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„Inspiracje 2015” – nagrody przyznane!

Komatsu – synonim doskonałości

Posbud on Tour – redakcja w trasie!

Nagrody „Inspiracje” przyzynajemy z przyjemnością. Zaproszenia od naszych laureatów
ułatwiają nam pracę pozwalając oglądać
ciekawe maszyny na różnych placach budowy

Nowa koparka PC170LC-10 łączy w sobie cechy z pozoru trudne do połączenia. Odznacza
się bowiem zwartymi gabarytami i bezkonkurencyjnym wprost udźwigiem

Na zaproszenie Intrac Group odwiedziliśmy
kraje bałtyckie. W czasie trwającej pięć dni podróży przejechaliśmy ponad dwa tysiące kilometrów odwiedzając Wilno, Rygę i Tallin
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Polska to niezwykle ważny rynek!

Światowy poziom Bergerat Monnoyeur!

Dressta – piaskiem po gąsienicach

Rozmowa z Andy Blandfordem,
wiceprezydentem Construction Equipment
EMEA w CNH Industrial

Udział Bergerat Monnoyeur w targach Autostrada-Polska na długo zapadnie w pamięć. To zasługa efektownego stoiska oraz dynamicznej prezentacji maszyn w Kopalni Wapienia „Morawica”

Największe spycharki gąsienicowe marki
Dressta pracują nie tylko w kopalniach węgla
brunatnego czy wielkich kamieniołomach, ale
także w kopalniach... piasku
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Trimble 3D PCS900 na lotnisku

BOMAG na poligonie

Innowacyjność = Mecalac!

Port lotniczy „Rzeszów-Jasionka” jest konsekwentnie modernizowany. Remont pasa startowego przewiduje wymianę warstwy ścieralnej i ma podnieść bezpieczeństwo

„Poligon BOMAGA” to impreza plenerowa, jaką FAYAT BOMAG POLSKA zorganizował dla
swoich klientów. Na gości czekały liczne atrakcje w postaci konkursów i zawodów

Innowacyjność jest ideą przewodnią konstruktorów maszyn Mecalac. Powinna stać się ona
mottem dla przedsiębiorców, którzy każdego
dnia myśleć muszą o rozwoju swojej firmy
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Volvo L350F – udoskonalona doskonałość

Merlo remontuje Most Łazienkowski

Maszyny LiuGong w „kopalni” żużla

Volvo Construction Equipment wkroczyło
w ósmy już rok produkcji ładowarki kołowej
L350F. Ta niezwykle wydajna maszyna cieszy
się uznaniem w blisko pięćdziesięciu krajach

Stan prac na Moście Łazienkowskim wyprzedza harmonogram. Duża w tym zasługa ładowarek teleskopowych Merlo, które w liczbie
siedmiu wykonują tu ogrom zadań

Ekoprod obsługuje hałdę żużla hutniczego
zlokalizowaną obok krakowskiego oddziału
huty ArcelorMittal Poland S.A. Zadanie firmy
polega na produkcji kruszyw alternatywnych
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Drodzy Czytelnicy,
mimo nękających upałów wiele podróżujemy po kraju. W czasie dziennikarskich wypraw odwiedzamy place
budowy, zakłady przemysłowe, kamieniołomy i dużo rozmawiamy z ich pracownikami… Najczęściej poruszanym tematem są perspektywy branży budowlanej na bliższą i dalszą przyszłość. Większość firm znalazła
się w fazie swoistej hibernacji, zwleka z podejmowaniem decyzji, pozostaje w zawieszeniu wyczekując na pieniądze, które dotrą wreszcie do inwestorów umożliwiając normalną egzystencję na coraz bardziej wymagającym rynku. Pieniądze mające nadejść z Unii powinny zapewnić inwestorom i wykonawcom godny byt na najbliższych sześć lat. Dobrze powinno być zatem do 2020 roku, ale co dalej? Sceptycy – a może raczej realiści – przewidują, że po wyczerpaniu unijnej perspektywy budżetowej przypadającej na lata 2014-2020, polskie firmy budowlane wpadną w duże tarapaty. Zmniejszy się strumień pieniędzy, zmaleje skala inwestycji,
co w rezultacie nieuchronnie doprowadzić musi do fali bankructw…
Co robić w takiej sytuacji? Nie powinno się przecież czekać z założonymi rękami na egzekucję. Tym bardziej, że ułaskawienia raczej nie będzie. Rozwiązaniem dla sektora budowlanego jest ponoć konsolidacja
firm. Pytanie tylko, czy w Polsce jest i będzie co konsolidować? Czy mogą powstać konsorcja polskich firm
będące w stanie konkurować z zagranicznymi koncernami budowlanymi w Europie i na świecie? Udanie rywalizować z nimi o kontrakty drogowe, kolejowe, energetyczne, kubaturowe i wodne? Na przykład z portugalską Grupą Mota-Engil? Raczej wątpliwe. Portugalczycy – całkowicie odmiennie niż my – potrafili w odpowiednim czasie zadbać o swoje interesy. Korzystając z funduszy europejskich budowali potęgę rodzimych
firm. Konsolidacja najprężniejszych z nich umożliwiła efektywną rywalizację ze światowymi potentatami.
Tak było w wypadku firm Mota oraz Engil. Połączenie ich sił pozwoliło utworzyć koncern, który już w roku 1997 udanie wkroczył nie tylko na rynki wschodnioeuropejskie, między innymi do Polski, ale także
do Ameryki Łacińskiej i Afryki. Od tego czasu wartość firmy zaliczającej się dziś do grona światowych potentatów branży budowlanej i zatrudniającej blisko trzydzieści tysięcy pracowników wzrosła ze 100 milionów
do 2,6 miliarda euro. Liczby te mówią same za siebie i raczej nie skłaniają do optymizmu.
Jacek Barański

Wydawca
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z branżą budowlaną. Aktualnie obowiązujący cennik reklam znajduje się na ostatniej stronie każdego wydania.
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„Inspiracje 2015” – nagrody w rękach laureatów!
Nagrody „Inspiracje” przyznajemy z nieukrywaną przyjemnością. Typowanie laureatów powoduje dyskusje i… budzi wspomnienia. Przypominamy sobie, dokąd w ciągu minionego roku zawiodły nas drogi, przed oczyma raz jeszcze stają place budowy i pracujące na nich maszyny

A

T

Wybór laureatów naszych nagród poprzedzają dyskusje
w redakcyjnym gronie. Cieszy nas, gdy typowanie pretendentów się przeciąga,
a przy okazji pojawiają się
trudności z wyłonieniem zdobywców „Inspiracji”. Niekiedy
dobrze jest przecież mieć ból
głowy związany z nadmiarem
kandydatów. Dla nas oznacza to, że mamy za sobą udane dziennikarskie wyjazdy,
a zebrane podczas nich materiały ułatwiają nam pracę.
Co prawda nie mamy w Polsce takich placów budowy, jakie spotyka się w USA czy
w Chinach. Nie pracują u nas
tak gigantyczne maszyny, nie
wznosimy tak spektakularnych obiektów. A jednak nasze kopalnie i place budowy
mają swój urok. Doprawdy
warto je odwiedzać. Szczególnie, gdy – tak jak ma to miejsce w naszym wypadku – po prostu lubi się pracujące na nich maszyny.

Cieszy nas niezmiernie, że nasi laureaci w komplecie pojawili się na rozdaniu nagród.
Od lewej stoją Wojciech Żarnowski (dyrektor generalny Sitech Poland), Wojciech Rzewuski (dyrektor zarządzający Manitou Polska) i Lesław Hołysz, do niedawna jeszcze
prezes stalowowolskiej Dressty, który do Poznania przybył jako osoba prywatna

Nagrody „Inspiracje 2015”
wręczyliśmy podczas organizowanego przez nasze wydawnictwo „Śniadania Prezesów”. Impreza odbyła się
w Poznaniu towarzysząc drugiej edycji targów Intermasz.
Skorzystaliśmy z gościnnych
progów Międzynarodowych

Targów Poznańskich, ale
na przyszły rok, skoro Intermasz się nie odbędzie, najpewniej będziemy musieli znaleźć musimy inną lokalizację.
Podobnie jak w latach ubiegłych, także tym razem postanowiliśmy przyznać dwie nagrody firmom i jedną w kate-

gorii indywidualnej. Uznanie
naszych redaktorów zyskały
firmy Sitech Poland oraz Manitou Polska. Nagroda indywidualna przypadła natomiast
w udziale Lesławowi Hołyszowi,
od dziesięcioleci związanemu
ze Stalową Wolą będącej kolebką polskiego przemysłu maszyn budowlanych. Wszystkich
nagrodzonych postanowiliśmy
uhonorować za szczodre dzielenie się informacjami o nowościach, najciekawszych kontraktach, niezwykłych maszynach, najnowszym sprzęcie i jego zastosowaniach. Dzięki
wsparciu nagrodzonych, inspirowaniu naszych działań powstało wiele tekstów, zdjęć,
a także filmów prezentujących
pracę maszyn. Materiały te cyklicznie zamieszczaliśmy na łamach wydawanych przez nas
czasopism i portali internetowych. Doceniamy zaproszenia
do trudno dostępnych na co
dzień miejsc, które większość
ludzi z branży poznać może wyłącznie z naszych łamów. Bez
pomocy laureatów „Inspiracji”
kopalnia węgla brunatnego, płyta lotniska w Rzeszowie i olbrzymi kamieniołom z pewnością
nie stanęły by dla nas otworem.
Z dyrektorem generalnym Sitech Poland Wojciechem Żar-

Lesław Hołysz – laureat nagrody Inspiracje 2015 w kategorii indywidualnej
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Pochodzi z Chełma, ale swe zawodowe i prywatne życie postanowił związać ze Stalową Wolą, którą
nazywa ostoją polskiego przemysłu maszyn budowlanych. „Jestem dumny, że dane mi było dołożyć
cegiełkę do rozwoju tej branży” – mówił w wywiadzie dla naszej redakcji. Śledząc dokonania zawodowe naszego laureata stwierdzić należy, że to nie cegiełka, a skalny fundament budowany pieczołowicie przez trzydzieści siedem lat pracy. Najpierw w Biurze Handlu Zagranicznego Huty Stalowa Wola,
później zaś w należącej do Huty spółce Dressta. Lesław Hołysz był jej współtwórcą, najpierw jako dyrektor marketingu, później dyrektor handlowy, a wreszcie od listopada 2008 roku jako prezes zarządu. Nasz laureat często wspomina skromne początki firmy poważanej w ponad setce krajów całego
świata. „Nie mieliśmy praktycznie nic poza pomysłami i zaangażowaniem, ale udało się nam stworzyć coś szczególnego rozsławiającego, Polskę, Stalową Wolę i produkowane tu maszyny”.
W Stalowej Woli mówi się, że kto raz wszedł do Huty, nigdy z niej nie wychodzi. Pozostaje z nią
związany mentalnie, nawet gdy wyrusza w świat podejmując nowe wyzwania. Przypadek naszego
laureata zdaje się to potwierdzać. „Przeżyłem kilka zmian właścicielskich, zawsze się jednak identyfikowałem z Hutą, nawet wówczas gdy pracowałem w spółce, w której Huta była mniejszościowym
udziałowcem uważałem się za jej pracownika”. Podejście naszego laureata nie zmieniło się nawet,
gdy w maju tego roku w dość zaskakujący sposób rozstał się z dotychczasowym pracodawcą. „Pracując w naszej branży, trzeba być przygotowanym na gorsze czasy”.
Lesław Hołysz ma 61 lat, dwóch dorosłych synów, jest dumnym dziadkiem dwóch wnuczek. Jego żona, którą poznał w Stalowej Woli, przez wiele lat
sprawowała funkcję dyrektora miejscowej Szkoły Podstawowej Nr 7. Być może to fakt obcowania na co dzień z pedagogiem z zawodu i zamiłowania, ma
wpływ na wyrozumiałość, z jaką nasz laureat podchodzi do podwładnych i… dziennikarzy. W wywiadzie udzielonym Pośrednikowi Budowlanemu powiedział, że maszyny zaprzątają jego myśli niemal cały czas, nie tylko na jawie. „Czasem miewam nawet sny, w których pojawia się ciężki sprzęt”.
Nasz laureat pasjonuje się historią, relaksuje zaś pracując w ogrodzie i przemierzając na rowerze trasy wokół Lasów Janowskich. Mimo wspaniałych widoków nawet wówczas jego myśli zaczynają krążyć wokół silników, lemieszy, zrywaków i układów hydraulicznych. „Siostrzenica powiedziała, że trudno rozmawiać ze mną na inne tematy niż maszyny budowlane. Jakby dobrze się zastanowić, to chyba trzeba przyznać jej rację.”
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nowskim zgłębialiśmy zasady
telematyki jeszcze za czasów,
gdy był on pracownikiem
w Bergerat Monnoyeur. Już
przed ośmioma laty, kiedy zaprosił naszą redakcję do jednej
z kopalni surowców skalnych,
był przekonany do nowych
technologii. Nie zdziwiliśmy się
zatem, gdy podjął kolejne wyzwanie obejmując funkcję dyrektora generalnego Sitech
Poland. W nowej roli czuć się
musi niczym „ryba w wodzie”.
Pozostał bowiem przy maszynach budowlanych zajmując
się dodatkowo systemami sterowania ich pracą. Na zaproszenie Sitech Poland gościli-

mawiamy o rynkowych tendencjach, nastrojach panujących w branży i przede
wszystkim nowościach z fabryk Manitou. Nasz gospodarz, podobnie jak my, uważa, że maszyny najlepiej prezentują się przy pracy. Wyglądają wówczas o niebo lepiej
niż na targowej ekspozycji.
Manitou Polska ma ciekawe
pomysły, wie jak ułatwić nam
pracę. Dziennikarze chcący
uzupełnić swą wiedzę otrzymali na przykład zaproszenie
do wzięcia udziału w szkoleniach technicznych organizowanych przez firmę. Manitou
Polska raz po raz zaprasza

stawieniu z olbrzymimi koparkami porównaliśmy do… scyzoryka używanego w zakładzie kowalskim. Przed wizytą
w bełchatowskiej kopalni węgla brunatnego zastanawialiśmy się, co te uniwersalne,
ale w sumie niewielkie maszyny robić mogą w gigantycznej odkrywce. Okazało
się, że „scyzoryk” był wielce
przydatny. A wszystko to dzięki możliwości doboru najbardziej odpowiedniego „ostrza”
czyli osprzętu roboczego…
W tym roku nie mieliśmy najmniejszych kłopotów z wyłonieniem kandydata do nagrody indywidualnej. Jednogło-

chy coraz rzadziej spotykane…
Było nam niezmiernie miło, że
laureat wybrał się do Poznania
specjalnie na nasze spotkanie!
Oprócz laureatów nagród
w najlepszych humorach naszą imprezę opuszczali prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów Maszyn Budowlanych
Jacek Małęczyński i reprezentujący stalowowolską Dresstę Wiesław Jakubik. Już
na początku spotkania, gdy
obaj panowie wykonali klasycznego „misia”, na wielu
twarzach pojawiło się spore
zaskoczenie. Wkrótce jednak
powody serdecznego powitania przestały być tajemnicą.

Pamiątkowe zdjęcie po zakończenie tradycyjnego „Śniadania Prezesów”. Cieszy, że do jego wykonania konieczny okazał się szerokokątny obiektyw. Mamy nadzieję, że
frekwencja na kolejnym spotkaniu będzie jeszcze większa, nawet jeżeli wszyscy nie zmieścilibyśmy się na jednej fotografii…

śmy na różnych placach budowy. Na rzeszowskim lotnisku, pasie powstającej nieopodal Dębicy autostrady,
z kamerą, aparatem fotograficznym i dyktafonem dopytywaliśmy, jak pracują systemy,
na ile są pomocne operatorom i jakie korzyści przynoszą swym użytkownikom.
Z Manitou Polska współpracujemy od początku wydawania
„Pośrednika Budowlanego”.
Tradycją już stały się coroczne styczniowe wizyty naszych
dziennikarzy w warszawskiej siedzibie firmy, gdzie podejmuje nas dyrektor zarządzający Wojciech Rzewuski.
W czasie takich spotkań roz-

do odwiedzenia placów budowy, na których spotkać można różne modele coraz bardziej popularnych „Manitek”.
Firma wzięła też udział w tegorocznym Dniu Budowlańca w warszawskiej Szkole
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przez kilka godzin
na przemian ucząc i bawiąc
studentów. Wyższa uczelnia
to tylko jedno z miejsc, w których w ostatnim czasie mogliśmy obserwować maszyny
Manitou. Gościliśmy na miejskim placu budowy, w składzie materiałów budowlanych
i w… kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie. Pracujące
tam czerwone teleskopy w ze-

śnie przyznaliśmy ją Lesławowi Hołyszowi, jednemu z założycieli i długoletniemu prezesowi stalowowolskiej Dressty.
To postać nietuzinkowa, jeden z twórców polskiego
przemysłu maszyn budowlanych, prawdziwa legenda
Stalowej Woli. Słuszność naszego wyboru potwierdziła
burza braw, jakie rozległy się
po ujawnieniu nazwiska tegorocznego laureata. Naszą nagrodą chcieliśmy wyrazić uznanie dla wzorowego i w pełni
profesjonalnego podejścia prezesa Hołysza do dziennikarzy.
Zamierzaliśmy docenić wiedzę
i wysoką kulturę naszego laureata, tym bardziej, że są to ce-

Okazało się, że obu panów,
którzy w Poznaniu zobaczyli
się po raz pierwszy od lat, łączą nie tylko maszyny budowlane, ale także odbyta wspólnie służba wojskowa.
Przy okazji wręczania nagród,
przyznajemy, że przypadkowo udało się nam się wyznaczyć polską stolicę maszyn
budowlanych. Przez kilka godzin były nią Jastkowice.
Okazało się bowiem, że w tej
położonej nieopodal Stalowej
Woli miejscowości zamieszkuje dwóch odbierających
„Inspiracje”, Lesław
Hołysz oraz Wojciech Żarnowski.
www.posbud.pl
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MIESZANKA FIRMOWA

Bobcat w fortecznych lochach
Twierdza Srebrnogórska na Dolnym Śląsku wzniesiona została
w latach 1765–1777 rękami czterech tysięcy robotników. Swe
militarne funkcje spełniała jedynie przez dziewięćdziesiąt lat.
Pierwszym i zarazem ostatnim sprawdzianem fortyfikacji było
ich oblężenie przez wojska napoleońskie podczas wojny Prus
z Francją (1806-1807). Ostatecznie warownia nie została zdobyta, przed kapitulacją uratował ją pokój podpisany w Tylży.
Malejące znaczenie strategiczne sprawiło, iż potężny kompleks
ostatecznie został opuszczony przez żołnierzy w roku 1867. Pozostał jednak w gestii pruskich władz wojskowych, które zdecydowały się wykorzystać go jako poligon doświadczalny,
na którym przeprowadzano próby z prototypami moździerzy
i materiałami wybuchowymi. W drugiej połowie dziewiętnastego
stulecia władze pruskie nakazały zaprzestać niszczenia twierdzy
i postanowiły uczynić z niej atrakcję turystyczną. Wyremontowano główny fort i urządzono w jego wnętrzu restaurację. W czasie II Wojny Światowej w najbliższej okolicy fortyfikacji nie prowadzono walk. Po wycofaniu się wojsk niemieckich twierdzę zajęła i złupiła Armia Czerwona. Lata powojenne przyniosły srebrnogórskiej warowni postępującą dewastację, którą nieco zahamowano w połowie lat sześćdziesiątych. Jednak losy najwyżej
położonej warowni obronnej w Europie na trwałe odmieniło
dopiero rozporządzenie Prezydenta RP z 14 kwietnia 2004 roku. Na jego mocy Twierdza Srebrnogórska została uznana za pomnik historii, co sprawiło, że Ministrerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego mogło finansować remont obiektu.
Część prac w zakresie odwodnienia i izolacji wykonuje krakowski Zakład Robót Górniczych i Wysokościowych „AMC”.
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Wprowadzenie nawet tak małej maszyny do podziemnych korytarzy nie było łatwe,
cała operacja zakończyła się jednak pełnym powodzeniem

– Na terenie twierdzy naprawiamy elementy murowe, remontujemy kanały odwadniające i prowadzimy roboty izolacyjne. Jest
to bardzo istotne dla zachowania tego wyjątkowego zabytku.
Woda przedostająca się w sposób niekontrolowany do wnętrza
obiektu powodowała silną destrukcję ścian i sklepień, zwłaszcza w okresie zimowym podczas silnych mrozów. Celem naszego zadania jest nie tylko zahamowanie postępujących zniszczeń, ale także umożliwienie ponownego zagospodarowania
pomieszczeń, dotąd nie wykorzystanych ze względu na ich silne zawilgocenie. Podczas prac korzystamy z dwóch minikoparek. Jedna z maszyn – Bobcat 325 – pracuje pod ziemią. Było
nieco kłopotów z jej wprowadzeniem do wąskich podziemnych
korytarzy, ale ostatecznie wszystko się jednak udało – tłumaczy
kierujący pracami inżynier Waldemar Pisarek.

OPINIE

Fundusze unijne – nadzieje i zagrożenia
dla branży maszyn budowlanych
Z dużą nadzieją patrzy nasze budownictwo na kolejne rozdanie funduszy unijnych przeznaczonych na szeroko pojętą infrastrukturę. Wiadomo, konkretne pieniądze na konkretną inwestycję powinny zaowocować wzmożonym popytem na roboty budowlane oraz materiały
i sprzęt. Rynek maszyn budowlanych powinien wyraźnie się ożywić,
a sprzedaż powinna wykazać tendencję wzrostową
Dokonując choćby pobieżnej analizy filozofii wykorzystania poprzedniej transzy
pieniędzy z Unii Europejskiej nie sposób nie dostrzec bardzo poważnego
zagrożenia. W czym się ono
przejawia? Udzielenie odpowiedzi na tak postawione
pytanie jest proste, otóż mówi się wyłącznie o tym, ile kilometrów autostrad, dróg
ekspresowych i lokalnych
oraz kanalizacji będzie można za te pieniądze wybudować. Wydaje się zatem, że
jest to jedyny cel, na jaki
przeznaczy się te pieniądze.
Moim zdaniem wyraźnie brakuje tu drugiego celu. Jakiego? Otóż celem tego rodzaju inwestycji powinno być
także to, żeby firmy budowlane wzbogaciły się na ich
realizacji. Nie słyszałem dotychczas z ust żadnego polityka ani urzędnika, żeby celem wykorzystania funduszy
unijnych było wzbogacenie
się polskich firm budowlanych. Cel jest tylko jeden – chodzi o to, by wybudować jak najwięcej kilometrów dróg i obiektów za jak
najmniejsze pieniądze.
Niestety, to zostało już „przećwiczone” w poprzednim
okresie i zakończyło się znanymi powszechnie aferami
firm Covec i DSS. A przecież był to jedynie wierzchołek gigantycznej góry lodowej. Ponowne przyjęcie takiej filozofii wykorzystania
funduszy unijnych cementuje dyktat najniższej ceny
w przetargach. Podam tylko
jeden z wielu przykład stoso8 Pośrednik Budowlany

…wyraźnie brakuje tu drugiego celu. Jakiego?
Otóż celem tego rodzaju inwestycji powinno
być także to, żeby firmy budowlane wzbogaciły
się na ich realizacji…
wania takich praktyk – przetarg na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
w jednej z podwarszawskich
gmin. Kosztorys inwestorski wynosił pięć milionów
złotych, przetarg wygrała firma za 1,6 miliona. Inwestor
skacze z radości, ciesząc
się, że ktoś za półdarmo wykona mu poważną robotę.
Skutki tej patologii są nietrudne do przewidzenia.

Może słowo „bogacić się”
jest wstydliwe dla naszych
decydentów, ale przecież
na tym opiera się cały kapitalizm. Bogate firmy płacą
podatki i generują zyski, które przeznaczają na zwiększenie zatrudnienia, zakup
nowych maszyn itp. Biedne
firmy tego nie robią i nie da
się na nich zbudować bogatej gospodarki, a na biednych ludziach bogatego

…zmiana filozofii myślenia poparta dobrym prawem gospodarczym to fundament dobrego wykorzystania funduszy unijnych. W przeciwnym wypadku będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że część firm zbankrutuje, reszta „przemieli” pieniądze, a tylko nieliczne się wzbogacą…
Żeby uniknąć takich patologii potrzebna jest zmiana filozofii myślenia i wyraźne zaznaczenie drugiego celu. Jeśli mam jako inwestor pięć
milionów złotych przeznaczonych na moją inwestycję,
to daję wykonawcom zarobić te pięć milionów, a nie
szukam okazji, żeby jak najwięcej z tego zaoszczędzić.
Firmy muszą zacząć się bogacić na inwestycjach infrastrukturalnych, co będzie
z pożytkiem dla wszystkich.

państwa. Ale naszych decydentów specjalnie to nie obchodzi, czemu dał wyraz były już premier, gdy wybuchła
afera Covec mówiąc, że on
nie będzie ingerował w stosunki pomiędzy firmami budowlanymi. Oczywiście miał
rację, tylko zapomniał o jednym, że jego obowiązkiem
jako przedstawiciela państwa jest tak uregulować te
stosunki w sferze prawa gospodarczego, żeby do takich
sytuacji nigdy więcej nie do-

Jacek Małęczyński
– prezes Stowarzyszenia
Dystrybutorów Maszyn
Budowlanych

chodziło. I żeby na budowie
dróg firmy się bogaciły, a nie
bankrutowały. W moim przekonaniu zmiana filozofii myślenia poparta dobrym prawem gospodarczym to fundament dobrego wykorzystania funduszy unijnych.
W przeciwnym wypadku będziemy mieli do czynienia
z taką sytuacją, że część firm
zbankrutuje, reszta „przemieli” pieniądze, a tylko nieliczne się wzbogacą.
To już ostatnie tak duże pieniądze, które napłyną do nas
z Unii Europejskiej. Jeśli nie
będziemy w stanie ich dobrze
wykorzystać,
to
po 2020 roku będziemy mieli
do czynienia z falą bankructw firm budowlanych,
którym nie dano szansy
odłożenia kapitału na lata
gorszej koniunktury.
Marzy mi się taka sytuacja,
jaka miała miejsce w Hiszpanii na początku boomu inwestycyjnego, gdy w ciągu jednego tylko roku sprzedano
na tamtejszym rynku 3.500
minikoparek. Właśnie dlatego, że firmom budowlanym
dano zarobić. Oczywiście
tak czy inaczej drogi się
u nas wybuduje. Pytanie tylko, ile firm przy tym upadnie,
jeśli nie zmieni się filozofia
działania. Piramidy egipskie
przecież też wybudowano,
a że zginęło przy tym kilkanaście tysięcy ludzi, to już
zupełnie inna historia…

ZŁOTE MASZYNY

Innowacyjna rozkładarka Dynapac SD2550C
Atlas Copco zaprezentowała rozkładarkę gąsienicową Dynapac SD2550C. Jej dziesięć nowych
funkcji i trzy opatentowane rozwiązania techniczne sprawiły, że innowacyjna maszyna nagrodzona została przez Targi Kielce Złotym Medalem tegorocznych targów Autostrada-Polska
Dziesięciolecia doświadczeń
inżynierów Atlas Copco pozwoliły na zaprojektowanie
maszyny o wysokiej stabilności, poruszającej się równomiernie na specjalnie zaprojektowanych, długich i szerokich gąsienicach. Konstrukcja złotej medalistki targów
Autostrada-Polska powstała
z dbałością o jakość rozkładania, ergonomię stanowiska operatora oraz maksymalne ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Maszynę wyposażono w Vario Speed – opatentowany system
automatycznej
regulacji

kowania samochodów ciężarowych do rozkładarki jest
Safe Impact System, w którym amortyzowane hydraulicznie rolki pchające są
w stanie skutecznie zneutralizować silne uderzenie ciężarówki dostarczającej mieszankę mineralno-asfaltową.
Powiększony kosz załadowczy, szeroki tunel sterowanego bezstopniowo podajnika
zgrzebłowego, nowoczesna
przekładnia napędowa przenośnika ślimakowego (tylko 15 cm szerokości!) i programowana wydajność układu dystrybucji pozwalają
na niezakłócony, pozbawiony

Innowacyjna rozkładarka Dynapac SD2550C wytycza nowe standardy w zakresie
jakości rozkładania nawierzchni i ergonomii miejsca pracy operatorów

prędkości obrotowej silnika
spalinowego w celu dostosowania mocy do rzeczywistego
zapotrzebowania. System ten
pozwala nie tylko na znaczne
ograniczenie zużycia paliwa,
ale także w istotny sposób redukuje poziom emisji szkodliwych substancji.
Przełomowym rozwiązaniem
odwiecznego problemu do-

segregacji przepływ materiału
do stołu rozkładającego. Maszyna może być wyposażone
w dwa rodzaje hydraulicznie
poszerzanych stołów rozkładających: Dynapac V5100TV
o podstawowej szerokości w zakresie 2,55-5,10 metra oraz Dynapac V6000TV
o szerokości 3,0-6,0 metra,
ogrzewanych gazowo lub

Zalety nowej innowacyjnej rozkładarki Dynapac SD2550C docenili fachowcy.
Maszyna uhonorowana została Złotym Medalem targów Autostrada-Polska

elektrycznie. Stoły rozkładające posiadają bardzo długie, bo
liczące 380 mm, płyty zagęszczające, które zapewniają równomierne zagęszczenie wstępne oraz idealną teksturę powierzchni rozkładanej warstwy.
Oba modele stołów rozkładających Dynapac V5100TV i Dynapac V6000TV zbudowane
zostały w oparciu o opatentowaną koncepcję stabilizacji
elementów wysuwanych hydraulicznie na bazie czterech
tulei prowadzących.
Niezwykle funkcjonalny system
operacyjny PaveManager 2.0
pozwala kontrolować nie tylko
poszczególne funkcje maszyny, ale cały proces rozkładania.
Działanie systemu pozwala
między innymi na zautomatyzowanie procesu rozkładania,
zapamiętywanie parametrów
pracy oraz zachowanie kontroli
ilości materiału wbudowywanego przez maszynę. System
umożliwia zaprogramowanie
wielu złożonych funkcji, w tym
spełniającej marzenia wielu

drogowców, która daje możliwość zaprogramowania procesu zmiany profilu poprzecznego drogi podczas przejścia
z profilu daszkowego do spadku jednostronnego przy jednoczesnej płynnej zmianie tego
spadku w łuku drogi.
Konstruktorzy rozkładarki zadbali o zapewnienie operatorowi optymalnej widoczności
wnętrza kosza załadowczego, przenośnika ślimakowego i stołu rozkładającego.
Nowa rozkładarka Dynapac
SD2550C wyposażona została w panel operatora z logicznie pogrupowanymi przyciskami funkcyjnymi i dużym,
kolorowym wyświetlaczem,
na którym w formie graficznej
wyświetlane są poszczególne
informacje o pracy maszyny.
Panel jest całkowicie odporny na wpływ czynników atmosferycznych, a po zakończonej pracy może
być zabezpieczony
solidną pokrywą.
www.dynapac.com/pl/
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Kto odwiedził INTERMASZ?
Drugą edycję Międzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ 2015
odwiedziło łącznie 6.204 osób. Zgodnie z przewidywaniami, najwięcej gości przybyło na targi w sobotę, w Dniu Operatora, który przeznaczony był dla obsługujących maszyny budowlane.
Ekspozycję tworzyło sto pięćdziesiąt firm oraz reprezentowanych marek. Zwiedzający w ciągu czterech dni trwania imprezy mieli okazję zobaczyć blisko sto rynkowych nowości, z czego aż szesnaście spośród prezentowanych produktów zadebiutowało na polskim rynku właśnie podczas targów INTERMASZ. Na szczególną uwagę zasługiwały również te, które
zdobyły prestiżową nagrodę Złotego Medalu MTP, a w tym roku to szczególne wyróżnienie przyznano siedmiu produktom.
Bogatą i szeroką ekspozycję uzupełniał ciekawy program wydarzeń towarzyszących. Pierwsze dwa dni targów upłynęły
pod znakiem Kongresu Infrastruktury Transportowej z udziałem przedstawicieli najważniejszych urzędów i przedsiębiorstw
działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego. Pre-

Trzeci dzień INTERMASZU upłynął pod znakiem konkursu „Pogromcy Maszyn”.
Na arenę zmagań wkroczyli wówczas operatorzy ciężkiego sprzętu

operatorzy maszyn roboczych, którzy mieli okazję wypróbować niektóre z maszyn biorących udział w eliminacjach do Finału Dnia. Pięciu najlepszych operatorów, którzy zdobyli najwięcej punktów w eliminacjach, walczyło o atrakcyjne nagrody. Zadania finałowe wymagały dużej precyzji i umiejętności
operowania czterema różnymi maszynami. Konkurs „Pogromcy Maszyn” rozegrał się również w sobotę, ostatniego dnia targów, który tradycyjnie już przeznaczony był głównie dla operatorów maszyn oraz ich rodzin, ale także dla szerokiej publiczności. Tego dnia również dzieci i młodzież mogli poczuć, jak
to jest być operatorem maszyn. Chętni mogli zasiąść za sterami koparek, ładowarek i spycharek. Jednak główną atrakcją

Zwiedzający ekspozycję targów prezydent Bronisław Komorowski opuszczał stoisko stalowowolskiej Dressty w bardzo dobrym humorze

lekcje i wykłady w głównej mierze dotyczyły planowanych i realizowanych inwestycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej przyznanych na lata 2014-2020. Uczestnicy Kongresu
mogli się także zapoznać z problematyką projektowania mostów i dróg, czy też obiektów infrastruktury kolejowej w systemie realizacji inwestycji projektuj-buduj. Partnerami Kongresu
byli Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Centrum Unijnych
Projektów Transportowych, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, PKP Polskie Linie Kolejowe S. A, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Polskie Inwestycje
Rozwojowe S. A., Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.
Nie zabrakło również tematyki bezpieczeństwa pracy i ograniczenia zagrożeń wypadkowych przy obsłudze maszyn do robót ziemnych. Procedury zapobiegania, analizy przyczyn i studium wypadków, czy też zasady udzielania pierwszej pomocy
to główne wątki spotkania z reprezentantami Państwowej Inspekcji Pracy, Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań oraz Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.
Trzeci dzień poznańskich targów upłynął pod znakiem konkursu „Pogromcy Maszyn”. Na arenę zmagań wkroczyli bowiem
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Tradycyjnie już dziennikarze naszego wydawnictwa relacjonowali przebieg poznańskiej imprezy dzień po dniu na bieżąco wysyłając specjalne wydania Posbud News

tego dnia (szczególnie dla najmłodszych gości INTERMASZU)
był Klub Juniora, gdzie dzieci mogły wejść w krainę zabawy
i fantazji pod okiem doświadczonych animatorów. Z kolei panie skorzystać mogły z usług specjalistów od wizażu i stylistów
w Strefie Nowoczesnej Kobiety.
Poza województwem Wielkopolskim (34%), targi INTERMASZ
najliczniej odwiedzili zwiedzający z województw: mazowieckiego (15%), dolnośląskiego (7%), śląskiego (6%), pomorskiego (6%), zachodniopomorskiego (6%), łódzkiego (6%) oraz kujawsko-pomorskiego (5%) i świętokrzyskiego (5%).

WYWIAD POŚREDNIKA

Polska to niezwykle ważny rynek!
– Co skłoniło Pana do odwiedzenia Polski i wizyty na targach
Intermasz w Poznaniu?
– Przede wszystkim chciałem na własne oczy przekonać się, jak
przebiega specjalistyczna impreza dla naszej branży w kraju,
w rynku którego CNH Industrial dostrzega duży potencjał.
Chciałbym wyrazić to jasno i dobitnie, Polska stanowi dla nas
niezwykle ważny rynek. I nie jest to pusty slogan. Doceniamy
szybkie wzrosty waszego rynku i jego dominujący charakter
w Europie Środkowej. A do Poznania przyjechałem z jeszcze
jednego powodu. Chciałem spotkać się z polskimi klientami
i poznać ich opinie o naszych maszynach.
– W Poznaniu zobaczyliśmy Case CE w nowej odsłonie. Proszę przybliżyć nam zmiany w strukturze koncernu. Chodzi
przede wszystkim o podział kompetencyjny obu waszych
marek – Case i New Holland. Czy prawdą jest, że pod marką
Case będą oferowane wyłącznie maszyny dla budownictwa,
zaś New Holland skoncentruje się na sprzęcie kompaktowym
do zastosowań komunalnych?
– Koncern CNH Industrial nadal oferuje maszyny budowlane
pod dwiema markami – Case i New Holland. Obie stanowią wartość samą w sobie i są dla nas równie ważne. CNH Industrial
zadecydował jednak, aby globalnie markę Case upozycjonować jako wiodącą dla klientów z branży budowlanej. Oferta dla
nich jest niezwykle kompleksowa, obejmuje bowiem maszyny
klasy od jednej do osiemdziesięciu ton. Koncentrujemy się
na takich sektorach, jak przemysł wydobywczy, budownictwo
infrastrukturalne kubaturowe, drogownictwo oraz budownictwo
ogólne. Postanowiliśmy także skoncentrować się z marką New
Holland na sprzęcie kompaktowym. Dzieje się to niejako naturalną koleją rzeczy, New Holland wypracował sobie w tym sektorze silną pozycję, marka ta cieszy się tu dużą renomą. Nie
oznacza to, że w najbliższym czasie całkowicie zaprzestaniemy
oferowania większych maszyn pod marką New Holland.
– A odwrotnie? Czy nie zaprzestaniecie firmowania mniejszych maszyn marką Case?
– Jak już powiedziałem, na rynkach europejskich pod marką
Case oferować będziemy maszyny dla klientów z branży budowlanej. Chodzi o całą gamę maszyn o ciężarze roboczym
od 1 do 80 ton. Nie inaczej jest w Polsce, gdzie na pierwszym
miejscu stawiamy markę Case. Na niektórych większych rynkach w Europie, takich jak francuski, brytyjski czy niemiecki
naszą ofertę dla branży budowlanej uzupełnimy o małe maszyny i ciągniki New Holland.
– Jesteśmy po targach Intermat w Paryżu, a przed monachijską
Baumą. W jakim miejscu znajduje się aktualnie Case CE?
– Case CE przechodzi ciągłe przeobrażenia. Cały szereg istotnych zmian dotyczy naszej sieci dystrybucyjnej. Jest to bardzo
ważne w kontekście budowania jak najlepszych relacji z klientami. Zbliżenia do nich i zrozumienia ich potrzeb. Stąd też nasze
dążenia do podniesienia poziomu obsługi posprzedażowej, rozwijania sieci dystrybucji i serwisu. Wiele zmienia się dosłownie
z dnia na dzień. Sprawą kluczową pozostaje dla nas rozwój sieci sprzedaży i obsługi serwisowej. Mamy w tym względzie duże
ambicje i staramy się je konsekwentnie realizować.
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Rozmowa z Andy Blandfordem,
wiceprezydentem Construction Equipment
EMEA CNH Industrial
– Jak CNH Industrial zamierza zrealizować swe ambicje?
– Na różne sposoby, do celu prowadzą bowiem różne drogi. Można stymulować rozwój dobrego dealera, wzmacniać jego pozycję, rozwijać możliwości. Można też wprowadzać nowych dealerów i stwarzać wewnętrzną konkurencję. Chcemy mieć najlepszą
sieć sprzedaży. Dlaczego? Z prostego powodu. Chcemy, by nasi
klienci otrzymywali na co dzień takie wsparcie, by mogli skoncentrować się w pełni na swojej pracy, co pozwoli im się rozwijać.
– Wspomniał Pan, że realizacja celów może odbywać się
poprzez dodatkowe wsparcie lokalnego dealera albo
stworzenia dla niego wewnętrznej konkurecji. Którą
z tych dróg będziecie podążać w Polsce?
– Jeśli chodzi o dystrybucję naszych maszyn w Polsce nasze
plany są całkowicie transparentne. CNH Industrial absolutnie
nie zamierza tworzyć wewnętrznej konkurencji ani tym bardziej przejmować kompetencji lokalnego dealera. Mamy tu silnego partnera, którym jest Intrac Group, firma posiadająca silne zaplecze finansowe oraz doskonale rozwniętą sieć dystrybucyjną. Intrac Group oferuje użytkownikom naszych maszyn
obsługę posprzedażną zarówno we własnych oddziałach, jak
i poprzez firmy partnerskie. Nasza współpraca trwa od lat, najpierw działaliśmy w krajach bałtyckich. Podkreślam zatem, że
jedynym naszym dealerem w Polsce, jest i nadal pozostawać
będzie Intrac Polska.
– Obserwujemy zbliżenie Case Construction Equipment i Iveco. Oferta maszyn uzupełniana jest przez ciężkie pojazdy budowlane, takie jak Trakker czy Iveco Astra. Czy jest to stała tendencja powodowana długofalową strategią CNH?
– Iveco jest jedną z naszych siostrzanych firm działających
w ramach CNH Industrial. Naturalną koleją rzeczy mamy
wspólnych klientów, wiele firm realizujących inwestycje
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budowlane oprócz maszyn potrzebuje także ciężarówek. Stąd
też obecność pojazdów Iveco w naszym stoisku. Podobnie,
jak tutaj w Poznaniu, było także podczas kwietniowych targów
Intermat w Paryżu, gdzie obok maszyn eksponowaliśmy ciężarówki i pojazdy spcjalistyczne Iveco. Uważam, że to krok
w dobrym kierunku dający możliwość zaprezentowania klientom bardziej wszechstronnej oferty.
– W jakim kierunku Pańskim zdaniem zmierzać będą konstrukcje maszyn budowlanych? Czy nie uważa Pan, że użytkownicy są już nieco zmęczeni złożonością konstrukcji i zaczynają
poszukiwać maszyn mniej skomplikowanych?
– Chciałbym udzielić zwięzłej odpowiedzi na to pytanie, ale to
się nie uda. Proszę wziąć pod uwagę, że tylko region, za który
odpowiadam, skupia sto sześćdziesiąt krajów. Krajów o różnorodnej specyfice rynkowej i różnych potrzebach. Konstruując
maszyny musimy stosować się nie tylko do oczekiwań lokalnych klientów, ale także do zapisów obowiązującego w danym
kraju prawa. Dlatego rozwój konstrukcji maszyn budowlanych
odbywać się będzie dwutorowo.
– Co oznacza to w praktyce?
– Na rynek europejski czy północnoamerykański trafiać będą maszyny odpowiadające bardzo wysokim wymaganiom związanym
z normami emisji spalin. Ich konstrukcje muszą być zatem bardziej skomplikowane. Jak bardzo? Rynki krajów rozwiniętych też
mają różne potrzeby. Podam przykład. Jeśli chcemy sprzedać
w Szwecji minikoparkę, to nabywca życzy sobie mieć super komfortową, wręcz luksusową kabinę, klimatyzowaną w lecie i doskonale ogrzewaną w zimie. Maszyna musi być wyposażona we
wszelkiego rodzaju systemy wspomagające pracę operatora.
W efekcie skonfigurować musimy maszynę bardzo skomplikowaną technicznie. Jeśli jednak ta sama maszyna ma trafić do firmy rentalowej w Wielkiej Brytanii, to nabywca nie jest zainteresowany żadną z wymienionych wcześniej opcji. Chce mieć niezawodną maszynę dobrej jakości, prostą w obsłudze i niezbyt
drogą. To samo dotyczy cięższych maszyn – jak ładowarki kołowe. W Niemczech klienci zainteresowani są danymi technicznymi
maszyny – chcą wiedzieć, jaka jest jej produktywność, zależy im
na optymalnym bezpieczeństwie pracy, na wygodnej kabinie.
Ale już w Afryce Centralnej zamiast kabiny wystarczy daszek, nie
potrzeba klimatyzacji. Wystarczy, że maszyna jest niezawodna,
łatwa w obsłudze i naprawie. Pracując nad rozwojem i udoskonalaniem naszych maszyn wsłuchujemy się w potrzeby ich użytkowników. Oczywiście strategia produkucji bierze pod uwagę
potrzeby większych rynków, gdzie sprzedaje się nie kilkadziesiąt, a kilkadziesiąt tysięcy maszyn rocznie. Reasumując, o tym
czy maszyny staną się w przyszłości bardziej skomplikowane czy
też dominować będą prostsze konstrukcje zależy w głównej mierze od tego, gdzie je sprzedajemy.
– W zasadzie osiągnęliśmy już kres możliwości oszczędności paliwa poprzez czynniki związane z konstrukcją maszyn.
By działać wydajnie i oszczędnie konieczna jest zmiana stylu pracy operatorów. Co na to Case CE? Pod Paryżem macie przecież jedno z najprężniej działających centrów dydaktyczno-szkoleniowych…
– Podkreślam po raz kolejny, że w rozwijaniu konstrukcji
maszyn najważniejsze znaczenie ma dla nas głos użytkownika.
Nasi konstruktorzy odwiedzają place budowy, są wszędzie
tam, gdzie pracują nasze maszyny. Rozmawiają z operatorami,

pytają ich, w jaki sposób udoskonalili by maszynę, chcą
wiedzieć, czego jej brakuje. Jest to brane pod uwagę przy
pracach nad rozwojem konstrukcji. Przy okazji obserwujemy
styl pracy obsługującego maszynę i staramy się stworzyć profil
przeciętnego operatora. Analizy powodują, że staramy się
szkolić operatorów, tak aby potrafili pracować na naszym
sprzęcie w jak najlepszy sposób. Niezależnie od warunków
panujących na placu budowy.
– Jedną z maksym CNH jest być jak najbliższej klienta. Jak
udaje się wam realizować tę maksymę w Polsce?
– Patrząc z punktu widzenia klienta mamy w Polsce dobrą pozycję. Nasza marka jest dobrze rozpoznawana i wysoko oceniana, ale obecnie większość klientów oczekuje czegoś więcej.
Minęły czasy, gdy nasi dealerzy mogli pozwolić sobie na to, by
pozostawać do dyspozycji klientów tylko przez osiem godzin
dziennie. Wykonawcy wielkich inwestycji infrastrukturalnych
pracują przez całą dobę i oczekują od nas pomocy przez cały
tydzień. Wprost żądają obecności naszych serwisantów na placu budowy. Intrac spełnia te oczekiwania. Na dowód tego przekazuję Państwu wizytówkę z numerem telefonu, pod który można dzwonić przez siedem dni w tygodniu, przez całą dobę i zadawać wszelkiego rodzaju pytania dotyczące maszyn,
sposobów rozwiązania problemów czy możliwości sfinansowania zakupu maszyny. To projekt, który wprowadziliśmy do Polski niedawno. Bezpłatny numer pomocy. Funkcjonuje on zresztą – jak widać na wizytówce – w całej Europie.
– Czyli jeżeli zadzwonimy pod ten numer dokładnie w tej
chwili, otrzymamy pomoc?
– Proszę wybrać podany numer i przekonać się osobiście.
– Możemy na chwilę przerwać naszą rozmowę?
– Bardzo proszę…
–…
– Słyszę, że połączyli się Państwo z naszym konsultantem.
Udało się uzyskać potrzebne informacje?
– Wszystko funkcjonuje bez zarzutu. Wracajmy zatem
do naszej rozmowy.
– Uważam, że nawet mając najlepszy produkt nie wolno poprzestać na sprzedaniu go klientowi. Nawet jeżeli jest on przekonany, że nabył właśnie najlepszą maszynę na rynku, to za chwilę
będzie potrzebował do niej komponentów, pomocy technicznej,
wspracia nie tylko od dealera, ale także od producenta. Mamy
także przygotowane dla klienta rozwiązania finansowania, oferujemy wsparcie producentów silników, układów napędowych – dysponujemy po prostu pełną gamą rozwiązań.
– Może jest coś, co specjalnie chciałby pan przekazać
naszym czytelnikom?
– Najważniejsze rzeczy już powiedziałem. Chciałbym podziękować Państwu za spotkanie i wyrazić uznanie za profesjonalizm. Wasze pytania były znakomicie przygotowane i wyczerpały temat. Na koniec chciałbym jeszcze raz podkreślić, że
polski rynek jest dla nas wyjątkowo ważny. Jestem przekonany, że dzięki naszym działaniom Case będzie tu coraz lepiej
rozpoznawalną i wysoko ocenianą marką.
Rozmawiali: Magdalena Ziemkiewicz i Jacek Barański
Pośrednik Budowlany
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Systemy Trimble 3D PCS900 na lotnisku w Rzeszowie
Port lotniczy „Rzeszów-Jasionka” jest konsekwentnie rozbudowywany i modernizowany.
W maju 2012 roku oddano do użytku nowoczesny budynek terminala pasażerskiego, teraz
przyszedł czas na remont pasa startowego. Związane z tym prace mają na celu nie tylko wymianę zużytej warstwy ścieralnej, ale przede wszystkim podniesienie poziomu bezpieczeństwa, komfortu startu, przyziemienia i lądowania samolotów
W warunkach przetargu jednym z wymogów inwestora była konieczność stosowania
systemów niwelacji wysokościowej 3D. Firma Skanska,
wyłoniona do przeprowadzenia
remontu pasa startowego, brała pod uwagę kilka takich systemów, ale ostatecznie zdecydowała się na rozwiązania
Trimble. – Na tę decyzję główny wpływ miały aktywne lustro
gwarantujące wysoką dokładność prac w różnych warunkach oraz asekuracja naszych
działań ze strony inżyniera firmy
Sitech-Poland. Choć jako Skanska posiadamy szereg doswiadczeń w pracy z systemami 3D na rozściełaczach i frezarkach, tego rodzaju pomoc
ze strony Sitech-Poland jest dla
nas bardzo ważna. Gdyby zdarzyła się jakaś awaria, to
na miejscu jest zawsze osoba
doskonale znającą te urządzenia. Do tej pory nie mieliśmy takiej sytuacji, ale pracujący
na nasze zlecenie przedstawiciel Sitech-Poland stale czuwa
nad przebiegiem prac, dzięki
czemu możemy mieć pewność,
że są one prowadzone zgodnie
z założeniami określonymi
w projekcie – wyjaśnia Marek
Maczuga z firmy Skanska.
Remont pasa startowego
rozpoczął się 9 kwietnia, na-

Dzięki zastosowaniu systemów Trimble 3D PCS900 Paving Control Systems profil
sfrezowanego podłoża nie jest odwzorowaniem dotychczasowej nawierzchni, lecz
cyfrowego projektu wgranego do komputera sterującego Trimble CB460

tomiast zakończenie robót
określone w zleceniu przewidziano na 15 lipca. Prace
objęły odcinek o długości 1.800 i szerokości 80 metrów, z czego 45 metrów to
droga startowa, a 35 pobocza
(po 17,5 metra z obu stron).
Aby nie zakłócać normalnego
funkcjonowania
lotniska,
wszelkie prace mogły odbywać się tylko w nocy. Wjazd
maszyn na pas startowy był
więc możliwy dopiero po wylądowaniu ostatniego samolotu,
zwykle około 23.30. Najpóźniej do 5.55 następnego dnia
pas musiał być zwolniony, by
zapewnić bezpieczny start
pierwszego samolotu. Wyjątkiem były tylko noce z soboty

na niedzielę, kiedy prace można było rozpoczynać po 22.00
i kontynuować do 7.30. Zakres
robót obejmował nie tylko frezowanie, czyszczenie nawierzchni i położenie nowej
warstwy ścieralnej, ale także
demontaż i montaż oświetlenia
nawigacyjnego, wymalowanie
oznaczeń czy też regulację
wpustów
odwadniających.
Z tych względów w czasie jednej zmiany udawało się wyremontować 130 metra pasa
startowego. – Sprawna organizacja robót to bardzo duże wyzwanie logistyczne, zdarza się
bowiem, że na obszarze o szerokości 80 i długości 130 metrów naraz pracuje nawet kilkadziesiąt pojazdów i maszyn.

Nie wyobrażam sobie, jak miałoby to wyglądać, gdybyśmy
musieli posługiwać się palikami i linkami. Wprawdzie systemy niwelacyjne 3D stanowiły
wymóg zamawiającego, który
chciał podwyższyć standard
lotniska, ale z perspektywy kilkudziesięciu dni widzę, jak
bardzo systemy usprawniają
wykonywane przez nas prace.
Bez nich z pewnością musielibyśmy remontować pas startowy w krótszych odcinkach,
a i termin zakończenia robót
mógłby być zagrożony – dodaje Marek Maczuga.
Systemy sterowania Trimble 3D PCS900 podczas prac
na lotnisku w Rzeszowie najpierw wykorzystywano na rozściełaczach przy układaniu
warstwy profilującej, której długość wynosiła 250 metrów. Zamontowano je na dwóch takich maszynach, choć w pracach uczestniczyły trzy rozściełacze, co znacząco przyspieszyło remont. Było to
możliwe, ponieważ jednostka
bez systemu niwelacyjnego
układała warstwę profilującą
między warstwami ułożonymi
przez rozściełacze korzystające z systemów Trimble. Operator mógł więc bazować na wartościach dotyczących nowych
nawierzchni. Po uzyskaniu

Przy remoncie pasa startowego na lotnisku w Rzeszowie były wykorzystywane cztery zrobotyzowane tachimetry. Dwa służyły do sterowania elementami roboczymi maszyn,
druga zaś para wykorzystywana była do kontroli pracy systemów Trimble 3D PCS900
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profilu zgodnego z cyfrowym
projektem 3D na dalszym etapie prac wystarczyło już tylko
położyć warstwę ścieralną
o ustalonej grubości. W podobny sposób przebiegała organizacja prac na pozostałej
części pasa startowego, choć
tutaj do uzyskania wymaganego profilu podłoża zastosowano cztery frezarki. Ponieważ
tylko dwie z nich wyposażone
zostały w systemy Trimble 3D
PCS900 (przełożone z rozściełaczy), to aby maksymalnie przyspieszyć prace, operatorzy doposażonych maszyn
pozostawiali pasy niesfrezowanej nawierzchni dla jednostek
pracujących bez systemów.
W tych maszynach ślizgi obudowy bębna frezującego opierały się o nawierzchnię, która
została już sfrezowana, natomiast głębokość frezowania
względem ślizgów ustawiona była na wartość zero. Dzięki zastosowaniu systemów
Trimble 3D PCS900 uzyskano
idealnie płaską powierzchnię, bo bęben nie frezował
„na głębokość” względem
istniejącej nawierzchni mającej zagłębienia i wypukłości, tylko według cyfrowego
projektu 3D. W przeciwnym
razie wcześniejsze nierówności nawierzchni zostałyby
ponownie odwzorowane.
Po zakończeniu frezowania
i czyszczeniu podłoża,
na pas startowy wkraczały
rozściełacze układające warstwę ścieralną o zadanej
grubości. W każdym miejscu
była ona stała, stanowiąc odwzorowanie profilu uzyskanego uprzednio przez frezarki. – Maszyny wyposażone
w systemy sterowania Trimble 3D PCS900 są po prostu
zdecydowanie bardziej wydajne i pozwalają na osiąganie
większej dokładności – podsumowuje Marek Maczuga.
Pojedynczy system wykorzystywany na lotnisku w Rzeszowie składał się ze zrobotyzowanego tachimetru Trimble
SPS930 DR Plus, aktywnego
lustra Trimble MT900 zamon-

Zdaniem Marka Maczugi z firmy Skanska systemy sterowania Trimble 3D PCS900
pozwalają na realizację różnorodnych prac ze znacznie większą dokładnością
i w istotny sposób podnoszą wydajność maszyn

Systemy sterowania Trimble 3D PCS900 podczas prac na lotnisku w Rzeszowie
najpierw wykorzystywano na rozściełaczach przy układaniu warstwy profilującej,
której długość wynosiła 250 metrów

Przy wykorzystaniu systemu Trimble 3D PCS900 praca operatora frezarki
sprowadza się jedynie do kierowania maszyną. Regulacja położenia bębna odbywa
się bowiem całkowicie automatycznie

W obu frezarkach komputery sterujące Trimble CB460 zostały zamontowane z tyłu
maszyn. Pokazują one pozycję bębna roboczego w odniesieniu do projektu 3D
lub zadanego przesunięcia pionowego

towanego na maszcie przytwierdzanym do obudowy
bębna frezarki lub stołu rozściełacza oraz komputera
sterującego Trimble CB460.
Ten ostatni zwykle montowany jest w kabinie, ale w tym
przypadku Skanska zdecydowała umieścić go z tyłu
maszyny, tak aby był łatwo
dostępny dla obsługi Sitech-Poland. Zrobotyzowany tachimetr naprowadza lustro,
którego wysokość jest
znana względem narzędzia
roboczego. Dzięki temu,
w konkretnym miejscu pracy
maszyna automatycznie dostosowuje położenie bębna frezarki lub stołu rozściełacza do parametrów określonych w cyfrowym projekcie.
Na lotnisku w Rzeszowie wykorzystywano jeszcze dwa
dodatkowe zrobotyzowane tachimetry w celu stałej kontroli
prowadzonych robót. – Jesteśmy tutaj, aby ciągle monitorować pracę maszyn wyposażonych w nasze systemy
i możliwie szybko reagować
w przypadku jakichś nieprawidłowości, na przykład gdy we
frezarce nie zostanie włączony
tryb „auto”. Poza tym sprawdzamy dokładność głębokości
frezowania, która z reguły mieści się w granicach ±3 milimetrów. Ten błąd zależy od stopnia chropowatości podłoża
i jest większy przy wyższej
prędkości jazdy maszyny, która po prostu zostawia głębsze
rowki – wyjaśnia Grzegorz Gąska, Inżynier Wsparcia Technicznego Sitech-Poland.
Roboty bitumiczne na pasie
startowym lotniska w Rzeszowie zakończono 18 czerwca,
a więc na długo przed planowanym pierwotnie terminem.
Wpływ na to miała z pewnością także sprzyjająca pogoda, ale przede wszystkim
systemy sterowania Trimble 3D PCS900, które przyspieszyły wykonanie robót, jednocześnie zapewniając dokładność zakładaną w projekcie.
www.sitech-poland.pl
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Volvo L350F – udoskonalona doskonałość
Volvo Construction Equipment wkroczyło w ósmy już rok produkcji ładowarki kołowej L350F. Ta niezwykle wydajna maszyna cieszy się uznaniem użytkowników w blisko pięćdziesięciu krajach sprawdzając się doskonale nawet w najtrudniejszych warunkach
Już w momencie debiutu
w roku 2007 ładowarka L350F
zdecydowanie wyróżniła się
swoją innowacyjną konstrukcją. W maszynie zastosowano
wówczas zmiennik momentu
obrotowego z funkcją blokady i nowatorski układ zawieszenia wysięgnika wykorzystywany podczas operacji załadunku i przenoszenia materiałów. Konstruktorzy Volvo
Construction
Equipment
opracowując każdą z kolejnych generacji maszyny starali się wprowadzać istotne
zmiany. Konstrukcję najnowszej ładowarki L350 opracowano z myślą o poprawieniu
jej parametrów, które podnoszą komfort operatora zwiększając jednocześnie wydajność pracy.
Pożądane efekty osiągnięto
dzięki wprowadzeniu licznych
modyfikacji, takich jak nowy,
zawieszony pneumatycznie
fotel operatora odznaczający
się zwiększoną stabilnością
i lepszym podparciem. Fotel wyposażony w wysokie
oparcie oraz zagłówek zyskał
teraz dodatkowe funkcje,
wśród których na uwagę zasługują ustawianie wysokości
z kolorowymi znacznikami
oraz oddzielna regulacja siedziska. W celu zapewnienia
optymalnego komfortu podczas pracy w niskich temperaturach fotel nowej ładowarki może być podgrzewany.
Istotnym ułatwieniem dla operatora jest przeprojektowane
wejście umożliwiające wchodzenie do kabiny po szerokich stopniach rozmieszczonych w ergonomicznych odstępach na błotnikach tylnych
kół. Pozwala to operatorowi
na bezpieczne i łatwe wsiadanie i wysiadanie z maszyny.
Kolejną innowacją jest mechanizm umożliwiający łatwe od16 Pośrednik Budowlany

chylanie błotników. Ułatwia to
dostęp do dolnej części pokryw serwisowych silnika,
zwiększając tym samym bezpieczeństwo zarówno podczas eksploatacji, jak i obsługi
technicznej maszyny. W górnej pokrywie serwisowej silnika przeznaczono miejsce na
drzwiczki służące do sprawdzania poziomu płynu chłodzącego silnika, co dodatkowo upraszcza kontrolę.
Standardowe wyposażenie ładowarki L350F stanowi obecnie układ automatycznego

we światła do jazdy LED
o długiej żywotności, które zapewniają znacznie lepsze doświetlenie miejsca, w którym
wykonywane są prace. Opcjonalnie maszynę wyposażyć
można w odblaskowe naklejki, które zaznaczają kontury
maszyny, poprawiając jej widoczność podczas pracy
w ciemności lub w czasie
opadów atmosferycznych.
Zwiększony prześwit pomiędzy tylnymi błotnikami a oponami pozwala obecnie na korzystanie z łańcuchów pod-

ścią wynikającą z tej funkcji
jest wydłużenie żywotności
turbosprężarki maszyny.
Poszerzerzono także asortyment rozwiązań opcjonalnych
do modelu L350F, które pozwalają jeszcze bardziej poprawić bezpieczeństwo eksploatacji maszyny. Monitor
opcjonalnej kamery wstecznej wyposażony został teraz
w regulowany wspornik mocujący, który umożliwia ustawienie ekranu w jednej linii
z lusterkami bocznymi. Dzięki
temu operator może bez-

Gruntownie zmodernizowana ładowarka Volvo L350F może pracować w szerokim zakresie zastosowań. Maszyna wyróżnia się doskonałymi parametrami roboczymi, co przekłada się na wzrost wydajności oraz podniesienie komfortu i bezpieczeństwa pracy na placu robót

otwierania drzwi zapewniający
komfortowy dostęp do wnętrza kabiny. Drzwi kabiny
otwiera się i zamyka za pomocą przycisku umieszczonego
na lewym tylnym słupku kabiny. Przy wejściu umieszczono
reflektor LED, który oświetla
drogę do kabiny podnosząc
bezpieczeństwo. Oświetlenie
wejścia pozostaje włączone
przez trzy minuty, co daje
operatorowi dość czasu
na wejście do kabiny lub jej
opuszczenie. Ponadto w modelu L350F zamontowano no-

czas pracy. Łańcuchy, które
można łatwo zamontować
bez ryzyka uszkodzenia nadwozia maszyny, przedłużają
żywotność opon.
Nowy inteligentny układ pomaga operatorowi uniknąć
wyłączenia silnika, gdy ten
jest zbyt gorący. Układ ten
monitoruje wymagany czas
pracy silnika na niskich obrotach biegu jałowego przed jego wyłączeniem. Operator
otrzymuje komunikat o tym,
kiedy może bezpiecznie wyłączyć silnik. Dodatkową korzy-

piecznie obserwować obszar
roboczy ze wszystkich stron.
Zmodernizowana ładowarka
L350F może pracować w szerokim zakresie zastosowań,
od przemysłu wydobywczego po leśnictwo. Maszyna wyróżnia się doskonałymi parametrami roboczymi, co przekłada się na wzrost wydajności oraz podniesienie komfortu i bezpieczeństwa pracy
na placu robót niezależnie od panujących
na nim warunków.
www.volvoce.pl
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Komatsu PC170LC-10 – synonim doskonałości
Nowa koparka PC170LC-10 łączy w sobie cechy z pozoru trudne do połączenia. Odznacza się bowiem zwartymi gabarytami i bezkonkurencyjnym wprost udźwigiem. Sprawia to, że doskonale nadaje się do ciężkich prac na placach budowy o ograniczonej przestrzeni
Dla kogo przeznaczona jest ta
maszyna? Jakim firmom można ją polecić? Pytania te kierujemy do Andrzeja Tokarczyka, dyrektora do spraw klientów kluczowych w Komatsu
Poland. – Mocna i precyzyjna koparka PC170LC-10 to
maszyna wielce uniwersalna nadająca się do różnorakich zastosowań. Zarówno
na dużych, jak i mniejszych
placach budowy. Nadaje się
do wszelkiego rodzaju robót
ziemnych, kopania rowów,
kształtowania terenów zielonych lub przygotowania miejsca robót i przemieszczania
ciężkich ładunków – odpowiada Andrzej Tokarczyk.
Nowa koparka, choć na pierwszy rzut oka wydaje się niepozorna, to imponuje pod względem parametrów roboczych i precyzji sterowania.
Maszyna wyposażona została
w komfortową i bezpieczną kabinę spełniającą wymagania
ROPS. Posiada stalową rurową ramę oraz charakteryzuje
się dużą skutecznością tłumienia
wstrząsów, odpornością na uderzenia i trwałością. W razie przewrócenia się maszyny pas bezpieczeństwa utrzymuje operatora
w bezpiecznej streﬁe. Kabina koparki opcjonalnie może być
również wyposażona w konstrukcję chroniącą przed spadającymi przedmiotami (FOPS).
Duży wybór typów ramion
i podwozi ułatwia dostosowanie maszyny do indywidualnych wymagań użytkownika
dotyczących zasięgu i siły kopania. Dla każdej konﬁguracji
dotyczącej wysięgnika i ramienia dostępne są dodatkowe rozwiązania układu hydraulicznego, co w praktyce
oznacza możliwość maksymalnie efektywnego wykorzystania maszyny w każdej sy18 Pośrednik Budowlany

Koparka PC170LC-10 charakteryzuje się nie tylko wyjątkowo zwartą budową, ale
także bezkonkurencyjnym udźwigiem, stabilnością oraz precyzją sterowania

tuacji, niezależnie od warunków panujących na danym
placu budowy. W porównaniu
z poprzednim modelem konstruktorom Komatsu udało
się odczuwalnie zwiększyć siłę udźwigu. Przy zastosowaniu standardowej przeciwwagi
o pięć, a w przypadku opcjonalnego większego przeciwciężaru
nawet o piętnaście procent.
Kluczem do sukcesu jest wydajny i precyzyjny układ hydrauliczny własnej konstrukcji Komatsu. Pracę operatora,
szczególnie tego o mniejszym doświadczeniu, ułatwia
możliwość korzystania z sześciu trybów roboczych. Dość
często operatorzy popełniają
błąd pracując przez cały
czas, niezależnie od rzeczywistych potrzeb, w trybie pełnej
mocy. Doskonale słychać
wówczas, że maszyna pracuje, ale nie można mówić
o jej ekonomicznej eksploatacji. Tryb ekonomiczny można programować, co zależnie
od wymagań miejsca pracy
pozwala na idealne zrównoważenie mocy i zużycia paliwa. Dobór odpowiedniego
trybu do aktualnych potrzeb
umożliwia wykonanie każ-

Operatorzy nowej koparki chwalą sobie przestronność i wygodę kabiny

dego zadania efektywnie i zarazem ekonomicznie.
Konstruktorzy koparki dążąc
do maksymalnego ograniczenia zużycia paliwa opracowali
i zastosowali w niej układ synchronizujący prędkość obrotową silnika i pompy hydraulicznej. Ta innowacyjna technika sterowania tymi komponentami zapewnia nie tylko
niższe zużycie paliwa, ale
również podnosi precyzję cykli roboczych, zarówno pojedynczych, jak i złożonych.
Operator ma możliwość zaprogramowania ustawień dla dziesięciu rodzajów narzędzi roboczych. Każde z nich może zapamiętać pod indywidualną

nazwą, co pozwala błyskawicznie odnaleźć i wybrać
optymalne parametry pracy
dla konkretnego narzędzia.
Oznacza to, że operator może w pełni efektywnie korzystać z osprzętu natychmiast
po jego zmianie.
Napędzający maszynę mocny, a jednocześnie oszczędny
silnik Komatsu rozwija moc
maksymalną 122 KM i spełnia
obowiązujące normy emisji
spalin. Wysokie osiągi, umiarkowane zużycie paliwa i duża
czystość spalin stanowią wynik zastosowania turbosprężarki, chłodnicy powietrza doładowującego, bezpośredniego wtrysku paliwa oraz chłodzonego układu recyrkulacji
spalin EGR. Katalizator utleniajacy Komatsu (KDOC) eliminuje konieczność dopalania
cząstek stałych bez konieczności stosowania filtra DPF.
Katalizator stanowi integralną
część układu oczyszczania
spalin i jest połączony z tłumikiem, co dodatkowo obniża
poziom hałasu emitowanego
przez maszynę. Komatsu zapewnia o bezawaryjności i długiej żywotności katalizatora,
który zachowuje swą funkcjonalność przez całkowity okres
eksploatacji maszyny.
Wsponieć warto też o programie Komatsu CARE. Jest
on oferowany w standardzie
i – co najważniejsze – całkowicie bezpłatnie dla każdej nowej maszyny budowlanej marki
Komatsu spełniającej normy
emisji spalin Stage IIIB. Jego
zakres stanowi planowa obsługa techniczna przypadająca w okresie pierwszych trzech
lat eksploatacji maszyny.
Istotne wsparcie dla użytkownika nowej koparki stanowi
także system telematyczny
Komtrax optymalizujący sposób jej eksploatacji. Pozwala
on z wyprzedzeniem identyﬁkować potencjalne problemy techniczne oraz ustalać dobrane indywidualnie
harmonogramy obsługi serwisowej.
www.komatsupoland.pl
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Światowy poziom Bergerat Monnoyeur!
Tegoroczny udział Bergerat Monnoyeur w targach Autostrada-Polska
na długo zapadnie w pamięć odwiedzających kielecką imprezę. To zasługa efektownego stoiska oraz dynamicznej prezentacji maszyn w Kopalni Wapienia „Morawica” zorganizowanych na światowym poziomie
Stoisko imitujące budowę
drogi cieszyło się niesłychanie
dużym
zainteresowanieam – w południowych godzinach dosłownie bywał w nim
tłum, a wszystkie osoby oddelegowane do obsługi „standu”
miały pełne ręce roboty. Forma prezentacji oferowanego
sprzętu nie była przypadkowa. Jest to bowiem jasny
przekaz, że w 2015 roku firma
najbardziej skupia swoją uwagę na maszynach drogowych.
To odpowiedź na zapowiadane inwestycje infrastrukturalne, a także wzrost zapotrze-

rowerowych itp. Z taką maszyną idealnie współpracować
może prezentowany tu walec
do asfaltu Cat CB24 o masie
eksploatacyjnej ok. 2,7 tony.
W drugiej części „drogi” pracował walec do gruntu należący do najpopularniejszej serii
CS (model CS54), a także spycharka gąsienicowa Cat D6K2,
która w Kielcach miała swoją
premierę. Dopełnieniem ekspozycji była ładowarka kołowa Cat 950 najnowszej serii M. Ma ona m.in. podwójne
amortyzatory Ride Control,
które lepiej utrzymują mate-

ale również wypróbować je
podczas pracy. W tym celu
na terenie Brzezińskiego Klubu Motocyklowego „Racing”,
gdzie znajduje się profesjonalny tor motokrosowy, zor-

ganizowano ogromny Demo
Kampus. Znalazły się w nim
trzy
ładowarki
kołowe,
tj. 966M, 972M XE i 980M,
dwie koparki gąsienicowe 323E i 336E H, koparka
kołowa M318E, ładowarka teleskopowa TH414C, koparko-ładowarka 432F2, dwie
minikoparki, tj. 301.7D i 304E,
dwie spycharki, tj. D6N i D6T,
ładowarka o sterowaniu burtowym 246D i wozidło przegubowe 730C. Cały ten teren

Stoisko Bergerat Monnoyeur na targach Autostrada-Polska zdominowały maszyny
drogowe, cieszące się obecnie dużym zainteresowaniem rynku budowlanego

Nicolas Merer, prezes Bergerat Monnoyeur Polska bardzo pozytywnie ocenia Demo
Kampus i zapowiada podobną imprezę na przyszły rok

bowania rynku na taki sprzęt.
W budowie drogi w stoisku
Bergerat Monnoyeur brał
udział między innymi rozściełacz do masy bitumicznej
Cat AP255. Ma on kompaktową budowę, stół o szerokości
w zakresie 2,6-3,4 m, a także
specjalne przystawki, umożliwiające rozkładanie nawierzchni o szerokości od 50
do 70 cm. Dzięki temu jest
chętnie wykorzystywany nie
tylko przy budowie dróg lokalnych, ale także alejek, ścieżek
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riał w łyżce podczas szybkiej
jazdy czy też łyżkę Performance zapewniającą lepszą
penetrację materiału i wyższy współczynnik napełnienia. Poza „drogą” można jeszcze było zobaczyć koparko-ładowarkę Cat 432 nowej serii F2, ładowarkę teleskopową Cat 407C, a także
minikoparkę Cat 304E o masie eksploatacyjnej ok. 4 ton.
Odwiedzający minione targi
Autostrada-Polska mogli nie
tylko zobaczyć maszyny Cat,

Na terenie Brzezińskiego Klubu Motocyklowego „Racing”, gdzie znajduje się profesjonalny tor motokrosowy, zorganizowano ogromny Demo Kampus. Każdy z odwiedzających go klientów mógł nie tylko dokładnie zapoznać się z różnymi maszynami, ale również wypróbować je podczas pracy
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Jednoczesne uczestnictwo w „Autostradzie” i prowadzenie Demo Kampusu było
olbrzymim wyzwaniem, ale firma Bergerat Monnoyeur stanęła na wysokości zadania

należy do Kopalni Wapienia
„Morawica”. W jej czynnym
wyrobisku na gości czekały
dwie kolejne atrakcje – wozidło sztywnoramowe 772 i ładowarka kołowa 988H będąca własnością zakładu.
W wieczornym pokazie można było zobaczyć przykłady
najlepiej dobranych zesta-

po trzy osoby! Wszyscy
uczestnicy spotkania zgodnie
twierdzili, że idea dynamicznych pokazów połączona z możliwością wypróbowania sprzętu Cat w prawdziwych warunkach zastosowania jest bardzo ciekawa i warto ją kontynuować. Rzadko
się bowiem zdarza, aby w jed-

stem bardzo usatysfakcjonowany efektami tego przedsięwzięcia, głównie dlatego, że
wzięło w nim udział bardzo
wielu klientów. Oprócz możliwości zaprezentowania maszyn była to również znakomita okazja do opowiedzenia
klientom o naszym serwisie
i najnowszych usługach posprzedażowych, na przykład
o EMSolutions. Dlatego
w przyszłym roku również będziemy chcieli zorganizować
taki Demo Campus – zapewnia Nicolas Merer, prezes Bergerat Monnoyeur Polska.
Kopalnia Wapienia „Morawica” okazała się wielce odpowiednim miejscem do takiej
prezentacji. Jest znakomicie
zorganizowana, rozległa i malownicza. W tym roku zamie-

Maszyn Roboczych w Instytucie Maszyn Roboczych
i Transportu Politechniki Poznańskiej przyznał Złoty Medal MTP targów Intermasz 2015 ładowarce kołowej Cat 972M XE. W opinii
Sądu Konkursowego przyznane wyróżnienie stanowiło
docenienie zastosowania nowatorskiego układu napędowego, w którym moc jest
przekazywana przez moduł
wariatora, czyli pompę hydrauliczną i silnik oraz równoległy mechanizm zębaty.
Dzięki zintegrowanej przekładni bezstopniowej, maszyna ta osiąga zadane parametry robocze przy znacznie
mniejszej prędkości obrotowej silnika, a tym samym zapewnia niższe zużycie pali-

Przy takim ustawieniu ładowarek goście imprezy mogli łatwo dostrzec różnice między obiema prezentowanymi maszynami załadowczymi

Firma Bergerat Monnoyeur nie mogła narzekać na brak zainteresowania swoim
przedsięwzięciem. Na wieczorną prezentację przybyło około trzystu gości

wów maszyn i usłyszeć mnóstwo ciekawych i praktycznych informacji dotyczących
bezpiecznego i efektywnego
wykorzystania sprzętu Cat.
Podobnie jak w przypadku
stoiska
zlokalizowanego
na terenie ośrodka wystawienniczego Targów Kielce,
Demo Kampus również cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Przybyło do niego ponad sto firm, a wiele
z nich reprezentowały nawet
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nym miejscu udało się zgromadzić tak dużo maszyn różnego typu. – Głównym celem
imprezy w Morawicy było zaprezentowanie naszym obecnym i potencjalnym klientom
maszyn Cat podczas pracy,
a jednocześnie stworzenie
możliwości samodzielnego
przetestowania wszelkiego rodzaju sprzętu. Myślę, że gdy
ktoś wypróbuje maszyny produkcji Caterpillar, to na pewno się na nie zdecyduje. Je-

rza się wydobyć tu około 3,5
miliona ton surowca z przeznaczeniem dla hutnictwa,
przemysłu cukrowniczego,
energetyki, a także budownictwa drogowego i kubaturowego oraz produkcji wapna węglanowego stosowanego na przykład w rolnictwie.
Tegoroczny maj był ważny
dla Bergerat Monnoyeur
z jeszcze jednego istotnego powodu. Spośród wielu
nadesłanych zgłoszeń, Sąd
Konkursowy Międzynarodowych Targów Poznańskich pod przewodnictwem
prof. dr hab. inż. Włodzimierza
Kęska, Kierownika Zakładu

wa. Ładowarkę Cat 972M XE
docenili również konsumenci, oddając na nią najwięcej
głosów (37,25%) spośród tegorocznych laureatów Złotego Medalu. Produkt firmy Caterpillar pokonał w tej „konkurencji” rodzinę koparek Volvo
serii E, na którą głos oddało 24,9% osób i równiarkę
Case Construction – 20,85%.
Z niecierpliwością czekamy
teraz na zaproszenie na następną taką imprezę i mamy
nadzieję, że zostanie ona zorganizowana na równie wysokim, światowym poziomie!
www.b-m.pl
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Manitou – nowi gracze w drużynie MHT
Manitou uzupełniło gamę ładowarek teleskopowych serii MHT przeznaczonych do ciężkich zastosowań. Debiut trzech nowych maszyn sztywnoramowych świętowano we włoskiej fabryce firmy nieopodal Modeny
Włoski region Emilia-Romagna funkcjonuje pod nazwą
Motor Valley. I nie ma w tym
nic dziwnego, zważywszy, że
na przestrzeni kilkunastu kilometrów mieszczą się tu liczne
muzea motoryzacyjne i nowoczesne fabryki, w których powstają pojazdy luksusowych
marek – Ferrari, Lamborghini,
Pagani czy Ducati. Manitou
Italia, które posiada tu prężnie
działające zakłady wytwarzające ładowarki teleskopowe
jest wyraźnie dumne z takiego sąsiedztwa, o czym niemal
na każdym kroku dane było
przekonać się dziennikarzom
zaproszonym na imprezę
„MHT Press Event”. Było to
wydarzenie zorganizowane
przez Manitou Group z okazji premiery kolejnych modeli z serii MHT (Manitou
Heavy Telehandler). Te ciężkie sztywnoramowe maszyny przeznaczone są do prac
w najtrudniejszych warunkach. Ostatnimi czasy coraz częściej spotkać można je w kopalniach surowców skalnych. Ładowarki
teleskopowe Manitou serii
MHT doskonale spisują się
na przykład przy pracach
transportowych w kamieniołomach blocznych, gdzie
wykorzystywane są do przewożenia całych bloków skalnych i „big-bagów” z kamieniem. Maszyny tego typu ze
względu na swą funkcjonalność doskonale sprawdzają
się także w najróżniejszych
pracach serwisowych i obsługowych. Ich częstym zadaniem jest obsługa przenośników taśmowych polegająca na wymianie bębnów napędowych i rolek podporowych. Ładowarki teleskopowe MHT wykorzystywane są
również przez mechaników
wymieniających elementy

szybkozużywające się w kruszarkach i przesiewaczach.
Pomiędzy tymi zadaniami
maszyny serii MHT także nie
pozostają bezczynne, mogą
być bowiem wykorzystywane do prac porządkowych
na terenie kopalni.
Zakres zastosowań maszyn
Manitou eksploatowanych
w przemyśle wydobywczym
zwiększyć można stosując
różnego rodzaju narzędzia
robocze. Dostępne są specjalistyczne chwytaki do wy-

trów roboczych, aby przekonać się, że Manitou postanowiło zadbać o „środek pomocy” swojej drużyny. Do tej
pory miało bowiem bardzo
solidnie obsadzone „skrzydła” w postaci dwóch mniejszych maszyn tego typu – MHT 790 (o wysokości
podnoszenia siedmiu metrów i udźwigu dziewięciu
ton) oraz MHT 1490 (odpowiednio: czternaście metrów
i dziewięć ton). Nie można także zapominać o praw-

MHT 10230 to największy model spośród nowości zaprezentowanych podczas
„MHT Press Event”. Na maksymalnej wysokości podnoszenia maszyna potrafi uporać się z ładunkiem o masie piętnastu ton

miany siłowników w koparkach czy też umożliwiające
wymianę potężnych kół w wozidłach oraz ładowarkach.
Manitou Group monitoruje
na bieżąco potrzeby klientów, dlatego zadecydowano
o poszerzeniu oferty zakładów we włoskim Castelfranco Emilia o trzy maszyny.
Do produkcji seryjnej weszły
właśnie modele MHT 10130,
MHT 10180 oraz MHT 10230.
Tym samym typoszereg MHT
składa się teraz z sześciu
maszyn. Wystarczy nawet
pobieżna analiza ich parame-

dziwym „gigancie”, jakim
jest wprowadzona do produkcji w ubiegłym roku maszyna MHT-X 14350. Uznawana za największą na świecie produkowaną seryjnie ładowarkę teleskopową budzi
respekt nie tylko ze względu
na swe gabaryty, ale przede
wszystkim imponujące parametry robocze – wynoszący 35 ton udźwig oraz maksymalną wysokość podnoszenia 14 metrów. Maszyna wykorzystywana jest
w ciężkich zastosowaniach
górniczych, gdzie z powo-

dzeniem zastępuje zdecydowanie mniej uniwersalne
ładowarki czołowe.
Nowe ładowarki Manitou MHT
mają praktycznie taką samą
wysokość podnoszenia. Różnice są doprawdy kosmetyczne. Zakres wysokości podnoszenia zawiera się w przedziale od 9,62 do 9,65 metra. Maszyny znacznie różnią się natomiast udźwigiem, który wynosi odpowiednio trzynaście
(MHT 10130), osiemnaście
(MHT 10180) oraz dwadzieścia trzy tony (MHT 10230).
Wszyskie nowe ładowarki teleskopowe serii MHT wyposażone są w turbodoładowany silnik
Mercedes-Benz o mocy 129
kW i napęd hydrostatyczny.
Pompa hydrauliczna o zmiennym przepływie i silnik hydrauliczny o zmiennej wydajności
pozwalają operatorowi na precyzyjne wykonywanie wszelkich prac bez konieczności
zmieniania biegów. Maszyny
dostarczane na najbardziej
wymagające rynki wyposażone są w jednostkę napędową
spełniającą finalną normę emisji spalin Tier 4/Stage IIIB.
Choć głównym celem „MHT
Press Event” była prezentacja
i przedstawienie możliwości nowych ładowarek serii MHT, to
zaproszeni do Włoch dziennikarze zyskali także możliwość
zwiedzenia linii produkcyjnych
fabryki wytwarzającej także inne modele. Przedstawiono im
również plany Manitou Group
na najbliższą – tu kłania się
przyszłoroczna Bauma! – i zdecydowanie dalszą przyszłość.
Manitou Group zamierza konsekwentnie rozwijać konstrukcje nowych maszyn. Ciekawe,
czy w efekcie „teleskopy” wytwarzane w Motor Valley będą
szybkie jak Ferrari, luksusowe
niczym Lamborghini i rozpoznawalne na poziomie Maserati? Warto inspirować się
ikonami pokrewnej branży,
prawda? A przy okazji tworzyć własne, jak czyni to od ponad pół
wieku Manitou.
www.manitou.pl
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BOMAG na poligonie – bądź niezawodny w najcięższych warunkach!
Poligon BOMAGA to impreza plenerowa, jaką firma FAYAT BOMAG POLSKA zorganizowała dla
swoich klientów. Na gości przybyłych na podwarszawską Farmę Makedońskich czekały liczne
atrakcje w postaci konkursów i zawodów z użyciem maszyn BOMAG
Uczestnicy zawodów zorganizowanych na terenie podwarszawskiej Farmy Makedońskich mogli w czasie ich trwania zapoznać się bliżej z walorami maszyn BOMAG oraz
sprawdzić się w ich obsłudze.
Chętni mogli wziąć udział
w czterech konkurencjach,

lec okołkowany BMP 8500,
walec ziemny BW 213 D-4i.
Zawodnicy walczyli zarówno
o zwycięstwo w poszczególnych konkurencjach, jak
i o miano Lidera Poligonu.
Ostatecznie ten zaszczytny
tytuł przypadł w udziale Maciejowi Kromczykowi z firmy

Zdaniem Mirosława Króla,
Dyrektora Generalnego firmy
FAYAT BOMAG Polska, Przemysław Saleta idealnie nadaje się do tej roli, wyróżnia się
bowiem identycznymi cechami jak maszyny BOMAG.
– Mam tu na myśli wytrzymałość, niezawodność oraz siłę.

ki z Przemysławem Saletą.
Oczywiście nie w walce na pięści, ale na przykład w konkurencji zręcznościowej z użyciem ubijaka BT 65.
Wydarzeniu towarzyszyła ekspozycja maszyn BOMAG. Gościom zaprezentowano zarówno ubijaki, zagęszczarki,

Formuła Poligonu BOMAG została entuzjastycznie odebrana przez klientów.
Wybrane maszyny dokładnie omówiono i zaprezentowano podczas pracy

Imprezę uświetniła obecność Przemka Salety. Chętni mogli zmierzyć się z Mistrzem
w specjalnej konkurencji z użyciem ubijaka BT 65

Na Poligonie BOMAGA nie brakowało ciekawych konkurencji. Jedną z nich była
jazda na czas między pachołkami walcem do prac ziemnych BW 213 D-4i

Organizator imprezy, czyli FAYAT Bomag Polska nie mógł narzekać na frekwencję.
Na Farmę Makedońskich dotarli niemal wszyscy zaproszeni goście

które pozwoliły przekonać się
o własnej kondycji fizycznej.
Sporego wysiłku wymagał
na przykład paintball polegający na zdobywaniu i obronie
zagęszczarki BPR 70/70 D.
W czasie zaciętych zmagań
wykorzystywano także między innymi ubijak BT 65, wa24 Pośrednik Budowlany

Eurovia, który wykazał się największą wszechstronnością.
Imprezę uświetniła obecność
Przemka Salety. Mistrz świata
w kickboxingu oraz mistrz Europy i Polski w boksie od pewnego czasu zaangażowany
jest w promocję maszyn marki BOMAG w naszym kraju.

Przemek Saleta budzi bardzo
pozytywne emocje, jest godną
naśladowania osobą, która
osiągnęła spektakularne sukcesy nie tylko w życiu sportowym, ale także osobistym – powiedział Mirosław Król.
Każdy z uczestników Poligonu
BOMAGA mógł stanąć w szran-

lekkie walce tandemowe, walec okołkowany BMP 8500,
jak i maszyny ciężkie, takie jak
na przykład walec ziemny
BW 213 D-4i, walec ogumiony
BW 24 RH, czy też
rozściełacz do asfaltu BF 600 C-2.
www.bomag.pl
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Ładowarki Merlo remontują Most Łazienkowski
Warszawiacy mogą odetchnąć. Stan prac związanych z odbudową Mostu Łazienkowskiego wyprzedza harmonogram. Duża w tym zasługa
ładowarek teleskopowych Merlo, które w liczbie siedmiu wykonują tak
wiele zadań, że wprost nie sposób ich wszystkich wymienić
Trwające od połowy kwietnia
prace mają zapewnić przejezdność odbudowywanej przeprawy przez Wisłę do 31 października. Głównym wykonawcą
robót jest konsorcjum firm
Bilfinger Infrastructure S.A.
oraz Intercor Sp. z o.o., które
chcąc zmieścić się w tak krótkim terminie musiało opracować nowatorską technologię
naprawy mostu. Pozwala ona
na jednoczesne rozbieranie
uszkodzonych elementów
przeprawy i montaż nowych.
W tym celu do połowy czerwca oba końce mostu o długości pięćdziesięciu ośmiu metrów zostały obniżone, stanowiąc podstawę umożliwiającą
nasuwanie nowej konstrukcji.
Demontaż uszkodzonych elementów w odcinkach po piętnaście metrów odbywa się
na środku przeprawy. Każdy
element opuszczany jest
na barkę, a następnie przewożony w wyznaczone miejsce.
Tym sposobem zostanie wymieniona cała stalowa konstrukcja mostu. Pozostaną jedynie podpory, choć i te poddano gruntownemu remontowi. Najpierw skuto z nich pięciocentymetrowy torkret, potem dozbrojono i wzmocniono
betonowym płaszczem o grubości dwudziestu pięciu centymetrów. Od połowy września
będą już trwały prace wyłącznie
na nasuniętej konstrukcji mostu, takie jak wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych,
izolacyjnych czy w końcu układanie masy bitumicznej.
Przy odbudowie Mostu Łazienkowskiego konsorcjum
korzysta z pomocy podwykonawców. Jednym z nich jest
firma Servipol zajmująca się
wynajmem ładowarek teleskopowych marki Merlo,
a także obsługą tych maszyn,
26 Pośrednik Budowlany

Trzy z siedmiu ładowarek teleskopowych Merlo biorących udział w odbudowie Mostu Łazienkowskiego wykorzystywane są na promach przy remoncie filarów

Obrotowe nadwozie ładowarek teleskopowych Merlo Roto najłatwiej docenić
na małej powierzchni manewrowej i przy napiętym harmonogramie robót

Wiele prac przy remoncie Mostu Łazienkowskiego odbywa się bezpośrednio z platform roboczych zamontowanych na ładowarkach teleskopowych Merlo

zarówno w zakresie przeglądów i dystrybucji części, jak
i skomplikowanych napraw
głównych. Aktualną flotę
sprzętu, którym dysponuje
Servipol, tworzy piętnaście
jednostek. Większość z nich
to maszyny typowo budowlane (Roto), a więc z nadwoziem obrotowym umożliwiającym wydajną i bezpieczną
pracę na bardzo ograniczonej przestrzeni. – Z Merlo
mam do czynienia od ponad dziesięciu lat, bo zanim
założyłem własną działalność, pracowałem w firmie,
która wykorzystywała te maszyny. Już wtedy bardzo mi
się spodobały. Ceniłem sobie prostą konstrukcję tych
ładowarek, ich łatwą obsługę
i dużą funkcjonalność. Gdy
uruchomić
postanowiłem
własną firmę świadczącą
usługi dla branży budowlanej,
wybór marki sprzętu był dla
mnie oczywisty – wspomina Paweł Pływaczewski, właściciel firmy Servipol.
Servipol przeważnie wynajmuje ładowarki z operatorami,
a tylko sporadycznie same
maszyny. Takie rozwiązanie
przynosi korzyści obu stronom. Operator doskonale zaznajomiony ze „swoją” ładowarką potrafi optymalnie wykorzystać jej możliwości, co
zapewnia klientowi wyższą
wydajność i jakość pracy.
Z kolei właściciel maszyny
nie musi obawiać się nieprawidłowego wykorzystania
sprzętu, a to przekłada się
na niższe całkowite koszty
eksploatacji posiadanej floty. – Obecnie najwięcej naszych zleceń dotyczy obiektów mostowych, ale bardzo
często uczestniczymy też w realizacji projektów kubaturowych i drogowych. Wśród
wielu dużych i prestiżowych
inwestycji, w jakich braliśmy
udział, wymienić mogę Galerię Warmińską w Olsztynie,
obwodnicę Częstochowy, Most
Północny, Centrum Nauki Kopernik czy autostradę A2 – dodaje Paweł Pływaczewski. V
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Najstarsza maszyna, która
u nas pracuje, została wyprodukowana w roku 1997,
ale nadal doskonale spełnia
swoją funkcję. Jest ekonomiczna i nie sprawia praktycznie żadnych problemów, więc nie zamierzam
się jej pozbywać – tłumaczy
Paweł Pływaczewski.
Ładowarki teleskopowe biorące udział w odbudowie Mostu Łazienkowskiego wykorzystywane są do bardzo

niedogodności i ograniczenia
wynikające z konieczności
prowadzenia robót z promów – opowiada Przemysław Osowski, Kierownik Budowy w Oddziale Mostowym
Bilfinger Infrastructure.
Zdarzają się sytuacje, że
przy dużym zapotrzebowaniu
na swe usługi firma Servipol
jest zmuszona do podnajmowania ładowarek. Z oczywistych względów stara się, aby
był to sprzęt Merlo. Paweł Pły-

Ładowarka teleskopowa Merlo wyposażona we wciągarkę hydrauliczną skutecznie
zastępuje żuraw samojezdny

V Firma Servipol dysponuje
maszynami Merlo o udźwigu
do 4.500 kg i wysięgiem przekraczającym 25 metrów. Najmniejszą wykorzystywaną ładowarką jest model 26.6, którego wysokość nie przekracza dwóch metrów. Dzięki temu z powodzeniem może
pracować w niskich pomieszczeniach, takich jak podziemne garaże. Zakres zastosowań maszyn poszerza bogata gama narzędzi roboczych.

gnika, umożliwiającej przeprowadzanie inspekcji i drobnych prac budowlano-remontowych na różnego rodzaju
mostach i wiaduktach, podczas których maszyna bazowa przemieszcza się po obsługiwanym obiekcie. Osprzęt
ten cieszy się coraz większym
powodzeniem, bo eliminuje
konieczność angażowania
promu, co w skuteczny sposób przyczynia się do obniżenia kosztów i skrócenia czasu

Większość maszyn, jakimi dysponuje firma Servipol to ładowarki typowo budowlane czyli z obrotowym nadwoziem i wysięgiem do 25 metrów

Osprzęt, z którego najczęściej korzysta Servipol to widły do palet, łyżka, zamiatarka, wciągarka hydrauliczna oraz platforma robocza,
w tym także w odmianie
„Space”. Jest ona podwieszona na specjalnej, dwuczłonowej przedłużce wysię28 Pośrednik Budowlany

trwania takich robót. – Nasza
flota ładowarek Merlo jest
dobrze dobrana, odpowiada
aktualnym potrzebom rynku
budowlanego. Dysponujemy
zarówno nowymi maszynami, jak i kilkunastoletnimi, bo
nie mamy obaw przed starszymi ładowarkami Merlo.

Przy nieprecyzyjnym podjeździe funkcja kilkustopniowego skrętu i przechylenia
nadwozia względem ramy zapobiega konieczności przestawiania całej maszyny

wielu zadań. Kilka z nich pracuje na brzegu Wisły,
na przykład przy montażu
pomostów roboczych, jak też
na promach, skąd odbywa
się dozbrajanie i betonowanie filarów. Pozostałe maszyny znajdują zastosowanie
na części stalowej i kablobetonowej mostu. Wiele prac,
takich jak spawanie konstrukcji stalowych, odbywa
się bezpośrednio z koszy roboczych zamontowanych na ładowarkach Merlo, co jest
znacznie tańsze, szybsze i wygodniejsze niż budowa i przestawianie rusztowań. – Trudno
mi sobie wyobrazić remont
takiego mostu bez ładowarek
Merlo. Maszyny te skutecznie
zastępują dźwigi, a do tego
łatwo się przemieszczają
i nie potrzebują do pracy zbyt
wiele miejsca. Obrotowe nadwozie i dwie osie skrętne z trybem „kraba” eliminują wszelkie

waczewski rozważa zakupy
kolejnych „zielonych” maszyn,
choć zależy to od kondycji
rynku budowlanego. Swą
wierność marce przy ewentualnej rozbudowie floty tłumaczy nie tylko dobrą znajomością ładowarek Merlo, ale także ich niskimi kosztami eksploatacji, zwłaszcza jeśli chodzi o zużycie paliwa. – Spalanie zależy od rodzaju wykonywanej pracy, największe ma
miejsce w przypadku robót
ziemnych, do których tak naprawdę te maszyny nie są przeznaczone. Jeśli natomiast wykorzystuje się je do prac dźwigowych, przeładunkowych albo kiedy pełnią funkcję podestu ruchomego, średnie zużycie
paliwa mieści się w granicach 2,5-3 litrów na godzinę. To
naprawdę rewelacyjny
wynik – podsumowuje
Paweł Pływaczewski.
www.merlo.pl
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ATUT RENTAL – Europejska Wypożyczalnia Roku 2015
Powstały dwadzieścia pięć lat temu ATUT RENTAL otrzymał tytuł Europejskiej Wypożyczalni
Roku 2015 w kategorii małych i średnich firm. To liczące się, prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest przez European Rental Association najlepszym firmom w branży
Rozstrzygnięcie prestiżowego
konkursu miało miejsce trzeciego czerwca 2015 roku
w Rzymie podczas dorocznej
konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Wypożyczalni
(ERA). Jurorzy przyznający tytuł docenili ATUT RENTAL
przede wszystkim ze względu
na profesjonalizm, szybkie
tempo wzrostu, stosowanie
nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, wysokość inwestycji oraz zakres szkoleń
zapewnianych pracownikom.

dysponuje szeroką gamą
sprawdzonych na świecie
nowoczesnych
maszyn
i urządzeń. Wieloletnie doświadczenie sprawia, że
przedstawiciele ATUT RENTAL umieją zidentyfikować
potrzeby klientów i zaproponować rozwiązania najlepiej
dopasowane do warunków
konkretnego projektu budowlanego. Zaangażowani
i wykwalifikowani pracownicy
firmy ATUT RENTAL gotowi
są do natychmiastowej po-

Każdy z piętanstu oddziałów ATUT RENTAL dysponuje samochodami dostawczymi
i zatrudnia wykwalifikowanych serwisantów

ATUT RENTAL jako autoryzowany przedstawiciel Bobcat fachowo doradza w zakresie zakupu odpowiednich maszyn oraz ich najlepszego wykorzystania

Wśród dużych firm tytuł Wypożyczalni Roku 2015 zdobyła firma A-Plant, jedna z czołowych
wypożyczalni sprzętu budowlanego z Wielkiej Brytanii.
Dzięki przeprowadzaniu stałych inwestycji ATUT RENTAL

mocy w trudnych sytuacjach.
Takie zasady stanowią o rozpoznawalnej i uznanej marce
ATUT RENTAL, która od dwudziestu pięciu lat kompleksowo obsługuje klientów w zakresie wynajmu oraz sprzeda-

Dzięki odpowiedzialnemu i zaangażowanemu podejściu ATUT RENTAL wypracował sobie markę godnego zaufania dostawcy najwyższej klasy sprzętu budowlanego

Bogata oferta wynajmu maszyn i urządzeń w ATUT RENTAL pozwala dobrać sprzęt
najlepiej dopasowany do konkretnej pracy

ży nowych i używanych maszyn budowlanych. Każdy
klient, bez względu na wielkość, traktowany jest w ATUT
RENTAL z należytą starannością i uwagą. To dzięki temu od wielu lat z usług firmy
korzystają zarówno największe firmy budowlane, między
innymi Budimex, SKANSKA,
Strabag, jak również średni
i mali przedsiębiorcy.
Każdy oddział ATUT RENTAL
dysponuje samochodami dostawczymi i zatrudnia wykwalifikowanych serwisantów.
Pozwala to na dostarczenie
sprawnego sprzętu na czas.
Na początku tego roku
w piętnastu oddziałach wypożyczalni ATUT RENTAL było
kilkanaście tysięcy maszyn
i urządzeń, zatrudnionych by-

ło około sto pięćdziesiąt
osób, w tym ponad czterdziestu doświadczonych przedstawicieli handlowych.
Co roku ATUT RENTAL otwiera nowe oddziały, tak by obejmować swoimi usługami cały
kraj i wszystkie znaczące inwestycje. Z roku na rok dynamicznie zwiększa się liczebność i asortyment sprzętu
oferowanego przez ATUT
RENTAL. Dzięki bliskiej współpracy z klientami i dzięki odpowiedzialnemu i zaangażowanemu podejściu, ATUT RENTAL wypracował sobie markę
godnego zaufania dostawcy
sprawnego sprzętu, stając się
partnerem w realizacji wielu zróżnicowanych przedsięwzięć.
www.atutrental.com.pl
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Kruszarka szczękowa BB 110 TD
Firma BAT GmbH wprowadzając do produkcji kruszarkę szczękową
BB 110 TD urzeczywistniła swe zamierzenia dotyczące skonstruowania
maszyny cechującej się wysoką wydajnością, pozwalającej się łatwo
przewozić i szybko przygotować do pracy. Takiej, która mogłaby być też
używana do kruszenia mniejszych ilości materiału
BB 110 TD to kruszarka o wielkości gardzieli 1.100x650 mm
oraz ciężarze całkowitym
(wraz z trzyosiowym podwoziem DOLLY) około 40 ton.
Maszyna (wraz z podwoziem DOLLY) ma nastepujące wymiary transportowe:
wysokość: 3.920 mm, szerokość: 2.500 mm oraz długość 13.500 mm.
Kruszarka BB 110 TD wyposażona została w bunkier
o pojemności ok. 6,0 m3
z rusztem szczelinowo-stożkowym od 40 do 45 mm i powierzchnią sita wynoszącą
ok. 1,5 m2. Szczelina może
być regulowana poprzez mechaniczne wsuwanie podkładek stalowych i hydraulicznej

Kruszarka BB 110 TD jest wydajna i nieskomplikowana w transporcie

pompy w zakresie od 45
do 130 mm. Taśma główna
posiada szerokość 1.000 mm
i zrzuca materiał z wysokości 3.010 mm.
Do napędu kruszarki BB 110
TD (Diesel-hydrauliczna) służy sześciocylindrowy silnik
wysokoprężny chłodzony

cieczą firmy DEUTZ. Jednostka rozwija moc 182 kW,
przy 2.100 obr./min i spełnia
najnowsze normy określające dopuszczalną toksyczność spalin.
Do opcjonalnego wyposażenia kruszarki BB 110 TD należą separator magnetyczny,

Oferuje:
Kruszarki szcz´kowe i udarowe
• jako urzàdzenia na ko∏ach, gàsienicach, p∏ozach i stacjonarne
o zdolnoÊci przerobowej od 40 do 300 t/h
Przesiewacze
• jako urzàdzenia na ko∏ach, gàsienicach, p∏ozach i stacjonarne
• przesiewacze b´bnowe o zdolnoÊci przerobowej do 100 m3/h
Sortownie odpadów
• dla gruzu budowlanego i innych odpadów mieszanych
• wykonane wed∏ug ˝yczeƒ klienta
• s∏u˝àce do przesiewania i sortowania: gruzu budowlanego,
mieszanych odpadów budowlanych, odpadów gospodarstwa domowego,
odpadów drzewnych i innych
BAT analizuje problem, znajduje rozwiàzania, planuje, konstruuje,
wykonuje i montuje pojedyncze obiekty oraz ca∏kowite fabryki.
BAT • Bohr- und Anlagentechnik GmbH
Borntalstr. 11, D- 36460 Merkers, Niemcy
tel. +49/36969/546-31, +49/173/3158258, fax +49/36969/546-34
Kontakt: Andreas Redzko (mo˝na mówiç po polsku)
E-mail: BAT_GmbH@t-online.de
Internet: www.BAT-Maschinenbau.de
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taśma boczna do wstępnego
odsiewu, zmiennik obrotów
kruszarki, czujnik kruszenia,
czujnik napełnienia gardzieli,
sterowanie drogą radiową
oraz trzyosiowe podwozie
DOLLY. Użytkownik może się
także zdecydować na tańszą
wersję bez podwozia DOLLY,
wówczas odpada też konieczność montażu czterech
podpór hydraulicznych.
Materiał po kruszeniu (tak,
jak we wszystkich kruszarkach BAT GmbH) posiada regularną formę ziarna i małe
ilości nadziarna. Ponadto kruszarkę cechuje duża wydajność, niskie zużycie paliwa
oraz wysoka wytrzymałość
części ścieralnych.
Urządzenia firmy BAT Bohrund Anlagentechnik GmbH
pracują w wielu krajach, takich jak: Polska, Dania, Włochy, Austria, Holandia, Hiszpania, Izrael, Rosja,
Litwa, Łotwa, Węgry
oraz Białoruś.
www.bat-maschinenbau.de
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FLEXCO – łatwa praca w najtrudniejszych warunkach
Podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego, które odbędą się w dniach 8-11 września w Katowicach, firma FLEXCO zaprezentuje swą ofertę w zakresie łączenia, konserwacji, naprawy i czyszczenia taśm przenośników transportowych
Ekspozycja obejmować będzie między innymi mechaniczne łączniki taśm przenośnikowych (FLEXCO zaprezentuje kompleksową ofertę
wraz ze swym lokalnym partnerem, firmą MAS Sp. z o.o.),
których montaż odbywa się
błyskawicznie nawet w ekstremalnych temperaturach
panujących w podziemnych kopalniach. Oprócz tego targowi goście będą mogli zapoznać się z dystrybuowanymi przez FLEXCO Europe GmbH komponentami
zapewniającymi bezawaryjną
i płynną eksploatację przenośników taśmowych.
W zakładach górniczych zarówno ludzie, jak i sprzęt narażeni są permanentnie
na pracę w trudnych warunkach. W takim środowisku
awaria urządzenia prowadzi
do komplikacji i negatywnych
skutków. Jeżeli przenośnik
z jakichkolwiek przyczyn zostaje zatrzymany, to w rezultacie dojść może do utraty
połowy lub więcej dnia pracy.
Niezależnie od czynników zewnętrznych konserwacja i naprawa przenośników taśmowych odbywać się musi z zachowaniem najwyższej staranności i jakości przeprowadzonych prac. Napraw taśm
gumowych najczęściej dokonuje się metodą wulkanizacji.
W zależności od temperatury
otoczenia proces ten trwać
może od czterech do nawet
sześciu godzin. Ponadto końce taśmy muszą zostać odpowiednio
przygotowane
i poddane specjalnej obróbce. Czasami starsze zużyte
taśmy mogą po prostu nie
nadawać się do łączenia
w prasie wulkanizacyjnej.
Za pomocą mechanicznych
połączeń FLEXCO – zależnie od szerokości i grubości

taśmy – może zostać ona
połączona w czasie poniżej
sześćdziesięciu minut. Zastosowanie rozwiązań FLEXCO
gwarantuje wysoką jakość
wykonania połączenia, jego
długą żywotność i prostą instalację. Wszystko to znacząco skraca czas przestoju
przenośnika taśmowego.
FLEXCO oferuje różne typy
połączeń do taśm o grubości
od trzech do trzydziestu milimetrów oraz wytrzymałości
do 3.500 N/mm. Aby osiągnąć jak najdłuższą żywotność połączenia, należy je
wykonać z materiału najlepiej pasującego do temperatury i warunków pracy danego przenośnika. FLEXCO
oferuje połączenia rozłączne
lub nierozłączne.
Transport materiałów oblepiających taśmę podnosi
w efekcie koszty eksploatacyjne przenośnika. Aby rozwiązać ten problem firma
FLEXCO oferuje skrobaki
przenośnikowe, które pozwalają sprawnie oczyścić
taśmę z przywierającego
do niej materiału. Skrobaki
w zależności od potrzeb
wyposażone mogą być
w ostrze z tworzywa sztucznego lub z utwardzanej stali.
Często przenośnik taśmowy wyposażony zostaje
w system skrobaków. Główny służy do usuwania większych zanieczyszczeń, zaś
jeden lub wiele skrobaków
dodatkowych służy do usuwania resztek zabrudzeń.
Zapewnia to wysoką, bo
sięgającą dziewięćdziesięciu procent skuteczność
działania skrobaków, dzięki
czemu użytkownik ponosi mniejsze nakłady na utrzymanie przenośników w dobrym stanie technicznym, co
w istotny sposób zmniejsza

liczbę przestojów spowodowanych awarią. Ważnym
czynnikiem ograniczającym
straty materiału jest korygowanie naprężenia taśmy przenośnika. FLEXCO oferuje systemy korygujące nieprawidłowe prowadzenie taśmy przenośnika. Za pośrednictwem
sensorów rozpoznawane jest
krzywe prowadzenie taśmy,
a jej tor natychmiast korygowany. Dodatkowo w ten sposób zmniejsza się ryzyko wystąpienia uszkodzeń mechanicznych krawędzi taśmy.
Inną częstą przyczyną strat
przenoszonego materiału są
naprężenia występujące podczas nakładania materiału
na przenośnik. Aby temu zapobiec FLEXCO instaluje
specjalne przekładki, których
zadaniem jest rozproszenie

energii udaru i zredukowanie
szkodliwych wibracji. Firma
zaprezentuje także odporne
na zużycie okładziny bębnów
napędowych z gumy i ceramiki. Ich właściwości zapobiegają fałdowaniu się taśmy przenośnika. Dobranie odpowiedniej okładziny bębna napędowego optymalizuje równomierny rozkład sił na taśmę.
W kompleksowej ofercie firmy znajdują się również narzędzia do konserwacji taśm.
FLEXCO oferuje na przykład
różne elektryczne i ręczne
przecinaki. Umożliwiają one
otrzymanie czystych, równo
przyciętych zakończeń taśm
przenośnikowych. W ten
sposób umożliwia
się optymalny montaż połączeń taśm.
www.flexco.com
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Posbud on Tour – 9 -13 czerwca 2015
Tego jeszcze nie było! Bywaliśmy już na zawodach operatorów
w Maladze, Paryżu, Turynie, Nadarzynie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu
i Kielcach, ale nigdy drogi nie powiodły nas za wschodnią granicę

Ekipa Posbud on Tour wraz z gospodarzami Case Rodeo. Od lewej: Michał Markiewicz, Łukasz Jóźwiak (CNH), Jacek Barański,
Andris Bruzs (Intrac Latvija), Magdalena Ziemkiewicz i Karol Wójtowicz. W tle Lancia Voyager z parku prasowego FCA Poland

Finały Case Rodeo odbywają
się w całej Europie, a nawet
poza nią. Dlaczego więc tyle
mówi się o państwach bałtyckich, o wyjątkowej atmosferze, jaka panuje tam podczas
eliminacji? Postanowiliśmy to
sprawdzić! Na zaproszenie
Case Construction i firmy Intrac Group nasza ekipa ruszyła na wschód, a konkretnie
do Rygi, gdzie na 11 czerwca
zaplanowano Rodeo Case.
W tym roku zorganizowano je
wspólnie dla Litwy, Łotwy i Estonii w jednym miejscu i czasie. Kraje bałtyckie przeżywają gospodarczy kryzys, zatem
taka „składkowa” opcja była
wygodna dla wszystkich.
Istotny jest też fakt, że we
wszystkich trzech krajach dealerem maszyn marki Case
jest Intrac Group. Rodeo Case było zatem wspólne.
Pierwsze wrażenia po przyjeździe do siedziby Intrac Latvija
to widok tłumu uczestników,
zarówno zawodników, jak i kibiców. Powie ktoś – a cóż
32 Pośrednik Budowlany

Wizyta na Łotwie stała się okazją do zapoznania się z funkcjonowaniem tamtejszego rynku. Opowiada nam o tym szef Grupy Intrac Carl Lejionhielm

Szef wydawnictwa Jacek Barański przy pomocy internetu zarządza swoją firmą
nawet zza granicy. Z prawej uścisk dłoni z szefem Intrac Latvija Andrisem Bruzsem

w tym dziwnego, przecież to
były trzy kraje, a nie jeden.
Warto zatem przypomnieć, że
Łotwa ma niespełna 2 miliony
obywateli, Litwa 2,9, a Estonia 1,3 miliona. W szranki
Case Rodeo stanęło 46 operatorów wyłonionych wcześniej w eliminacjach. Co ciekawe, operatorzy z Litwy i Estonii musieli wstać we czwartek naprawdę wcześnie rano,
by dotrzeć do Rygi na czas,
z pewnością bardzo późno
też wrócili do domów. Widać
jednak, że udział w Rodeo ma
dla nich wielkie znaczenie.
Starają się wypaść jak najlepiej, a po wykonaniu zadania
entuzjastycznie dopingują kolegów-konkurentów.
Ciekawostką był wybór języka, w jakim komunikowano
się z uczestnikami zawodów.
Mimo że trzy kraje określane
są wspólną nazwą „bałtyckie”,
ich języki nie są do siebie podobne. Zawody prowadzono
zatem po rosyjsku. Dziedzictwo panowania na tych terenach Związku Radzieckiego
jest na tyle silne, że język ten
zna większość Litwinów, Łotyszy i Estończyków. Choćby
z czasów służby wojskowej.
Ponadto kiedy przyjrzeć się
danym demograficznym, to
i na Łotwie, i w Estonii nadal
ponad jedną czwartą mieszkańców stanowią Rosjanie.
Eliminacje Case Rodeo we
wszystkich krajach przeprowadza się według tych samych zasad. Nie było tu zatem żadnych wymyślnych
konkurencji. W oczy rzucał
się jednak entuzjazm zawodników, wokół każdego stanowiska gromadziły się grupy operatorów zagrzewających do walki swoich rywali.
Budujące! Dzień zmagań minął nam niezwykle szybko.
Po południu było już wiadomo, którzy z operatorów będą reprezentować swoje kraje na finałowym Rodeo w Paryżu. Zwycięzcami okazali
się Kert Kaleliste (Estonia),
Darius Burzius (Litwa) oraz
Raivis Krustins (Łotwa). Już
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w październiku spotkamy się
z nimi ponownie w Case Customers Centre w podparyskim Monthyon.
Korzystając z okazji zwiedziliśmy siedzibę gospodarza
Rodeo – łotewskiego Intraca.
W czasach sowieckich
na Łotwie dominowały wyraźnie dwie marki maszyn
budowlanych – Caterpillar
i Komatsu. Obecnie, dzięki
działaniom Intrac Latvija
marka Case zyskała na prestiżu. Ocenia się, że udziały
Case Construction w rynku
łotewskim sięgają piętnastu
procent. Łotewski dealer ma
pomysły, by nadal je zwiększać i wzmacniać prestiż
marki. Jednym z nich jest organizowanie imprez, takich
jak Case Rodeo. Nie było by
to oczywiście możliwe bez
Case Construction. Producent nieustannie wspiera
dealera w działaniach promocyjnych. Rozmawialiśmy
o tym z przedstawicielem
CNH Łukaszem Jóźwiakiem,
który opiekuje się rynkami
Europy Środkowej i Wschodniej, a w Rydze wręczał nagrody zwycięzcom. W inauguracyjnej wyprawie Posbud on Tour udział wzięli: Jacek Barański (szef wydawnictwa), Magdalena Ziemkiewicz
(autorka PosBudNews, fotograf, kierowca wyprawy), Michał Markiewicz (fotograf,
operator kamery) oraz Karol
Wójtowicz (fotograf, kierowca wyprawy). Wygodną
i bezpieczną podróż, podczas której przejechaliśmy 2.500 km, zapewnił nam
samochód Lancia Voyager
Gold 2,8L AT6. Pojazd wręcz
luksusowy, do naszej dyspozycji były nawet wysuwające
się z sufitu ekrany odtwarzacza Blu-ray!
Dokąd pojedziemy następnym razem? Kto zaprosi ekipę Posbud on Tour, by zapewnić sobie unikatową relację zespołu profesjonalistów. Sami
jesteśmy ciekawi!

Więcej zdjęć: www.posbud.pl

Tegoroczne finały Rodeo Case zorganizowano wspólnie dla Litwy, Łotwy i Estonii w jednym miejscu i czasie. Kraje bałtyckie przeżywają
gospodarczy kryzys, zatem taka „składkowa” opcja okazała się łatwa do zaakceptowania dla wszystkich

www.posbud.pl
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Dressta – piaskiem po gąsienicach
Największe spycharki gąsienicowe marki Dressta ze Stalowej Woli – TD-40E Extra pracują
nie tylko w kopalniach węgla brunatnego czy wielkich kamieniołomach, ale także w kopalniach... piasku. Choć wydawać by się mogło, że maszyna o mocy silnika ponad 500 KM i masie eksploatacyjnej 67 ton jest zbyt potężna, żeby urabiać ten surowiec mineralny, to specjaliści z Kopalni Piasku Kwarcowego „Grudzeń Las” są zupełnie innego zdania
Na Oddziale Przeróbki Piasku w Mniszkowie piaskowiec urabiany jest mechanicznie za pomocą spycharki gąsienicowej wyposażonej w potężny lemiesz półwklęsły o pojemności prawie 19 m³ i zrywak jednozębny, który może penetrować grunt na głębokość
do 1,30 metra. Jego siła zagłębiania wynosi 200 kN,
a siła wyrywająca – 612 kN!
Niezwykle istotnym parametrem spycharki jest także siła uciągu, która w przypad-

stępnie urobek trafia do kruszarek walcowych w dziale
przeróbki. Tam też powstają
najwyższej jakości piaski formierskie i szklarskie.
Zasoby piaskowca pod Mniszkowem będą wykorzystywane
przez dziesiątki lat. Dwa metry
pod tymi złożami występuje
potężny zbiornik bardzo czystej wody pitnej o strategicznym znaczeniu dla kraju. Poziom wody to 188, a dolna strefa surowca 190 metrów
nad poziomem morza, poniżej
której nie wolno już go wydo-

ne w latach 1996-2000
(z liczbą motogodzin od dwudziestu do czterdziestu tysięcy), dwie o mocy 140 KM
(TD-15C) oraz sześć ładowarek kołowych Ł-34. Ze wzglę-

godzin. Na decyzję o zakupie wpływ miała dobra opinia na temat jej poprzedniczki TD-40B, która jest eksploatowana w kopalni od roku 2002 i w ciągu tego cza-

O zakupie spycharki TD-40E Extra w głównej mierze zadecydowała dobra opinia
o jej poprzedniczce eksploatowanej w kopalni nieprzerwanie od roku 2002

W Kopalni Piasku Kwarcowego „Grudzeń Las” bardzo dobrze ocenia się współpracę z obsługą serwisową ze Stalowej Woli

ku TD-40E Extra wynosi 1.050 kN (na pierwszym
biegu). Dlatego podstawowym zadaniem stalowego
kolosa jest zrywanie podłoża, w wyniku czego otrzymuje się mieszaninę piasku
i odłamków skalnych. Następnie urobek podpychany
jest lemieszem pod środek
załadowczy, którym z reguły
jest ładowarka kołowa. Ładowarka wrzuca urobek
do kruszarki lub kosza załadowczego, gdzie następuje
jego pierwszy stopień kruszenia przed transportem
na przenośniki taśmowe. Na34 Pośrednik Budowlany

bywać, żeby nie zanieczyścić
wody. Poziom gruntu kopalni
to 235 metrów nad poziomem
morza. Tak więc maszyny pracują w wyrobisku o głębokości
dochodzącej do 45 metrów.
Pierwsze maszyny budowlane wyprodukowane w Stalowej Woli zawitały do Kopalni
Piasku Kwarcowego „Grudzeń Las” na początku
lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia. Obecnie w kopalni (na dwóch złożach)
eksploatowane są: dwie spycharki o mocy silnika ponad 500 KM, cztery o mocy 320 KM (TD-25G zakupio-

Podstawowym zadaniem stalowego kolosa jest zrywanie podłoża, w wyniku czego
otrzymuje się mieszaninę piasku i odłamków skalnych

du na to, że na wyrobisku panuje wysoka temperatura
i wilgotność oraz duże zapylenie, wszystkie z wymienionych maszyn pracują w bardzo ciężkich warunkach.
Spycharka TD-40E Extra
eksploatowana jest w systemie dwuzmianowym i do tej
pory przepracowała pięćset

su bezawaryjnie przepracowała piętnaście tysięcy godzin. Nowa spycharka wykorzystywana jest nie tylko
na wyrobisku i przy przemieszczaniu urobionych
mas pod środki załadowcze, ale służy także do zdejmowania i hałdowania nadkładu. – Maszyna spełnia
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wszystkie stawiane jej przez
nas wymogi. Wysoka wydajność, mocny i ekologiczny
silnik firmy Cummins spełniający europejskie standardy emisji spalin i poziomu
hałasu, pojemny lemiesz,
dobre wyciszenie wewnątrz

li – mówi Marek Piekarski,
nadsztygar ds. wydobycia.
Nie bez znaczenia dla kierownictwa kopalni pozostają kwestie ekologii, ponieważ spółka działa w otulinie
Parku
Krajobrazowego
oraz Rezerwatu Ośrodka

Urabianie złoża spycharkami wyposażonymi w zrywak zapewnia stabilność uformowanych skarp i zboczy oraz wyklucza groźbę powstania szkód górniczych

Wydawać by się mogło, że stalowowolski kolos jest zbyt potężny, by pracować
w kopalni piasku, ale praktyka zadaje kłam tej tezie…

kami wyposażonymi w zrywak zapewnia stabilność
uformowanych skarp i zboczy
oraz wyklucza groźbę powstania szkód górniczych.
Stalowowolskie spycharki wykorzystywane są przez cały
rok. W okresie postoju wydobycia surowca (od połowy listopada do marca) maszyny
ściągają oraz formują nakład.
Jego grubość wynosi od kil-

czystości surowca, który zajmuje obszar trzydziestu pięciu
kilometrów
kwadratowych.
Znajdujące się w tym rejonie
złoża dostarczają surowca dla
przemysłu szklarskiego w ilości
ponad sześćdziesiąt procent
rocznej produkcji w Polsce.
Natomiast samo złoże „Grudzeń Las” dostarcza tony surowców formierskich zaspokajając blisko siedemdziesiąt

Piaskowiec urabiany jest za pomocą spycharki gąsienicowej wyposażonej w potężny lemiesz półwklęsły i zrywak jednozębny

kabiny czy większy komfort
pracy operatora niż w starszym modelu, to zalety jakie
sobie bardzo cenimy. Operator wykonuje codzienną
obsługę techniczną tej spycharki, która nie jest zbyt
skomplikowana. Nasi operatorzy posiadają długi staż
pracy i nie są to przypadkowi ludzie, potrafią dbać
o maszyny. Dzięki temu
koszty eksploatacyjne spycharki są satysfakcjonujące.
Również bardzo dobrze oceniam współpracę z obsługą
serwisową ze Stalowej Wo-

Hodowli Żubrów. Produkcja
prowadzona jest bezodpadowo dzięki zapewnionemu
zbytowi na wszystkie produkty hydroklasyfikacji. Używana w tym procesie woda
krąży w obiegu zamkniętym.
Negatywne wpływy eksploatacji nie wykraczają poza wyrobisko i nie przenikają
do środowiska. Kilkadziesiąt
hektarów przekształconych
terenów zostanie zrekultywowanych w kierunku rolno-leśnym oraz wodno-leśnym.
Przyjęty przez kopalnię sposób urabiania złoża spychar-

Spycharka TD-40E Extra eksploatowana intensywnie w systemie dwuzmianowym
do tej pory przepracowała pięćset godzin

ku do osiemnastu metrów,
zaś warstwa złoża dochodzi
do trzydziestu pięciu metrów. Złoża KPK „Grudzeń
Las” znajdują się w jednym
z głównych w Polsce źródeł
surowców szklarskich i formierskich, tak zwanej Niecce Tomaszowskiej leżącej
na północny-wschód od Gór
Świętokrzyskich. Nie ma ona
sobie równych na obszarze
całego kraju pod względem

procent produkcji krajowej.
Odbiorcami piasków jest
przemysł szklarski, motoryzacyjny, ceramiczny (kaolin),
chemiczny (spoiwa i kleje),
maszynowy, hutniczy (odlewnie), górnictwo oraz energetyka, budownictwo (kruszywa), rolnictwo, a także ochrona środowiska naturalnego
(żwirki filtracyjne).
www.dressta.pl
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Liebherr PR 736 potwierdza swą renomę
PR 736 – spycharka szóstej generacji Liebherr imponuje niezawodnością i wydajnością przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów eksploatacyjnych i emisji szkodliwych substancji. Wszystko to
niezależnie od warunków, w jakich przychodzi pracować maszynie
Liebherr PR 736, podobnie
jak wszystkie spycharki i ładowarki gąsienicowe tego
producenta, wyposażona została w napęd hydrostatyczny. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania prędkość
obrotowa silnika utrzymywana jest na niemalże stałym
poziomie. Oznacza to, że
podzespoły układu napędowego i inteligentny układ
zarządzania pracą silnika
Liebherr są optymalnie
zsynchronizowane. Gwarantuje to najwyższą efektywność przy jednoczesnym zachowaniu niskiego zużycia paliwa. Spycharki Liebherr najnowszej generacji wyposażono w elektronicznie regulowany układ sterowania jazdą ze
zintegrowaną funkcją Eco.
Dzięki temu operator zyskuje
możliwość efektywnego wykonania zadań przy zminimalizowanych kosztach. System
zapewnia także w sposób permanentny i całkowicie automatyczny ekonomiczną eksploatację podzespołów układu
napędu jezdnego maszyny.
Kolejną nowością zastosowaną przez konstruktorów
nowych spycharek Liebherr
jest proaktywne dopasowywanie mocy. Większe wychylenie joysticka podnoszące wartość siły uciągu
powoduje aktywne zadziałanie układu sterującego pracą silnika przygotowujące
układ napędowy na podwyższone zapotrzebowanie
na moc. Oznacza to znaczne
przyspieszenie reakcji maszyny. W celu ułatwienia
montażu
automatycznych
systemów sterowania pracą
maszyn, Liebherr proponuje
w nowych spycharkach gąsienicowych fabryczne wyprowadzenia instalacji kom36 Pośrednik Budowlany

patybilne z rozwiązaniami
wszystkich uznanych producentów tego typu systemów.
Nowoczesne wzornictwo nowej generacji spycharek gąsienicowych, z łagodnie opadającymi krawędziami i panoramicznymi przeszkleniami
także w obrębie drzwi, zapewnia operatorowi dobrą widoczność na obszar roboczy
i osprzęt maszyny. Widoku
ponad pokrywą silnika nie

trybu pracy odbywa się błyskawicznie. W spycharce gąsienicowej PR 736 zastosowano wyświetlacz systemowy
sterowany dotykiem. Posiada
on budowę modułową, co
umożliwia jego niemal nieograniczoną
rozbudowę.
Można z nim zintegrować dodatkowe opcje, takie jak kamery cofania lub układ sterowania klimatyzacją, które także będą prezentowane na wy-

Spycharka Liebherr PR 736 wyposażona została w napęd hydrostatyczny. Maszyna
jest tania w utrzymaniu, niezawodna i niezwykle efektywna

przesłania „komin” układu
wydechowego. Doskonała widoczność z kabiny we wszystkich kierunkach wpływa nie
tylko na zwiększenie efektywności pracy, ale także na podniesienie jej bezpieczeństwa.
W spycharce PR 736 zastosowano całkowicie nową kabinę. Konstruktorzy zadbali
szczególnie o ergonomię
miejsca pracy operatora.
Komfortowy fotel ze zintegrowanym czujnikiem automatycznie rozpoznającym obecność obsługującego maszynę sprawia, że nie musi on
każdorazowo uruchamiać
dźwigni bezpieczeństwa.
Optymalna prędkość jazdy
do wykonania konkretnego
zadania może być programowana. Wybór odpowiedniego

świetlaczu. Nowe spycharki
gąsienicowe firmy Liebherr
mogą być opcjonalnie doposażane w alternatywne elementy obsługi, takie jak pedały hamulca „Inch” lub różnego
rodzaju sensory monitorujące
pracę wszystkich newralgicznych układów maszyny.
W celu optymalnego doświetlenia obszaru pracy maszyny
zastosowano wysokowydajne
diody świetlne LED. Umożliwiają one bezpieczną i wydajną pracę także w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, a nawet w nocy. Modułowa budowa układu dodatkowego oświetlenia pozwala
go łatwo rozbudowywać,
a tym samym dostosowywać
do konkretnych potrzeb danego placu budowy.

Centralnie rozmieszczone
punkty konserwacyjne, szeroko otwierane klapy serwisowe, wysoko odchylana kabina i opcjonalna możliwość
zastosowania systemu wychylania chłodnicy znacząco przyspieszają przebieg
prac konserwacyjnych ograniczając do niezbędnego
minimum bezproduktywne
przestoje. Okresy wymiany
cieczy eksploatacyjnych są
w nowej spycharce PR 736
wyjątkowo długie. Dla oleju
hydraulicznego mogą wynosić one – w zależności od zastosowania i regularności
kontroli kondycji – nawet
do 8.000 godzin.
Mechanizmy napędowe najnowszej generacji spycharek
Liebherr zostały zaprojektowane całkowicie od nowa. Zastosowano w nich koło prowadzące o wyraźnie większej średnicy. Powoduje to wydłużenie
okresu eksploatacji łańcucha
gąsienicowego i koła prowadzącego. W maszynach pracujących w kontakcie z materiałami
abrazyjnymi opcjonalnie zastosować można mechanizm tulei
obrotowych. Oprócz możliwości
pełnej wymiany dodatkową zaletę tego rozwiązania stanowi
znacznie wydłużony okres bezawaryjnej eksploatacji.
Spycharka jest seryjnie wyposażona w system telematyczny Liebherr LiDAT. Z jego pomocą można skutecznie zawiadywać pracami serwisowymi, otrzymywać komunikaty
ostrzegawcze o wszelkich odstępstwach od normy w pracy
maszyny. Zarządzający flotą
maszyn może także śledzić
pozycję spycharki oraz zapoznawać się z danymi w zakresie zużycia paliwa oraz
poziomu cieczy eksploatacyjnych. W zależności od rodzaju abonamentu dane w systemie LiDAT aktualizowane są
kilka razy dziennie. Użytkownik może je odczytywać
i analizować za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
www.liebherr.pl
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Innowacyjność = Mecalac!
Innowacyjność jest ideą przewodnią konstruktorów maszyn Mecalac. Powinna stać się ona
mottem dla przedsiębiorców, którzy każdego
dnia zmagając się z trudną rzeczywistością muszą myśleć o rozwoju swojej firmy
Dlaczego właśnie maszyny
Mecalac mogą skutecznie
przyczynić się do rozwoju firmy? Co wyróżnia Mecalaca
spośród morza ofert innych
producentów maszyn budowlanych? Wiadomo nie od dziś,
że każda koparka Mecalac to
tak naprawdę cztery maszyny
w jednej! Obojętne czy będzie to szybkobieżna midikoparka z serii MCR (6, 8 i 10 tony), flagowy model 12MTX,
czy też czternastotonowa koparka 714MWe… Każda
z tych maszyn w pełni efektywnie pracować może jako
koparka, ładowarka, podnośnik „podnieś i przewieź” – dzięki zastosowaniu
wideł – oraz jako nośnik różnego typu osprzętu (na przykład zagęszczarek, strugarek,
pił do asfaltu, mieszalnika
do betonu, młotów hydraulicznych, kosiarek do poboczy, nożyc do żywopłotu). Zaskoczeniem dla wielu – wśród
nich bywają nawet fachowcy
z branży – jest fakt, że innowacyjność produktów Mecalac opiera się przede wszystkim na prostocie zastosowanych rozwiązań. Wszystko
po to, aby płynnie połączyć
komfort pracy oraz precyzję
użytkowania wszelkiego rodzaju narzędzi hydraulicznych. Dlatego też poszczególne narzędzia robocze
można zmieniać z kabiny
w ciągu zaledwie kilku sekund dzięki Active Lock, szybkozłączu Mecalac z blokowaniem mechanicznym i zabezpieczeniem hydraulicznym.
Wszechstronność maszyn
Mecalac daje ich użytkownikom możliwość zrealizowania
niemal każdego zadania
na placu budowy. Zamiast
rozpychać się wśród konku38 Pośrednik Budowlany

rentów łokciami, lepiej użyć
do tego Mecalaca!
Każda z koparek francuskiego producenta w standardzie
zaopatrzona jest w wyjątkowy
mechanizm ramienia przegubowego, który umożliwia pracę w pobliżu maszyny, ale
także w odległości do 9 metrów (model 714 MWe) bez

niu ramienia Mecalac i pełnego obrotu maszyny o 360°.
Uniwersalność konstrukcji
wysięgnika była dopracowywana przez ponad trzydzieści
pięć lat, nie dziwi więc wydajność łyżki koparkowej, ładowarkowej i wideł. Ale spryt
maszyn Mecalaca to także finezja ruchu możliwa dzięki
ich kompaktowym wymiarom! Wyjątkowo mały promień skrętu plus przeciwwaga praktycznie nie wychodząca poza obrys maszyny sprawiają, że niezależnie od tego,
czy są to roboty drogowe,
czy praca pośród gęstej zabudowy, maszyny Mecalac

Innowacyjność maszyn Mecalac opiera się na prostocie rozwiązań. Wszystko po to, aby
płynnie połączyć komfort pracy oraz łatwość użytkowania wszelkiego rodzaju osprzętu

konieczności jej przestawiania. Opatentowane przez Mecalaca sprzęganie siłowników zapewnia doskonałą koordynację ruchów urządzenia. Amplituda ramienia w połączeniu z niesamowitą precyzją i mocą podczas pracy
umożliwia wykonywanie wykopów równie łatwo, co
sprawnie, zarówno z bliska,
jak i z daleka. Bez wątpienia
wyjątkowy zasięg trzyczęściowego ramienia przegubowego Mecalac rewolucjonizuje załadunek. Umożliwia
bowiem czerpanie z samochodu bez wysiłku, zasypywanie za przeszkodą, pozyskiwanie materiałów z miejsc
zagłębionych (kanały, baseny). A wszystko to z wyjątkową łatwością dzięki połącze-

praktycznie bez wysiłku potrafią wręcz przenosić góry!
Wspominając o zaletach maszyn Mecalac nie należy zapominać, jak bardzo producent
stawia na bezpieczeństwo
i komfort pracy operatora.
Wprost nie do przecenienia są
więc takie elementy, jak panoramiczna, komfortowa kabina,
przednia szyba całkowicie
składana pod sufitem maszyny, czy też odpowiednia budowa miejsca pracy operatora
spełniająca wymogi bezpieczeństwa FOPS i ROPS.
Na koniec warto wspomnieć
jeszcze jedną bardzo ważną
cechę tych prostych, a jednocześnie wyrafinowanych maszyn, a mianowicie ich moc.
Nie trzeba długo studiować parametrów technicznych, aby

zauważyć, że zastosowanie
jednostek napędowych oraz
elementów układu hydraulicznego najlepszych producentów (silniki Deutz, pompy Rexroth) przekłada się na świetne
osiągi maszyn Mecalac.
Wspominając o gamie produktów Mecalac należy wyróżnić serię maszyn bardzo
dobrze oddających istotę
koncepcji francuskiego producenta. Konstruktorzy ładowarek sztywnoramowych AS
również postawili na ponadprzeciętną zwrotność, a tym
samym możliwość szerokich
zastosowań w warunkach niewielkiego obszaru roboczego. Ponadto dzięki wyposażeniu ładowarki w system
Booster udało się im zwiększyć udźwig maszyn o trzydzieści procent. Konstrukcja
smukłego wysięgnika typu
„monoboom” umożliwiła powiększenie przestrzeni roboczej między kołami o trzydzieści dwa procent. W efekcie
pozwala maksymalnie wykorzystać przestrzeń do obrotu.
Jeśli dodamy do tego cztery
koła skrętne, otrzymujemy
maksimum stabilności i zwinności, czyli to, co inżynierowie firmy Mecalac dopracowali do perfekcji.
Podsumowując – kinematyka
wysięgnika, szybkozłącze,
kompaktowe rozmiary oraz
wyjątkowa precyzja, z jaką
maszyny Mecalac się poruszają, stanowią gwarancję
maksymalnej elastyczności
dostosowanej do każdych
warunków pracy. To kluczowy czynnik rentowności
na budowie! Połączenie tak
wielu elementów jest również
cechą wyróżniającą te niesamowite maszyny spośród innych. Z pewnością w szerokiej gamie produktów Mecalac każdy znaleźć może model odpowiedni dla siebie.
Stając się jego właścicielem
można będzie skupić się
na podejmowaniu
wyzwań, a problemy
rozwiążą się same!
www.mecalac.pl
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Maszyny LiuGong w „kopalni” żużla hutniczego
Firma Ekoprod od sześciu lat obsługuje hałdę żużla hutniczego zlokalizowaną obok krakowskiego oddziału huty ArcelorMittal Poland S.A.
Jej zadanie polega na produkcji kruszyw alternatywnych, do której jest
wykorzystywanych aż jedenaście maszyn roboczych LiuGong
Produkcja kruszywa trafiającego głównie do budowy
dróg odbywa się tuż
przy ścianie wyrobiska. Pozyskiwanie, załadunek żużla
do przerobu oraz kruszyw
na środki transportu jest realizowany za pomocą ładowarek kołowych i koparek gąsienicowych. Większość z nich
to sprzęt marki LiuGong.
– Współpracę z firmą Waryński
Trade, poprzez którą kupowaliśmy te maszyny, rozpoczęliśmy w roku 2010. Postawiliśmy na sprzęt LiuGonga,
bo był on o wiele tańszy niż
oferowany przez największe
światowe koncerny, a na dodatek jego parametry właściwie nie odbiegały od maszyn
Cat, Komatsu czy Volvo – opowiada Leszek Krawczyk, prokurent firmy Ekoprod odpowiedzialny za prace na terenie krakowskiej zwałki.

Ekoprod dysponuje dwiema koparkami hydraulicznymi LiuGong 936LC, jedna pracuje na zwałce w Krakowie, druga w Bytomiu. Ze względu na bardzo dobre osiągi
i niskie zużycie paliwa, obie pełnią funkcję maszyn produkcyjnych

kim składają się zużycie paliwa i serwis. – Zużycie paliwa
naszych ładowarek LiuGong
utrzymuje się na umiarkowanym poziomie, ale jest nieco
wyższe niż na przykład podobnej klasy maszyn Volvo. Wynika to z faktu, że nasze maszyny pochodzą z lat 2010-2011,
kiedy to LiuGong do napędu
układów hydraulicznych stosował jeszcze pompy zębate, wymagające wyższych obrotów
silnika. Teraz są już montowane pompy wielotłoczkowe lub
łoptakowe, więc zużycie paliwa obniżyło się. Oprócz samych maszyn, znacznie tańszy
jest także serwis Waryński Trade, bo nieporównywalnie
niższe są ceny części zamiennych. Do ich dystrybucji również nie mam zastrzeżeń. Najbardziej rotujące, eksploata-

dardowych kompletacjach.
Wyjątkiem są nieco większe
łyżki w ładowarkach pozwalające optymalnie wykorzystać
ich osiągi. – Praca, jaką wykonują nasze maszyny jest bardzo ciężka, głównie ze względu na ekstremalne warunki panujące na zwałce hutniczej,

Na zwałce przy krakowskiej hucie „rządzą” ładowarki kołowe LiuGong. Na siedemnaście maszyn tego typu wykorzystywanych przy produkcji alternatywnego kruszywa, aż dziewięć zostało dostarczonych przez firmę Waryński Trade

Zdaniem Leszka Krawczyka, prokurenta firmy Ekoprod odpowiedzialnego za obsługę hałdy hutniczej w Krakowie maszyny LiuGong w niczym nie ustępują odpowiednikom światowych marek, a są od nich ponad połowę tańsze

Firma wykorzystuje łącznie
dziewięć ładowarek kołowych LiuGong. Są to modele 856 III, 862 III, 877 III i 888 III.
W przypadku koparek gąsienicowych LiuGong zdecydowano się na modele 922LC
i 936LC. Wszystkie maszyny
zostały dostarczone w stan40 Pośrednik Budowlany

wysoką temperaturę i duże zapylenie. Przez większą część
roku maszyny eksploatujemy
na wydłużonych zmianach.
Stąd też niektóre LiuGongi mają już przebiegi rzędu dziesięciu tysięcy godzin. Przez ten
czas w żadnej z tych maszyn
nie doszło do poważniejszej

awarii, która wyłączyłaby ją
z produkcji. Ze względu na duże zapylenie, zwłaszcza latem
gdy występuje mniej opadów,
konieczna jest jedynie częstsza wymiana filtrów. Zmienialiśmy też nakładki na zęby łyżek, ale godne podkreślenia
jest to, że wciąż wykorzystujemy oryginalne narzędzia robocze. Mimo intensywnej eksploatacji nie uległy one bowiem
znacznemu wytarciu – tłumaczy Leszek Krawczyk.
Przy stałym zaangażowaniu
tak wielu jednostek sprzętowych, kluczową rolę odgrywają całkowite koszty ich eksploatacji, na które przede wszyst-

cyjne części są dostępne
od ręki, a na nietypowe trzeba
poczekać góra kilka dni. Cenię
też sobie szybką reakcję serwisu na zgłoszenie awarii i dobre
rozeznanie mechaników w zaistniałych problemach – podsumowuje Leszek Krawczyk.
Ekoprod ma swoją siedzibę
w Bytomiu, gdzie w podobnym zakresie obsługuje byłą
hutę „Bobrek”. Tam również
są wykorzystywane maszyny
LiuGong: pięć ładowarek kołowych (modele 856 III, 862 III
oraz 877 III) oraz jedna koparka gąsienicowa – 936LC.
www.warynski-trade.com.pl
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Intrac Group – wszyscy patrzą na Polskę
Od lat siedemdziesiątych minionego stulecia Intrac Group zajmuje się handlem ciężkim sprzętem. Firma mająca centralę w Sztokholmie w roku 1994
poprzez własne filie rozpoczęła działalność na Litwie, Łotwie i w Estonii.
Największe sukcesy odnotowuje jednak w naszym kraju, gdzie reprezentuje ją powołany do życia w roku 2008 Intrac Polska
Intrac Polska specjalizuje się
w sprzedaży i serwisie ciężkich maszyn dla branży budowlanej, komunalnej oraz
leśnej. Na początku swej
działalności firma była jednym z dwóch dealerów marki Case. W sierpniu 2010 roku Intrac Polska otrzymał
wyłączność na sprzedaż
maszyn Case Construction
Equipment na terenie całego kraju. Z tego powodu jako dystrybutor najczęściej
identyfikowany jest właśnie
z tą marką. Oferta firmy jest
jednak znacznie szersza.
Znajdują się w niej także ładowarki teleskopowe Manitou, wozidła Astra, przesiewacze i kruszarki Keestrack,
żurawie szosowo-terenowe
Grove oraz maszyny leśne
John Deere. W tym roku Intrac
Polska przejął dystrybucję
części zamiennych do maszyn marki New Holland. Firma zapewnia też serwis.
Strategia współpracy z koncernem Case Construction
Equipment przewiduje zwiększenie udziałów rynkowych
w segmencie maszyn ciężkich. Pierwsze duże koparki
oraz ładowarki kołowe Intrac
Polska dostarczył jesienią 2010 roku. Od tego czasu
odnotowuje systematyczny
wzrost sprzedaży ciężkiego
sprzętu. Firmie udało się
maksymalnie skrócić terminy
realizacji zamówień na ciężki
sprzęt. Nie oznacza to oczywiście rezygnacji z klientów
działających w innych segmentach rynku, wszak Case
Construction Equipment oferuje szeroką paletę maszyn
o masie eksploatacyjnej
w zakresie od 1 do 80 ton. Intrac Polska konsekwentnie
zabiega o mniejsze firmy,
42 Pośrednik Budowlany

które najczęściej zainteresowane są zakupem najpopularniejszych na naszym rynku koparko-ładowarek.
Intrac Polska zaopatruje
w sprzęt klientów z różnorodnych branż. Maszyny Case
trafiają głównie do firm specjalizujących się w budownictwie inżynieryjnym, drogowym oraz hydrotechnicznym.
Nabywcami maszyn są także
cementownie, betoniarnie
oraz składowiska odpadów.

bardzo szeroka i obejmuje
dźwigi szosowo-terenowe, terenowe, samochodowe oraz
przemysłowe o udźwigu
w zakresie od 30 do 400 ton.
Intrac Polska nie ogranicza
się do sprzedaży maszyn. Duże znaczenie dla budowy właściwych relacji z dotychczasowymi klientami i pozyskiwania nowych ma szeroko pojęta obsługa posprzedażowa.
Jej główny aspekt stanowi
w pierwszej kolejności za-

Tablica zdobiąca recepcję siedziby łotewskiego oddziału Intrac Group mówi wszystko
o dominującej roli Intrac Polska. Firma ma pod opieką największy rynek, rozwija się
prężnie i postrzegana jest jako godny zaufania partner w dostawach ciężkiego sprzętu

Jednym z priorytetów Intrac
Polska jest zwiększenie sprzedaży maszyn marki Manitou.
Ładowarki teleskopowe tego
producenta – w większości
ciężkie maszyny obrotowe – nabywane są nie tylko przez firmy
budowlane, ale także, jako
sprzęt pomocniczy, przez kopalnie odkrywkowe i kamieniołomy. Manitou doskonale
sprawdza się także w zakładach przemysłu drzewnego.
Intrac Polska jest też wyłącznym dystrybutorem w Polsce
firmy Grove będącej wiodącym w skali światowej producentem dźwigów samojezdnych. Gama produktów jest

pewnienie obsługi serwisowej maszyn reprezentowanych marek oraz dostawy
oryginalnych części zamiennych. Intrac Polska odpowiadając na potrzeby użytkowników maszyn konsekwentnie
rozbudowuje sieć stacjonarnych punktów obsługi serwisowej. Ich rozmieszczenie zakłada oddalenie od klienta
od stu do maksymalnie stu
pięćdziesięciu kilometrów.
Użytkownicy maszyn realizujący olbrzymie inwestycje,
zgłaszają coraz większe oczekiwania pod adresem serwisu
mobilnego. Intrac Polska dba
o jego rozwój. W chwili obec-

nej firma dysponuje flotą
profesjonalnie wyposażonych warsztatów na kołach.
Flota pojazdów serwisowych
jest na bieżąco wymieniana,
nowe furgony zakupione zostały także w tym roku.
Wsparcie mechanikom daje
także konsekwentnie rozwijany system logistyki części zamiennych i komponentów.
Jego wdrożenie pozwoliło
na maksymalne uproszczenie sposobu zamawiania części i ich błyskawiczne dostawy bezpośrednio do miejsca
postoju maszyny.
Serwis Intrac Polska obsługuje maszyny różnych marek.
Dlatego też nieodzowna stała
się specjalizacja produktowa
serwisu. W firmie pracują serwisanci specjalizujący się
w naprawach poszczególnych marek. Przechodzą oni
cykliczne szkolenia w fabrykach producentów, wyposażeni są w najnowszej generacji sprzęt diagnostyczny
i specjalistyczne narzędzia.
Warto podkreślić, że Intrac
Polska jako jedyny dealer
w Europie posiada w każdym
oddziale narzędzie diagnostyczne CASE EST. Każda
placówka firmy wyposażona jest również w narzędzie
diagnostyczne PAD Manitou.
Wszyscy serwisanci żurawi
Grove posiadają program
do ich diagnostyki.
Intrac Polska oferuje również
szeroką gamę specjalistycznego osprzętu do maszyn, co
w znacznym stopniu podnosi
możliwości ich wykorzystania.
Firma uruchomiła także wyspecjalizowany punkt serwisowy, którego zadaniem jest
projektowanie oraz realizacja
przedsięwzięć dotyczących linii hydraulicznych oraz naprawa i renowacja wszelkiego rodzaju łyżek do maszyn. Intrac
Polska utrzymuje również
osobny dział sprzedaży części zamiennych wyspecjalizowany w obsłudze
maszyn leśnych marki John Deere.
www.intrac.pl
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Największa sprężarka Doosan z pojedynczą osią
Doosan Portable Power zaprezentował największą sprężarkę przewoźną z pojedynczną osią. Maszyna 12/154 skonstruowana została ze
szczególnym naciskiem na trwałość, niezawodność, efektywność działania, sprawność oraz prostotę obsługi
Nowa sprężarka 12/154 napędzana jest sześciocylindrowym silnikiem wysokoprężnym Cummins QSB6.7
FR91440 charakteryzującym się
niskim zużyciem paliwa, łatwą
konserwacją i wyjątkową niezawodnością. Jednostka ta spełnia wymogi normy Stage IV bez
konieczności montowania filtra
cząstek stałych (DPF).
Kompaktowe wymiary (długość, wraz z hakiem holowniczym, wynosi 4.934 mm, szerokość – 2.268 mm, a wysokość – 2.040 mm) zapewniają
sprężarce 12/154 wysoką stabilność podczas holowania.
Standardowo sprężarka wyposażona jest również w cztery wyloty powietrza. Sprężarka 12/154 przeznaczona jest
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dla wypożyczalni maszyn, firm
budowlanych, firm zajmujących się pozyskiwaniem surowców, a także firm z sektora przemysłowego. Doskonale sprawdza się nie tylko
w standardowych zastosowaniach, takich jak zasilanie młotów i narzędzi wykorzystywanych przy naprawach dróg,
prac rozbiórkowych i remontowych, ale również przy bardziej specjalistycznych pracach, takich jak wiercenie, obróbka strumieniowo-ścierna,
malowanie natryskowe czy
produkcja światłowodów.
Modułowa konstrukcja nowej
sprężarki umożliwia zamontowanie wyposażenia opcjonalnego, dzięki czemu może
zostać ona dostosowa-

na do konkretnych potrzeb
np. poprzez zamontowanie
chłodnicy końcowej i separatora wody do obróbki strumieniowo-ściernej. Opcjonalny tłumik z wychwytywaczem iskier do silników Diesla stanowi ważne zabezpieczenie w przypadku pracy
w obszarach niebezpiecznych. Opcjonalny zawór nadmiernej prędkości zamyka
wlot powietrza do silnika, jeśli
obroty silnika zwiększą się
w wyniku występowania oparów lub substancji lotnych
w atmosferze. Pozostałe wyposażenie dodatkowe obejmuje światła drogowe, układ
jezdny o regulowanej wysokości, inteligentny układ sterowania, kliny pod koła, dwu-

pozycyjny przełącznik ciśnienia oraz kontrolkę ostrzegającą o niskim poziomie paliwa.
Szerokie drzwi i montowane
standardowo centralne spusty
oraz inne elementy, starannie
zaprojektowane z myślą o ułatwieniu przeglądów, konserwacji czy napraw, ułatwiają serwisowanie maszyny. W tym celu
sprężarkę wyposażono również w zdejmowany tylny panel
umożliwiający łatwy dostęp
do chłodnic. Okresy międzyprzeglądowe niektórych podzespołów sprężarki zostały wydłużone, co pozwoliło zmniejszyć koszty konserwacji.
Panel sterowania nowej sprężarki zabezpieczony jest stalową pokrywą. Składane oczko
do mocowania zawiesia ogranicza ryzyko kradzieży. Po złożeniu uchwyt pozostaje bowiem
wsunięty do wewnątrz obudowy. Schowek na narzędzia zapewnia dużo przestrzeni do ich należytego przechowywania.
www.doosanportablepower.eu
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Iveco Daily 70C17V – wilk w owczej skórze
Testowy Iveco Daily 70C17V o pojemności 19,6 m3 jest największym
furgonem w gamie, ale oczywiście nie jest to jedyna cecha, która go
wyróżnia. Na uwagę zasługuje też dopuszczalna masa całkowita równą 7 ton, zapewniająca ładowność blisko 3.700 kg
Choć z zewnątrz wygląda, jak
duży samochód dostawczy, to
jego kompetencje są znacznie
szersze, niż typowego „blaszaka”. Imponująca ładowność
w połączeniu z nadwoziem,
którego przestrzeń ładunkowa
ma długość 5.125 mm, szerokość 1.740 mm (między nadkolami 1.032 mm) i wysokość
2.100 mm pozwala na bardzo
różnorodne zastosowanie pojazdu, zwłaszcza w branży budowlanej. Oprócz ciężkich materiałów
spaletyzowanych
umieszczanych przez tylne lub
boczne drzwi o szerokości
w świetle 1.260 mm, może być
także wykorzystywany do transportu samojezdnych maszyn
budowlanych.
Doskonale
sprawdzi się też jako specjalistyczny pojazd serwisowy, np.
olejowóz czy mobilny warsztat
ogumienia z montażownicą,
wyważarką, niezbędnymi narzędziami i oponą na wymianę.
Stosownie do parametrów
użytkowych dobrano jednostkę napędową. Testowy Daily
został bowiem wyposażony
w 4-cylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności 3 dm3,
zapewniający moc 125 kW
(170 KM) i maksymalny moment 400 Nm dostępny już
od 1.250 obr./min. Wysokie
osiągi to efekt zastosowania
m.in. wtrysku paliwa common
rail nowej generacji, który zapewnia ciśnienie do 2.000 barów oraz turbosprężarki
o zmiennej geometrii z chłodnicą powietrza doładowującego. Jednostka spełnia normy
czystości spalin Euro VI dzięki
połączeniu układów recyrkulacji spalin i selektywnej redukcji katalitycznej. Zastosowana
instalacja ma zwartą konstrukcję, a jej największe elementy
zostały umieszczone między
podłużnicami ramy, nie powo
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dując zmniejszenia przestrzeni ładunkowej. Z silnikiem
współpracuje ręczna, 6-stopniowa skrzynia biegów typu 2840. OD o rozpiętości
przełożeń 5,375-0,791. Jak łatwo się domyśleć, tak skonfigurowany samochód aż rwie
się do jazdy. Nikt jednak nie
kupuje prawie dwudziestometrowego furgonu o ładowności
sięgającej niemal 4 ton, aby
wozić nim powietrze. Jak więc

zachowuje się pod obciążeniem? Chcąc to sprawdzić we
wnętrzu umieściliśmy dwa bloki betonowe: jeden o masie
ok. 1.000 kg przy przedniej
ścianie ładowni, drugi – pół tony cięższy – między nadkolami. Zgodnie z przewidywaniami testowy Daily praktycznie
nie odczuł 2,5-tonowego balastu. Nadal znakomicie przyspieszał nawet na wyższych
biegach, zawstydzając niejed-

ną osobówkę. W cyklu mieszanym, ale z przewagą jazdy
pozamiejskiej, średnie zużycie
paliwa oscylowało wokół wartości 11,5 dm3/100 km,
na „pusto” bez trudu można
zejść poniżej 10 dm3/100 km.
To naprawdę znakomity wynik, zwłaszcza jeśli weźmie się
pod uwagę wysokość nadwozia (H3), masę własną samochodu czy bliźniacze koła
na tylnej osi.
Wysokiej mocy nie da się jednak w pełni „skonsumować”,
bo testowy Daily, jako pojazd
o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, miał ogranicznik prędkości ustawiony na 91 km/h. To
rzeczywista wartość, którą

Podwójne koła tylnej osi i szersze błotniki pozwalają przypuszczać, że testowy Daily to wersja o wyższych parametrach
użytkowych, ale nadal wygląda on dość niepozornie

Szerokość bocznych drzwi w świetle wynosi 1.260 mm ułatwiając operowanie
europaletą bez obaw o uszkodzenie nadwozia samochodu

potwierdziliśmy wskazaniem
nawigacji, ale przy różnicy
prędkości wynoszącej 2 km/h
nadal bardzo trudno wyprzedza się nim zestawy naczepowe z „kagańcami” ustawionymi na 89 km/h. Stąd nawet
na drogach szybkiego ruchu
większość czasu spędza się
na prawym pasie, co niestety
odbiera frajdę z jazdy „wypasionym” Daily. Najlepszym
sposobem na wyprzedzanie
ciężarówek pozostaje więc
sprawne ruszanie spod świateł, bo wtedy nawet pod du-
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Jeśli pojemność i ładowność takiego Daily nie jest wystarczająca, można do niego
podpiąć przyczepę o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony

Prezentowany egzemplarz ma rozstaw osi równy 4.100 mm z oznaczeniem L, co
wskazuje na wydłużony zwis z 2.120 do 2.520 mm

Zawieszenie pneumatyczne tylnej osi obejmujące dwa miechy powietrzne poprawia prowadzenie samochodu i daje wyższy komfort jazdy

W nowym Daily jest tyle schowków, że łatwo zapomnieć, gdzie zostawiło się jakiś
przedmiot. Wszystkie przyrządy są odpowiednio oznaczone i łatwo do nich sięgać

Choć testowy Daily został obciążony dwoma blokami betonowymi o łącznej masie
2,5 tony, to jego osiągi nie uległy praktycznie żadnemu pogorszeniu

żym obciążeniem bestseller
Iveco zostawia wszystkich
w tyle. Innymi konsekwencjami wynikającymi z dopuszczalnej masy całkowitej samochodu równej 7 ton, które
również trzeba zaliczyć
po stronie „plusów ujemnych” jest obowiązek posiadania prawa jazdy kat. C, rejestracji czasu pracy (w środkowej części tablicy rozdzielczej był zamontowany tachograf) oraz konieczność uiszczania opłat drogowych.
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Testowy Daily prowadzi się
doskonale. Jest neutralny nawet na głębokich koleinach
i nie zmusza do kurczowego
trzymania kierownicy przy silnym wietrze bocznym. To zasługa odpowiednio dobranego zawieszenia, obejmującego z przodu podwójne wahacze poprzeczne z drążkami
skrętnymi typu QuadTor, natomiast z tyłu – miechy powietrzne. Te ostatnie znacząco poprawiają komfort jazdy,
a jednocześnie pozwalają

na regulację wysokości zawieszenia, np. w celu obniżenia poziomu ładowni dla ułatwienia załadunku czy zwiększenia kąta zejścia dla bezpiecznego wjazdu na plac
budowy. Odbywa się ona
za pomocą panelu na tablicy
rozdzielczej. Ma on trzy przyciski, z których jeden automatycznie ustawia zawieszenie w pozycji neutralnej.
Równie pozytywnych wrażeń dostarcza układ hamulcowy z mechanizmami tarczowymi przy obu osiach
(z przodu tarcze są wentylowane). Jest on niezwykle
skuteczny i reaguje nawet
na delikatne naciśnięcie pedału hamulca. Razem z bardzo stabilnym zawieszeniem
pozwala mieć pewność odpowiedniej kontroli nad pojazdem pod pełnym obciążeniem, zachęcając do bardziej dynamicznej jazdy.
Wnętrze kabiny Iveco Daily
trzeciej generacji zostało
gruntownie przeprojektowa-

ne. Na szczególną uwagę zasługuje nowa tablica rozdzielcza, z licznymi zamykanymi schowkami, uchwytami
na kubki, półkami i przegródkami, umożliwiającymi łatwe
rozmieszczenie podręcznych
przedmiotów. Istotną zmianą
jest również lepsza izolacja
akustyczna oraz bardziej wydajna klimatyzacja. W środku
jest dużo miejsca, nawet jeśli
w samochodzie znajdują się
trzy osoby. Pod podwójnym
siedziskiem wygospodarowano praktyczny schowek
o bardzo dużej pojemności.
Jest on szczególnie przydatny, gdy w kabinie trzeba
przewozić np. laptop czy
tester diagnostyczny.
Iveco Daily po raz kolejny
udowadnia swoją wysoką pozycję w segmencie samochodów dostawczych. Jest niezwykle dopracowany, ergonomiczny, oszczędny
i ma znakomite parametry użytkowe.
www.iveco.pl
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Czas na Iveco Daily 4x4
Po spektakularnym sukcesie Nowego Daily,
który zdobył prestiżowy tytuł „Van of The
Year 2015”, na odbywających się w Weronie targach Transpotec Logitec poświęconych sektorowi transportu i logistyki Iveco zaprezentowało najnowszą wersję 4x4 swojego bestsellera
Odmiana 4x4 ma wszystkie
najlepsze cechy Nowego
Daily, a do tego wyróżnia się
niepowtarzalnymi właściwościami charakterystycznymi
dla pojazdu z napędem
na obie osie. Nowy Daily 4x4
dostępny będzie w dwóch
podstawowych
wersjach
– z pojedynczą kabiną i dwoma rozstawami osi do wyboru (3.050 mm w wariancie
krótkim i 3.400 mm w długim) oraz z siedmioosobową
kabiną załogową i rozstawem osi 3.400 mm. Aby ułatwić dopasowanie pojazdu
do czekających go zadań
transportowych, zagwarantowano również możliwość wyboru dopuszczalnej masy
całkowitej – 3,5 lub 5,5 tony.
Ofertę uzupełnia podwozie
pod zabudowę, jeśli Daily 4x4
ma pełnić funkcję na przykład kampera albo minibusa.
Sześciostopniowa przekładnia ręczna z nadbiegiem
współpracuje z czterostopnio-

wą skrzynią rozdzielczą, co
łącznie zapewnia aż 24 przełożenia. Dzięki trzem blokadom mechanizmów różnicowych, nowy Daily 4x4 jest
w stanie pokonywać bardzo
strome wzniesienia i grząskie
bezdroża. Jego wnętrze jest
tak samo wygodne, jak w zwykłych samochodach osobowych. To zasługa nowych,
bardzo komfortowych siedzeń, wydajniejszej klimatyzacji oferowanej w wersji ręcznej
i automatycznej oraz optymalnie rozmieszczonych, dobrze
widocznych i znajdujących
się w zasięgu ręki najważniejszych wskaźników i przyrządów tablicy rozdzielczej. Warta uwagi jest także większa
szyba czołowa, która zapewnia jeszcze lepszą widoczność. Konstrukcja kabiny
obejmuje wytrzymałą ramę,
zdolną do przenoszenia dużych naprężeń, jakie mogą
powstawać podczas jazdy
w najbardziej wymagającym

Dzięki unikatowym możliwościom terenowym Daily 4x4 stanowi znakomitą propozycję między innymi dla branży budowlanej, energetycznej i służb ratowniczych

terenie. W trosce o maksymalne obniżenie kosztów
ewentualnych napraw, przód
pojazdu wyposażony został
w wytrzymały, trzyczęściowy
zderzak stalowy. Ten sam cel
spełnia również tylny zderzak – można regulować jego
wysokość, chroniąc element
przed uszkodzeniem w przypadku pokonywania stromych zjazdów.
Do napędu Daily 4x4 stosowany jest czterocylindrowy
silnik wysokoprężny F1C Euro VI Heavy Duty o pojemno-

Konstrukcja kabiny obejmuje wytrzymałą ramę zdolną do przenoszenia dużych naprężeń, jakie mogą powstawać podczas jazdy
w najbardziej wymagającym terenie. Przód pojazdu wyposażony został w wytrzymały, trzyczęściowy zderzak stalowy

ści 3 dm3. Jednostka ta ma
układ wtrysku paliwa common rail i turbosprężarkę
o zmiennej geometrii. Zapewnia maksymalną moc 125 kW
(170 KM) i maksymalny moment obrotowy 400 Nm.
Zgodność z wymaganymi
normami emisji spalin uzyskano poprzez połączenie
technologii recyrkulacji spalin
(EGR) i selektywnej redukcji
katalitycznej (SCR). Przyjęte
rozwiązanie charakteryzuję
się wysoką skutecznością,
a jednocześnie gwarantuje
najlepsze wyniki w zakresie
optymalizacji zużycia paliwa.
W obu wersjach tonażowych,
tj. 3,5 i 5,5 tony zastosowano
taki sam układ hamulcowy.
Na osi przedniej znajdują się
mechanizmy tarczowe, a na tylnej – bębnowe. Od września
będzie dostępny układ ESP,
zapewniający lepszą kontrolę
nad stabilnością pojazdu w sytuacjach awaryjnych.
Nowy Daily 4x4 jest dostępny
z szeroką gamą przystawek
odbioru mocy, montowanych
na skrzyni biegów lub skrzyni
rozdzielczej, oponami drogowymi lub terenowymi oraz akcesoriami dodatkowymi, takimi jak wciągarka czy pług śnieżny.
www.iveco.pl
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Unikatowe rozwiązania w pojazdach budowlanych Mercedes-Benz
Mercedes-Benz nie ustaje w wysiłkach, aby oferowane przez niego pojazdy budowlane wyróżniały się najwyższą ładownością, trwałością i dzielnością w terenie. To właśnie w tym celu opracowano hydrauliczny napęd pomocniczy oraz turbosprzęgło z retarderem

Hydrauliczny pomocniczy napęd przedniej osi można włączyć w każdej chwili, na przykład na postoju albo w czasie jazdy. Pozostaje on aktywny do osiągnięcia prędkości 25 km/h, potem przechodzi w tryb „uśpienia”

Flagowym pojazdem Mercedes-Benz dla branży budowlanej jest model Arocs, dostępny z licznymi konfiguracjami osi, rozbudowaną gamą silników, wieloma odmianami kabin i oczywiście różnymi układami napędowymi.
Może być on bowiem dostarczony bez napędu na wszystkie koła, jak również ze stałym lub dołączanym napędem na wszystkie koła.
Obecnie tę ofertę uzupełnia
kolejny wariant Arocsa, wyposażony w hydrauliczny napęd pomocniczy (HAD). Jego
kluczowe elementy pochodzą
z firmy Poclain – globalnego
lidera w zakresie hydraulicznych układów napędowych
Mercedes-Benz wziął na siebie opracowanie systemu
sterowania. Nowe, opatentowane rozwiązanie jeszcze
bardziej podnosi atrakcyjność modelu Arocs, zwłaszcza jeśli chodzi o możliwości doboru podwozia
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To jedna z wielu sytuacji, w których najłatwiej docenić rozwiązanie HAD. Tylne koła buksują, więc jedynym skutecznym sposobem na samodzielne wydostanie się
z opresji jest dołączenie napędu przedniej osi

do konkretnych zastosowań
i indywidualnych preferencji
użytkownika.
Napęd HAD jest dostępny
w Arocsach typu 4x2, 6x2
z osią wleczoną oraz 6x4,
z pneumatycznym zawieszeniem tylnej osi (w tym zespolonej). Równie szeroki wybór dotyczy silników – może to być
jednostka OM 470 o pojemności 10,7 dm3 lub OM 471 o po-

jemności 12,8 dm3. Obie występują w czterech poziomach
mocy, odpowiednio 240 kW
(326 KM) – 315 kW (428 KM)
i 310 kW (421 KM) – 375 kW
(510 KM). Siła napędowa jest
przekazywana do kół za pośrednictwem całkowicie zautomatyzowanej przekładni Mercedes PowerShift 3 z 12 lub 16
przełożeniami. Jeśli chodzi
o kabiny, dostępna jest szofer-

ka ClassicSpace w trzech wersjach długości (CompactSpace, StreamSpace oraz
BigSpace) i dwóch szerokościach – 2,3 lub 2,5 m.
Zasadniczym elementem rozwiązania HAD jest pompa hydrauliczna napędzana przez
przystawkę odbioru mocy.
Przy maksymalnym ciśnieniu 450 barów, zapewnia ona
wydajność do 350 l/min.
Pompa zasila silniki w piastach przednich kół, które zamieniają ciśnienie hydrauliczne na pracę mechaniczną. Są
to konstrukcje gwiazdowe
z centralnie umieszczonym
wałem korbowym. Mają
po 10 cylindrów rozmieszczonych promieniowo na obwodzie koła i pojemność skokową równą 934 cm3. Oba silniki hydrauliczne dysponują
mocą 40 kW (54 KM) i maksymalnym momentem obrotowym wynoszącym 6.250 Nm.
Mimo zastosowania napędu
HAD przednia oś Arocsa ma
klasyczną konstrukcję ze stalowym zawieszeniem i tarczowymi mechanizmami hamulcowymi. Na potrzeby integracji silników z piastami kół
opracowano jedynie nowe
zwrotnice oraz obręcze. Oś
jest dostępna z dwoma rozstawami kół, dopasowanymi
do wybranej wersji modelu.
Układ hydrauliczny napędu
HAD składa się z trzech obiegów, w którym krąży 32 litry
oleju syntetycznego. Jest on
przeznaczony do pracy
w bardzo szerokim zakresie
temperatur, tj. od -40 do 90°C.
„Mózgiem” hydraulicznego
napędu pomocniczego jest
jednostka sterująca TCU, która kontroluje działanie pompy, bloku zaworów oraz wentylatora chłodnicy oleju. Jej
kluczowym zadaniem jest dostosowanie wartości momen-
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tu obrotowego generowanego przez silniki hydrauliczne
w piastach kół do aktualnej
sytuacji drogowej. Aby określić jego wartość, system
analizuje poślizg kół, obciążenie pojazdu oraz jego nachylenie. W porównaniu z dołączanym napędem mechanicznym, takie rozwiązanie
zwiększa trwałość podwozia,
a jednocześnie ogranicza zużycie paliwa i tym samym
emisję zanieczyszczeń.
Napęd pomocniczy działa
do prędkości 25 km/h.
Przy szybszej jeździe przechodzi w stan uśpienia,
a po osiągnięciu 60 km/h lub
wyłączeniu silnika zostaje
całkowicie
wyłączony.
Z HAD można również korzystać podczas cofania, zarówno na pierwszym, jak i drugim biegu.
Zastosowanie układu HAD
zwiększa masę własną pojazdu zaledwie o 400 kg.
W przypadku dołączonego
napędu na wszystkie koła
wartość ta wzrasta ponad
dwukrotnie (do 825 kg),
a przy stałym napędzie
na wszystkie koła o kolejne 575 kg, powodując
zmniejszenie
ładowności
o 1.400 kg. To wynik konieczności zastosowania m.in.
skrzyni rozdzielczej, dyferencjału, wału napędowego czy
grubszej ramy, których nie
potrzebuje wariant HAD. Wymierne korzyści dotyczą również kosztów eksploatacji.
W porównaniu do pojazdu
HAD z hipoidalną tylną osią,
dołączany napęd wszystkich
kół wiąże się ze wzrostem zużycia paliwa o osiem, a stały
nawet o dziesięć procent.
Rozwiązanie HAD jest również dostępne w modelach
Actros oraz Antos i choć tutaj
zapotrzebowanie na napęd
wszystkich kół jest mniejsze,
to zdarzają się sytuacje,
w których może być bardzo
potrzebny. Zapobiega on np.
konieczności zakładania łańcuchów śniegowych, poprawiając efektywność ciężkiego

Kompletny układ HAD zwiększa masę własną pojazdu jedynie o około 400 kg. To
bardzo dobry wynik, zwłaszcza w porównaniu do dołączanego i stałego napędu
wszystkich kół, cięższych odpowiednio o 425 i 1.000 kg

Chcąc aby układ HAD jak najdłużej
pozostawał w dyspozycji kierowcy,
konstruktorzy zastosowali wydajną
chłodnicę oleju hydraulicznego zamontowaną w module umieszczonym
z prawej strony ramy

Turbosprzęgło z retarderem ma kompaktową budowę i zwiększa masę
własną pojazdu jedynie o 78 kg. Jest
dostępne w modelach Actros, Arocs
i Antos z układami napędowymi typu 6x4, 6x6, 8x4, 8x6 i 8x8

Status działania napędu HAD pokazuje piktogram osi ze skręconymi kołami, wyświetlany w głównym zestawie wskaźników. Gdy jest niebieski, układ pracuje, natomiast biały oznacza tryb „uśpienia”

transportu dystrybucyjnego
w terenach górskich.
Czasami nawet w przypadku
największych ciężarówek budowlanych manewrowanie pojazdem odbywa się dosłownie
„na centymetry”. Przy tradycyjnym układzie przeniesienia
napędu jest to dość trudne,
a jednocześnie szkodliwe dla
zastosowanych podzespołów,

bo znacząco skraca ich żywotność. Chcąc temu zapobiec, Mercedes-Benz opracował turbosprzęgło z retarderem, należące do opcjonalnego wyposażenia Arocsa. Swoje wyjątkowe cechy, takie jak
przydatność i wytrzymałość
zdążyło już udowodnić w nowych ciągnikach siodłowych
do transportu ładunków po-

nadnormatywnych – Actrosie
SLT i Arocsie SLT.
To unikatowe rozwiązanie
w jednym zespole łączy hydrodynamiczne
sprzęgło
z retarderem, umożliwiając
precyzyjne ruszanie i manewrowanie przy niewielkiej prędkości, jak również skuteczne
wyhamowywanie pojazdu.
Tuż po ruszeniu z miejsca turbosprzęgło z retarderem
przestaje być aktywne i wówczas przekazywanie momentu obrotowego z silnika
do skrzyni biegów odbywa
się za pośrednictwem klasycznego sprzęgła ciernego,
ale w przeciwieństwie do odmian bez turbosprzęgła jest
ono jednotarczowe, nawet
w Arocsie z najmocniejszymi
silnikami i o największej dopuszczalnej masie całkowitej. Turbosprzęgło z retarderem zwiększa masę własną
pojazdu o 120 kg, choć
uwzględniając masę lżejszego sprzęgła ciernego, rzeczywiste obniżenie ładowności wynosi jedynie 78 kg.
Podczas hamowania wirnik
turbiny zostaje zablokowany,
a olej znów jest tłoczony
do obudowy – turbosprzęgło
z retarderem działa wówczas
jak wydajny retarder główny.
W pierwszej kolejności Arocs
korzysta jednak z imponującej
mocy hamulca silnikowego – do 475 kW (646 KM). Turbosprzęgło w roli retardera zapewnia dodatkowe 350 kW
(476 KM) mocy hamowania.
Aby zmniejszyć obciążenie
przekładni, łączna moc
dwóch wysokowydajnych hamulców została ograniczona
do 720 kW (979 KM). Nie jest
ona jednak dostępna wyłącznie przy znamionowej prędkości obrotowej silnika, ale
w szerokim zakresie obrotów,
co gwarantuje wysoki poziom
bezpieczeństwa i maksymalną ochronę hamulców zasadniczych, nawet na stromych zjazdach pokonywanych z dużym obciążeniem.
www.mercedes-benz.pl
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Fuel Duel, czyli Mercedes mistrzem oszczędności
Ciężarowe Mercedesy od dawna uchodzą za pojazdy wyjątkowo oszczędne, o rekordowo niskim spalaniu. Teraz, w ramach programu „Fuel Duel”, firmy transportowe same mogą się o tym przekonać,
porównując spalanie swoich pojazdów innych marek z nowymi Actrosami. Spośród ponad 1.100 przeprowadzonych w Europie pojedynków, więcej niż 90% zakończyło się zwycięstwem Mercedesa

Mercedes-Benz jest mocno przekonany o wyższości swoich pojazdów w zakresie niskiego zużycia paliwa, dlatego wystawia je do „pojedynku”. Do tej pory aż 90% z nich
wygrał i to z nie byle jakimi wynikiem, bo średnia oszczędność spalania względem rywali wyniosła 10,5%

Rozwój technologii pozwolił
w ostatnich latach na obniżenie spalania pojazdów ciężarowych u wszystkich producentów, ale król może być tylko jeden. Dlatego Mercedes-Benz postanowił udowodnić
swoją wyższość nad konkurentami w ramach programu
„Fuel Duel”, znanego w Polsce
w poprzednich latach pod nazwą „Eco-BESTia”.
Do udziału zapraszane są firmy
transportowe, które chcą porównać konsumpcję paliwa posiadanych przez siebie samochodów z nowym Actrosem.
Klient, po zgłoszeniu się do dealera, otrzymuje Mercedesa
w wersji Euro VI o możliwie zbliżonej do posiadanego przez
siebie pojazdu, po czym wykorzystuje go w swojej firmie
w ten sam sposób, jak własne
samochody. Dzięki temu porównania są wiarygodne – odbywają się na tych samych trasach, z takim samym ładunkiem i przy udziale tych samych
kierowców. Przewidziany okres
od dwóch do trzech tygodni te52 Pośrednik Budowlany

stów daje gwarancję, że wynik
nie jest przypadkiem.
Przed udziałem w programie,
kierowcy zostają każdorazowo
przeszkoleni z jazdy ekonomicznej, a ich styl prowadzenia
pojazdu jest nadzorowany
przez fabryczny system telematyczny FleetBoard. Dzięki temu
każdy klient biorący udział w teście ma nie tylko okazję przekonać się o przewadze Actrosa w zakresie niskiego zużycia
paliwa, ale także może poznać
dostępne systemy wspomagające pracę kierowców i w profesjonalny sposób zadbać o doskonalenie ich techniki jazdy.
Zainteresowanie „pojedynkami”
przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów – w ciągu ponad 2 lat przeprowadzono 1.121
porównań (w tym niemal 100
w Polsce), a Actrosy pokonały
już ponad 5,5 milionów kilometrów. Jak pokazują wyniki testów
firm biorących udział w programie, Mercedesy spaliły mniej
od konkurencji w ponad 90%
przypadków, osiągając średnią
oszczędność na poziomie 10,5%

względem rywali. Przy tak dużej
liczbie testów daje to bardzo
obiektywne informacje o potencjale oszczędności nowego Actrosa. Warto przy tym podkreślić, że w zestawieniach statystycznych uwzględniane są wyłącznie wyniki pojazdów konkurencyjnych wyposażonych w silniki Euro V i Euro VI. Actros, który już w poprzedniej generacji
zapisał się do Księgi Rekordów
Guinessa jako najbardziej
oszczędna ciężarówka, po raz
kolejny zapewnił o swoich wyjątkowych możliwościach.
Pojazdy przeznaczone do programu Fuel Duel nie są przypadkowe. Zostały one tak skonfigurowane i wyposażone, aby zapewniały użytkownikowi minimalne spalanie. Posiadają one
m.in. aerodynamiczną kabinę
StreamSpace oraz nowe silniki
Euro VI o mocy 420, 430
lub 450 KM. Wszystkie wyposażono w inteligentny tempomat
PPC, dopasowujący sposób jazdy do topografii terenu oraz optymalizujący „punkty” przełączania
skrzyni biegów Mercedes

PowerShift 3. Każdy z pojazdów
ma pakiet Economy obejmujący m.in. układ kontroli ciśnienia
w ogumieniu oraz zaawansowany
system
telematyczny
FleetBoard. Pozwala on na rejestrację tras, analizuje sposób
użytkowania samochodu, zdalnie
diagnozuje pojazd oraz – dzięki
usłudze Serwis – przygotowuje
plan zabiegów konserwacyjnych.
Konfiguracja pojazdów biorących udział w programie zyskała tak dużą popularność, że
Mercedes-Benz
postanowił
wprowadzić do sprzedaży serię
Actrosów oznaczoną jako Fuel
Duel Limited Edition. Już teraz
można je zamawiać u autoryzowanych dealerów Mercedes-Benz Trucks. Zainteresowani
unikatowym modelem nie powinni długo zwlekać z podjęciem decyzji, bo do sprzedaży
przygotowano tylko 250 takich
egzemplarzy. Więcej informacji
o programie Fuel Duel można
znaleźć na specjalnej
stronie internetowej
www.FuelDuel.pl
www.mercedes-benz.pl
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Mercedes-Benz Vito 114 CDI Mixto – elegancja i funkcjonalność
Nowy Vito stał się zdecydowanie najładniejszy w całej dotychczasowej historii tego modelu. Jeśli dodać do tego dużą praktyczność wersji Mixto, mamy w efekcie do czynienia z bardzo reprezentacyjnym samochodem do wielu zróżnicowanych zadań
Testowy pojazd ma dwa rzędy
siedzeń, pozwalając na wygodny przewóz pięciu osób
i sporej ilości bagażu. Tylne
fotele można łatwo składać,
a nawet wyjmować w celu
powiększenia przestrzeni ładunkowej. Są one umieszczone w znacznej odległości
od przednich foteli, dzięki czemu zajmowanie tych miejsc
nie nastręcza problemu nawet
w grubszych ubraniach roboczych i zapewnia sporą przestrzeń na nogi. Wszystkie
oparcia są regulowane indywidualnie, dzięki czemu nikt
nie powinien narzekać
na brak komfortu. Jeszcze
bardziej wygodnie podróżują
osoby na przednich fotelach
o regulowanej wysokości.
Wolne miejsce między nimi
może być wykorzystane
na przewożenie dużej torby
podręcznej z ekwipunkiem
niezbędnym podczas pracy.
Jedne z największych zmian
wprowadzonych do nowego
Vito dotyczą tablicy rozdzielczej. Ma ona estetyczny wygląd, ale nie wszystkie
zastosowane rozwiązania są
w pełni praktyczne. Nasze wątpliwości wzbudziły półki
w środkowej konsoli umieszczone poniżej wlotów powietrza, bo ich kształt i pojemność
nie pozwalają aby przechowywać w nich nawet słuchawkę
bluetooth czy pendrive z muzyką. Zupełnie inaczej wygląda
sytuacja w przypadku półki
pod drążkiem zmiany biegów,
która jest odpowiednio głęboka i można do niej odkładać
wiele różnych przedmiotów, jak
np. dokumenty, okulary czy
telefon. Równie pozytywna opinia należy się znakomicie wyprofilowanej kierownicy, przywodzącej na myśl samochody
AMG. Ma bardzo ciekawy wygląd i świetnie leży w dłoniach.

Nowy Mercedes-Benz Vito stanowi bardzo dopracowaną konstrukcję. Pojazd prezentuje się bardzo dostojnie i elegancko, a czerwony
kolor pasuje do niego wprost idealnie. Nowy Vito jest ekonomiczny, wygodny i ma bardzo praktyczne wnętrze, co znacząco
poszerza zakres jego możliwości

Duża pojemność, prostokątny wykrój drzwi, pionowe ściany boczne, liczne okucia w podłodze i ładowność około jednej tony dają w efekcie bardzo wysoką funkcjonalność testowego Vito Mixto

Tablica rozdzielcza ma regularne kształty, dzięki czemu łatwo utrzymać ją w czystości. Nie brakuje w niej schowków i półek, chociaż te umieszczone pod wlotami
powietrza mogłyby być inaczej wyprofilowane

Do napędu testowego Vito zastosowano czterocylindrowy
silnik wysokoprężny o pojemności 2.143 cm3, osiągający
moc 100 kW (136 KM) i maksymalny moment 330 Nm

w zakresie 1.200-2.400 obr./min.
Z jednostką skojarzono sześciostopniową
przekładnię
ręczną, przekazującą napęd
na tylną oś. Takie parametry
nie pozostawiają nic do życze-

nia. Samochód znakomicie
przyspiesza nawet na wyższych biegach i nie trzeba
przy tym „wkręcać” silnika
na wysokie obroty, co oczywiście przekłada się na niskie
zużycie paliwa. Podczas jazdy
w cztery osoby ze sporą ilością bagażu średnie spalanie
na trasie wyniosło około
5,8 dm3/100 km, natomiast
w mieście z dużym natężeniem
ruchu
–
około 8 dm3/100 km. To wynik,
który zasługuje na uznanie, bo
jest mniejszy niż w niejednym
SUV-ie. Do wykorzystywania
wysokich osiągów zachęca
odpowiednio zestrojone zawieszenie i precyzyjny układ
kierowniczy. Testowy samochód łatwo utrzymać w zamierzonym torze jazdy nawet
na kiepskiej nawierzchni czy
przy silnym bocznym wietrze.
Nowy Mercedes-Benz Vito to
bardzo dopracowany samochód, dzięki czemu trudno doszukać się w nim jakichś poważniejszych wad. Jest ekonomiczny, wygodny i ma bardzo praktyczne wnętrze, zwłaszcza w odmianie Mixto, które
znacząco poszerza zakres jego możliwości.
www.mercedes-benz.pl

Pośrednik Budowlany

53

POJAZDY BUDOWLANE

Volvo Trucks – automatycznie sterowany napęd na wszystkie koła
Opracowany przez Volvo Trucks system kontroli trakcji automatycznie załącza napęd na przednią
oś dopiero, gdy zachodzi ryzyko ugrzęźnięcia pojazdu. Nowatorskie rozwiązanie ułatwia pracę
w trudnym terenie jednocześnie ograniczając zużycie paliwa i stopień wyeksploatowania pojazdu
Volvo Trucks jest pierwszym
producentem samochodów
ciężarowych na świecie, który oferuje możliwość automatycznego załączania napędu
na wszystkie koła w pojazdach budowlanych. System
kontroli trakcji załącza napęd
na przednią oś w przypadku,
gdy tylne koła tracą przyczepność na śliskim lub
miękkim podłożu. – W celu
zapobieżenia ugrzęźnięciu
pojazdu wielu kierowców załącza napęd na przednią oś
z dużym wyprzedzeniem,
jeszcze przed wjechaniem
w trudny teren. Automatyczny
System Kontroli Trakcji Volvo
załącza napęd na przednią oś
podczas jazdy i jedynie tymczasowo, gdy jest to rzeczywiście potrzebne – tłumaczy
Jonas Odermalm, menedżer
ds. segmentu budowlanego
w Volvo Trucks.
Automatyczny System Kontroli Trakcji Volvo, który obecnie stanowi standardowe wyposażenie
Volvo
FMX
z przednią osią napędową,
od dłuższego czasu jest już
stosowany przez Volvo Construction Equipment w wozidłach przegubowych. Rozwiązanie to bazuje na czujnikach prędkości obrotowych
kół jezdnych oraz oprogramowaniu, które wykrywa różnice tych prędkości i steruje
układem napędowym. Gdy
jedno z tylnych kół zaczyna
buksować, wówczas moc jest
automatycznie przekazywana
do kół przednich, dzięki czemu samochód ciężarowy nie
traci siły napędowej ani prędkości. Sprzęgło kłowe załącza napęd na przednią oś
w czasie krótszym niż pół sekundy. W porównaniu z konwencjonalnym stałym napędem na wszystkie koła, tego
typu sprzęgło jest lżejsze
54 Pośrednik Budowlany

Volvo Trucks jest pierwszym producentem samochodów ciężarowych na świecie, który oferuje możliwość automatycznego załączania napędu na wszystkie koła w pojazdach budowlanych. Obecnie automatyczny system kontroli trakcji stanowi wyposażenie standardowe wszystkich Volvo FMX z przednią osią napędową

Nowatorskie rozwiązanie, jakim jest automatyczny system kontroli trakcji załącza
napęd na przednią oś tylko w przypadku, gdy tylne koła tracą przyczepność na śliskim lub miękkim podłożu

i posiada mniej ruchomych
części. W przypadku zaś, gdy
kierowca natrafi na szczególnie trudny teren, ma możliwość ręcznego zblokowania
wszystkich innych mechanizmów różnicowych, zarówno
w osi tylnej, jak i przedniej.
Napęd na przednią oś zapobiega ugrzęźnięciu pojazdu
w trudnym terenie, ale
na ogół jest potrzebny tylko
na bardzo krótkich odcinkach
trasy przejazdu. W pojeździe
wyposażonym w automatyczny system kontroli trakcji

przyczepność kół przednich
służy przede wszystkim utrzymaniu jak najlepszej kierowalności pojazdu – dopóki
nie wystąpi sytuacja krytyczna. Dzięki temu kierowca może znacznie dłużej wykorzystywać maksymalną zwrotność pojazdu.
Jednocześnie unika on niepotrzebnego wzrostu zużycia
paliwa oraz zużycia eksploatacyjnego układu napędowego i opon, które zwykle towarzyszą załączeniu na stałe
napędu na przednią oś. Auto-

matyczny system kontroli
trakcji aktywuje optymalną
konfigurację układu napędowego w każdej sytuacji, pozwalając kierowcy lepiej skupić się na samym prowadzeniu pojazdu, wyborze najlepszego toru jazdy. – Oferowany
przez nas automatyczny system
kontroli trakcji stanowi doskonały przykład na to, jak innowacje technologiczne mogą ułatwiać pracę i zwiększać jej skuteczność. Jesteśmy przekonani, że podobnie jak Volvo I-Shift
zrewolucjonizowała konstrukcję skrzyń biegów, to nasze nowe rozwiązanie konstrukcyjne
uczyni to samo z napędem
na przednią oś – komentuje
Ricard Fritz, Vice President,
Volvo Trucks Brand.
Automatyczny system kontroli
trakcji należy do standardowego wyposażenia pojazdów
Volvo FMX w konfiguracjach 4x4, 6x6 oraz 8x6 i dostępny jest razem z pełną gamą silników spełniających normy emisji
spalin Euro 3, 4, 5 i 6.
www.volvotrucks.pl

POJAZDY BUDOWLANE

MD Beton ponownie wybiera naczepy Schwarzmüller
Warszawska firma MD Beton do swojej działalności wykorzystuje sześć naczep samowyładowczych marki Schwarzmüller. Niektóre z nich mają już po dziewięć lat i przebieg powyżej miliona
kilometrów. Teraz przyszedł czas na ich wymianę
Marek Dąbrowski, właściciel MD Beton zapewnia, że to
najdłużej eksploatowane naczepy w ponad 25-letniej historii firmy. Przez ten czas żaden
z pojazdów nie miał poważnej
awarii, a wszystkie były eksploatowane niezwykle intensywnie. – Stare pojazdy będą sukcesywnie wymieniane. Nie
sprzedaję ich dlatego, że są
popękane, albo coś jest w nich
uszkodzone. Po prostu chcę odnowić flotę, głównie ze względu
na prestiż i lepsze postrzeganie
firmy. Dlatego ponownie zdecydowałem się na pojazdy marki
Schwarzmüller. Cenię sobie ich
niezawodność, wytrzymałość
i przemyślaną konstrukcję ułatwiającą codzienną pracę kierowcy. Ważna jest też dla mnie niska
utrata wartości tych pojazdów nawet po wielu latach eksploatacji,
a także indywidualne podejście
do klienta praktykowane w firmie
Schwarzmüller Polska – przekonuje Marek Dąbrowski.
Odnowienie floty rozpoczęto
od zakupu dwóch naczep
z aluminiowymi skrzyniami ładunkowymi typu half-pipe.
Oba pojazdy mają pojemność
ok. 26,5 m3 i niewielką masę
własną wynoszącą ok. 5 ton.
To efekt optymalizacji konstrukcji, zastosowania materiałów o wysokiej wytrzymałości
i „lekkiego” agregatu jezdnego
z osiami BPW wyposażonymi
w hamulce tarczowe. Przednia
oś jest podnoszona automatycznie w zależności od obciążenia pojazdu, co zmniejsza
opory toczenia, a jednocześnie ogranicza zużycie opon
podczas jazdy bez ładunku.
Mechaniczne podpory firmy
Jost umożliwiają odstawienie
w pełni załadowanego pojazdu. Cała mulda wykonana ze
stopów aluminium najwyższej
jakości ma grubość 6 mm, natomiast w tylnej części na dłu-

gości 3,5 metra została dodatkowo wzmocniona wkładką,
również ze stopów aluminium
i grubości 6 mm. Na obrzeżach
oraz w płaszczyźnie osi wywrotu ma masywne wzmocnienia w postaci profili zamkniętych, gwarantujących odpowiednią sztywność konstrukcji.
Wyładunek urobku realizowany jest poprzez hydrauliczny
siłownik wysokociśnieniowy,
zapewniający szybkie podnoszenie i opuszczanie muldy.
Górne półki dwuteowników
tworzących podłużnice ramy są
nachylone pod kątem dopasowanym do kształtu muldy, dzięki czemu skutecznie stabilizują
nadwozie. Dodatkowo zaopa-

Nachylone górne półki podłużnic ramy
doskonale stabilizują nadwozie naczepy wywrotki, a tym samym skutecznie
zwiększają trwałość pojazdu

Udoskonalony kształt muldy naczep zapewnia szybszy wyładunek przewożonego materiału,
a jednocześnie minimalizuje przyklejanie się go do wnętrza nadwozia

trzono je w gumowe nakładki,
które ograniczają hałas niezaładowanego pojazdu i amortyzują drgania podczas załadunku. Rama została wzmocniona
w celu zwiększania odporności
na skręcanie, jakiemu jest poddawana przy podnoszeniu muldy na pochyłym terenie czy
przy silnych bocznych podmuchach wiatru. – Do moich naczep Schwarzmüller nie miałem praktycznie żadnych zastrzeżeń, a w nowych widzę
kolejne ulepszenia. Utwierdza
mnie to w przekonaniu, że
podjąłem słuszną decyzję.

Nowe pojazdy są naprawdę
dopracowane i łatwo to dostrzec w wielu szczegółach.
Wśród głównych zmian, jakie
przychodzą mi na myśl jest
m.in. wzmocniona konstrukcja
pomostu roboczego, całkowicie zabudowane łożyska osi
wywrotu czy tylna belka przeciwwjazdowa, którą bardzo łatwo reguluje się do pracy z rozściełaczem i jest tak wyprofilowana, że nie osadzają się na niej
żadne zanieczyszczenia – podsumowuje
Marek Dąbrowski.
www.schwarzmueller.com
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Volvo FH 750 i Palfinger PK 63002-EH – zestaw z najwyższej półki
Podwarszawski zakład produkcyjny firmy Graco opuszczają same ciekawe pojazdy, ale
niektóre z nich zasługują na szczególną uwagę. Z pewnością jest nim najmocniejsze Volvo
FH o mocy 750 KM z potężnym żurawiem Palfinger PK 63002 EH, który na maksymalnym
wysięgu 11,4 metra zapewnia udźwig aż 4.750 kilogramów!

Pojazd został wyposażony w dwie pary podpór. Przednie są rozstawiane ma maksymalną odległość 5,2 metra, tylne – 8,6 metra. Oprócz
żurawia, firma Graco wyposażyła go w skrzynię ładunkową. Maksymalna ładowność tak skompletowanego pojazdu wynosi 8.700 kg

Został on zbudowany na zamówienie firmy specjalizującej się w produkcji betonowych szamb, dlatego wysokie parametry robocze żurawia Palfinger PK 63002-EH są
jak najbardziej uzasadnione.
Pozwala on bowiem na łatwe
i bezpieczne ustawienie ciężkiego ładunku w trudnodostępnych miejscach, spotykanych np. przy ciaśniejszych zabudowach jednorodzinnych. Operacjom w takich sytuacjach sprzyja również unikatowy system
HPSC, który dla zapewniania
jak największego udźwigu
uwzględnia rzeczywiste rozstawienie podpór, a tym samym zapobiega ograniczeniu go do wartości ustalonych dla połowicznego lub
maksymalnego ich wysunięcia. Jeśli operator przekroczy 90% udźwigu możliwego
do osiągnięcia przy danym
rozstawieniu podpór, jest
o tym informowany przerywanym sygnałem akustycznym. Po osiągnięciu 100%
sygnał przemienia się w cią56 Pośrednik Budowlany

gły, a wszystkie ruchy „pogarszające” stateczność żurawia są blokowane, eliminując
ryzyko przewrócenia pojazdu.
W operowaniu ładunkiem
w niskich pomieszczeniach
pomaga funkcja przeprostu
ramienia zginanego o 15°,
a także system AOS, który niweluje tzw. efekt wędki
przy pionowych ruchach wysięgnika, szczególnie pomocny podczas pracy z wysuniętymi wszystkimi sekcjami żurawia. Zakres obrotu urządze-

nia jest nieograniczony, co
oznacza możliwość wielokrotnego obrotu kolumny w jedną
stronę bez konieczności ruchu powrotnego. W celu uzyskania dużego momentu obrotowego wynoszącego 5,5
tm, zastosowano dwa silniki
hydrauliczne obrotu żurawia.
Za ich napęd oraz napęd siłowników odpowiada pompa
wielotłoczkowa o zmiennej
wydajności z systemem Load
Sensing, zapewniająca płynną pracę urządzenia, a jedno-

Prezentowany żuraw ma funkcję przeprostu ramienia zginanego o 15°, ułatwiając
pracę w niskich pomieszczeniach

cześnie wymierne oszczędności związane z mniejszym
zużyciem paliwa oraz zużyciem eksploatacyjnym zastosowanej armatury (samej
pompy, przewodów, złączek
itp.). System ten uruchamia
pompę hydrauliczną tylko
wtedy, gdy wychylana jest
dźwignia sterująca rozdzielacza odpowiadająca za realizację konkretnego ruchu roboczego. Dlatego silnik pojazdu przez większość czasu
załączenia przystawki odbioru mocy nie jest obciążony,
bo pompa pracuje tylko w trybie gotowości (tzw. Standby).
Palfinger dokłada wszelkich
starań, aby projektowane
przez niego żurawie były nie
tylko wydajne, funkcjonalne
i bezpieczne, ale także niezawodne i trwale. Stąd poszczególne teleskopowane
sekcje wysięgnika są wyposażane w ślizgi teflonowe,
które z jednej strony nie wymagają smarowania, a z drugiej zapobiegają gromadzeniu się zanieczyszczeń przyspieszających zużycie zespołu. Ponadto cała konstrukcja jest gruntowana metodą kataforezy (KTL), gwarantując odpowiednie zabezpieczenie przeciwkorozyjne.
Oprócz żurawia, firma Graco
wyposażyła pojazd w skrzynię
ładunkową o wymiarach wewnętrznych (dł. x szer. x wys.)
6.200 x 2.450 x 800 mm. Dzielone burty zostały wykonane
z aluminium, natomiast do budo wy pod ło gi o gru bo ści
27 mm wykorzystano wodoodporną sklejkę z powierzchnią przeciwpoślizgową. Środkowe słupki marki Hestal są
demontowalne, co
ułatwia załadunek
długich przedmiotów.
www.graco.pl
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MASZYNY I URZÑDZENIA
BUDOWLANE

Komatsu Poland Sp. z o.o.
Trakt Brzeski 72
05-070 Sulejówek k/Warszawy
tel. 22 783 00 62
fax 22 760 12 97
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Atlas Copco Polska Sp. z o.o.
ul. Badylarska 25, 02-484 Warszawa
tel. 22 572 68 00
fax 22 572 68 09

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

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

IMPREZY TARGOWE

www.mtp.pl

www.targikielce.pl
PoÊrednik Budowlany
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CENNIK REKLAM

POŚREDNIK
budowlany

Formaty reklam i ceny
Format

Szer. x wys.
mm

Krótka charakterystyka

1/8 strony

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

1/4 strony

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

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

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

II. i III. ok∏adka 210 x 297

7.500,- z∏

IV. ok∏adka

8.500,- z∏

Nakład bezp∏atnie kolportowany
Nakład drukowany

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

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

210 x 297

Formy p∏atnoÊci
kolor

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

Rabaty

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

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

Panorama firm od A do Z
Wydanie
5/2015
6/2015

Termin

Termin
zamówień

17.09.2015
13.11.2015

07.08.2015
05.10.2015

Termin dostarczenia
materia∏ów do druku
21.08.2015
19.10.2015

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

Miniog∏oszenia z logo firmy)
w 3 wydaniach
modu∏ 57 x 63 mm
800,- z∏
modu∏ 57 x 126 mm
1.200,- z∏
w 6 wydaniach
modu∏ 57 x 63 mm
1.200,- z∏
modu∏ 57 x 126 mm
1.800,- z∏

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

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

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

!

Prenumerata - zamówienie 4/2015
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

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

