej bogate tradycje, jak
i innowacyjne rozwiązania technologiczne. Nawiązałem
kontakt z firmą, a po pewnym czasie zacząłem z nią współpracować. W roku 1993 zadanie tworzenia przedstawicielstwa w Polsce powierzył mi osobiście należący do piątego
pokolenia właścicieli doktor Ulrich Wacker.

– Poszerzenie palety produkcyjnej okazało się krokiem
w dobrym kierunku, pozwoliło też chyba łatwiej przetrwać trudne lata 2011-13?
– Z całą pewnością. Firma zareagowała w odpowiednim momencie, gdy okazało się, że nasi klienci potrzebują większych
maszyn. Na przykład nie tylko ubijaków, ale także koparek czy
ładowarek. Właśnie dlatego w naszej ofercie są tego typu maszyny. Dużym ułatwieniem dla nas było to, że nie musieliśmy
pozyskiwać na nie nowych klientów, lecz zaoferowaliśmy cięższy sprzęt dotychczasowym. Został on bardzo dobrze przyjęty, co sprawiło, że Wacker Neuson Polska nie tylko wyszedł ze
wspomnianego przez Pana trudnego dla branży okresu obronną ręką, ale wręcz umocnił swą pozycję. Pozwala to z optymizmem myśleć o przyszłości.

– Od tego czasu wiele się zmieniło. Choćby nazwa i paleta produkcyjna firmy. Jeszcze do roku 2005 wytwarzała ona wyłącznie mniejsze maszyny i urządzenia do robót betoniarskich, zagęszczania asfaltu i gruntu…
– Chcąc sprostać zmieniającym się potrzebom rynku Wacker
poszerzył ofertę produkcyjną i wszedł na giełdę. Odbyło się to
za sprawą przejęcia firmy Weidemann wytwarzającej ładowar-

– A jak ocenia Pan rozwój polskiego rynku w ciągu minionego ćwierćwiecza? Czy zmniejszył się dystans dzielący nas od rynków wiodących?
– Oczywiście na przestrzeni minionego ćwierćwiecza rynek
zmienił się diametralnie. Rynek okrzepł, klienci przestali dokonywać wyborów kierując się wyłącznie ceną zakupu. Zaczynają brać pod uwagę także inne czynniki, jak choćby wy-
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dajność, ekonomikę eksploatacji czy spadek wartości. Nie
ukrywam, że bardzo mnie to cieszy. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu. Otóż Wacker Neuson Polska oferuje sprzęt
najwyższej jakości. Wydajny, ekonomiczny, bezpieczny
i komfortowy, ale z pewnością nie należący do najtańszych.
Dlatego też czynimy wszystko, by nabywca poznał i docenił
jego walory, by nie było mu obojętne, od kogo i jakiej marki
maszynę kupuje. Żeby zdał sobie sprawę, że o tym, czy maszyna jest droga czy tania, decyduje cały okres jej eksploatacji. Cena zakupu to tylko punkt wyjściowy. Myślę, że udaje się nam uzmysłowić to klientom, dlatego też w wielu segmentach Wacker Neuson Polska należy do liderów krajowego rynku. Naszym atutem jest reprezentowanie producenta
dysponującego zaawansowaną technologią, przykładającego szczególne znaczenie do jakości. Nabywca naszego
sprzętu zyskuje poczucie bezpieczeństwa. Oferujemy doskonałe, najwyższej jakości maszyny, a nasi klienci akceptują fakt, że musi to mieć swoją cenę.
– Czasy, gdy całą firmę utrzymywał dział handlowy należą
definitywnie do przeszłości. Prosta sprzedaż dziś już nie
wystarczy, klienci oczekują większego wsparcia od dostawców sprzętu przez cały okres jego eksploatacji…
– To prawda, dlatego konsekwentnie rozwijamy ofertę usług
posprzedażowych stawiając sobie za cel ustanawianie standardów i propagowanie nowatorskich rozwiązań. Nie możemy poprzestać na tym co osiągnęliśmy do tej pory. Wacker
Neuson Polska ma w swojej ofercie innowacyjne produkty,
które – o tym jestem głęboko przekonany – wcześniej czy później zyskają pełną akceptację. Chcąc utrzymać swą pozycję,
nie możemy ograniczać się do dopasowywania naszej oferty
do aktualnych potrzeb rynku, ale musimy wręcz je uprzedzać.
Chodzi o to, by być o przysłowiowy krok przed konkurencją.
Właśnie dlatego od lat konsekwentnie promujemy możliwości
maszyn specjalistycznych, choćby minikoparek i małych ładowarek, które – w tandemie – są bardziej ekonomiczne
w eksploatacji niż koparko-ładowarka.
– Czy uda się zdetronizowanie królowej polskich maszyn
budowlanych, jaką jest koparko-ładowarka?
– To już się stało. Wyniki sprzedażowe firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu Maszyn Budowlanych wyraźnie pokazują, że najchętniej kupowaną maszyną w roku 2017 była minikoparka. Zainteresowanie tego typu maszynami stale rośnie. W roku 2010
w Polsce nabywców znalazło około trzystu jednostek. Dziś rynek
wchłania ich czterokrotnie więcej. Bardzo mnie to cieszy, bo minikoparka stanowi nasz kluczowy produkt. Obserwuję dążność
polskich firm do stosowania nowoczesnych maszyn i urządzeń.
Dotyczy to szczególnie segmentu maszyn kompaktowych
od trzech do piętnastu ton. W porównaniu z krajami Europy Zachodniej nasycenie rynku w tym segmencie jest wciąż niewielkie.
– Aby na trwałe zepchnąć z pierwszego stopnia podium
koparko-ładowarkę potrzeba dwóch maszyn, nie tylko
minikoparki, ale także kompaktowej ładowarki.
– Rozwój rynku maszyn kompaktowych nie jest taki, jak można by było oczekiwać. Wyraźnie wyhamował i nie jest w stanie
przebić bariery kilkuset maszyn sprzedawanych rocznie.
Wkładamy na co dzień bardzo dużo pracy, by zmienić podejście użytkowników. Liczymy, że rynek wreszcie ruszy. Mniej-

sze ładowarki stosować można nie tylko do przeładunku i prac
ziemnych, a dzięki olbrzymiej liczbie narzędzi roboczych także do całego szeregu rozmaitych prac w budownictwie, branży komunalnej i przemyśle.
– Wacker Neuson SE podkreśla, że jego celem jest produkowanie maszyn nie tylko wydajnych, ale także niezawodnych, bezpiecznych i komfortowych…
– Mamy tu do czynienia z pewnymi wymogami formalnymi dotyczącymi bezpieczeństwa i komfortu obsługi maszyn. Konieczność spełnienia coraz bardziej wyśrubowanych norm, zarówno unijnych, jak i obowiązujących w poszczególnych krajach, stawia coraz większe wymagania przed producentami.
Wacker Neuson od samego początku stawiał sobie za cel zapewnienie operatorowi maszyny pełnego bezpieczeństwa i jak
najwyższego komfortu pracy. Tylko wtedy pracuje on chętnie,
a dzięki temu efektywnie. Właśnie dlatego inżynierowie firmy
Wacker Neuson dokładają wszelkich starań, by tworzyć konstrukcje maszyn, które będą nie tylko wydajne, ale także przyjazne dla operatorów. Powinni oni skupić się na swojej pracy,
a nie „walczyć” z maszyną. Chciałbym też podkreślić rolę
wzornictwa. Maszyny Wacker Neuson nie bez przyczyny są
nagradzane za ładny wygląd.
– Proszę powiedzieć kilka słów na temat kierunków rozwoju Wacker Neuson w Polsce. Czy ambicją firmy jest
nadal obecność we wszystkich regionach kraju?
– Tu nic się nie zmieniło, chcemy być obecni w całej Polsce. Potencjał poszczególnych regionów przecież stale się zmienia, co
ma związek z planowanymi i już realizowanymi inwestycjami.
Wacker Neuson Polska oferuje dziś bardzo szeroki wachlarz
sprzętu, począwszy od narzędzi ważących pół kilograma,
a skończywszy na maszynach piętnastotonowych. Zakładam
zatem, że w każdym regionie znajdzie się klient zainteresowany
którymś z oferowanych przez nas urządzeń. Uważam, że w najbliższych latach maleć będzie sprzedaż maszyn uniwersalnych,
a zwiększać zainteresowanie specjalistycznym sprzętem
do konkretnych robót. Patrzę w przyszłość z optymizmem. Uważam, że nabywców znajdą zawsze maszyny wydajne, bezpieczne i ekonomiczne w eksploatacji. Czyli właśnie takie, jakie oferuje Wacker Neuson Polska. Chcemy, aby nasza oferta była jak
najbardziej kompleksowa i elastyczna. Jeżeli klient w danym
momencie nie może zdecydować się na zakup maszyny, to
chętnie udostępnimy mu ją w innej formie. Na przykład wynajmiemy, by mógł ją przetestować na własnym placu budowy
i przekonać się, czy spełnia jego oczekiwania. Dużą wagę przywiązujemy również do funkcjonowania sieci serwisowej.
– Czy wynajmując maszyny nie robicie sami sobie konkurencji? W takiej sytuacji sprzedaż może spadać…
– Wprost przeciwnie, nasze analizy wykazują, że wypożyczając
maszyny i sprzęt przyczyniamy się do napędzania sprzedaży.
Dzieje się tak także z tego względu, że wypożyczyć u nas można wszelkie nowości z asortymentu Wacker Neuson. Promujemy w ten sposób różnego rodzaju nowinki techniczne, podpowiadamy, jak ułatwić sobie pracę na budowie. Przemawia to lepiej do naszych klientów, dlatego też często po okresie wynajmu decydują się oni na zakup naszych maszyn i sprzętu.
Rozmawiał: Jacek Barański
Pośrednik Budowlany
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Hitachi ZX225USRLC-6 nie zna kompromisów!
Nasza wyprawa do Lublina okazała się ze wszech miar interesująca.
Choć trasa z Warszawy przeplatana gęsto placami budowy nieco się
przeciągała, to nikt nie narzekał. Zyskaliśmy możliwość obejrzenia wielu
pracujących maszyn, a w Lublinie przez kilka godzin obserwowaliśmy
prawdziwą perełkę, jaką okazała się koparka Hitachi ZX225USRLC-6
Nie bez przyczyny lubelska firma Taylor zdecydowała się
na koparkę w wersji z krótkim
tyłem. Wynika to z charakteru
prowadzonych przez nią prac
przy budowie sieci sanitarnych, gazowych i wodociągowych oraz cieplnych. Najczęściej wykonywać je trzeba

mawiamy o głównych zaletach
koparki, raz po raz powraca
kwestia bezpieczeństwa i komfortu pracy. – Oczywiście liczą
się dla mnie parametry maszyny
pozwalające wykonywać zadania
szybko i bezproblemowo, ale
ważne jest także miejsce, w którym każdego dnia przebywam

przez wiele godzin – mówi Wiesław Kawalec. W przypadku
koparki ZX225USRLC-6 jest to
nowej
generacji
kabina o wzmocnionej konstrukcji.
Operator podkreśla jej doskonałe wyciszenie i zabezpieczenie przed wnikaniem kurzu i zanieczyszczeń. Nie narzeka rów-

Konstruktorzy koparki Hitachi ZAXIS 225USRLC-6 kierowali się w swych pracach zamysłem stworzenia maszyny wyróżniającej
się wydajnością, produktywnością, komfortem, trwałością i niezawodnością

na ograniczonej przestrzeni,
w gęstwinie miejskiej zabudowy, w terenie zadrzewionym
czy na drogach przy otwartym
sąsiednim pasie ruchu. W takich warunkach, gdzie naprawdę nietrudno o kolizję, sprawdzają się koparki o ze skróconym tyłem o małym promieniu
obrotu. Wiesław Kawalec, operator koparki, zyskuje dodatkowe poczucie bezpieczeństwa
mogąc posiłkować się dającą
wysokiej jakości obraz kamerą
wsteczną. Dzięki temu obserwuje obszar za przeciwwagą
maszyny, zmniejszając do minimum ryzyko kolizji. Gdy roz14 Pośrednik Budowlany

Możliwość kompensacji recyrkulacji siłownika ramienia oraz zastosowanie hydraulicznych układów pomocniczych pozwalają na przyspieszenie ruchów ramienia

nież na brak przestrzeni, co
akurat w przypadku maszyn
ze ściętym tyłem nie jest tak
oczywiste. Przeniesienie monitora oraz inne umiejscowienie drzwi ułatwiło zajmowanie miejsca w kabinie i wychodzenie z niej. Przy okazji
operator zyskał też więcej
przestrzeni na nogi.
Wśród elementów wyposażenia mających wpływ
na komfort pracy możemy
wymienić regulowany wielopłaszczyznowo wygodny fotel oraz umieszczoną w kabinie wykonaną z bardzo trwałego tworzywa konsolę. Operator może przesunąć oba
elementy ku tyłowi, co pozwala mu na przyjęcie wygodniejszej pozycji podczas
pracy. A tę ułatwia wielofunkcyjny monitor z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym
o przekątnej siedmiu cali. Jego ekran stał się teraz bardziej czytelny. Dodatkowym
atutem jest też to, że pojawiające się na nim komunikaty
są w języku polskim. Korzystając z monitora operator
w łatwy sposób sprawdzić
może poziom oleju silnikowego. Kontrolki ostrzegawcze
informują go o potrzebie wymiany filtrów oleju hydraulicznego i paliwa. Ponadto może ustawić harmonogram wykonywania rutynowych prac
serwisowych.
Większość
z nich, na przykład wymianę
wszystkich filtrów, przeprowadzić można z poziomu
gruntu. Prace wymagające
przebywania na górnej części
maszyny ułatwiają antypoślizgowe maty i schodki.
Równie bezpiecznie jest we
wnętrzu
kabiny.
Także
w przypadku ewentualnego
przewrócenia się maszyny.
Zważywszy na bardzo dobre
wyważenie taka sytuacja należy do ostateczności. – Pracuje mi się bardzo bezpiecznie. Mimo zwartych gabarytów i skróconego tyłu maszyna jest stabilna. Nie ma problemów ze statecznością nawet na pełnym wysięgu.
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Przednie przeszklenia sięgające aż do podłogi poprawiają
widoczność do przodu. Dobrze widzę także na boki, mogę obserwować zarówno łyżkę, jak i inne maszyny oraz ludzi znajdujących się w pobliżu – tłumaczy operator.
Koncepcja konstrukcyjna modelu ZX225USLC-6 produkowanego w największej na świecie fabryce koparek w Japonii
przewidywała połączenie maksymalnej wydajności oraz
zwiększenia zakresu zastosowań przy najniższych z możliwych kosztach bieżącej eksploatacji. Działania inżynierów
Hitachi miały na celu maksymalne przyspieszenie cykli roboczych przy jednoczesnym
ograniczeniu zużycia paliwa.
Skupili się na pięciu najważniejszych kwestiach, jakimi są

czeniu zużycia paliwa. Analiza pracy maszyn w trudnych
i średnio trudnych warunkach
roboczych wykazała, że przeciętnie może być ono niższe
nawet o dziewięć procent
w porównaniu z wynikami
osiąganymi przez koparki Hitachi poprzedniej generacji.
Człowiek szybko przyzwyczaja się do dobrych rozwiązań.
Nie dziwi zatem, że Wiesław
Kawalec chwali swą maszynę
za szybkość cykli, precyzję
działania i moc układu hydraulicznego oraz niskie zużycie paliwa. Podkreśla także
zalety wzmocnionych elementów
konstrukcyjnych,
między innymi ramy podwozia i potrójnie łamanego wysięgnika. Wzmocnione zostało też przednie koło napinające i cylinder napinacza. Wy-

zastrzyk mocy. Jest to wprost
nieocenione podczas kopania
oraz podnoszenia w szczególnie trudnych warunkach – tłumaczy operator.
Obsługujący koparkę korzystać może nawet z jedenastu

rze trybu Eco potrafi zużyć
nawet o osiemnaście procent
mniej paliwa. Bynajmniej nie
dzieje się to kosztem spadku
wydajności. Marnowaniu paliwa zapobiega funkcja automatycznego wyłączania silni-

Potrójnie łamany i składający się bardzo szybko wysięgnik umożliwia skuteczne
kopanie przy ścianach i blisko gąsienic maszyny

Podczas obrotów tył koparki praktycznie nie wystaje poza obrys gąsienic, co ma
niebatelny wpływ na ograniczenie ryzyka kolizji z przeszkodami

wydajność, ekonomika eksploatacji, wygoda i niezawodność.
W celu ich zapewnienia do produkcji koparek stosowane są
wyłącznie podzespoły i komponenty
pochodzące
od sprawdzonych dostawców.
Jednym z nich jest uznawany
za niezawodny i ekonomiczny
silnik Isuzu, stanowiący główny napęd maszyny. W połączeniu z gruntownie zmodernizowanym układem hydraulicznym Trias jednostka ta
podnosi wydajność maszyny
przy jednoczesnym ograni-

dłużenie górnych i dolnych
osłon silnika spowodowało
spadek naprężeń o czterdzieści procent. – Pracuję na naprawdę mocnej maszynie wyposażonej w cały szereg układów ułatwiających wykonywanie codziennych zadań. Który
z nich cenię sobie najbardziej? Bardzo pomocny jest
na przykład dodatkowy układ
hydrauliczny zwiększający
prędkość składania ramienia.
Gdy zachodzi taka konieczność, korzystać mogę także
z funkcji dającej dodatkowy

W czasie krótkiej przerwy w pracy
Wiesława Kawalca pochłonęła lektura

trybów roboczych, które można zapisać w komputerze sterującym. Umożliwia to szybką
identyfikację podłączanego
osprzętu i wybór optymalnego trybu jego obsługi. Jest to
szczególnie istotne w przypadku korzystania z narzędzi
wymagających wielokrotnego przepływu oleju o dużej
objętości. Pozwala także zoptymalizować wydajność, zużycie newralgicznych elementów i koszty bieżącej eksploatacji. I tak, operator wykonując lżejsze prace przy wybo-

ka koparki, gdy ta pozostaje
przez dłuższy czas w stanie bezczynności. Podzespołem mającym wpływ na ekologię jest także katalizator służący do automatycznego
neutralizowania substancji zanieczyszczających atmosferę.
W redukcji poziomu tlenku
azotu pomaga także turbosprężarka o zmiennej geometrii i układ EGR z chłodnicą
o dużej przepustowości.
Standardowe wyposażenie
maszyny stanowi system telematyczny umożliwiający
gromadzenie i analizę danych dotyczących między innymi wybranego trybu roboczego, czasu pracy, zużycia
paliwa czy wreszcie lokalizacji. Informacje trafiają na serwer firmy Hitachi, a właściciel
maszyny ma do nich dostęp
za pośrednictwem Internetu
przez całą dobę, siedem dni
w tygodniu. Dane te może
wykorzystywać w celu sprawniejszego zarządzania flotą
oraz optymalizowania bieżących kosztów eksploatacji oraz obsługi serwisowej.
www.kiesel-poland.pl
Pośrednik Budowlany
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Hyundai R18-9 – zgrabna dwutonówka
Konstruktorzy koparki gąsienicowej Hyundai R18-9 dobrze wykonali
swoje zadanie. Owoc ich pracy ważący prawie dwie tony imponuje
szybkością cykli roboczych, mocą silnika, wydajnością pomp oraz solidnością wykonania podwozia, ramienia i wysięgnika. Hyundai zapewnia, że to tylko niektóre z zalet nowej minikoparki
Optymalizacja konstrukcji
podwozia maszyny pozwala
skompensować naprężenia
zewnętrzne. Rama podwozia
wykonana została ze stabilnych profili o budowie
skrzynkowej. Tylna płyta wykonana z niezwykle mocnej
stali odznacza się wyjątkową
wręcz wytrzymałością.
Wszystkie manipulatory i elementy obsługowe koparki
umiejscowiono tak, by były łatwo dostępne dla operatora.
Dzięki temu na jednym ogniu
udaje się piec dwie pieczenie.
Obsługujący maszynę zyskuje większy komfort pracy, co
przyczynia się też do podniesienia jej produktywności.
Wzmocniono także konstrukcję ramienia i wysięgnika maszyny, co umożliwia bezproblemową pracę nawet w najtrudniejszych warunkach roboczych. Hyundai wykorzystuje do produkcji nowej koparki starannie wyselekcjonowane najwyższej jakości
komponenty. Siłowniki hydrauliczne, łożyska i tuleje
o długiej żywotności pomagają w dłuższej perspektywie
w sposób istotny zmniejszyć
koszty eksploatacji maszyny.
Zsynchronizowanie działania
joysticka i głównej jednostki
sterującej koparki pozwoliło
konstruktorom
zwiększyć
płynność i przyspieszyć wykonywanie cykli roboczych.
W ten sposób udało się także
ograniczyć wydatek energii
i zmniejszyć kawitację, która
polega na powstawaniu i nagłym zanikaniu w cieczy pęcherzyków gazowych, czemu
towarzyszą gwałtowne zmiany ciśnienia. Jest to szkodliwe zjawisko, przyspiesza bowiem proces zużycia przewodów hydraulicznych.
16 Pośrednik Budowlany

Amago zaprezentuje walory minikoparki Hyundai R18-9 podczas imprez targowych
Autostrada Polska w Kielcach oraz Wod-Kan w Bydgoszczy

Konstruktorzy Hyundaia wzmocnili konstrukcję ramienia i wysięgnika maszyny, co
umożliwia bezproblemową pracę nawet w najtrudniejszych warunkach roboczych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa operatorowi maszyny i innym pracownikom placu budowy przebywającym
w jej pobliżu, konstruktorzy
zadbali o zabezpieczenie wysięgnika przed niekontrolowanym opadaniem. Zwarte
gabaryty maszyny umożliwiają jej bezproblemową pracę

na placach budowy o ograniczonej przestrzeni, na przykład wzdłuż ścian budynków.
Minikoparka Hyundai R18-9
napędzana jest sprawdzonym
w praktycznym działaniu silnikiem Mitsubishi L3E. Jednostka napędowa wyróżnia się dużą kulturą pracy, umiarkowanym zużyciem paliwa oraz ni-

ską hałaśliwością. Precyzyjnie
działający układ hydrauliczny
w pełni wykorzystuje moc silnika, co przekłada się na osiągnięcie optymalnej wydajności
przy wykorzystaniu szerokiej
gamy dodatkowych narzędzi
roboczych. W przypadku koparki R18-9 przekłada się to
na istotne obniżenie kosztów
bieżącej eksploatacji.
Minikoparka wyposażona została w przestronną kabinę,
w której wygodne miejsce dla
siebie znajdzie nawet operator o słusznej posturze. Komfort pracy zapewnia mu regulowany wielopłaszczyznowo
fotel, wygodne podłokietniki
oraz ergonomiczne joysticki.
Duża powierzchnia przeszkleń i wąskie słupki dają
z kolei doskonałą widoczność
na cały obszar roboczy.
Różne wskazówki i komunikaty pojawiające się na monitorze pozwalają obsługującemu maszynę na bieżąco śledzić jej parametry robocze.
W celu monitorowania pracy
koparki operator korzystać
może z siedmiu kontrolek
ostrzegawczych, a także
wskaźników temperatury cieczy chłodzącej i poziomu paliwa oraz licznika godzin.
Dźwignia bezpieczeństwa
umieszczona w lewej części
konsoli ma zadanie zapobiegania próbom opuszczenia
kabiny przez operatora podczas pracy koparki. W czasie,
gdy maszyna przemieszcza
się z większą prędkością, obroty jednostki napędowej regulowane są automatycznie
w zależności od obciążenia.
Konstruktorzy koparki R18-9
zadbali o ułatwienie jej obsługi serwisowej. Szeroko otwierane pokrywy umożliwiają serwisantom i mechanikom dostęp do wszystkich newralgicznych podzespołów oraz
punktów podlegającej częstej
inspekcji. Bardzo usprawnia
to przeprowadzanie bieżących przeglądów
oraz ewentualne naprawy maszyny.
www.amago.pl
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Dressta TD-15R przyspiesza pociągi
Modernizacja newralgicznego szlaku kolejowego Warszawa-Poznań
ma pozwolić na poprawę przepustowości linii, podniesienie poziomu
bezpieczeństwa oraz osiągnięcia prędkości przejazdowej do 160 km/h
przez pociągi dalekobieżne. Roboty na pierwszym, sześćdziesięciokilometrowym odcinku mają zakończyć się w lipcu tego roku
Prace, których wykonanie
przewidziano na dwa lata
obejmują między innymi
kompleksową wymianę nawierzchni torowej wraz z profilowaniem ław torowiska,
mechaniczne czyszczenie
oraz uzupełnienie podsypki,
remont przepustów i mostu.
Konieczna okazała się też
modernizacja sieci trakcyjnej
i wymiana około dwudziestu
czterech kilometrów torów.
Kierujący pracami zdecydowali o całkowitym zamknięciu
ruchu na remontowanym odcinku. Równoczesne prace
na dwóch torach pozwolą
skrócić czas robót budowlanych z planowanych początkowo 51 do niespełna 24
miesięcy. Co się zmieni
po remoncie? Najważniejszą
zmianę odczują pasażerowie
pociągów dalekobieżnych,
które będą mogły przemierzać wyremontowany odcinek z prędkością 160 km/h.
By dotrzymać terminu niezbędna jest optymalna organizacja robót i stosowanie niezawodnych maszyn. Takich
jak średniej wielkości spycharka gąsienicowa Dressta
TD-15R pracująca przy wymianie torów i rozjazdów oraz
remontach nawierzchni torowej i drogowej na przejazdach. Operatorzy spycharki
chwalą sobie jej niezawodność wynikającą z prostoty
konstrukcji oraz nieskomplikowaną codzienną obsługę
serwisową. Podkreślają też
zalety dwubiegowego mechanizmu skrętu – jedynego
w swoim rodzaju rozwiązania
konstrukcyjnego stosowanego wyłącznie w spycharkach
Dressta. Umożliwia ono wykonywanie łagodnych skrętów
z zachowaniem pełnej mocy
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TD-15R wyznacza standardy i jest efektem doświadczenia konstruktorów Dressty
w projektowaniu bardzo wydajnych i efektywnych spycharek gąsienicowych

Optymalne parametry spycharki osiągane są dzięki wyjątkowej równowadze pomiędzy masą i przyczepnością, a także mocą silnika i siłą uciągu

Spycharka wyposażona została fabrycznie w opcję „Trimble Ready”. Umożliwiła
ona błyskawiczny montaż systemu sterowania pracą 3D

na obu gąsienicach oraz
zwrotów w miejscu. Konstrukcja zapewnia doskonałe warunki uciągu w różnego rodzaju pracach i warunkach terenowych. Jest to możliwe dzięki jednoczesnemu poruszaniu
się obu gąsienic maszyny
z różną prędkością. W połączeniu z trzybiegową, w pełni
przełączalną pod obciążeniem skrzynią biegów, umożliwia operatorowi precyzyjną
pracę spycharką. Może się
ona bowiem poruszać z sześcioma różnymi prędkościami
zarówno do przodu, jak
i do tyłu. Mechanizm ten,
oprócz zwiększenia wydajności maszyny, umożliwia lepsze sterowanie nią na pochyłościach. Pozwala też ograniczyć zużycie się elementów
układu jezdnego i napędowego oraz zwiększa efektywność
pracy zrywakiem. System
przenoszenia napędu automatycznie dopasowuje prędkość
maszyny do warunków obciążenia osprzętu roboczego tak,
żeby osiągnąć optymalną siłę
spychania lub zrywania.
Oprócz parametrów roboczych wydajność spycharki
Dressta TD-15R determinuje
także komfort pracy operatora. Zapewnia go przestronna kabina. Dużej powierzchni
przeszklenia w drzwiach zapewniają doskonałą widoczność na obszar roboczy
przed maszyną, jak również
na oba naroża lemiesza. Bezpieczeństwo obsługującemu
maszynę zapewnia dwusłupowa osłona kabiny typu
ROPS. Przejrzysty pulpit z ergonomicznie rozmieszczonymi przyrządami kontrolnymi
zapewnia operatorowi łatwe
operowanie funkcjami maszyny. Za pomocą umieszczonego z lewej strony fotela joysticka sterować on może kierunkiem jazdy, zmianą biegów
i zakresów prędkości. Klawiszowe przełączniki ułatwiają
z kolei płynny wybór
wysokiego lub niskiego zakresu jazdy.
www.dressta.eu
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Żurawie gąsienicowe Liebherr Serii LR
Żurawie gąsienicowe Liebherr znajdują zastosowanie na całym świecie – sprawdzają się wszędzie tam, gdzie wymagane jest bezpieczne
i ekonomiczne przenoszenie najcięższych ładunków. Maszyny wyróżniające się ogromnym udźwigiem, imponującą wysokością podnoszenia
i zasięgiem są przy tym wyjątkowo mobilne i łatwe w sterowaniu
Wszystkie żurawie gąsienicowe Liebherr wyróżniają się
niezawodnością eksploatacji.
Dzięki wyjątkowo wszechstronnym systemom wysięgników i udźwigom sięgającym setek ton oferują one wyjątkowo szeroki zakres zastosowań. Solidna stalowa konstrukcja zapewniająca mniejsze zużycie i dłuższy okres
eksploatacji, zoptymalizowana technika napędu oraz doskonała obsługa transportu
i stawiania żurawia zapewniają optymalną efektywność wykorzystania dla użytkownika.
Trzystutonowy żuraw gąsienicowy LR 1300 SX przeznaczony do operacji podnoszenia i operowania dużymi ładunkami. Zachwyca swoją
niezwykłą mobilnością i elastycznymi zastosowaniami.
Do ciężkiego podnoszenia
żuraw może być wyposażony
w wysięgnik dużym udźwigu
w połączeniu z dodatkową ruchoma przeciwwagą dodatkowo zwiększającą udźwig.
Maksymalny udźwig wynoszący 300 ton, wysokość
podnoszenia 169 metrów
i promień pracy 115 metrów
sprawiają, że żuraw LR 1300
SX bardzo często używany
jest do prac konserwacyjnych i montażowych przy turbinach wiatrowych.
Doskonała wydajność i wysoka mobilność to cechy wyróżniające hydraulicznie napędzane dźwigi gąsienicowe
z wysięgnikiem kratowym
(seria LR), wyprodukowane
w fabryce Liebherr-Werk
Nenzing GmbH, w Austrii.
Nowe, najwyższej jakości
materiały i komponenty,
zwiększona precyzja systemu
sterowania, zoptymalizowana technologia napędu,
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a także doskonała obsługa
podczas transportu i montażu to tylko kilka cech, które
zapewniają optymalne wykorzystanie urządzenia. Jakość
i wydajność to czynniki, które
od wielu lat podkreślają trwałość i niezawodność mobilnych żurawi serii LR.
W przypadku dźwigów gąsienicowych Liebherr rentow-

go żurawia pomocniczego
przy montażu. Rentowność
ma również duże znaczenie
podczas eksploatacji gąsienic
żurawi. Nacisk konstruktorów
kładziony jest na niezawodne
i ekonomiczne funkcjonowanie dźwigu. Osiągnięto je
dzięki solidnym i trwałym
komponentom, niskiemu zużyciu paliwa i minimalnym po-

Do prac montażowych przy budowie mostu na rzece Białej firma IMB Podbeskidzie wykorzystywała pomalowany w swoje barwy dźwig Liebherr LR 1300 SX

ność i korzyści z ich stosowania rozpoczynają się już
w momencie ich transportu.
Warunkiem jego bezproblemowego przebiegu na wszystkich drogach jest odpowiednia
waga i gabaryty pojedynczych
elementów maszyny. Oznacza
to maksimum oszczędności
czasu oraz kosztów już zanim
dźwigi rozpoczną pracę
na miejscu przeznaczenia.
System samodzielnego montażu to rozwiązanie firmy Liebherr, które do minimum skraca czas załadunku i przygotowania maszyny do pracy. Nie
wymaga stosowania zwykłe-

trzebom w zakresie bieżącej
konserwacji. Wysoka elastyczność stabilnego systemu
wysięgnika umożliwia dostosowanie żurawia do określonych wymagań na placu budowy i szybką adaptację
do zmieniających się warunków użytkowania. System sterowania
Litronic
oparty
na technologii CAN-Bus zapewnia skuteczną kontrolę
wszystkich funkcji, w tym obliczanie obciążenia online.
Ergonomiczna konstrukcja
kabiny zapewnia operatorowi
widok na cały obszar roboczy. Nawet standardowe wy-

posażenie serii żurawi gąsienicowych Liebherr obejmuje
wiele innowacyjnych rozwiązań technicznych zapewniające łatwość obsługi.
Oprócz minimalnych wymaganiach w zakresie konserwacji urządzenia, efektywność jego wykorzystania
podnosi system telematyczny LiDAT. Transmisja danych
odbywająca się za jego pośrednictwem
pozwala
na kompleksowe zarządzanie
parkiem maszynowym, w tym
także pozycjonowanie dźwigu, co w efekcie optymalizuje jego obsługę. Dźwigi gąsienicowe Liebherr objęte są
opieką autoryzowanych centrów serwisowych. Dostawca
sprzętu oferuje też szkolenia
operatorów organizowane
w specjalistycznych ośrodkach szkoleniowych.
Ergonomicznie zaprojektowane stanowisko pracy zapewnia kierowcy nieograniczony dostęp do widoku obszaru roboczego. Już standardowe wyposażenie serii
żurawi gąsienicowych Liebherr obejmuje liczne innowacje techniczne, co znacznie ułatwia obsługę dźwigu
przez operatora.
Żurawie gąsienicowe Liebherr
wykonują prace dźwigowe także na polskich placach budowy. W ubiegłym roku w tatrzańskiej miejscowości Jankowej-Lipniczce w miejsce zniszczonej podczas powodzi przeprawy powstał nowy łukowy
most zbudowany przez przez
firmę Inżynieryjną IMB Podbeskidzie. Do prac montażowych
wykorzystywała ona dźwig
Liebherr LR 1300 SX. Betonowe prefabrykowane elementy
mostu o łącznej masie sześćdziesięciu ton w liczbie sześciu sztuk zostały przywiezione z bazy firmy wykonawczej a następnie podniesione
z naczepy i zamontowane
w miejscu przeznaczenia. Most
znajduje się pięć metrów nad poziomem
nurtu rzeki Biała.
www.liebherr.pl
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LiuGong ma plan i konsekwentnie go realizuje!
Dla koncernu LiuGong koniec ubiegłego roku stanowił punkt zwrotny. Firma w zadowalającej kondycji przetrwała okres recesji na światowych rynkach i ujawnia ambitne plany na przyszłość. Ich realizacja przynieść ma
umocnienie pozycji wśród czołówki producentów maszyn budowlanych
Produkcja zaawansowanych
technologicznie wyrobów
o wysokiej, powtarzalnej jakości stanowi klucz do sukcesu na światowych rynkach.
Takie spostrzeżenie przekazał Zeng Guang'an prezydent
Guangxi LiuGong Machinery
Co. Ltd. dziennikarzom branżowym podczas debaty dotyczącej rozwoju i konkurencyjności chińskiego przemysłu. – Nawet w najtrudniejszych
chwilach stawialiśmy konsekwentnie na inwestycje w badania i rozwój technologiczny naszych produktów. Było to w pełni uzasadnione i pozwoliło
w efekcie łatwiej przetrwać
trudny okres dla producentów
maszyn budowlanych. LiuGong
utrzymywał stały wzrost w ciągu
ostatnich kilku lat recesji,
a dzięki reformie organizacyjnej
i innowacjom technologicznym
LiuGong nie tylko zwiększył wydajność, ale także dokonał znaczącego przełomu zarówno
w zakresie produktów, jak
i technologii – powiedział.
Wśród najbardziej innowacyjnych produktów zdaniem prezesa Guangxi LiuGong Machinery Co. Ltd. na szczególną uwagę zasługuje ładowarka kołowa VL80A z wysięgnikiem o nowatorskiej konstrukcji. Nie bez przyczyny maszyna znalazła się w prestiżowym zestawieniu National Innovation List. Niektóre rozwiązania techniczne zastosowane w modelu VL80A mogą
znaleźć wykorzystanie w nowej generacji ładowarek kołowych LiuGong, co pozwoli
zwiększyć ich wydajność.
Prezes Guangxi LiuGong Machinery Co. Ltd. poinformował
też o wzmocnieniu aktywności
koncernu na międzynarodowych rynkach. Chińczycy
chcą działać w skali globalnej,
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dlatego zwiększyli moc produkcyjną swoich zakładów
w Indiach. W ubiegłym roku
sprzedali tam tysiąc sztuk różnego rodzaju maszyn budowlanych, co okazało się najlepszym wynikiem LiuGong India
od dziesięciu lat. Zeng Guang'an przypomniał też o inwestycjach w Polsce polegających na uruchomieniu nowych linii produkcyjnych w zakładach w Stalowej Woli. Produkowane tu spycharki, ukła-

wśród liderów światowego
rynku. Sprzedaż ładowarek
kołowych przekroczyła trzysta
pięćdziesiąt tysięcy sztuk,
wzrosła też aż o sto pięćdziesiąt procent liczba nabywców
koparek gąsienicowych. Poinformowano także, że całkowity przychód Grupy LiuGong
sięgnął 2,7 miliarda dolarów
amerykańskich. Prezes Zeng
Guang'an z optymizmem patrzy w przyszłość. – Z moich
obserwacji
czynionych

Zeng Guang’an zapowiedział, że w roku swego jubileuszu Guangxi LiuGong Machinery Co. Ltd. ma diametralnie zwiększyć przychody ze sprzedaży

darki rur, ładowarki kołowe
i koparki gąsienicowe napędzane są silnikami spełniającymi najnowsze normy emisji
spalin, co sprawia, że mogą
być eksportowane na najbardziej wymagające rynki. Produktami „Made in Poland”
chińska firma chce pozyskać
klientów oferując im także
wsparcie doskonale zorganizowanej i działającej w całej
Europie sieci serwisowej.
Dzięki wsparciu ze strony rządu centralnego i samorządów
lokalnych Guangxi LiuGong
Machinery Co. Ltd. nie tylko
przetrwał bez większych strat
okres recesji, ale nawet potrafił umocnić swą pozycję

w ostatnich latach wynika, że
chińscy producenci mają odpowiednie pole do promocji
swych wyrobów. Musimy jednak zmienić sposób myślenia.
Polityka niskiej ceny nie
sprawdza się na zagranicznych, rozwiniętych rynkach,
na których nie stanowi ona
głównego czynnika determinującego decyzję o zakupie
maszyny. Niskie koszty produkcji były niegdyś naszą
główną siłą i pomogły nam
tworzyć konkurencyjne produkty. Jednak model ten przestał się sprawdzać, co wymaga od nas stworzenia nowych
wartości z wykorzystaniem innowacji technologicznych,

zmian w zarządzaniu i organizacji firmy. Chińskie marki nadal mają w Europie i USA słabą pozycję, jednak aby przełamać te uprzedzenia musimy
przygotować się na długi proces, nieustannie inwestować
w badania i rozwój, promować
inżynierskie talenty i budować
globalną sieć wspierającą naszych klientów – powiedział
prezes Zeng Guang'an.
Guangxi LiuGong Machinery
Co. Ltd. zawsze traktuje zagraniczne rynki z należytym respektem. Przed wprowadzeniem produktów na rynek zagraniczny analizuje podobieństwa i różnice w porównaniu z rynkiem chińskim.
Stara się w ten sposób budować renomę swej marki
i nadać jej międzynarodowy
charakter. Ma to na celu odzwierciedlenie najbardziej
istotnych wartości dla koncernu Guangxi LiuGong Machinery Co. Ltd.
Ubiegły rok stanowił punkt
zwrotny w działalności chińskiego koncernu, który wprowadził do seryjnej produkcji
aż dwadzieścia sześć nowych
produktów. Firma zoptymalizowała też sposób działania
swej globalnej sieci sprzedaży i wsparcia technicznego,
utrzymując przy tym wyższą
stopę wzrostu niż wynosiła
średnia światowa.
Obchodząca w tym roku jubileusz sześćdziesięciolecia
powstania Guangxi LiuGong
Machinery Co. Ltd. ma ponad trzystu dealerów w stu
krajach na całym świecie.
W najbliższym czasie koncentrować się będzie na poprawie wydajności, jakości i kontynuacji zrównoważonego
rozwoju. Firma ma także
zwiększyć konkurencyjność
zarówno produktów, jak
i świadczonych usług, poprawić efektywność działania
i rentowność, zoptymalizować strukturę inwestycyjną
oraz aktywnie rozwijać nowe działy, takie jak robotyka.
www.liugong.com
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KETRAL – specjaliści od podwozi gąsienicowych
KETRAL od dwunastu lat zajmuje się podwoziami gąsienicowymi. Oferta
firmy obejmuje kompletne przekładnie jazdy oraz części do nich, jak również poszczególne elementy podwozi gąsienicowych, takie jak łańcuchy
gąsienicy, koła napędowe oraz napinające, rolki jezdne oraz podtrzymujące, a także kompletne napinacze i śruby odpowiedniej twardości
Zasada mówiąca o tym, że jeden uszkodzony element może doprowadzić do zniszczenia całego systemu, dotyczy
podwozi gąsienicowych. Pracują one jako zespół i dopóki
wszystkie elementy są w należytej kondycji całość funkcjonuje bez zarzutów. Jednakże
jedno pęknięte ogniwo unieruchamia całą maszynę i stajemy
w obliczu awarii. Dlatego tak
istotna jest ciągła kontrola zużycia poszczególnych elementów podwozia oraz kontrola
wycieków w przekładniach.
Najistotniejszym podzespołem przenoszącym napęd są
przekładnie (zwolnice) jazdy.
Generalną zasadą jest ich regularna wizualna kontrola,
a zarazem sprawdzenie czy
nie ma żadnych wycieków
oraz czy nie dobiegają z ich
wnętrza jakiekolwiek niepokojące dźwięki. Należy regularnie kontrolować poziom oleju,
który to wymienia się co każde 250-500 godzin pracy.
Można podpowiedzieć, iż wymiany najlepiej jest dokonać,
gdy przekładnia jest ciepła (łatwiej wówczas spuścić stary
olej). Następnie warto przyjrzeć się zlanemu z przekładni
olejowi czy nie ma on metalicznych odłamków świadczących
o uszkodzeniach w przekładni.
Po wymienionych zabiegach
napełniamy przekładnię nowym olejem zwyczajowo nieco
ponad połowę stanu.
Najbardziej bagatelizowanym,
a jednocześnie z punktu widzenia eksploatacyjnego niezmiernie istotnym elementem jest koło napędowe. Przykręcone bezpośrednio do przekładni przenosi napęd na łańcuch gąsienicy. Stykając się zębami z łańcuchem siłą rzeczy wyciera się
podczas normalnej eksploatacji
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Jednym ze sposobów ograniczenia kosztów jest zmiana podwozia spycharki z systemu ONE na układ klasyczny

Urwane śruby przy zwolnicy – odpowiedniej twardości śruby oraz prawidłowy montaż zapobiegają powstawaniu problemów w przyszłości

w klasycznych systemach podwozi. Istotą rzeczy jest niedopuszczenie do takiego poziomu
zużycia w którym zaczyna nam
to koło przeskakiwać. W takim
przypadku przeskakujące koło
napędowe może doprowadzić
do uszkodzeń w przekładni.
Warto dbać o ten element,
który kosztuje stosunkowo
niewiele, by nie doprowadzić
do znacznie kosztowniejszej
awarii. Warto również zwrócić
uwagę na zastosowanie odpowiedniej twardości śrub,
kleju oraz ich przykręcenie
z właściwym momentem siły.
Koła napinające to kolejny
bardzo istotny podzespół
podwozia gąsienicowego.
W szczególności warto zwrócić uwagę na napinacze;
brak pęknięć sprężyn oraz
szczelność siłowników napinających. Bowiem tylko

sprawność napinaczy, a wraz
z nimi kół napinających daje
nam możliwość właściwego
napięcia łańcucha gąsienicy.
W tym miejscu warto podkreślić, iż zbyt mocne napięcie
łańcuchów gąsienic może
spowodować ich zużycie
do 50 procent większe niż
przy prawidłowym ich napięciu. Dlatego też zawsze
sprawdzamy w dokumentacji
DTR maszyny, jakie powinno
być napięcie łańcuchów i regularnie je kontrolujemy podczas codziennej eksploatacji.
Rolki jezdne to kolejny element, na który warto zwracać
uwagę bowiem ich wytarcie,
a zarazem zatarcie będzie powodować znacznie szybsze
zużywanie się samego łańcucha gąsienicy. Podobnie sytuacja ma się z rolkami podtrzymującymi, chociaż w tym przy-

padku może się zdarzyć iż rolka całkowicie się nam urwie.
Oczywiście gdy tylko zauważymy nadmierne oznaki zużycia bądź też niekręcące się rolki dokonujemy ich wymiany.
Pamiętajmy jednak, iż jedna
wymieniona rolka jezdna może zużyć się znacznie szybciej.
Powód jest zazwyczaj bardzo
prosty; nowa rolka jest średnicowo większa niż pozostałe
i przyjmuje nieproporcjonalnie
większy ciężar maszyny.
Zerwanie łańcucha gąsienicy
oznacza unieruchomienie maszyny. Najczęściej z powodu
zbytniego zużycia się poszczególnych modułów następuje ich
uszkodzenie. Szybkim rozwiązaniem jest wymiana uszkodzonego modułu na nowy. W miejscu
postoju maszyny jest to zadanie
dosyć utrudnione, jednakże
za pomocą odpowiedniej prasy
wykonalne. Oczywiście najlepiej
jest nie doprowadzać do takich
sytuacji wymieniając łańcuch
przed jego zupełnym zużyciem.
Ważna jest nieustanna kontrola
przy newralgicznych pracach
i napiętych terminach robót.
Obluzowane płytki gąsienic to
problem, który możemy rozwiązać tylko poprzez wymianę
śrub. Zwyczajowo bowiem obluzowane płytki niszczą gwint
śrub, przez co nie jest możliwe
ich dokręcenie. Natomiast same płyty gąsienic w przypadku koparek wymienia się bardzo rzadko. Przeciwnie ma się
sprawa w przypadku spycharek, gdzie naturalną koleją rzeczy zużywają się płytki.
Dzięki podwoziu gąsienicowemu maszyny budowlane mogą poruszać się po bardzo
zróżnicowanym terenie. Podwozie wymaga jednak odpowiedniego serwisowania dla
wydłużenia jego żywotności
oraz zwyczajnego bezproblemowego ich użytkowania.
W firmie KETRAL można zakupić większość niezbędnych
elementów dla zapewnienia
prawidłowego i bezawaryjnego funkcjonowania podwozia.
www.ketral.pl

KOMPONENTY

Nowy silnik John Deere 13.6 L
John Deere prezentuje sześciocylindrowy silnik
o pojemności 13,6 litra. Jest to zupełnie nowa
konstrukcja John Deere optymalizująca równowagę między mocą a kompaktowymi wymiarami jednostki napędowej, które są kluczowe w zastosowaniach wymagających silników o dużej mocy
Silnik spełniający normę emisji
spalin Stage V /Tier 4 Final
przeznaczony na rynek przemysłowy odznacza się mocą
znamionową powyżej 510 kW
(690KM) i momentem obrotowym przekraczającym 3.000
Nm. Jednostka o stałej prędkości obrotowej powyżej 500 kVA
trafia z kolei na rynek generatorowy. Silnik o pojemności 13,6
litra został zaprojektowany
z myślą o niezawodności, trwałości i łatwości obsługi, tak aby
zmaksymalizować czas bezawaryjnej pracy. Rezultatem jest
wzrost mocy i wydajności podczas gdy gabaryty, waga i wymagania serwisowe zmniejszają się w porównaniu do obecnej
generacji silnika John Deere
PowerTech PSS Silnik 13.5 L.
W nowym silniku 13.6 L producent wprowadził:
• wysokociśnieniowy układ paliwowy common rail HPCR,
• hydrauliczne kasowanie luzów zaworowych,
• pojedynczą i podwójną konfigurację turbosprężarek,
• opcje zasilania 12V/24V
i wiele opcji konfiguracji silnika, dostosowując silnik
do potrzeb każdej aplikacji
i wymagań każdego klienta,
• pompę oleju o zmiennej
wydajności oraz napędy
pomocnicze odbioru mocy
(PTO), które przeniesione
zostały do tyłu silnika.
Zupełnie nowy jest zintegrowany system kontroli emisji spalin nowej generacji, który będzie oferowany jako jeden element zawierający filtr DPF katalizator DOC i katalizator SCR.
Zintegrowane filtry wydechowe
można skonfigurować pionowo lub w poziomie, co zmniejsza liczbę punktów połączenia

między tymi komponentami
dla solidnego oczyszczania
spalin. Funkcje wbudowanego
oczyszczania obejmują również udoskonalony system dozujący (DEF). Wszystko to
przyczynia się do skuteczności
oczyszczania spalin wymaganej przy normie Stage V.
Dwie opcje konfiguracji turbodoładowania. Turbodoładowanie z jedną turbosprężarką doładowującą pozwala
na uzyskanie bardziej kompaktowego pakietu silnika
przy jednoczesnym spełnieniu wymagań jego reakcji
na obciążenie i wysoki moment obrotowy przy niskich
obrotach
znamionowych.
Konfiguracja z dwiema turbosprężarkami poprawia reakcję silnika na obciążenie,
zwiększa moment obrotowy
przy niskich obrotach, poprawia gęstość mocy i pracę jednostki na wyższych wysokościach w porównaniu do pojedynczej turbosprężarki.
Silnik będzie spełniał Europejską normę spalin Stage V i amerykańską normę Final Tier 4. W późniejszym
okresie będą dostępne konfiguracje silnika, które spełniają mniej rygorystyczne przepisy dotyczące emisji.
TECHBUD – generalny przedstawiciel JOHN DEERE w Polsce – oferuje silniki w wersjach
standardowych i tworzy konfiguracje dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.
TECHBUD specjalizuje się
w kompleksowych głównych
oraz bieżących naprawach silników
przemysłowych wysokoprężnych i benzynowych.
www.silniki.info.pl
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JCB Serii X – rewolucja na gąsienicach
Firma JCB opracowała nowe, zaawansowane koparki 220X. Są to pierwsze modele z nowej generacji maszyn gąsienicowych JCB przeznaczonych na globalny rynek budowlany. Charakteryzują się przede wszystkim większym bezpieczeństwem i komfortem pracy operatora oraz wyższą wydajnością przy ograniczonych kosztach eksploatacyjnych
Zanim pierwsze koparki 220X
skierowane zostały do produkcji, zespół doświadczonych konstruktorów JCB spędził cztery lata na dopracowywaniu ich szczegółów technicznych, tak aby były proste
w obsłudze, łatwe w serwisowaniu, a przy tym wytrzymałe
i ekonomiczne. Przeprowadzono ogromną liczbę badań
wytrzymałościowych, na przykład w celu oceny trwałości
drzwi kabiny były otwierane
i zatrzaskiwane ponad dziesięć tysięcy razy. A elektroniczne urządzenia do prób
były używane do badania
każdego komponentu elektrycznego. Poza tym, aby
sprawdzić wytrzymałość maszyny, po raz pierwszy firma
JCB umieściła całą dwudziestotonową koparkę na urządzeniu wstrząsowym podobnym do stosowanego w przemyśle motoryzacyjnym.
– Wraz z generacją koparek 220X JCB przeniosła się
na całkowicie nowy poziom
rozwoju produktów i montażu
maszyn. Każdy detal tych koparek został przebadany
i udoskonalony do perfekcji,
aby zapewnić maksymalną
trwałość i niezawodność podczas eksploatacji. Ale to nie
wszystko, ponieważ ułatwiliśmy pracę operatora i technika obsługi skracając czas
przestoju i zwiększając opłacalność. Koparka 220X zwiastuje pojawienie się nowej generacji koparek JCB, które będą niezawodnie służyły przez
wiele lat – powiedział Tim
Burnhope, główny dyrektor
JCB ds. innowacji i rozwoju.
Z wielką starannością zaprojektowano kabinę. Ma ona
całkowicie nową konstrukcję,
która będzie wykorzystywa26 Pośrednik Budowlany

na we wszystkich maszynach
serii X. Jest o 100 mm dłuższa, a jej szerokość wynosi
teraz równy metr. Strukturalną częścią kabiny jest rama
konstrukcji chroniącej operatora w przypadku przewrócenia się maszyny (ROPS), ale

zyskana dodatkowa przestrzeń
umożliwiła zamontowanie głównego wysięgnika w środkowej
części maszyny zamiast w położeniu z przesunięciem. Zmniejsza to naprężenia działające
na łożysko ruchu obrotowego
i umożliwia operatorowi większą

Zespół doświadczonych konstruktorów JCB spędził cztery lata na dopracowywaniu szczegółów technicznych nowych koparek gąsienicowych Serii X

największe wrażenie wywołuje nieprawdopodobnie niski – 67dB(A) – poziom hałasu wewnątrz kabiny operatora.
Dla porównania w dotychczasowych konstrukcjach sięgał
on wartości 73dB(A). Troskę
o szczegóły widać w całym
wnętrzu, ponieważ wszystkie
urządzenia sterownicze zostały ergonomicznie zaprojektowane. Po prawej stronie operatora znajduje się całkowicie
nowy podwieszany układ sterowania. Zmiana funkcji
na siedmiocalowym monitorze
odbywa się poprzez obrotowy
sterownik. W razie potrzeby
maszyny mogą być dostarczane z fabrycznie wbudowaną
funkcją prowadzenia wykopów z wykorzystaniem GPS.
Nowe koparki mają większą
o 200 mm szerokość górnej części konstrukcji (2,7 metra), a po-

precyzję kopania rowów. Dlatego możliwe jest również używanie większych łyżek bez
uderzania w gąsienice.
Solidna osłona górnej części
konstrukcji, zapewnia mocny,
a jednocześnie łatwy do naprawienia profil chroniący nowe drzwi. Wszystkie zbiorniki
są teraz zamontowane wewnątrz karoserii, tak aby jeszcze bardziej zmniejszyć ryzyko uszkodzenia. Nawet przeciwwaga została zaprojektowana w sposób zabezpieczający ją przed uderzeniami. Zapewniono łatwy dostęp do dużej skrzynki narzędziowej, ze
zintegrowaną pompą do tankowania z filtrem, a zbiornik
z AdBlue znajduje się pod oddzielną osłoną.
Po lewej stronie kadłuba znajduje się wlot powietrza, tylko
w jednych drzwiach umożli-

wiających dostęp, co obniża
poziom hałasu dochodzącego z zewnątrz. Duży zespół
chłodzący ze standardowymi
radiatorami z szerokim rdzeniem w standardzie posiada
wyjmowaną osłonę przeciwko
owadom, którą łatwo utrzymać w czystości. Nad akumulatorami znajduje się przestrzeń magazynowa, a zaletą
maszyn jest również nowa
skonsolidowana tablica bezpiecznikowa IP69, umieszczona w drzwiach do obsługi technicznej za kabiną.
Możliwy jest także dostęp
z poziomu gruntu do filtra
systemu ogrzewania i wentylacji. Ponadto maszyny mogą
być wyposażone w opcjonalne oświetlenie z diodami
świecącymi (LED) wewnątrz
przedziałów serwisowych.
JCB skorzystało z wypróbowanych pomp hydraulicznych Kawasaki oraz zaworów Kayaba, jednak wybrało
większe suwaki zaworów sterujących oraz bloki najnowszej generacji. Średnica
głównego węża do głównego zaworu hydraulicznego
oraz od tego zaworu została
zwiększona o 19-25 mm, zapewniając większy przepływ
bez wzrostu prędkości oleju.
Utrzymanie prędkości oleju
w wężach o zwiększonej
średnicy skutkuje mniejszym
zużyciem i wydłuża w ten
sposób okres eksploatacji
węża. Natomiast, mimo że
wysięgnik i ramię pozostały
niezmienione, firma JCB będzie oferowała opcję pracy
wysięgnika w dwóch trybach
w celu ułatwienia makroniwelacji oraz w celu zmniejszenia
naprężeń podczas pracy
z młotem hydraulicznym. Suwak łyżki będzie dostępny
z opcjonalnym zaworem jednokierunkowym na wypadek
rozerwania węża, a punkty
smarowania w wysięgniku
i w ramieniu zostały pogrupowane razem w celu skrócenia czasu
obsługi technicznej.
www.interhandler.pl

SPRZĘT BUDOWLANY

Sprzęt Kärcher czyści szybko i skutecznie
Osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku przy różnego rodzaju pracach budowlanych doskonale zdają sobie sprawę, że inwestycja w niezawodny sprzęt szybko się zwraca i zaczyna przynosić wymierne oszczędności. Właśnie dlatego warto zaopatrzyć się w solidny sprzęt , który sprawi, że proces czyszczenia będzie przebiegał szybko i skutecznie
Firma Kärcher, ekspert
w dziedzinie utrzymania czystości, przygotowała specjalną ofertę dla profesjonalistów. Od kwietnia do czerwca w ramach promocji
„Kärcher dla branż” można nabyć solidne i niezawod-

napędową przed uszkodzeniem. Warto wspomnieć również o modelu NT 30/1 TACT.
Jest to odkurzacz uniwersalny
z trzydziestolitrowym zbiornikiem na zanieczyszczenia. Zastosowany system Tact obsługiwany za pomocą pokrętła

HD 5/15 C PLUS, HD 6/15 M
PLUS oraz z podgrzewaniem
wody – HDS 5/13 U,
HDS 6/14 C, HDS 8/18-4 M.
Każdy z wymienionych modeli charakteryzuje się wygodą obsługi, łatwością serwisowania i swobodą manewro-

Utrzymywanie w czystości pojazdów budowlanych podnosi nie tylko ich estetykę, ale
również ma wpływ na lepszą kondycję techniczną newralgicznych podzespołów

Do utrzymania czystości na budowie firma Kärcher poleca uniwersalne odkurzacze NT sprawdzające się nawet w najtrudniejszych warunkach

ne urządzenia w atrakcyjnych
cenach i zestawach.
Branża budowlana ze względu na swoją specyfikę narażona jest na duże ilości różnego rodzaju zanieczyszczeń.
Błoto, piach, smary i inne tłuste zabrudzenia najlepiej usunąć wodą pod wysokim ciśnieniem. Dlatego w ofercie
promocyjnej znajduje się
szeroki wybór urządzeń, które doskonale sprawdzą się
w ciężkich warunkach pracy
na budowie. Urządzenia wysokociśnieniowe możemy
podzielić na te bez możliwości podgrzewania wody, czyli modele: HD 5/12 C,
28 Pośrednik Budowlany

wania. Wydajny silnik elektryczny zapewnia bezawaryjną pracę. Pistolet Easy! Force po wprowadzeniu innowacji, można teraz obsługiwać
nasadą dłoni, co gwarantuje
długotrwałą pracę bez wysiłku. System mocowania wyposażenia EASY! Lock pozwala na szybką i sprawną
wymianę akcesoriów.
Ponadto do utrzymania czystości na budowie firma
Kärcher poleca uniwersalne
odkurzacze NT. Lista modeli dostępnych w promocji
„Kärcher dla branż” obejmuje urządzenia NT 25/1 AP,
NT 30/1 TACT L oraz NT 65/2 AP.

Maszyny budowlane ze względu na specyfikę pracy narażone są na różnego rodzaju zabrudzenia. Najlepiej czyścić je wodą pod wysokim ciśnieniem, stosując sprzęt Kärchera

Ostatni z nich to profesjonalny odkurzacz uniwersalny
przeznaczony do prac w trudnych warunkach. Doskonale
sprawdza się w branży remontowo-budowlanej i jest
niezastąpiony wszędzie tam,
gdzie mamy do czynienia
z dużą ilością pyłu klasy M.
Urządzenie posiada zabezpieczenie, które w przypadku
wciągania wody wyłączy silnik
przy maksymalnym zapełnieniu zbiornika. Rozwiązanie to
optymalnie chroni jednostkę

posiada regulację i znacznie
przedłuża żywotność filtra.
Szeroka gama wydajnych
i przyjaznych środowisku
środków czyszczących przeznaczonych do pracy z urządzeniami wysokociśnieniowymi, jak i akcesoriów zwiększających ich zastosowanie,
idealnie dopełnią funkcjonalność urządzeń marki Kärcher
i zagwarantują pełną
czystość na najwyższym poziomie.
www.karcher.pl
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Wacker Neuson 803 dual power – pełna moc, zero spalin!
Koparka Wacker Neuson 803 dual power może w pełni ujawnić swoje zalety podczas pracy wewnątrz pomieszczeń i na ograniczonym terenie. Predysponują ją do tego przede wszystkim
zwarte gabaryty oraz możliwość zastosowania alternatywnego napędu umożliwiającego wykonywanie zadań bez emisji zawierających szkodliwe substancje spalin
Podstawowy napęd koparki
Wacker Neuson 803 dual power stanowi trzycylindrowy
silnik wysokoprężny Yanmar
o pojemności 850 cm3 i mocy 9,6 kW. W razie potrzeby,
na przykład podczas wykorzystywania w zamkniętych
pomieszczeniach, w miejsce
klasycznego napędu spalinowego, zastosować można zasilanie energią elektryczną przez dodatkowy
moduł elektrohydrauliczny
HPU8. Dzięki temu maszyna pracuje nie emitując toksycznych spalin!
Koparka Wacker Neuson 803
dual power ma parametry robocze identyczne jak jej odpowiedniczka napędzana silnikiem Diesla. Przejście
na napęd elektryczny jest
bardzo proste. W podwoziu
umieszczone zostało złącze,
do którego operator wpina przewody hydrauliczne,
które nie ograniczają ruchów
wysięgnika ani wykonywania
manewrów maszyną. Moduł
HPU8 będący w praktyce
agregatem prądotwórczym
można na czas transportu zawiesić na lemieszu koparki
i przewozić w dowolne miejsce bez konieczności angażowania innych środków

transportu. Istotny dla zachowania pełnej mobilności maszyny jest fakt dostarczania
energii z modułu za pomocą
długich na dwanaście metrów węży hydraulicznych.
Dzięki temu maszyna może

istotna jest łatwość obsługi
opcji dual power. Koparka stosowana do prac w pomieszczeniach zamkniętych, dociera na miejsce przeznaczenia
wykorzystując silnik spalinowy. Przywozi ze sobą agregat

Oprócz silnika wysokoprężnego koparkę zasilać można również przez moduł elektrohydrauliczny HPU8, dzięki czemu pracuje ona bez emisji spalin

przemieszczać się i zajmować
dogodną
pozycję
do działania pracując w pełni
wydajnie i efektywnie. To rozwiązanie sprawdza się więc
nie tylko w sytuacji, gdy koparka pracuje w miejscu,
na przykład dokonując wyburzeń młotem hydraulicznym.
Dla operatorów szczególnie

HPU8, który jest zawieszony
na lemieszu. Wymiary agregatu zostały dostosowane do gabarytów maszyny, co sprawia,
że operator bez problemu może przejechać z zestawem
przez wąskie przejazdy.
Na miejscu, chcąc korzystać
z bezemisyjnego napędu elektrycznego, operator musi jedy-

nie podłączyć zewnętrzny
agregat do podwozia koparki.
Praca bez uruchamiania silnika spalinowego ma szczególne zalety podczas robót prowadzonych w zamkniętych pomieszczeniach. Po przyłączeniu agregatu sposób pracy
operatora nie zmienia się,
a ponieważ zasilanie koparki
realizowane jest wówczas
przez wózek transportowy, to
promień skrętu 360 stopni zostaje zachowany. Także ciężar
własny, stabilność i gabaryty
koparki nie zmieniają się z powodu tej opcji. Koparka może
poruszać się z maksymalną
prędkością 1,8 km/h. Szerokość jej gąsienicy wynosi 180,
a prześwit ma 130 milimetrów.
Głębokość kopania ustalono
na poziomie nieco ponad 1.730 milimetrów, co jest
bardzo dobrym wynikiem
wśród koparek kompaktowych.
Jednocześnie wysokość wysypu przekracza 2.000, a zakres
pracy 3.000 milimetrów. Takie
parametry robocze pozwalają
na pracę maszyny w bardzo
różnych warunkach. Jej uniwersalność podnosi także dostępność szerokiej gamy
specjalistycznych narzędzi roboczych.
www.wackerneuson.pl
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Camso podpowiada, czym kierować się przy doborze opon
Problem doboru opon do maszyny budowlanej istnieje nie od dziś. Jest to odwieczny dylemat
użytkownika, który staje w obliczu wymiany opon na nowe. Pytanie, czym ma kierować się przy
wyborze. Marką, ceną zakupu, oferowaną gwarancją, rodzajem bieżnika czy rodzajem konstrukcji? To tylko kilka z pytań, na które trzeba znaleźć odpowiedź dokonując zakupu…
Nie jest to tak oczywiste, jak
mogłoby się nam wydawać,
ale podstawa to uświadomienie sobie, co zamierzamy
w przeważającej części czasu
robić swoją maszyną (odległości przejazdów, warunki terenowe – podłoże, przyczepność, ryzyko uszkodzeń mechanicznych, intensywność
pracy maszyny, komfort pracy
operatora. Zapewne każdy
z użytkowników znalazłby jeszcze jakieś własne wymagania.
Fakt, że rozmiar opony pasu-

ny i najniższe koszty eksploatacji, potrzebne są opony zaprojektowane
specjalnie
do konkretnego zastosowania. W tym celu, poza konstrukcją i użytymi wysokiej jakości mieszankami gumowymi, trzeba połączyć trzy podstawowe elementy, jakimi są:
rozmiar opony, rzeźba bieżnika i technologia wykonania
karkasu opony.
Już w roku ubiegłym udało
się dowieść przewagi marki
Camso na rynku, gdyż

typów opon w segmencie
budowlanym unowocześniając ofertę opon wielozadaniowych (MPT) o dodatkowe
rozmiary i nowe wzory bieżnika oraz wykorzystując nowe technologie, aby lepiej
dostosować je do wymaganej wszechstronności i szerokiej gamy zastosowań,
w których są one wykorzystywane. Opony MPT przeznaczone są do wielu kompaktowych maszyn budowlanych,
które wykorzystują najczę-

no na utworzonej specjalnie
do tego celu stronie internetowej www.mpt.camso.co/pl/,
ale także podczas odbywających się wkrótce targów barażowych w Europie. Wśród nowości Camso, które były wyeksponowane podczas wystawy Intermat w Paryżu oraz
na targach Autostrada-Polska
w Kielcach znalazły się takie
opony, jak:
• Camso MPT 753 porównywane z wcześniejszymi
oponami Solideal 4L I3

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

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

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

Camso GRD 533R – jest oponą radialną skonstruowaną z myślą o zastosowaniu do równiarek drogowych

je do danej maszyny nie musi
oznaczać, że można ją wykorzystywać do każdego zastosowania. Z kolei to, że opona jest wielozadaniowa, nie
musi oznaczać, że do można ją stosować do wielu zastosowań. każdy producent
ogumienia, analizuje i podejmuje próby zmian wpływających na wydajność pracy
ogumienia, a tym samym
koszty pracy maszyny. Szczególnie Grupa Camso (dawniej
Camoplast Solideal) będąc liderem rynku ogumienia przemysłowego, zbierając z rynku
wymagania i oczekiwania
klientów, ale także użytkowników, doskonale zdaje sobie
sprawę z tego i bardzo dobrze to wie, jak jest to ważny
aspekt. Dlatego aby zapewnić
optymalną wydajność maszy-

w wielu liniach produktowych dokonano modyfikacji,
wprowadzając II generację
opon do maszyn budowlanych – nie tylko ulepszonych
technicznie i wytrzymałościowo, ale także wyróżniających się wizualnie. Opony
Camso
wyróżniają
się
na rynku oryginalnymi bieżnikami, które są opracowane
dla konkretnych aplikacji
i warunków pracy maszyny.
To pozwala wyprzedzać konkurencję pod względem
technologicznym i wydajnościowym oraz daje możliwość wzmocnienia dotychczasowej oferty opon, szczególnie jeśli mówimy o segmencie do budowlanych maszyn kompaktowych.
Camso w ostatnim czasie
wprowadziło siedem nowych

ściej takie same rozmiary
opon, ale obsługują wiele różnych prac w takich aplikacjach, jak rolnictwo, drogownictwo, budownictwo mieszkaniowe i komercyjne, złomowiska i recykling, zagospodarowanie terenu, usuwanie
śniegu i wiele innych. Maszyny najczęściej wyposażone
w wielozadaniowe opony
MPT to ładowarki teleskopowe, kompaktowe ładowarki
kołowe, czy też miniwywrotki.
Często także opony o tych samych rozmiarach mogą być
również montowane na koparko-ładowarkach, betoniarkach samobieżnych i terenowych wózkach widłowych.
Już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z nowościami
w ofercie marki Camso, zarów-

(o 29% wydłużenie żywotności, o 15% poprawa samooczyszczania się i przyczepności podczas jazdy
oraz o 15% poprawa odporności ściany bocznej
oraz bieżnika na uderzenia
oraz przebicia),
• Camso MPT 793S to pierwsze i jedyne specjalnie zaprojektowane rozwiązanie
opony pełnej z otworami
amortyzującymi odpornej
na przebicia,
• Camso MPT 553R – opona
radialna
przeznaczona
do ogólnych zastosowań
w budownictwie i aplikacjach drogowych,
• Camso MPT 532R – opona radialna o rzeźbie bieżnika w klasie R-4 przeznaczona do zastosowań rolniczo-przemysłowych,
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• Camso MPT 552 zapewniająca najniższe koszty operacyjne w przypadku prac
o charakterze ogólnym,
• Camso GRD 533R opona
radialna
przeznaczona
do równiarek,
• Camso EMT 553R opona
przeznaczona do ładowarek kołowych oraz wozideł
przegubowych.
Należy pamiętać, że Camso,
dawniej Camoplast Solideal,
jest również światowym liderem w dziedzinie projektowania, wytwarzania i dystrybucji
gąsienic gumowych stosowanych w pracach budowlanych. Ten segment produktowy przeszedł także zmiany
kon struk cyj no -tech nicz ne
i stanowi obecnie jeden z najlepszych na rynku markowych produktów w segmencie gąsienic gumowych
do minikoparek, miniładowarek, wozideł oraz wiertnic.
Uniwersalny, samooczyszczający się wzór bieżnika, ze

Gąsienica Camso MX HXD AH odznacza się innowacyjną konstrukcją

schodkowymi przetłoczeniami na bokach klocków bieżnika gąsienicy utrzymuje doskonałą przyczepność przez
cały okres użytkowania gąsienicy objęty specjalną gwarancja producenta, która
obecnie dla wersji standardowej SD wynosi 24 miesiące
lub 2.000 mth, natomiast dla
wersji wzmacnianej HXD 36
miesięcy lub 3.000 mth.
Camso, dawniej Camoplast

Solideal, jest światowym liderem w dziedzinie projektowania, wytwarzania i dystrybucji ogumienia do pojazdów
pozadrogowych (Off-The-Road), felg przemysłowych, gąsienic gumowych i systemów podwozi na potrzeby
transportu wewnętrznego,
branży budowlanej, rolnictwa i sportów motorowych.
Grupa zatrudnia na świecie
ponad 7.500 pracowników,
którzy w pełni angażują swój
wysiłek w jedenaście procent światowego rynku opon
i gąsienic (OTR). Utrzymuje
także cztery własne centra
badawczo-rozwojowe i dwadzieścia trzy zakłady produkcyjne w Ameryce Północnej
i Południowej, Europie oraz
Azji. Camso jest dostawcą
na pierwsze wyposażenie
(OEM) dla wiodących producentów maszyn i urządzeń,
a dodatkowo poprzez swoją
sieć sprzedaży w ponad stu
krajach świata prowadzi dys-

trybucję produktów na rynku
wtórnym, w dwudziestu siedmiu przez własne spółki handlowe, w tym w Polsce.
Camso Polska S.A. jest oddziałem Camso z siedzibą
w Kanadzie. Firma działa
w Polsce od roku 1997 oferując pełną gamę opon pneumatycznych, superelastycznych i opasek amortyzujących do wózków widłowych
i urządzeń transportu wewnętrznego, a także opony
i gąsienice gumowe do maszyn budowlanych i drogowych. Dodatkowo świadczy
także usługi w zakresie produkcji felg na indywidualne
zamówienie do wózków widłowych, maszyn budowlanych oraz wypełniania opon
pneumatycznych elastomerem. Oferuje również usługi
serwisowe w zakresie montażu opon pełnych
na felgi o średnicy
od 8 do 33”.
www.camso.co

JARO wydobywa i remontuje
JARO S.A. jest jedynym w Polsce dostawcą niskoglinowych, glinokrzemianowych surowców
ogniotrwałych. Do Spółki należy kopalnia odkrywkowa glin ogniotrwałych „Stanisław” oraz
zakład przetwórczy surowców mineralnych
Podstawową działalność jednego z najstarszych w polskim górnictwie odkrywkowym przedsiębiorstwa stanowi eksploatacja własnego złoża surowców ilastych, przede
wszystkim glin ogniotrwałych,
ceramicznych i uszczelniających oraz przetwórstwo surowców mineralnych, pochodzących zarówno ze złóż własnych, jak i obcych. Dzięki selektywnej eksploatacji firma
oferuje także surowce ceramiczne, mułki oraz gliny
uszczelniające o doskonałych właściwościach do budowy i rekultywacji składowisk odpadów.
W ostatnim czasie firma podjęła szereg nowych zadań
i przedsięwzięć związanych
32 Pośrednik Budowlany

z górnictwem odkrywkowym.
Prowadzi przynoszącą stałe
dochody rekultywację wybranych obszarów czynnej odkrywki „Stanisław”. Polega
ona na ekologicznym i bezpiecznym składowaniu różnego rodzaju odpadów, jak popioły, czy też poprodukcyjne
odpady bitumiczne. Obok
swojej podstawowej produkcji
największe obroty firma uzyskuje z dostawy mas ziemnych
na potrzeby firm drogowych.
Ściśle współpracując ze swą
spółką-córką JAROMECH dolnośląska firma świadczy także usługi polegające na kompleksowych remontach i odbudowie
sprzętu kopalnianego.
www.jaro.pl
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Bobcat – interesująca ekspozycja w Paryżu
Podczas niedawno zakończonych paryskich targów Intermat Bobcat zaprezentował cały szereg nowości. Na szczególną uwagę zasłużyły z całą pewnością koparki kompaktowe o masie 2–4 ton, podnośnik teleskopowy TL30.70 oraz kompaktowa ładowarka gąsienicowa T870
Na odbywających się co godzinę pokazach Bobcat zaprezentował między innymi
pełną gamę ładowarek kompaktowych oraz wszystkie
modele nowej generacji koparek kompaktowych o masie 2–4 ton. Maszyny spełniają wymagania nieobowiązującej jeszcze europejskiej
normy emisji spalin Stage V.
Wyróżniają się także niespotykanym do tej pory poziomem komfortu, lepszą sterownością, płynnością działania wszystkich funkcji i stylistyką. W pierwszej kolejności firma zapoznała targowych gości z walorami modeli E26, E27z i E27 o masie 2–3 ton. Wszystkie trzy
modele gwarantują najlepszą
w swojej klasie stabilność,
zgodność z ograniczeniami
dotyczącymi masy oraz łatwość transportu. W konstrukcji nowych maszyn
szczególny nacisk położono
przede wszystkim na wygodę operatora, innowacyjność
funkcji roboczych oraz poprawę jakości i wytrzymałości. Nowej generacji modele
stanowią elastyczną platformę umożliwiającą budowanie maszyn w wielu konfiguracjach i specyfikacjach, do-

stosowanych do różnych zastosowań oraz potrzeb.
Równie radykalne zmiany zostały wprowadzane w koparkach o masie 3–4 ton. Modele
E34 i E35z zostały opracowane z zamysłem rozbudowy
portfolio koparek tej klasy.
Dzięki maksymalnemu udźwigowi wynoszącemu trzy tony
oraz maksymalnej wysokości
podnoszenia około siedmiu metrów nowy podnośnik
teleskopowy TL30.70 sprawdza się w szeregu zastosowań
w budownictwie. Model
TL30.70 to doskonała alternatywa dla większych maszyn
z siedmiometrową wysokością podnoszenia, szczególnie na placach budowy
o ograniczonej przestrzeni,
gdzie wymagana jest zwiększona zwrotność. Wraz
z wprowadzeniem tego modelu firma Bobcat ukończyła
kompletowanie gamy swoich
podnośników
teleskopowych. Dzięki maksymalnemu
zasięgowi, który wynosi cztery metry i ładowności
przekraczającej tonę działanie teleskopowego podnośnika TL30.70 nie jest ograniczane. W przypadku maksymalnej wysokości podnoszenia operator może praktycz-

nie w każdych warunkach
podnieść ładunek o masie
do dwóch ton, co jest wystarczające do uniesienia palety
wypełnionej cegłami.
Nowa wersja ładowarki T870
ze skrętnym zawieszeniem
posiada całkowicie nową
konstrukcję podwozia, inną
niż w przypadku pozostałych
ładowarek gąsienicowych
z asortymentu firmy Bobcat.
Zawieszenie to obejmuje
skrętne osie tłumiące drgania, które łączą komfort
amortyzowanego zawieszenia rolkowego i stabilność
stałego podwozia z nowymi
funkcjami, dzięki którym
maszyna przewyższa swoją
wydajnością inne maszyny
dostępne na rynku.
Nowa ładowarka Bobcat
T870 ze skrętnym zawieszeniem oferuje znamionową nośność operacyjną 1.726 kilogramów (o ponad dziesięć
procent więcej w porównaniu
z poprzednim modelem
z amortyzowanym zawieszeniem rolek). Maszyna ta jest
dostępna z szeroką gamą
wyposażenia standardowego
i opcjonalnego oraz w wielu
konfiguracjach pozwalających na dopasowanie do wymogów dotyczących emisji

i specyfikacji we wszystkich
krajach Europy, Środkowego
Wschodu, Afryki oraz w Rosji
i krajach Wspólnoty Niepodległych Państw.
Zarówno ekspozycja, jak i strefa pokazowa Bobcat na targach Intermat 2018 stanowiły
promocję firmy jako lidera
na rynku pod względem sprzedaży osprzętu. Narzędzia Bobcat zapewniają wiele korzyści
użytkownikom. Kompleksowa
oferta tej firmy daje możliwość
połączenia maszyny i osprzętu
z jednego źródła z produktami
dostępnymi w ogromnych ilościach praktycznie na całym
świecie z możliwością natychmiastowej wysyłki.
W celu skrócenia bezproduktywnych przestojów system
ten jest wspomagany przez
punkty serwisowe rozległej
sieci dystrybutorów Bobcat,
specjalistów firmy Bobcat
w zakresie serwisowania oraz
magazyny z częściami zamiennymi znajdujące się
na całym świecie. Gwarancja
udzielana przez Bobcat
umożliwia klientom uniknięcie
konfliktów, które mogą się narodzić w wyniku problemów
związanych z kompatybilnością oraz funkcjonowaniem
urządzeń spowodowanych
użyciem niezatwierdzonego
osprzętu. Wszystkie elementy dodatkowe firmy Bobcat
posiadają aprobatę techniczną, która zapewnia
ich optymalną sprawność oraz wydajność.
www.bobcat.com
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Polsad – udany mariaż z Kubotą trwa już dziesięć lat!
Dzisiejszy Polsad zupełnie nie przypomina siebie z początków działalności. Przed trzydziestoma
laty jego główną domeną były usługi transportowe i spedycyjne. Dzisiaj firma z Kutna jest prężnie
rozwijającym się koncesjonerem Renault Trucks, wózków widłowych Uni Carriers (Nissan) i Ausa
oraz traktorów, kosiarek i koparek Kubota. Może poszczycić się też spektakularnym osiągnięciem, za jakie uznać należy sprzedaż w Polsce siedmiu tysięcy maszyn i urządzeń
Ten niewątpliwy sukces firma
osiągnęła dzięki realizacji strategii nakreślonej przez jej właściciela, Jacka Korczaka. Dążąc do intensyfikacji działalności postanowił przejąć dwie
szanowane
polskie
firmy – w roku 2015 Agromę Kutno i rok później Agromę Poznań – z ich przeszło trzydziestoma oddziałami na terenie
kraju oraz dwustuosobową kadrą pracowników. Wszystkie
firmy działają niezależnie, wykorzystują jednak na co dzień
swego rodzaju efekt synergii.
Wiodąca rola – nie tylko ze
względu na bogate tradycje,
ale także doskonale rozwiniętą

nault Master oraz kilkanaście
mniejszych pojazdów pomocniczych. Polsad utrzymuje też
specjalistyczny park samochodów ciężarowych na potrzeby
transportu wewnętrznego. Jego zadaniem jest przede
wszystkim dostarczanie sprzedanego sprzętu do nabywców,
tudzież na testy, oraz przywożenie maszyn do serwisu stacjonarnego, jeśli wymaga tego
sytuacja. Wszystkie oddziały
firmy rozmieszczone są
w przemyślanych lokalizacjach
przy trasach krajowych w obrębie lub nieopodal Kutna, Łodzi, Kalisza, Konina i Grójca
koło Warszawy. Struktura za-

wiono uruchomić w Agromie
Kutno końcową linię montażową i diagnostyczną traktorów
Kubota trafiających stąd nie
tylko na rynek Polski, ale także Rumunii, Rosji i Serbii. Decyzja o wyborze do współpracy podyktowana była nie tylko
korzystnym położeniem polskiej firmy, ale także infrastrukturą i technicznym doświadczeniom, jakimi dysponuje.

mały promień skrętu, niskie
zużycie paliwa, niezawodność, a także jakość wykonania nawet najmniejszego detalu. Nic zatem dziwnego, że
gdy w roku 2008 firma Marubeni Construction Machinery
Poland, będąca wówczas
dystrybutorem Kuboty na Polskę, zaproponowała Polsadowi dystrybucję i serwis traktorów rolniczych i komunalnych,

Polsad utrzymuje kilka doskonale zaopatrzonych stokowych magazynów części zamiennych i komponentów do maszyn i traktorów Kubota

W hali serwisowej Polsadu w Kutnie przeprowadzane są naprawy, przeglądy okresowe
oraz inspekcje „zerowe” przed wydaniem maszyn klientom

infrastrukturę – przypada Polsadowi. Firma dysponuje blisko dwunastoma tysiącami
metrów kwadratowych powierzchni pod dachem, na której mieszczą się pełnowymiarowe serwisowe kanały przejazdowe, stanowiska płaskie
i podnośnikowe, cztery w pełni
wyposażone stacje kontroli pojazdów, myjnie, lakiernia, a także magazyny wewnętrzne i zewnętrzne. Ponadto firma posiada przeszło trzydzieści samochodów serwisowych Re34 Pośrednik Budowlany

trudnienia i infrastruktura poszczególnych oddziałów pokazuje, że Polsad stawia na rozwój obsługi posprzedażowej,
w której kluczową rolę odgrywa serwis. Stąd też wynikł
również zamysł przejęcia trzydziestu sześciu placówek
Agroma Kutno i Agroma Poznań posiadających nie mniej
imponującą infrastrukturę jak
zatrudniający dwustu pracowników Polsad. Aby odpowiednio wykorzystać potencjał,
w czerwcu 2015 roku postano-

Przede wszystkim położonym
na siemiohektarowej działce
olbrzymim kompleksem biurowo-magazynowo-serwisowym
o powierzchni dziesięciu tysięcy metrów kwadratowych, który daje możliwość stokowania
nawet tysiąca sztuk jednostek
sprzętowych naraz.
Oficjalna współpraca Polsadu
z firmą Kubota trwa już
od dziesięciu lat. Jak to zwykle bywa, wszystko zaczęło
się od przypadku. Jacek Korczak zakupił na własne potrzeby traktor sadowniczy Kubota. Wykorzystywany był on
w liczącym kilkadziesiąt hektarów sadzie i spisywał się bez
zarzutu. Właścicielowi Polsadu spodobała się prostota budowy ciągnika, jego bardzo

Jacek Korczak przystał na tę
propozycję. Z biegiem czasu
Polsad stał się jedynym dystrybutorem ciągników, maszyn i urządzeń Kubota w Polsce posiadającym w swej
ofercie pełną gamę produktów przeznaczonych dla branży rolniczej, komunalnej i budowlanej. W chwili obecnej
Polsad jest największym
w Polsce dystrybutorem marki Kubota. Rokrocznie znajduje nabywców na kilkaset sztuk
wyrobów japońskiej firmy.
Początki z pewnością nie należały do najłatwiejszych.
Przed dziesięcioma laty Kubota plasowała się bowiem
na końcu stawki firm sprzedających w Polsce traktory. Dzisiaj, także dzięki zaangażowa-
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niu handlowców i pracowników serwisu Polsadu, dołączyła do grona wiodących graczy na polskim rynku. Rosnąca z roku na rok sprzedaż traktorów Kubota w Polsce i konieczność ich obsługi serwisowej powoduje wzrost aktywności działów handlowych i serwisowych Polsadu. Efekty ich
pracy sprawiły, że w roku 2013

Z pewnością pomógł tu obserwowany od pewnego czasu
efekt przenikania się obu sfer.
Coraz częściej branża rolnicza
sięga bowiem po koparki, a firmy budowlane, drogowe i komunalne wykorzystują różnego rodzaju traktory.
Rosnący popyt na traktory
marki Kubota zrodził potrzebę
powstania w Polsce centrum

chęcią ograniczenia kosztów
transportu. Po prostu do kontenera udaje się w ten sposób spakować większą liczbę
traktorów. Jednocześnie należy wiedzieć, że przed wysyłką do Europy wszystkie
traktory przechodzą test poprawności działania. W
Polsce muszą zostać złożone
na „tip top”. Czynności wykonywane w Kutnie obejmują
montaż pneumatyki, kół, fote-

metodą podwójnego sprawdzania kalibrowanymi raz
w miesiącu kluczami. Archiwizacja każdego badania polega na spisywaniu numeru klucza z każdego pomiaru oraz
udzielaniu ciągłego wglądu
jednostkom nadzorującym
z fabryki w Japonii.
Polsad jest jedyną na świecie
firmą zewnętrzną, która wykonuje tego typu outsourcing
na zlecenie Kuboty. Powierze-

Polsad jest jedynym w Polsce dystrybutorem ciągników i maszyn Kubota posiadającym w ofercie pełną gamę produktów dla branży rolniczej, komunalnej i budowlanej

Kubota Deutschland złożyła
Polsadowi propozycję dystrybucji produkowanych przez japoński koncern koparek. Okazało się to przysłowiowym
strzałem w dziesiątkę. Polsad,
wykorzystując własne doświadczenia ze współpracy
z klientami z branży rolniczej,
bardzo szybko zaczął odnosić
sukcesy także w budowlance.

ich stokowania oraz finalnego
przygotowania pod względem
technicznym przed przekazaniem do sieci dystrybucyjnej.
Kubota zdecydowała się powierzyć te zadania Polsadowi.
Większość traktorów sprzedawanych w Polsce przychodzi z Japonii w kontenerach.
Są one częściowo zdemontowane, co jest podyktowane

Maszyny i traktory Kubota oczekujące na finalny montaż i doposażenie zgodnie z zamówieniami otrzymywanymi od klientów

li, lusterek, a w niektórych
modelach, także kabin zamawianych u polskich producentów. Traktory trafiają
na ścieżkę diagnostyczną,
gdzie badana jest między innymi siła i równomierność hamowania. Następuje też kontrola momentu dokręcania

nie Polsadowi tak szerokiego
zakresu odpowiedzialnych
zadań stanowi najlepszy dowód na to, że serwis polskiej
firmy z nawiązką potrafi spełnić najwyższe światowe standardy techniczne i jakościowe.
www.polsad.net
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Nowa gama opon radialnych Galaxy
Na targach Intermat 2018 przedstawiona została pierwsza gama opon
radialnych do pojazdów przemysłowych i terenowych Galaxy. Goście
paryskiej imprezy mogli obejrzeć gamę opon powstałą z myślą o spełnieniu wyzwań, jakie co chwilę pojawiają się na placach budowy
Firma, która znana jest w Polsce pod nazwą Alliance, oferująca wysokiej jakości opony do zastosowań specjalistycznych, zaprezentowała
w Paryżu innowacje i wydajne rozwiązania do codziennej
pracy na coraz bardziej zmie-
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niających się placach budowy.
Warunki
panujące
na nich stają się coraz bardziej wymagające, dlatego
zmieniają się też wykorzystywane maszyny, materiały
i powierzchnie, na których
wykonywana jest praca. Ofer-

ta Galaxy została zaprojektowana specjalnie z myślą
o dostosowaniu się do tempa
tych zmian i ułatwieniu maszynom pracy z pełną wydajnością bez opóźnień i przerw.
Co sprawia, że gama opon radialnych do pojazdów przemysłowych i terenowych Galaxy wyróżnia się na tle konkurencji? To gwarancja najwyższej wydajności popartej
wieloletnim doświadczeniem
producenta. Trwała konstrukcja ze specjalnymi bieżnikami
zapewnia doskonałą stabilność i optymalną przyczepność. Specjalne mieszanki
bieżnika ułatwiają długą bezproblemową pracę przy minimalnym nagrzewaniu się
opony. Z kolei mocna osnowa
i wysoka odporność na rozcięcia gwarantują jej wytrzymałość oraz ograniczenie bezproduktywnych przestojów.
Opona HTSR 400 E4/L4 jest
przeznaczona do wozideł
transportujących ciężkie ładunki w ekstremalnych warunkach roboczych. Duża
głębokość bieżnika zapewniająca stałą przyczepność
i większą odporność na przecięcie sprawiają, że opona ta
to najlepszy wybór. Specjalna mieszanka zmniejsza stopień nagrzewania się opony,
wydłużając tym samym dopuszczalny czas pracy. Opasanie o zoptymalizowanej
konstrukcji chroni oponę
przed przecięciem i kruszeniem, dzięki czemu maszyna
może pracować wydajnie bez
ryzyka przestojów.
Opona LSDR 300 E3/L3 została stworzona z myślą o ładowarkach kołowych pracujących w ciężkich warunkach.
Wymagają one niezwykłej
stabilności oraz odporności
na uszkodzenia. Solidna kon-

Opony Galaxy umożliwiają nieprzerwaną pracę bez zbędnych przestojów

strukcja radialna i mocny
ochraniacz ścian bocznych
sprawiają,
że
opona LSDR 300 jest niezwykle
wytrzymała i doskonale
sprawdza się w wymagającym terenie. Doskonałe mieszanki
chronią
bieżnik
przed rozrywaniem i wyłupywaniem klocków, dzięki czemu maszyna może pracować
wydajnie bez ryzyka przestojów. „S-kształtny” wzór bieżnika ze schodkowanymi klockami zapewnia optymalną
przyczepność i ma ulepszone właściwości samoczyszczące, co gwarantuje najwyższą produktywność.
Opona MGSR 200 G2 stanowi
najlepszy wybór w najtrudniejszych i najbardziej wymagających warunkach roboczych.
Została zaprojektowana specjalnie z myślą o równiarkach.
Unikatowy wzór bieżnika zapewnia lepszą przyczepność
nawet na nierównych powierzchniach. Specjalna mieszanka gwarantuje minimalne nagrzewanie się i maksymalną ochronę przed uszkodzeniami. Bardzo wytrzymała konstrukcja z ochraniaczem ścian bocznych zapewnia zwiększoną wydajność
i brak przestojów, dzięki czemu
MGSR 200 to doskonała opona zapewniająca nieprzerwaną, w pełni wydajną eksploatację.
www.atgtire.com
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Zakład Graco realizuje nietypowe zlecenia
Graco zabudowało pojazd, którego nabywca prowadzi hurtownię materiałów budowlanych
oraz nawozów sztucznych. Ponieważ są one szczególnie podatne na oddziaływanie warunków atmosferycznych, nabywca zażyczył sobie, aby ładunek był zabezpieczany plandeką.
Realizacja tej nietypowej opcji nie stanowiła dla fachowców Graco żadnego problemu
Otwierane z obu stron burty
boczne zabudowy wykonane
zostały z aluminium, natomiast tylna oraz przednia – sięgająca do dachu kabiny – ze sklejki przeciwpoślizgowej. Tym samym materiałem – mającym grubość 27
milimetrów – wyłożono podłogę. Ze względów konstrukcyjnych plandekę ochronną
zamontowano przy przedniej
ścianie skrzyni ładunkowej.
Cała konstrukcja opiera się

gu sześciu metrów ma
udźwig wynoszący niemal
2.500 kilogramów. Wysięgnik
urządzenia ma trzy wysuwane hydraulicznie sekcje. Pozwala to na operowanie ładunkiem w maksymalnej odległości dziesięciu metrów.
Przy takiej konfiguracji masa
podnoszonego ładunku może przekraczać 1.400 kg.
Udźwig żurawia przy minimalnym wysięgu jest bliski czterem tonom. Kąt obro-

żąco monitoruje stateczność
pojazdu w zakresie 360° i w
sposób bezstopniowy dostosowuje udźwig do stopnia
rozsunięcia podpór. W wielu
sytuacjach bardzo pomocny

oleju z przestrzeni tłoczyskowej w tłokowej. Dzięki temu
praca żurawia w fazie wysuwu
wysięgnika stała się szybsza
nawet o dwadzieścia procent.
Żuraw został też wyposażony

W żurawiu PK19.001 SLD 5 zastosowano bezobsługowy, nie wymagający smarowania
smarem stałym, system wysuwu sekcji wysięgnika

Ze względu na konieczność przewozu ładunków wrażliwych na opady atmosferyczne przy przedniej ścianie zabudowy skrzyniowej zamontowano zwijaną plandekę

na ramie pośredniej wykonanej ze stali o podwyższonej
wytrzymałości. W trosce o zapewnienie jak najdłuższej,
bezawaryjnej eksploatacji,
wszystkie elementy narażone
na korozję najpierw piaskowano, a następnie pokryto
farbami podkładowymi oraz
zewnętrznymi. W celu osiągnięcia optymalnej trwałości
powłoki zastosowano niezwykle odporne farby utwardzalne nawierzchniowo.
Na tylnym zwisie podwozia
Scania P410 z układem napędowym 6x2 i rozstawem
osi 4.700 mm zamontowano
żuraw Palfinger PK19.001
SLD 5, który przy wysię38 Pośrednik Budowlany

Wyposażenie żurawia Palfinger stanowią dwie niezależnie regulowane podpory hydrauliczne rozstawiane na maksymalną odległość 6,6 metra

Chłodnica zapewnia optymalne chłodzenie oleju w układzie hydraulicznym

Za pomocą dźwigni operator rozsuwa podpory żurawia

tu urządzenia – w obie strony – wynosi zaś 420°.
W żurawiu zastosowano cały
szereg nowoczesnych rozwiązań, które podnoszą wydajność i bezpieczeństwo pracy.
Za ich przykład posłużyć może układ HPSC, który na bie-

jest przeprost ramienia zginanego o 15°, który umożliwia wygodne operowanie
w niskich pomieszczeniach.
Skuteczność żurawia podnosi
też układ przyspieszonego teleskopowania realizowany poprzez wtórne wykorzystanie

w praktyczne opcje sterowania radiowego Scanreco P2.
Umożliwiają one zdalne uruchamianie oraz wyłączanie silnika pojazdu, a także regulację jego obrotów. Ergonomiczna konsola obejmuje
między innymi przejrzysty wyświetlacz typu LED, który służy do procentowej wizualizacji
udźwigu oraz wskaźnik przeciążenia. Wraz z żurawiem
dostarczone zostały hydraulicznie obracane widły
paletowe z funkcją poziomowania. Udźwig osprzętu urządzenia wynosi 2.000 kilogramów.
www.graco.pl
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Pojazdy Schwarzmüller udźwigną wszystko
Istotne znaczenie dla zwiększenia stopnia efektywności wykorzystania
maszyn budowlanych ma możliwość ich szybkiego przemieszczania
pomiędzy placami budowy. Wybór rodzaju transportu uwarunkowany
jest gabarytami i masą maszyny. Istotny wpływ mają także względy ekonomiczne polegające na zredukowaniu kosztów transportu oraz skróceniu do minimum czasu bezproduktywnych przestojów
Transport maszyn nie będących w stanie przemieszczać
się samodzielnie na większą
odległość musi odbywać się
na wyspecjalizowanym pojeździe. W przypadku wyboru
środka transportu kluczowe
znaczenie odgrywa bezpieczeństwo przewozu oraz czas
niezbędny na dotarcie sprzętu
do miejsca przeznaczenia. Dobrze dobrany pojazd specjalistyczny pozwala do niezbędnego minimum skrócić przygotowania maszyny do transportu. W większości przypadków musi być ona częściowo
zdemontowana. Na przykład
odłączone być muszą narzę-

cjalizująca się w produkcji tego typu sprzętu firma
Schwarzmüller oferuje uniwersalną przyczepę niskopodwoziową o zaawansowanej konstrukcji. Trzyosiowy pojazd
o masie własnej 6,2 tony i ładowności powyżej 24 ton to
jeden ze sztandarowych produktów firmy. Pojazd poddawany jest cyklicznym modyfikacjom. Także w jego najnowszej odsłonie konstruktorzy
wprowadzili szereg istotnych
zmian. Do najważniejszych
zaliczyć należy modernizację
elementów zawieszenia oraz
zwiększenie rozstawu kół.
Zmiany miały na celu popra-

W odpowiedzi na potrzeby
użytkowników transportujących kontenery budowlane,
producent podjął też decyzję
o wydłużeniu o dwadzieścia
centymetrów dolnej podłogi
przyczepy. W najnowszej wersji przyczepy wyraźnie dłuższa
stała się także niecka koparkowa. Dzięki temu udało się uzy-

przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa przewożonego ładunku. Konstrukcja
przyczepy niskopodwoziowej
pozwala na poszerzenie powierzchni ładunkowej do trzech
metrów, dzięki czemu możliwy
jest również w pełni bezpieczny transport maszyn o ponadstandardowych gabarytach.
Zmiany konstrukcyjne objęły
też ustalacz dyszla pociągowego, który postanowiono zastąpić znacznie bardziej wytrzymałą konstrukcją sprężynową.
W celu ułatwienia załadunku
i transportu rozściełaczy
do asfaltu modyfikacjom poddano również rampy. Zostały
one wzmocnione, zmieniły się

Zwiększenie rozstawu kół oraz zmiany konstrukcyjne w zawieszeniu przyczepy zdecydowanie poprawiły dynamikę i stabilność toru jazdy

Podłoga przestrzeni ładunkowej wyłożona jest okładziną z twardej gumy. Takie rozwiązanie podnosi odporność na uszkodzenia i zwiększa bezpieczeństwo transportu

dzia robocze. Istotne znaczenie ma również czas, który
trzeba poświęcić na zabezpieczenie transportowanej maszyny przed przesuwaniem się
i niekorzystnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych, a wreszcie sprawny załadunek i rozładunek na placu budowy. By ograniczyć
problemy z transportem, warto zastosować specjalistyczny pojazd w postaci przyczepy niskopodwoziowej. Spe40 Pośrednik Budowlany

wę dynamiki jazdy oraz stabilności toru jazdy i skuteczne
zapobieganie rozkołysaniu
przyczepy. Na jej stabilność
pozytywny wpływ ma także
zwiększenie wytrzymałości całej konstrukcji. Założony efekt
inżynierowie Schwarzmüllera
osiągnęli dzięki zastosowaniu
belek wzdłużnych i poprzecznych o wzmocnionej budowie
oraz innowacjom konstrukcyjnym wprowadzonym w ramie
zewnętrznej przyczepy.

skać dodatkowe miejsce, które
można
wykorzystać
do przechowywania krótkich
desek poszerzających. Konstruktorzy
Schwarzmüllera
konsekwentnie stawiają na wydłużenie żywotności swych pojazdów. Dlatego też zabezpieczenie boczne wykonane jest
z aluminium zamiast stali.
W ten sposób zwiększono odporność elementów na korozję. Podłoga przestrzeni ładunkowej wyłożona została
okładziną z twardej gumy.
Takie rozwiązanie zwiększa
odporność na uszkodzenia
mechaniczne powierzchni.
Schwarzmüller stosuje w technologii produkcji rozwiązania
ograniczające masę własną pojazdów, co w efekcie
pozwala na uzyskanie wyższej ładowności użytkowej

także ich wymiary. Producent
zadecydował bowiem o ich
wydłużeniu z dotychczasowych 2.700 do 2.800 milimetrów
oraz
poszerzeniu
z 710 do 850 milimetrów. Postanowiono także zoptymalizować ułożyskowanie ramp.
W efekcie uzyskano zwiększenie grubości ściany rury łożyskowej, a tym samym wzrost
stabilności i wytrzymałości
ramp najazdowych. W wersji
standardowej tylna rampa najazdowa regulowana jest
na szerokość. Opcjonalnie
dostępna jest także w wersji
z dwuczęściową konstrukcją. Ponadto rampy za pomocą układu hydraulicznego
mogą być regulowane zarówno w pionie, jak i w poziomie.
Wystarczy tylko korzystając
ze specjalnego pulpitu ste-
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rowniczego rozłożyć i odpowiednio wyregulować najazdy, by bezpiecznie wjechać
maszyną na przestrzeń ładunkową. Niski kąt pochylenia
rampy umożliwia bezproblemowy załadunek maszyn
i urządzeń o małym prześwicie. Hydrauliczne podpory
umiejscowione na końcu
przyczepy zapewniają jej stabilność. Dzięki nim przednia
część przyczepy nie unosi się
w trakcie wjazdu na przestrzeń ładunkową. Ma to kluczowe znaczenie dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa załadunku ciężkiego
sprzętu budowlanego.
Stanowiące ładunek maszyny
muszą na czas transportu być
odpowiednio zabezpieczone
przed przesuwaniem powodującym zmianę położenia.
Należy je też tak zamocować,
aby w czasie jazdy nie wpadały w nadmierne drgania mogące doprowadzić do rozkołysania przyczepy. Dokonujący
załadunku powinni zatem
zwracać szczególną uwagę
na położenie środka ciężko-

Specjalny dyszel może być wyposażony w obrotowe oczka do mocowania odpowiednio dostosowane do różnego rodzaju sprzęgów

ści masy przewożonego ładunku. Powinien on znajdować się jak najniżej, to znaczy
nie tylko możliwie blisko podłogi przyczepy, ale także środka jej masy. Aby zapewnić odpowiednie warunki transportu
w trzyosiowej przyczepie
Schwarzmüller zastosowano
nie tylko większą liczbę pierścieni do mocowania ładunku,
ale także wpuszczanych obudów ułatwiających jego prawi-

dłowe zabezpieczenie. Ładunek można zabezpieczyć używając ogółem siedmiu par
wpuszczanych pierścieni mocujących 10 ton, sześć par
wtykowych kieszeni na kłonice
(100 x 50) oraz pięć par stabilnych punktów mocowania ładunku 4 ton w ramie zewnętrznej stosowanych w transporcie
ładunków przekraczających
szerokość skrajni drogowej.
Dodatkowemu zabezpiecze-

niu ładunku służą wtykane listwy ograniczające. Muldy
na koła dostępne z osłonami
wyrównującymi powierzchnię
umożliwiają z kolei transportowanie maszyn budowlanych bez konieczności przekroczenia dopuszczalnej wysokości pojazdu. Konstruktorzy przewidzieli także specjalne wgłębienie w podjeździe,
w którym umieścić można łyżkę transportowanej koparki. Poprawia to stabilność
pojazdu dzięki lepszemu mocowaniu ładunku.
Wysuwane tablice i rozmieszczone na całej przyczepie
diodowe lampy sygnalizacyjne o zwiększonej żywotności
kompletują jej wyposażenie
określane wymogami bezpieczeństwa. Pamiętać jednak
należy, że jedynie należycie
przygotowany transport maszyn prowadzony przy użyciu
specjalistycznych pojazdów
nie powoduje zagrożenia dla
otoczenia,
ani
przy załadunku, ani
podczas przejazdu.
www.schwarzmuller.pl
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DAF ma atrakcyjną propozycję dla sektora budowlanego
Po niezwykle udanym debiucie modeli CF i XF do transportu długodystansowego teraz przyszła kolej na wieloosiowe ciągniki i podwozia do zastosowań specjalistycznych. Liczba nowości zaprezentowanych w nowych, wieloosiowych DAF-ach świadczy, że producent równy, a może nawet większy nacisk położył na ofertę podwozi. W porównaniu z zaprezentowanymi wcześniej ciągnikami, mamy do czynienia z – w pełnym tego słowa znaczeniu – ofensywą modelową
Wszystkie nowe pojazdy ciężarowe firmy DAF zużywają o siedem procent mniej paliwa
dzięki nowym i doskonale zestrojonym, innowacyjnym układom napędowym o wysokich
osiągach przy niższych prędkościach obrotowych. Zgodnie
z programem DAF Transport
Efficiency producent pojazdów
dołożył wszelkich starań, aby
osiągnąć maksymalną wydajność z każdej kropli paliwa. Silniki PACCAR MX-11 i MX-13
zostały całkowicie przeprojektowane. Ważnym celem podczas opracowywania nowych
układów napędowych było
zmniejszenie prędkości obrotowej silnika, przy której osiąga on maksymalny moment
obrotowy. Niższa prędkość silnika przekłada się bowiem
na mniejsze zużycie paliwa.
Jednocześnie znacznie zwiększono maksymalny moment
obrotowy silników i jest on teraz dostępny już przy prędkości 900 obr./min. Moc niemal
każdego układu napędowego
wzrosła o 7 kW/10 KM do 14
kW/20 KM, podczas gdy moment obrotowy wszystkich nowych silników został zwiększony o 50-200 Nm. Ponadto
w nowych modelach CF i XF
firma DAF stosuje moment
obrotowy o zmiennej wartości,
co skutkuje dodaniem dodatkowego momentu o wartości 100-150 Nm przy jeździe
na najwyższym biegu. Umożliwia to mniejszą liczbę redukcji.
Nowe silniki PACCAR MX-11
i MX-13 są standardowo
sprzęgnięte ze zautomatyzowanymi skrzyniami biegów
TraXon najnowszej generacji.
Przekładnie te mają niższe
straty spowodowane tarciem
wewnętrznym i charakteryzują
się niezwykle płynną zmianą
42 Pośrednik Budowlany

biegów. W modelach Construction serii DAF CF FAD,
FAT (podwozia pod zabudowę odpowiednio 8x4 i 6x4)
i FTT (ciągniki siodłowe) przekładnia TraXon jest wyposażona w dodatkowe oprogramowanie terenowe zapewniające optymalne przełączanie

ki. Zapewnia to także większą
swobodę w rozmieszczeniu
niezbędnych komponentów
zabudowy i zwiększoną ładowność dzięki masie własnej pomniejszonej o 50 kg. Redukcja
masy własnej idzie jednakże
dużo dalej. Oprócz tego wieloosiowe ciągniki i podwozia

Budowlane pojazdy DAF wyróżniają się zwiększoną mocą jezdną, wyraźnie ograniczonym
zużyciem paliwa oraz łatwością zabudowy nadwozia

biegów i operowanie sprzęgłem. Po uruchomieniu trybu
off-road w skrzyni TraXon
zmiany biegów są bardzo
szybkie i następują przy wyższych obrotach, aby zapewnić
doskonałą trakcję i przyczepność kół osi napędowych.
Do zastosowań terenowych
powrócił kick-down. W zastosowaniach terenowych możliwe jest całkowite wyłączenie ASR, co poprawia trakcję
w trudnych warunkach.
Ponadto nowe podwozia
pod zabudowę zyskują
na niezwykle kompaktowym
module EAS, który można teraz zamontować jako pojedynczy komponent pomiędzy
pierwszą i drugą osią przednią w modelach 8x4 FAD. Pozwala to na wykorzystanie
wolnej przestrzeni na podpory dźwigu, skrzynki narzędziowe lub dodatkowe zbiorni-

pod zabudowę zostały wyposażone w układy napędowe,
które są o 100 kilogramów
lżejsze. W nowych pojazdach 8x4 firma DAF przedstawia nowe zespoły dwóch osi
napędzanych ze zwolnicą
(HR1670T) do intensywnego
zastosowania terenowego.
Ten zestaw osi jest wyposażony w zupełnie nową żeliwną pochwę, która zmniejsza
masę własną o dodatkowe sześćdziesiąt kilogramów.
Wspomniane modyfikacje
pozwalają na uzyskanie całkowitej oszczędności masy
do 250 kilogramów w modelach CF FAD 8x4 do zastosowań budowlanych.
Aby zapewnić jak największą
oszczędność paliwa, dostępne są jeszcze szybsze przełożenia przekładni głównej
(3,46, 3,61, 3,76: 1). Przełożenia te umożliwiają pracę sil-

nika z niższą prędkością obrotową. Aby zapewnić jak najniższe koszty eksploatacji,
przerwy między wymianami
oleju nowego zestawu tandemowych osi napędowych zostały zwiększone do trzech lat
lub 450.000 kilometrów.
Absolutną nowością i niezwykle
ciekawym rozwiązaniem jest
lekkie podwozie 8x4 serii CF
model FAD do montażu betonomieszarki. Jest ono teraz dostępne z tandemowymi osiami
napędowymi (19 ton) z pojedynczą redukcją (SR1132T)
i dwoma przednimi osiami o nośności 7,1 tony. To tanie i wydajne podwozie na skutek optymalizacji układu kierowniczego
i zawieszenia oraz zastosowania hamulców tarczowych i nowego kompaktowego modułu
EAS z pionową rurą wydechową oferuje masę własną wynoszącą zaledwie 9.150 kg, co
jest najlepszym wynikiem osiąganym w tej klasie pojazdów
na rynku. Podwozie to całkowicie się wyważa z betonomieszarką z ładunkiem 8 m3 betonu i pięćsetlitrowym zbiornikiem na wodę. To niepowtarzalne podwozie pod betonomieszarki jest wyposażone w nowy
silnik PACCAR MX-11 o mocy 270-330 kW (370-450 KM).
Również proces wykonania
i montażu zabudowy został
znacznie ułatwiony. Nowe
moduły mocowania zabudowy (BAM) odgrywają istotną
rolę w szybkim montażu ciężkiego dźwigu czy wywrotki.
Nowości firmy DAF uzupełnia sprawdzone zawieszenie DAF na ośmiu drążkach
reakcyjnych, dzięki którym
wyeliminowano konieczność stosowania stabilizatora.
www.daftrucks.pl
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MAN 2018 – asortyment skompletowany!
Firma MAN zapewnia możliwość realizacji wszelkich zadań transportowych przy zastosowaniu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej
w szerokim przedziale od 3 do 44 ton. Nowy MAN TGE wraz z licznymi nowościami w typoszeregach pojazdów ciężarowych sprawia, że po raz
pierwszy w swej historii MAN stał się oferentem pełnej palety produktów
Nowy MAN TGE jest pierwszym samochodem dostawczym produkowanym przez
posiadające długą tradycję
w zakresie pojazdów użytkowych przedsiębiorstwo z Monachium. Produkcja nowych
pojazdów realizowana jest
od kwietnia, a oficjalną sprzedaż rozpoczęto zaledwie miesiąc wcześniej. W ten sposób
firma MAN, zawsze otwarta
na potrzeby klienta, będzie
teraz obecna także w sektorze transporterów. Nowa klasa pojazdów w ofercie MAN
zaskakuje olbrzymim zróżnicowaniem. Obok zamkniętego pojazdu skrzyniowego
i przeszklonego kombi, dostępne są także karoserie
na podwoziach z kabiną pojedynczą lub podwójną. Dzięki dopuszczalnej masie całkowitej mieszczącej się
w przedziale od 3,0 do 5,5
ton oraz oszczędnym i wytrzymałym układom napędowym o mocy od 102
do 177 KM, nowe pojazdy są
idealnym
rozwiązaniem
transportowym dla takich
sektorów, jak budownictwo,
rzemiosło i przewóz osób.
Mogą być także stosowane
do realizacji różnych zadań
w logistyce dostawczej.
W Barcelonie MAN po raz
pierwszy zaprezentował swoją ofertę „Vans to go” – kompletnych pojazdów TGE z zabudową dostępnych bezpośrednio na placu.
Pojazdy klasy średniej, czyli
MAN TGL i TGM, zostaną
między innymi wyposażone
w nowy silnik o nowych zakresach mocy. Silniki nowej
generacji MAN D08SCR mają
system oczyszczania spalin
oparty wyłącznie na technologii SCR i prostszą budowę.
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Pozwala to na rozszerzenie
zakresu zastosowania pojazdu,
a także ułatwia przeglądy
i zwiększa niezawodność. Dzięki nowej konstrukcji silnika
MAN udało się ograniczyć zużycie paliwa o 5,5%. Nowe
funkcje
skrzyni
biegów
TipMatic poprawiają także

nić także nową ofertę w zakresie schowków i oświetlenia. Dzięki nowej koncepcji
obsługi, wszystkie funkcje
istotne dla zapewnienia komfortu mogą być odpowiednio
sterowane. Spokojny sen zapewnia ponadto pakiet akustyczny dostępny w pojaz-

jach również samodzielnie
ponownie rusza. Dzięki temu
kierowca może się spokojnie
i bez stresu swobodnie poruszać nawet w sytuacjach wymagających ciągłego zatrzymywania się oraz ruszania.
Od sierpnia każdy nowy pojazd ciężarowy z lwem na masce, przeznaczony do obsługi tras na terenie Europy
i spełniający wymagania normy Euro 6, jest wyposażony
w skrzynkę RIO-Box, dzięki
której użytkownik pojazdu
marki MAN może optymalnie
zarządzać także swoimi procesami logistycznymi. Skrzyn-

MAN, jako wiodący międzynarodowy producent pojazdów użytkowych i innowacyjnych rozwiązań transportowych, dokłada wszelkich starań,
aby zakup jego produktów okazał się najlepszym wyborem przez cały okres ich użytkowania

komfort jazdy i efektywność
pracy pojazdów TGL i TGM.
Dzięki nowym elementom obsługi stanowisko pracy w kabinie uzyskuje dodatkową wartość i staje się jeszcze bardziej przyjazne dla kierującego pojazdem.
Nowa aranżacja wnętrz krótkich kabin typu C i M dotyczy
przede wszystkim stanowiska
pracy, natomiast kierowca
kabin długich L, LX, XL, XLX
i XXL, które stosowane są
przede wszystkim w pojazdach MAN TGX i TGS, korzysta dodatkowo ze zmodyfikowanej strefy mieszkalnej.
Oprócz nowej lodówki, którą
można opuścić całkowicie
pod leżankę, należy wymie-

dach typoszeregu TGX, który
znacznie ogranicza poziom
hałasu w kabinie dzięki zastosowaniu licznych rozwiązań
izolacyjnych.
Aby zapewnić kierowcy jak
największy komfort także
w sytuacjach korków na drogach i spowolnionego ruchu,
firma MAN wyposażyła nowy
wariant tempomatu ACC
w funkcję stop and go. Jej zadaniem jest automatyczna regulacja odległości od jadącego z przodu pojazdu. Nawet
w przypadku rozwijania niewielkiej prędkości wyhamowuje ona pojazd – w razie potrzeby aż do jego całkowitego
zatrzymania,
zaś
przy krótkotrwałych posto-

ka zapewnia techniczne połączenie z systemem RIO – nowym produktem cyfrowym
oferowanym przez spółkę
Volkswagen Truck & Bus.
W ten sposób firma MAN
stworzyła podwaliny nowej infrastruktury, której serwis będzie mógł w przyszłości połączyć w sieci całą branżę transportową i logistyczną. Dzięki
opartej na chmurze technologii RIO klienci firmy będą mogli wkrótce korzystać z centralnego dostępu do wszelkich danych dotyczących
swojej floty oraz z licznych
serwisów w zakresie
branży transportowej
oraz logistycznej.
www.truck.man.eu
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Moc atrakcji na Arocs Performance Days
Mercedes-Benz Arocs to rasowy budowlaniec. Pojazd wprowadzony
na rynek przed ponad ośmioma laty, od samego początku w zamyśle
swych konstruktorów miał spełniać przeciwstawne wymagania, wynikające z olbrzymiej różnorodności potrzeb firm budowlanych
Wydajność, produktywność,
efektywność podwozia i napędu, koszty paliwa, systemy
wspomagania… Wymagania
co do ciężkich pojazdów budowlanych w ostatnich latach
stale rosły. Nie powinno to
dziwić, skoro samochody codziennie mierzyć się muszą
z różnorodnymi wyzwaniami.
Szacuje się, że blisko połowa
spośród wszystkich pojazdów
budowlanych wykorzystywana jest bezpośrednio na placach budowy, a jedna trzecia
dowozi na nie maszyny i materiały. Kolejne piętnaście
procent pojazdów służy
do transportu betonu.
Nowe standardy w branży
wyznaczać ma Arocs. Dzięki
dobrej znajomości branży
budowlanej i warunków eksploatacyjnych panujących
w jej poszczególnych segmentach konstruktorzy są
w stanie stworzyć pojazd budowlany, który sprawdza się
w nawet najtrudniejszych warunkach. Oczywiście kluczowe znaczenie ma konfiguracja. Podczas imprezy Arocs
Performance Days można było zobaczyć w akcji pojazdy
dwu-, trzy- oraz czteroosiowe, wyposażone w najnowszej generacji jednostki napędowe spełniające normę
emisji spalin Euro 6. Wśród
nich znalazły się nie tylko królujące na placach budowy
klasyczne wywrotki, ale również specjalistyczne samochody z napędem na wszystkie koła, betonomieszarki,
ciągniki siodłowe oraz pojazdy z zabudową skrzyniową.
Użytkownicy eksploatujący
ciągniki siodłowe z naczepą
wywrotką lub betonomieszarki w szczególnie trudnych
warunkach mogą wybrać
Arocsa w wersji Loader lub

Ciągniki siodłowe można doposażyć w dołączany hydrauliczny napęd osi przedniej,
co przynosi ograniczenie zużycia paliwa nawet o dwanaście procent

Tryb uwalniania (rocking-free) ułatwia pracę w trudnych warunkach i wydostawanie
się pojazdu z błotnistego lub podmokłego podłoża

Pokazy i jazdy, których celem było zaprezentowanie pełnej gamy pojazdów budowlanych Mercedes-Benz, odbywały się na specjalnie przygotowanym torze testowym

Grounder. Pierwszy z nich
skonstruowano z założeniem
maksymalnego ograniczenia
masy własnej. Faktem jest, że
ciągnik siodłowy 4x2 Arocs
Loader jest jednym z najlżejszych tego typu pojazdów
przeznaczonych dla branży
budowlanej. Jeżeli chodzi natomiast o wersję Arocs Grounder, to jest ona przystosowana do zastosowań w ekstremalnie trudnych warunkach roboczych, takich jakie
panują choćby w kamieniołomach i kopalniach surowców
skalnych. Właśnie dlatego
konstruktorzy na pierwszy
plan wysunęli wzmocnienie
konstrukcji pojazdu. Dotyczy
to imponującej stabilnością
ramy, resorów parabolicznych z charakterystyczną
twardą sprężyną, specjalnie
zestrojonych amortyzatorów,
osi planetarnych, szczególnie
wytrzymałych felg oraz opon
o dużej nośności. Arocs dostępny jest z wariantem napędu odpowiednim dla każdego zastosowania. Dla kierowcy w codziennym użytkowaniu pojazdu na placu budowy
kluczowe znaczenie mają
bezawaryjność i ekonomika
eksploatacji. Interesującą
opcją jest turbo-sprzęgło
z retarderem (TRK). Wspiera
ono pracę kierowcy zapewniając maksymalną wydajność podczas ruszania oraz
manewrowania
pojazdem
przy znacznym obciążeniu.
Ważne jest, że turbo-sprzęgło
działa jedynie podczas ruszania i przejazdów z małą prędkością na niskich biegach.
Ciągniki siodłowe można doposażyć w dołączany hydrauliczny napęd osi przedniej (HAD). Jest on o blisko 500 kilogramów lżejszy
od tradycyjnego napędu 4x4.
Zastosowanie HAD przynosi
ograniczenie zużycia paliwa
o dwanaście procent, daje
również większe możliwości
dobierania rozstawu
osi, wysokości ramy
czy kabiny kierowcy.
www.mercedes-benz.pl
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Doosan sprzedał dwadzieścia przegubowców DA40!
Hæhre & Isachsen Maskinutleie AS, jedna z największych norweskich firm zajmujących się wynajmem maszyn, zakupiła dwadzieścia fabrycznie nowych wozideł przegubowych Doosan DA40, których silniki spełniają normy emisji spalin Stage IV/Tier 4
Pojazdy marki Doosan zostały wybrane po niezwykle rygorystycznej analizie dostawców wozideł przegubowych,
jaką przeprowadziła firma
Hæhre & Isachsen Maskinutleie AS należąca do grupy
BetonmastHæhre Anlegg AS
jednego z najważniejszych
wykonawców prac z zakresu
budowy dróg i inżynierii lądowej w Norwegii. Hæhre już
od dłuższego czasu używa
wozideł przegubowych Doosan/Moxy, korzysta jednak
także z produktów innych
marek. W ostatnich latach
grupa przeżyła intensywny
wzrost, a obecnie może poszczycić się flotą liczącą ponad sto pojazdów obejmującą wozidła przegubowe, wozidła sztywnoramowe, małe
wywrotki, wywrotki gąsienicowe i nie tylko.
Jest to największe jak dotychczas zamówienie na wozidła przegubowe Doosan
w Skandynawii − nowe modele DA40 zastąpią wozidła DA40
dotychczasowo używane we
flocie Hæhre, a także wozidła
przegubowe innych producentów. Wozidła Doosan DA40
stanowią część niezwykle konkurencyjnej oferty, w skład której wchodzi kompleksowa
umowa serwisowa pomiędzy
Rosendal a grupą Hæhre,
gwarantująca dostępność serwisu dwadzieścia cztery godziny na dobę oraz niezwykle
szybki czas reakcji.
Jak dotychczas firma Hæhre
była bardzo zadowolona ze
skuteczności, niezawodności
oraz komfortu pracy, jaki zapewniają modele DA40, które
− w połączeniu z doskonałymi warunkami gwarancji
na nowe maszyny − pozwoliły przedsiębiorstwom Doosan
i Rosendal przedstawić niezwykle atrakcyjną ofertę.
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Operatorzy z Hæhre cenią
sobie wozidła DA40 ze względu na dużą ilość miejsca
w kabinie, płynną pracę kierownicy, doskonałą widoczność, bezpieczny dostęp
do kabiny oraz wyjątkowo
dobrą przyczepność i stabilność podczas pracy.

kontroli nad wydajnością
i bezpieczeństwem pracy maszyn, podkreślające znaczenie konserwacji zapobiegawczej. System ten jest dostępny jako standardowe wyposażenie wszystkich koparek
Doosan zgodnych z normą
Stage IV (o masie powy-

rzystania z usługi klienci mają
możliwość zakupu przedłużenia jej subskrypcji.
Frank Ole Sørensen, CEO firmy Hæhre & Isachsen Maskinutleie, powiedział: - To największe zamówienie na wozidła, jakie kiedykolwiek złożyliśmy. DA40 to doskonały pro-

Operatorzy z Hæhre cenią sobie wozidła DA40 ze względu na dużą ilość miejsca w kabinie, płynną pracę układu kierowniczego,
doskonałą widoczność, bezpieczny dostęp do kabiny oraz wyjątkowo dobrą przyczepność i stabilność podczas pracy. Tę wspomaga
system telematyczny DoosanConnect umożliwiający skuteczne zarządzanie flotą maszyn i pojazdów przez sieć

Hæhre planuje nadal korzystać z najnowocześniejszego, bezprzewodowego systemu zarządzania flotą i zasobami DoosanConnect,
aby monitorować pojazdy
pod kątem produktywności, częstotliwości używania oraz zużycia paliwa.
Zaprojektowany z myślą o zaspokojeniu rosnącego zapotrzebowania na sprawowanie
kontroli nad flotą, komunikację pomiędzy urządzeniami,
inteligentne systemy monitorowania maszyn i zdalne monitorowanie sprzętu system
DoosanConnect to rozwiązanie do zarządzania flotą przez
sieć, niezwykle przydatne
w przypadku sprawowania

żej czternastu ton), wszystkich ładowarek kołowych Doosan zgodnych z normą Stage IV oraz wozideł przegubowych zgodnych z normą Stage IV. Nowa usługa umożliwia
właścicielom i dystrybutorom
zdalne monitorowanie i komunikację z maszynami Doosan
za pomocą telematycznego
systemu Doosan Connect.
System DoosanConnect, dostępny również w zestawie
do montażu w starszych modelach, jest dostarczany
z darmową, trzyletnią subskrypcją. Każdy klient posiada
swoje własne konto do zarządzania swoją flotą maszyn
za pośrednictwem tego systemu. Po upływie trzech lat ko-

dukt, a my dostrzegamy korzyści płynące z oferowania
maszyn jednej marki w tym
konkretnym segmencie. Ma
to związek ze szkoleniem kierowców oraz wymaganiami
w zakresie prac serwisowych
i konserwacyjnych. Obsługa
wozideł przegubowych różnych marek wiąże się ze znaczącymi różnicami.
Po wprowadzeniu dwudziestu nowych pojazdów DA40
do eksploatacji, pięćdziesiąt
jeden z pięćdziesięciu dziewięciu wszystkich wozideł
przegubowych w systemie
Hæhre pochodzić będzie
od Doosan. Dwa z pozostałych ośmiu modeli to wozidła
w rozmiarach, których nie
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obejmuje oferta firmy Doosan. Umowa ta stanowi także największe jak dotąd zamówienie na wozidła przegubowe dla firmy Rosendal Maskin AS. Poprzedni rekord,
który dotyczył sprzedaży dziesięciu wozideł Doosan, również został osiągnięty wraz z grupą Hæhre.
– To niezwykle ważne osiągnięcie dla firmy Rosendal.
Wszystkie maszyny objęte są
gwarancją serwisową na pięć
lat lub dziesięć tysięcy godzin.
Łączna liczba wozideł przegubowych, które dostarczyliśmy
w roku 2017, wynosiła dwadzieścia, dlatego jest to doskonały początek nowego roku 2018 − tłumaczy Ole Marius Rosendal, dyrektor generalny firmy Rosendal Maskin.
Rekordowa roczna sprzedaż
wozideł w Rosendal Maskin
wyniosła trzydzieści sztuk,
dlatego w roku 2018 istnieje
duże prawdopodobieństwo
pobicia tego wyniku.

Ole Marius Rosendal (Rosendal Maskin AS), Frank Ole Sørensen i Thomas Jonsebråten
(obaj Hæhre & Isachsen Maskinutleie AS), Kåre Rosendal (Rosendal Maskin AS)
oraz Lars Hæhre (BetonmastHæhre Anlegg AS) chwalą sobie wozidła Doosan

Jak wszystkie wozidła przegubowe firmy Doosan, nowy
model DA40 wyposażony
jest w przegub znajdujący
się za pierścieniem obrotowym, który zapewnia równe
rozłożenie obciążenia na osi
przedniej nawet w przypadku skręcania w maksymalnym zakresie. W połączeniu
ze swobodną tylną osią typu
tandem (bogie) zapewnia to

równomierne rozłożenie obciążenia na każde koło
i gwarantuje stały kontakt sześciu kół z podłożem
oraz napęd pozwalający
na równe rozłożenie mocy
i uzyskanie niezrównanej wydajności na trudnym terenie.
Przesunięty w przód punkt
skręcania, unikalna oś typu
tandem (bogie) i pochyła rama tylna sprawiają, że ta naj-

lepsza w swojej klasie maszyna umożliwia pracę
na terenie trudnym i miękkim bez konieczności stosowania wspomagania elektronicznego, na przykład
układu kontroli trakcji.
Wozidło Doosan DA40 wyróżnia się także najmniejszym w swojej klasie zużyciem paliwa. Paramer ten
osiągnięto dzięki połączeniu wielu rozwiązań, takich
jak silnik Diesla Scania
DC13 (o mocy znamionowej 500 KM) z selektywną redukcją katalityczną (SCR) oraz
systemem recyrkulacji spalin
(ECR) oraz skrzynia biegów
ZF, usprawniająca przenoszenie mocy z silnika do kół
i pozwalająca na osiągnięcie
niezrównanej siły trakcyjnej,
a także elektroniczny układ
hamowania silnikiem. Jest to
jeden z czterech
systemów hamowania w pojeździe.
www.doosanequipment.eu
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INSTYTUCJE

Stowarzyszenie
Dystrybutorów
Maszyn Budowlanych
tel. 504 621 002,
www.sdmb.pl
e-mail: sdmb.jm@gmail.com
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CENNIK REKLAM

POŚREDNIK
budowlany

Formaty reklam i ceny
Format

Szer. x wys.
mm

Krótka charakterystyka

1/8 strony

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

1/4 strony

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

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

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

II. i III. ok∏adka 210 x 297

7.500,- z∏

IV. ok∏adka

8.500,- z∏

Nakład bezp∏atnie kolportowany
Nakład drukowany
Wydanie
4/2018
5/2018
6/2018

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

Termin

Termin
zamówień

16.07.2018
21.09.2018
16.11.2018

11.06.2018
13.08.2018
12.10.2018

Termin dostarczenia
materia∏ów do druku
25.06.2018
27.08.2018
29.10.2018

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

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

210 x 297

Formy p∏atnoÊci
kolor

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

Rabaty

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

Tekst sponsorowany

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

Panorama firm od A do Z

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

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

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

Gie∏da - og∏oszenia drobne

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

!

Prenumerata - zamówienie 3/2018
Aby bezp∏atnie otrzymywać nasz dwumiesięcznik wystarczy wype∏nić poniższy formularz
i przes∏ać go faksem na numer 22 859-19-67 lub listownie pod adresem:
Pośrednik Budowlany, Dzia∏ Informacji, 02-784 Warszawa, Pasaż Ursynowski 1/45
Prosz´ o regularne, bezp∏atne przesy∏anie czasopisma „PoÊrednik Budowlany - Maszyny, Narz´dzia, Sprz´t”
imię i nazwisko:

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

nazwa firmy:

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

zakres dzia∏alności firmy:

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

ulica, numer domu:

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

kod pocztowy, miasto:

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

numer telefonu i faksu:

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

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

e-mail:

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

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

Data, czytelny podpis i (lub) pieczęć osoby zamawiającej

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

