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Strategia JCB? „Heavy Line” w ofensywie!

JCB uzdrawia uzdrowisko

Przemyślane rozwiązania Wirtgen Group

Brytyjski koncern JCB kojarzy się głównie
z koparko-ładowarkami i maszynami kompaktowymi, dąży jednak do zmiany wizerunku.
Dobrą okazją ku temu były targi Hillhead

Konstancin to jedyna na Mazowszu miejscowość o statusie uzdrowiska. Utrzymaniu walorów tego miejsca służyć ma modernizacja
i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej

Stałym wystawcą kieleckiej Autostrady jest firma Wirtgen Polska. W jej stoisku obejrzeć
można było sprzęt do robót nawierzchniowych
i kompaktową maszynę do recyklingu
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Z Trimble trzy razy szybciej!

Komatsu w paleontologicznym El Dorado

MST – bogate wyposażenie w standardzie

Firma Richert z Gdańska wykorzystuje siedem
systemów Trimble. Korzyści z ich stosowania
są na tyle duże, że właściciele firmy rozważają
zamontowanie ich na wszystkich maszynach

Kamieniołom Sławno na pierwszy rzut oka nie
wyróżnia niczym szczególnym. Mimo to stał się
słynny w całej Polsce za sprawą odkrycia
szczątków zwierząt sprzed… 148 milionów lat

Choć popyt w Polsce na koparko-ładowarki zaczął się zmniejszać, te uniwersalne maszyny
długo jeszcze znajdować będą nabywców. Tego rodzaju opinie usłyszeć można w firmie Amago oferującej maszyny tureckiej marki MST
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Lepiej poprosić niż rozkazywać!

Case – perfekcja nie tylko w teorii

Amago dostarczy, Raiffeisen sfinansuje

Rozmowa z Piotrem Klupa, dyrektorem zarządzającym Amago Sp. z o.o.

Od ponad roku dwa modele równiarek drogowych Case mają okazję sprawdzać się na różnych placach budowy. To odpowiedni moment, by pokusić się o poddanie ich ocenie

Oferta obu firm dotyczy koparko-ładowarek
MST, maszyn zbierających pochwały za wysoką jakość wykonania i dostępne w standardzie
bogate wyposażenie
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Dressta prezentowała się w Budropolu

Bergerat Monnoyeur na Autostradzie

Gąsienice gumowe Camso

W tym roku dane nam było oglądać maszyny
Dressta na Baumie w Monachium i Autostradzie w Kielcach, a ostatnio w Czeladzi na imprezie dla użytkowników maszyn tej marki

Bergerat Monnoyeur idealnie wpasował się
w tematykę targów Autostrada-Polska, aranżując w swym stoisku… budowę drogi. Firma
zaprezentowała tam aż siedem maszyn

Camso posiada w swej ofercie cały szereg gąsienic gumowych. Wśród nich z całą pewnością na szczególną uwagę zasługują gąsienice OTT (Over-the Tire-Tracks)
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Drodzy Czytelnicy,
i jak tu nie wierzyć w telepatię! Państwo nie wierzycie? Ja jestem coraz bardziej przekonany, że takowe
zjawisko istnieje, bo przecież nie może być inaczej. Siedzę oto przy komputerze i głęboko zastanawiam,
co dzieje się ze Stowarzyszeniem Dystrybutorów Maszyn Budowlanych i co porabia jego prezes Jacek Małęczyński, który ostatnimi czasy jakby się pod ziemię zapadł. I nagle brzdęk, nowy mail w skrzynce! A jakże,
od prezesa. Rwę się do czytania i mina mi rzednie. Na szczęście prezes ma się dobrze, ale nie jestem zbudowany
treścią korespondencji. Prezes pisze bowiem, że w branży stara bieda, trochę nowej i… szaleństwo. Szaleństwo
najniższej ceny. Wszechogarniające. W nim to zdajemy się pogrążać i tkwić już po szyję. A może jeszcze wyżej.
Prezes Małęczyński poczynił takie obserwacje podróżując po kraju. Postanowił się nimi podzielić z nami i naszymi
czytelnikami. No cóż, my także po Polsce podróżujemy i co nieco widzimy. A zdanie Jacka Małęczyńskiego podzielamy. Tylko jak walczyć z patologią, skoro niektórym – chyba bardzo wpływowym – jest ona na rękę?
Pół roku za nami. Ze sporym okładem. Czy był to dobry czas dla sprzedających maszyny? Pytani o to odpowiadają wymijająco, że nie w pełni zadowalający. Nie w pełni, bo wszystko miało być przecież inaczej. Inaczej, czyli
lepiej. Można zatem ponarzekać na wysoki kurs euro, nierozstrzygnięte przetargi, zamrożone fundusze z Unii,
zmowy kontrolujących rynek i wspomniane już wpychanie cen do głębokiej piwnicy. A gdy już się ponarzeka,
trzeba brać się za bary z rzeczywistością. Nawet gdy ta przybiera coraz głębsze odcienie szarości…
Zawirowania powodujące niepewność, niczym dobry klej utrzymują na dachu koparko-ładowarki koronę królowej polskich maszyn budowlanych. Choć od pewnego czasu, co jest przecież naturalną koleją rzeczy, daje się zaobserwować lekki spadek zainteresowania tymi maszynami, nie oznacza to zmian na trwałe. Królowa pewnie
długo jeszcze nie zostanie zmuszona do abdykacji. Nikt jej nie zagrozi, bo większości firm zwyczajnie nie stać

przecież na osobny zakup małej ładowarki i minikoparki. Cóż z tego, że można nimi pracować szybciej
i sprawniej? Najpierw trzeba postarać się o robotę, potem bić się o każdą kolejną. Wypada zatem życzyć naszym czytelnikom wygranych bitew. Nawet jeżeli pogrąży to koparko-ładowarki. A zatem wygrywajcie przetargi, niechaj zadrży z trwogi królowa!
Jacek Barański
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Autostrada-Polska 2016 – po prostu udane targi!
„Jeżeli ktoś jest nieobecny na targach Autostrada–Polska
w Kielcach, to nie istnieje dla branży” – cytując stwierdzenie
nieodżałowanej pamięci Wojciecha Malusiego otworzył targi
Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk.
Targi Autostrada–Polska po raz kolejny przypieczętowały
swą pozycję lidera w Europie Środkowo-Wschodniej.
Na powierzchni trzydziestu tysięcy metrów kwadratowych
prezentowano produkty czterystu siedemdziesięciu jeden
firm z dwudziestu jeden krajów całego świata. Wśród nich
znaleźli się przedstawiciele takich państw, jak Niemcy, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Kanada, Korea, Polska, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania,
Stany Zjednoczone i Włochy. Bogaty wachlarz produktów
i usług oferowała także duża grupa firm z Europy Wschodniej – z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy i Łotwy. Wystawę odwiedziło czternaście tysięcy zwiedzających.
Podczas targów obyła się debata „Dialog się opłaca – od Białej Księgi Branży Drogowej do optymalizacji budowy dróg”. W czasie wydarzenia przedstawiono propozycje do konsultowanego przez resort infrastruktury i budownictwa projektu rozbudowy dróg w Polsce.
W programie imprezy znalazły się również takie konferencje
jak „Stalowe czy betonowe drogowe obiekty mostowe”, Problemy parkingowe obszarów zurbanizowanych”, „Uwolnienie
stawek za parkowanie – optymalizacja wykorzystania przestrzeni publicznej czy drenowanie kieszeni kierowców?” oraz
konferencja „Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 2016”. Po raz piąty w ramach targów odbył się Salon
Kruszyw, którego tegoroczna tematyka koncentrowała się
wokół rozjaśniania nawierzchni.Takiego dialogu jak podczas
Międzynarodowych Targów Budownictwa w Kielcach nie ma

nigdzie indziej. W czasie wystawy, która odbyła się od 31 maja do 2 czerwca w Targach Kielce, rozmawiano o kierunkach
rozwoju sektora drogownictwa w Polsce i Europie. Udział
w wydarzeniu wzięli między innymi Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury i Budownictwa, Jerzy Szmit – Podsekretarz Stanu w MIB oraz Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu RP. Doskonałą oprawą do wymiany poglądów okazały
się nowoczesne maszyny, innowacyjne rozwiązania
technologiczne i pokazy dynamiczne.
W tym roku debiutującym wydarzeniem był organizowany
w przededniu targów Press Day. Podczas spotkania z mediami zaprezentowało się kilkadziesiąt firm, w tym: KH-KIPPER, Saferoad, Full Maszyny Budowlane, Hilti, MSR Traffic,
FMCG Trade, Mercedes-Benz Polska, Elkon, Makrum Project Management, Groeneveld Polska, Lintec Germany,
Nordkalk, Hydrotech Sort Gliwice oraz Mechanical Plants Wiromet. Prezentacje firm obejrzeli dziennikarze z mediów
ogólnopolskich oraz wydawnictw branżowych.
Obok biznesowych spotkań i konferencji związanych z branżą budownictwa drogowego swoje miejsce znalazły również
pokazy dynamiczne ciężkiego sprzętu. Na terenie wokół hal
wystawienniczych sprzęt prezentowały takie firmy jak Asco
Equipment, Bergerat Monnoyer oraz Manitou Polska. Możliwość jazdy testowej gościom imprezy oferowała również firma KH-Kipper. Na specjalnie przygotowanym terenie prezentowały się maszyny budowlane i pojazdy użytkowe.
Tradycyjnie już równolegle z targami Autostrada–Polska odbyły się VIII Międzynarodowe Targi Transportu Drogowego-Pojazdy Użytkowe ROTRA, XII Międzynarodowe Targi Infrastruktury,
Salon Technologia i Infrastruktura Lotnisk TRAFFIC-EXPO-TIL,
a także II Salon Europarking.

MB Crusher podsumowuje targi Autostrada-Polska
Na tegorocznych targach Autostrada-Polska można było przekonać się, jakie korzyści przynosi użycie łyżek kruszących
i przesiewających firmy MB Crusher. Pokazy pracy tego
specjalistycznego osprzętu odbywały się tuż obok stoiska włoskiej firmy zlokalizowanego za halami wystawienniczymi.
- Nasza marka jest dobrze znana w Polsce. Liczba użytkowników naszych innowacyjnych produktów nieustannie rośnie.
Mogę powiedzieć, że kieleckie targi były dla nas interesujące.
Mieliśmy okazję nie tylko zademonstrować w praktyce działanie naszych łyżek, ale także spotkać się z klientami. Z pewnością wybierzemy się na następne targi Autostrada, jest to najlepsza okazja do nawiązania nowych kontaktów. Wierzymy, że
polska branża budowlana będzie się rozwijać. Mam wrażenie,
że w następnej dekadzie Polska przyspieszy stając się najszybciej rozwijającą się gospodarką Unii Europejskiej. To sprawia,
że planujemy zbudować dobre relacje z mocnymi partnerami
w Polsce, dealerami maszyn budowlanych i osprzętu
– powiedział Stefano Rodighiero, szef MB Niemcy.
MB Crusher jest jednym ze światowych liderów w produkcji
urządzeń i akcesoriów do prac budowlanych, rozbiórkowych
i związanych z recyklingiem. Produkty włoskiej firmy znajdują
zastosowanie także w pracach specjalistycznych prowadzonych w kamieniołomach, kopalniach surowców skalnych oraz
przy rekultywacji terenów zdegradowanych. Narzędzia robo4 Pośrednik Budowlany

cze MB Crusher przeznaczone są do kruszenia, przesiewania
oraz separowania materiału bezpośrednio na placu budowy,
pozwalają na ponowne wykorzystanie go na miejscu lub też
przetransportowanie i późniejsze wykorzystanie w innych zastosowaniach. Gamę produktów włoskiej firmy tworzą: łyżka
krusząca, łyżka przesiewająca, chwytak wieloszczękowy i głowica urabiająca. Są to produkty najwyższej jakości, będące
w stanie znieść ekstremalne obciążenia na placu budowy.

Pokazy pracy łyżek kruszących MB były najlepszą reklamą tych produktów. Byta
także atrakcją dla zwiedzających nadając targom bardziej dynamiczny charakter

ZŁOTE MASZYNY

Pierwszy polski Granulator Destruktu Asfaltowego
W czasie remontów dróg powstaje klasyfikowany jako odpad niebezpieczny dla środowiska
destrukt asfaltowy. Jeżeli poddamy go recyklingowi, może być on ponownie wykorzystany
do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych. Umożliwia to pozbycie się uciążliwego odpadu jednocześnie ograniczając zapotrzebowanie na kruszywa naturalne
Obecnie destrukt asfaltowy
traktuje się jako wartościowy
materiał
wykorzystywany
w procesie konstrukcji nawierzchni. Sprzyja temu także
szybko rozwijająca się technologia produkcji mieszanek
mineralno-asfaltowych.
Tendencję tę wspierają europejskie dyrektywy dotyczące
wykorzystania odpadów przemysłowych oraz prawodawstwo
niektórych
krajów
(na przykład Wielkiej Brytanii,
gdzie wprowadzono opodatkowanie składowania odpadów). Również w Polsce,
w procesach budowy dróg
i nawierzchni coraz częściej
zwraca się uwagę na aspekty
ekologiczne oraz ekonomiczne, które traktować należy jako niewątpliwą zaletę stosowania tego rodzaju recyklingu.
Odpowiadając na nowe wyzwania dotyczące modernizacji infrastruktury drogowej
i norm ekologicznych firma
MAKRUM Project Management skonstruowała pierwszy
w Polsce Granulator Destruktu
Asfaltowego. Pod tą nazwą
kryje się unikatowa, nowoczesna i proekologiczna kruszarka do frezowiny asfaltowej.
Granulator Destruktu Asfaltowego charakteryzuje się wysoką wydajnością i niskim zapotrzebowaniem na energię. Nowoczesna technologia i wykorzystanie wyselekcjonowanych, specjalnie zaprojektowanych podzespołów gwarantuje prawidłową pracę urządzenia w każdej temperaturze
i warunkach pogodowych.

Granulator Destruktu Asfaltowego ma budowę modułową. Oznacza to, że granulator może być elementem linii produkcyjnej granulatu asfaltowego, zarówno w wersji stacjonarnej, jak i na platformach mobilnych

Operator maszyny dzięki nowoczesnemu panelowi kontrolnemu ma pełną kontrolę
nad produktem końcowym
czyli granulatem destruktu asfaltowego. Urządzenie to zostało zaprojektowane zgodnie z najnowszymi tendencjami, co zapewnia maksymalnie długie cykle użytkowania
podzespołów i części eksploatacyjnych. Dodatkowym atutem Granulatora Destruktu
Asfaltowego jest możliwość
pełnej regulacji szczelin i nastaw walców. Pozwala to
na uzyskiwanie pożądanej
frakcji granulatu.
Granulator pozwala na rozdrobnienie materiału i uzyskanie właściwego surowca
do dalszego przetwarzania,
bez zbędnego rozkruszenia
obecnego w nim kruszywa.
Maksymalnie ogranicza się w
ten sposób powstawanie bar-

dzo drobnych frakcji-pyłów,
co gwarantuje uzyskanie odpowiedniego uziarnienia. Finalny wyrób charakteryzuje
się krzywą uziarnienia umożliwiającą efektywne wykorzystanie wstępnie przygotowanego materiału w kolejnym
etapie recyklingu.
Producent Granulatora Destruktu Asfaltowego, firma
MAKRUM Project Management, wytwarza także inne
maszyny oraz dostarcza rozwiązania technologiczne przeznaczone dla przemysłu wydobycia i przetwórstwa surowców mineralnych, przemysłu
cementowego, chemicznego,
rafineryjnego, spożywczego,
branży papierniczej i innych
sektorów przemysłu.
Do chwili obecnej MAKRUM
Project Management wyprodukowało ponad trzydzieści
tysięcy urządzeń, takich jak

kruszarki młotkowe, szczękowe, udarowe, stożkowe, walcowe, młyny kulowe i sitowe,
suszarnie obrotowe, oraz inne
urządzenia wykorzystywane
w procesie wytwórczym wielu
przedsiębiorstw produkcyjnych. MAKRUM Project Management jest również producentem części zamiennych
do wyżej wymienionych urządzeń, jak również innych
podzespołów i maszyn stosowanych w różnych branżach przemysłu. Ponadto
wykonuje ciężkie konstrukcje
spawane, które wymagają obróbki. Służą one do budowy
różnego rodzaju ciężkich maszyn, pojazdów, dźwigów,
oprzyrządowania okrętowego
i urządzeń wykorzystywanych
w sektorze offshore i marine.
MAKRUM Project Management zatrudnia wyłącznie legitymujących się odpowiednim doświadczeniem inżynierów specjalizujących się
w spawalnictwie oraz inżynierii materiałowej. Wspierają
ich również eksperci z dziedzin logistyki, zaopatrzenia
i finansów. Do każdego projektu firma wnosi wieloletnie
doświadczenie połączone
z ugruntowaną praktyką. Zespół pracowników MAKRUM
Project Management jest
otwarty na nowoczesne rozwiązania. Obok własnej bazy
produkcyjnej, lata działalności pozwoliły firmie również
dopracować się sieci
zaufanych dostawców
i podwykonawców.
www.makrum.pl
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Tunel Świnoujście

Modele w Karpaczu

Trudno uwierzyć, że dopiero za sześć lat jedno z polskich
miast zyska stałe połączenie drogowe z resztą kraju. Położenie geograficzne to dla Świnoujścia jednocześnie wielka zaleta, jak i spory problem. Łatwo dostaniemy się tu z terenu Niemiec, gorzej z Polski. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, bo jedyny sposób przejechania z wyspy Wolin na wyspę Uznam, gdzie położona jest zasadnicza część miasta, to
przeprawa promowa. Poza sezonem na miejsce na promie
czeka się godzinę, w sezonie wielokrotnie dłużej. Mimo że
od lat planowana była budowa tunelu, który rozwiązałby
wszelkie problemy komunikacyjne miasta, a przede wszystkim zmotoryzowanych turystów, dopiero w tym roku ogłoszono przetarg na jego budowę!

To atrakcja nie tylko dla dzieci, choć obejrzeć ją można w Muzeum Zabawek. Od 7 sierpnia do 27 listopada 2016 w Miejskim Muzeum Zabawek ze Zbiorów Henryka Tomaszewskiego
w Karpaczu prezentowane będą modele maszyn budowlanych
i samochodów ciężarowych z kolekcji Łukasza Długosza.

Jedyny w chwili obecnej sposób przejechania z wyspy Wolin na wyspę Uznam, gdzie
położona jest zasadnicza część miasta, to przeprawa promowa

Porozumienie w sprawie budowy tunelu było gotowe już
w 2007 roku, jednak dopiero w kwietniu 2016 GDDKiA ogłosiła
przetarg na jego zaprojektowanie i budowę. Prowadzenie inwestycji powierzono GDDKiA, finansowanie i utrzymanie będzie leżeć w gestii Miasta Świnoujście.
W pierwszym etapie przetargu sprawdzane będą wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, natępnie podmioty
spełniające warunki zostaną zaproszone do składania ofert cenowych. Kryteriami są w dziewięćdziesięciu procentach cena
i w dziesięciu czas realizacji inwestycji (od 47 do 50 miesięcy).
Wykonawca będzie miał piętnaście miesięcy na prace projektowe i uzyskanie decyzji ZRID. Z czasu prac budowlanych będą także wyłączane okresy zimowe. Tunel będzie miał długość 3,4 kilometra, średnicę wewnętrzną dwunastu metrów.
Zostanie wykonany w technologii tarczy drążonej TBM. Władze miasta patrzą na inwestycje z optymizmem licząc, iż uda
się ją zakończyć nawet wcześniej niż się obecnie zakłada.
Przypomnijmy, że tą samą technologią TBM drążony był tunel
pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Rozpoczęcie budowy tunelu
w Świnoujściu planowane jest na koniec przyszłego roku.
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O miłośniku maszyn i pojazdów posiadającym w swojej kolekcji wiele interesujących eksponatów w skali 1:50 lub 1:87 pisaliśmy już dawniej. Łukasz Długosz od dzieciństwa pasjonuje
się maszynami budowlanymi, co udowodnił także wyborem
szkoły średniej i uczelni (uczęszczał do technikum o profilu budowy dróg, jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej.) Modele kolekcjonuje od szesnastu lat. Każdemu z nich nadaje indywidualne cechy, naklejając firmowe znaki i dodając nowe
elementy. Dzięki temu te miniaturowe maszyny ożywają. Bo
na przykład za szybą modelu ładowarki możemy zobaczyć egzemplarz „Pośrednika Budowlanego”. Jeśli ktoś udaje się
na urlop w Sudety – gorąco zachęcamy odwiedzenia tej wystawy. Muzeum Zabawek mieści się w budynku dawnego
dworca kolejowego w Karpaczu przy ulicy Kolejowej 3.

NARZĘDZIA I SPRZĘT BUDOWLANY

Czysto, szybko i bez strat!
Czy przenośniki taśmowe spełniają założone
parametry? A może przebieg procesów transportowych można zoptymalizować? Odpowiedzi na te pytania udziela firma Flexco wykazując nieprawidłowości w działaniu przenośników i proponując sposoby ich usunięcia
Specjalnie przeszkoleni pracownicy Flexco dokonują
szczegółowej inspekcji przenośników na całym ich przebiegu starając się wychwycić
wszelkie nieprawidłowości
w ich działaniu. Powodować
one mogą cofanie się transportowanego materiału, krzywy bieg taśmy, usypywanie
się materiału oraz deformację
taśmy. Po stwierdzeniu zaistnienia przynajmniej jednej
z wymienionych nieprawidłowości fachowcy proponują
sposoby jej usunięcia. Z ich
wsparcia korzystać mogą
także posiadacze urządzeń
innych producentów. Dzięki
temu każdy z użytkowników
podnieść może efektywność
działania swego przenośnika.
– Na początek sprawdzamy
równomierność przesuwu taśmy i prawidłowość działania
zgarniaków, których zadaniem
jest zapobieżenie cofaniu się
materiału. Czyszczą one powierzchnię taśmy przenośnika, a tym samym utrzymują jego optymalną produktywność – tłumaczy Dieter Maurer. Specjaliści z Flexco zaproponować mogą zainstalowanie dodatkowego zgarniaka.
Jego zadaniem jest usuwanie
z taśmy zanieczyszczeń,
z którymi nie poradził sobie
główny zgarniak. Rozwiązanie
to sprawdza się szczególnie
w przenośnikach poddawanych dużym obciążeniom
i pracujących w ruchu ciągłym. Dzięki temu rozwiązaniu
uzyskiwane zostają doskonałe efekty oczyszczenia powierzchni taśmy. Eksperci Flexco szacują, że zastosowanie
dodatkowego zgarniaka FMS
sprawia, że w ponad dziewięćdziesięciu procentach

przypadków z taśmy usuwana
zostaje całość pozostałości
transportowanego materiału.
Nieprawidłowy naciąg, zarówno za wysoki, jak i zbyt niski,
doprowadzić może w rezultacie do uszkodzenia zarówno
samej taśmy, jak i innych kluczowych komponentów systemu przenośnikowego. Firma Flexco oferuje kompleksową gamę urządzeń napinających i centrujących taśmę
przenośnika. Ich zadaniem
jest wykrywanie nieprawidłowego ułożenia taśmy i naprowadzanie jej na właściwy tor.
Flexco oferuje do tego celu
jedyny w swoim rodzaju system naprowadzający PT Pro
Belt Trainer. Jego ruch obrotowo-przechylny natychmiast
naprowadza taśmę na właściwą pozycję. System nadaje się do przenośników o pracy rewersyjnej o prędkości
przesuwu taśmy od siedmiu
metrów na sekundę. Może
pracować zarówno w środowisku wilgotnym, jak i suchym. System produkowany
jest w wielkościach umożliwiających stosowanie z taśmami o szerokości od 450
do 2.400 milimetrów.
Na tegorocznych targach
Bauma premierę miała także
inna prowadnica centrująca
taśmę – PT Pro EZ. Posiada
ona podobne funkcje jak PT
Pro Belt Trainer, ale jej przeznaczeniem
jest
praca
na podlegających mniejszym
obciążeniom przenośnikach
wyposażonych w rewersyjne
taśmy mających szerokość
do 1.200 milimetrów. Dzięki
prostej budowie mocowań
montaż systemu jest bezproblemowy. Cechą szczególną
PT Pro EZ są oferowane

Specjalnie przeszkoleni pracownicy Flexco dokonują szczegółowej inspekcji przenośników starając się wychwycić wszelkie nieprawidłowości w ich działaniu

w standardzie rolki prowadzące taśmę z poszyciem
wykonanym z poliuretanu.
W strefie załadunku przenośnika często dochodzi do gubienia materiału. Dzieje się
tak ze względu na dużą siłę
uderzenia o taśmę. Aby temu
zapobiec, Flexco oferuje systemy spowalniające szybkość spadania transportowa-

nego materiału. Nowością
prezentowaną podczas Baumy były urządzenia typu
EZIB. Dzięki możliwości łatwej regulacji kąta wysypu
użytkownik może łatwo dokonać ich konfiguracji przystosowując do pracy
w konkretnych warunkach roboczych.
www.flexco.com
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Strategia JCB? „Heavy Line” w ofensywie!
O tym, że łatwo paść ofiarą własnego sukcesu świadczy przykład JCB.
Brytyjski koncern kojarzy się głównie z koparko-ładowarkami i maszynami kompaktowymi, konsekwentnie dąży jednak do zmiany wizerunku.
Dobrą okazją ku temu były targi Hillhead, na których JCB chwaliło się
ciężkimi maszynami, przede wszystkim ładowarkami kołowymi
Interhandler, będący wyłącznym autoryzowanym dystrybutorem koncernu JCB na rynek polski, zaprosił do Wielkiej Brytanii grupę dwudziestu klientów z całej Polski. – Głównym celem wyjazdu było zaprezentowanie ładowarek kołowych kategorii
„Heavy
Line”.
Każdy
z uczestników mógł nie tylko
obejrzeć, ale także przetestować maszyny – mówi Tomasz
Wegner, Dyrektor Sprzedaży Maszyn Budowlanych
w firmie Interhandler.

szyn, który wszedł do produkcji w roku 2013. Podczas
testów instruktorzy JCB zwracali uwagę na wydajność,
bezpieczeństwo użytkowania
i solidność konstrukcji maszyn. Konstruktorzy JCB zadbali o to, by nowe ładowarki
były jak najbardziej efektywne przy jednoczesnym ograniczeniu nakładów eksploatacyjnych, przede wszystkim
pod względem zmniejszenia
zużycia paliwa. W tym celu
zaprojektowali i tak dobrali
jednostkę napędową, osie,

on znacznie mocniejszy niż
tradycyjne rozwiązanie z pojedynczą płytą z piastą.
Testujący ładowarki zgodnie
podkreślali zalety ich kabin.
Stały się one przestronniej-

obsługującego
maszynę
mają także poręcze o zmienionej konstrukcji oraz lepiej
wyprofilowane schodki wiodące do kabiny. W nowych
ładowarkach zastosowano
też znacznie skuteczniejsze
oświetlenie LED ułatwiające
pracę po zmroku i przy złych
warunkach atmosferycznych.
Zmiany stylistyczne nadwozia nowych ładowarek podyktowane zostały koniecznością powiększenia komory silnika i wygospodarowa-

Grupa klientów z Polski mogła przekonać się, że koncern JCB obrał nową strategię
i nie chce być już kojarzony wyłącznie jako producent koparko-ładowarek

Konstruktorom nowych ładowarek kołowych JCB udało się połączyć ich efektywność z ograniczeniem nakładów eksploatacyjnych, przede wszystkim na paliwo

Pokazy i testy zorganizowano
w należącym do JCB kompleksie kopalni surowców
skalnych Kevin Quarry. Swego czasu teren odkrywki podzielono na cztery sektory,
co pozwala zarówno na prowadzenie praktycznych testów maszyn przez ośrodek
badawczo-rozwojowy JCB,
jak i regularną, niezakłóconą
eksploatację złoża. Do dyspozycji polskich klientów oddano ładowarki kołowe oznaczone symbolami 417, 427
oraz 437. Większe modele
uzupełniają typoszereg ma8 Pośrednik Budowlany

układ przeniesienia napędu
oraz hydraulikę maszyny, by
podzespoły te pracowały
w pełni harmonijnie. Dzięki
zastosowaniu najlepszych
komponentów, takich jak silnik Cummins, skrzynie biegów i osie ZF, pompy Rexroth i zawory hydrauliczne
Parker maszyny wyróżniają
się niezawodnością i wydłużoną żywotnością. Przyczynia się do tego także solidność konstrukcji. W nowych
ładowarkach zastosowano
przegub centralny o budowie
skrzynkowej. Dzięki temu jest

sze i lepiej wyciszone. Montowane na specjalnych wiskozowych amortyzatorach
spełniają wymogi standardów ROPS/FOPS. Dzięki dużym powierzchniom przeszkleń operator ma szersze
pole widzenia na obszar wokół maszyny. Wpływ na podniesienie bezpieczeństwa

nia w niej miejsca na elementy układu oczyszczania
spalin. Niejako przy okazji
konstruktorzy JCB uzyskali
łatwiejszy i wygodniejszy
dostęp do jednostki napędowej i elementów podlegających częstemu serwisowaniu. W ten sposób ograniczyli
znacząco czas trwania rutyno-

W Hillhead JCB zaprezentował sprzęt z najnowszej oferty kładąc zdecydowany nacisk na cięższe maszyny klasy „Heavy Line”

MASZYNY BUDOWLANE

Na targach Hillhead funkcjonują dwa poligony, jeden z nich jest ogólnie dostępny
dla wszystkich wystawców, na drugim zaś oglądać można wyłącznie maszyny JCB

wych przeglądów oraz ewentualnych napraw.
JCB i Interhandler zadbały
o atrakcje dla swoich gości.
Kolejnym punktem wyprawy
była wizyta w kamieniołomie
Hillhead. To właśnie tu co
dwa lata odbywają się największe w Wielkiej Brytanii
targi maszyn budowlanych,
wykorzystywanych w górnictwie odkrywkowym oraz
sprzętu do wyburzeń i recyklingu. Na tegorocznych targach swe możliwości zapre-

nej bramy. Zwiedzający targi
wkraczali bowiem do ogromnego stoiska JCB z przylegającym doń własnym terenem
pokazowym. – Targi Hillhead
stanowią dla JCB swoisty matecznik. Choć jak zawsze są
tu obecni wszyscy nasi konkurenci, to JCB zachowuje
wśród nich dominującą pozycję. Wygląda to zupełnie inaczej niż na Baumie, gdzie reprezentowany przez nas koncern jest tylko jednym z wielu
wystawców. Tutaj natomiast

sprzętu, ładowarek kołowych
i koparek hydraulicznych. Podobnie, jak podczas Baumy
furorę wśród publiczności robiły pokazy możliwości Hydradiga. Na pojawienie się
w sprzedaży tej koparki kołowej o nowatorskiej konstrukcji z niecierpliwością czekają
też polscy użytkownicy.
Przedstawiciele Interhandlera
zapowiedzieli, że jeszcze
w sierpniu zorganizują w kilku miejscach w Polsce pokazy innowacyjnej maszyny.
Po ich zakończeniu Hydradig
trafi do sprzedaży.
Wizytę w Wielkiej Brytanii
wieńczyły odwiedziny w siedzibie JCB. Goście z Polski
zapoznani zostali z dokona-

że pielęgnowanie bogatych
tradycji, na których opiera się
dzisiejsza potęga JCB.
Dowodzi niej dziś między innymi organizacja produkcji.
Goście z Polski mogli się z nią
zapoznać obserwując pracę
na linii produkcyjnej. Wybrano jeden z wielu zakładów
JCB w tej części Anglii, ale
umożliwiło to wyrobienie sobie zdania na to, jak złożony
jest proces produkcji.
Wyprawa od samego początku odbywała się w osobliwych
okolicznościach. W dniu przylotu gości z Polski Anglia wyeliminowana została z Euro 2016 przez „kopciuszka”
z Islandii. Wywołało to prawdziwą burzę, nie mniejszą

Pierwszym skojarzeniem z JCB jest koparko-ładowarka. Nic dziwnego, że maszyny
te zajmują poczesne miejsce w muzeum JCB

Wśród wielu maszyn demonstrowanych przez JCB, furorę robił Hydradig. Innowacyjna „kołówka” jeszcze w sierpniu wejdzie do sprzedaży w Polsce

zentowała światowa czołówka producentów maszyn budowlanych oraz dostawcy
osprzętu. Wśród nich – tradycyjnie już – JCB zajmowało
pozycję dominującą. Dało się
to zaobserwować natychmiast po przekroczeniu głów-

odgrywa wiodącą rolę, ma
osobny poligon, na którym
oglądać można wyłącznie
maszyny marki JCB – zauważa Tomasz Wegner.
Zgodnie z obraną strategią
w Hillhead JCB kładł nacisk
na promowanie ciężkiego

niami firmy, jej historią
i dniem dzisiejszym. Zwiedzili muzeum JCB oraz jedną
z fabryk w jego okolicy.
W obu miejscach przekonać
się mogli, jak JCB szanuje
swych pracowników. Zarówno obecnych, jak i byłych.
Nawet emeryci czują się potrzebni. Współtworzyli przez
dziesięciolecia potęgę JCB,
a dziś oprowadzają gości
po muzeum. Coraz lepiej czują się w nim także zwiedzający z Polski, którzy oglądać
mogą projekcje filmów z komentarzem w rodzimym języku. Organizatorzy wyjazdu
podkreślali, że jego celem nie
jest jedynie prezentacja najnowszych maszyn i rozwiązań konstrukcyjnych, ale tak-

od tej po ogłoszeniu wyników
referendum
dotyczącego
opuszczenia przez Wielką
Brytanię Unii Europejskiej.
Przedstawiciele JCB nie kryli
obaw przed konsekwencjami
„Brexitu”. Nic w tym dziwnego, skoro oprócz jedenastu
fabryk w kraju, koncern posiada tyle samo zakładów produkcyjnych poza granicami
Wiekiej Brytanii. Do formalnego opuszczenia UE upłynie
jednak jeszcze wiele wody,
zarówno w Tamizie, jak i w Wiśle. Jedno jest pewne już dziś.
Koncern JCB nie zamierza rezygnować ze swej wiodącej
pozycji, jaką wypracował sobie na rynkach całego świata.
www.interhandler.pl
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Z systemami Trimble nawet trzy razy szybciej!
Specjalizująca się w robotach ziemnych firma Richert z Gdańska od ponad półtora roku wykorzystuje siedem systemów Trimble wspomagających sterowanie maszynami. Korzyści wynikające z ich zastosowania są na tyle duże, że właściciele firmy rozważają zamontowanie ich
na wszystkich maszynach, które biorą udział w pracach niwelacyjnych czy skarpowaniu
Początki firmy Richert obchodzącej w tym roku dwudziestolecie istnienia związane
były z transportem budowlanym. Działalność przedsiębiorstwa szybko poszerzono
o roboty ziemne, takie jak
makroniwelacje,
wymiana gruntu czy wykopy
pod domy jednorodzinne

nej, tunelu pod Martwą Wisłą,
modernizacji linii kolejowej
S 226 i budowie drogi S7.
Ponieważ firma Richert często
realizuje kilka inwestycji jednocześnie, wymaga to odpowiednio dużego zaplecza
sprzętowego. W chwili obecnej posiada sześćdziesiąt samochodów ciężarowych i sto

mów. Największą barierę stanowiła oczywiście cena. Pojedynczy system kosztuje około
dwudziestu procent nowej maszyny. Tak się jednak złożyło,
że ubiegaliśmy się o kontrakt
na kolei, w którym wymagano
realizacji podjętego zadania
z dokładnością do ±1 cm i korzystania z systemów sterowania maszynami. O ile pierwszy
warunek byliśmy w stanie
spełnić nawet bez korzystania
z systemu sterowania pracą
maszyn, to co do drugiego konieczne było doposażenie
sprzętu. Po analizie ofert różnych firm i rozmowach z kole-

jektu cyfrowego i zapewnia dokładność rzędu ±7 mm.
– Szybko przekonaliśmy się, że
maszyna wyposażona w taki
system każde zadanie wymagające dużej precyzji wykonuje znacznie szybciej. Nie ma
przy tym potrzeby ręcznego tyczenia, co niekiedy trwa bardzo długo i wymaga zaangażowania kilku osób. Uznaliśmy,
że warto mieć również taki system do zgrubnego rozgarniania, na spycharce. Po jego instalacji, na jesieni 2015 roku,
przyszedł czas na system
wskaźnikowy na koparki. Obecnie mamy już łącznie siedem

Spycharka Cat D6N LGP z systemem Dual GPS pracująca w okolicach Elbląga jest
wykorzystywana do robót wykończeniowych przy budowie dróg serwisowych

i osiedla. W roku 2007, gdy
Polskę nawiedziły powodzie,
firma prowadziła dodatkowo
prace rozbiórkowe. Obecnie
koncentruje się na realizacji
dużych inwestycji drogowych
i kolejowych, prowadzonych
na terenie całego kraju.
W dorobku ma między innymi udział w budowie nowego
dworca Łódź Fabryczna, Pomorskiej Kolei Metropolital-

dziesięć maszyn roboczych.
Siedem z nich wyposażonych jest w systemy Trimble.
Adam Richert, koordynator
ds. robót firmy, tak wspomina nawiązanie współpracy
z SITECH Poland, autoryzowanym przedstawicielem w zakresie sprzedaży i serwisu rozwiązań Trimble w Polsce: – Początkowo trudno mi było zdecydować się na zakup syste-

Adam Richert, koordynator ds. robót w firmie Richert nie kryje zadowolenia z systemów Trimble oraz obsługi posprzedażowej SITECH Poland
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Systemy sterowania Trimble mogą być stosowane w maszynach różnych
producentów, jak np. w prezentowanej spycharce Komatsu D61PX

gami po fachu zdecydowaliśmy się na system Trimble.
Z mojego rozeznania wynikało, że jest on najbardziej przyjazny dla użytkownika, ma najwięcej funkcji, a poza tym jest
najpopularniejszy w Polsce.
Mogę zawsze liczyć na wsparcie SITECH Poland, który reaguje szybko, zawsze gdy tego potrzebuję. Przy konieczności dotrzymania terminów
ma to bardzo duże znaczenie.
Pierwszy system – GCS900
UTS – zamontowany został
na równiarce Volvo G946.
Umożliwia on pracę z wykorzystaniem trójwymiarowego pro-

maszyn, na których zamontowaliśmy urządzenia Trimble – opowiada Adam Richert.
Maszyny wyposażone w systemy wspomagające sterowanie
pracują przy realizacji trzech
różnych inwestycji. Dwie równiarki – wspomniana Volvo
G946 i niedawno zakupiona Cat 120M2 AWD wykorzystywane są przy modernizacji
prawie szesnastokilometrowego odcinka linii kolejowej
LK226 z Pruszcza Gdańskiego
do Portu Północnego w Gdańsku. – Obie równiarki, które
stosujemy głównie do rozkładania kruszywa, profilowania
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nasypów oraz stabilizacji, wyposażono w identyczny system. Nasypy muszą być wykonane z tolerancją +1/-2 cm,
a więc znacznie większą niż zapewnia to urządzenie. Z systemami Trimble mam do czynienia od półtora roku, a więc
gdy tylko pojawiły się w firmie.
Łatwo je opanowałem i dzięki
nim na jednej zmianie jestem
w stanie wykonać pięć razy
więcej roboty. Ważne też, że
rozpoczynam pracę bez niczyjej pomocy, sam rozstawiam
sobie tachimetr i wykonuję
wcięcie na budowie, czyli wpa-

„omiata” całą budowę. Zapewnia dokładność ±3 cm,
w zupełności wystarczającą
do robót drogowych. – Maszyna pracuje aktualnie
przy budowie odcinków serwisowych, na które będziemy chcieli skierować ruch
w momencie zamknięcia
DK7. Wykorzystujemy ją
głównie do zadań wykończeniowych, gdzie jest wymagana największa dokładność.
Z moich obserwacji wynika,
że mieści się w tolerancji
±1,5 cm, a więc dwukrotnie
wyższej niż deklaruje produ-

System GCS900 UTS zamontowany na równiarce Cat 120M2 działa w oparciu o
technologię tachimetryczną, czyli aktywne lustro i projekt cyfrowy 3D

sowuję się w projekt – tłumaczy Henryk Kostuch, operator
równiarki Cat.
Spycharka Cat D6N wyposażona w system Dual GPS,
pracuje w okolicach Elbląga
na budowie fragmentu DK7.
Maszyna korzysta z pozycjonowania satelitarnego oraz
poprawek stacji referencyjnej
zainstalowanej na budynku
biura, która swym zasięgiem

cent – opowiada Adam Richert.
Pozostałe maszyny z systemami Trimble znalazły zastosowanie na innym odcinku
DK7, w okolicach Ostródy.
Zamontowano je na dwóch
spycharkach – Komatsu
D61PX i Cat D6N LGP oraz
dwóch koparkach – gąsienicowej Cat 325 i kołowej
Volvo 160E. Wszystkie systemy korzystają z sygnału GPS

Maszyny Cat są fabrycznie przygotowane do montażu elementów systemu Trimble,
takich jak np. czujniki położenia ramy i obrotnicy lemiesza

W koparkach jest stosowany system wskaźnikowy. Zasadniczą jego część stanowią
czujniki montowane na każdym ruchomym elemencie osprzętu

oraz stacji bazowej, przy której w tym przypadku – ze
względu na pagórkowaty teren – konieczne było zastosowanie specjalnego wzmacniacza sygnału. – Spycharki
te są wykorzystywane głównie
do rozkładania warstw nasypowych, bądź robienia wykopów szerokoprzestrzennych
na wymiar. Koparki stosujemy
do kopania rowów i skarpowania. Z naszych obserwacji
wynika, że koparka bez systemu jest w stanie w ciągu
zmiany wyrównać skarpę

nikowy, co w porównaniu
do systemów automatycznych stosowanych na przykład w spycharkach czy równiarkach oznacza, że nadal
wszystkie czynności wykonuje operator, ale ma on
podgląd w czasie rzeczywistym położenia narzędzia roboczego względem projektu.
Dzięki temu może szybko
uzyskać żądaną powierzchnię i to bez konieczności zaangażowania dodatkowych
osób, jakie byłyby konieczne
do ręcznego tyczenia.

Operator koparki ma dwa widoki, pokazujące dokładne ustawienie narzędzia
roboczego względem profilu zadanego w projekcie

na długości około stu
metrów, natomiast z systemem około trzystu metrów.
Aby maksymalnie wykorzystać potencjał takiej maszyny,
robi ona co kilkanaście-kilkadziesiąt metrów tak zwane
znaczniki, będące punktami
odniesienia dla koparek bez
systemu – wyjaśnia Sławomir
Borkowski, kierownik budowy w firmie Richert.
System Dual GPS przeznaczony do koparek jest wskaź-

– Korzyści, jakie zapewniają
te systemy, sprawiają, że
najchętniej „ubrałbym” w nie
wszystkie maszyny, które posiadam. Wówczas każda jednostka mogłaby pracować
na wykończeniach i nie trzeba byłoby przestawiać
sprzętu albo zastanawiać
się, którą maszynę wykorzystywać na danej budowie – podsumowuje Adam Richert.
www.sitech.pl
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Lepiej prosić niż rozkazywać!
– Lubi Pan piłkę nożną?
– Lubię, nawet bardzo.
– Pewnie dziwi się Pan, dlaczego o to pytam?
– I tak, i nie. Żyliśmy jeszcze do niedawna finałami Euro 2016
i udanym występem naszej drużyny. Niemal wszędzie kibicowano Biało-Czerwonym.
– Pytam ze względu na Pańską drogę zawodową. Przypomina Pan mi piłkarza, wychowanka klubu próbowanego na wielu pozycjach. W Amago zajmował Pan różne stanowiska, począwszy od serwisanta, a na dyrektorze sprzedaży kończąc…
– No tak, można by to porównać do piłkarskiej kariery. Od chłopca
do podawania piłek do kierującego grą w solidnym klubie… Przeszedłem w firmie Amago po kolei wszystkie stanowiska. Zaczynałem jako serwisant w Krakowie. Następnie wyjechałem do Warszawy i przez dwa lata pracowałem jako szef serwisu w Polsce Centralnej. W tym czasie zatrudniłem oraz dobrze wyszkoliłem kilku
mechaników na tym terenie. Mam satysfakcję, bo pod moją pieczą
stali się specjalistami w swoim fachu. Po dwóch latach wróciłem
do Krakowa i przeszedłem do działu sprzedaży jako przedstawiciel handlowy na województwo śląskie. W roku 2010 zostałem dyrektorem Regionu Południowego. Oprócz sprzedaży maszyn
w województwie małopolskim służyłem również wsparciem reszcie handlowców na Południu. Po kolejnych pięciu latach zostałem dyrektorem sprzedaży na teren całej Polski. Oczywiście nadal zajmuję się sprzedażą maszyn na swoim terenie. Oprócz tego wspieram i pomagam handlowcom działającym w całej Polsce. W tym roku spotkał mnie kolejny awans, prezes Amago powierzył mi stanowisko dyrektora zarządzającego firmy.
– Odnalazł się Pan w nowej funkcji? A może ciągnie
wilka do lasu i lubi Pan zajrzeć do warsztatu?
– Powierzona mi funkcja dyrektora zarządzającego jest wielce
zaszczytna. Nadal jednak lubię „podłubać” przy maszynach.
Zmierzyć się na przykład z problemem jakiejś nietypowej awarii. Znaleźć przyczynę jej powstania i sposób usunięcia.

– W firmach poszukuje się najczęściej menedżerów
z zewnątrz, długoletni pracownicy są niedostrzegalni.
W Pańskim przypadku cierpliwość się jednak opłaciła…
– Znam wiele firm, w których stawia się na ludzi z zewnątrz. Podobnie rzecz miała się i w Amago. Prezes Marek Wiącek zweryfikował jednak swą strategię i postanowił dawać szanse swoim długoletnim pracownikom. Mogą się rozwijać i awansować,
co jest w moim przekonaniu krokiem we właściwym kierunku.
– A jak traktują Pana współpracownicy? Piotrek, kolega,
który latami pracował tuż obok, nagle zostaje przełożonym
zarządzającym całą firmą… Ma Pan posłuch?
– Sądzę, że awans mnie nie zmienił. Nie mam żadnego problemu z relacjami z współpracownikami. Jesteśmy nadal kolegami,
z tym że po pracy. Jeśli o coś proszę, to jest to wykonane. Wyznaję zasadę, że jeżeli prosi się o coś w odpowiedni sposób, to
się to dostaje. Podkreślam – prosi, a nie wydaje rozkazy.
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Rozmowa z Piotrem Klupa, dyrektorem
zarządzającym Amago Sp. z o.o.
– Bardzo często słyszy się, że Amago to firma o charakterze rodzinnym. Prawda czy mit?
– Prawda! Przejawia się to w relacjach między pracownikami, w traktowaniu ich przez właścicieli. Tworzymy zgrany zespół, identyfikujemy się z firmą. Raz do roku skrzykujemy
się i organizujemy wyjazd w plener. Nie jest to sterowane
odgórnie. W wyjazdach bierze udział absolutna większość
z nas, przez dwa dni przebywamy razem i to nas integruje.
– Razem pracujecie, razem wypoczywacie. Wytrzymujecie ze sobą? Nikt nie wylewa żali?
– Bywa, że ktoś wykorzystuje nasz wspólny wyjazd i postanawia przy okazji coś wyjaśnić, albo po prostu ponarzekać.
No cóż, tak się zdarza, ale uważam, że ma to także swą dobrą stronę. Niekiedy adwersarze wracają do domu w najlepszej komitywie. Powiem tak – burza szybko się pojawia i szybko przechodzi. A atmosfera jest oczyszczona, co sprawia, że
codzienna praca staje się przyjemniejsza.
– Za Pańskiego poprzednika Amago przeżywać zaczęło
spore kłopoty. Prezes Wiącek zdecydował się wówczas
na swoistą „ucieczkę do przodu”. Udało mu się zaordynować skuteczną terapię?
– Nie ma co ukrywać, sytuacja była bardzo zła, jednakże
wspólnym wysiłkiem udało się nam wyjść na prostą. Zaczęliśmy nowe rozdanie i szczerze wierzę, że odniesiemy sukces.
– Jest Pan tego pewien? Raz po raz dochodzą nas słuchy, że dni Amago są policzone…
– Do tego jestem akurat przyzwyczajony. Od początku mojej
pracy w Amago co kilka miesięcy rozpuszczano pogłoski, że
stoimy nad przepaścią, plajtujemy. Przywołując słynną wypowiedź Marka Twaina stwierdzić można, że plotka o naszej
śmierci była za każdym razem mocno przesadzona.
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– Czy firma dystrybucyjna z polskim kapitałem ma szanse utrzymania swej pozycji na polskim rynku? Wielkie
korporacje mają przecież dalece większe możliwości.
– Teoretycznie tak. Uważam jednak, że wcale nie stoimy
na straconej pozycji. Wprost przeciwnie, mamy nawet przewagę wynikającą z możliwości podejmowania szybszych
decyzji. Ponadto nie ograniczamy się wyłącznie do konkretnego asortymentu. Amago to przecież nie tylko maszyny
budowlane, firma posiada również inne działy, sprzedaje
choćby sprzęt wiertniczy czy maszyny drogowe. Jesteśmy
także bardziej niezależni mogąc podejmować współpracę
z wieloma dostawcami, lepiej reagując na potrzeby rynku.
Gdy jednemu z działów idzie gorzej, można posiłkować się
koniunkturą w innym. Specyfika sprawia też, że maszyny
budowlane sprzedają się częściej, transakcji jest więcej.
W branży wiertniczej nad kontraktem pracuje się znacznie
dłużej, bywa że nawet rok.
– Efekty i marże są tam bardziej spektakularne. Każdy
kij ma dwa końce. Ludzie mogą się frustrować, twierdząc, że pracują na inny dział. Po co się przemęczać,
skoro wszystko i tak trafia do wspólnego kotła…
– Ludzie są tylko ludźmi, chociaż dziś już nikt nie myśli w ten
sposób. Amago jest silna siłą swoich pracowników. To nie
szyld, to ludzie. Tworzymy zgrany zespół, mamy wspólne cele i dążymy do tego, by je realizować.
– Jakie cele stoją przed Amago? Co planuje Pan na najbliższą przyszłość?
– Na pewno w pierwszej kolejności chcę odbudować potencjał działu maszyn budowlanych. Tu jest najwięcej do zrobienia. Jesteśmy obecnie na etapie pozyskiwania pracowników
do działu maszyn budowlanych.
– Jest Pan praktykiem. Zawsze podczas targów ciekawie opowiadał nam Pan o maszynach. Czy większy
sukces w ich sprzedaży może mieć mający tylko
pobieżną wiedzę o maszynie sprzedawca, czy też człowiek, który dogłębnie zna jej konstrukcję?
– Zdecydowanie większe szanse ma w moim przekonaniu
handlowiec, który zna się na sprzedawanych maszynach, poznał ich konstrukcję od przysłowiowej podszewki. Powinien
on pełnić rolę doradcy technicznego klienta, pomagać rozwiązywać jego problemy. Skutkuje to rosnącą sprzedażą.
– To piękna teoria, praktyka pokazuje jednak zupełnie
co innego. Coraz trudniej o dobrego handlowca.
– To prawda. Uważam, że w firmach pracuje zdecydowanie
zbyt mało osób naprawdę znających się na maszynach. Nie
do zaakceptowania jest ciągłe sięganie do folderów, gdy klient
zada proste pytanie. Irytuje żonglowanie pustymi sloganami.
– Czepia się Pan! To nie jazda figurowa na lodzie. Tu
liczy się wynik, a nie styl, w jakim został osiągnięty…
– Pozwolę sobie się z Panem nie zgodzić. Podobnie, jak
ze stwierdzeniem, że handlowcowi może być obojętne, co
sprzedaje. Dziś mogą być to maszyny budowlane, a jutro
szczoteczki do zębów. Wyznając taką zasadę klientowi
sprzedać można tylko jedną maszynę. Pierwszą i zarazem
ostatnią. Potem następuje rozczarowanie, pozostaje nie-

smak i wzajemne pretensje. Jakakolwiek współpraca staje
się niemożliwa. Handlowiec, który nie wierzy w walory produktu, jaki oferuje, jest w dłuższej perspektywie skazany
na porażkę. To droga donikąd. Najważniejsze to wierzyć
w to, co się robi, utożsamiać się z firmą i być przekonanym do oferowanych maszyn i urządzeń.
– Zmieniło się spektrum firm współpracujących z Amago.
Wprowadzacie na rynek nowe marki, przynajmniej
w ostatnim czasie staliście się bardzo aktywni.
– Zgadza się. Ciągle szukamy nowych dostawców poszerzając dzięki temu swoją ofertę. Obecnie reprezentujemy w Polsce kilka nowych firm, jakimi są Astec, MST
czy Mait. Dostarczają one bardzo dobre jakościowo produkty, lecz nie są jeszcze wystarczająco znane w Polsce.
Myślę jednak, że to tylko kwestia czasu i ciężkiej pracy,
aby ich sprzedaż rosła. Dobry przykład w tym względzie
stanowi firma Astec produkująca otaczarnie oraz przystawki do produkcji asfaltu spienionego. Współpracujemy z nimi od niemal dwóch lat i zaczynamy mieć wyniki.
Przyznam, że tak duży popyt na wyroby firmy Astec pozytywnie mnie zaskoczył.
– Hyundai. Czy jest Pan zadowolony z pozycji marki
na polskim rynku? Oczywiście zawsze można powiedzieć, że można „ugrać” więcej, ale w przypadku
Hyundaia oczekiwać można większego skoku. Od dziewiątej generacji maszyn koreański koncern gra przecież w światowej „Lidze Mistrzów „…
– Hyundai należy dziś bezsprzecznie do światowej czołówki
wśród producentów maszyn budowlanych. Stosuje komponenty i podzespoły uznanych dostawców, osiągnął powtarzalną jakość swych wyrobów. Ich sprzedaż w Polsce z roku
na rok się zwiększa, choć oczywiście zawsze mogło by być
lepiej. Zapewniam Pana, że usilnie nad tym pracujemy.
– Pomoc klientom w zakresie finansowania maszyn?
– Dążymy do tego, by zapewnić naszym klientom kompleksową obsługę. Począwszy od sprzedaży, przez finansowanie,
a na obsłudze posprzedażowej kończąc. We współpracy z DLL
wprowadziliśmy do naszej oferty finansowanie Hyundai Finance. Dzięki temu zyskaliśmy możliwość przygotowania bardzo
atrakcyjnych rozwiązań finansowych dla naszych klientów.
– Proszę powiedzieć coś o sobie prywatnie naszym
czytelnikom. Co robi Pan poza pracą? Ma Pan ulubiony
sposób spędzania wolnego czasu?
– Dużo pracuję, ale staram się zawsze znaleźć czas dla mojej rodziny. Mam żonę oraz roczną córkę i to właśnie im staram się poświęcać najwięcej czasu po pracy. Jednakże przyznam, że największym moim hobby jest wędkarstwo. Wędkuję już od niemal ćwierćwiecza. Jest to sport, który pozwala się wyciszyć oraz który uczy cierpliwości. Gdy nadarzy się
okazja, mam chwilę wolnego, pakuję sprzęt i na rybki. Oczywiście rybka trafia z powrotem do wody.
– A wcześniej spełnić musi jakieś Pańskie życzenie?
– Dobrze by było. Ale jeszcze mi się taka nie trafiła…
Rozmawiał: Jacek Barański

Pośrednik Budowlany

13

MASZYNY BUDOWLANE

Dressta prezentowała się w Budropolu
W tym roku bardzo często dane nam było oglądać maszyny marki Dressta.
Najpierw na targach Bauma w Monachium i Autostrada-Polska w Kielcach,
a ostatnio w Czeladzi na imprezie dla użytkowników maszyn tej marki zorganizowanej przez Dressta Machinery Poland na terenie Katowickiego
Przedsiębiorstwa Naprawy Maszyn Budowlanych Budropol

Jednym z punktów imprezy były dynamiczne pokazy maszyn. Przybyli na imprezę podziwiali przede wszystkim spycharki gąsienicowe
Dressta. Maszyny ze Stalowej Woli cieszą się dużym popytem wśród śląskich firm

Wybór miejsca i partnera
do organizacji imprezy nie był
oczywiście dziełem przypadku. Budropol należy do najbardziej wypróbowanych partnerów Liugong Dressta Machinery, ma spektakularne dokonania w sprzedaży maszyn
produkowanych w Stalowej
Woli. Zapewnia też dla nich
specjalistyczny serwis i przeprowadza remonty kapitalne.
Przyznać trzeba, że efekty
tych działań są imponujące.
Tradycyjnie już impreza Budropolu cieszyła się dużą frekwencją. Zaproszenie do Czeladzi przyjęła ponad setka

użytkowników maszyn marki
Dressta, nie tylko ze Śląska
ale z także z innych regionów
Polski. Prezes Budropolu
Andrzej Będkowski nie ukrywał zadowolenia tym faktem.
Zapytany o główny cel, jaki
przyświeca jego firmie przy organizacji cyklicznych spotkań
z
klientami,
odpowiedział: – Chodzi nam przede
wszystkim o to, by spotkać się
w nieco luźniejszej atmosferze, odnowić kontakty, nawiązać nowe i podyskutować
o codziennej pracy, w której
towarzyszą nam stalowowolskie maszyny. Nieprzypadko-

wo więc współorganizatorem
spotkania jest Liugong Dressta Machinery będąca bezsprzecznie naszym najważniejszym dostawcą.
Gospodarze spotkania zadbali
o doskonałą atmosferę i mnóstwo atrakcji zapewniając stra-

ma zaprezentowała cieszące
się dużym popytem na Śląsku
ładowarki kołowe 530R i 560E
oraz spycharki gąsienicowe
TD-15R Extra i TD-8R. Coraz
większa ich liczba pracuje
w tamtejszych zakładach górniczych, elektrociepłowniach,
hutach oraz na składowiskach
odpadów. Uczestnicy spotkania zostali także zapoznani
z wprowadzanymi sukcesywnie nowymi rozwiązaniami
konstrukcyjnymi oraz możliwościami konfiguracji spycharek. Można je przystosować do potrzeb konkretnego
nabywcy. Producent oferuje
bowiem różnorodne wersje
podwozia, na przykład o obniżonym nacisku na grunt z wydłużoną ramą trakcyjną. Zakres zastosowań spycharek
zwiększa także szeroka gama
narzędzi roboczych.
Stanisław Balandyk, dyrektor
sprzedaży Liugong Dressta
Machinery podsumowując
spotkanie powiedział: – Budropol to nasz sprawdzony
partner. Działa niezwykle
prężnie w rejonie, gdzie pracuje najwięcej naszych maszyn w Polsce. Bardzo to do-

Goście imprezy zapoznani zostali z wprowadzanymi sukcesywnie rozwiązaniami konstrukcyjnymi oraz możliwościami konfiguracji maszyn produkowanych w Stalowej Woli

Budropol specjalizuje się w remontach kapitalnych maszyn wytwarzanych w Stalowej Woli. Dzięki umiejętnościom mechaników przywracane im są dawne walory
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wę dla ciała i ducha. Na powitanie podjęli gości wystawnym
obiadem, później było coraz
ciekawiej. Czas przybyłym
do Czeladzi upływał wartko
na podziwianiu występów artystów i… maszyn budowlanych.
W dynamicznych pokazach
również brylowała Dressta. Fir-

ceniamy. Cieszymy się, że
do Czeladzi przybyła tak
liczna grupa klientów. Dzięki
temu zyskaliśmy możliwość
przekazania im informacji
o naszych produktach
i zamierzeniach na najbliższą przyszłość.
www.dressta.eu
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JCB – „jotesy” w uzdrowisku
Konstancin to jedyna na Mazowszu miejscowość o statusie uzdrowiska. Utrzymaniu walorów tego miejsca służyć ma modernizacja i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej. Inwestycja ma na celu zachowanie czystości wód gruntowych. Odwiedziliśmy kilka miejsc, gdzie prace ziemne i budowlano-montażowe prowadzi IBF Budownictwo
Firma bazująca na własnym
sprzęcie eksploatuje dziewięć
koparek. Są wśród nich zarówno maszyny gąsienicowe,
jak i kołowe. Na co dzień
wspomagane są one przez
koparko-ładowarki i ładowarki kołowe. Przeważa tu zdecydowanie sprzęt marki JCB.
Obserwowane podczas wykonywania prac przy budowie
kanalizacji – koparka gąsienicowa i kołowa trafiły do IBF
Budownictwo przed pięcioma
laty w stanie używanym. – Udało nam się pozyskać maszyny o małym przebiegu, w bardzo dobrym stanie technicznym i w przystępnej cenie, co też miało dla nas
niebagatelne znaczenie. Zakupiliśmy je z myślą o budowie kanalizacji deszczowej
i odwodnień na autostradach.
Po rozważeniu ryzyka ostatecznie jednak zmieniliśmy
strategię postanawiając skoncentrować się na realizacji inwestycji w gminach polegających na budowie kanalizacji
sanitarnych, wodociągów,
oczyszczalni ścieków i stacji
uzdatniania wody – mówi dyrektor techniczny IBF Budownictwo Andrzej Karczmarz.
Na terenie Gminy Konstancin
IBF Budownictwo wykonuje
kompleksowe roboty łącznie
z odtworzeniem nawierzchni
dróg. Podczas nich towarzyszyliśmy operatorom JCB JS.
W Konstancinie, w warunkach gęstej zabudowy i na leśnych drogach, obserwowaliśmy zarówno maszynę kołową JS 160, jak i gąsienicową
JS 240 NLC. Ich operatorzy
chętnie dzielili się z nami swymi doświadczeniami z codziennej eksploatacji ciężkiego sprzętu. Ponieważ słyszeliśmy wyłącznie superlatywy,
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Koparka kołowa JS 160 ze względu na większą mobilność wykorzystywana jest
głównie na terenach o ograniczonej przestrzeni

Koparka gąsienicowa JS 240 NLC pracuje z reguły poza terenem zabudowanym,
co przy jej znacznych gabarytach ułatwia manewry

Dyrektor techniczny IBF Budownictwo Andrzej Karczmarz nie ma powodów do narzekań na sprzęt JCB. Podkreśla jednak, że kluczem do sukcesu jest dbałość o maszyny

poprosiliśmy dyrektora technicznego IBF, by nieco… ponarzekał. – Nawet gdybym się
starał, to nie bardzo mam
na co – śmieje się Andrzej
Karczmarz. – Mimo upływu
czasu i dość intensywnej eksploatacji z naszymi koparkami
JCB nie mieliśmy nigdy większych problemów. Wynika to
także z tego, że dbamy o maszyny, regularnie je serwisujemy stosując przy tym płyny
eksploatacyjne i filtry rekomendowane przez producenta. Do naszych maszyn tankujemy wyłącznie paliwo dobrej
jakości. Po prostu przestrzegamy prawidłowej obsługi
technicznej. To się opłaca,
maszyny nas nie zawodzą.
Gdy myślimy o uzdrowisku,
przychodzi nam na myśl jego
centrum z parkiem zdrojowym, teżnią solankową, sanatoryjnymi pawilonami i przedwojennymi zabytkowymi willami. Konstancin to jednak coraz bardziej rozprzestrzeniające się miasto. Maszyny firmy
IBF Budownictwo stanowią
dla mieszkańców jego niektórych rejonów codzienny widok
od ponad trzech lat. Sprzęt
pracuje nie tylko na miejskich
drogach i ulicach, ale też
na terenach leśnych, gdzie
spotkać można żyjące wolno
dziki i sarny. Sieć kanalizacji
jest bowiem rozbudowywana w sposób przemyślany.
Włodarze mazowieckiego kurortu myślą o przyszłości. I tak
krok po kroku znikają lokalne
szamba, których szczelność,
a raczej jej brak, powodowała
zanieczyszczenie wód gruntowych, a tym samym postępującą degradację środowiska.
Taka sytuacja nie mogła być
dłużej tolerowana. Szczególnie w jedynym na Mazowszu
uzdrowisku. Rozumieją to
mieszkańcy Konstancina. Mając perspektywę poprawy życiowych warunków, wspierają
działania budujących kanalizację. Realizowane obecnie
inwestycje obejmują około
pięciu kilometrów sieci wodociągowej i tyle samo kanaliza-
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cyjnej wraz z odejściami bocznymi do przyległych posesji.
Prace mają zostać ukończone
jesienią. IBF Budownictwo
staje do kolejnych przetargów
i ma nadzieję pozostać dłużej
w Konstancinie. Bynajmniej,
nie z myślą o kurowaniu pracowników. Wbrew pozorom
w Konstancinie jest jeszcze
wiele do zrobienia.
Przeciętnie wykopy mają około trzech metrów głębokości.
W niektórych miejscach kopać trzeba nawet dwa razy
głębiej. „Jotesy” JCB potrafią
się z tym uporać dzięki dużemu wysięgowi. Nie jest to
zresztą ich rekord. Ten
ustanowiony został podczas
posadawiania tłoczni ścieków
w Żyrardowie. Jej średnica
wynosiła cztery, a wysokość
dziewięć metrów. Łyżki koparek musiały sięgać właśnie
na taką głębokość. Udało się
to dzięki modyfikacji profilu
terenu i wykonaniu półek,
na które z wyższego poziomu
zjeżdżały koparki.
W Konstancinie operatorzy
nie stają przed takimi wyzwaniami. Tereny, na których
pracują koparki, nie są mocno zurbanizowane. Czasem
tylko prace muszą zostać
przerwane, bo łyżka napotyka na niezaznaczone na mapie geodezyjnej światłowody,
elementy sieci gazowej czy
kable energetyczne. Dlatego
też często operatorzy maszyn
korzystają z pomocy geodetów wskazujących przebieg
instalacji. Przerwania kabli
nie zaznaczonych na mapach geodezyjnych zdarzają
się raczej sporadycznie.
Ostatnie zimy nie należały
do ciężkich, dlatego też prace koparkowe mogą być prowadzone bez przerwy. Koparki JCB spisywały się bez
zarzutu. Nawet przy temperaturze spadającej do minus dziesięciu stopni nie było problemów z rozruchem.
Maszyny bez najmniejszych
klopotów dawały się uruchomić nawet po dłuższej przerwie świątecznej.
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Place budowy położone poza terenem zabudowanym odwiedzają często dziko żyjące sarny i dziki. Nie odstaraszają ich nawet głośno pracujące silniki koparek

Operator koparki kołowej JS 160 niekiedy musi się sporo natrudzić, by ominąć
przeszkody pojawiające się na drodze wykopu

Zarówno koparkę kołową, jak i gąsienicową wyposażono w identyczną kabinę z przesuniętym o 125 mm w dół połączeniem górnej i dolnej części przedniej szyby

Konstruktorom koparki JS 240 dzięki wprowadzeniu modyfikacji układu hydraulicznego
oraz optymalizacji pracy pompy hydraulicznej udało się ograniczyć jej apetyt na paliwo

Na każdym kroku widać, że
w IBF Budownictwo potrafią
dbać o sprzęt. Po zakończonym dniu pracy maszyny są
gromadzone na dozorowanym placu. W ten sposób
ogranicza się ryzyko ich kradzieży czy dewastacji. Stwarza się też okazja do codziennej inspekcji sprzętu. Dostrzeżone usterki – do tej pory typowe błahostki – usuwane są
na bieżąco własnymi siłami.
Jak dotychczas mechanicy
IBF Budownictwo radzą sobie
ze wszystkim doskonale. Problemów mogłaby im przysporzyć szwankująca elektronika.
Jej naprawy wymagają bowiem wspierania się specjalistycznym oprogramowaniem.
Operator „kołówki” JS 160
chwali jej moc i natychmiastową reakcję na zwiększanie
prędkości obrotowej silnika.
Na biegu jałowym została
ona zredukowana o całe dziesięć procent, co pozwala zarówno na ograniczenie zużycia paliwa, jak i poziomu emitowanego hałasu.
W 24-tonowej koparce JS 240
na uwagę zasługuje stosunkowe niskie spalanie. Konstruktorom JCB udało się je ograniczyć dzięki wprowadzeniu modyfikacji układu hydraulicznego oraz optymalizacji pracy
pompy hydraulicznej.
Oba rodzaje koparek, zarówno kołową, jak i gąsienicową
wyposażono w identyczną kabinę. Operatorzy IBF Budownictwo pracujący głównie
przy wykopach chwalą przede
wszystkim doskonałą widoczność na obszar przed maszyną. Udało się ją uzyskać przesuwając połączenie górnej
i dolnej części przedniej szyby o 125 milimetrów w dół
oraz dokonując jej podziału w proporcji 70/30. Ponadto
dolna część przeszklenia daje
się łatwo zdemontować i złożyć w specjalnym schowku.
Rozwiązanie to dodatkowo
poprawia widoczność podczas wykonywania wykopów.
www.interhandler.pl
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Doosan – nowa ładowarka kołowa
Doosan DL220-5 uzupełnienia serię ładowarek
kołowych DL-5. Ta kompaktowa, zwrotna maszyna doskonale sprawdza się w budownictwie,
przy utrzymaniu dróg i przeładunku złomu
Maszyna jest bardzo wydajna i oszczędna. Wyposażono
ją w nową kabinę, przekładnię
Powershift ze zoptymalizowanymi pompami hydraulicznymi, wiele trybów zasilania, ramiona wysięgnika typu Z-bar,
funkcję powrotu do pozycji roboczej oraz mechanizm różnicowy z automatycznym ograniczeniem poślizgu na przedniej i tylnej osi. Funkcje te są
dostępne w standardzie.
Ładowarka DL220-5 jest fabrycznie wyposażona w najnowocześniejszy bezprzewodowy system zarządzania flotą CoreTMS. Dostępne wcześniej wyłącznie jako opcja rozwiązanie stanowi teraz standardowe wyposażenie wszystkich maszyn serii DL-5. Zapro-

jektowany specjalnie dla maszyn Doosan nowy system
CoreTMS dostarcza poprzez
satelitę i sieci komórkowe obszernych informacji na temat
wydajności maszyny.
Nowa maszyna napędzana jest przez sprawdzony sześciocylindrowy chłodzony
wodą silnik Diesla Doosan
DL06P z turbodoładowaniem.
Jednostka napędowa rozwija
moc 119 kW (160 KM) i spełnia wymagania normy Stage IV w zakresie emisji spalin
dzięki zastosowaniu technologii EGR oraz SCR bez konieczności użycia DPF, co
zapewnia wygodę użytkowania i niższe koszty eksploatacji. Mogąca pracować w
trzech trybach w pełni auto-

Mechanizm różnicowy z automatycznym ograniczeniem poślizgu poprawia trakcję
podczas kopania, wyrównywania czy załadunku

matyczna skrzynia biegów
wyposażona jest w jednostkę
sterującą, dzięki której komputer silnika i system kontroli
przeniesienia napędu współpracują ze sobą w celu ograniczenia zużycia paliwa
i zwiększenia wydajności.
Dzięki możliwości zastosowania dostępnego w standardzie mechanizmowi różnicowemu z automatycznym
ograniczeniem poślizgu ładowarka kołowa DL220-5 ma

większą siłę trakcyjną podczas kopania, wyrównywania
czy załadunku. Mechanizm
ten umożliwia również uzyskanie odpowiedniego momentu obrotowego przez koło, które zaczęło się ślizgać,
co ułatwia manewrowanie
w trudnym terenie i zapewnia
dużą siłę pociągową niezbędną do pracy
na miękkim lub błotnistym podłożu.
www.doosanportablepower.eu
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Komatsu w paleontologicznym El Dorado
Choć położony koło Opoczna kamieniołom Sławno na pierwszy rzut oka
zdaje się nie wyróżniać niczym szczególnym, to stał się słynny w całej
Polsce. Wszystko to za sprawą odkrycia przedstawiających wyjątkową
wartość naukową szczątków zwierząt sprzed… 148 milionów lat
Operator pracującej na wyrobisku
koparki
Komatsu
PC490/LC-10 może w każdej
chwili natknąć się na geologiczne skarby. Łyżka maszyny
raz po raz odsłania odciśnięte
w wapieniu skrzypłocze, ryby,
muszle małżów, amonity,
a także skamieliny żyjących
przed setkami milionów lat
na lądzie ważek, żuków, a nawet skrzydlatych pterozaurów.
Ściany wyrobiska podzielone
zostały na trzy poziomy eksploatacyjne, każdy z nich mierzy po pięć metrów. Kamień
zostaje odspojony od ściany
za pomocą koparki Komatsu
PC490/LC-10, która weszła
do eksploatacji na początku
tego roku. Maszyna o ciężarze roboczym niemal pięćdziesięciu ton dostarczona została we wzmocnionej wersji Heavy Duty, dzięki
czemu jest w stanie podołać
większym obciążeniom podczas odspajania i zgarniania
urobku oraz załadunku wozideł. Wyposażono ją w krótki
wysięgnik, gąsienice z osłoną
rolek na całej długości i podwójnymi ostrogami poprawiającymi trakcję podczas
przemieszczania się po zwałowisku oraz kratownice zabezpieczające przednią szybę i dach kabiny. Operator
może sterować wysięgnikiem
na dwa sposoby. W warunkach kopalnianych szczególnie przydatny jest tryb pływający, kiedy to wysięgnik porusza się swobodnie do góry
bez unoszenia przedniej części maszyny. W trybie pełnej
mocy wzrasta nacisk wysięgnika na podłoże, co ułatwia
odspajanie kamienia. Maszyna jest dzięki temu odpowiednio przygotowana do
wydajnej pracy bezpośrednio pod ścianą.
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Koparka Komatsu PC490/LC-10 weszła do eksploatacji na początku tego roku. By podołać wymaganiom nabywcy, dostarczona została we wzmocnionej wersji Heavy Duty

W Sławnie nie stosuje się metody strzałowej. Ze ściany kamień odspaja koparka, której
cała konstrukcja poddawana jest drastycznym obciążeniom

Aby wydłużyć czas do ponownego uruchomienia silnika, niezbędny do zachowania
żywotności jego turbiny, operator koparki załadowuje dwa wozidła naraz

Hydrauliczne szybkozłącze
pozwala na błyskawiczną wymianę osprzętu. Oprócz łyżki
o pojemności 2,5 m3 operator
korzysta często także z młota
hydraulicznego oraz specjalnego zrywaka do odspajania

kamienia ze ściany. W pamięci komputera maszyny zapisać można nawet do dziesięciu ustawień dla poszczególnych narzędzi. W połączeniu
ze wspomnianym szybkozłączem zmiana rodzaju pracy

maszyny staje niezwykle łatwa.
Operator korzystać może
z sześciu trybów roboczych.
Umożliwia mu to optymalne
wykorzystanie mocy maszyny
przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia paliwa. Parametry robocze dobierane są
do aktualnych potrzeb związanych z konkretnymi warunkami, w jakich przychodzi pracować maszynie. Koparka wyposażona została w dwie linie
hydrauliczne. Pierwsza z nich
uruchamiana jest pedałem lub
przyciskiem na joysticku, drugą zaś aktywuje się za pomocą osobnego włącznika.
Warunki, w których pracuje
maszyna, z pozoru nie należą
do najtrudniejszych. Kamień
nie jest pozyskiwany metodą
strzałową. Ze ściany odrywa
go koparka za pomocą łyżki,
specjalnego zrywaka i młota
hydraulicznego. Powoduje to
obciążenie całej konstrukcji
maszyny. Ma też wpływ na
zużycie narzędzi roboczych.
Wapień daje się dość łatwo
urabiać mechanicznie, ale powoduje to duże zapylenie. Koparka wyposażona została
w układ centralnego smarowania firmy Groeneveld. Skala wydobycia nie jest duża, co
z jednej strony ogranicza zużycie podzespołów maszyny,
z drugiej zaś przysparza kłopotów z codzienną eksploatacją. Ponieważ operator koparki jest też kierowcą wozideł,
za każdym razem po dokonaniu załadunku wyłącza silnik
koparki i przesiada się do pojazdu. Powtarza się to kilkadziesiąt razy dziennie i ma degradujący wpływ na turbinę
i rozrusznik silnika koparki.
W przeciętnych warunkach
turbina może przepracować
bez usterki dziesięć tysięcy
godzin, tu zużywa się o wiele
szybciej. W kopalni próbują
przynajmniej po części temu
zaradzić. Aby wydłużyć czas
do ponownego uruchomienia
silnika, koparka załadowuje dwa wozidła w jednym cyklu.
www.komatsupoland.pl
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Równiarki Case – perfekcja nie tylko w teorii
Od ponad roku dwa modele równiarek drogowych o masie operacyjnej 13 i 16 ton z napędem 6x4 i 6x6 AWD mają okazję sprawdzać się
na różnych placach budowy. To odpowiedni moment, by pokusić się
o poddanie ocenie walorów deklarowanych przez ich producenta
Case Construction Equipment
przekonuje, że równiarki Serii C także w praktyce okazały
się precyzyjne, wydajne,
oszczędne w eksploatacji
oraz bezawaryjne. Zalety udało się osiągnąć dzięki maksymalnemu uproszczeniu konstrukcji. Dobrym tego przykładem jest układ napędowy. Maszyny Serii C pozostają jedynymi równiarkami drogowymi
spełniającymi finalną normę
emisji spalin Tier 4 wyłącznie

rze krzywej mocy (w porównaniu z silnikami z EGR i/lub
DPF) a cała obróbka gazów
wydechowych odbywa się poza nim. To w połączeniu ze
zmiennikiem momentu obrotowego praktycznie eliminuje
„zduszenie” jednostki napędowej w chwili nadmiernego obciążenia. Automatyczna pełna blokada mechanizmu różnicowego natychmiastowo przenosi moment obrotowy z kół
ślizgających się na koła o lep-

żone w standardzie w sterowany elektronicznie tryb powolnej jazdy. Przydaje się on
przy precyzyjnym zagęszczaniu nawierzchni. W takiej sytuacji niezbędna jest wysoka
prędkość obrotowa silnika,
przy jednocześnie bardzo wolnym przemieszczaniu maszyny.
Układ chłodzenia mający newralgiczne znaczenie w przypadku maszyn napędzanych
silnikami spełniającymi najnowsze normy emisji spalin,

uzyskuje szybszą reakcję lemiesza, co pozwala mu zwiększyć precyzję pracy.
Budowa układu lemiesza środkowego daje możliwość pełnej
kontroli jego położenia. Wewnętrznie uzębiony, zamontowany na łożysku wałeczkowym pierścień obrotu jest wolny od luzów i odporny na destrukcyjne działanie silnych obciążeń mechanicznych. Opracowana przez inżynierów Case
CE wyjątkowa konstrukcja
układu lemiesza środkowego
o mniejszej liczbie punktów
smarnych znacząco ułatwia codzienną konserwację. W całkowitym okresie eksploatacji maszyny nie ma potrzeby okresowej wymiany wkładek ciernych, co pozwala istotnie ob-

Przemyślana w najdrobniejszych szczegółach konstrukcja równiarek Case Serii C sprawdza się podczas codziennej eksploatacji

przy użyciu opatentowanej
technologii Hi-eSCR. Jest to
obecnie jedyne tego typu rozwiązanie ograniczające toksyczność spalin, które pozwala spełnić wymogi normy Tier 4 Final
przy ograniczeniu się do stosowania technologii selektywnej redukcji katalitycznej. Pozwoliło to
na rezygnację z układu recyrkulacji spalin EGR i filtra cząstek
stałych DPF. W praktyce przekłada się to na obniżenie kosztów bieżącej eksploatacji,
przede wszystkim na obniżenie zużycia paliwa. Silnik maszyn przez cały czas pracuje
bowiem w optymalnym obsza22 Pośrednik Budowlany

szej przyczepności. System
zapewnia automatyczne przenoszenie mocy między dwiema stronami osi tandemowej,
gdy dochodzi do utraty przyczepności kół. Pozwala
to uzyskać najlepszą w tej klasie maszyn siłę uciągu w każdych warunkach terenowych.
Równiarki Case Serii C wyróżnia precyzja sterowania pozwalająca na osiągnięcie bardzo dużej dokładności równania. Umożliwia to technologia
No-Spin czyli pełna blokada
mechanizmu różnicowego osi
tandemowej. Maszyny z napędem 6x6 są ponadto wyposa-

sprawdza się w praktycznym
działaniu. Dzieje się tak mimo,
że zastosowano w nim chłodnice o zdecydowanie mniejszej powierzchni, które dzięki
temu odznaczają się niższą
absorpcją mocy.
Zależna od stopnia obciążenia kompensacja ciśnienia
w układzie sterowania hydrauliką równiarki umożliwia
wykonywanie złożonych ruchów roboczych. Dźwignie
sterujące zostały połączone
bezpośrednio z rozdzielaczem
głównym, a ich skok niezbędny do aktywowania funkcji jest
krótszy. W rezultacie operator

niżyć bieżące koszty jej utrzymania. Układ obrotu odkładnicy ma budowę całkowicie
zamkniętą, co upraszcza obsługę i elieminuje ryzyko
wniknięcia zabrudzeń.
W codziennej eksploatacji
sprawdza się wykonana w formie litery „A” rama pierścienia
obrotu odkładnicy. Taki jej
kształt skutecznie kompensuje działanie siły uciągu, efektywnie zmniejszając efekt naprężeń poprzecznych ramy,
gdy równiarka pracuje z przesunięciem lemiesza.
www.casece.com
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Bergerat Monnoyeur na targach Autostrada-Polska 2016
Firma Bergerat Monnoyeur idealnie dopasowała się do tematyki targów Autostrada-Polska,
organizując w swoim stoisku mini-budowę drogi. Przy tej okazji zaprezentowano aż siedem
maszyn, które mogą być wykorzystywane do realizacji takich inwestycji, począwszy od robót
ziemnych, a na ułożeniu i zagęszczeniu nawierzchni skończywszy
Do ośrodka wystawienniczego w Kielcach sprowadzono
minikoparkę Cat 301.7D, koparkę kołową Cat M316F, koparko-ładowarkę 432F2, ładowarkę kołową Cat 950M, ładowarkę teleskopową Cat 337C,
rozściełacz AP255E oraz walec do masy bitumicznej
CB14B. Największa uwaga
zwiedzających koncentrowała się na najnowszych maszynach, czyli „kołówce” i ładowarce przegubowej. Wprowadzony niedawno do sprzedaży model M316F to odpowiedź na potrzeby klientów,
którzy w ankiecie przeprowadzonej przed rozpoczęciem
prac projektowych jednoznacznie stwierdzili, że liczy
się dla nich przede wszystkim
wygoda sterowania i obsługi
codziennej, komfort, wydajność i niezawodność. Nowa
koparka spełnia te wymagania, a jednocześnie zachowuje najlepsze cechy poprzedniczek, jak np. funkcję Cat
Smartboom, układ kontroli
komfortu jazdy, sterowanie
za pomocą joysticka oraz
układ hydrauliczny z czujnikami obciążenia. Aktualnie
oferowana maszyna ma dodatkowo m.in. oddzielną
pompę mechanizmu obrotu,
napędzany
hydraulicznie
wentylator chłodnicy i większą możliwość dowolnej konfiguracji osprzętu.
Koparkę M316F łatwo rozpoznać po nowej kabinie. Wyróżniają ją duże przeszklone drzwi
oraz przednia szyba z wycieraczkami ułożonymi równolegle. Ponadto ma ona nowe lusterka (w opcji podgrzewane),
i osłonę przeciwsłoneczną
oraz większe okno dachowe.
W wyposażeniu standardowym są dwie kamery: tylna wbudowana w przeciwwa24 Pośrednik Budowlany

Choć stoisko Bergerat Monnoyeur należało do największych na tegorocznej „Autostradzie”, nie udało się w nim zmieścić wszystkich rodzajów maszyn Cat, jakie znajdują zastosowanie w budowie dróg

W koparce kołowej Cat M316F wszystkie chłodnice umieszczone są w jednej komorze, co znacząco ułatwia ich czyszczenie

W ładowarkach Cat począwszy od serii M montowany jest standardowo system CPM,
który pozwala na precyzyjne określenie masy urobku podczas napełniania łyżki

gę i boczna zamontowana
po prawej stronie maszyny,
z której obraz jest wyświetlany
na oddzielnym, kolorowym
monitorze w kabinie.
Praktycznym rozwiązaniem jest
automatyczny system, który
w momencie przystępowania
do pracy blokuje wychylenie

osi i włącza hamulce zasadnicze. Z kolei przy rozpoczynaniu
jazdy zatrzymuje osprzęt i blokuje mechanizm obrotu.
Jednym z głównych atrybutów
koparek kołowych Cat jest ich
wszechstronność, operator
maszyny za pomocą ekranu
dotykowego może ją w ławy

sposób dostosować do wykorzystywanego narzędzia roboczego i realizowanego zadania, np. poprzez regulację ciśnienia i przepływu oleju.
Nowa koparka jest napędzana trwałym, sprawdzonym silnikiem C4.4 Acert, który spełnia aktualnie obowiązujące
normy emisji spalin bez zastosowania filtra DPF.
Jeśli chodzi o ładowarkę
Cat 950M – w porównaniu
do wcześniejszej generacji K
– dysponuje ona lepszymi
osiągami i zapewnia większą
o 10% wydajność paliwową.
To zasługa m.in. nowego silnika Cat C7.1 Acert, który nie
tylko spełnia najwyższe normy
emisji spalin, ale przede
wszystkim pracuje z niższą
prędkością obrotową i ma
większą sprawność cieplną.
Ważną rolę z punktu widzenia
zużycia oleju napędowego
odgrywa także nowa, pięciostopniowa skrzynia biegów
Cat Power-Shift, umożliwiająca zmianę przełożeń przy włączonej blokadzie przekładni
hydrokinetycznej. Dzięki temu straty energii w układzie
przeniesienia napędu są
ograniczone do minimum także w trakcie przyspieszania.
www.b-m.pl
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Przemyślane rozwiązania w maszynach Wirtgen Group
Stałym wystawcą kieleckiej „Autostrady” jest firma Wirtgen Polska, będąca autoryzowanym przedstawicielem w zakresie sprzedaży i serwisu produktów marek wchodzących w skład Wirtgen Group.
Tym razem jej stoisko zdominował sprzęt do robót nawierzchniowych, choć można w nim było
również zobaczyć kompaktową maszynę do recyklingu materiałów porozbiórkowych
Na terenie ośrodka wystawienniczego Targi Kielce zaprezentowano m.in. frezarkę
na zimno Wirtgen W 100 CFi.
Maszyna ta miała swoją premierę pod koniec zeszłego
roku. Jest ona napędzana silnikiem o mocy 350 KM i zapewnia
szerokość
pracy 100 cm przy maksymalnej
głębokości frezowania wynoszącej 330 mm. Zastosowano
w niej wiele ciekawych i innowacyjnych rozwiązań, jak na
przykład system tzw. mobilnej
czwartej gąsienicy, która znajduje się z tyłu maszyny
po prawej stronie. Może ona
zmieniać swoje położenie
względem bębna roboczego,
umożliwiając frezowanie np.
tuż przy krawężniku. W poprzednim modelu „czwarta
gąsienica” również była ruchoma, ale zmiana jej pozycji
wymagała zatrzymania frezarki, opuszczenia bębna, który
pełnił rolę tymczasowej podpory, a następnie ręcznego
odblokowania i zablokowania
gąsienicy – w obu przypadkach jej przestawienie odbywa się hydraulicznie. W najnowszym modelu wszystkie
czynności realizowane są automatycznie, nie wymagając
przy tym zatrzymania maszyny i opuszczania bębna roboczego. Ponadto operator ma
do dyspozycji nie dwie, a trzy
pozycje „czwartej gąsienicy”.
Wprowadzone dodatkowe
położenie umożliwia łagodniejsze wykończenie progu
frezowanej nawierzchni.
W poprzednim modelu platforma operatora była stała, natomiast w maszynie W 100 CFi
może się ona wysuwać poza
obrys maszyny o 8 cm. Razem
z przewężeniem prawej strony
nadwozia o 21 centymetrów
zapewnia to znacznie lepszą
26 Pośrednik Budowlany

Zakres pracy przenośnika taśmowego nowej frezarki Wirtgen W 100 CFi został zwiększony z 36 do 60 stopni w lewo i w prawo
od położenia na wprost, dzięki czemu samochód odbierający urobek może jechać z boku maszyny

widoczność na obszar frezowania. Operator doskonale widzi teraz przednią prawą gąsienicę, dzięki czemu o wiele
łatwiej jest mu kierować maszyną. Frezarka W 100 CFi

marki Vögele. Do Kielc sprowadzono bardzo popularny
rozściełacz do masy bitumicznej Super 1800-3i, wyposażony w podwozie gąsienicowe.
Znakomicie sprawdza się on

W stole AB 500 zastosowano innowacyjną jednorurową prowadnicę teleskopową,
która w porównaniu z wielorurową jest bardziej sztywna i ma mniej uszczelnień

otrzymała również nową wersję systemu niwelacji Level
Pro Plus, wyróżniającą się
między innymi większą ergonomią – można obsługiwać
go jedną ręką.
W ofercie maszyn do budowy
i remontów dróg, w stoisku firmy Wirtgen Polska nie mogło
zabraknąć przedstawiciela

na drogach gminnych, powiatowych, ale także krajowych.
Egzemplarz
wystawiony
na „Autostradzie” miał stół
AB 500 poszerzany hydraulicznie w zakresie od 2,55
do 5 m. Dzięki dodatkowym
poszerzeniom (0,25, 0,75
i 1,25 m) zapewnia on maksymalną szerokość roboczą wy-

noszącą 8 metrów. Do maszyny Vögele Super 1800-3i przewidziano jeszcze stół AB 600
rozsuwany w zakresie 3-6 metrów, który przy użyciu tych samych poszerzeń może rozściełać w jednym przejeździe
nawierzchnię o szerokości 9 metrów, oraz najmniej
popularny 2,5-metrowy stół
stały SB 250, zapewniający
szerokość pracy do 10 metrów. W przeciwieństwie
do konkurencji firma Vögele
stosuje wyłącznie stoły elektryczne. Generator wykorzystywany do ich nagrzewania
jest teraz napędzany za pomocą wału Cardana (uprzednio był to pasek klinowy), gwarantującego znacznie wyższą
sprawność i niezawodność zespołu. Kompletując rozściełacz można wybrać generator
o mocy 35 lub 44 kW.
Maszyna wystawiona w Kielcach miała nowy system obsługi Ergo Plus 3. Obejmuje
on bardzo ergonomiczny pulpit operatora z dużym kolorowym wyświetlaczem, który
jest doskonale czytelny nawet przy intensywnym oświetleniu słonecznym. Pozwala
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on m.in. na efektywne korzystanie z zaawansowanego
systemu AutoSet Plus, umożliwiającego np. zapamiętywanie najważniejszych parametrów rozściełania czy automatyczne przygotowanie maszyny do zmiany miejsca pracy
i to z zachowaniem wprowadzonych ustawień.
Rozbudowaną ofertę walców
Hamm reprezentowały dwie
maszyny. Model H 13i to jednobębnowy walec do robót
ziemnych, będący następcą
popularnego walca 3412.
Do sprzedaży trafił we wrześniu ubiegłego roku. Nowa
maszyna wyróżnia się m.in.
większymi kątami natarcia
i zejścia, niezwykle istotnymi
podczas wałowania nasypów
albo podstaw wiaduktów, mo-

sowanie częstotliwości i amplitudy wibracji do zmiany prędkości jazdy, spowodowanej
choćby wjazdem na wzniesienie, zapewniając jednakowy
stopień zagęszczenia nawierzchni na całym walcowanym odcinku drogi.
Model H 13i jest dostępny nie
tylko z bębnem gładkim, ale
również okołkowanym. Dodatkowo na pierwszym z nich
mogą być zamontowane
płaszcze wyposażone w kołki. Ciekawym rozwiązaniem
jest wersja VIO, oferująca połączenie wibracji i oscylacji.
Przy załączeniu oscylacji
drgania walca mają kierunek
ukośny (pod kątem ok. 45
stopni), co sprawia, że są
praktycznie niewyczuwalne.
Zostało ona opracowana

Walec HD+ 110i VV ma dwuczęściową chłodnicę – gdy maszyna jest zimna, silnik
korzysta z krótszego obiegu cieczy, po rozgrzaniu – z dłuższego

racany o 90 stopni, co ogranicza zmęczenie operatora podczas wielogodzinnej pracy
i zapewnia doskonały widok
na zagęszczaną nawierzchnię.
W stoisku Wirtgen Polska
znalazło się też miejsce
na mobilną kruszarkę szczękową Kleemann MC 100 R
EVO. To najmniejsza maszyna tego typu w ofercie niemieckiego producenta, cha-

materiałów porozbiórkowych,
zarówno jeśli chodzi o obiekty kubaturowe, jak i drogowe.
Może rozdrabniać np. gruz
betonowy, korę asfaltową
a nawet kamień naturalny – wystarczy tylko zamontować odpowiednie nakładki
szczęk kruszących.
Maszyna Kleemann wyróżnia
się mieszanym układem napędowym, w którym silnik

Prędkość przejazdowa nowego walca Hamm H 13i wynosi 14 km/h, w poprzednim
modelu była równa 12 km/h

stów itp. Wynoszą one odpowiednio 43 i 37 stopni, poprzednio 32 i 27 stopni. Zastosowana kabina jest jeszcze
bardziej obszerna i podobnie,
jak w pozostałych walcach
Hamm, nic nie wystaje poza jej obrys, to znaczy wzmocnienia ROPS/FOPS stanowią
integralną część konstrukcji.
W wyposażeniu standardowym znalazł się system
Hammtronic, który optymalizuje pracę walca redukując
zużycie paliwa i emisję zanieczyszczeń, ale także wspiera
operatora, ułatwiając sterowanie głównymi parametrami roboczymi. Za przykład może
posłużyć automatyczne dosto-

z myślą o zagęszczaniu nawierzchni na starówkach czy
przy remontach dróg z podziemnymi instalacjami, gdzie
mogłoby dojść do uszkodzenia budynków, rur, kabli itp.
Druga maszyna Hamm pokazana w Kielcach to tandemowy
walec
przegubowy
HD+ 110i VV. Oba jego bębny
mają funkcję wibracji i są monolityczne (nie dzielone). Zależnie od potrzeb klienta może
występować w odmianie
z oscylacją oraz w wersji,
w której miejsce jednego bębna zajmują cztery koła ogumione. Duża, znakomicie
przeszklona kabina jest wyposażona w komfortowy fotel ob-

Maszyna Kleemann MC 100 R EVO ma w zasobniku dodatkowy ruszt, pozwalający
na odsianie dodatkowej frakcji, zanim materiał trafi do szczęk kruszących

rakteryzująca się wydajnością
na poziomie 220 t/h. Dzięki
kompaktowym wymiarom gabarytowym i masie eksploatacyjnej 30 t może być transportowana na zwykłych zestawach niskopodwoziowych.
Sprzyja to częstym zmianom
jej pracy, co idealnie koresponduje z przeznaczeniem
kruszarki MC 100 R EVO. Jest
ona bowiem zaprojektowana
głównie z myślą o recyklingu

spalinowy napędza nie tylko
szczęki robocze (za pomocą
pasków klinowych), ale także
generator prądu zasilający
silniki elektryczne. W porównaniu do konkurencyjnych
maszyn napędzanych wyłącznie jednostką spalinową,
przyjęte rozwiązanie zapewnia zużycie paliwa
niższe nawet o kilkadziesiąt procent.
www.wirtgen-group.com/polska
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Koparko-ładowarki MST – bogate wyposażenie w standardzie
Choć popyt w Polsce na koparko-ładowarki zaczął się zmniejszać, te uniwersalne maszyny
z całą pewnością długo jeszcze znajdować będą nabywców. Tego rodzaju opinie usłyszeć
można w firmie Amago, która oferuje maszyny tureckiej marki MST
Co przemawia za maszynami MST? Oprócz przystępnej ceny także kilka istotych
zalet konstrukcyjnych. Producent zapewnia, że koparko-ładowarki są stosunkowo
tanie i nie dzieje się to kosztem jakości użytych podzespołów i jakości montażu.
Na uwagę zasługuje biegnąca przez całą długość maszyny rama, zapewniająca
jej stabilność. Solidnością
wykonania imponują też ramiona wysięgników ładowarkowego i koparkowego. Zastosowanie wzmocnień profili bocznych sprawiło, że zyskały one wyższą odporność. Maszyny odznaczają
się też lepszymi parametrami w zakresie siły udźwigu
na łyżce ładowarkowej.
Oferowane w standardzie bogate wyposażenie koparko-ładowarek MST stwarza przewagę nad konkurentami, którzy wymagają dopłat. Za co?
Choćby za automatyczną
skrzynię biegów, klimatyzację,
szybkozłącze z przodu, teleskopowane ramię koparkowe
czy dodatkowy obwód hy-

Zaletą koparko-ładowarki MST 642 są stosunkowo duże koła przednie. Takie rozwiązanie zapewnia lepszą trakcję podczas przemieszczania się w trudnym terenie

Szybkozłącze z przodu pozwala błyskawicznie odpiąć łyżkę ładowarkową

Wnętrze kabiny zapewnia operatorowi
wygodę w każdych warunkach

drauliczny do zasilania młota.
W przypadku maszyn MST
elementy te mające niebagatelny wpływ na wydajność

i bezpieczeństwo pracy są dostępne w standardzie.
Szybkozłącze umożliwiające
błyskawiczne odpięcie łyżki

Nabywca koparko-ładowarki MST otrzymuje w standardzie dodatkowy obwód hydrauliczny do zasilania młota oraz teleskopowane ramię
koparkowe. Dzięki temu zwiększa się zakres zastosowań maszyny

ułatwia manewrowanie widłami. Na wysięgniku nie trzeba
też wówczas dźwigać niewykorzystywanej łyżki. Dodatkową zaletą jest także to, że łyżka nie przesłania widoku
na przód maszyny, co jest
niezwykle
istotne
podczas rozładunku pojazdu czy
przenoszeniu palet.
Nabywca koparko-ładowarki
MST otrzymuje w standardzie
dodatkowy obwód hydrauliczny do zasilania młota oraz
teleskopowane ramię koparkowe. Dzięki temu zwiększa
się zakres zastosowań maszyny oraz poprawiają jej parametry robocze w zakresie
zasięgu oraz głębokości kopania, która sięgać może nawet sześciu metrów.
Podkreślić należy także wysoki komfort przestronnej kabiny. Duża powierzchnia przeszkleń, układ klimatyzacji,
pneumatycznie zawieszony
fotel i joystiki zamiast dźwigni
zdecydowanie zwiększają wydajność i poprawiają komfort
pracy operatora. Model
MST 642 cieszy się zainteresowaniem firm prowadzących
roboty komunalne, pracujących na miejskich placach budowy. Sprawdza się także jako maszyna pomocnicza w firmach drogowych i brukarskich. Ważną zaletą maszyn
pracujących na ograniczonej
przestrzeni są metalowe zbiorniki paliwa i oleju hydraulicznego. Takie wykonanie sprawia,
że są one mniej podatne
na uszkodzenia mechaniczne.
Czas oczekiwania na maszynę jest krótki. Niektóre modele dostępne są od ręki, realizacja specjalnego zamówienia trwa średnio dwa-trzy tygodnie. Z reguły dostawę udaje się jeszcze przyspieszyć.
www.amago.pl
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Amago dostarczy, Raiffeisen Leasing sfinansuje
Oferta obu firm dotyczy koparko-ładowarek MST. Maszyny produkowane przez turecki koncern Sanko cieszyły się dużym zainteresowaniem
odwiedzających targi Autostrada Polska. Chwalone były przede wszystkim za wysoką jakość wykonania i bogate wyposażenie standardowe
Obie firmy chcą ułatwić życie
potencjalnym
nabywcom
tworząc stok maszyn dostępnych praktycznie natychmiast. – Czas oczekiwania
na zamówioną koparko-ładowarkę nie był co prawda
zbyt długi, ale jednak… Co
prawda maszyna opuszcza
linię
produkcyjną
już
po upływie dwóch-trzech tygodni, ale doliczyć do tego
jeszcze trzeba także czas
potrzebny na transport i załatwienie formalności związanych z odprawą celną.
W efekcie powoduje to niekiedy dość istotne, a przez to
trudne do zaakceptowania
przesunięcie terminu odbioru – tłumaczy dyrektor zarządzający Amago Piotr Klupa.
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Koparko-ładowarki MST prezentowane na targach Autostrada Polska spotkały się
z przychylnym przyjęciem branży. Opatrując je nalepkami z logo Raiffeisen Leasing
spółka Amago wskazywała najlepsze możliwości finansowania ich zakupu

Wiadomo, że decyzja o nabyciu maszyny nie zapada
z dnia na dzień. W większości
przypadków wynika jednak
z potrzeby chwili. Firma ma
do wykonania konkretne zadania, a nie posiada nadającej

się do tego maszyny. Większość klientów czeka z podjęciem ostatecznej decyzji o zakupie do ostatniej chwili, chcąc
mieć pewność, że znajdą zastosowanie dla nowego nabytku. A jeżeli już decydują się
na zakup, to chcą mieć maszynę przysłowiowo „na wczoraj”. I to się z pewnością nie
zmieni. W takiej sytuacji wygrany jest ten z dostawców,
który może zaoferować sprzęt
od ręki. A przy okazji zaproponować sposób jego sfinansowania, wskazać partnera, który zrobi to szybko przy ograniczeniu do niezbędnego minimum formalności.
– Nawiązaliśmy współpracę
z firmą Amago będącą jedynym
w Polsce dystrybutorem MST,
aby ułatwić leasingowanie maszyn tej marki. Dlatego też dołożyliśmy wszelkich starań,
aby warunki finansowania były w sposób optymalny dostosowane do specyfiki
oraz związanych z nią wymogów branży budowlanej. Dlatego też postanowiliśmy
uprościć procedury oraz istotnie zmniejszyć liczbę wymaganych dokumentów – tłumaczy Konstanty Rokicki, Dyrektor
Rynku Maszyn i Urządzeń Budowlanych w Raiffeisen Leasing.
Oprócz uproszczenia proce-

dury finansowania efektem
współpracy Amago i Raiffeisen Leasing będzie też przyspieszenie zawarcia transakcji. Firmy zamierzają stworzyć stok koparko-ładowarek
MST. Pomysł to ze wszech
miar ciekawy i mający szanse
powodzenia, gdyż te uniwersalne maszyny – mimo zmian
zachodzących na polskim
rynku – długo jeszcze będą
na nim królować. Współpraca
obu partnerów rozpoczęła się
w maju tego roku. Jej efektem jest oferta finansowania
modeli MST 642 oraz 644
w formie preferencyjnego leasingu. Potencjalni klienci
z pewnością będą chcieli wiedzieć, w czym owe preferencje się przejawiają. – Raiffeisen Leasing Polska wykorzystując fundusze gwarancyjne
COSME działa bardzo elastycznie. Klienci z branży budowlanej mogą skorzystać łatwiej z naszego finansowania
i to na bardzo korzystnych warunkach. Zachęcamy do finansowania zakupów fabrycznie nowych maszyn. Użytkownik sprzętu na gwarancji unika całego szeregu problemów eksploatacyjnych i związanych z nimi kosztów. Zainteresowani pozyskaniem finansowania w Raiffeisen Leasing mogą liczyć na promocyjne oprocentowanie, w tym
na opłatę wstępną już od zera procent. Gwarantujemy
również szybkie rozpatrywanie wniosków, ograniczone
do niezbędnego minimum
formalności i indywidualne
programy finansowe – wyjaśnia Konstanty Rokicki.
Koparko-ładowarki MST finansowane poprzez Raiffeisen
Leasing objęte zostały gwarancją na dwadzieścia cztery
miesiące lub dwa tysiące godzin. Nabywca jednego z modeli – MST 642 lub MST 644 – o ile
wybierze finansowanie Raiffeisen Leasing – otrzyma do użytku wraz z maszyną
nadający się do niej
młot hydrauliczny.
www.rl.com.pl
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Innowacyjne ogumienie ATG
Maszyny budowlane powstają po to, aby radzić
sobie w najtrudniejszych nawet warunkach terenowych. Ten sam wymóg spełniać powinny
opony, na których porusza się ciężki sprzęt
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Alliance Tire
Group (ATG) stała się ekspertem w konstruowaniu specjalistycznego ogumienia ściśle
odpowiadających oczekiwaniami użytkowników. Jedną
z opon przeznaczonych
do koparko-ładowarek, ciągników i maszyn przemysłowych jest Jumbo Hulk. Innowacyjna opona specjalistyczna wysokich osiągów dostępna jest w czterech rozmiarach: 19.5L-24, 18.4-26, 16.9-28
oraz 16.9-30. Oponę cechuje
unikatowa rzeźba bieżnika
L-4 umożliwiająca pracę
w niezwykle ciężkich warunkach. Poza doskonałymi właściwościami samoczyszczą-

cymi głęboki bieżnik opony
Jumbo Hulk zapewnia wyśmienitą trakcję. Wysoki stosunek wypełnienia do pustych przestrzeni pozwala
osiągnąć maksymalną możliwą powierzchnię styku z podłożem, przy jednoczesnym
ograniczeniu ścierania. Opony Jumbo Hulk są niezwykle
odporne na przecięcia i przebicia, co zapewnia niski, niekiedy wręcz zerowy czas
przestoju oraz wyjątkowo
długi okres eksploatacji.
Alliance Tire Group grupuje
marki Alliance, Galaxy oraz
Primex. ATG specjalizuje się
w tworzeniu, udoskonalaniu
i produkcji oraz sprzedaży
opon budowlanych, rolni-

czych, leśnych, przemysłowych, do prac ciężkich oraz
stosowanych w portach i kopalniach. Pod należącą
do ATG marką Galaxy oferowane są opony specjalistyczne do szerokiej gamy zastosowań, z włączeniem maszyn
do robót ziemnych, ładowarek teleskopowych, koparek,
koparko-ładowarek, ciągników i maszyn przemysłowych, jak również ciągników
użytkowych i sprzętu komunalnego. Galaxy to osiemnaście opon w różnych rozmiarach. Jumbo Hulk L4 oraz
Hulk L-5 mają najlepsze osiągi w swojej klasie. Zaprojektowano je tak, by zapewnić
użytkownikom długi czas
eksploatacji, nawet jeśli wykorzystywane są w najtrudniejszych warunkach. Zapewniają to między innymi szerokie i głębokie bieżniki, które
cechują się wysoką odpornością na przebicia i zapewniają doskonałe osiągi niezależ-

nie od pory roku. Ogumienie
z segmentu przemysłowego – Super Industrial Lug
oraz Marathoner R-4 to bardzo mocne, wytrzymałe opony do koparko-ładowarek
wykorzystywanych do wszelkiego rodzaju zadań w zróżnicowanym terenie. Dzięki
szerokiemu zakresowi produktów zaprojektowanych
do różnych zastosowań i oferowanych w przystępnych
cenach, opony do koparko-ładowarek Galaxy stają się
coraz bardziej popularne
także na polskim rynku.
ATG oferuje pełen wachlarz
produktów – od opon klasy
podstawowej po szeroką gamę specjalistycznych produktów najwyższej jakości.
Wszystkie opony produkowane przez ATG są opracowywane, udoskonalane i testowane
w należących do firmy centrach badawczo-rozwojowych.
www.atgtire.com
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Gąsienice gumowe Camso do ładowarek o sterowaniu burtowym
Firma Camso oprócz szerokiej gamy opon do zastosowań pozadrogowych posiada w swej ofercie
także cały szereg gąsienic gumowych. Wśród najnowszych produktów tego typu na szczególną
uwagę zasługują gąsienice OTT (Over-the Tire-Tracks). Przeznaczone do łatwego montażu
na kołach ładowarek o sterowaniu burtowym podnoszą mobilność tych maszyn, umożliwiając
ich wykorzystanie w znacznie szerszym zakresie
Dostępność coraz większej
liczby narzędzi roboczych
sprawia, że eksploatujący ładowarki o sterowaniu burtowym są w stanie coraz lepiej
wykorzystywać ogromny potencjał tkwiący w ich maszynach. Mogą wykorzystywać
je do wykonywania różnorodnych zadań, praktycznie
przez wszystkie pory roku.
Niestety wielu z nich zapomina o bardzo ważnym
„osprzęcie”, jakim są komponenty zapewniające odpowiednią trakcję maszyny
w najtrudniejszych nawet warunkach terenowych. Mowa
tu o gąsienicach gumowych
zakładanych na standardowe koła maszyny. W znaczą-
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cy sposób podnoszą one
właściwości jezdne ładowarki o sterowaniu burtowym.
Dzięki zastosowaniu specjalnej mieszanki gumowej i wyposażeniu odpowiedniego
bieżnika, nowe gąsienice
Camso OTT HXD sprawiają,
że ładowarka o sterowaniu
burtowym odznacza się nawet pięciokrotnie lepszą
trakcją niż identyczna maszyna na standardowym
podwoziu kołowym z oponami pneumatycznymi.
Prawidłowe zamontowanie
gąsienic OTT HXD zajmuje
wprawnemu operatorowi jedynie około dwudziestu minut.
W efekcie praca ładowarką
staje się bardziej wydaj-

Maszyna wyposażona w gąsienice
Camso OTT HXD z łatwością porusza
się w grząskim terenie

na i zdecydowanie bezpieczniejsza, zwłaszcza gdy odbywa się w błocie, na grząskim
gruncie czy w kopnym śniegu.

Gąsienice OTT HXD mają konstrukcję opartą na wytrzymałym stalowym rdzeniu i odpowiednio wyprofilowanej wewnętrznej stronie, sprawiającej, że przylegają one optymalnie do kół ładowarki. Z jednej
strony zapobiega ich względnemu poślizgowi, a z drugiej
znacznie ogranicza zużycie
bieżnika i boków opon. Gąsienice zmniejszają także nacisk jednostkowy na podłoże, dzięki czemu wyposażona w nie maszyna może również poruszać się po nawierzchni wrażliwej na duże obciążenia, takich jak
trawniki, chodniki czy
ścieżki rowerowe.
www.camso.co
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Unikatowa realizacja Graco
Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie, firma Graco chętnie
podejmuje się nawet najbardziej nietypowych zleceń, które wymagają
nieszablonowego podejścia, zarówno od strony projektowej, jak i technologicznej. Przykładem takiej realizacji jest montaż żurawia Palfinger
PK65002-SH na czteroosiowym ciągniku siodłowym w sposób umożliwiający tworzenie zestawów ze standardowymi naczepami
Moment udźwigu żurawia
Palfinger PK65002-SH dla
wysięgu 7,4 metra wynosi 608 kNm (62 tm), natomiast
maksymalny
za-

wiąże się jednak z koniecznością zastosowania ramy pośredniej o określonej wysokości. W przypadku podwozi pod skrzynie stałe czy wy-

typową ramę pośrednią, której
główną część stanowi płyta ze
stali Domex. Razem z dodatkowymi wzmocnieniami jest
ona odpowiednio sztywna,
dzięki czemu pełni rolę standardowej konstrukcji, przy tylko nieznacznie zwiększonej
wysokości położenia siodła.
Zastosowany żuraw to bardzo nowoczesne urządzenie

tu, ale również kompensuje
luzy. Przy pracy z dużym wysięgiem ważną funkcją jest
system AOS. Jego działanie
polega na aktywnym tłumieniu drgań wysięgnika, czyli
eliminacji tak zwanego efektu
wędki. W żurawiu zastosowano ponadto tzw. przeprost ramienia zginanego o 15°, pozwalający na łatwe operowanie w niskich pomieszczeniach, a także układ HPSC.
Ten ostatni na bieżąco kontroluje stateczność pojazdu
w zakresie 360° i bezstopniowo dostosowuje maksymalny
udźwig do aktualnego rozsunięcia podpór. W efektywnej
pracy żurawia pomaga też
funkcja przyspieszonego te-

Dzięki zastosowaniu unikatowej ramy pośredniej, koniecznej w przypadku tylnych
podpór, siodło ciągnika znajduje się na wysokości typowej dla zwykłych naczep

sięg – po zamontowaniu tzw.
bocianka – przekracza trzydzieści metrów. Przy urządzeniach o takich parametrach roboczych niezbędne
są tylne podpory, zapewniające odpowiednią stabilność
pojazdu w trakcie prac przeładunkowych. Ich montaż

wrotki nie ma to większego
znaczenia, ale przy ciągniku
siodłowym powoduje podniesienie siodła, co wyklucza
możliwość wykorzystywania
pojazdu ze zwykłymi naczepami. Chcąc uniknąć tej niedogodności, firma Graco zaprojektowała i wykonała nie-

Wszystkie podpory są rozkładane hydraulicznie. Maksymalny rozstaw przednich
podpór wynosi 8,6, natomiast tylnych 7,1 metra
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W prezentowanym żurawiu zastosowano funkcję P-FLOD, umożliwiającą automatyczne składanie i rozkładanie urządzenia

z licznymi rozwiązaniami ułatwiającymi jego obsługę.
Wśród nich jest np. system
P-FLOD, dzięki któremu składanie żurawia z dowolnej pozycji do pozycji transportowej
oraz rozkładanie z pozycji
transportowej do pozycji roboczej odbywa się w sposób
automatyczny, jedynie za naciśnięciem dwóch przycisków (w odpowiedniej kombinacji dla uniknięcia przypadkowego uruchomienia
systemu). Operator może
więc wykonywać te czynności znacznie szybciej i bezpieczniej. Kąt obrotu żurawia
jest nieograniczony. W mechanizmie obrotu zastosowano dodatkowy silnik, który nie
tylko zwiększa moment obro-

leskopowania, realizowana
poprzez wtórne wykorzystanie oleju z przestrzeni tłoczyskowej w przestrzeni tłokowej. Dzięki temu wysuwanie
wysięgnika jest szybsze nawet o 20%. W wyposażeniu
urządzenia znalazły się jeszcze m.in. systemy RTC
i SRC. Pierwszy z nich odpowiada za automatyczną regulację napięcia liny wciągarki montowanej na ramieniu głównym, przy czym istnieje możliwość złożenia żurawia do pozycji transportowej z wciągarką gotową
do pracy, natomiast drugi – zapewnia stałą
odległość zblocza
od końca wysięgnika.
www.graco.pl
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Volvo Trucks: I-Shift z biegami pełzającymi
Volvo Trucks wprowadza do oferty nową wersję zautomatyzowanej
skrzyni biegów I-Shfit. Ma ona biegi pełzające, które ułatwiają manewrowanie i zapewniają wysoką zdolność pokonywania stromych
wzniesień przez pojazdy transportujące ciężkie ładunki
Opracowana przez Volvo
Trucks nowa wersja I-Shift
umożliwia
zastosowanie
w niej nawet dwóch biegów
pełzających. W takiej konfiguracji pozwala na łatwe i bezpieczne ruszenie z miejsca
zestawem drogowym o masie
całkowitej do 325 ton. – Przekładnia I-Shfit z biegami pełzającymi otwiera przed samochodami ciężarowymi zupełnie nowe możliwości w zakresie kontrolowania prędkości
manewrowej podczas jazdy
do przodu lub wstecz. Korzystając z niej kierowca nie musi się obawiać, że znajdzie się
w sytuacji, która może zakończyć się kosztowym przestojem – przekonuje Peter Hardin, menedżer produktu
do spraw modeli FM i FMX
w Volvo Trucks.
Biegi pełzające umożliwiają
jazdę z bardzo małą prędkością, wynoszącą od 0,5 do 2
km/h. Pozwala to na bardzo
precyzyjne manewrowanie,
na przykład na placu budowy
czy też w trakcie wykonywania zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury drogowej. – Znacznie lepsze właściwości jezdne oraz większa
zdolność pokonywania wzniesień, jakie wynikają z dostępności biegów pełzających, są
niezwykle ważne przy poruszaniu się z dużym obciążeniem
po podłożach o kiepskiej przyczepności. Im cięższy ładunek
i gorsza nawierzchnia, tym
większe korzyści z posiadania
biegów pełzających – wyjaśnia Peter Hardin.
Ponadto w przypadku firm realizujących transport ponadnormatywny po drogach
zarówno gorszej, jak i dobrej
jakości, biegi pełzające zapewniają dużą wszechstronność zastosowań pojazdu,
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Nowa skrzynia I-Shift występuje w wersji z biegiem bezpośrednim lub nadbiegiem
i jednym lub dwoma biegami pełzającymi. Istnieje także możliwość wyboru dwóch
pełzających przełożeń wstecznych

Nowa skrzynia I-Shift z biegami pełzającymi jest szczególnie polecana do ciągników siodłowych tworzących zestawy nienormatywne o masie całkowitej przekraczającej 300 ton

Dostępna w wielu modelach pojazdów Volvo Trucks zautomatyzowana skrzynia
I-Shift z biegami pełzającymi ułatwia kierowcy nie tylko ruszanie, ale także podjazd
pod strome wzniesienia

a jednocześnie możliwość
osiągania optymalnej ekonomiki paliwowej. – Skrzynia
I-Shift z biegami pełzającymi

pozwala na ruszanie z miejsca
w skrajnie trudnych sytuacjach. W połączeniu z odpowiednio dobranym przełoże-

niem przekładni głównej,
umożliwia osiąganie prędkości przejazdowej przy optymalnej prędkości obrotowej
silnika, co w rezultacie skutkuje niższym zużyciem paliwa.
To istotna korzyść w przypadku tych przewoźników, którzy
zajmują się najbardziej wymagającym transportem – dodaje Peter Hardin.
Zależnie od rodzaju zastosowania pojazdu skrzynia
I-Shift jest dostępna w wersji z jednym lub dwoma biegami pełzającymi, zarówno
do jazdy w przód, jak i do tyłu. Dwa wsteczne przełożenia pełzające są szczególnie
polecane w sytuacjach wymagających częstego i precyzyjnego manewrowania.
Przekładnia biegów pełzających jest zintegrowana ze
skrzynią biegów. W celu
wzmocnienia konstrukcji
pod kątem przenoszenia
dużych obciążeń część zastosowanych podzespołów
wykonano z materiałów
o zwiększonej wytrzymałości. W porównaniu ze standardową odmianą wersja
I-Shift z biegami pełzającymi
jest dłuższa o 12 cm.
Przełożenie najniższego biegu
w wersji z jednym biegiem pełzającym wynosi 19:1 w przypadku skrzyni z biegiem bezpośrednim lub 17:1 w przypadku skrzyni z nadbiegiem.
Dla porównania przełożenie
najniższego biegu w standardowej odmianie I-Shift z biegiem bezpośrednim jest równe 15:1. Nowa skrzynia
z dwoma biegami pełzającymi – zarówno w wersji z biegiem bezpośrednim, jak i nadbiegiem – ma najniższe przełożenie wynoszące 32:1. Z kolei przełożenie biegu wstecznego w przypadku przekładni
z biegiem bezpośrednim zostało ustalone na 37:1.
Skrzynia jest dostępna w połączeniu z 13- i 16-litrowymi silnikami Volvo Trucks
dla pojazdów serii
FM, FMX, FH i FH16.
www.volvotrucks.pl
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Szersza oferta pojazdów Renault Trucks OptiTrack
Renault Trucks rozszerza ofertę samochodów ciężarowych z systemem
napędu OptiTrack. Do gamy konfiguracji, w których jest on dostępny
dołączyły dwie kolejne – 8x4 i 8x2*6
Technologia OptiTrack, rozwijana przez Renault Trucks
od roku 2009, umożliwia
zwiększenie siły napędowej
pojazdu, przy jednoczesnym
zachowaniu optymalnego zu-

którzy potrzebują napędu
na wszystkie koła tylko okazjonalnie, mają możliwość
wyboru pojazdu łączącego
w sobie zwiększone własności trakcyjne, dużą ładow-

nictwem tylnej przystawki odbioru mocy napędzanej od silnika, dzięki czemu przystawka
napędzana od skrzyni biegów
nadal pozostaje w pełni dostępna. System OptiTrack jest

Renault Trucks serii C wyposażony w OptiTrack jest zdolny do jazdy w trudnych warunkach terenowych, mając
jednocześnie o około 600 kg
większą ładowność niż porównywalny pojazd z napędem mechanicznym. Decydując się na ten napęd, przewoźnicy mogą zwiększyć wydajność, zapewnić większe
bezpieczeństwo swoim kierowcom praktycznie w każ-

Dzięki rozwiązaniu OptiTrack pojazd łatwo może wjechać w miejsce załadunku lub rozładunku i pokonać strome wzniesienie z luźnym podłożem

życia paliwa i dużej ładowności. Aktualnie system ten jest
dostępny także w pojazdach
Renault Trucks C w konfiguracji 8x4 (z silnikiem DTI 11
lub DTI 13) oraz 8x2*6 (z silnikiem DTI 11). W OptiTrack
dodatkową siłę napędową
zapewniają dwa silniki hydrauliczne, zamontowane
w piastach kół drugiej osi
przedniej. Taki sposób realizacji napędu na wszystkie koła pozwala wyeliminować negatywny wpływ konwencjonalnego (mechanicznego)
napędu stałego na wysokość
powierzchni ładunkowej, zużycie paliwa, masę własną
i koszty obsługi technicznej.
Poszerzenie zakresu dostępności OptiTrack o dwie kolejne konfiguracje osi oznacza,
że system ten może być
stosowany w większości pojazdów wykorzystywanych
w transporcie budowlanym: 4x2, 6x4, 6x2*4, 8x2*6
i 8x4. Tym samym klienci,

W porównaniu do analogicznego napędu mechanicznego, system OptiTrack zapewnia ładowność większą o około 600 kg

ność i niskie zużycie paliwa – bez względu na obszar
zastosowań.
Chcąc włączyć lub wyłączyć
OptiTrack podczas jazdy
do przodu lub do tyłu, wystarczy nacisnąć przycisk na tablicy rozdzielczej. System działa
od chwili ruszenia z miejsca
i automatycznie wyłącza się
po przekroczeniu prędkości 25
km/h. Jest zasilany za pośred-

oferowany w połączeniu z mechaniczną zautomatyzowaną
skrzynią biegów Optidriver,
stanowiącą standardowe wyposażenie wszystkich pojazdów Renault Trucks. Może
być łączony ze zwalniaczem
hydrokinetycznym Voith, co
zwiększa bezpieczeństwo na
przykład na długich zjazdach
i pozwala na „oszczędzanie”
hamulców zasadniczych.

dych warunkach terenowych
oraz zoptymalizować zużycie paliwa. OptiTrack opracowano również z myślą
o komforcie pracy kierowcy,
ponieważ łatwość sterowania systemem umożliwia
pewne pokonywanie różnych przeszkód terenowych.
Istotne znaczenie ma także
mniejsza wysokość podwozia w porównaniu do pojazdów z napędem mechanicznym, skutkująca wygodniejszym dostępem do kabiny
i większą stabilnością pojazdu.
Dzięki dostępności systemu
OptiTrack w pojazdach
Renault Trucks C, w połączeniu z silnikiem DTI 13, zautomatyzowaną skrzynią biegów Optidriver i zwalniaczem
Voith, Renault Trucks oferuje
swoim klientom – zwłaszcza
operującym na terenach górzystych – idealne
narzędzie do poprawy wydajności.
www.renault-trucks.pl
Pośrednik Budowlany

37

POJAZDY BUDOWLANE

Nowy Iveco Daily Euro 6 – narzędzie dla przedsiębiorczych
W roku 2014 po wprowadzeniu nowego Daily, który podbił rynki wielu krajów na całym świecie,
Iveco podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej włączając do swej oferty model Euro 6 oraz praktyczną
aplikację Daily Business Up. W najnowszej odsłonie włoski bestseller łączy w sobie najlepsze cechy poprzedników, z całym spektrum innowacyjnych technologii, pozwalających na lepsze „komunikowanie się” z pojazdem i dalsze oszczędności w jego eksploatacji
Nowy Daily Euro 6 jest godnym następcą modelu z roku 2014, który zdobył prestiżowy tytuł „Międzynarodowego Samochodu Dostawczego
Roku 2015” oraz wiele innych
nagród w różnych krajach – od Niemiec (uznano go
tam za „Najlepszy Pojazd
Użytkowy o DMC do 3,5 tony”
oraz uhonorowano nagrodą
„Best KEP Transporter 2015”,
a Daily Hi-Matic zdobył „Nagrodę za innowacyjność”)
po Chile, gdzie otrzymał tytułu
„Najlepszego Pojazdu Użytkowego Roku 2016. Zanosi się,

wą skórzaną kierownicę, niebieskie pokrycia foteli oraz nowe zagłówki piankowe.
Do dyspozycji kierowcy oraz
pasażerów pozostaje nawet
osiemnaście praktycznych, łatwo dostępnych schowków.
Tablicę rozdzielczą wzbogacono o nowe elementy poprawiające funkcjonalność pojazdu. Wśród nich znajdujemy
m.in. dwa porty USB umożliwiające korzystanie z treści
multimedialnych w nowym,
cyfrowym radiu i ładowanie
urządzeń mobilnych. Dostępna jest również opcjonalna ła-

społów, np. klocków hamulcowych. Aplikacja obejmuje
także profesjonalną nawigację
firmy Sygic, zawierającą
szczegółowe mapy 3D. W wyznaczaniu trasy bierze ona
pod uwagę ograniczenia dla
danego pojazdu i podaje bie-

go. Rozszerzony panel sterowania umożliwia kierowcy monitorowanie nawet 24 parametrów pojazdu tylko na urządzeniach mobilnych, a więc
niezależnie od informacji wyświetlanych na tablicy rozdzielczej. W ten sposób do je-

Dzięki niewielkiej masie własnej Iveco Daily Euro 6 może być znakomitym rozwiązaniem w dystrybucji materiałów budowlanych

Wersja z napędem obu osi i odpowiednio podwyższonym podwoziem jest szczególnie polecana straży pożarnej i firmom z branży energetycznej

że podobnie jak wcześniejsze
generacje stanie się on ulubieńcem zarówno właścicieli
flot, jak i kierowców. To efekt
zmodernizowanej, atrakcyjnej
kabiny, wyróżniającej się jeszcze większą funkcjonalnością
i wyższym komfortem. Zastosowano w niej lepsze wyciszenie, co przekłada się nie
tylko na obniżenie poziomu
hałasu o 4 dB, ale także poprawę akustyki wnętrza,
istotną zarówno podczas słuchania radia, jak i korzystania
z fabrycznego zestawu głośnomówiącego. Wnętrze Daily Euro 6 wzbogacono o no38 Pośrednik Budowlany

dowarka indukcyjna, współpracująca bezkablowo z najnowszymi smartfonami. Najciekawsze rozwiązanie stanowi jednak instalowana na tablecie lub telefonie
specjalna aplikacja Daily
Business Up. Ma ona wiele
praktycznych funkcji, takich
jak na przykład asystent kierowcy, który przekazując
w czasie rzeczywistym cenne
wskazówki pomaga wyzbyć
się nieprawidłowych nawyków, zwiększając tym samym
bezpieczeństwo jazdy i jej
ekonomikę. Dotyczy to zarówno zużycia paliwa, jak i podze-

żące informacje o natężeniu
ruchu, najlepszych objazdach itp. Z nawigacją Sygic
zintegrowana jest funkcja
Fleetwork. Może ona ułatwiać
optymalizację wydajności floty poprzez planowanie zleceń
i organizowanie tras dla kierowców. Dostęp do pełnej
karty pojazdu uzyskuje się zarówno w trybie online, jak
i offline. W celu zapoznania
się ze wszystkimi zapisanymi
na niej informacjami, takimi
jak kod identyfikacyjny, całkowity przebieg, godziny pracy
silnika czy poziom paliwa, wystarczy jedno dotknięcie ekranu. W aplikacji przygotowano
też sekcję zarządzania wydajnością pojazdu, umożliwiającą wygodne śledzenie zaplanowanych przeglądów czy zarzadzanie powiadomieniami
dotyczącymi czynności przeprowadzanych w ramach
ustalonego planu serwisowe-

go dyspozycji jest też interaktywny podręcznik kierowcy,
jak również funkcjonalny lokalizator dealerów i warsztatów,
zapewniający dodatkowo bezpośrednie połączenie z całodobową pomocą drogową
Iveco. Aplikacja Daily Business Up będzie regularnie
wzbogacana o nowe funkcje
i rozwijana z myślą o spełnieniu zmieniających się potrzeb
firm transportowych.
Pojazdy z nowej oferty Daily
Euro 6 są dostępne z dwoma 4-cylindrowymi silnikami
o pojemności 2,3 lub 3 dm3,
rozwijającymi moc od 120
do 205 KM i maksymalny moment obrotowy od 320 do 470
Nm. Udoskonalony 3-litrowy
silnik F1C, który był testowany przez ponad 20 tys. godzin
na stanowisku pomiarowym
i 1,5 mln km w rożnych warunkach drogowych, wykorzystuje technologię SCR
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ograniczającą emisję NOx
oraz nowe wtryskiwacze ułatwiające optymalizację procesu spalania i obniżenie emisji
cząstek stałych. Dzięki temu
zapewnia wysokie osiągi niezbędne do realizacji najbardziej wymagających zadań,
jednocześnie przy niewielkim
zużyciu paliwa i wydłużonych
okresach między przeglądami, co wpływa na zmniejszenie całkowitych kosztów eksploatacji pojazdu.
Całkowicie nowy silnik F1A
o pojemności 2,3 dm3 został
zaprojektowany
zupełnie
od podstaw. Dzięki zoptymalizowaniu konstrukcji i wykorzystaniu nowoczesnych materiałów udało się obniżyć
masę jednostki o 6%. Z kolei
poprzez m.in. ograniczenie
tarcia wewnętrznego, przeprojektowanie układu chłodzenia, optymalizację wtrysku
paliwa MultiJet II i zastosowanie pompy oleju o zmiennej
wydajności, charakteryzuje
się on mniejszym zużyciem
paliwa w porównaniu do wersji Euro 5 aż o osiem procent
(w cyklu NEDC). Wpływ na to
ma także „inteligentny” system EcoSwitch Pro, który rozpoznaje aktualne obciążenie
pojazdu i ogranicza maksymalny moment obrotowy silnika. Odbywa się to w sposób
zapobiegający odczuwaniu
spadku osiągów pozwalających na kontynuację dynamicznej jazdy, ale przy mniejszym spalaniu. Nowa jednostka spełnia wymagania normy
Euro 6 korzystając z systemu
niskociśnieniowej recyrkulacji
spalin (LPEGR), choć na początku przyszłego roku zostanie ona wyposażona w technologię SCR. Tym samym będzie spełniała jeszcze ostrzejsze normy RDE (Real Driving
Emissions), które zaczną
obowiązywać trzy lata później, tj. od 2020 roku. Rozwiązania wprowadzone do nowego silnika potwierdziły swoją
skuteczność i niezawodność
w testach na stanowisku pomiarowym przez ponad 35

W nowoczesnej tablicy rozdzielczej zintegrowano mnóstwo schowków, dwa gniazda USB, opcjonalną ładowarkę indukcyjną oraz uchwyt do smartfonów i tabletów

Stosując się do zaleceń asystenta kierowcy w aplikacji Daily Business Up,
można zmniejszyć zużycie paliwa nawet o piętnaście procent

Fotele Daily Euro 6 mają bardziej atrakcyjną kolorystykę i pełne zagłówki typowe
dla samochodów osobowych

Iveco Daily Euro 6 z nadwoziem zamkniętym (furgon) jest dostępny w wersjach
o pojemności ładunkowej od 7,3 do 19,6 m3

tysięcy godzin oraz w testach
drogowych, podczas których
przebyto 1,3 mln km.
Poza odmianami wysokoprężnymi w gamie Daily Euro 6 są jeszcze dwa inne modele szczególne przyjazne
dla środowiska – Daily Natural Power zasilany sprężo-

a więc o dwadzieścia procent
w porównaniu do gamy Euro 5. Razem z bardziej wytrzymałym układem hamulcowym, w którym zastosowano
klocki hamulcowe o jeszcze
lepszej jakości, zapewnia to
obniżenie kosztów przeglądów i napraw nawet o 12%,
oczywiście w zależności
od zadań, jakie wykonuje
konkretny pojazd.
Iveco Daily to bardzo wszechstronny samochód użytkowy,
występujący w ogromnej licz-

nym gazem ziemnym (CNG)
oraz Daily Electric napędzany
silnikiem elektrycznym.
Dzięki zastosowaniu trwalszych materiałów oraz podzespołów w Iveco Daily Euro 6 okresy między przeglądami wydłużone zostały
do 50 tysięcy kilometrów,

bie wersji. Nabywca ma
do wyboru odmiany o masie
całkowitej 3,5-7,2 tony, z przestrzenią ładunkową o pojemności w zakresie od 7,3
do 19,6 m3. Oprócz całkowicie zamkniętych lub przeszklonych nadwozi typu furgon, w ofercie znajdują się też
podwozia z kabiną pojedynczą lub brygadową oraz
podwozia bez kabiny.
Daily Euro 6 jest produkowany w zakładzie Iveco w Suzzarze (Włochy), zgodnie ze
standardami WCM (World
Class Manufacturing). Ich celem jest całkowite wyeliminowanie na wszystkich etapach
produkcji usterek, wypadków
oraz odpadów. Zakład w Suzzarze wdrożył WCM w roku 2007 i już po upływie pięciu lat został wyróżniony srebrnym medalem potwierdzającym wysoką jakość produkcji.
www.iveco.pl
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Pojazdy DAF jeszcze bardziej efektywne
DAF konsekwentnie opracowuje innowacyjne rozwiązania, zapewniając coraz wyższą efektywność transportu drogowego. Dowodem na to
są m.in. LF 2016, trzyosiowe wersje modelu CF z silnikiem Paccar PX-7
oraz niskopodłogowe odmiany CF i XF z siodłem umieszczonym na wysokości zaledwie 91 centymetrów od podłoża
Najnowsze propozycje holenderskiego producenta doskonale wpisują się w założenia
przyjętej filozofii DAF Transport Efficiency. Opiera się
ona na kompleksowej ofercie
produktów i usług, a jej ce-

powiększona aż o siedem
wersji, w tym najdłuższą wynoszącą 6,9 metra. Pozwala
ona na montaż zabudów
o większej długości i objętości, ale także zastosowanie
zbiornika paliwa o pojem-

asystenta wydajności, który
przekazuje kierowcy szczegółowe dane na temat zużycia paliwa, sposobu hamowania czy przewidywania sytuacji na drodze, są na nim
dostępne informacje z tacho-

Model LF jest kojarzony głównie z dystrybucją, ale jego kompetencje są znacznie szersze. Jako ciągnik siodłowy z powodzeniem może być wykorzystywany np. do transportu maszyn roboczych

lem jest zapewnienie jeszcze
wyższego zwrotu z każdego
przejechanego kilometra,
między innymi poprzez obniżenie kosztów i optymalizację
dostępności pojazdów. Dlatego firma DAF wprowadza
m.in. szeroką gamę ulepszeń
do popularnych pojazdów
serii LF znajdujących zastosowanie np. w transporcie
dystrybucyjnym i komunalnym. Zmiany objęły m.in. 4,5litrowy silnik Paccar PX-5,
który charakteryzuje się jeszcze mniejszym zużyciem paliwa o dodatkowe pięć procent, natomiast 6,7-litrowa
jednostka Paccar PX-7 jest
teraz dostępna również ze
zautomatyzowaną, dwunastostopniową skrzynią biegów AS Tronic. W modelu
LF 2016 zmodernizowano
spojlery kabiny, umożliwiające obniżenie spalania nawet
o 4 procent, a gama dostępnych rozstawów osi została
40 Pośrednik Budowlany

Oś wleczona o nośności 7,5 tony, która wprowadzona została do oferty pojazdów
CF z silnikiem Paccar PX-7 może być skrętna, co znacząco ułatwia wykonywanie
manewrów w ograniczonej przestrzeni

ności nawet 1.240 dm3.
Oznacza to znacznie większy
zasięg pojazdu, jak również
wymierne korzyści finansowe, ponieważ paliwo można tankować w miejscach,
gdzie jest ono najtańsze.
Centralny
wyświetlacz
w głównym zestawie wskaźników ma obecnie więcej
funkcji. Oprócz wskazań tzw.

grafu, a także informacje dotyczące obsługi pojazdu, np.
termin najbliższego przeglądu. Dzięki temu kierowca może w znacznie łatwiejszy sposób zarządzać swoim czasem pracy i wypoczynku.
Pojazdy DAF z serii LF 2016
(od DMC 8 ton, z zawieszeniem pneumatycznym tylnej
osi) są standardowo wyposa-

żone w zaawansowany układ
hamulcowy (AEBS), układ
ostrzegania przed uderzeniem
przodem samochodu (FCW),
układ ostrzegania o niezamierzonym opuszczeniu pasa ruchu (LDWS) oraz tempomat
adaptacyjny (ACC). System
AEBS automatycznie zmniejsza prędkość pojazdy, tak aby
uniknąć kolizji lub ograniczyć
jej skutki. Z kolei na liście opcji
występują m.in. nowe tylne
światła LED, które mają atrakcyjny wygląd, są energooszczędne, a przede wszystkim
bezawaryjne, ponieważ ich
trwałość powinna pokryć się
z okresem użytkowania pojazdu. Z myślą o transporcie
chłodniczym za dopłatą można też otrzymać przygotowanie pod kompaktowy generator Frigoblock. Jest ono oferowane w przypadku silnika Paccar PX-5 o pojemności 4,5 litra.
Innym przykładem realizacji
filozofii DAF Transport Efficiency są modele Silent,
opracowane specjalnie dla
transportu dystrybucyjnego
i komunalnego w obszarach
miejskich,
realizowanego
w godzinach nocnych lub
wczesnoporannych. Po naciśnięciu specjalnego przycisku kierowca uaktywnia „tryb
cichy”, który powoduje przełączenie silnika na program
ograniczający moment obrotowy i prędkość obrotową,
a także umożliwiający wcześniejszą zmianę biegów, tzn.
przy niższych obrotach. W rezultacie poziom hałasu jaki
generuje model LF Silent nie
przekracza 72 dB (A), spełniając tym samym wymogi
certyfikacji „Quiet Truck”.
DAF LF Silent o DMC równej 7,5 tony to najnowsza propozycja holenderskiego koncernu z gamy ciężarówek emitujących mniejszy hałas. Jest
wyposażona w jednostkę Paccar PX-5 o pojemności 4,5
dm3, zapewniającą moc
od 112 kW (152 KM) do 135
kW (184 KM). Firmy transportowe czy przedsiębiorstwa
wyspecjalizowane w zbiórce
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odpadów wymagające jeszcze większej ładowności lub
przestrzeni ładunkowej mogą
wybrać model DAF CF Silent,
napędzany silnikiem Paccar MX-11 o pojemności 10,8
dm3 i mocy w zakresie 210 kW
(286 KM)-320 kW (435 KM).
Ofertę pojazdów „cichych” zamyka flagowy XF Silent dostępny z jednym silnikiem,
tj. MX-11, wyregulowanym
na moc 320 kW (435 KM).
Nowości nie zabrakło też
w serii CF. Oferta tych pojazdów wyposażonych w silnik
Paccar PX-7 została rozszerzona o model z osią wleczoną o nośności 7,5 tony. Ma
ona pojedyncze ogumienie
i jest umieszczona za 13-tonową tylną osią napędową.
Wprowadzone rozwiązanie
pozwala na zwiększenie ładowności do prawie 19 ton
i DMCZ do 32 ton. Dostępne
są również wersje do ciężkich
zastosowań, wyróżniające się
osią wleczoną z ogumieniem
bliźniaczym. Nowe odmiany
pojazdów serii CF mogą być
znakomitą propozycją m.in.
dla miejskiej i regionalnej
dystrybucji produktów spożywczych, w tym przewożonych w kontrolowanej temperaturze, a także materiałów
budowlanych. Kierowców
operujących w miejscach
o ciasnej zabudowie z pewnością ucieszy fakt, że pojazdy z osią wleczoną są również dostępne w wersji, gdzie
jest ona kierowana. Dzięki te-

Poziom hałasu emitowanego przez LF Silent nie przekracza 72 dB(A). Dzięki temu
pojazd może być wykorzystywany w dystrybucji nocnej lub wczesnoporannej na
zamieszkałych terenach miast

mu umożliwia doskonałe „zacieśnianie” zakrętów, a tym
samym swobodne manewrowanie w miejscach niedostępnych dla trzyosiowych
pojazdów, wyłącznie z przednimi kołami skrętnymi.
W przyjętą filozofię DAF
Transport Efficiency doskonale wpisują się nowe ciągniki
niskopodłogowe, w których
siodło znajduje się na wysokości zaledwie 91 cm od podłoża. Zapewnia to możliwość
dalszego zwiększenia zysku
z kilometra poprzez transport
ładunków o objętości powyżej 100 m3, bez przekraczania maksymalnych dopuszczalnych wymiarów zestawu
naczepowego. Taką wysokość siodła osiągnięto
w dwóch krokach. Jednym
z nich był montaż elementu
na wysokości 140 mm, a więc
o 22 mm mniejszej, niż
w przypadku siodła stosowanego w dotychczasowych

Nowe ciągniki niskopodłogowe DAF mają siodło umieszczone na wysokości zaledwie 140 mm od podłoża. Rozwiązanie to pozwala na wykorzystywanie naczep
o pojemności przekraczającej 100 m3

lub w nowym – 375/45 R22,5.
Konstrukcja ostatnich z nich
została opracowana we
współpracy firm DAF i Goodyear i będą dostępne wyłącznie w ofercie holenderskiego producenta.
O zaletach nowych rozwiązań
wprowadzonych przez firmę
DAF można było przekonać
się pokonując kilka tras wytyczonych wokół malowniczego
nadmorskiego miasteczka Vilanova i la Geltrú niedaleko
Barcelony. Do dyspozycji

Wszystko za sprawą tego przycisku.
Po jego naciśnięciu silnik przełącza
się na specjalny program pracy,
a biegi zautomatyzowanej przekładni
AS Tronic są zmieniane wcześniej

Centralny wyświetlacz modelu DAF
LF 2016 ma jeszcze więcej funkcji. Są
na nim prezentowane między innymi
informacje z tachografu, ułatwiając
kierowcy kontrolę pracy i wypoczynku

wersjach ciągników niskopodłogowych. Aby osiągnąć ten
cel zmieniono geometrię tylnej osi – kompleksowo zmodyfikowano w niej drążki reakcyjne, wsporniki i jarzma.
Drugim zabiegiem było wykorzystanie opon niskoprofilowych. Na osiach tylnych są
montowane opony 315/45
R22,5, natomiast z przodu
opony w dotychczasowym
rozmiarze, tj. 355/50 R22,5

dziennikarzy przekazano łącznie dwanaście obciążonych
ciężarówek. Największym powodzeniem cieszyły się pojazdy w wersji „Silent”, które
za naciśnięciem „magicznego” przycisku są mniej uciążliwe dla otoczenia. Wprowadzone zabiegi przynoszą łatwo zauważalny skutek sprawiając, że tak skompletowany
pojazd może być znakomitą
alternatywą dla samochodów
zasilanych gazem ziemnym.
Wcześniejsza zmiana biegów
w zautomatyzowanej sześciostopniowej przekładni AS Tronic wpływa co prawda na pogorszenie dynamiki jazdy, ale
przy przewozie ładunków
po osiedlowych ulicach fakt
ten nie ma większego znaczenia. Wyjeżdżając na trasę kierowca może wyłączyć tryb
„Silent” powodując powrót zespołu napędowego do ustawień
charakterystycznych dla standardowego pojazdu.

Tak niewielką wysokość siodła osiągnięto między innymi poprzez zastosowanie specjalnego ogumienia opracowanego we współpracy z firmą Goodyear. Prezentowana opona na osi
tylnej ma rozmiar 315/45 R22,5

www.daftrucks.pl
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Sas-Trans-Pol sprawdził Iveco Trakkera
Przy obecnej dostępności pojazdów ciężarowych nikt nie kupuje ich
wyłącznie po przejrzeniu folderu. Większość firm zawczasu wypożycza
do testów samochód, najlepiej dostosowany do własnych potrzeb, samodzielnie przekonując się o jego właściwościach użytkowych, komforcie pracy czy kosztach eksploatacji
Właśnie na taki krok zdecydowało się warszawskie przedsiębiorstwo Sas-Trans-Pol,
biorąc w użyczenie czteroosiową wywrotkę tylnozsypową na podwoziu Iveco Trak-

szyn, hakowiec i cysterna.
Iveco Trakker trafił do niej
w szczycie sezonu budowlanego, uzupełniając wykorzystywane na co dzień pojazdy.
Przez niemal dwa tygodnie

mieszkalny,
drugiego
pod hotelowy. Oba wykopy
mają łączną objętość około 32 tysięcy m3. Urobek był
wywożony na oddalone o kilkadziesiąt kilometrów składo-

Iveco Trakker z układem napędowym 8x4 jest optymalnym rozwiązaniem w „deweloperce”, gdzie spora część jazd odbywa się
po drogach utwardzonych. Masa własna testowego egzemplarza wynosi 15.175 kg, zapewniając ładowność równą 16.825 kg

ker z układem napędowym 8x4 i silnikiem o mocy 450 KM. Sas-Trans-Pol to
jedna z największych i najbardziej znanych firm budowlanych w województwie mazowieckim. Zajmuje się wykonywaniem robót ziemnych,
produkcją i dystrybucją kruszyw, pracami rozbiórkowymi
i wyburzeniowymi, wynajmem sprzętu budowlanego
wraz obsługą operatorską,
a także transportem. Aktualnie w swojej flocie ma 35 pojazdów, z czego większość
stanowią wywrotki (20 sztuk)
i zestawy z naczepami samowyładowczymi (10 sztuk). Pozostałą część floty tworzą
jednostki pomocnicze, między innymi zestawy niskopodwoziowe do przewozu ma42 Pośrednik Budowlany

Jacek Sasin, właściciel firmy Sas-Trans-Pol, ceni Iveco przede wszystkim za wytrzymałą konstrukcję i relatywnie niskie koszty eksploatacji. Stojąc przed zakupem
nowych pojazdów zapewnia, że weźmie pod uwagę ofertę Iveco

znajdował
zastosowanie
przy jednoczesnej realizacji
dwóch otwartych wykopów
szerokoprzestrzennych przy
ulicy Poloneza w Warszawie – jednego pod budynek

wisko odpadów, znajdując
zastosowanie w rekultywacji
obiektu. W czasie testu samochód pokonał nieco ponad dwa tysiące km w różnych warunkach terenowych,

co umożliwiło jego ocenę zarówno pod względem właściwości trakcyjnych, jak też
kosztów eksploatacji wynikających ze zużycia paliwa.
Egzemplarz testowany przez
Sas-Trans-Pol to model
AD410T45 z układem napędowym 8x4 i rozstawem
osi 4.250 mm. Zastosowano
w nim 6-cylindrowy silnik rzędowy Cursor 13 o pojemności 12,9 dm3, w wersji
rozwijającej moc 331 kW
(450 KM) i maksymalny moment 2.200 Nm w szerokim
zakresie od 970 do 1.440
obr./min. Jest on wyposażony we wtrysk bezpośredni ze
wspólnego kolektora (common rail), turbosprężarkę
oraz chłodnicę powietrza doładowującego. Za obróbkę
spalin zgodnie z normą Euro VI odpowiada wyłącznie
układ SCR (HI-SCR) i pasywny filtr cząstek stałych. Cały
moduł ma lekką, zwartą konstrukcję i znajduje się w jednej obudowie z prawej strony
ramy podwozia. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu, zużycie paliwa jest na tym samym,
niskim poziomie, jakim legitymowały
się
pojazdy
Euro V. Poza tym nie wymaga
ono aktywnej regeneracji filtra
DPF i zapobiega nadmiernemu wzrostowi temperatury
spalin. Brak konieczności dopalania cząstek stałych sprawia, że pojazd może być normalnie eksploatowany w każdych warunkach i nie stanowi potencjalnego źródła niebezpieczeństwa przy wymuszonej regeneracji, np. w tunelach, miejscach o dużym
zapyleniu czy strefach zagrożenia wybuchem, jak na
przykład stanowiska do tankowania. Układ wykorzystywany przez Iveco zapobiega
także ryzyku uszkodzenia
nawierzchni spowodowanego podwyższą temperaturą
układu wydechowego oraz
wzrostowi hałasu silnika pracującego w trybie wymuszonej regeneracji. Eliminacja
układu recyrkulacji spalin za-

POJAZDY BUDOWLANE

Ireneusz Stryjek, kierowca z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, chwali testowego Trakkera przede wszystkim za wysoki komfort pracy, przemyślaną kabinę
oraz wysokie osiągi, ułatwiające jazdę w trudnym terenie

o przełożeniu 4,23 i zwolnicami w piastach kół jest przenoszony za pośrednictwem
ręcznej, 16-stopniowej skrzyni biegów ZF 16S2220TO.
Podczas jazdy w trudniejszym terenie, kierowca może
się wspomóc wzdłużną i poprzecznymi blokadami mechanizmów różnicowych. Obsługuje się je za pomocą pokrętła, które wymusza prawidłową kolejność w ich załączaniu. – Do takich prac zastosowany napęd jest optymalny. Nawet bez zapinania
blokad umożliwia łatwy dojazd
pod koparkę i to po rozjeżdżonym, kopnym piachu. Wystarczy wtedy dodać trochę więcej gazu. Żadnych problemów
nie miałem też na składowisku
odpadów, gdzie również jest
grząskie podłoże. Oczywiście
mój Trakker 8x8 może wjechać w skrajnie trudny teren,
na przykład w początkowym
etapie budowy drogi, ale mechaniczny napęd przednich
kół sprawia, że jest cięższy,

cach 38-39 litrów na sto kilometrów. Zawsze jeździłem
nim normalnie, tzn. ani go
specjalnie nie cisnąłem, ani
nie jeździłem na wynik. Podoba mi się też zastosowana
skrzynia biegów, bo nie trzeba siłować się z drążkiem,
który za każdym razem łatwo
trafia w odpowiednie miejsce.
Bardzo przydatny jest sygnał
przypominający o pozostaniu
na górnej skrzyni po zatrzymaniu samochodu. Wiadomo, że
do świateł dojeżdża się używając wysokich biegów, a potem
dość łatwo zapomnieć o przejściu na dolną skrzynię. Ruszając wielokrotnie z górnej skrzyni można spalić sprzęgło, a dodatkowa zmiana przełożenia
po zapaleniu się zielonego
światła zajmuje kolejne cenne
sekundy i w rezultacie za ciężarówką tworzy się korek – opowiada Ireneusz Stryjek.
Niezwykle istotną zaletą nowego Trakkera, podobnie
jak jego poprzednich generacji, są wytrzymała rama

Dzięki poręczy na dachu oraz umieszczonemu z boku kabiny podestowi, kierowca
przy zachowaniu wygody i bezpieczeństwa może pomóc operatorowi maszyny załadowczej w prawidłowym rozmieszczeniu ładunku

pewnia ponadto niższą masę własną podwozia, jak
również ułatwia konstruowanie i montaż zabudów.
Jednym z pojazdów należących do floty Sas-Trans-Pol
jest 8-letni Trakker 8x8, którym
najczęściej jeździ Ireneusz
Stryjek. Dlatego to on został
wyznaczony jako główny kierowca do przetestowania demonstracyjnego Iveco. – Choć
do swojego Trakkera nie mam
żadnych zastrzeżeń, samochód
który trafił do nas na testy jest
bardziej atrakcyjny. Dokonał się
w nim olbrzymi postęp nie tylko
pod względem wyglądu, ale
przede wszystkim właściwości
użytkowych i komfortu pracy
kierowcy. Już po przejechaniu
kilku kilometrów byłem zaskoczony niezwykle niskim poziomem hałasu w kabinie i wysoką kulturą pracy silnika. Ma

on moc 450 KM, która wydaje
się być idealna do zastosowań
budowlanych. Dysponując takimi osiągami testowy Trakker
praktycznie nie odczuwa obciążenia i łatwo przyspiesza,
nawet gdy jest w pełni załadowany. Nie potrzeba przy tym
wkręcać silnika na wysokie
obroty, ponieważ do dynamicznego rozpędzania samochodu wystarczy zmiana biegów nieco powyżej 1.200
obr./min. Wysoką moc łatwo
dało się też odczuć na górce
śmieciowej, gdzie wozimy urobek z wykopów. Aby dostać
się do miejsca wyładunku,
trzeba pokonać długie, bardzo
strome wzniesienia. Dla demonstracyjnego Iveco nie było to problemem nawet po załączeniu wyższych biegów.
W testowym egzemplarzu napęd na zespoloną tylną oś

W testowym Trakkerze kabina jest podnoszona za pomocą ręcznej pompy hydraulicznej. Czynność ta nie wymaga wysiłku i zajmuje dosłownie chwilę. Przed podniesieniem kabiny trzeba pamiętać o otwarciu przedniej atrapy

a przez to ma mniejszą ładowność, więcej pali i ma gorszy
skręt. Zauważyliśmy, że testowy Trakker jest najbardziej
ekonomiczny z całej naszej
floty, a muszę zaznaczyć, że
niektóre z tych pojazdów są
naprawdę młode. Przy obciążeniu mieszanym, a więc
w jedną stroną z ładunkiem,
w drugą na pusto średnie spalanie oscylowało w grani-

i zawieszenie. Podłużnice
mają kształt litery C, o wymiarach 309 x 80 x 10 mm. Jeśli
chodzi
o
zawieszenie,
przy obu przednich osiach
o nośności 8.500 kg zastosowano 3-piórowe resory paraboliczne o grubości 30 mm,
współpracujące z dwoma
amortyzatorami i stabilizatorem o przekroju 45 mm. Zespół dwóch osi tylnych o noPośrednik Budowlany
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Otwory wlewowe zbiorników wyrównawczych dostępne są po podniesieniu przedniej atrapy, podtrzymywanej
za pomocą sprężyn gazowych

W celu spełnienia wymagań normy
Euro VI, silnik Cursor 13 korzysta tylko z technologii SCR, gwarantującej
wysoką efektywność procesu spalania oraz zachowanie niskiego poziomu zużycia paliwa, typowego dla jednostek Euro V

Zabudowa tylnozsypowa firmy Skibicki ma pojemność 18,7 m3. Jej podłogę wykonano z ośmiomilimetrowej blachy Hardox, natomiast ściany boczne, tylną i przednią ze stali Domex o grubości pięciu milimetrów

Zespolone osie tylne o nośności 13 t
każda są zawieszone wahliwie na półeliptycznych resorach wielopiórowych. U dołu zamontowano przy nich
cztery drążki prowadzące, u góry dwa
drążki reakcyjne

Spód kabiny Trakkera jest wyłożony
grubą matą głuszącą. To miedzy innymi dzięki temu elementowi we wnętrzu
jest bardzo cicho, co ogranicza zmęczenie kierowcy, ułatwia prowadzenie
rozmów i korzystanie z multimediów

śności po 13.000 kg jest zawieszony wahliwie na półeliptycznych resorach wielopiórowych, z czterema dolnymi drążkami prowadzącymi
i dwoma górnym drążkami
reakcyjnymi w układzie V.
W tym przypadku stabilizator
jest nieco sztywniejszy, jego
przekrój wynosi 50 mm. Pojazd jest zatrzymywany
za pomocą hamulców tarczowych z przodu i bębnowych
z tyłu, wspomaganych hamulcem silnikowym obsługiwanym za pomocą dźwigni
z prawej strony kolumny kierownicy. Na 22,5-calowych
obręczach
zamontowano
opony Michelin serii X Works
w rozmiarze 315/80.
– Testowy Trakker gładko wybiera wszelkie nierówności,
dzięki czemu nawet wielogodzinna jazda po gorszych nawierzchniach nie jest męcząca. W porównaniu do mojego 8x8 ma nieco węższe opony, które idealnie wpasowują
się w koleiny. Nawet na takich drogach prowadzi się
więc bardzo łatwo i nie trzeba go pilnować. Szybko zauważyłem, że z przodu ma

hamulce tarczowe. Nie wiem
jak będą spisywać się
po dłuższym okresie eksploatacji, zwłaszcza w błotnistym
terenie, natomiast są dużo
bardziej
skuteczniejsze
od mechanizmów bębnowych, które mam w swoim 8x8. Reakcja układu na naciśnięcie pedału hamulca jest
natychmiastowa, a pojazd nawet pod pełnym obciążeniem
po prostu staje dęba – tłumaczy Ireneusz Stryjek.
Iveco Trakker przeznaczony
do testów był wyposażony
w dzienną kabinę Hi-Land
przeznaczoną do pracy
na krótkich trasach. Jej szerokość wynosi 2.280 mm, a długość 1.600 mm, w zupełności
wystarczając podczas jednodniowych tras. Ma ona odpowiednią ilość miejsca za fotelami i praktycznie zagospodarowaną tylną ścianę z wieszakami na ubrania, a także tworzywowym panelem z wnękami na butelki, trójkąt ostrzegawczy z apteczką oraz
na podkładkę do wypełniania
dokumentów. Kierowcy wyznaczonemu do testu zdecydowanie przypadła do gu-
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stu. – W kabinie nowego
Trakkera szybko się odnalazłem, wszystko jest tu
pod ręką w przewidywalnym miejscu. Na tablicy rozdzielczej odpowiednio rozmieszczono przyrządy. Ona
sama kryje wiele schowków
sprzyjających utrzymaniu porządku we wnętrzu. Podoba
mi się też amortyzacja fotela

Z oczywistych względów dla
mnie ważne są też koszty eksploatacji, a jak wynika z analiz, testowy Trakker wypadł
pod tym względem naprawdę
bardzo dobrze. Z Iveco mamy
już własne doświadczenia.
Uważam te samochody
za trwałe i stosunkowo ekonomiczne. Są zbudowane
z wytrzymałych podzespołów,

Poruszanie się po grząskiej „górce śmieciowej” nie stanowiło dla demonstracyjnego Trakkera najmniejszego problemu, mimo, że blokady mechanizmów różnicowych załączane były tylko okazjonalnie

i pedał sprzęgła, bo wciska
się go tak lekko, jak w samochodzie osobowym.
W czasie testu okazję do przejechania się demonstracyjnym Iveco wykorzystał również Jacek Sasin, właściciel
firmy Sas-Trans-Pol. – Praca
tym samochodem okazała się
bardzo przyjemna. Ma on
przyzwoite osiągi, jest w nim
cicho i dobrze się prowadzi
na różnych nawierzchniach.

które dobrze sprawdzają się
w trudnych warunkach. Dzisiaj
trudno jest mi mówić o kolejnych zakupach sprzętu, bo
obecna sytuacja panująca
na rynku budowlanym jest bardzo niestabilna, ale jeśli będę
modernizował lub rozbudowywał flotę, takiego Trakkera
na pewno wezmę
pod uwagę – podsumowuje Jacek Sasin.
www.iveco.pl
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Meiller-Kipper? Nie do zdarcia!
F.X. Meiller konsekwentnie optymalizuje swoje produkty, zwracając
szczególną uwagę na łatwość ich obsługi, bezpieczeństwo i trwałość
nawet w skrajnie trudnych warunkach eksploatacji. Można się było
o tym przekonać w stoisku niemieckiej firmy na targach Bauma 2016
Ważną nowością F.X. Meiller
jest zmieniona mulda w zabudowach typu half-pipe, które
obecnie mają bardziej „wypłaszczoną” podłogę. W takim wykonaniu jest ona szersza o 15 cm, a przekrój poprzeczny nadwozia w większym stopniu odwzorowuje
kształt prostokąta. Lepiej wykorzystana
przestrzeń
przy dolnych krawędziach

Nowością w zabudowach
Meiller-Kipper jest również
miejsce montażu tzw. osadzenia skrzyni tuż za stabilizatorem nożycowym. W ten
sposób przejmuje ono funkcję unieruchomienia nadwozia, zanim jeszcze dojdzie
do całkowitego złożenia stabilizatora. Przy wcześniejszym wykonaniu, gdzie osadzenie znajdowało się z przo-

two je wymienić, w tym fragmentami, a więc nie na całej
długości skrzyni. Dzięki takim
wzmocnieniom podłoga może być wykonana z cieńszej

plandeki zajmuje teraz dosłownie chwilę. Mając do dyspozycji takie rozwiązanie, kierowca będzie z niego chętniej
korzystać, nawet jeśli transport odbywa się na stosunkowo krótkich odcinkach. Firma
ma też w ofercie własną plandekę z napędem elektrycznym przesuwaną wzdłuż muldy. Może być ona sterowana
za pomocą dobrze znanego
systemu i.s.a.r.-control, po-

Dzięki takiej konstrukcji zabudowy duże odłamki skalne zsuwają się po kątownikach, co ogranicza zdzieranie podłogi. Chroniące ją elementy są przyspawane
punktowo, dlatego w razie konieczności łatwo je wymieniać

Zabudowa Meiller-Kipper P430 to klasyczny half-pipe o nośności 30 ton zabudowany
na czteroosiowym podwoziu. Dużą popularnością cieszy się także wersja P436 o nośności zwiększonej do 36 ton dzięki zastosowaniu grubszych ścianek ramy pośredniej

skrzyni pozwoliła z kolei
na zmniejszenie wysokości
ścian bocznych o 10 cm
przy tej samej pojemności.
Przekłada się to na obniżenie
środka ciężkości pojazdu,
a w efekcie większą stabilność. Podobną rolę odgrywa
niższe o 2,5 cm osadzenie łożysk wywrotu, które w aktualnie oferowanej wersji charakteryzują się jeszcze większą
trwałością. Podłoga jest łączona ze ścianami bocznymi
tylko za pomocą dwóch spawów, co w porównaniu z konkurencyjnymi rozwiązaniami,
gdzie często stosowane są
na przykład cztery takie połączenia, gwarantuje lepszą
sztywność i wytrzymałość całej konstrukcji przez wiele lat
wytężonej eksploatacji.
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du zabudowy, dochodziło
do tego dopiero w momencie
niemal całkowitego opuszczenia skrzyni.
Na targach nie zabrakło również pojazdów przygotowanych pod najtrudniejsze zastosowania, jakie występują
na przykład w kopalniach.
Mają one zabezpieczenia
przed spadającym urobkiem
niemal w całości osłaniające
kabinę oraz wzmocnienia
podłogi i przedniej ściany
w postaci wzdłużnie ułożonych kątowników. Te ostatnie
amortyzują spadające z dużej
wysokości odłamki skał, kruszą je, a podczas wyładunku
chronią podłogę przed zdzieraniem. Są przyspawane
punktowo, dzięki czemu
w przypadku uszkodzenia ła-

blachy, bilansując wyższą
masę własną wynikającą
z montażu kątowników. Wersje zabudów dostarczane
na przykład na rynek rosyjski
nadal mogą mieć podgrze-

dobnie jak inne elementy naczepy, w tym na przykład burta unoszona hydraulicznie
czy tylna belka przeciwwjazdowa, nie wspominając
o podnoszeniu nadwozia

W aktualnie produkowanych zabudowach samowyładowczych tzw. osadzenie
skrzyni jest montowane za stabilizatorem, unieruchamiając nadwozie przed całkowitym złożeniem stabilizatora

waną podłogę, zapobiegającą przymarzaniu urobku.
Zmiany objęły również naczepy, w których dostępny jest
nowy system mocowania
plandeki. Zamiast pasów stosowane są specjalne zaczepy, co sprawia, że obsługa

w celu wyładunku przewożonego materiału. Przesuwna
plandeka, jak i zdalny system
sterowania są również dostępne w zabudowach samowyładowczych Meiller-Kipper.
www.meillerpolska.pl
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Komatsu Poland Sp. z o.o.
Trakt Brzeski 72
05-070 Sulejówek k/Warszawy
tel. 22 783 00 62
fax 22 760 12 97
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Atlas Copco Polska Sp. z o.o.
ul. Badylarska 25, 02-484 Warszawa
tel. 22 572 68 00
fax 22 572 68 09

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

Stowarzyszenie
Dystrybutorów
Maszyn Budowlanych
tel. 602 288 175,
www.sdmb.pl
e-mail: sdmb.jm@gmail.com
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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.
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88 x 173
182 x 85
182 x 128
88 x 260
182 x 173
182 x 260

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

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

II. i III. ok∏adka 210 x 297

7.500,- z∏

IV. ok∏adka

8.500,- z∏

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

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

Termin

Termin
zamówień

16.09.2016
18.11.2016

08.08.2016
02.11.2016

Termin dostarczenia
materia∏ów do druku
25.08.2016
26.10.2016

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

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

210 x 297

Formy p∏atnoÊci
kolor

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

Rabaty

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

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

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

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

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

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

!

Prenumerata - zamówienie 4/2016
Aby bezp∏atnie otrzymywać nasz dwumiesięcznik wystarczy wype∏nić poniższy formularz
i przes∏ać go faksem na numer 22 859-19-67 lub listownie pod adresem:
Pośrednik Budowlany, Dzia∏ Informacji, 02-784 Warszawa, Pasaż Ursynowski 1/45
Prosz´ o regularne, bezp∏atne przesy∏anie czasopisma „PoÊrednik Budowlany - Maszyny, Narz´dzia, Sprz´t”
imię i nazwisko:

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

nazwa firmy:

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

zakres dzia∏alności firmy:

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

ulica, numer domu:

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

kod pocztowy, miasto:

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

numer telefonu i faksu:

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

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

e-mail:

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

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

Data, czytelny podpis i (lub) pieczęć osoby zamawiającej

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

