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SPIS TREŚCI

Ser wis Vo lvo zawsze gotowy! 

Wy ma ga nia użyt kow ni ków ma szyn bu dow la -
nych do ty czą ce za kre su i czę sto tli wo ści wspar -
cia udzie la ne go przez ser wis tech nicz ny sta le ro -
sną. Ni ko go nie za do wa la ją już same de kla ra cje

Osprzęt Dek pol Ste el kru szy gra nit

Pra cując w ka mie nio ło mach trzeba radzić so bie
w trudnych sy tu acjach. Szcze gól ną ro lę od gry -
wa tu sprzęt, któ ry wy rę cza personel kopalni
w wy ko ny wa niu nie bez piecz nych za dań 

Lek ki sprzęt uzupełnia ofertę Dy na pac

Z mar ką Dy na pac ko ja rzy my du że ma szy ny.
Fir ma pro du ku je jed nak tak że naj wyż szej kla sy
ubijaki, za gęsz czar ki, różnego rodzaju wal ce
i sa mo bież ny roz sy py wacz mie sza nek 

Sprzedaż i wynajem mogą iść w parze!

Roz mo wa z Mi ło szem Wa li sza kiem, dy rek to rem
sprze da ży na Eu ro pę Wschod nią w fir mie Ku -
bo ta Bau ma schi nen 

LiuGong na piaskach 

Nie któ rzy po sia da cze ma szyn bu dow la nych
przy wią zu ją się na do bre i złe do kon kret nej 
mar ki. In ni do ko nu jąc kolejnych za ku pów de cy -
du ją się na dia me tral ne zmia ny.

Hy un dai mierzy wy so ko! 

Czas pod nieść wy daj ność na wyż szy po ziom!
Ra zem mo że my prze no sić gó ry! Pod ta ki mi
wła śnie ha sła mi Hy un dai wpro wa dza na ry nek
ko par ki ko ło we no wej Se rii A

Bez e mi syj ne gi gan ty Lie bherr

Elek trycz ne ko par ki Lie bherr znaj du ją co raz szer -
sze za sto so wa nie w ko pal niach od kryw ko wych.
Kon struk cja ma szyn jest czymś wię cej niż prze -
rób ką ukła du na pę do we go z sil ni kiem Die sla

Rów niar ki John De ere do stęp ne w Pol sce!

Rów niar ki John De ere zy sku ją so bie co raz
więk sze gro no zwo len ni ków. Te raz tak że pol -
scy użyt kow ni cy ko rzy stać mo gą z tych in no -
wa cyj nych, do sko na le wy po sa żo nych ma szyn 

Hi ta chi ZW 220-7 – wszyst ko pod ręką

Ła do war ka Hi ta chi ZW 220-7 do tar ła już do Pol -
ski, a kon kret nie do ko pal ni do lo mi tu. Jak się
w niej spi su je?  By się o tym przekonać po sta -
no wi li śmy przyj rzeć się ma szy nie z bli ska 

Tom Wi dłak po sta wił na Ma ni tou

Co zna czy za ufa nie do kon kret nej mar ki ma -
szyn mo gą prze ko nać się klien ci fir my Tom Wi -
dłak, któ ra od lat ofe ru je na wy na jem co raz szer -
szą ga mę ła do wa rek te le sko po wych Ma ni tou

Cięż kie „Iksy” JCB bry lu ją na wa łach!

Pra ce mo der ni za cyj ne na ob wa ło wa niu lo kal -
nych rzek ma ją uchro nić San do mierz przed po -
wo dzią. Na jed nym z od cin ków pra cu ją im po -
nu ją ce ko par ki JCB 220X LC 

Elek trycz ne po de sty Hau lot te 

W ofer cie fir my Hau lot te zna la zły się dwa no we
prze gu bo we po de sty ru cho me o na pę dzie
elek trycz nym. Ma szy ny mo gą być wy ko rzy sty -
wa ne w róż no rod nych zastosowaniach 
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Dro dzy Czy tel ni cy,

Polski rynek budowlany, jak zwykle zresztą, ma prob le my. Sta re, do sko na le już oswo jo ne, i nie co no wych. W su -
mie jed nak nie jest tak źle. Czy ozna cza to, że dziś każ dy ży czył by so bie być bu dow lań cem? Chy ba tak, bo
prze cież nie nę ka nym z każ dej stro ny i pra cu ją cym mie sią ca mi na ćwierć gwizd ka re stau ra to rem. Bu dow -
lań cy to twar dzie le, mi mo wszel kich prze ciw no ści ra dzą so bie z ko ro na wi ru sem le piej niż in ni. Nie scho dzi -
li i nie scho dzą z pla ców bu do wy. Wprost prze ciw nie, uwi ja ją się na nich ni czym w ukro pie. Czy tyl ko dla -
te go, że chcą do cna wy ko rzy stać swo je pięć mi nut, a mo że ra czej stru mień pu blicz nych pie nię dzy prze zna -
czo ny na mniej lub bar dziej spek ta ku lar ne in we sty cje? Wy star czy choć by wspo mnieć tu o prze ko pie Mie rzei
Wi śla nej, by mieć morze wątków na pięć ko lej nych wstęp nia ków… 
Tak czy ina czej, ubie gły rok oka zał się dla na szej bran ży re kor do wy. Nie tyl ko bu do wa no, ale i na po tę gę re mon -
to wa no. Im pe tu nie wy ha mo wa ła na wet ko lej na fa la pan de mii o nie spo ty ka nej do tych czas si le ra że nia. Moż na
po wie dzieć, że ry nek bu dow la ny przy jął ją ra czej obo jęt nie. Mo że to kwe stia przy zwy cza je nia? Bo prze cież nie
bra wu ra. Czy wszyst kich cie szy ta ka sy tu acja? No wła śnie, nie! Co raz więk sze kło po ty ma więk szość pro du cen -
tów ma szyn bu dow la nych, któ rzy nie na dą ża ją z re ali za cją za mó wień. Pro ble my po wo do wa ne ze rwa niem łań -
cu cha do staw szyb ko nie znik ną. Na wet gdy by za ło żyć, że nie cze ka ją nas ko lej ne lock dow ny, to i tak czas po -
trzeb ny na względ ne unor mo wa nie sy tu acji trze ba li czyć w mie sią cach i la tach, a nie dniach i ty go dniach. 
Czy znaj dzie się ktoś mą dry, kto poda prze pis na upo ra nie się ze skut ka mi pan de mii, któ ra pew nie jesz cze dłu go
się nie skoń czy? Szcze rze wąt pię. Mo że za tem od wo łać się do sztucz nej in te li gen cji, któ ra z ta kim im pe tem wkra -
cza na na sze pla ce bu do wy? Sko ro na śla du jąc ludz kie za cho wa nia tech no lo gia ta po tra fi co raz traf niej roz po zna -
wać ob ra zy i obiek ty oraz uczyć się wy ko nu jąc po wta rzal ne za da nia, to mo że roz pra wi się z do kucz li wym ko ro na -
wi ru sem? A na do da tek uczy ni to jak naj ta niej, nie prze kra cza jąc skon stru owa ne go przez sa mą sie bie bu dże tu…

Ja cek Ba rań ski

Wy daw ca

Nasza ok∏adka:

Równiarka drogowa 
John Deere 622GP

Ma te ria ∏ów nie za mó wio nych nie zwra camy. Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści za treść za miesz cza nych re klam i ogło szeń  oraz ar ty ku ∏ów re kla mo -
wych i in for ma cji pra so wych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadsyłanych tekstów oraz opatrywania ich tytułami i śródtytułami.
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Sku tecz ność dzia ła nia ser wi -
su zależy od do stęp no ści
czę ści za mien nych. Vo lvo
Ma szy ny Bu dow la ne gwa ran -
tu je, że dzie więć dzie siąt pro -
cent niezbędnych do napraw
czę ści za mien nych, kom po -
nen tów i pod ze spo łów jest
do stęp nych „od rę ki” w ma -
ga zy nie na te re nie Pol ski. Je -
że li za mó wie nie wy ma ga
spro wa dze nia czę ści z ma ga -
zy nu cen tral ne go, trwa to
mak sy mal nie do 48 go dzin.
Do sta wę czę ści za mien nych
Vo lvo przy spie sza rów nież
moż li wość za ku pów w skle pie
on li ne. Już prze szło trzystu
klien tów ko rzy sta na co dzień
z te go roz wią za nia, któ re
jest wy god ne i sku tecz ne. 
O za an ga żo wa niu me cha ni -
ków Vo lvo Ma szy ny Bu dow -
la ne świad czy fakt, że
od zgło sze nia awa rii do in ter -
wen cji ser wi su mi ja śred nio
mniej niż 48 go dzin. Jed no -
cze śnie aż osiem dzie siąt pro -
cent awa rii ma szyn usu wa -
nych jest pod czas pierw szej
in ter wen cji ser wi su. 
Me cha ni cy dys po nu ją spe cja li -
stycz nym sprzę tem umoż li wia -
ją cym traf ne i szyb kie dia gno -
zo wa nie uste rek. Vo lvo Ma szy -
ny Bu dow la ne zbu do wa ło sieć
ser wi su w ta ki spo sób, by
mak sy mal ny dy stans dzie lą cy
me cha ni ka od ma szy ny klien ta
nie prze kra czał osiem dzie się -
ciu ki lo me trów w jed ną stro nę.
Jest to moż li we dzię ki te mu, że
fir ma utrzy mu je 24 ba zy ser wi -
so we na te re nie ca łej Pol ski,
w któ rych za trud nia prze -
szło stu me cha ni ków pra cu ją -
cych bez po śred nio przy na -
pra wie ma szyn. W nie ustan nie
mo der ni zo wa nej flo cie po go to -
wia ser wi so we go zna leźć moż -
na zróż ni co wa ne au ta bę dą ce
w prak ty ce mo bil ny mi warsz ta -

ta mi wy po sa żo ny mi w spe cja li -
stycz ne na rzę dzia umoż li wia ją -
ce prze pro wa dza nie na wet
bar dzo skom pli ko wa nych na -
praw w wa run kach po lo wych. 
Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne po -
sia da w Pol sce dzie sięć du -
żych warsz ta tów, któ re umoż li -
wia ją prze pro wa dze nie skom -
pli ko wa nych na praw, na pra wę
du żych kom po nen tów lub od -
bu do wę kom plet nej ma szy ny.
W czte rech z nich dzia ła ją cen -

tra szko le nio we, któ re umoż li -
wia ją szko le nie me cha ni ków.
Czte ry z nich to no wo cze sne,
wiel ko po wierzch nio we warsz -
ta ty re gio nal ne. W sied miu du -
żych warsz ta tach lo kal nych
moż na usu wać uster ki du żych
kom po nen tów. Vo lvo Ma szy ny
Bu dow la ne za pew nia też
wspar cie ser wi so we klu czo -
wym klien tom. W tym ce lu fir ma
stwo rzy ła trzy na ście „drop -po -
in tów”, czy li ze wnętrz nych
punk tów ser wi so wych zlo ka li -
zo wa nych w po bli żu pla ców
bu do wy, na któ rych roz lo ko -

wa ne są ma szy ny na le żą ce
do klu czo wych klien tów.
Sku tecz ność ser wi su okre śla -
na jest tak że po zio mem spe -
cja li stycz nej wie dzy per so ne lu
tech nicz ne go. Każ dy z me cha -
ni ków za trud nia nych przez Vo -
lvo Ma szy ny Bu dow la ne spę -
dza śred nio aż osiem dzie siąt
go dzin rocz nie na szko le niach.
W ra zie po trze by me cha ni cy
mo gą li czyć w każ dej chwi li
na wspar cie sze ściu in ży nie rów

ser wi su. Two rzą oni swo istą
jed nost kę spe cjal ną za zna jo -
mio ną z wszel ki mi taj ni ka mi
ob słu gi tech nicz nej kon kret nej
gru py ma szyn. Są oni za wsze
go to wi, by słu żyć po mo cą me -
cha ni kom. To oni prze ka zu ją
im wie dzę o no wo ściach pod -
czas szko leń. Wia do mo, że
ma szy ny ewo lu ują. Bez cią -
głe go pod no sze nia kwa li fi ka -
cji me cha ni cy nie by li by w sta -
nie za pew nić od po wied nio
wy so kie go po zio mu ob słu gi
tech nicz nej po zwa la ją ce go
sku tecz nie roz wią zy wać choć -

by naj bar dziej skom pli ko wa ne
pro ble my eks plo ata cyj ne. Nie
za kłó ci ła te go na wet pan de -
mia ko ro na wi ru sa. Szko le nia
i kon sul ta cje od by wa ją ce się
uprzed nio sta cjo nar nie prze -
nie sio ne zo sta ły do sie ci. Tyl -
ko w tym ro ku prze pro wa dzo -
no już trzy dzie ści ta kich se sji.
Me cha ni cy Vo lvo Ma szy ny
Bu dow la ne są za wsze na bie -
żą co. Ko rzy sta ją na co dzień
z ta ble tów z apli ka cją Mo bi le
Me cha nic umoż li wia ją cą elek -
tro nicz ny obieg do ku men tów.
Jest on nie tyl ko szyb szy, ale
tak że bar dziej przy ja zny śro -
do wi sku. A tro ska o nie wpi -
sa na jest w DNA Vo lvo. 
O sku tecz no ści sys te mów za -
rzą dza nia wdra ża nych przez
or ga ni za cję Vo lvo świad czą
cer ty fi ka ty ISO. Klien ci mo gą
mieć pew ność, że za gad nie -
niom ta kim, jak ja kość świad -
czo nych usług, go spo dar ka
od pa da mi czy bez pie czeń -
stwo pra cy fir ma na da je naj -
wyż szy prio ry tet. Do ko na nia
w tym wzglę dzie zy ska ły glo -
bal ne uzna nie. W ro ku 2019
Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne
uho no ro wa no ty tu łem De ale -
ra Ro ku w Re gio nie EMEA
(Eu ro pa, Środ ko wy Wschód
i Afry ka). Jest to tym więk szy
suk ces, że w po ko na nym po -
lu po zo sta wie ni zo sta li do -
sko na le zor ga ni zo wa ni ry wa -
le dzia ła ją cy na naj bar dziej
wy ma ga ją cych ryn kach.
Oczy wi ście Vo lvo Ma szy ny
Bu dow la ne nie za mie rza spo -
czy wać na lau rach. Wia ra we
wła sną wy jąt ko wość nie po -
par ta wy so ki mi oce na mi
klien tów, to dro ga w śle pą
ulicz kę. Wła śnie z te go po wo -
du Vo lvo Ma szy ny Bu dow la -
ne prze pro wa dza re gu lar ne
ba da nia stop nia usa tys fak -
cjo nowa nia klien tów. Re zul -
ta ty pod da wa ne są sta ran nej
ana li zie, a wy cią gnię te wnio ski
słu żą do pra co wy wa niu kon -
cep cji dzia ła nia ma ją cych
na ce lu pod no sze nie ja ko ści
ofe ro wa nych usług
sze ro ko po ję tej ob -
słu gi po sprze daż nej.

EKSPLOATACJA

Ser wis Vo lvo. Na Miej scu. Go to wy. Start!
Wy ma ga nia użyt kow ni ków ma szyn bu dow la nych do ty czą ce za kre su
i czę sto tli wo ści wspar cia udzie la ne go przez ser wis tech nicz ny sta le ro -
sną. Ni ko go nie za do wa la ją same de kla ra cje. Me cha ni cy powinni po twier -
dzać swój profesjonalizm nie za leż nie od sy tu acji. Na wet w wa run kach po -
lo wych mu szą przy wró cić ma szy nę do peł nej spraw no ści tech nicz nej

www.volvoce.pl

Sa mo cho dy ser wi so we są w prak ty ce mo bil ny mi warsz ta ta mi, w któ rych moż na
prze pro wa dzać w wa run kach po lo wych na wet bar dzo skom pli ko wa ne na pra wy 
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Glob gra nit jest obec ny na kra -
jo wym ryn ku ka mie niar skim
już od 35 lat. Zdo by te w tym
cza sie do świad cze nie oraz
prze my śla ne in we sty cje po -
zwo li ły stwo rzyć no wo cze sne
przed się bior stwo o sze ro kim
spek trum dzia ła nia. Jed ną z je -
go pod sta wo wych sfer jest
eks plo ata cja złóż gra ni tu z wła -
snej ko pal ni w Strze go miu.
– Obec nie eks plo atu je my zło że
na głę bo ko ści pięć dzie się ciu
me trów, ale war stwa ka mie nia,
któ ry moż na wy do by wać, się ga
nie mal dwu krot nie głę biej. Sza -
cun ko wo zło że za wie ra oko -
ło sie dem na stu mi lio nów ton
ka mie nia. Rocz nie wy do by wa -
my dwie ście ty się cy ton. Dla te -
go nie mu si my się mar twić, że
za brak nie nam su row ca, gdyż
na wet przy du żo więk szym
wy do by ciu wy star czy go jesz -
cze na wie le lat – mó wi Mi ro -
sław Fo ryś, me na dżer ko pal ni
Glob gra nit Strze gom.
Tu tej sze zło że gra ni tu jest im -
po nu ją ce nie tyl ko pod wzglę -
dem za sob no ści, ale też ja ko -
ści. Wy do by wa ny tu ka mień
jest nie zwy kle od por ny
na uszko dze nia me cha nicz ne
i wpływ czyn ni ków at mos fe -
rycz nych. Po za tym sto su jąc
od po wied nie tech no lo gie ob -
rób ki moż na nadać mu for my
do pa so wa ne do spe cy ficz -
nych za sto so wań. 
Glob gra nit Strze gom pro du -
ku je naj wyż szej kla sy wy ro by
z ka mie nia we wła snym, do -
sko na le zme cha ni zo wa nym
za kła dzie w Pie szy cach. Pod -
sta wo we pro duk ty to ka mień
mu ro wy, któ ry tra fia przede
wszyst kim do od bior ców ze
Szwaj ca rii i Nie miec. Ko lej -
nym pro duk tem cie szą cym
się uzna niem klien tów jest
ka mień hy dro tech nicz ny sto -

so wa ny w wie lu miej scach
pol skie go Wy brze ża. Tam
gra ni to we blo ki uży wa ne są
przede wszyst kim do za bez -
pie cze nia fa lo chro nów i por -
to wych na brze ży. War to do -
dać, że Glob gra nit Strze gom
do star cza blo ki o wy mia rach
na wet 500x7 00 mm. Ko lej -
nym po pu lar nym i ce nio nym

przez od bior ców pro duk tem
jest kru szy wo tra fia ją ce głów -
nie do firm z bran ży bu dow -
nic twa dro go we go i ko le jo -
we go. Po za tym z te re nu ko -
pal ni wy jeż dża ją też po tęż ne
gra ni to we blo ki, z któ rych po -
wsta ją póź niej pro duk ty wy -
ko rzy sty wa ne w in nych sfe -
rach dzia łal no ści fir my.

Osprzęt pro duk cji Dek pol
Ste el wy ko rzy sty wa ny jest
przez Glob gra nit Strze gom
do wy do by cia i wstęp nej ob -
rób ki ka mie nia. Użyt kow nik
chwa li przede wszyst kim zry -
wak, któ ry znacz nie uła twił
i przy spie szył pro ces od spa -
ja nia gra ni to wych blo ków ze
ścia ny na wy ro bi sku. – Pro -
ces wy do by cia ka mie nia roz -
po czy na de to na cja ma te ria -
łów wy bu cho wych, po któ rej
do pie ro moż na przy stą pić
do ko lej nych prac. Wte dy też
do ak cji wkra cza mię dzy in ny -
mi ła do war ka uzbro jo -
na w zry wak Dek po lu. Na tym
eta pie du że blo ki skal ne są
kru szo ne na mniej sze ele -
men ty, któ re w za leż no ści
od wiel ko ści i ja ko ści kie ro -
wa ne są do dal szej ob rób ki.
Przed za ku pem zry wa ka uży -
wa li śmy do te go uszko dzo -
nych wi deł skal nych, któ re
utra ci ły je den z zę bów. Przed -

SPRZĘT BUDOWLANY

Osprzęt Dek pol Ste el z ła two ścią kru szy gra nit
Pra ca w ka mie nio ło mach wy ma ga umie jęt no ści ra dze nia so bie
w eks tre mal nych sy tu acjach. Szcze gól ną ro lę od gry wa tu sprzęt, któ -
ry jest nie tyl ko od por ny, ale tak że wy rę cza lu dzi w wy ko ny wa niu nie bez -
piecz nych za dań. Do tej gru py na pew no za li cza się wy pro du ko wa -
na przez Dek pol Ste el spe cjal na łyż ka ko par ko wa oraz zry wak, któ re w ko -
pal ni Glob gra nit Strze gom bez piecz nie i szyb ko kru szą skal ne blo ki

Ope ra tor ła do war ki wy ko rzy stu je spe cjal ny zry wak, któ ry znacz nie uła twia od spa ja nie gra ni to wych blo ków ze ścia ny na wy ro bi -
sku, po zwa la je kru szyć, a na stęp nie trans por to wać odłamy w celu dal szej ob rób ki

Kru sze nie gra ni tu wy ma ga sto so wa nia na rzę dzi ro bo czych wy ka zu ją cych się mak sy mal -
ną od por no ścią na na prę że nia i uszko dze nia me cha nicz ne
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SPRZĘT BUDOWLANY

sta wi cie le Dek po lu za pro po -
no wa li, że wy pro du ku ją zry -
wak, któ ry bę dzie na rzę dziem
ty pu „dwa w jed nym”. Za je go
po mo cą bę dzie bo wiem moż -
na za rów no kru szyć ska łę, jak
i wspo ma gać trans port roz -
drob nio nych blo ków – tłu ma -
czy Mi ro sław Fo ryś.
Kon struk cja wy ko rzy sty wa -
ne go w ko pal ni zry wa ka po -
wsta ła w wy ni ku kon sul ta cji
po mię dzy pra cow ni ka mi ko -
pal ni, a in ży nie ra mi Dek pol
Ste el. Oczy wi ście aby mógł
speł niać swo ją funk cję, do je -
go pro duk cji uży to ma te ria -
łów naj wyż szej ja ko ści, w tym

sta li Har dox. Te go ro dza ju
zry wa ki cie szą się du żą po -
pu lar no ścią w Skan dy na wii,
ale Dek pol Ste el sprze da je je
tak że pol skim użyt kow ni kom,
głów nie ko pal niom gra ni tu.
– Zry wak jak do tych czas speł -
nia na sze wszyst kie ocze ki -
wa nia. Przede wszyst kim je -
ste śmy za do wo le ni, że dzię ki
te mu na rzę dziu znacz nie skra -
ca się czas nie zbęd ny
do przy go to wa nia gra ni to -
wych blo ków do dal szej ob -
rób ki. Dzię ki zry wa ko wi
oszczę dza my nie tyl ko czas,
ale tak że tak że an ga żu je my
mniej szą licz bę pra cow ni ków.

Te raz ope ra tor w po je dyn kę
wy ko nu je za da nia, któ re
wcze śniej wy ma ga ły do dat ko -
wych po moc ni ków. Po za tym
ca łość prac wy ko ny wa -
na jest we w peł ni bez piecz -
nych wa run kach – Mi ro sław
Fo ryś wy li cza wa lo ry spe cja li -
stycz ne go zry wa ka.
Nie jest on je dy nym wy pro -
du ko wa nym przez Dek pol
Ste el na rzę dziem znaj du ją -
cym za sto so wa nie w strze -
gom skich ka mie nio ło mach.
Po za nim z po wo dze niem wy -
ko rzy sty wa na jest na przy -
kład spe cja li stycz na łyż ka ko -
par ko wa EC 950. – To na rzę -
dzie sta no wi pro jekt in dy wi -

du al ny. Łyż kę wy ko na no tyl ko
w jed nym eg zem pla rzu. Naj -
praw do po dob niej do pro duk -
cji tra fią ko lej ne, bo ma my za -
py ta nia ze stro ny użyt kow ni -
ków. Ca ła łyż ka jest wy ko na -
na pod kon kret ne za mó wie -
nie. Pra ca z blo ka mi skal ny mi
jest bar dzo spe cy ficz na i wy -
ma ga spe cjal nych na rzę dzi.
Łyż ka zo sta ła za pro jek to wa -
na opty mal nie pod ką tem wy -
trzy ma ło ści i wa gi, jed no cze -
śnie po zwa la jąc na prze no -
sze nie i pra ce z jak naj więk -
szy mi blo ka mi skal ny mi. Wy -
ko na na zo sta ła z ma te ria łów
trud no ście ral nych HB40 0
i HB45 0. Po nad to w miej -
scach naj bar dziej na ra żo nych
na ście ra nie i kon takt z ostry -
mi kra wę dzia mi blo ków skal -
nych wzmoc nio no ją pa sem

z bla chy Du ro xi te – wy ja śnia
Da niel Ko niecz ny, ko or dy na -
tor sprze da ży w Dek pol Ste el.
O tym, że kon struk to rzy Dek -
po lu wy ko na li do brą ro bo tę
świad czy fakt, że po mi mo in -
ten syw nej eks plo ata cji za -
rów no zry wak, jak i łyż ka
spra wu ją się do sko na le. A są
prze cież eks plo ato wa ne
w cy klu cią głym ma jąc kon -
takt z bar dzo twar dym, cięż -
kim su row cem o ostrych kra -
wę dziach. Oba na rzę dzia,
po zwa la ją przy spie szyć wy -
ko na nie prac, a tym
sa mym za cho wać
cią głość pro duk cji.

www.dekpolsteel.pl

Ko par ka uzbro jo na w spe cja li stycz ną, spe cjal nie wzmoc nio ną łyż kę wyprodukowaną przez Dekpol Steel mo że sta no wić nie za -
wod ne ogni wo łań cu cha tech no lo gicz ne go ko pal ni do ty czą ce go pro ce su se gre ga cji gra ni tu

Unikatowa łyżka koparkowa została zaprojektowana tak, by podołać trudnym
warunkom pracy panującym w kopalniach surowców skalnych 

Do produkcji zrywaka Dekpol Steel wykorzystuje najwyższej jakości materiały.
Przede wszystkim jest to stal o podwyższonej wytrzymałości
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In te re su ją cym punk tem ofer ty
Dy na pac są ubi ja ki wy po sa -
żo ne w nie za wod ny, za pro -
jek to wa ny spe cjal nie do nich
czte ro su wo wy sil nik. Za pew -
nia on wy so ki sto pień za gęsz -
cze nia. Ob słu ga ubi ja ków jest
ła twa, efek tyw na pra ca ni mi
wy ma ga tyl ko krót kie go prze -
szko le nia. Dzię ki zop ty ma li zo -
wa ne mu roz kła do wi ma sy

ubi ja ki są wy god ne w pro wa -
dze niu umoż li wia jąc pre cy zyj -
ne pro wa dze nie i sku tecz ne
za gęsz cza nie. Kom fort ope ra -
to ra za pew nia er go no micz ny
uchwyt ubi ja ka, ope ra tor mo że
uży wać go na ca łej dłu go ści
chwy ta jąc z każ dej stro ny ma -
szy ny, co w istot ny spo sób
uła twia pra cę urzą dze niem
w trud no do stęp nych miej -
scach. Kon struk to rzy za dba li
tak że o bez pie czeń stwo ope ra -
to ra. Za sto so wa nie tłu mią ce go
wi bra cje uchwy tu zmniej sza
zmę cze nie i chro ni zdro wie
ope ra to ra umoż li wia jąc dłu go -
trwa łą i kom for to wą pra cę.
Ubi ja ki Dy na pac wy po sa żo ne
zo sta ły w licz ni ki mo to go dzin
któ re mie rzą czas pra cy, pręd -

kość ob ro to wą sil ni ka oraz
czas do ko lej ne go prze glą du,
ta kie roz wią za nie po zwa la za -
pla no wać prze glą dy i zop ty -
ma li zo wać wy ko rzy sta nie
urzą dze nia. Prze kła da się to
na zwięk sze nie wy daj no ści.
Co dzien ną ob słu gę ubi ja ka
moż na prze pro wa dzić prak -
tycz nie wszę dzie, a ope ra tor
nie po trze bu je do te go spe -

cjal nych na rzę dzi. War to za -
zna czyć, że sil ni ki w ubi ja kach
Dy na pac Se rii X chro nio ne są
umieszczonymi ze wszyst kich
stron me ta lo wy mi osło na mi
co do dat ko wo wpły wa na ży -
wot ność i nie za wod ność.
Sze reg do dat ko wych ak ce so -
riów umoż li wia roz bu do wa nie
ma szy ny we dług wła snych
po trzeb. Użyt kow nik mo że
do brać sze ro kość sto py ro bo -
czej ubi ja ka oraz dłu gość
do kon kret nych wa run ków
pra cy zwięk sza jąc tym sa mym
je go wszech stron ność i za -
kres za sto so wań. Do stęp ne
są rów nież ko ła trans por to we
umoż li wia ją ce ła twe prze -
miesz cza nie urzą dzeń po mię -
dzy pla ca mi bu do wy.

Wśród lek kie go sprzę tu za -
gęsz cza ją ce go Dy na pac waż -
ne miej sce zaj mu ją jed no kie -
run ko we pły ty Se rii DFP. Cha -
rak te ry zu ją się one cie ka wy mi
roz wią za nia mi tech nicz ny mi
ta ki mi jak: wy god ny uchwyt
tłu mią cy wi bra cje do war to ści
po ni żej 2,5m/s² co w znacz -
nym stop niu pod no si kom fort
pra cy ope ra to ra. Cał ko wi cie
obu do wa ny układ prze nie sie -
nia na pę du za bez pie czo ny
przed pia skiem i ka mie nia mi
co wy dłu ża okres eks plo ata cji
kom po nen tów ta kich jak pa -
sek kli no wy i sprzę gło od środ -
ko we. Pły ta za gęsz cza ją ca
cha rak te ry zu ją ca się zna ko mi -

tą wy trzy ma ło ścią na ście ra -
nie. Ra ma o kon struk cji ru ro -
wej chro ni sil nik przed trud ny -
mi wa run ka mi pra cy pod czas
eks plo ata cji pły ty. Do dat ko we
wy po sa że nie, ta kie jak ko ła
trans por to we, ela stycz na ma ta
oraz po jem ny zbior nik na wo -
dę pod no szą wszech stron -
ność za sto so wań oraz kom fort
pra cy. Uni wer sal ne jed no kie -
run ko we pły ty wi bra cyj ne znaj -
du ją sze ro kie za sto so wa nie
w pra cach ziem nych przy za -

gęsz cza niu róż ne go ro dza ju
kru szyw na pod bu do wach np.:
cią gów pie szych i ście żek ro -
we ro wych, a tak że na pra wach
na wierzch ni as fal to wych.
Jed no kie run ko we pły ty za -
gęsz cza ją ce są bar dzo efek -
tyw ne i sku tecz ne na wet
w trud no do stęp nych miej -
scach, a jed no cze śnie nie -
skom pli ko wa ne w ob słu dze.
Bez żad ne go pro ble mu po ra -
dzą więc so bie z ni mi tak że
ope ra to rzy z mniej szym do -
świad cze niem. Jed no kie run -
ko we pły ty za gęsz cza ją ce
Dy na pac wy róż nia ją się do -
sko na ły mi pa ra me tra mi za -
gęsz cze nia oraz wy daj no -

ścią, do sko na le ra dzą so bie
rów nież na nie rów nych płasz -
czy znach na wet o du żym na -
chy le niu. Szcze gól ną uwa gę
war to zwró cić na za gęsz czar -
kę do as fal tu DFP7AX szyb -
kie ru chy bez po zo sta wia nia
śla dów na as fal cie są moż li -
we dzię ki spe cjal nej pły cie
za gęsz cza ją cej z unie sio ny mi
kra wę dzia mi. Ma sa, czę sto tli -
wość i am pli tu da są opty mal -
nie do bra ne do wy kań cza nia
na wierzch ni as fal to wej. 

MASZYNY BUDOWLANE

Lek ki sprzęt za gęsz cza ją cy waż nym ele men tem ofer ty Dy na pac
Z mar ką Dy na pac ko ja rzy my du że ma szy ny – roz kła dar ki ma sy as fal to wej oraz róż ne go ro dza ju
wal ce do ro bót ziem nych i as fal to wych. Fir ma Dy na pac pro du ku je jednak także naj wyż szej kla sy
lek ki sprzęt za gęsz cza ją cy. Ubi ja ki, za gęsz czar ki jed no kie run ko we i dwu kie run ko we, ręcz nie pro -
wa dzo ne wal ce oraz wa lec ste ro wa ny do wy ko pów. Doskonałym uzu peł nie niem ofer ty dla bran ży
dro go wej jest sa mo bież ny roz sy py wacz mie sza nek S10 0 oraz mi niroz kła dar ka F80 W   

Ubi ja ki Dy na pac wy po sa żo ne zo sta ły w licz nik mo to go dzin i ta cho metr, któ re po zwa la ją
za pla no wać prze glą dy i zop ty ma li zo wać wy ko rzy sta nie urzą dzeń

Za gęsz czar ki Dy na pac DFP wy róż nia ją się so lid ną kon struk cją oraz su per wy god ny -
mi uchwy ta mi tłu mią cy mi szko dli we dla zdro wia ope ra to ra wi bra cje



Dwu bęb no wy wa lec 
DY NA PAC CC1000

Ubijak gruntu 
DYNAPAC DR6X
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Z ko lei po tęż ne za gęsz czar ki
dwu kie run ko we se rii DRP wy -
róż nia jące się wy so ką efek -
tyw no ścią i do sko na łą trak cją
ide al nie na da ją się do za -
gęsz cza nia grub szych
warstw ma te ria łu oraz ob sza -
rów o więk szych po wierzch -
niach Ich so lid na kon struk cja
i trwa ła obu do wa spra wia ją,
że do sko na le ra dzą so bie na -

wet w eks tre mal nych wa run -
kach. Oprócz moc nej sta lo -
wej obu do wy, na pęd pa ska
kli no we go ma swo ją wła sną
osło nę chro nią cą przed trud -
ny mi wa run ka mi pra cy. Za -
py lo ne śro do wi sko czy przy -
pad ko we ude rze nia przez
wóz ki wi dło we i ła do war ki
ko ło we nie sta no wią pro ble -
mu dla wła ści cie li DRP.
Otwar ta kon struk cja pły ty sa -

mo czysz czą cej do cięż kich
ro bót ob ni ża kosz ty kon ser -
wa cji. Ka mie nie nie kli nu ją
się we wnątrz, dzię ki cze mu
czę ści mniej się zu ży wa ją.
Re gu lo wa ny uchwyt kie row -
ni czy za gęsz cza rek re wer syj -
nych Dy na pac spra wia, że są
one ide al ne w za sto so wa -
niach wy ma ga ją cych pre cy zji
dzia ła nia. Licz nik mo to go -

dzin umoż li wia zli cza nie cza -
su pra cy, po zwa la rów nież
z od po wied nim wy prze dze -
niem za pla no wać kon ser wa -
cję ma szy ny. Ła twy do stęp
do punk tów ser wi so wych
przy spie sza ob słu gę ser wi -
so wą i spra wia, że urzą dze -
nie mo że być wy łą cza ne je -
dy nie na krót ko z nor mal nej
eks plo ata cji. W ce lu zwięk -
sze nia kom for tu i za kre su za -

sto so wań za gęsz czar ki dwu -
kie run ko we moż na wy po sa -
żyć w ko ła trans por to we (tyl -
ko dla za gęsz cza rek do 250
ki lo gra mów), ela stycz ne ma -
ty oraz po sze rze nia pły ty de -
dy ko wa ne dla mo de li po wy -
żej 450 ki lo gra mów co istot -
nie zwięk sza wy daj ność.
Dwu bęb no wy wa lec Dy na pac
z bez stop nio wą re gu la cją
pręd ko ści na da je się ide al nie
do za gęsz cza nia po wierzch ni
grun tu i as fal tu. Ma szy na wy -
ka zu je się opty mal ną wy daj no -
ścią dzię ki za sto so wa niu ukła -
dów wi bra cji na obu bęb nach
oraz moż li wo ści po ko ny wa nia
wznie sień o na chy le niu do cho -
dzą cym na wet do czter dzie stu
pro cent. Wa lec wy po sa żo no
w bez piecz ny uchwyt kie row ni -

czy, me cha nizm na uchwy cie
ope ra to ra za po bie ga ją cy
zgnie ce niu oraz ha mu lec po -
sto jo wy. Wa lec jest nie tyl ko
bez piecz ny, ale tak że nie zwy kle
ła twy w ob słu dze i co dzien nej
kon ser wa cji. Co raz więk szym
uzna niem użyt kow ni ków cie szy
się zdal nie ste ro wa ny wa lec
prze gu bo wy do wy ko pów Dy -
na pac D.ONE. Ma szy na ge ne -
ru ją ca wi bra cje o ni skiej i wy -
so kiej am pli tu dzie za pew nia
opty mal ne re zul ta ty za gęsz -
cze nia. Moż li wość pra cy w try -
bie ECO, bez ob słu go wy prze -
gub o wy dłu żo nej ży wot no ści
i bły ska wicz ną dia gno sty kę
uste rek wy świe tla ną w po sta ci
ko dów błę du na ekra nie ma -

szy ny to tyl ko nie któ re z licz -
nych za let. Umoż li wia ją one
mak sy ma li za cję wy daj no ści
przy jed no cze snym ob ni że niu
kosz tów bie żą cej eks plo ata cji.
Po nad to wa lec Dy na -
pac D.ONE mo że być wy po sa -
żo ny w bęb ny okoł ko wa ne
o dwóch sze ro ko ściach oraz
opcjo nal nie w bęb ny gład kie
umoż li wia ją ce ide al nie rów ne
za koń cze nie pro ce su za gęsz -
cza nia. Gwa ran tu je to uzy ska -
nie opty mal nych re zul ta tów za -
gęsz cze nia przy jed no cze -
snym ogra ni cze niu licz by prze -
jaz dów, a tym sa mym kosz tów.
W cia snej prze strze ni ma łych
pla ców bu do wy swe za le ty
ujaw nia sa mo bież ny roz sy py -
wacz mie sza nek Dy na pac 
S1 00. Kom pak to we urzą dze -

nie po zwa la uzy skać opty mal -
ne re zul ta ty dzię ki pre cy zyj nej
re gu la cji wy so ko ści i prze pły -
wu ma te ria łu. Dzię ki na pę dza -
nym ko łom i er go no micz nie
roz miesz czo nym ele men tom
ste ro wa nia ob słu ga urzą dze -
nia jest nie zwy kle kom for to -
wa. Przy pra cach pro wa dzo -
nych na szer szą ide al nie
spraw dzi się mi ni roz kła dar ka
F8 0W ze sto łem re gu lo wa nym
w za kre sie od 0,80 do 1,65
me tra. Ma szy na ta umoż li wia
precyzyjne roz kła da nie kru -
szyw i mas as fal to wych, któ -
rych war stwy za cho -
wu ją  ide al ną rów -
ność po roz łoże niu.

MASZYNY BUDOWLANE

www.dynapac.com

Dwu bęb no wy wa lec Dy na pac z bez stop nio wą re gu la cją pręd ko ści na da je się ide al nie do
wy kań cza nia po wierzch ni grun tu lub as fal tu

Sa mo bież ne roz sy py wa cze mie sza nek Dy na pac S1 00 po zwa la ją uzy skać opty mal ne re zul ta ty
dzię ki moż li wo ści pre cy zyj ne go usta wie nia pa ra me trów prze pły wu ma te ria łu

Wa lec Dynapac D.ONE jest nie tyl ko wydajny i bez piecz ny, ale tak że nie zwy kle ła twy
w ob słu dze oraz co dzien nej kon ser wa cji
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Sys te my ste ro wa nia 3D sta ły
się nie zbęd nym na rzę dziem
na każ dym pla cu bu do wy.
Unicontrol3D ba zu jąc na mo -
de lu 3D pod no si efek tyw ność
ko pa nia. Po zwa la unik nąć
kosz tow nych i cza so chłon -
nych po pra wek za pew nia jąc
po żą da ny efekt od pierw sze go
ru chu łyż ką. Sys tem uprasz -
cza i przy spie sza pra cę ope ra -
to ra i pod no si ja kość wy ko na -
nych prac. Ob słu ga sys te mu
jest in tu icyj na i nie spra wia
kło po tów ope ra to rom. Ko rzy -
sta nie z nie go nie wy ma ga po -
sia da nia żad nej do dat ko wej
wie dzy spe cja li stycz nej. Pra cę
z sys te mem moż na roz po cząć
natychmiast po za po zna niu
się z je go pod sta wo wy mi funk -
cja mi, co zaj mu je prze cięt nie
oko ło trzy dzie stu mi nut.
Wspar cie tech nicz ne w każ dej
chwi li słu ży tak że ope ra to rom
zdal ną po mo cą, także pod -
czas pra cy ma szy ny. 
Ser ce sys te mu sta no wi opro -
gra mo wa nie. Zo sta ło one stwo -
rzo ne i do pra co wa ne w naj -
drob niej szym szcze gó le przez
eks per tów z kil ku na sto let nim
do świad cze niem w bran ży spe -
cja li zu ją cej się w two rze niu sys -
te mów 3D. Unicontrol3D to
sys tem, na któ ry skła da ją się
ele men ty od wio dą cych, świa -
to wych pro du cen tów czuj ni -
ków i GPS-ów. W ten spo sób
po wstał naj wyż szej ja ko ści sys -
tem ste ro wa nia ko par ka mi
Unicontrol3D, któ re go do dat -
ko wym atu tem jest pra ca
w chmu rze (Uni con trol Clo ud).
Sys tem jest sta le z nią po łą czo -
ny i po bie ra pli ki pro jek to we,
a jed no cze śnie wy sy ła zwrot nie
da ne z po mia rów prze pro wa -
dzo nych pod czas pra cy ma -
szy ny. Trans mi sja mię dzy
chmu rą a ma szy ną jest bły ska -
wicz na. W mo men cie wpro wa -

dze nia mo de lu do Uni con trol
Clo ud ope ra tor mo że na tych -
miast za cząć na nim pra co wać. 
Jed nym z klu czo wych ele -
men tów sys te mu są naj wyż -
szej kla sy czuj ni ki, któ rych
za da niem jest nie ustan ne śle -

dze nie ru chów ko par ki. Czuj -
ni ki mie rzą po chy le nie ma -
szy ny oraz ru chy wy się gni ka,
ra mie nia i wy chył łyż ki. Da ne
do ty czą ce na chy le nia i głę -
bo ko ści ko pa nia są ak tu ali zo -

wa ne w spo sób cią gły, co po -
zwa la na szyb kie i pre cy zyj ne
pro wa dze nie łyż ki wzglę dem
przy go to wa ne go pro jek tu. 
W sys te mie Unicontrol3D za -
sto so wa no dwa od bior ni ki
GNSS wy ko rzy stu ją ce wszyst -

kie czte ry sa te li tar ne sys te my
na wi ga cyj ne: GPS, GLONASS,
GALILEO i BEIDOU, co jesz cze
bar dziej po pra wia do kład ność
po zy cjo no wa nia ma szy ny
na pro jek cie, a tym sa mym

ogra ni cza ry zy ko po peł nie nia
błę dów w trak cie pra cy. Ope -
ra tor dys po nu jąc sys te mem
Unicontrol3D nie po trze bu je
do dat ko wej ob słu gi w po sta ci
ty czeń i kon tro li wy so ko ści,
a co za tym idzie pomocy
kolejnych osób. Ca ły pro jekt
mo że prze glą dać na ta ble cie
pod czas pra cy na sys te mie.
Do za rzą dza nia wszyst ki mi
funk cja mi sys te mu ope ra tor
ko par ki wy ko rzy stu je po pu -
lar ny ta blet Sam sung Ac tiv
Tab III z sys te mem an dro id.
Je go in ter fejs umoż li wia in tu -

icyj ną ob słu gę. Wy star czy do -
słow nie kil ka do tknięć ekra -
nu, by sys tem ste ro -
wa nia był w peł ni go -
to wy do pra cy.

Unicontrol3D uno wo cze śnia plac bu do wy 
Fir ma Uni sys tems po sta wi ła so bie za cel mak sy mal ne uła twie nie pra cy
ope ra to rom ko pa rek. Nie za leż nie od wiel ko ści i mar ki ma szyn, któ re ob -
słu gu ją, ko rzy stać mo gą z sys te mu ste ro wa nia Unicontrol3D. Jest on bar -
dzo sku tecz ny, a za ra zem ła twy do opa no wa nia, dla te go od pierw sze go
uży cia po zwa la zwięk szyć tem po i ja kość wy ko na nia ro bót ko par ko wych

www.unicontrol.io/pl

Unicontrol3D to je dy ny na ryn ku sys tem ste ro wa nia pracą maszyn, któ ry instalować
można na koparkach wszystkich marek, za rów no kom pak to wych, jak i du żych

Po dwój ny od bior nik GNSS za pew nia
do kład ność po zy cjo no wa nia

Do ob słu gi sys te mu ope ra tor ko par ki wy ko rzy stu je cieszący się dużym uznaniem, popularny
ta blet Sam sung Ac tiv Tab III z sys te mem an dro id

Klu czo we zna cze nie dla nie za wod no -
ści i do kład noś ci sys te mu ma ją czuj ni ki



– Po noć azja tyc cy pro du cen ci mu szą się nie ma ło na tru -
dzić, by skon stru ować ma szy nę od po wied nią dla Eu ro -
pej czy ków. Czy ope ra tor z na sze go kon ty nen tu ma na -
praw dę in ne po trze by niż ja poń ski czy ko re ań ski?
– Choć Ja po nia to kraj wy ko rzy stu ją cy naj bar dziej za awan so -
wa ne tech no lo gie, to ofe ro wa ne tam ma szy ny bu dow la ne, nie
wy łą cza jąc mar ki Ku bo ta, nie pra cu ją z za awan so wa ny mi na -
rzę dzia mi ro bo czy mi. Na po cząt ku by łem tym moc no za sko -
czo ny, ale tak już jest, że nikt tam nie za ma wia tak bo ga to wy -
po sa żo nych ma szyn, jak ma to miej sce w Eu ro pie. Ko lej ną róż -
ni cą jest wiel kość ka bi ny i jej wy po sa że nie opcjo nal ne. W Eu ro -
pie wy go da i kom fort ope ra to ra ma ją klu czo we zna cze nie. Dla -
te go na nasz kon ty nent tra fia ją z Azji spe cjal nie prze zna czo ne
mo de le o zmie nio nej kon struk cji. Znaj du ją w nich za sto so wa nie
naj now sze zdo by cze tech nicz ne, mon tu je się w nich ob szer -
niej sze ka bi ny. Ma szy ny prze zna czo ne na ry nek eu ro pej ski są
też zde cy do wa nie bar dziej uni wer sal ne. To ko lej na rzecz, któ ra
róż ni oba re gio ny. W Eu ro pie istot na jest moż li wość wy ko rzy -
sty wa nia za awan so wa ne go osprzę tu do ko pa rek.

– Czy Ku bo ta dzia ła w Eu ro pie „po ja poń sku”, czy też
spo glą da na nasz kon ty nent z per spek ty wy Nie miec,
gdzie ma swo ją eu ro pej ską sie dzi bę i fa bry kę?
– Spójrz my na to w kon tek ście hi sto rycz nym. Azja tyc kie kon cer -
ny chcąc za ist nieć w Eu ro pie pierw sze kro ki sta wia ły na jej za -
cho dzie. Wła śnie tam ma ją swo je eu ro pej skie od dzia ły, a czę sto
tak że i fa bry ki. Ostat nie la ta przy nio sły wie le zmian, Eu ro pa Środ -
ko wa i Środ ko wo -Wschod nia sta ła się naj bar dziej dy na micz nie
roz wi ja ją cym się ob sza rem Sta re go Kon ty nen tu. Ku bo ta to za -
uwa ża i do ce nia po ten cjał re gio nu. W Eu ro pie sta ra się dzia łać
ela stycz nie uwzględ nia jąc spe cy fi kę po szcze gól nych ryn ków.

– Czy li dzia ła w Eu ro pie po eu ro pej sku, nie po wie la jąc
na każ dym kro ku azja tyc kich sche ma tów?
– Fi lo zo fia dzia ła nia fir my opie ra się na ja poń skich tra dy cjach. Ina -
czej jed nak funk cjo nu je dział sprze da ży, a ina czej pro duk cji. Ku bo -
ta ma fa bry kę w Niem czech, w któ rej od po nad trzy dzie stu lat obo -
wią zu ją pro ce du ry prze nie sio ne żyw cem z Ja po nii. Są jed nak róż ni -
ce, na przy kład co do tem pa pra cy, któ re w Ja po nii jest jed nak wyż -
sze. Sa me struk tu ry i sche mat or ga ni za cyj ny jest za to ta ki sam.
Je że li cho dzi na to miast o sprze daż, to choć w skład za rzą du fir my
wcho dzą wy łącz nie Ja poń czy cy, mo im bez po śred nim prze ło żo -
nym jest Nie miec. Dzia ła my we dług eu ro pej skich wzor ców.

– Co kon kret nie na le ży do Pań skich za dań?
– Są one ja sno spre cy zo wa ne. Od po wia dam za or ga ni za cję i roz -
wój sie ci de aler skiej w Pol sce, Cze chach, na Sło wa cji, Wę grzech
i Ukra inie. Utrzy mu ję też kon tak ty z lo kal ny mi de ale ra mi bądź im -
por te ra mi, bo ta ki wła śnie sta tus ma ją part ne rzy biz ne so wi Ku bo -
ty w Cze chach czy na Sło wa cji. Po za tym je stem od po wie dzial ny
za sty mu la cję sprze da ży, kon tak ty z klu czo wy mi klien ta mi i or ga -
ni za cję szko leń. W mo jej ge stii jest też na kreślenie, ana li za i eg -
ze kwo wa nie efek tów pla nów sprze da żo wych we wszyst kich
wcze śniej wy mie nio nych kra jach.

– Jak prze bie ga roz wój ryn ko wy fir my Ku bo ta w Pol sce? 
– Przez sie dem lat, od kie dy za czą łem pra co wać dla Ku bo ty,
pol ski ry nek ma szyn bu dow la nych bar dzo moc no się zmie nił.
Okrzepł, co spra wi ło, że kró lu ją ce na pol skich pla cach bu do wy
ko par ko -ła do war ki stra ci ły na zna cze niu. Oczy wi ście, ma ją na -
dal swo ich zwo len ni ków, ale dzi siaj roz wa ża ją cy za kup ma szy -
ny bu dow la nej de cy du ją się co raz czę ściej na spe cja li stycz ne
roz wią za nia. Szu ka ją sprzę tu, któ ry po zwo li im skró cić czas wy -
ko na nia za da nia i jed no cze śnie nie bę dzie zbyt dro gi w eks plo -
ata cji. W efek cie ob ser wu je my znacz ny wzrost za in te re so wa nia
ma szy na mi kom pak to wy mi. Za miast ko par ko -ła do war ki fir my
ku pu ją mi ni ko par kę i mi ni ła do war kę. Jest to oczywiście
niezwykle ko rzyst ne dla Ku bo ty, któ ra pro du ku je ko par ki gą sie -
ni co we w prze dzia le wa go wym od ośmiuset ki lo gra mów
do dziewięciu ton, a także ła do war ki ko ło we i wo zi dła ko leb ko -
we. Co raz więk szym za in te re so wa niem prak tycz nie na wszyst -
kich ryn kach Eu ro py cie szą się też ła do war ki ko ło we na szej
marki. Do ty czy to za rów no klien tów in dy wi du al nych, jak i firm
zaj mu ją cych się wy naj mem ma szyn i sprzę tu bu dow la ne go.

– A jak wy glą da struk tu ra sprze da ży Ku bo ty w na szym kra ju?
– Je ste śmy za an ga żo wa ni w dwóch ob sza rach. Sta ra my się do -
cie rać do klien tów in dy wi du al nych po przez sieć de aler ską.
Oczy wi ście in te re su je nas tak że rów nież seg ment ren ta lo wy.
Dzia ła my bar dzo ak tyw nie i mo że my po chwa lić się wy ni ka mi.
Do star cza my zna czą ce ilo ści ma szyn kom pak to wych za ma wia -
nych przez fir my ren ta lo we. To do sko na ła rekomendacja dla
mar ki Ku bo ta. Nie bez przy czy ny mó wi się przecież, że je że li
ma szy na nie za wo dzi na wy naj mie, to spraw dzi się w każ dym
za sto so wa niu. Tak jest w przy pad ku ma szyn Kubota, wy daj -
nych, nie za wod nych i nie dro gich w eks plo ata cji.
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Sprzedaż i wynajem mogą iść w parze!

WYWIAD POŚREDNIKA

Roz mo wa z Miłoszem Waliszakiem,
dyrektorem sprzedaży na Europę Wschodnią 

w firmie Kubota Baumaschinen



– Czy Pań skim zda niem pol ski ry nek z cza sem prze sta nie
mieć wła ści ciel ski cha rak ter? Czy przed się bior cy za miast
ku po wać, bę dą wy naj mo wać ma szy ny?
– Pol ska to je den wiel ki plac bu do wy. Ter min go ni ter min,
wykonawcy ro bót są sta le pod pre sją cza su. A jak wia do mo, czas
to pie niądz. My ślę, że pol scy przed się bior cy bę dą co raz czę ściej
po sił ko wać się wy naj mem ma szyn, któ re mo gą przy spie szyć wy -
ko na nie prac. Z pew no ścią się gać bę dą po to roz wią za nie w mo -
men cie spię trze nia ter mi nów, ale nie są dzę, że zmie ni to dia me -
tral nie pol ski ry nek. Nie prze sta nie on mieć właścicielskiego cha -
rak te ru. Pol scy przed się bior cy wciąż chcą mieć ma szy ny na wła -
sność. Ry nek wy naj mu to w chwi li obec nej uzu peł nie nie ryn ku
wła ści ciel skie go. Mo im zda niem w naj bliż szym cza sie oba seg -
men ty bę dą ro snąć nie za leż nie od sie bie, ale pol ski ry nek dłu go
jesz cze za cho wy wać bę dzie wła ści ciel ski cha rak ter.

– Ku bo ta to nie tyl ko mi ni ma szy ny, fir ma ofe ru je rów nież
cięż szy sprzęt. Czy za in te re so wa nie nim bę dzie wzra stać?
– W ostat nich la tach naj więk szym za in te re so wa niem cie szy ły
się mi ni ko par ki o cię ża rze ro bo czym do dwóch ton. Wy ni ka ło
to oczy wi ście z ła two ści ich trans por to wa nia. Od pew ne go
czasu to się zmie nia. Ob ser wu je my wzrost sprze da ży cięż -
szych ma szyn. I jest to wzrost sko ko wy, w ska li ro ku wy no si on
bowiem bli sko dwie ście pro cent.

– Na ile pan de mia wy ha mo wa ła eks pan sję Ku bo ty na pol -
ski ry nek ma szyn bu dow la nych? Czy nie oba wia się Pan,
że z czy sto eko no micz nych wzglę dów bę dzie my mie li
do czy nie nia z po wro tem do uni wer sal nych i ta nich
w eks plo ata cji ko par ko -ła do wa rek? 
– Je że li cho dzi po czą tek pan de mii, to kwie cień 2020 ro ku był dla
nas trud nym okre sem. Wy ni ka ło to oczy wi ście z ogól no świa to -
wej sy tu acji. Z bie gem cza su za czę ła się ona normować. Po moc
rzą do wa dla firm do dat ko wo sty mu lo wa ła zainteresowanie mi ni -
ko par ka mi. Du ża licz ba inwe stycji bu dow la nych spra wi ła, że za -
po trze bo wa nie na ma szy ny znów za czę ło wzra stać. Ob ostrze nia
też nie oka za ły się tak do tkli we dla bran ży bu do wla nej. A po tem
by ło już tyl ko le piej. Ko par ko -ła do war ki bę dą mieć oczy wi ście
swo ich zwo len ni ków, ale nie zdo mi nu ją ryn ku. Tym bar dziej, że
rok 2021 za czął się do sko na le. Licz ba za mó wień prze kro czy ła
na sze naj śmiel sze ocze ki wa nia. Za po trze bo wa nie wzro sło tak,
że trud no na dą żyć z re ali za cją za mó wień.

– Ku bo ta ma za tem pro blem…
– Nie tyl ko Ku bo ta. Wpraw dzie ści sły re żim sa ni tar ny spra wił, że
żad na z na szych fa bryk nie prze rwa ła pro duk cji, ale mu sia ła być
ona jed nak ogra ni cza na. Do pa dła nas też in na przy pa dłość.
Cho dzi o prze rwa nie łań cu chów do staw i pro ble my ze zgro ma -
dze niem od po wied nich za pa sów pro duk cyj nych. Oba wiam się,
że po wrót do względ nej nor mal no ści zaj mie co naj mniej dwa la -
ta. O ile oczy wi ście uda się unik nąć go spo dar czych za wi ro wań
po wo do wa nych przez pan de mię.

– Czy w ta kiej sy tu acji war to roz bu do wy wać pol ską sieć
sprze da ży? A mo że jej two rze nie zo sta ło już za koń czo ne? 
– W każ dym więk szym mie ście Pol ski znaj dzie my de ale ra Ku bo -
ty dys po nu ją ce go od po wied nim za ple czem ser wi so wym. Ma my
am bi cje, by jak naj le piej ob słu żyć wszyst kich klien tów. Dla te go

kre śli my pla ny roz wo ju na szej sie ci sprze da ży i ser wi su. Zmia ny
bę dą mieć je dy nie ko sme tycz ny cha rak ter. Głów ny na cisk po ło -
ży my na wspar cie dzia łań na szych de ale rów.

– Ja ką ro lę po wi nien peł nić Pań skim zda niem de aler?
Słu chać su ge stii? Po ma gać w do bo rze i sfi nan so wa niu
ma szy ny? W ja ki spo sób po wi nien re ali zo wać te za da nia?
– Na si de ale rzy mu szą dys po no wać od po wied nią ba zą han -
dlo wo -ser wi so wą. Jak już wspo mi na łem, bę dzie my ich kon se -
kwent nie wspie rać. Na przy kład w for mie szko leń nie tyl ko dla
me cha ni ków, ale tak że dla han dlow ców. Ich za da niem jest po -
moc klien to wi w do bo rze ma szy ny, któ ra do kład nie speł ni je go
ocze ki wa nia. Ser wis ma dbać o za pew nie nie naj lep szej ob słu -
gi tech nicz nej. Tyl ko w ten spo sób mo że my na wią zać dłu go -
trwa łe re la cje z na szy mi klien ta mi i spra wić, że bę dą za do wo le -
ni ze współ pra cy. Wte dy bę dą nas po le cać ko lej nym. 

– Wszy scy dą ży my do ogra ni cze nia emi sji spa lin i ha ła su
na pla cach bu do wy. Jed ną z re cept na to jest elek try fi ka -
cja ma szyn. Jak pod cho dzi do tej kwe stii Ku bo ta? 
– Głów ne pro ble my w Pol sce to ce ny ma szyn elek trycz nych
oraz brak in fra struk tu ry po zwa la ją cej sto so wać je na sze ro ką
ska lę. Ku bo ta nie ob ser wu je więk sze go za in te re so wa nia
maszynami elek trycz ny mi ze stro ny pol skich klien tów. Być
mo że roz wią za nie pa to wej sy tu acji przy nie sie wpro wa dze nie
do seryjnej pro duk cji ma szyn kom pak to wych za si la nych ga -
zem To mo że być do sko na ły po most po mię dzy tra dy cyj nym
sil ni kiem spa li no wym, a elek trycz nym. Do dat ko wym atu tem
jest po wszech na do stęp ność pa li wa ga zo we go. Ma szy na za -
si la na ga zem LPG nie bę dzie wca le du żo droż sza od tej z sil ni -
kiem Die sla. Z ca łą pew no ścią ce na za ku pu nie bę dzie więc
od stra sza ła po ten cjal nych na byw ców.

– Tan ko wa nie ga zem w te re nie mo że być kło po tli we…
– Sil ni ki bę dą za si la ne z po ręcz nych, je de na sto li tro wych bu tli,
co w prze cięt nych wa run kach po win no wy star czyć na wet
na osiem go dzin nie prze rwa nej pra cy. Je de na sto li tro wa bu tla
to nie cięż ki aku mu la tor, za wsze moż na mieć ich za pas. Nasz
sys tem wy mia ny bu tli jest bar dzo do pra co wa ny, ope ra tor nie
mu si jej dźwi gać ani wy so ko pod no sić. Pan de mia od su nę ła
pre mie rę ma szyn na gaz w cza sie, ale li czę, że wkrót ce bę dzie -
my mo gli je za pre zen to wać szer szej pu blicz no ści. 

– Pan de mia od ci snę ła i od ci ska na nas pięt no. Co zmie -
ni ło się u Pa na? Za wo do wo i pry wat nie? 
– Ca ły czas an ga żu ję się moc no w pra cę, ale nie by wam tak
czę sto w po dró ży. Każ dą wol ną chwi lę sta ram się spę dzać
z żo ną i dwo ma sy na mi. Miesz ka my w oko li cach Wro cła wia. To
do sko na ła ba za wy pa do wa dla wszyst kich lu bią cych ak tyw ny
wy po czy nek. Szcze gól nie dla ro we rzy stów i nar cia rzy. 

– Sy no wie in te re su ją się ma szy na mi bu dow la ny mi? Od -
róż nia ją ko par kę od ła do war ki?
– Sta ją się co raz więk szy mi spe cja li sta mi. Mo ja żo na też in te re -
su je się mo ją pra cą, do ce nia mo je za an ga żo wa nie i cie szy się
z do ko nań. Nie by ło by ich, gdy by nie jej wspar cie. 

Roz ma wiał: Ja cek Ba rań ski
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Ko pal nię SPAK w Szcza wi nie
nie opo dal Zgie rza wi dać już
z au to stra dy A2. Z roz le głe go
wy ro bi ska, po któ rym uwi ja ją
się po tęż ne ma szy ny, po zy -
ski wa ne są pia ski płu ka ne,
sia ne, żwir i po spół ka.
Przy wy do by ciu i za ła dun ku
pra cu ją ko par ki, pozyskany
uro bek tra fia do kru sza rek
i prze sie wa czy. Ko pal nia dys -
po nu je też wła sną ba zą trans -
por tu cię ża ro we go. 
Utrzy ma nie cią gło ści wy do -
by cia, nie mó wiąc już o roz -
wo ju za kła du wy do byw cze -
go, wy ma ga in we sty cji w ma -
szy ny. Po nad pół ro ku te mu
wła ści ciel ko pal ni Mi ro sław
Kor czew ski uznał, że przy da
mu się ko lej na ko par ka gą -
sie ni co wa. – Za sta na wia łem
się, czy iść utar tym szla kiem,
czy też spró bo wać cze goś
no we go. Za się gną łem opi nii
ko le gów po fa chu, pod po wia -
da li mi kon kret ne ma szy ny,
w grę wcho dzi ło kil ku do staw -
ców. Osta tecz nie zde cy do -
wa łem się na ko par kę mar ki,
z któ rą wcze śniej nie mia łem
do czy nie nia – wspo mi na Mi -
ro sław Kor czew ski. 
I tak do ko pal ni – a tym sa -
mym w rę ce le gi ty mu ją ce go
się wie lo let nim do świad cze -
niem ope ra to ra Prze my sła wa
Rudz kie go – tra fi ła ko par ka
gą sie ni co wa LiuGong 925E.
Naj pierw na pró bę, ja ką by ły
dwu ty go dnio we te sty. Ma szy -
na, któ rej nie oszczę dza no,
spi sa ła się zna ko mi cie i po zo -
sta ła w ko pal ni na sta łe. – Do -
tych czas nie mia łem do czy -
nie nia z mar ką LiuGong, ale
nad ra biam za le gło ści – śmie je
się Prze my sław Rudz ki. – Ko -
par kę 925E oce niam po zy tyw -
nie, ma ona wszyst ko, cze go
po trze ba, za rów no moc, jak

i pre cy zję działania – do da je. 
Ko par ka jest moc no eks plo -
ato wa na, z re gu ły w trud nych
wa run kach te re no wych prze -
miesz cza jąc się po nie spo -
istym pod ło żu. Mi mo cią głe go
kon tak tu z wy so ce abra zyw -
nym pia skiem i gli ną pod wo -

zie ma szy ny nie za wo dzi. Wy -
po sa żo no je bo wiem w pod -
ze spo ły o zwięk szo nej trwa ło -
ści, ta kie jak wy trzy ma łe rol ki,
wzmoc nio na ra ma pod trzy -
mu ją ca czy osło ny.
W ce lu za pew nie nia bez a wa ryj -
nej i wy daj nej pra cy w ma szy -

nie, któ ra nie mal bez za trzy ma -
nia prze ła do wu je tysiące to n
pia sku, za sto so wa no wzmoc -
nio ny wy się gnik i ra mię. Od le wy
i oku cia w miej scach na ra żo -
nych na naj więk sze ob cią że nia
po zwa la ją na peł ne wy ko rzy sta -
nie moż li wo ści ko par ki pod czas

cięż kich prac. Ope ra tor do ce nia
so lid ność kon struk cji ko par ki,
chwa li też jej pro duk tyw ność
oraz ni skie kosz ty eks plo ata cyj -
ne. Klu czo we zna cze nie ma tu
ob ni że nie zu ży cia pa li wa
przy jed no cze snym skró ce niu
cy kli ro bo czych. Od po wied nią
moc cięż kiej ma szy nie pra cu ją -
cej przy wy do by ciu pia sku za -
pew nia sze ścio cy lin dro wy sil -
nik Cum mins QSB 6.7 o mo -
cy 173 KM. Jed nost ka na pę -
do wa zo sta ła do sko na le zsyn -
chro ni zo wa na z ukła dem hy -
drau licz nym ko par ki. Zwięk -
szo ny prze pływ i wyż sza pręd -

MASZYNY BUDOWLANE

LiuGong w zma ga niach z piasz czy stym bez miarem
Tre ner nie zmie nia skła du zwy cię skiej dru ży ny, ze gar mistrz nie re gu lu -
je ze ga ra na pra wi dło wym cho dzie. A po sia dacz ma szy ny bu dow la -
nej?  Z tym by wa róż nie, jed ni przy wią zu ją się na do bre i złe do kon kret nej 
mar ki, in ni do ko nu jąc za ku pów de cy du ją się na dia me tral ne zmia ny. 
Mi ro sław Kor czew ski, wła ści ciel ko pal ni pia sku SPAK, zde cy do wał się
na przy kład na ko par kę mar ki LiuGong, któ rej nie znał z au top sji… 

Kon struk to rzy ko par ki LiuGong 925E do ło ży li wszel kich sta rań, by cięż ka ma szy na wy ka zy wa ła się mak sy mal ną wy trzy ma ło ścią,
wszech stron no ścią, bez pie czeń stwem użyt ko wa nia i wy go dą w ser wi so wa niu 

Prze my sław Rudz ki w ka bi nie ko par ki 925E czu je się zna ko mi cie. Ma szy na speł nia je go
ocze ki wa nia wy róż nia jąc się za rów no od po wied nią mo cą, jak i pre cy zją dzia ła nia
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kość ob ro tu wy się gni ka po zwa -
la ją na znacz nie szyb sze wy ko -
ny wa nie ta kich prac, jak ko pa -
nie, za sy py wa nie wy ko pów czy
za ła du nek po jaz dów. Wraz ze
wzro stem ob cią że nia ro bo cze -
go zmie nia się cha rak te ry sty ka
pra cy sil ni ka na pę do we go
i pom py hy drau licz nej. Współ -
pra ca pod ze spo łów jest har -
mo nij na, co po zwa la wy ko rzy -
stać w peł ni moż li wo ści ma -

szy ny. – Ko par ka spraw dza się
w co dzien nym za sto so wa niu,
pra cu je się nią szyb ko i wy daj -
nie bez mar no wa nia pa li wa.
Czu ję się w niej pew nie, bo na -
wet na trud nym, nie spo istym
pod ło żu za cho wu je sta bil ność.
Do bry wpływ na to ma umiej -
sco wie nie wy się gni ka do kład -

nie w środ ko wej czę ści ma szy -
ny – tłu ma czy ope ra tor.
Nie od dziś wia do mo, że pra -
ca w wy god nych wa run kach
przy no si lep sze efek ty. Dla te -
go też kon struk to rzy ko par ki
LiuGong 925E za dba li o to,
by jej ka bi na by ła nie tyl ko
do brze wy ci szo na, od se pa ro -
wa na od wi bra cji i od po wied -
nio wen ty lo wa na, ale tak że
her me tycz nie uszczel nio na.

Za bez pie cze nie przed wni ka -
niem py łu do we wnątrz jest
szczególnie waż ne w ma szy -
nach pra cu ją cych przy wy do -
by ciu. Prze my sław Rudz ki
chwa li ja kość wy koń cze nia
i er go no mię ka bi ny. Je go
zda niem „wszyst ko znaj du je
się w niej na swo im miej scu”. 

Za kup po tęż nej ma szy ny, któ -
ra ma peł nić klu czo wą ro lę
w pro ce sie pro duk cyj nym ko -
pal ni, wią że się z pod ję ciem
trud nej de cy zji. Wła ści ciel ko -
pal ni SPAK nie miał z tym kło -
po tu, nie na my ślał się dłu go,
bo otrzy mał bar dzo ko rzyst -
ną ofer tę. Zło żył mu ją re gio -
nal ny kie row nik sprze da -
ży Liu gong Dres sta Ma chi ne -
ry, Do mi nik Ka sza. – Od sa -
me go po cząt ku wi dać by ło, że
klient ma ja sno spre cy zo wa ne
po trze by. W mo im prze ko na -
niu ide al nie speł nia ła je ko par -
ka LiuGong 925E, dla te go za -
ofe ro wa łem ją z opcją wcze -
śniej sze go prze pro wa dze nia
dwu ty go dnio wych te stów
na te re nie ko pal ni – tłu ma czy.
Pod kre śla też, że dzię ki za ku -
po wi na byw ca zy skał nie tyl -
ko spraw dzo ną, wy daj ną ma -

szy nę do sko na łej ja ko ści, ale
także ob słu gę ser wi so wą
na naj wyż szym po zio mie. 
Jak do tej po ry LiuGong 925E
spi su je się bez za rzu tu. Nie
od no to wa no żad nej awa rii,
ser wis ogra ni czał więc swe
dzia ła nia do rutynowych prze -
glą dów. – Pra ca me cha ni ków
LiuGonga by ła szyb ka i spraw -
na. Ko par ka nie mu sia ła być
na dłu żej wy łą cza na z nor mal -
nej eks po ata cji – wspo mi -
na wła ści ciel ko pal ni SPAK.
Czas prze sto jów uda je się
ogra ni czyć tak że za sprawą
uprosz cze nia czyn no ści co -
dzien nej ob słu gi. Dzię ki sys te -

mo wi au to ma tycz ne go sma ro -
wa nia ło ży ska, prze kład nie,
sworz nie i tu le je utrzy my wa ne
są w na le ży tym sta nie tech -
nicz nym. Wy dłu ża to ich ży -
wot ność, a tak że po zwa la
oszczę dzić na cza sie, po nie -
waż sma ro wa nie au to ma tycz -
ne, w od róż nie niu od ręcz ne -
go, od by wa się pod czas nor -
mal nej pra cy ko par ki. Dzię ki
te le ma tycz ne mu sys te mo wi
mo ni to ru ją cemu ope ra tor mo -
że kon tro lo wać pa ra me try ro -
bo cze ma szy ny. Na za in sta lo -
wa nym w ka bi nie wy świe tla -
czu LCD mo że śle dzić w cza -
sie rze czy wi stym tem pe ra tu rę
i ci śnie nie ole ju, od czy ty wać
ostrze że nia o od stęp stwach
od nor my w funk cjo no wa niu
po szcze gól nych pod ze spo -
łów, a tak że uzy skać in for ma -
cje o zbli ża ją cym się ter mi nie

prze glą du. Wszyst ko to uła -
twia eks plo ata cję i ser wi so -
wa nie ma szy ny.
Po zy tyw ne wra że nia z eks plo -
ata cji ko par ki 925E spra wi ły, że
do ko pal ni tra fi ła ko lej na ma szy -
na mar ki LiuGong w po sta ci ła -
do war ki 856. – Je stem bar dzo
za do wo lo ny z ko par ki LiuGong,
któ ra nie za wo dzi. Jest wy daj -
na i bez a wa ryj na. LiuGong Dres -
sta Ma chi ne ry za pew nia nam też
peł ną ob słu gę po sprze da żo wą.
Stąd też de cy zja o za ku pie ła -
do war ki ko ło wej tej
mar ki – pod su mo wu je
Mi ro sław Kor czew ski. 

MASZYNY BUDOWLANE

www.liugong.com

Od le wy i oku cia wzmac nia ją ce wy się gnik i ra mię w miej scach na ra żo nych na naj więk sze ob -
cią że nia po zwa la ją na peł ne wy ko rzy sta nie moż li wo ści ko par ki pod czas cięż kich prac

Zwiększona po wierzch nia prze szkleń i za sto so wa nie okna da cho we go za pew nia
ope ra to ro wi opty mal ną wi docz ność do góry i na boki

Pia sek jest za li cza ny do naj drob niej szych kru szyw bu dow la nych, któ re obok żwi ru
i po spół ki sta no wi pod sta wo wy surowiec na każ dej bu do wie
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Od ro ku 2022 John De ere Po -
wer Sys tems pla nu je pro duk -
cję no we go sze ścio cy lin dro -
we go mo de lu sil ni ka o po jem -
no ści 18 litrów i mo cy 650 kW
(870 KM). Sil nik bę dzie speł -
niał nor mę emi sji Sta ge V,
a tak że bę dzie go to wy na wyż -
sze wy ma ga nia norm emi sji
spa lin, ta kich jak Sta ge VI.
Fir ma John De ere ko rzy sta ją -
ca z tech no lo gii DPF od ro -
ku 2011 jest do brze przy go -
to wa na, aby wspo móc klien -
tów w przej ściu do stan dar du
UE V eta pu. Klu czo wy mi
tech no lo gia mi John De ere
w sil ni kach Sta ge V są: 
• PowerTech EWX (36-55kW).

Kom pak to wy, moc ny i eko no -
micz ny. Sil ni ki PowerTech
EWX 2,9L i 4,5L ma ją dwuza -
wo ro we gło wi ce cy lin drów,
wy so ko ci śnie nio we ukła dy
pa li wo we Com mon Ra il i elek -
tro nicz ne ste ro wa nie. Wy ko -
rzy stu ją pro ste tur bo do ła do -
wa nie wa ste ga te, aby utrzy -
mać cha rak te ry sty kę przej -
ścio wą i mak sy mal ny mo ment
ob ro to wy we wszyst kich wa -
run kach pra cy. Wy ko rzy stu ją
spraw dzo ne fil try wy de cho we
DOC/DPF. Te kom pak to we,
nie dro gie sil ni ki nie wy ma ga ją
EGR lub ka ta li za to ra SCR.

• PowerTech PWS (o mocy
63-104 kW oraz 400 kW). Sil -
ni ki PowerTech PWS 4,5 l
i 13,6 l łą czą za awan so wa ne
tech no lo gie spa la nia, ulep -
szo ną ka li bra cję i pro ste tur -
bo do ła do wa nie z za wo rem
re duk cyj nym. W sil ni kach
PWS sto so wa ny jest spraw -
dzo ny sys tem DOC/DPF
i SCR po zwa la ją cy speł nić
obec ne prze pi sy do ty czą ce
emi sji za nie czysz czeń. 

• PowerTech PVS (o mocy 104-
187 kW).  Eko no micz ne sil ni ki
PowerTech PVS 6.8 l za pew -
nia ją nie za wod ną moc
do sze ro kie go za kre su za sto -
so wań. Sil ni ki PVS wy ko rzy -
stu ją spraw dzo ną tech no lo gię
PowerTech Plus z tur bo do ła -
do wa niem o zmien nej geo me -
trii, DOC/DPF i ukła dem SCR
w ce lu po pra wy wy daj no ści
spa la nia, zmniej sze nia emi sji,
zwięk sze nia wy daj no ści i po -
pra wy eko no mi ki pły nów,

• PowerTech PSS (93-500kW).
Silniki PowerTech PSS cha -
rak te ry zu je naj wyż sza gę -
stość mo cy, wy daj ność
i spraw ność. Zbu do wa ne tak,
aby osią gać naj wyż szą mo c
i trwa łość w za sto so wa niach
po za dro go wych. PowerTech
PSS 4,5 l, 6,8 l, 9,0 l, 13,5 l
i 13,6 l mo gą pra co wać w każ -
dych wa run kach i du żych ob -
cią że niach. Wszyst kie wer sje
sil ni ków PSS wy po sa żo ne są
w tur bo do ła do wa nie sze re go -
we: dwie tur bo sprę żar ki, któ re
po pra wia ją osią gi i szyb kość
re ak cji. Po nad to sil ni ki Sta -
ge V PSS są wy po sa żo ne
w tech no lo gię PowerTech
Plus obej mu jącą fil try wy de -
cho we DOC/DPF i sys tem
SCR za pro jek to wa ny do sil ni -
ków prze my sło wych.

TECHBUD – ge ne ral ny przed sta -
wi ciel John De ere w Pol sce
– ofe ru je sil ni ki w wer sjach stan -
dar do wych i kon fi gu ra cjach do -
sto so wa nych do in dy wi du al nych
po trzeb. TECHBUD spe cja li zu je
się w kom plek so wych na pra -
wach, głów nych oraz bie żą -
cych, sil ni ków prze my -
sło wych wy so ko pręż -
nych i ben zy no wych.

Sil ni ki go to we na Sta ge V
John De ere wdro żył do pro duk cji sil ni ki speł -
nia ją ce nor my emi sji spa lin EU Sta ge V. W więk -
szo ści przy pad ków klien ci OEM ko rzy sta ją cy
w chwi li obec nej z sil ni ka John De ere z fil trem
czą stek sta łych (DPF) w ce lu speł nie nia wy ma -
gań wy ni ka ją cych z prze pi sów eta pu V nie bę dą
mu sie li prze pro jek to wy wać swo ich ma szyn

www.silniki.info.pl
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Ma szy ny zo sta ły prze pro jek -
to wa ne i wy po sa żo ne w wie le
no wych funk cji, za pew nia ją -
cych im znacz ną prze wa gę
nad kon ku ren cją. Ko rzy ści
z mo der ni za cji no wej se rii
z ca łą pew no ścią bę dą od -
czu wal ne dla przy szłych wła -
ści cie li i użyt kow ni ków. 
Zmia ny w kon struk cji są wi -
docz ne już na pierw szy rzut
oka, ma szy ny sta ły się te raz
zde cy do wa nie bar dziej kom -
pak to we. Zmniej szo no tyl ny
pro mień ob ro tu we wszyst -
kich mo de lach oraz ko lor wy -
się gni ków na czar ny, idąc śla -
dem in nych ma szyn Hy un dai
no wych se rii. No we ko par ki
za pew nia ją prze wa gę w wie lu
za sto so wa niach na dro gach
i w te re nie. Po sia da ją ulep -
szo ną ka bi nę i do dat ko we
funk cje bez pie czeń stwa. Ich
sil ni ki są zgod ne z naj bar dziej
wy ma ga ją cy mi prze pi sa mi
UE do ty czą cy mi do pusz czal -
ne go po zio mu emi sji spa lin
Sta ge V, za pew nia jąc jed no -
cze śnie wyż sze osią gi, lep szą
wy daj ność pa li wo wą, więk szą
pręd kość jaz dy.
Dzię ki no wej, kom pak to wej
kon struk cji tyl nej i ulep szo nej
ste row no ści, re pre zen tu ją
one no wych li de rów w swo jej
kla sie na du żych i ma łych
pla cach bu do wy w za kre sie
ko pa nia ro wów, ko pa nia,
spy cha nia, wier ce nia, cię cia,
pod no sze nia lub przy go to wy -
wa nia te re nu. 
Eko lo gicz ne sil ni ki, w pa rze
ze sta ran nie do bra ny mi tech -
no lo gia mi ste ro wa nia, po ma -
ga ją ope ra to rom osią gnąć
no wy po ziom wy daj no ści,
bez pie czeń stwa i kom for tu.
W no wej Se rii A ko pa rek ko -
ło wych Hy un dai o 7-11% zre -
du ko wa no dzien ne zu ży cie
pa li wa i o 31% zwięk szo no

mo ment ob ro to wy. Ma szy ny
ma ją o 5% więk szą moc oraz
wyż sze pa ra me try ro bo cze.
Dzię ki zmia nom kon struk cyj -
nym ko par ki ko ło we se rii
A na da ją się ide al ne do pra cy
w cia snych i ru chli wych prze -
strze niach. Wśród głów nych
za let ko pa rek no wej Se rii
A wy mie nić na le ży:
• pro por cjo nal ny ob wód jed -

no - i dwu stron ne go dzia ła -
nia umoż li wia ją cy pre cy zyj -
ną kon tro lę osprzę tu,

• ste ro wa nie joy stic kiem
z prze łącz ni kiem do przo -
du/do ty łu i blo ka dą su wa ka,

• ośmio ca lo wy ekran do ty ko -
wy z pa mię cią kon tro li
prze pły wu na wet dwu dzie -
stu na rzę dzi ro bo czych,

• róż ne try by pra cy, tryb peł -
za nia i kon tro la jaz dy,

• sys tem mo ni to ru ją cy pa ra -
me try pra cy Hi -Ma te,

• w peł ni hy dro sta tycz ny
układ na pę do wy ze sta łym
na pę dem na czte ry ko ła,

• tyl ny le miesz o zwięk szo -
nym za kre sie ro bo czym,

• no wej kon struk cji, bar dziej
trwa łe ło ży sko ob ro tu,

• no wa kon struk cja wy się gni -
ka i ra mie nia, któ re obec nie
są lżej sze i moc niej sze,

• no we tu le je z wgłę bie nia mi
o wyż szej trwa ło ści, 

• no wa rów no le gła wy cie -
racz ka przed niej szy by, 

• więk sze prze szkle nia drzwi
i świe tli ka da cho we go, 

• inny układ pe da łów i ulep -
szo na ma ta pod ło go wa,

• zmia na kon struk cji ko lum -
ny kie row ni cy (re gu la cja
w trzech płasz czy znach),

• prze łącz nik blo ka dy FNR
i si łow ni ka na joy stic ku, 

• tryb za pad ko wy umoż li wia -
ją cy cią głą pra cę osprzę tu,

• bar dziej opły wo wa ma ska   
sil ni ka po pra wia ją ca wi -
docz ność do ty łu, 

• lżej sze, skrę t ne i za kry wa ją -
ce ca łe ko ło błot ni ki, 

• au to ma tycz na blo ka da
bez pie czeń stwa i ogra ni -
cze nie roz ru chu sil ni ka,

• za wo ry bez pie czeń stwa
na si łow ni kach blo ka dy
przed niej osi skręt nej, 

• od wra cal ny kie ru nek pra cy
wen ty la to ra chłod ni cy,

• zmie nio ne wy mia ry wy się -
gni ka i ra mie nia. 

Hy un dai jesz cze bar dziej niż
do tych czas za dbał o bez pie -
czeń stwo i kom fort pra cy
ope ra to ra. Ma szy ny wy po sa -
żo no w prze stron ną ka bi -
nę z komfortowym fo te lem
z za wie sze niem pneu ma tycz -
nym. Ele men ty ste ru ją ce są

ła two do stęp ne, co zmniej -
sza zmę cze nie ope ra to ra
i zwięk sza wy daj ność pra cy.
Ko par ki ko ło we Se rii A zo sta -
ły za pro jek to wa ne z uwzględ -
nie niem wszyst kich funk cji
i tech no lo gii, aby za pew nić
ope ra to ro wi po czu cie peł nej
kon tro li w każ dym miej scu
pra cy i w każ dym za sto so wa -
niu. Ścię ty tył za pew nia no -
wym ko par kom wio dą cą
w swo jej kla sie kom pak to -
wość, zwięk sza ją cą bez pie -
czeń stwo pod czas pra cy
w cia snych prze strze niach
i ru chli wych miej scach. Po -
dej ście fir my Hy un dai
do kwe stii bez pie czeń stwa
wy kra cza da le ko po za speł -
nia nie norm ochro ny ope ra to -
rów,  pra cow ni ków pla cu bu -
do wy, przy pad ko wych prze -
chod niów, oko licz nych bu -
dyn ków i oczy wi ście sa mych
ma szyn. Obej mu je to kon -
struk cje ochron ne, za pew nie -
nie wi docz no ści we wszyst -
kich kie run kach i sys te my wy -
kry wa ją ce prze szko dy po ja -
wia ją ce się wo kół ma szy ny. 
Ko par ki ko ło we Hy un dai no -
wej Se rii A zo sta ły za pro jek -
to wa ne z my ślą o szyb kim
i nie wy ma ga ją cym wy sił ku
ser wi so wa niu. Szcze gól ną
uwa gę zwró co no na za pew -
nie nie ła twe go do stę pu
do wszyst kich kom po nen tów
w ce lu mak sy mal ne go ogra ni -
cze nia cza su prze sto jów ma -
szy ny. Każ dy kom po nent
i pod ze spół zo stał zop ty ma li -
zo wa ny, tak aby wy dłu żyć je -
go ży wot ność. W no wych ma -
szy nach za sto so wa no spraw -
dzo ne kom po nen ty po cho -
dzą ce od re no mo wa nych do -
staw ców. We wszyst kich no -
wych mo de lach wcho dzą cych
w skład Se rii A mon to wa ne są
sil ni ki Cum mins, speł nia ją ce
nor mę emi sji spa lin Sta ge V.
Naj now szej ge ne ra cji układ
hy drau licz ny Lo ad Sen sing
umoż li wia nie za leż ną od ob -
cią że nia kon tro lę prze pły wu,
co po zwa la na peł ną
re ali za cję zło żo nych
cy kli ro bo czych.

MASZYNY BUDOWLANE

Hy un dai mierzy wy so ko! 
Czas pod nieść wy daj ność na wyż szy po ziom!
Ra zem mo że my prze no sić gó ry! Pod ta ki mi
właśnie ha sła mi Hy un dai wpro wa dza na ry nek
ko par ki ko ło we no wej Se rii A, któ re bę dą
dostępne jeszcze w trze cim kwar ta le te go ro ku 

www.amago.pl

Ope ra to rzy ko pa rek ko ło wych Hy un dai no wej Se rii A pra cu ją w prze stron nej, kom -
for to wej, do sko na le wy ci szo nej i od se pa ro wa nej od szko dli wych wi bra cji ka bi nie
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Dzię ki swo jej so lid nej kon -
struk cji stu to no we ma szy ny
spi su ją się do sko na le na wet
w eks tre mal nie trud nych wa -
run kach. Cha rak te ry zu ją się ni -
ską ha ła śli wo ścią i bez a wa ryj -
no ścią. Na pę dza ją ce je sil ni ki
nie emi tu ją dwu tlen ku wę gla
ani ga zów cie plar nia nych. 
In sta la cja elek trycz na ko par ki
gą sie ni co wej R 976-E o mo -
cy 400 kW za si la na jest na pię -
ciem ro bo czym 6.000 Vol -
tów za po śred nic twem ka bla,
któ re go przyłącze znaj du je się
po środ ku pod wo zia lub,
na ży cze nie, na je go bo ku. Ja -
ko opcja do stęp ny jest bę ben
ka blo wy. Za si la nie o na pię -
ciu 6.000 V/50 Hz za pew nia
wy so ko na pię cio wy ko lek tor
z pier ście niem śli zgo wym. Ma -
szy ny wy po sa żo no w trans for -
ma tor wy so kie go na pię cia
z od cze pa mi na na pię cia ni -
skie oraz sza fę roz dziel czą ni -
skie go na pię cia słu żą cą do za -
rzą dza nia na pię ciem sie ci po -
kła do wej 690, 230 oraz 24 V.
Asyn chro nicz ny sil nik elek -
trycz ny ni skie go na pię cia,
w ja ki wy po sa żo no ko par -
kę R 976-E, słu ży do za si la nia
ukła du hy drau licz ne go. Jed -
nost ka na pę do wa po sia da
ochro nę ter micz ną na ło ży -
skach i uzwo je niach. Jest zin -
te gro wa na z ra mą ze wzmoc -
nio nym koł nie rzem i ma funk -
cję bez piecz ne go ła god ne go
star tu. Dwie so lid ne sza fy
ste row ni cze ma ją spe cjal nie
wzmoc nio ną, spa wa ną ma -
szy no wo kon struk cję. Przy sto -
so wa no je do eks plo ata cji
w eks tre mal nych wa run kach
ro bo czych. Szczel nie za my ka -
ne, wo dosz czel ne drzwi (kla sa
szczel no ści IP 65) wy po sa żo -
ne zo sta ły w wy łącz ni ki bez -
pie czeń stwa i funk cję za trzy -
ma nia awa ryj ne go. Sza fa roz -

dziel cza wy so kie go na pię cia
słu ży do pod łą cze nia za si la nia
i trans for ma cji na pię cia elek -
trycz ne go, na to miast sza fa ni -
skie go na pię cia mo ni to ru je
pra wi dło we dzia ła nie po łą cze -

nia. Ko par ki elek trycz ne Lie -
bherr w po rów na niu do kon -
wen cjo nal nych kon struk cji
cha rak te ry zu ją się wyż szą wy -
daj no ścią i zmniej szo ny mi na -
kła da mi na kon ser wa cję. Ich
so lid na kon struk cja od po wia -

da po trze bom użyt kow ni ków
z bran ży gór ni czej. Nie za -
wod ność ma szyn zo sta ła po -
twier dzo na w cza sie dłu go -
trwa łych te stów prze pro wa -
dza nych w eks tre mal nych wa -

run kach ro bo czych. Lie bherr
gwa ran tu je, że w cza sie eks -
plo ata cji elek trycz nych ko pa -
rek nie uwalniają się żad ne
szko dli we dla śro do wi ska sub -
stan cje i ga zy. Mniej sze wy -
ma ga nia do ty czą ce bie żą cej

kon ser wa cji i niż sze kosz ty
użytkowania spra wia ją, że
eks plo ata cja elek trycz nych
ko pa rek sta je się bar dziej
eko no micz na niż na pę dza -
nych sil ni kiem Die sla. So lid -
ność wy ko na nia, nie za wod -
ność i oszczęd ność eks plo -
ata cyj na spra wia ją, że ko par ki
Lie bherr R 976-E i R 980
SME-E są co raz czę ściej wy -
bie ra ne przez fir my z bran ży
gór ni czej ce nią ce so bie roz -
wią za nia przy ja zne dla śro do -
wi ska na tu ral ne go.

Nie zwy kle ni ski po ziom emi -
to wa ne go ha ła su za pew nia
do dat ko wy kom fort za rów no
ope ra to rom, jak i in nym pra -
cow ni kom ko pal ni znaj du ją -
cym się w po bli żu ma szyn.
Ko par ki wy po sa żo ne są
w prze stron ne nad ci śnie nio -
we ka bi ny z au to ma tycz ną
kli ma ty za cją i ogrze wa niem,
sys te mem ka mer do okól -
nych 270° oraz przed nią szy -
bą i świe tli kiem da cho wym
ze szkłem pan cer nym i do -
dat ko wy mi za bez pie cze nia mi
w for mie kra tow nic. Za pew nia
to ob słu gu ją cym ma szy ny
opty mal ny po ziom
kom for tu oraz peł -
ne bez pie czeń stwo.

MASZYNY BUDOWLANE

Dwa bez e mi syj ne ko par ko we gi gan ty Lie bherr
Naj now sze elek trycz ne ko par ki gą sie ni co we R 976-E oraz R 980 SME-E znaj du -
ją co raz szer sze za sto so wa nie w ko pal niach od kryw ko wych i ka mie nio ło mach.
Kon struk cja obu ma szyn jest czymś da le ce wię cej niż prze rób ką ukła du na pę -
do we go z sil ni kiem Die sla. Elek try fi ka cja no wych bez e mi syj nych ko pa rek zo sta -
ła w ca ło ści za pro jek to wa na i wdro żo na przez kon struk to rów kon cer nu Lie bherr

www.liebherr.pl

Ko par ka Lie bherr R 976-E wy po sa żo na w sil nik elek trycz ny wy róż nia się dłuż szą ży wot no ścią i wy so ką wy daj no ścią, nic za tem
dziw ne go, że co raz czę ściej za si la par ki ma szy no we firm z bran ży gór nic twa od kryw ko we go

Koparka za si la na jest na pię ciem ro bo czym 6.000 Vol tów za po śred nic twem ka bla, któ re go
przyłącze znaj du je się z reguły po środ ku pod wo zia
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Począwszy od ma ja te go ro -
ku John De ere za po śred nic -
twem swo je go przed sta wi cie -
la han dlo wo -ser wi so we go
Wirt gen Pol ska ofe ru je w na -
szym kra ju czte ry mo de le
rów nia rek sa mo bież nych se rii
G. Ofer ta obej mu je ma szy ny
z na pę dem na czte ry
i na sześć kół, wy po sa żo ne
w sze reg no wa tor skich roz -
wią zań kon struk cyj nych,
na przy kład za awan so wa ny
sys tem ni we la cji Gra de Pro.
Rów niar ki John De ere za pre -
zen to wa ne po raz pierw szy
w Eu ro pie na tar gach Bau -
ma 2019 od po cząt ku zy ska ły
so bie uzna nie użyt kow ni ków.
– Cie szy my się, że mo że my
spro stać ro sną ce mu za po trze -
bo wa niu na te go ro dza ju ma -
szy ny ofe ru jąc peł ną ga mę wy -
daj nych i po tęż nych rów nia -
rek, w któ rych za sto so wa no
no wa tor skie roz wią za nia kon -
struk cyj ne – po wie dział Jon
Pet ter sen, me ne dżer pro duk -
tu w firmie John De ere.
Jed ną z in no wa cji jest fa -
brycz na opcja Pre mium Circ -
le. Obej mu je ona peł ne
uszczel nie nie ło ży ska ste ro -
we go wraz z ko łem zę ba tym.
Sku tecz ne za bez pie cze nie
przed wni ka niem za nie czysz -
czeń po zwa la zmi ni ma li zo -
wać zu ży cie ob rot ni cy
i w prak ty ce dwu krot nie wy -
dłu żyć jej ży wot ność i wy eli -
mi no wać ko niecz ność wy mia -
ny lub re gu la cji zu ży wa ją cych
się ele men tów. Ko rzy ścią jest
też zwięk sze nie mo men tu ob -
ro to we go ob rot ni cy o czter -
dzie ści, a jej pręd ko ści o pięt -
na ście pro cent w po rów na niu
z ma szy na mi bez tej opcji. 
Naj now sze rów niar ki sa mo -
bież ne John De ere Se rii G
do po sa żyć moż na w pa kiet
au to ma ty zu ją cy dzia ła nia

ope ra to ra, któ ry znacz nie
uprasz cza je go pra cę pod -
czas wy ko ny wa nia po wta rzal -
nych czyn no ści. Ope ra tor
mo że te raz zauto ma ty zo wać
ru chy le mie szy na po cząt ku
i na koń cu każ de go przej ścia,
au to ma tycz nie na sta wiać kąt
ob ro tu ostrza czy też bły ska -
wicz nie przy go to wać ma szy -
nę do trans por tu.
W ce lu ogra ni cze nia bez pro -
duk tyw nych prze sto jów w ma -
szy nie za sto so wać moż -

na opcjo nal ne za bez pie cze nia
przed uszko dze nia mi me cha -
nicz ny mi po wo do wa ny mi
przy pad ko wym ze tknię ciem
się le mie sza z opo na mi, stop -
nia mi ka bi ny lub ra mą.
Pra cę ope ra to rów uła twia
funk cja Au to -Shift PLUS
umoż li wia ją ca płyn ne przej -
ście od fa zy za trzy ma nia
do peł nej pręd ko ści bez ko -
niecz no ści zmia ny bie gów
lub uży wa nia pe da łu peł za -
nia. Ope ra tor mo że ste ro wać
prze pust ni cą i uży wać ha mul -
ca, aby za cho wy wać peł ną
kon tro lę nad ma szy ną. 
Rów niar ki John De ere Se rii G
wy po sa żyć moż na we w peł ni
zin te gro wa ny sys tem ste ro -
wa nia 3D SmartGrade.
Umoż li wia on ope ra to rom

– na wet tym mniej do świad -
czo nym – efek tyw ne wy ko ny -
wa nie prac ni we la cyj nych,
po ma ga jąc w sta łym utrzy -
my wa niu pa ra me trów za ło żo -
nych w pro jek cie. Dzię ki da -
nym wy świe tla nym na za in -
sta lo wa nym w ka bi nie mo ni -
to rze ope ra tor mo że śle dzić
w cza sie rze czy wi stym po stę -
py prac i po rów ny wać ich
efek ty z założeniami pro jek tu.
Nie mu si za trzy my wać ma -
szy ny w ce lu ręcz ne go po -

mia ru na chy le nia, co w istot -
ny spo sób zwięk sza wy daj -
ność. Peł na in te gra cja sys te -
mu SmartGrade z ma szy ną
prze ja wia się tak że w tym, że
prze wo dy i wiąz ki są ukry te,
co do sko na le chro ni je
przed uszko dze nia mi me -
cha nicz ny mi, de wa sta cją lub
kra dzie żą. – Funk cje na szych
rów nia rek, nie za leż nie od te -
go, czy do ty czą wy dłu że nia
bez a wa ryj no ści, czy też pod -
nie sie nia wy daj no ści, po zwa -
la ją w istot ny spo sób przy -
spie szyć wy ko na nie prac.
Czas to pie niądz, dla te go na -
sze ma szy ny są w każ dym
aspek cie kon stru owa ne z my -
ślą o po trze bach przy szłych
użyt kow ni ków. Po cząw szy
od po tęż nej ma szy ny ba zo wej

Se rii G po przez ca ły sze reg
in no wa cyj nych opcji do ty czą -
cych wy po sa że nia, na sze
kon struk cje wy róż nia mak sy -
mal na pro duk tyw ność osią ga -
na na wet w naj trud niej szych
wa run kach eks plo ata cyj nych
– po wie dział Matt Go edert,
szef Dzia łu Mar ke tin gu w fir -
mie John De ere.
Użyt kow ni cy do ce nia ją wa lo ry
rów nia rek Se rii G. Cie szą się
one nie słab ną cą po pu lar no -
ścią na ryn kach ca łe go świa ta.
Każ da z ma szyn wy po sa żo -
na jest w spraw dzo ny,
oszczęd ny sil nik wy so ko pręż -
ny John De ere PowerTech EU
Sta ge V. Mo de le z na pę dem
na sześć kół – 622GP i 672GP
– na pę dza ją od po wied nio sil -
ni ki o mo cy 168 kW (225 KM)
oraz 183 kW (245 KM) 672GP.
Jed nost ki na pę do we zo sta ły
opty mal nie do bra ne, co za -
pew nia mak sy mal ną pro duk -
tyw ność ma szyn na wet w naj -
trud niej szych wa run kach ro -
bo czych. Do dat ko wą za le tą
jest moż li wość wy bo ru try bu
pre cy zyj ne go uła twia ją ce go
pro wa dze nie prac przy nie -
wiel kiej pręd ko ści. 
Sil ni ki ma szyn z na pę dem
na czte ry ko ła – 620G
oraz 670G roz wi ja ją od po wied -
nio moc: 160 kW (215 KM) oraz
175 kW (235 KM). Moc prze no -
szo na na pod ło że umoż li wia
płyn ne przej ścia przez naj trud -
niej sze miej sca oraz pew ne po -
ko ny wa nie stro mych wznie sień.
Rów niar ki John De ere z Se rii G
moż na do po sa żyć w wy god ne
ste ro wa nie z po dwój nym joy -
stic kiem i stan dar do wą kie row -
ni cą. Te go ro dza ju kon fi gu ra -
cja po zwa la le piej kon tro lo wać
ru chy ma szy ny w ce lu
osią gnię cia opty mal -
nej pro duk tyw no ści. 

MASZYNY BUDOWLANE

Rów niar ki sa mo bież ne John De ere do stęp ne w Pol sce!
Po cząw szy od ofi cjal ne go de biu tu na tar gach Bau ma 2019 rów niar ki sa mo bież ne John De ere dzię -
ki swym wy jąt ko wym funk cjom zy sku ją so bie co raz więk sze gro no zwo len ni ków. Czte ry mo de -
le rów nia rek Se rii G z na pę dem na czte ry i na sześć kół sta ły się te raz do stęp ne tak że dla pol skich
klien tów. Ko rzy stać oni bę dą mo gli z po tęż nych ma szyn ba zo wych wy po sa żo nych w opcjo nal ne
in no wa cyj ne funk cje, ta kie jak Pre mium Circ le, Au to -Shift PLUS oraz SmartGrade 

www.wirtgen-group.com

Najnowszej generacji rów niar ki John De ere Se rii G wy po sa żyć moż na w podnoszący
efektywność działania w peł ni zin te gro wa ny sys tem ste ro wa nia 3D SmartGrade 
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Ostat ni mi cza sy Hi ta chi po raz
ko lej ny za in we sto wa ło po kaź ne
środ ki w roz wój kon struk cji ła -
do wa rek ko ło wych. Efek tem
pra cy kon struk to rów są ma szy -
ny siód mej ge ne ra cji, ta kie jak
ZW220 -7, któ ra zgod nie z de -
kla ra cja mi pro du cen ta ma speł -
niać z na wiąz ką wszel kie ocze -
ki wa nia użyt kow ni ków w za kre -
sie ła two ści ob słu gi, kom for tu
i wy daj no ści.  Jak wy glą da to
w prak ty ce? Kie row nik zmia ny
ko pal ni do lo mi tu Re na ta Ko wal -
ska po mo gła nam zo rien to wać
się, jak wy glą da ją de kla ra cje
w zde rze niu z co dzien no ścią.
Na po czą tek zaj rze li śmy do ka -
bi ny. Prze stron nej, kom for to wej
speł nia ją cej stan dar dy bez pie -
czeń stwa ROPS/FOPS. A do te -
go za mo co wa nej na ela stycz -
nych wi sko zo wych po dusz kach
sku tecz nie ab sor bu ją cych wi -
bra cje. Kom fort pra cy ope ra to -
ra zwięk sza tak że re gu lo wa ny
wie lo płasz czy zno wo fo tel. 
Kon struk to rzy Hi ta chi za pew -
nia ją, że uczy ni li wszyst ko,
aby ope ra to rzy po ośmio go -
dzin nej, wy tę żo nej zmianie
opusz cza li swe miej sce pra cy
nie zmę cze ni i w do brej kon dy -
cji. W tym ce lu wy po sa ży li ła -
do war kę ZW220  -7 w naj now -
szej ge ne ra cji sys te my bez pie -
czeń stwa. Prak tycz nie rzecz
bio rąc ka bi na ma szy ny sta ła się
cy fro wym cen trum za rzą dza nia.
Re na ta Ko wal ska chwa li es te ty -
kę i kom fort wnę trza ka bi ny.
– Miej sce pra cy ope ra to ra
jest do sko na le od izo lo wa ne
od ha ła su, wi bra cji i wni ka nia
py łu, co jest nie zwy kle istot ne
w wa run kach pa nu ją cych
w ko pal ni. Przy znam jed nak,
że gdy pierw szy raz we szłam
do ka bi ny ZW220  -7 wy da wa ło
mi się, że wo kół mnie jest zbyt
du żo prze łącz ni ków i przy ci -
sków. Ale by ło to tyl ko złu dze -

nie. Zaledwie po kil ku chwi -
lach ob słu ga wszyst kich funk -
cji ma szy ny sta ła się in tu icyj -
na, nie mia łam z nią prak tycz -
nie żad nych pro ble mów.
Ob słu gę ła do war ki uła twia
wie lo funk cyj ny joy stick da ją cy
moż li wość pre cy zyj ne go ste -
ro wa nia ra mio na mi wy się gni -
ka, łyż ką i po zo sta łym osprzę -

tem hy drau licz nym. – Joy stick
zo stał tak wy pro fi lo wa ny, że
ukła dam na nim dłoń in tu icyj -
nie, w cza sie pra cy nie mu szę
ni cze go ko ry go wać. Ko rzy sta -
jąc z wy god ne go pod ło kiet ni -
ka mo gę za jąć wy god ną po zy -
cję w fo te lu i od cią żać przed -
ra mię i krę go słup. Jest to nie -
wąt pli wy plus dla każ de go, kto

spę dza w ma szy nie okrągłe
osiem go dzin dzien nie – tłu -
ma czy Re na ta Ko wal ska. 
Kon struk to rzy ła do war ki za -
dba li nie tyl ko o wy go dę ope -
ra to ra, ale tak że o je go bez -
pie czeń stwo. Wia do mo, że
klu czo we zna cze nie ma tu
opty mal na wi docz ność. Du ża
po wierzch nia prze szkleń,
zwę żo ne słup ki czy prze su -
nię cie prze sła nia ją cych wi -
dok ele men tów nad wo zia, to
za ma ło. Dla te go kon struk to -
rzy Hi ta chi do pra co wa li
do per fek cji sys tem ka mer
do okól nych oraz układ po -
zwa la ją cy mo ni to ro wać ob -
szar za ma szy ną. Re na ta Ko -
wal ska po twier dza sku tecz -
ność obu roz wią zań: – Z pew -
no ścią dzię ki nim spa da ry zy -
ko ko li zji i wy pad ków. Na czy -
tel nym ekra nie w ka bi nie
mam wi dok z lo tu pta ka na ca -
ły ob szar wo kół ma szy ny. Je -
stem też ostrze ga na wi zu al nie
i aku stycz nie, gdy tyl ny sys -
tem an ty ko li zyj ny wy kry je
prze szko dy na dro dze. Osiem

MASZYNY BUDOWLANE

Hi ta chi ZW 220-7? Wszyst ko na swo im miej scu!
Naj now szej ge ne ra cji ła do war ka Hi ta chi ZW 220-7 do tar ła już do Pol ski,
a kon kret nie do jed nej z ko palń do lo mi tu. Jak się w niej spi su je? 
Czy rze czy wi ście, jak za pew nia jej pro du cent, sta no wi wzór wy daj no ści,
bez pie czeń stwa i kom for tu ob słu gi? Po sta no wi li śmy przyj rzeć się ma szy nie
z bli ska i zde rzyć de kla ra cje pro du cen ta z ko pal nia ną rze czy wi sto ścią 

Ładowarka  ZW220 -7  zgod nie z de kla ra cja mi jej konstruktorów to maszyna niemal niezniszczalna, która jest w stanie speł nić
z na wiąz ką wszel kie ocze ki wa nia użyt kow ni ków w za kre sie ła two ści ob słu gi, kom for tu, wy daj no ści i ekonomicznej eksploatacji

Re na ta Ko wal ska, kie row nik zmia ny w ko pal ni do lo mi tu zna ją ca do sko na le ma szy ny
mar ki Hi ta chi chwa li ła do war kę ZW 220-7 za wy daj ność i ła twość ob słu gi
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re flek to rów LED spra wia, że
bez piecz nie pra co wać mo gę
tak że po zmro ku czy w desz -
czu – wy li cza Re na ta Ko wal -
ska. Pod kre śla tak że funk cjo -
nal ność mo ni to ra LCD,
na któ rym – oprócz ob ra zu
z ka mer do okól nych – wy -

świe tla ne są tak że przy dat ne
in for ma cje do ty czą ce pa ra -
me trów ro bo czych ma szy ny.
Jej ope ra tor mo że na bie żą co
od czy ty wać da ne o śred nim
zu ży ciu pa li wa, tem pe ra tu rze
ole ju czy za łą czo nym try bie
ro bo czym. Po ma ga to w osią -
gnię ciu opty mal nej wy daj no -
ści i uła twia codzienną ob słu -

gę po zwa la ją cą utrzy my wać
ła do war kę w perfekcyjnym
sta nie tech nicz nym.
ZW 220-7 to pierw sza ła do -
war ka ko ło wa Hi ta chi na pę -
dza na naj now szej ge ne ra -
cji sil ni kiem Cum mins speł -
nia ją cym nor mę emi sji spa lin

Sta ge V. Jed nost ka na pę do -
wa wy róż nia się wy so ką kul tu -
rą pra cy, osią ga mak sy mal ny
mo ment przy niż szej pręd ko -
ści ob ro to wej. – Moż na pra co -
wać z opty mal ną wy daj nością
i jed no cze śnie oszczę dzać pa -
li wo. Szcze gól nie po moc ny
jest tu no wy wskaź nik ECO,
za po mo cą któ re go na wet

mniej do świad cze ni ope ra to rzy
mo gą pra co wać wy daj nie
i eko no micz nie na bie żą -
co opty ma li zu jąc zu ży cie pa li -
wa. W każ dej chwi li sko rzy stać
moż na też z funk cji zwięk sza -
nia mo cy sil ni ka. Ma szy -
na otrzy mu je na tych mia sto wy
za strzyk ener gii, gdy wa run ki
sta ją się trud ne, na przy kład
pod czas jaz dy pod gó rę – tłu -
ma czy Re na ta Ko wal ska.
Sys tem wa że nia Hi ta chi Pay lo -
ad Chec ker do dat ko wo zwięk -
sza efek tyw ność za ła dun ku.
Jest pro sty w ob słu dze, ba zu je
na da nych ze zin te gro wa nej

wa gi kon tro l nej i wska zu je
prze ła do wa nie lub nie do cią że -
nie po jaz du. Po zwa la to zop ty -
ma li zo wać za ła du nek, oszczę -
dzać czas i ogra ni czać kosz ty
bie żą cej eksploatacji. W stan -
dar do wym wy po sa że niu ma -
szy ny znaj du ją się tak że in ne
funk cje pod no szą ce jej wy daj -
ność. Są to mię dzy in ny mi sa -
mo czyn ny po wrót łyż ki do po -
zy cji ko pa nia, au to ma tycz ne
usta wia nie po wta rzal nej wy -
so ko ści wy sy pu i po zy cji
trans por to wej, sa mo po zio mo -
wa nie oraz amor ty za cja łyż ki.
Każ da z tych funk cji po zwa la
zwięk szyć wy daj ność ma szy -
ny przy jed no cze snym ogra ni -
cze niu kosz tów. Przy czy nia
się do te go tak że sze ro ki wy -
bór do dat ko wych na rzę dzi ro -
bo czych. Ła do war kę do po sa -

żyć moż na mię dzy in ny mi
w spe cja li stycz ne łyż ki chwy -
ta ko we i wy so kie go wy sy pu,
za mia tar ki czy wi dły do pa let.
O wy daj no ści i efek tyw no ści
ma szy ny de cy du je wie le
czyn ni ków, wśród nich waż -
ną ro lę od gry wa ją za rów no
pa ra me try tech nicz ne, roz -
wią za nia kon struk cyj ne, jak
i umie jęt no ści ope ra to ra. Li -
czy się tak że bez a wa ryj ność
i ła twość utrzy ma nia po zwa -
la ją ce ogra ni czyć
do mi ni mum bez pro -
duk tyw ne prze sto je.

MASZYNY BUDOWLANE

www.kiesel.pl

Użyt kow ni cy ła do war ki Hi ta chi ZW 200-7 mo gą podnieść jej produktywność  dobierając odpowiednią łyżkę. Opcjonalnie
dostępne są  ły żki ogól ne go prze zna cze nia, skal ne, z wy so kim wy sy pem, a także do ma te ria łów syp kich

Na wie lo funk cyj nym mo ni to rze LCD po ja wia się nie tyl ko ob raz z ka mer do okól -
nych, ale tak że da ne o pa ra me trach pra cy i sta nie tech nicz nym ma szy ny

Dzię ki za sto so wa niu wen ty la to ra ze zmien nym kie run kiem ob ro tów chłod ni ca ma szy ny
jest wy daj na i ła twa w utrzy ma niu na wet w trud nych wa run kach pa nu ją cych w ko pal ni
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Przed szesnastoma la ty To -
masz Iwasz ko  po sta no wił za -
ło żyć fir mę, któ ra by ła by
czymś wię cej niż miej scem
sprze da ży ma szyn bu dow la -
nych. Oprócz te go świad czyć
mia ła tak że usłu gi ser wi su
i wy naj mu. Plan uda ło się zre -
ali zo wać i fir ma roz po czę ła

dzia łal ność pod na zwą „Tom
Wi dłak”. Z cza sem do mi nu ją -
cą sfe rą jej dzia łal no ści stał się
wy na jem ma szyn. Choć
w ofer cie znaj du ją się róż ne
mar ki, to zde cy do wa nie wśród
nich dominuje czer wo ny ko lor
Ma ni tou. Skąd bie rze się ta
ten den cja? – W na szym par ku
ma szy no wym są róż ne mar ki,
ale naj więk sze uzna nie zdo by -

ło so bie wła śnie Ma ni tou. Do -
szło do te go, że gdy dzwo nią
do nas chcą cy wy po ży czyć ła -
do war kę te le sko po wą, py ta ją
o „ma nit kę”. Okre śle nie to sta -
ło się sy no ni mem ła do war ki te -
le sko po wej. To praw da, że nie
każ da ma szy na spraw dzi się
na wy naj mie. Mu si być so lid nie

zbu do wa na, oszczęd na w eks -
plo ata cji i bez a wa ryj na. Ta ki mi
ce cha mi wy róż nia się Ma ni tou,
dzię ki cze mu bez naj mniej sze -
go pro ble mu mo że my za cho -
wać cią głość dzia ła nia – wy ja -
śnia To masz Iwasz ko. 
Jesz cze do nie daw na Tom Wi -
dłak ku po wał Ma ni tou na ryn ku
wtór nym. Do pie ro w tym ro ku
park ma szy no wy fir my wzbo -

ga cił się o fa brycz nie no we ma -
szy ny, któ re do star czył Zep pe -
lin Pol ska. – So lid ność kon -
struk cji Ma ni tou spra wia ła, że
sprzęt uży wa ny spraw dzał się
do sko na le. Waż ną w tym ro lę
od gry wał też nasz ze spół ser wi -
san tów, któ rzy po tra fią za dbać
o stan tech nicz ny ma szyn – wy -
ja śnia wła ści ciel Tom Wi dłak. 
Naj now szym i za ra zem naj -
więk szym je go na byt kiem
jest ła do war ka te le sko po wa
Ma ni tou MRT 2550+ o im po -
nu ją cym wy się gu 24,7 me -
trów. Ma szy na bar dzo czę -
sto wy ko rzy sty wa na by wa ja -

ko żu raw przy co raz po pu lar -
niej szej bu do wie do mów
jed no ro dzin nych z pre fa bry -
ka tów. Ko ja rzy się to ze
wzno sze niem blo ków z wiel -
kiej pły ty w la tach sie dem -
dzie sią tych mi nio ne go stu le -
cia, ale dzi siej sza bu do wa
z wy ko rzy sta niem pre fa bry -
ka tów to coś zu peł nie in ne -
go. Obec nie z go to wych ele -
men tów zre ali zo wać moż -
na nie mal każ dą wi zję ar chi -
tek to nicz ną. I to bar dzo szyb -
ko, co jest do dat ko wą za le tą
w po rów na niu ze wzno sze -

niem bu dyn ków w tech no -
lo gii tra dycyj nej. 

Ła do war ka MRT 2550+ przy -
spie sza bu do wę. Dom jed no -
ro dzin ny z pre fa bry ka tów do -
słow nie ro śnie w oczach. Kil ka
dni za bie ra mon taż ścian i za -
mon to wa nie da chu. Pra ce po -
twier dzi ły wszech stron ność
MRT 2550+. Ła do war ka spi -
sy wa ła się do sko na le nie tyl ko
przy pra cach mon ta żo wych,
ale tak że przy za ła dun ku i roz -
ła dun ku po jaz dów, pra cach
ziem nych, wy koń cze nio wych
i in sta la cyj nych. Ope ra tor wy -
ko rzy sty wał wcią gar kę, łyż kę,
wi dły i kosz. Wy mia na osprzę -
tu na stę po wa ła bły ska wicz nie.
– Wie lo funk cyj ność to jed -
na z głów nych za let ma szy ny.
Moż li wość szyb kie go przy go -
to wa nia do pra cy pod no si sys -
tem wy kry wa nia osprzę tu E -re -
co. Jest on bar dzo przy dat ny
na bu do wie do mów z pre fa -

bry ka tów. Ko rzy stam wów czas
z kil ku na rzę dzi i nie mu szę tra -
cić cza su na ich cią głe ka li -
bro wa nie – pod kre śla ope ra -
tor Ma ciej Dzie wul ski. – Z mar -
ką Ma ni tou mam wpraw dzie
wie le do świad czeń, ale
na MRT 2550+ pra cu ję
od nie daw na. W po rów na niu
ze star szy mi mo de la mi róż ni -
ce są wi docz ne już na pierw -
szy rzut oka. Ma szy na wy po -
sa żo na jest w uno wo cze śnio -
ną ka bi nę. Mo je miej sce pra -
cy jest bar dzo prze stron ne
i kom for to we. Pra cu ję na -

Tom Wi dłak po sta wił na Ma ni tou
Co zna czy za ufa nie do kon kret nej mar ki, mo gą prze ko nać
się zamierzający wy na jąć ła do war kę te le sko po wą w oko li cach
Lu bli na. Dzia ła ją ca na tym te re nie fir ma Tom Wi dłak, któ ra od lat ofe ru je na wy -
na jem ła do war ki te le sko po we mar ki Ma ni tou, ostat nio wzbogaciła swój park
ma szy no wy o sie dem no wych mo de li, w tym po tęż ną „ob ro tów kę” MRT 2550+

To masz Iwasz ko sta wia na uno wo cze śnia nie par ku ma szy no we go swo jej fir my
o spraw dzo ne, bez a wa ryj ne i wy daj ne ma szy ny

Choć w ofer cie fir my Tom Wi dłak znaj du ją się ma szy ny róż nych ma rek, to wśród nich zde -
cy do wa nie do miu je czer wo ny ko lor ładowarek teleskopowych Ma ni tou
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praw dę w kom for to wych wa -
run kach, co spra wia, że je -
stem mniej zmę czo ny i mo -
gę wy ko ny wać za da nia znacz -
nie szyb ciej i efek tyw niej.
W ra zie po trze by mo gę ste ro -
wać ma szy ną spo za ka bi ny
wy ko rzy stu jąc w tym ce lu pa -
nel zdal ne go ste ro wa nia – tłu -
ma czy ope ra tor. 
MRT 2550+ to nie je dy -
na ma szy na Ma ni tou, któ ra
za si li ła ostat nio park ma szy -
no wy fir my Tom Wi dłak. Za -
ku pi ła ona ła do war ki te le sko -
po we MLT 735 i MLT 845 i te -
re no wy wó zek wi dło wy.
Wkrót ce do fir my do star czo -
ne zo sta ną też dwie ła do war -
ki te le sko po we MT184 0
do pra cy z ko szem. Tak zna -
czą ce po sze rze nie par ku ma -
szy no we go zwięk sza moż li -
wo ści dzia ła nia. Tom Wi dłak
nie ogra ni cza się do ob słu gi
klien tów z oko lic Lu bli na.
Wręcz prze ciw nie, po zy sku je
klien tów z ca łej Pol ski.  
– Je stem bar dzo za do wo lo ny
ze współ pra cy z Zep pe lin Pol -
ska. Znam i ce nię tę fir -
mę od daw na, na sze ścież ki za -
wo do we prze ci na ły się nie raz.
Je ste śmy dość spe cy ficz nym
klien tem, bo po okre sie obo -
wią zy wa nia gwa ran cji sa mi zaj -
mu je my się ser wi so wa niem
swych ma szyn. Po zo sta je my
jed nak za wsze w kon tak cie
z Zep pe lin Pol ska i w ra zie po -
trze by uzy sku je my wspar cie
spe cja li stów. Li czy się dla nas
ich kom pe ten cja i szyb kość
dzia ła nia, bo na sze ma szy ny
mu szą po zo sta wać za wsze
w peł nej spraw no ści tech nicz -
nej – tłu ma czy wła ści ciel fir my
Tom Wi dłak. To masz Iwasz ko
do strze ga zmia ny w funk cjo no -
wa niu kra jo we go ryn ku wy naj -
mu ma szyn. Nie jest on co
praw da tak roz wi nię ty, jak
na Za cho dzie, ale po wo li nad -
ra bia dy stans. – Już od szes na -
stu lat zaj mu je my się wy naj -
mem ma szyn i ob ser wu je my
zmia ny w po dej ściu klien tów.
Co raz wię cej przed się bior ców,
szcze gól nie na le żą cych
do młod sze go po ko le nia, nie
czu je po trze by po sia da nia ma -

szy ny na wła sność. Wi dzą oni,
że czę sto bar dziej opła cal ne
jest jej wy na ję cie wraz z ope ra -
to rem tyl ko na czas re ali za -
cji kon kret ne go za da nia. Choć
pol ski ry nek ma cią gle cha rak -
ter wła ści ciel ski, to da je się za -
ob ser wo wać ro sną ce za in te re -
so wa nie wy naj mem, tak że dłu -
go ter mi no wym. Je stem prze ko -
na ny, że ta ten den cja bę dzie
się w naj bliż szych la tach utrzy -
my wać, nie wy ha mu je jej na -
wet pan de mia ko ro na wi ru sa
– pro gno zu je To masz Iwasz ko. 
Skut ki pan de mii nie omi nę ły
oczy wi ście fir my Tom Wi -
dłak. – Szcze gól nie na po -
cząt ku prze ży wa li śmy trud ne

chwi le, na szczę ście wi dać
już świa teł ko w tu ne lu. Za czy -
na my odrabiać stra ty. Ma my
na dzie ję, że naj gor sze już
za na mi i ten den cja wzro sto -
wa bę dzie się utrzy my wać.
Stąd też wzię ła się na sza de -
cy zja o za in we sto wa niu w fa -
brycz nie no we ma szy ny Ma -
ni tou. Wi dzi my dla nich moż li -
wo ści wy ko rzy sta nia, choć by
na cie szą cej się co raz więk -
szym za in te re so wa niem bu -
do wie do mów z pre fa bry ka -
tów – mó wi To masz Iwasz ko.
Czy ozna cza to, że je go fir ma
po zy ski wać bę dzie ko lej ne
„te le sko py” Ma ni tou?
– Wszyst ko za le żeć bę dzie
oczy wi ście od za cho wa nia
ryn ku, ale je śli w przy szło ści
bę dzie my roz wa żać za kup
no wych ma szyn, to pierw -
szeń stwo mieć bę dzie mar ka
Ma ni tou. Głów nie ze wzglę du
na pro duk tyw ność i ży wot -
ność ma szyn. Naj star sza
z po sia da nych przez nas ła -
do wa rek tej mar ki wy pro du -
ko wa na zo sta ła w ro ku 2008.
Wciąż jednak po zo sta je
w peł nej spraw no ści tech -
nicz nej znaj du jąc mnóstwo
chęt nych do wy naj -
mu – pod su mo wu je
To masz Iwasz ko.

MASZYNY BUDOWLANE

www.manitou.com/pl/

Wykorzystanie ładowarki teleskopowej do budowy domu z gotowych elementów sprawia, że na osiągnięcie stanu surowego
potrzeba zaledwie kilku dni. Później maszyna znajduje zastosowanie w pracach instalacyjnych i wykończeniowych

W po rów na niu ze star szy mi mo de la mi róż ni ce w wy po sa że niu i kom for cie miej sca
pra cy ope ra to ra ła do war ki 2550+ wi docz ne są już na pierw szy rzut oka

Ma ciej Dzie wul ski chwa li kom fort ka bi ny
i pro duk tyw ność ła do war ki Ma ni tou
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Ja ką ma szy nę ku pu ją naj czę -
ściej fir my wy ko nu ją ce ro bo ty
me lio ra cyj ne? Oczy wi ście ko -
par ko -ła do war kę! – Wła śnie
w ten spo sób za czę ła się na sza
przy go da z JCB. Od ko par ko -ła -
do war ki, któ ra spi sy wa ła się do -
sko na le i ni gdy nas nie za wio -
dła. Do ku pi li śmy za tem ko lej ne
ma szy ny bry tyj skiej mar ki. Naj -
pierw na stęp ne ko par ko -ła do -
war ki, po tem tak że kom pak to we
ko par ki i ła do war ki. Fir ma się
roz wi ja ła i po trze bo wa ła cięż -
sze go sprzę tu. I tym ra zem po -
sta wi li śmy na JCB. Ja ko pierw si
w Pol sce za mó wi li śmy ko par ki
JCB Se rii X. Ma my ich pięć,
w tym – co jest w pol skich wa -
run kach rzad ko ścią – dwie fa -
brycz nie no we z dłu gim wy się -
gni kiem Long Re ach – opo wia -
da Mie czy sław Sie ma szek,
wspól nik w Za kła dzie Usług
Wod no -Me lia ra cyj nych i Re kul -
ty wa cji w San do mie rzu.
Dwu dzie stocztero to no we „lksy”
pra cu ją ce przy bu do wie i re no -
wa cji wa łów prze ciw po wo dzio -
wych w oko li cach San do mie rza
ro bią spo re wra że nie. Już z da -
le ka wi dać ich im po nu ją ce wy -
się gni ki. Pod czas for mo wa nia
skarp ich dłu gość li czy się
szcze gól nie. Ope ra tor pro stu jąc
cał ko wi cie ra mię mo że pre cy zyj -
nie ope ro wać osprzę tem na wet
szes na ście me trów od ma szy ny.
– Pod czas pra cy na wa łach
przy for mo wa niu skarp jest to
wprost nie oce nio na za le ta. Tak
du ży za sięg ko par ki przy spie sza
pra ce, po zwa la pro fi lo wać zbo -
cze od do łu do gó ry za jed nym
po cią gnię ciem bez po pra wek
– tłu ma czy ope ra tor ko par ki
Grze gorz Twa róg. Do py ty wa ny
o in ne za le ty ma szy ny, na któ rej
pra cu je, nie co zwle ka z od po -
wie dzią: – Mu sia łem się chwi lę
za sta no wić, bo ma szy na ma wie -

le za let. Pra co wa łem na róż -
nych ma szy nach JCB, dla te go
na tych miast do strze gam zmia ny
w no wych mo de lach. Do ce niam
bar dzo so lid ność kon struk cji
i sta bil ność no we go „Ik sa”. Sze -
ro kie nad wo zie, opty mal nie po -
ło żo ny śro dek cięż ko ści da ją po -
czu cie bez pie czeń stwa na wet
w trud nych wa run kach pod czas

pro fi lo wa nia skarp z uży ciem dłu -
gie go wy się gni ka. Bar dzo od po -
wia da mi się też ka bi na ko par ki.
Jest prze stron na, kom for to wo
wy po sa żo na i do brze wy ci szo -
na. Wszyst ko to spra wia, że
przez ca ły czas mo gę kon cen -
tro wać się w peł ni na pra cy i nie
od czu wam zbyt nie go zmę cze -
nia – wy li cza ope ra tor.

Wy so ka oce na wy sta wio -
na kon struk to rom ka bi ny spe -
cjal nie nie dzi wi, wszak od sa -
me go po cząt ku sta wia li so bie
za cel stwo rze nie operatorom
optymalnych wa run ków pra cy.
Roz po czę li od po więk sze nia
ka bi ny, by po tem krok po kro -
ku za go spo da ro wy wać jej wnę -
trze w zgo dzie z naj now szy mi
zdo by cza mi er go no mii. Efek ty?
Tym ra zem za ło że nia teo re -
tycz ne w peł ni spraw dzi ły się
w prak ty ce. Dzię ki prze my śla -
ne mu roz miesz cze niu i wy pro -
fi lo wa niu ele men tów ob słu go -
wych ope ra tor re agu je in tu -
icyj nie. Nie „wal czy” z ma szy -
ną, lecz two rzy z nią jed ność,
co prze kła da się na wzrost wy -
daj no ści oraz bez pie czeń stwa. 
Dla wła ści cie la rów nie waż ne
są też efek ty eko no micz ne.
Ma szy na ma pra co wać i przy -
no sić zysk. Li czy się wów -
czas bez a wa ryj ność wy ni ka -

MASZYNY BUDOWLANE

Cięż kie ko par ki JCB z Se rii X bry lu ją na wa łach!
Choć w ma ju mi nę ło już je de na ście lat od gi gan tycz nej po wo dzi, któ ra 
na wie dzi ła San do mierz, miesz kań cy mia sta ma ją ją cią gle w pa mię ci. 
By uchro nić miasto przed ży wio łem, pro wa dzo ne są pra ce mo der ni za cyj ne
na ob wa ło wa niu lo kal nych rzek. Ro bo ty prze bie ga ją na dłu go ści kil ku na stu 
ki lo me trów. Na jed nym z od cin ków san do mier ski Za kład Usług Wod no -Me lio ra -
cyj nych i Re kul ty wa cji wy ko rzy stu je im po nu ją ce ko par ki JCB 220X LC Long Reach 

Mie czy sław Sie ma szek jest kon se kwent ny, w par ku ma szy no wym Za kła du Usług
Wod no -Me lio ra cyj nych i Re kul ty wa cji znaj du je się już dwa na ście ma szyn mar ki JCB

Pierw sza w Pol sce ko par ka JCB Se rii X tra fi ła do Za kła du Usług Wod no -Me lia ra cyj nych i Re kul ty wa cji w San do mie rzu. Dziś fir ma
ma pięć ta kich ma szyn, w tym dwie wy po sa żo ne w specjalistyczny wy się gnik Long Re ach
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ją ca z ży wot no ści kon struk cji.
Mo że ją wy dłu żyć  pra wi dło -
wa ob słu ga co dzien na i pro -
fe sjo nal ny ser wis. – Nie ma
ma szy ny, któ ra by się ni gdy
nie ze psu ła. Są jed nak ta kie,
któ re wy róż nia więk sza bez a -
wa ryj ność. Za li cza ją się
do nich bez sprzecz nie eks -
plo ato wa ne w na szej fir mie
ko par ki JCB. Dba my o na sze
„Ik sy”, a one nas nie za wo -
dzą. Zde cy do wa łem się po -
sze rzyć mój park ma szy no wy
o cięż kie ma szy ny JCB, bo
ma my do bre re la cje z ser wi -
sem do staw cy. In ter han dler
za pew nia szyb ką in ter wen cję
me cha ni ków i peł ną do stęp -

ność czę ści za mien nych.
Waż nym aspek tem jest tak że
ich ce na wpły wa ją ca na kosz -
ty bie żą ce go utrzy ma nia, któ -
re w przy pad ku „Ik sów” nie są
prze sad nie wy so kie – tłu ma -
czy Mie czy sław Sie ma szek. 
Wpro wa dza jąc do se ryj nej
pro duk cji ko par ki Se rii X, JCB
chcia ło de fi ni tyw nie ze rwać ze
ste reo ty pa mi. W po wszech nej
świa do mo ści bry tyj ski kon -
cern ko ja rzo ny jest bo wiem ja -
ko pro du cent mniej szych ma -
szyn, przede wszyst kim tak
cią gle po pu lar nych na pol -
skim ryn ku ko par ko -ła do wa -
rek. Po ja wie nie się „Ik -
sów” by ło swo istym punk tem
zwrot nym. Bry tyj czy cy nie
mo gli so bie po zwo lić na naj -
mniej sze nie do cią gnię cia gro -
żą ce utra tą pre sti żu, dla te go
pra ce kon cep cyj ne trwa ły aż
czte ry la ta. „Ik sy” mia ły być
w swo im za ło że niu wy jąt ko -
we. Nie tyl ko ja ko pro dukt fi -
nal ny, ale już w fa zie pro duk -
cji. Do jej ca ło ścio we go przy -
go to wa nia kon struk to rzy JCB
wy ko rzy sta li cy fro wy pro ces
pro to ty po wa nia CAE. Za nim
jesz cze pierw sza ko par ka Se -
rii X opu ści ła fa bry kę, pra cow -
ni cy li nii pro duk cyj nej wie dzie -
li w naj drob niej szych szcze -
gó łach, jak ma prze bie gać jej
mon taż. Zna li miej sce oraz
spo sób mon ta żu każ de go
pod ze spo łu i naj drob niej szej
czę ści. W efek cie jesz cze
przed przy stą pie niem do pro -
duk cji pierw szej ko par ki czu li
się tak, jak by zmon to wa li ich
set ki, je że li nie ty sią ce. Po zwo -
li ło to unik nąć tak zwa nych
cho rób wie ku dzie cię ce go.
JCB nie mu sia ło się uczyć
na wła snych błę dach, no wa
ge ne ra cja ko pa rek zna la zła
so bie bły ska wicz nie uzna nie
użyt kow ni ków. Tak że w Pol -
sce, o czym mo gli śmy prze ko -
nać się na san do mier skich
wa łach. – Na sze ko par ki pod -
da wa ne są czę sto praw dzi wej
„pró bie ognia”, ale nie za wo dzą.
Je ste śmy z nich za do -
wo le ni – koń czy Mie -
czy sław Sie ma szek. 

MASZYNY BUDOWLANE

www.interhandler.pl

Ope ra tor Grze gorz Twa róg ce ni so bie kom -
fort i bez pie czeń stwo swe go miej sca pra cy

Ope ra tor ko par ki wy po sa żo nej w wy się gnik Long Re ach pro stu jąc cał ko wi cie ra mię mo że pre cy -
zyj nie ope ro wać osprzę tem na wet szes na ście me trów od ma szy ny

Pod czas pra cy na wa łach  przy for mo wa niu tak olbrzymi zasięg jest wprost nie oce nio ną za le tą koparki. Pozwala pro fi lo wać zbo cze od do łu do gó ry
za jed nym po cią gnię ciem, bez po pra wek, co znacznie przyspiesza wykonanie zadania
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Po mi mo ro sną cej po pu lar no -
ści wy so ce kom pak to wych
mo bil nych ma szyn kru szą -
cych do re cy klin gu i ko pal ni
od kryw ko wych, kla sa ma -
szyn 40 ton na dal po zo sta je
istot nym seg men tem re fe ren -
cyj nym mo bil ne go kru sze nia.
Ma szy ny o ma sie 35-40 ton
są ła twe w trans por cie bez
ko niecz no ści uzy ski wa nia
kosz tow nych ze zwo leń
na prze wóz nad ga ba ry to wy.
– W rze czy wi sto ści pro du cen -
ci do star czy li ostat nio tyl ko
kil ka in no wa cji w tym seg -
men cie. Świad czy o tym sta le
ro sną ca licz ba za py tań
od firm bu dow la nych, ma łych
i śred nich przed się biorstw

gór ni czych, a zwłasz cza firm
le asin gu ją cych ma szy ny. Na -
sze no we kon cep cje kru sze -
nia zwięk sza ją pro duk tyw -
ność wraz z al ter na tyw ny mi
ukła da mi na pę do wy mi i in te li -
gent ny mi sys te ma mi ste ro wa -
nia zo rien to wa ny mi na bez -
pie czeń stwo i po pra wę wa -
run ków pra cy ope ra to ra – wy -
ja śnia dy rek tor sprze da ży
SBM Hel mut Ha ider. 
To był od po wied ni po wód,
aby SBM pra co wa ło nad dal -

szym roz wo jem i mo der ni za -
cją wła snej kla sy śred niej ma -
szyn: No we kru szar ki szczę -
ko we JAWMAX 400 i 450 to
ma szy ny z cał ko wi cie na no -
wo opra co wa ny mi ele men ta -
mi kru szą cy mi, któ rych wy -
daj ność i pro duk tyw ność jest
do dat ko wo zop ty ma li zo wa -
na ze wzglę du na ak tyw ny
prze sie wacz wstęp ny (w wer -
sji 450). Spraw dzo ny czter -
dzie sto to no wy mo del kru -
szar ki uda ro wej REMAX jest
te raz do stęp ny z ak tyw nym
dwu po kła do wym prze sie wa -
czem wstęp nym, co znacz nie
zwięk sza wy daj ność, pro duk -
tyw ność i ren tow ność ma szy -
ny. Wszyst kie no we mo de le

są wy po sa żo ne w na pęd spa -
li no wo -elek trycz ny z moż li wo -
ścią za si la nia sie ci elek trycz -
nej. Naj no wo cze śniej szy sys -
tem ste ro wa nia z no wym
przy ja znym dla użyt kow ni ka
pi lo tem ra dio wym oraz po łą -
cze niem z sys te mem za rzą -
dza nia in sta la cją SBM opar -
tym na apli ka cji „Crush Con -
trol” do stęp nej na te le fon czy
ta blet użyt kow ni ka.
SBM pre zen tu je swo ją no wą,
mo bil ną 40-to no wą kru szar kę

szczę ko wą w dwóch wer -
sjach: JAWMAX 450 z ak tyw -
nym dwu po kła do wym pre -
-scre enem (wa ga trans por to -
wa: 49,2 to ny z opcja mi) oraz
JAWMAX 400 (36,5 to ny) wy -
po sa żo nej w kon wen cjo nal ną
ryn nę po da wa cza wi bra cyj -
ne go z moż li wo ścią od sie wu

na dwóch płasz czy znach.
Po mi mo du że go ko sza za sy -
po we go o po jem no ści 8 m³,
dzię ki moż li wo ści hy drau licz -
ne go skła da nia burt bocz -
nych ko sza za sy po we go obie
in sta la cje miesz czą się w ca -
ło ści w ob ry so wych wy mia -
rach trans por to wych. 
Obie ma szy ny po sia da ją po -
dob ny układ na pę du tj. spa li -
no wo -elek trycz ny lub w peł ni
elek trycz ny. W skład ta kie go
ukła du wcho dzi: sil nik wy so -
ko pręż ny Cum mins o po jem -
no ści 6,7-l (170 kW przy 1.500
obr./min) Sta ge V, za pew nia
po trzeb ną moc dla ge ne ra to ra
prą du o mo cy 200 kVA, któ ry
za si la wszyst kie ele men ty na -
pę do we w ma szy nach. Ta kie
roz wią za nie znacz nie zmniej -
sza za rów no licz bę prze wo -
dów hy drau licz nych, po dat -
nych na wy cie ki, jak i wy ma -

ga ną ilość ole ju. In sta la cja
mo że być rów nież eko no micz -
nie ob słu gi wa na przez za si la -
nie z sie ci.
No wa kru szar ka szczę ko wa
SBM typ STE 110-70 jest cen -
tral nym ele men tem obec nej
se rii JAWMAX 400. Ma szy -
na jest cięż sza od po przed -
nicz ki o 235 ki lo gra mów, za -
pro jek to wa na spe cjal nie do za -
sto so wań w ze spo łach mo bil -
nych, po sia da otwór wlo to -
wy 1.100 x 700 mm. No mi nal -
na sze ro kość ko mo ry kru sze -
nia uła twia po da wa nie ma te ria -
łów po cho dzą cych z re cy klin -
gu z moż li wo ścią za ła dun ku
za po mo cą ko par ki lub ła do -

war ki. Okła dzi ny szczęk kru -
szar ki zo sta ły wy ko na ne z wy -
so ko sto po we go od le wu man -
ga nu i mo gą być ob ra ca ne
o 180°, co po dwa ja ich ży wot -
ność. Za rów no ta funk cja, jak
i kli ny bocz ne wy ko na ne
w dwóch czę ściach ze sta li
HB4 00 ob ni ża ją kosz ty eks plo -
ata cyj ne. Pły ta de flek to ra za -
mon to wa na pod kru szar ką kie -
ru je skru szo ny ma te riał
na prze no śnik ta śmo wy, za po -
bie ga jąc je go uszko dze niom. 
STE 110-70 jest za pro jek to wa -
na i zbu do wa na do wy trzy ma -
ło ści kru sze nia oko ło 400 Mpa.
Ofe ru je moż li wość re gu la cji
szcze li ny kru sze nia w za kre -
sie 40-160 mi li me trów w do wol -
nym mo men cie pra cy na wet
pod ob cią że niem. Za bez pie -
cze nie przed prze cią że niem
(opcjo nal nie) od by wa się
za po mo cą spe cjal ne go sys te -

SBM Mi ne ral Pro ce sing za pew nia pew ne kru sze nie
„Każ de go ro ku no wa ma szy na” – to am bi cja au striac kie go pro du cen ta
SBM Mi ne ral Pro ces sing cią głe go po sze rza nia ofer ty gą sie ni co wych urzą -
dzeń do kru sze nia, prze sie wa nia i re cy klin gu. Po wdro że niu do pro duk cji
je sie nią ubie głe go ro ku kom pak to wej kru szar ki szczę ko wej JAWMAX 200,
SBM pre zen tu je te raz trzy no we ma szy ny w kla sie czter dzie stu ton. Są to
kru szar ki szczę ko we JAWMAX 400 i 450 oraz uda ro wa REMAX 450

System ste ro wa nia in sta la cją SBM Crush Con trol umożliwia użytkownikowi zdal ny
do stęp do wie lu da nych ma szy ny, w tym bie żą cej lo ka li za cji

Wszyst kie trzy no we ma szy ny ofe ro wa ne przez SBM wy zna cza ją stan dar dy w za kre -
sie mo bil no ści, bezpieczeństwa oraz wy daj no ści 
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mu kli no we go opra co wa ne go
przez ze spół in ży nie rów SBM:
spo sób dzia ła nia – ob cią że nie
ci śnie nio we jest sta le mo ni to ro -
wa ne przez czuj ni ki po mia ro we
w obu do wie kru szar ki. Je śli po -
mię dzy szczę ka mi po ja wia się
nie po żą da ny ma te riał (drew no,
me tal itp.), szcze li na kru szar ki
otwie ra się au to ma tycz nie,
mak sy mal nie do 280 mi li me -
trów. Za nie czysz cze nia opusz -
cza ją wów czas ko mo rę kru sze -
nia, a szcze li na jest re se to wa -
na i au to ma tycz nie po wra ca
do pier wot ne go po ło że nia. Je -
śli blo ka da nie zo sta nie usu nię -
ta, sil nik za trzy mu je się, a ope -
ra tor mo że oczy ścić ko mo rę
sa mo dziel nie, na przy kład
zmie nia jąc na wet pod ob cią że -
niem kie ru nek pra cy kru szar ki. 
Kru szar ka STE 110-70 jest na -
pę dza na po przez prze kład nię
pa so wą i sil nik elek trycz ny
o mo cy 110 kW z du żym mo -
men tem roz ru cho wym. Ta za -

sa da na pę du spraw dzo na jest
od dzie się cio le ci w pro duk -
tach SBM. Sys tem ten po zwa -
la rów nież na re gu la cję pręd -
ko ści ob ro to wej kru szar ki
w czte rech po zy cjach (od 290
do 320 obr./min) w ce lu opty -
ma li za cji pra cy kru szar ki
i pro duk tu wyj ścio we go. Ta ki
ro dzaj na pę du znacz nie ob -
ni ża kosz ty kon ser wa cji
i moż na go ła two zin te gro -
wać z in te li gent nym ste ro wa -
niem SBM Crush Con trol.
Do ty czy to rów nież no we go
ak tyw ne go dwu po kła do we go
prze sie wa cza w mo de lu
JAWMAX 450, za mon to wa ne -

go w ko szu za sy po wym o po -
jem no ści 8 m³, któ re go gór ny
po kład, ty pu griz zly jest
umiesz czo ny bez po śred nio
za ryn ną wi bra cyj ną. Jed -
nost ka prze sie wa ją ca za pew -
nia bar dzo sku tecz ne roz frak -
cjo no wa nie nada wy a tak że
od dzie la nie drob nych frak cji
oraz za nie czysz czeń. 
Za mon to wa na pod prze sie wa -
czem kla pa trój droż na uła twia
se lek cję prze sia ne go ma te ria -
łu. W za leż no ści od stop -
nia za nie czysz cze nia obie
frak cje mo gą być hał do wa ne
ra zem lub osob no za po mo cą
bocz ne go prze no śni ka ta -
śmo we go frak cji drob nej. Mo -
gą zo stać tak że prze kie ro wa -
ne na głów ny prze no śnik ta -
śmo wy ja ko uży tecz ne obej -
ście ko mo ry kru szar ki.
Ak tyw ne wstęp ne prze sie wa -
nie ma te ria łów znacz nie
zmniej sza zu ży cie ele men tów
ście ral nych kru szar ki. Mo że

rów nież zwięk szyć cał ko wi tą
wy daj ność JAWMAX 450 o 25
pro cent, co ozna cza do dat ko -
wo oko ło 50 ton na go dzi nę
do mak sy mal nej wy daj no ści.
Po jem ny kosz za sy po wy, jak
rów nież du ża po jem ność stoż -
ków przy wy sy pie z PT da je
moż li wość hał do wa nia oko -
ło 100 m³. Te go ro dza ju roz -
wią za nia uła twia ją nie prze rwa -
ną pro duk cję przy ob słu dze
przez jed ną oso bę.
Po dob nie jak wszyst kie ma -
szy ny za pro jek to wa ne przez
SBM no wy JAWMAX 450 jest
ła twy w ob słu dze i kon ser wa -
cji. Roz po czy na jąc od bar dzo

krót kie go cza su li cząc
od opusz cze nia la we ty przez
ma szy nę. Wszyst kie new ral -
gicz ne ele men ty ma szy ny, ta -
kie jak bur ty ko sza za sy po -
we go lub prze no śni ki ta śmo -
we, nie mu szą być de mon to -
wa ne na czas trans por tu.
Ope ra tor jest wspie ra ny
przez kon fi gu ra tor i ste ro wa -
nie Crush Con trol. Do dat ko -
wo SBM ofe ru je róż ne try by
ro bo cze na przy kład moż li -
wość w peł ni au to ma tycz nej
pra cy ma szy ny, któ re mo ni to -
ru je stan wszyst kich pod ze -

spo łów i czuj ni ków. W efek -
cie po zwa la to za rzą dzać pro -
duk cją zgod nie z wcze śniej
za ło żo ny mi pa ra me tra mi. 
SBM wpro wa dza no wy sys tem
zdal ne go ste ro wa nia ra dio we -
go, któ ry za pew nia ope ra to ro -
wi na przy kład ko par ki peł ną
kon tro lę nad ma szy ną. Łącz -
nie jest to dzie sięć funk cji (np.
kon tro la jaz dy, zmia na pręd -
ko ści po da wa nia ma te ria łu, re -
gu la cja szcze li ny kru sze nia,
re gu la cja wy so ko ści se pa ra to -
ra ma gne tycz ne go lub ak ty wa -
cję sys te mu prze ciw py ło we go. 
Sze ro kie kla py ser wi so we za -
pew nia ją swo bod ny i ła twy do -
stęp do jed no stek na pę do -
wych oraz ele men tów elek -
trycz nych i ste ru ją cych, co
spra wia, że kon ser wa cja i roz -
wią zy wa nie pro ble mów są
bez piecz ne i pro ste. Głów ny
prze no śnik ta śmo wy mo że być
hy drau licz nie ob ni żo ny
o 500 mm, co cał ko wi cie od -
sła nia ob szar wy sy pu. Kru szar -

ka uda ro wa REMAX 450 ze zin -
te gro wa ną jed nost ką wstęp ne -
go prze sie wa nia zo sta ła opra co -
wa na rów no le gle do no wych 40-
to no wych kru sza rek szczę ko -
wych ty pu JAWMAX. Wpro wa -
dzo no istot ne zmia ny przy ra mie
kon struk cyj nej, któ ra wy po sa żo -
na jest hy drau licz nie skła da ny
kosz za sy po wy. Oprócz stan -
dar do we go wy po sa że nia gór ne -
go po kła du, prze sie wacz wi bra -
cyj ny jest za pro jek to wa ny iden -
tycz nie jak JAWMAX 450. Do ty -
czy to rów nież in no wa cyj nej
trzy stop nio wej kla py obej ścio -

wej, któ ra od pro wa dza ma te riał
na prze no śnik ta śmo wy. Dzię ki
za sto so wa niu prze sie wa nia
wstęp ne go no mi nal na wy daj -
ność kru szar ki uda ro wej wzra sta
do 450 ton na go dzi nę. 
REMAX 450 jest nie zwy kle
sku tecz ny w kru sze niu ka mie -
ni na tu ral nych i ma te ria łów re -
cy klin go wych. Ma szy na o ma -
sie w wer sji pod sta wo wej wy -
no szą cej oko ło 49 ton wy po -
sa żo na zo sta ła w zin te gro wa -
ny na pęd spa li no wo -elek trycz -
ny. W je go skład wcho dzi sil -
nik wy so ko pręż ny roz wi ja ją cy
moc 260 kW i speł nia ją cy nor -
mę emi sji spa lin Sta ge V oraz
wy daj ny ge ne ra tor 300 kVA.
Opcjo nal nie ma szy nę za si lać
moż na bez po śred nio z sie ci
ener ge tycz nej. Za le tą mo de lu
REMAX 450 jest też ła twy trans -
port. Ma szy na mo że być prze -
wo żo na w ca ło ści
na ty po wej na cze pie
ni sko po dwo zio wej.

MASZYNY BUDOWLANE

www.amago.pl

Okła dzi ny szczęk kru szar ki zo sta ły wy ko na ne z wy so ko sto po we go od le wu man ga nu i mo gą
być ob ra ca ne o 180°, co po dwa ja ich ży wot ność

Ope ra tor jest wspie ra ny przez kon fi gu ra tor i ste ro wa nie Crush Con trol. Do dat ko wo
SBM ofe ru je róż ne try by ro bo cze na przy kład w peł ni au to ma tycz ną pra cę ma szy ny





No we po de sty Hau lot te wy -
róż nia ją się naj lep szą w swo -
jej kla sie prze strze nią ro bo -
czą. Dzię ki opty mal ne mu
prze świ to wi i du że mu za się -
go wi z ła two ścią po ko nu ją
wszyst kie prze szko dy te re no -
we i do cie ra ją do znacz nie
od da lo nych miejsc wy ko ny -
wa nia prac. Ob ra ca ne w po -
zio mie prze dłu że nie ra mie nia
JIB umoż li wia pre cy zyj ne
i bez piecz ne po dej ście bez
ko niecz no ści ko ry go wa nia
po zy cji ma szy ny. Ta do dat -
ko wa ela stycz ność ru chów
ro bo czych po zwa la ope ra to -
rom za osz czę dzić cen ny
czas pod czas wy ko ny wa nia
ma new rów i umoż li wia do tar -
cie do miejsc nie do stęp nych
dla ma szyn wy po sa żo nych
w kla sycz ny wy się gnik.
Po de sty SIGMA 16 speł nia ją
ocze ki wa nia użyt kow ni ków
pod wzglę dem wy daj no ści
dzię ki moż li wo ści wy ko ny wa -
nia dwóch syn chro nicz nych
ru chów i ul tra szyb kiej pręd ko -
ści pod no sze nia (90 se kund
na peł ną wy so kość). Mo de le
SIGMA 16 mo gą prze no sić
do 230 ki lo gra mów ła dun ku
i dwóch pra cow ni ków w ko -
szu, któ rzy ma ją wy star cza ją -
co du żo miej sca do pra cy.
Dzię ki sze ro kim, so lid nym
i kar bo wa nym opo nom oraz
prze świ to wi wy no szą ce mu 17
cen ty me trów po de sty mo gą
być użyt ko wa ne na wszyst -
kich ty pach sta bi li zo wa nych
pod ło ży pły to wych za rów no
we wnątrz, jak i na ze wnątrz.
Na chy le nie wy no szą ce 4° nie -
za leż nie od usta wie nia wy się -
gni ka uła twia do tar cie do stre -
fy ro bo czej bez zmia ny po zy -
cji ma szy ny i zwią za nych
z tym strat cza su.
Sil ni ki asyn chro nicz ne i pro -
por cjo nal ne ste ro wa nie za -
pew nia ją pre cy zyj ne i płyn ne

ru chy. Er go no micz ny pa nel
ste ro wa nia, po dob ny do sto -
so wa ne go w po de stach Hau -
lot te RTJ, za pew nia in tu icyj ną,
a zarazem szyb ką i pew ną ob -
słu gę po de stu. Spo sób je go
bu do wy umoż li wia ide al nie

pio no we pod nie sie nie ra mie -
nia. Pod czas wy ko ny wa nia
ob ro tów wie życz ka po zo sta je
w ob rę bie pod sta wy. Dzię ki
kom pak to wej bu do wie i wą -
skie mu pro mie nio wi skrę tu
ope ra to rzy mo gą ła two i bez -

piecz nie ma new ro wać po de -
stem w cia snej prze strze ni.
Ko sze po de stów SIGMA 16
moż na wy po sa żyć w przed -
nie, jak i bocz ne drzwi uła -
twia ją ce wsia da nie oraz so -
lid ną i po jem ną pół kę na na -
rzę dzia. Bez pie czeń stwo jaz -
dy po pra wia wy środ ko wa nie
ra mie nia wy się gni ka. Aby za -
pew nić opty mal ną sta bil -
ność, pręd kość jaz dy jest au -
to ma tycz nie do sto so wy wa na
do wa run ków. Jest re du ko -
wa na pod czas po ko ny wa nia
za krę tów i nie rów no ści.
Je dy ny w swo im ro dza ju sys -
tem Hau lot te Ac tiv’Shield Bar
za po bie ga uwię zie niu pra -
cow ni ków na wy so ko ści.
W przy pad ku za klesz cze nia,
ope ra tor jest od py cha ny
w kie run ku drąż ka zin te gro -
wa ne go z po kry wą gór ne go
pa ne lu, a ma szy na za trzy mu -
je się au to ma tycz nie. Szcze li -
na bez pie czeń stwa za pew nia
du ży prze świt, za po bie ga jąc
uwię zie niu ope ra to ra.
Zin te gro wa ny, wy so ko wy daj -
ny sys tem Hau lot te Ac tiv’Li -
gh ting umoż li wia wy ko ny wa -
nie bez piecz nych ma new rów,
zwłasz cza w wa run kach sła -
bej wi docz no ści. Dzie sięć
dio do wych re flek to rów punk -
to wych o ni skim zu ży ciu
ener gii do sko na le oświe tla
ele men ty ste ru ją ce ma szy ny
i są sied nie ob sza ry, uła twia -
jąc za ła du nek i roz ła du nek.
Do stęp ne w mo de lach
SIGMA 16, roz wią za nie Hau -
lot te Ac tiv’Ener gy Ma na ge -
ment umożliwia opty ma li za -
cję wy daj no ści i ży wot no ści
aku mu la to rów ob ni żając tym
samym cał ko wi ty koszt po -
sia da nia maszyny. Zin te gro -
wa na in te li gent na ła do war ka
do sto so wu je krzy wą ła do wa -
nia i in te gru je okre ślo ne cy kle
służące kon ser wa cji aku mu -
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No wa generacja elek trycz nych po de stów prze gu bo wych Hau lot te 
W ofer cie fir my Hau lot te zna la zły się dwa no we prze gu bo we po de sty ru cho me o na pę dzie elek -
trycz nym – SIGMA 16 oraz SIGMA 16 PRO prze zna czo ne do pra cy na wy so ko ści do szes na stu
me trów. Naj now szej ge ne ra cji ma szy ny mo gą być wy ko rzy sty wa ne w róż no rod nych za sto so wa -
niach, ta kich jak re mon ty i kon ser wa cja oraz pra ce wy koń cze nio we i re no wa cyj ne 

SIGMA 16 to po dest ru cho my o na pę dzie elek trycz nym nadający się idealnie do efek tyw -
ne go wy ko ny wa nia prac na wy so ko ści sięgającej szesnastu me trów

Dzię ki prze my śla nej bu do wie po de stu i za sto so wa niu za bez pie czeń prze by wa ją cy w ko -
szu pra cow nik mo że czuć się pew nie i kom for to wo
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la to ra. Pozwala to wydłużyć
jego żywotność. Aby zop ty -
ma li zo wać zu ży cie ener gii
i za pew nić, że ma szy -
na sprosta co dzien ny m wy -
mogom eksploatacyjnym,
podesty SIGMA 16 wy po sa -
żo no w gra wi ta cyj ne opusz -
cza nie plat for my i pre cy zyj ny
wskaź nik ła do wa nia na gór -
nym pa ne lu ste ro wa nia.
Kon struk cja po de stów od -
zwier cie dla wy so kie stan dar -
dy ja ko ści. W ce lu uprosz cze -
nia kon ser wa cji fir ma Hau lot te
zde cy do wa ła się od se pa ro -
wać ele men ty elek trycz ne
i hy drau licz ne. Wę że zo sta ły
prze pro wa dzo ne w prze my -
śla ny spo sób po zwa la ją cy
unik nąć ry zy ka prze tar cia
i wy cie ków. Do ce nia ne ze
wzglę du na wy daj ność i nie -
za wod ność sil ni ki prą du prze -
mien ne go nie wy ma ga ją re gu -
lar nej kon ser wa cji. Dzię ki za -
sto so wa niu sze ro kich po -
kryw ser wi san ci zy sku ją ła twy
do stęp do wszyst kich new ral -

gicz nych pod ze spo łów i kom -
po nen tów ma szyn, któ re
na każ dym eta pie pro duk -
cji pod da wa ne są ry go ry stycz -
nym te stom ja ko ścio wym i wy -
trzy ma ło ścio wym, co gwa ran -
tu je so lid ność wy ko na nia.
Co dzien ną ob słu gę ser wi so -

wą po de stów uła twia zin te -
gro wa ny układ dia gno stycz -
ny Hau lot te Ac tiv’Scre en. Po -
zwa la on uzy skać do stęp
do usta wień ma szy ny i wy -
świe tla na czy tel nym ekra nie
szcze gó ło we wska zów ki do -
ty czą ce roz wią zy wa nia ewen -

tu al nych pro ble mów eks plo -
ata cyj nych. Ser wi san ci ko rzy -
sta jąc z apli ka cji Hau lot te
Diag mo gą uzy skać do stęp
do tych sa mych funk cji
na swo ich urzą dze niach mo -
bil nych. SIGMA 16 to ide al ny
po dest ru cho my o na pę dzie
elek trycz nym do efek tyw ne go
wy ko ny wa nia co dzien nych
za dań na wy so ko ści do 16
me trów. Dzię ki im po nu ją cej,
du żej prze strze ni ro bo czej,
zwin no ści we wnątrz i na ze -
wnątrz oraz jed no cze snym ru -
chom pra ca na wy so ko ści jest
dzie cin nie pro sta! Kon ser wa -
cja ogra ni czo na do ab so lut ne -
go mi ni mum, spra wia, że no -
wy prze gu bo wy po dest ru cho -
my Hau lot te sta no wi wprost
idealne po łą cze nie pro duk -
tyw no ści, kom for tu oraz bez -
pie czeń stwa. To wie lo funk -
cyj ne urzą dze nie sta je się
po pro stu nie zbęd ne
we wszyst kich miej -
scach pra cy.

www.haulotte.pl

Moż li wość pre cy zyj ne go usta wie nia ko sza pod no si efek tyw ność i bez pie czeń stwo pra cy
eli mi nu jąc ko niecz ność czę ste go prze sta wia nia ma szy ny 
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Dzię ki w peł ni au to ma tycz -
nym szyb ko złą czom Ste elw -
rist SQ Au to Con nect ope ra -
tor nie opusz cza jąc ka bi ny
mo że sku tecz nie i ła two do -
ko ny wać zmian na rzę dzi ro -
bo czych wy bie ra jąc po mię -
dzy til tro ta to rem, osprzę tem
hy drau licz nym i na rzę dzia mi
me cha nicz ny mi. – Dzię ki wie -
lo let niej, do sko na le ukła da ją -
cej się współ pra cy ze Ste elw -
rist je ste śmy w sta nie na dą żać
za naj now szy mi osią gnię cia mi
tech no lo gicz ny mi w za kre sie
ak ce so riów do ko pa rek. Klu -
czem do suk ce su by ło przy go -
to wa nie i in sta la cja w fa bry ce,
zgod nie z su ge stia mi na szych

klien tów. Dzię ki za an ga żo wa -
niu obu firm Vo lvo CE jest
w sta nie za ofe ro wać spój ną
i kom plet ną in sta la cję sy me -
trycz nych szyb ko złą czy Ste -
elw rist – te raz tak że w wer sji
SQ – oraz til tro ta to rów znaj du -
ją cych za sto so wa nie w sze ro -
kiej ga mie ko pa rek – tłu ma czy
Chri stian Ber ling, kie row nik
pro duk tu Vo lvo CE do spraw
osprzę tu ko par ko we go.
Mo dy fi ka cje ko pa rek Vo lvo
EC250E i EC300E obej mu ją
rów nież plat for mę Smart Con -
nect, któ ra umoż li wia bez pro -
ble mo wą in te gra cję z sys te -
mem Vo lvo Dig As sist. Pra ce
ko par ko we, na przy kład wy -

rów ny wa nie te re nu, ko pa nie
ro wów, pro fi lo wa nie skarp czy
kształ to wa nie te re nu, ni gdy do -
tych czas nie by ły szyb sze, ła -
twiej sze i bez piecz niej sze. Dig
As sist to ze staw na rzę dzi za -
pew nia ją cych pre cy zję ko pa nia
i po zwa la ją cych wy ko nać pra -
cę w znacz nie krót szym cza sie

niż wy ko rzy stu jąc tra dy cyj ne
me to dy. Kon struk to rzy za dba li
też o bez pie czeń stwo użyt kow -
ni ków ze spo lo nych szyb ko złą -
czy i til tro ta to rów. W tym ce lu
za sto so wa li po je dyn czy prze -
łącz nik umoż li wia ją cy jed no -
cze sną ob słu gę obu urzą dzeń. 
Sys tem Smart Con nect po zwa -
la au to ma tycz nie roz po zna wać
pod łą cza ne na rzę dzie ro bo -
cze. W je go two rze niu od sa -
me go po cząt ku uczest ni czy ła
sio strza na fir ma Ste elw rist,
SVAB Hy drau lik. Sys tem roz -
po zna wa nia na rzę dzi ro bo -
czych mo że sta no wić wy po sa -
że nie fa brycz ne al bo zo stać
za in sta lo wa ny w póź niej szym
cza sie. Funk cjo nal ność sys te -

mu jest ta ka sa ma, jak w przy -
pad ku mon to wa ne go fa brycz -
nie. In sta la cja jest pro sta, sys -
tem dzia ła na za sa dzie „pod -
łącz i uży waj”.  – Ste elw rist ja -
ko współ za ło ży ciel so ju szu
Open -S przy czy nił się do usta -
no wie nia świa to we go otwar te -
go stan dar du szyb ko złą czy
do ko pa rek, któ re go ce lem jest
za pew nie nie kompatybilności
na rzę dzi ro bo czych po cho dzą -
cych od róż nych pro du cen -
tów. Stan dard Open -S ma
na ce lu za pew nie nie użyt kow -
ni kom ko pa rek swo bod ne go
wy bo ru kom bi na cji szyb ko złą -
czy, til tro ta to rów i osprzę tu.
Ko lej nym ce lem wdra ża nia
Open -S jest pro mo wa nie cią -

głe go po stę pu tech nicz ne go.
Open -S ba zu je na usta bi li zo -
wa nym już na ryn ku stan dar -
dzie szyb ko złą czy „S”. Po zo sta -
je przy tym otwar ty dla wszyst -
kich gra czy bran żo wych, któ rzy
chcą ak tyw nie uczest ni czyć
w tym so ju szu tech no lo gicz nym.
Chciał bym też pod kre ślić jesz-
cze je den aspekt przed się wzię -
cia. Uwa żam, że uru cho mie nie
przez Vo lvo CE plat for my Smart
Con nect mo że sta no wić waż ny
krok w kie run ku stwo rze nia
otwar te go stan dar du dla na rzę -
dzi ro bo czych do kopa rek – ko -
men tu je Ste fan Stoc -
khaus, dy rek tor ge ne ral -
ny w fir mie Ste elw rist.

MASZYNY BUDOWLANE

Ste elw rist i Vo lvo CE zacieśniają współ pra cę
Współ pra ca Ste elw rist i Vo lvo CE trwa nie prze rwa nie od po nad dzie się ciu
lat. Ste elw rist stał się wów czas pre fe ro wa nym do staw cą fa brycz nie mon to -
wa nych til tro ta to rów i szyb ko złą czy do ko pa rek Vo lvo. Po nie waż po pyt
na w peł ni au to ma tycz ne szyb ko złą cza do ko pa rek sta le ro śnie obie fir my
po sta no wi ły pójść krok da lej. Vo lvo CE po sze rzy ło ofer tę o szyb ko złą cza
Ste elw rist SQ Au to Con nect, któ re sta no wią te raz opcjonalne wy po sa że nie
fa brycz ne ko pa rek gą sie ni co wych i ko ło wych o ma sie od 13 do 35 ton 

www.steelwrist.com

Mo dy fi ka cje ko pa rek Vo lvo EC250E i EC300E obej mu ją rów nież plat for mę Smart Con nect,
któ ra umoż li wia bez pro ble mo wą in te gra cję z sys te mem Vo lvo Dig As sist
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C44. No we wo zi dła ko ło we Wac ker Neu son

„Ma ły elek tryk” JCB prze bo jem zdo by wa ry nek

In te li gent ne ste ro wa nie Pal fin ger Smart Con trol 
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Mi ni wo zi dło 1T -E jest kom -
pak to wym, ale bar dzo wy trzy -
ma łym po jaz dem z cał ko wi cie
sta lo wą skrzy nią i wzmoc nio -
ną, skła da ną ra mą. Kon struk -
to rzy JCB zre zy gno wa li z in -
dy wi du la nych sil ni ków kół na -
pę du hy dro sta tycz ne go za -
stę pu jąc je kon wen cjo nal ny -
mi osia mi na pę do wy mi
i skrzyn ką roz dziel czą. Za pew -
ni li w ten spo sób sta ły na pęd
na wszyst kie ko ła. Funk cjo nu je
on w ten spo sób, że sil nik hy -
drau licz ny 7kW prze ka zu je na -
pęd do skrzyn ki roz dziel czej,
a dru ga pom pa hy drau licz -
na jest wy ko rzy sta na do za si la -
nia ty po we go ob wo du hy drau -
licz ne go ma szy ny za si la ją ce go
układ kierow ni czy i si łow ni -
ki uno sze nia skrzy ni. Kon -
struk cja z wy so kim wy wro tem
umoż li wia szybki i efektywny
za ła du nek mniej szych i więk -
szych kon te ne rów. 
Po jazd elek trycz ny 1T -E ma
ta ką sa mą wy daj ność i osią gi
jak ma to miej sce w mo de lu
na pę dza nym sil ni kiem Die sla.
Iden tycz ne są pręd kość prze -
jaz do wa, czas cy kli wy wro tu,
udźwig oraz wy so kość wy sy pu.
Róż ni ce po le ga ją przede

wszyst kim na tym, że mi ni wo zi -
dło elek trycz ne nie emi tu je
uciąż li wych dla śro do wi ska spa -
lin. Jest też znacz nie mniej ha ła -
śli wy. Moc po jaz do wi do star -
cza ją dwa aku mu la to ry li to wo -
-jo no we naj now szej ge ne ra cji.
Ze wzglę du na zde cy do wa ną
prze wa gę nad in ny mi ty pa mi
aku mu la to rów – na przy kład
więk szą gę stość ma ga zy no -
wa nia ener gii – spraw dza ją się
do sko na le na wet w trud nych
wa run kach ro bo czych. JCB
po da je, że ulep szo ne
pod wzglę dem wy daj no ści,
bez pie czeń stwa użyt ko wa nia,

trwa ło ści i ma sy aku mu la to ry
zapewniają w prze cięt nych
wa run kach eks plo ata cyj nych
peł no zmia no we dzia ła nie wo -
zi dła. W ra zie po trze by aku -
mu la to ry moż na w bez piecz ny
i ła twy spo sób do ła do wy wać
z kon wen cjo nal nej sie ci 230 V
sto su jąc ogól nie do stęp ne ka -
ble. Użyt kow nik mo że oczy wi -
ście użyć tak że sta no wią cej
wy po sa że nie opcjo nal ne su -
per szyb kiej ze wnętrz nej ła do -
war ki JCB. W efek cie, po krót -
kim cza sie po jazd jest w peł ni
go to wy do nor mal nej pra cy. 
Kon struk cja 1T -E po wsta ła

z my ślą o nie zwy kle wy ma ga -
ją cych ryn kach eu ro pej skich
i pół noc no ame ry kań skim.
Obo wią zu ją ce na nich re -
stryk cyj ne prze pi sy w za kre -
sie emi sji spa lin i ha ła su spra -
wia ją, że po jazd mo że zna -
leźć na nich sze ro kie za sto -
so wa nie. Mo że być wy ko rzy -
sty wa ny do prac pro wa dzo -
nych we wnątrz bu dyn ków,
pod zie mią i w stre fach wraż -
li wych na emi sję za nie czysz -
czeń i ha ła su, ja ki mi są
na przy kład różnego rodzaju
miej skie pla ce bu do wy. 
Choć kon struk to rzy elek trycz -
ne go mi ni wo zi dła JCB mie li
na uwa dze za pew nie nie peł -
ne go bez pie czeń stwa ope ra -
to ro wi, to po sta no wi li osią -
gnąć swój cel bez ka bi ny.
W przy pad ku prze wró ce nia się
po jaz du sku tecz ną ochro nę
ope ra to ro wi da je pa łąk ROPS
oraz pas bez pie czeń stwa. Je -
go za pię cie sy gna li zo wa ne
jest za pa le niem się zie lo nej
kon tro l ki. W prze ciw nym ra zie
per ma nent nie pa li się czer wo -
na dio da, a sil nik na -
pę do wy nie mo że
być uru cho mio ny. 

POJAZDY BUDOWLANE

„Ma ły elek tryk” JCB prze bo jem zdo by wa ry nek
Bry tyj ski kon cern JCB uda nie wpro wa dził do sprze da ży na pę dza ne elek trycz nie jed no to no we mi -
ni wo zi dło z wy so kim wy sy pem. In no wa cyj ny po jazd jest za si la ny z naj now szej ge ne ra cji aku mu -
la to rów li to wo -jo no wych. Je go kon struk cja zo sta ła sta ran nie prze my śla na, po jazd ma być wy ko -
rzy sty wa ny do prac pro wa dzo nych we wnątrz bu dyn ków, w tu ne lach, pod zie miach i w stre fach,
w któ rych obo wią zu ją re stryk cje do ty czą ce ogra ni cze nia emi sji tok sycz nych spa lin i ha ła su

www.interhandler.pl

Mi ni wo zi dło two rzy ide al ny tan dem z cie szą cą się co raz więk szym uzna niem użyt -
kow ni ków elek trycz ną mi ni ko par ką JCB 19C -1E

Po jazd wy po sa żo ny jest stan dar do wo w moc ne re flek to ry ro bo cze LED, któ re za -
pew nia ją opty mal ną wi docz ność przy sła bym oświe tle niu 

Elektryczne miniwozidło doskonale sprawdza się w stre fach wraż li wych na emi sję
za nie czysz czeń i ha ła su, ja ki mi są na przy kład miej skie pla ce bu do wy
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Dzię ki za sto so wa niu in te li -
gent ne go sys te mu Smart
Con trol   pra ca ope ra to ra żu ra -
wia jest ła twiej sza i bar dziej
efek tyw na. Dzię ki in tu icyj ne -
mu ste ro wa niu koń ców ką żu -
ra wia ob słu gu ją cy urzą dze -
nie zy sku je więk szą swo bo dę
pod czas wy ko ny wa nia bar -
dziej zło żo nych cy kli pod no -
sze nia. No wy sys tem ste ro -
wa nia żu ra wiem spra wia, że
wie le prac moż na wy ko nać
szyb ciej i ła twiej. Przy kła dem
mo że być pod no sze nie
i opusz cza nie du żych po jem -
ni ków na śmie ci, prze miesz -

cza nie nad ga ba ry tów
przy uży ciu chwy ta ków czy
pra ce fun da men to we re ali zo -
wa ne przy uży ciu wiert nic
ziem nych. Wszyst kie z wy -
mie nio nych prac moż na wy -
ko nać szyb ciej. Oszczę dza to
czas i zwięk sza wy daj ność
pra cy. Dzię ki in tu icyj nej tech -
no lo gii Smart Con trol ope ra -
tor żu ra wia mo że w peł ni
skupić się na ma ni pu lo wa niu
ła dun kiem oraz skon cen tro -
wać na bar dziej zło żo nych fa -

zach pro ce su pod no sze nia.
– Chce my, aby ob słu ga na -
szych żu ra wi by ła jesz cze ła -
twiej sza i bar dziej wy daj -
na – mó wi Mi cha el Völker,
kie row nik ds. za rzą dza nia
pro duk ta mi w fir mie Pal fin -
ger. W osta tecz nym roz ra -
chun ku in te li gent ne ste ro wa -
nie prze chy łem żu ra wia ma
po zy tyw ny wpływ na zwięk -
sze nie licz by cy kli pod no sze -
nia, a tym sa mym na więk szą
ren tow ność. 
Koń ców ką żu ra wia moż -
na ma ni pu lo wać prze su wa jąc
w płasz czyź nie pio no wej lub

po zio mej, aż do osią gnię -
cia żą da nej po zy cji. Ca łość
ope ra cji od by wa się za po -
mo cą jed ne go ru chu dźwi gni
pi lo ta zdal ne go ste ro wa nia.
W tym kon tek ście za uwa żyć
wy pa da, że kon wen cjo nal ne
ste ro wa nie wy ma ga wy ko ny -
wa nia kil ku ru chów dźwi gnią.
W przy pad ku no we go ste ro -
wa nia lo gi ka ru chów żu ra wia
zo sta je prze twa rza na w jed -
no st ce ste ru ją cej Pal tro nic.
Dzia ła jąc w tle sys tem sa mo -

dziel nie usta la kie ru nek ru chu
za po mo cą czuj ni ków i elek -
tro nicz nych ukła dów ste ro -
wa nia. W po łą cze niu z wy ko -
rzy sta niem funk cji HPSC-Plus
LOAD użyt kow nik żu ra wia
mo że rów nież uwzględ nić
i ewen tu al nie skom pen so wać
po chy le nie po jaz du, na któ -
rym zo stał on za mon to wa ny.
Gdy wszyst kie seg men ty wy -

się gni ka są w peł ni wy su nię -
te, sys tem in te li gent ne go ste -
ro wa nia Smart Con trol ob li -
cza od chy le nie po ło że nia wy -
się gni ka aż do koń ców ki żu -
ra wia i do ko nu je je go au to -
ma tycz nej kom pen sa ty. 
Dzię ki funk cji Flow Sha ring,
elek tro nicz ne mu sys te mo wi
ste ru ją ce go prze pły wem ole ju
hy drau licz ne go, je go war tość
wy ma ga na do efek tyw ne go
wy ko na nia kon kret ne go po -
zo sta je za wsze na opty mal -
nym po zio mie. Gwa ran tu je to
płyn ne ru chy żu ra wia. Je śli
ope ra tor żu ra wia nie chce ko -
rzy stać z sys te mu wspo ma -
ga nia opty ma li zu ją ce go prze -
pływ ukła du hy drau licz ne go,
mo że go w każ dej chwi li

po pro stu wy łą czyć lub zmie -
nić je go usta wie nia.
In te li gent ny sys tem ste ro wa -
nia Smart Con trol umożliwia
także ob słu gę  żu ra wi prze ła -
dun ko wych z do dat ko wym
ukła dem wy się gni ka prze gu -
bo we go. W tym przy pad ku
zarówno wy się gnik głów ny,
jak i prze gu bo wy oraz wy su -
wa ny sterowane są za po mo -

cą Smart Control. Kon wen -
cjo nal ne ste ro wa nie jest
natomiast uży wa ne po cząw -
szy od do dat ko we go ukła du
prze gu bo we go wy się gni ka.
Moż na rów nież za sto so wać
do dat ko we wy po sa że nie, ta -
kie jak chwy ta ki, wi dły do   pa -
let lub świ dry ziem ne.
Ko lej ną za le tą ste ro wa nia
Smart Con trol jest in tu icyj -
ność ob słu gi. Spra wia ona, że
dzia ła nie in no wa cyj ne go sys -
te mu da je się szyb ko opa no -
wać. Dzię ki te mu czas szko -
le nia za rów no po cząt ku ją -
cych, jak i do świad czo nych
ope ra to rów no wych
żu ra wi Pal fin ger zo stał
znacz nie skró co ny.

POJAZDY BUDOWLANE

In te li gent ne ste ro wa nie żu ra wiem Pal fin ger Smart Con trol 
Pal fin ger jest pierw szym spo śród pro du cen tów żu ra wi prze ła dun ko wych, któ ry za ofe ro wał in -
no wa cyj ne ste ro wa nie koń ców ką urzą dze nia. In no wa cyj ny sys tem Smart Con trol znaj du je za -
sto so wa nie w ca łym ty po sze re gu mo de li od 29 do 58 ton me trycz nych. Ste ro wać moż na na wet
ośmio ma sek cja mi wy su wu wy się gni ka, co spra wia, że obej mu je to ca łą ga mę TEC 7 

www.graco.pl

In tu icyj na tech no lo gia po zwa la ope ra to rom żu ra wi cał ko wi cie sku pić się na ob słu -
dze ła dun ku i bar dziej zło żo nych fa zach ope ra cji je go pod no sze nia

Ste ro wa nie Smart Control sto so wać moż na w ca łej ga mie żu ra wi se rii TEC 7, po -
cząw szy od mo de lu PK 29.502 aż po PK 58.002 
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Dzię ki po łą cze niu du żej ła dow -
no ści – od po wied nio 6.000
i 9.000 ki lo gra mów, kom pak to -
wych wy mia rów i mo bil no ści
w trud nym te re nie mi ni wo zi dła
ko ło we Wac ker Neu son DW6 0
i DW9 0 spraw dzi ły się już
w wie lu za sto so wa niach. Pod -
da ne grun tow nej mo der ni za cji
są te raz wy po sa żo ne mię dzy
in ny mi w przy ja zne dla śro do -
wi ska, a jed no cze śnie wy daj ne
sil ni ki wy so ko pręż ne speł nia ją -
ce nor mę emi sji spa lin Sta ge V.
– W dal szym roz wo ju na szych
naj więk szych wo zi deł waż ne
by ło dla nas za cho wa nie spraw -
dzo nych wła ści wo ści i wzbo ga -
ce nie kon struk cji o no we funk -
cje – mó wi Ste fan Bo gner,
rzecz nik za rzą du Wac ker Neu -
son Linz GmbH. – Dzię ki te mu
mo że my za ofe ro wać na szym
klien tom wy daj ne po jaz dy speł -
nia ją ce wszel kie stan dar dy bez -

pie czeń stwa w trans por cie ma -
te ria łów na wet w naj trud -
niejszych wa run kach – do da je. 
Oba mo de le są stan dar do wo
wy po sa żo ne w umiesz czo ną
z przo du prze chyl ną skrzy nię
ła dun ko wą. W mo de lu DW60
za sto so wa nie znaj du je tak że

po zwa la ją ca się ob ra cać
o kąt 180 stop ni skrzy nia
uchyl no -ob ro to wa. Dzię ki te -
mu moż na ją za sy py wać z bo -
ku, co umoż li wia ogra ni cze nie
licz by ma new rów, na przy kład
pod czas za sy py wa nia ro wów
lub w cza sie pra cy na pla cach
bu do wy o moc no ogra ni czo -
nej prze strze ni. 
Opcjo nal nie mi ni wo zi dła DW60
oraz DW90 wy po sa żyć moż -
na w ka bi nę. Jest ona ob szer -
na i kom for to wa i da je ochro nę
przed czyn ni ka mi ze wnętrz ny -
mi. Po zwa la na pra cę w każ -
dych wa run kach po go do wych. 
Po jaz dy ujaw nia ją swe moc ne
stro ny zwłasz cza prze miesz -
cza jąc się po nie rów nym,
trud nym pod ło żu. Dzię ki hy -
dro sta tycz ne mu na pę do wi
na wszyst kie ko ła są ła twe
w ob słu dze. Wy star czy, że
ope ra tor wy bie rze bieg

do przo du lub do ty łu i mo że
w peł ni skon cen tro wać się
na swo jej pra cy. Ko rzy stać
mo że ze sta łej si ły ucią gu
w peł nym za kre sie pręd ko ści
oraz hy dro sta tycz ne go efek tu
ha mo wa nia, któ re roz po czy -
na się na tych miast po zdję ciu

no gi z pe da łu ga zu. Gdy tyl ko
po jazd zwal nia włą cza ją się
au to ma tycz ne świa tła sto pu.
Spra wi to, że   wszy scy znaj du -
ją cy się w po bli żu wo zi dła pra -
cow ni cy pla cu bu do wy mo gą

czuć się bar dziej bez piecz nie.
No wo cze sny joy stick po zwa la
na ob słu gę wie lu funk cji wo zi -
dła. Za je go po mo cą ope ra tor
mo że jed ną rę ką ste ro wać wy -
sy pem, zmie niać pręd kość
oraz kie ru nek po ru sza nia się
po jaz du. W ten spo sób dru ga
rę ka ob słu gu ją ce go wo zi dło
spo czy wa za wsze na ko le kie -
row ni cy lub jest wol na. Dzię ki
in tu icyj nej i pro stej ob słu dze
oraz so lid nej kon struk cji, mi ni -
wo zi dła ko ło we Wac ker Neu son
DW6 0 i DW9 0 cie szą się szcze -
gól nym za in te re so wa niem wy -
po ży czal ni maszyn bu dow la -
nych oraz firm po wie rza ją cych
sprzęt wie lu ope ra to rom. 
Wy ko rzy stu jąc eko no micz ny
tryb ECO ope ra tor mo że ogra -
ni czać zu ży cie pa li wa za cho -
wu jąc jed no cze śnie osią gi

wo zi dła. Przy no si to ko rzy ści.
Z jed nej stro ny w po sta ci
zmniej sze nia bie żą cych kosz -
tów eksploatacyjnych, a z dru -
giej ochro ny śro do wi ska. Ko -
lej nym czyn ni kiem po ma ga ją -
cym zre du ko wać emi sję tok -
sycz nych spa lin, jest stan dar -
do wa funk cja au to ma tycz ne -
go za trzy ma nia. Po le ga ona
na tym, że sil nik wo zi dła wy łą -
cza się po okre ślo nym cza sie
bez czyn no ści. Ener go chłon -
ne od bior ni ki, ta kie jak re flek -
to ry, są rów nież wy łą cza ne

w ce lu oszczę dza nia aku mu -
la to ra. W ten spo sób uda je
się zna czą co zmniej szyć
kosz ty eks plo ata cyj ne i wy -
dłu żyć okre sy mię dzy prze glą -
do we, któ re od by wa ją się
co 500 go dzin pra cy. Mniej -
sza licz ba prze glą dów ser wi -
so wych i kon ser wa cji przy no si
do dat ko we oszczęd no ści.
Wo zi dła DW60 i DW90 wy po -
sa żo ne zo sta ły w au to ma tycz -
ny sprę ży no wy ha mu lec po -
sto jo wy, któ ry za łą cza się
po wy łą cze niu sil ni ka. Ope ra tor
nie mu si pa mię tać, aby uru cha -
miać go ręcz nie. Ha mu lec bę -
dą cy czę ścią stan dar do we go
wy po sa że nia po jaz du za pro -
jek to wa no w ten spo -
sób, aby był mak sy -
mal nie nie za wod ny. 

POJAZDY BUDOWLANE

No we wo zi dła ko ło we Wac ker Neu son
Wac ker Neu son pre zen tu je zmo der ni zo wa ne wer sje dwóch wo zi deł ko -
ło wych. Mo de le DW60 i DW90 sta ły się te raz wy daj niej sze i bar dziej
bez piecz ne. Zwięk szył się tak że ich kom fort. Dzię ki za sto so wa niu hy -
dro sta tycz ne go na pę du na wszyst kie ko ła, au to ma tycz ne go try bu ECO
i funk cji au to -stop uda ło się tak że ogra ni czyć kosz ty ich eks plo ata cji

www.wackerneuson.pl

Opcjo nal nie no we wo zi dła Wac ker Neu son wy po sa żyć moż na w prze stron ną, kom -
for to wą ka bi nę oraz uchyl no -ob ro to wą skrzy nię ła dun ko wą

Dzię ki in tu icyj nej i pro stej ob słu dze oraz so lid nej kon struk cji, mi ni wo zi dła ko ło we Wac ker
Neu son cie szą się szcze gól nym za in te re so wa niem wy po ży czal ni maszyn bu dow la nych
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INSTYTUCJE

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 504 621 002, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com



CENNIK REKLAM

Krót ka cha rak te ry sty ka

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

Ad re sa ci
Bran ża                                                                                                            

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

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

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

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

4/2021       23.07.2021       18.06.2021                  07.07.2021
5/2021       17.09.2021       13.08.2021                  01.09.2021
6/2021       19.11.2021       08.10.2021                  03.11.2021  

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

budowlany
POŚREDNIK For ma ty re klam i ce ny

For mat              Szer. x wys.     kolor 
                         mm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Da ne tech nicz ne
For mat:

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

182 mm x 260mm 
Licz ba szpalt:

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

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

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

!
Prenumerata - zamówienie 3/2021 

Aby bezp∏atnie otrzymywać nasz dwumiesięcznik wystarczy wype∏nić poniższy formularz
i przes∏ać go faksem na numer 22 859-19-67  lub listownie pod adresem: 

Pośrednik Budowlany, Dzia∏ Informacji, 02-784 Warszawa, Pasaż  Ursynowski 1/45
Prosz´ o  regularne, bezp∏atne przesy∏anie czasopisma „PoÊrednik Budowlany - Maszyny, Narz´dzia, Sprz´t”

                                           imię  i nazwisko:     .........................................................................................................................................................................................

                                                 nazwa firmy:     .........................................................................................................................................................................................

                             zakres dzia∏alności firmy:     .........................................................................................................................................................................................

                                      ulica, numer domu:    .........................................................................................................................................................................................

                                 kod pocztowy, miasto:    .........................................................................................................................................................................................

                                numer telefonu i faksu:     .........................................................................................................................................................................................

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

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

   Data, czytelny podpis i (lub) pieczęć osoby zamawiającej     ...................................................................................................................................................






