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SPIS TREŚCI

Wac ker Neu son Universe 

Grun tow nie zmo der ni zo wa ny za kład Wac ker Neu -
son w Re ichert sho fen stał się are ną im pre zy ple -
ne ro wej, na któ rej za pre zen to wa no i po zwo lo no
do wo li te sto wać naj now sze ma szy ny

Trim ble na S17 – Lu blin bli żej War sza wy!

Fir ma Paw li ca Bu dow nic two Dro go we wy ko nu -
ją c ro bo ty ziem ne wy ko rzy stu je kil ka dzie siąt
cięż kich ma szyn. Wie le z nich wy po sa żo nych
jest w sys te my ste ro wa nia pra cą Trim ble

Duży może więcej!

Roz mo wa z Pio trem Zo sza kiem, 
dy rek to rem za rzą dza ją cym Kie sel Po land

Lie bher r PR 776 – moc innowacji 

Pro du ko wa na przez kon cern Lie bherr hy dro sta -
tycz na sie dem dzie się cio to no wa spy char ka wy -
róż nia się wy daj no ścią, wy so kim po zio mem bez -
pie czeń stwa i eko no micz ną eks plo ata cją 

Me ca lac na cze le ko par ko wej re wo lu cji

Me ca lac ni gdy nie na le żał do gi gan tów wśród
pro du cen tów ma szyn bu dow la nych. Ni gdy nie
prze ja wiał też ta kich am bi cji. Za miast te go nie -
zmien nie sta wiał na in no wa cyjne tech no lo gie 

„Roz ryw kowy” Wacker Neuson 

Ener gy lan dia nie by ła z pew no ścią naj dziw -
niej szym miej scem, w któ rym oglą da li śmy ma -
szy ny bu dow la ne. Wszak swe go cza su zda -
rzy ło się to nam w… go rzel ni

LiuGong oczekuje szczerości

LiuGong Dres sta Ma chi ne ry po sta no wił pod -
dać swe ma szy ny te stom w rze czy wi stych wa -
run kach pla ców bu do wy. Na pierw szy ogień
po szła ko par ka LiuGong 925E

Cat Com mand – spy cha nie z… biu ra 

Ope ra to rzy spy cha rek Cat D8T ko rzy stać mo gą
z ukła du zdal ne go ste ro wa nia. Cat Com mand
umoż li wia im zdal ne kie ro wa nie spy char ką na -
wet z pomieszczeń biu ra bu do wy 

Ca se CX245D SR – królowa aglo me ra cji

Już na pierw szy rzut oka ko par ka gą sie ni co wa
Ca se CX245D SR wy róż nia się zwar tą bu do wą.
Mo że my być za tem pew ni, że ma szy na spraw -
dzi się na miej skich pla cach bu do wy 

JCB – pełen wrażeń rok z Hy dra di giem 

Ko ło wa ko par ka JCB Hy dra dig ro bi co raz więk -
szą fu ro rę. Ma szy na okre śla na mia nem in no -
wa cyj ne go no śni ka osprzę tu mo że pra co wać
z kil ku dzie się cio ma na rzę dzia mi ro bo czy mi

Pol ska Mi sta buduje polskie drogi!

Pol ska dro ga bu do wa na przez pol ską fir mę,
na do da tek uży wa ją cą pol skiej rów niar ki? Abs -
trak cja? Wca le nie, ta ki wła śnie ob ra zek za ob -
ser wo wa li śmy na bu do wie ob wod ni cy Pu ław

Du ża ła do war ka, du że moż li wo ści 

Hy un dai CE po sze rza ofer tę ła do wa rek ko ło -
wych o mo del HL965. Ma szy na zo sta ła za pro -
jek to wa na z my ślą o wy dłu że niu nie za wod ne go
dzia ła nia i zmniej sze niu kosz tów eks plo ata cji 
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Dro dzy Czy tel ni cy,

z dzien ni kar skie go obo wiąz ku i cie ka wo ści no wych ma szyn i tech no lo gii nie mal bez prze rwy prze mie rza my

dłu gie tra sy po Pol sce i z każ dym prze je cha nym ki lo me trem na ra sta w nas opty mizm. Po twier dze nie oży wie nia

bran ży bu dow la nej znaj du je my już nie tyl ko w ryn ko wych ana li zach, ale tak że w roz mo wach z wła ści cie la mi

firm, ope ra to ra mi ma szyn i kie row ni ka mi ro bót. Ob ser wu je my co raz więk szy ruch na pla cach bu do wy. Coś

na praw dę za czy na się na nich dziać. 

Po dob ne go zda nia jest więk szość eks per tów wy li cza ją cych, że pro duk cja bu dow la no -mon ta żo wa tyl ko w cią gu

ostat nie go mie sią ca wzro sła o bli sko dwa dzie ścia pro cent. Po wo du do brej ten den cji upa try wać na le ży w tym,

że jak z ko py ta w ca łym kra ju ru szy ły pro jek ty in fra struk tu ral ne. A że w wie lu miej scach od blo ko wa no do fi -

nan so wa nie ze środ ków unij nych, ro bo ty ra czej nie za brak nie. Ani dla du żych, ani dla śred nich i ma łych, któ -

rzy cięż ko do świad cze ni nie daw nym za ła ma niem bran ży wy cze ku ją te raz swej szan sy od bi cia się od mu li ste go

dna. Mniej znę ka ni ży czą so bie sta bi li za cji i choć by nie wiel kie go roz wo ju, a po zo sta li świa teł ka w dłu gim tu -

ne lu da ją ce go na dzie ję na de fi ni tyw ne po że gna nie kry zy su. Nie dzi wi za tem, że co raz wię cej firm wy ko rzy stu -

jąc po go dę w szczy cie se zo nu bu dow la ne go chce pra co wać na wet na trzy zmia ny. By zre ali zo wać te za mia ry,

po trze ba im bę dzie nie tyl ko za pa łu, ale zde cy do wa nie wię cej lu dzi i ma szyn. 

Wy da je się za tem, że za rów no sprze daw cy, jak i fi nan su ją cy sprzęt po win ni za cie rać rę ce i szy ko wać się na lep sze

cza sy… W koń cu po pra wa sy tu acji w bu dow nic twie ge ne ru ją cym bli sko sie dem pro cent pol skie go PKB po win -

na ich cie szyć. No wła śnie, po win na… Kło pot w tym, że nie któ rym za miast ra do ści zda je się przy by wać si wych

wło sów i zmar twień. Zdą ży li spa rzyć się już wie lo krot nie i te raz wo lą dmu chać na zim ne. Nie do wie rza ją pro -

gno zom, z dy stan sem pod cho dzą na wet do en tu zja zmu swych klien tów. Po pro stu oba wia ją się, że wzrost jest

chwi lo wy, a je go wiel kość wy ni ka wy łącz nie z po rów nań do sła bych wy ni ków bu dow lan ki w ubie głym ro ku.

A na do da tek mar twią się, że tak dłu go wy cze ki wa na do bra ko niunk tu ra mo że szyb ko się skoń czyć. Dla nich

szklan ka jest w po ło wie pu sta. A mo że by tak zmie nić po dej ście? Za chę ca my do opty mi zmu i dzia ła nia. My bie -

rze my na sie bie two rze nie do brej at mos fe ry, do star cza ją cy ma szy ny i sprzęt niech za dba ją o resz tę! 

￼ Ja cek Ba rań ski

Wy daw ca

Nasza ok∏adka:

Koparko-ładowarka

Mecalac TLB990

Ma te ria ∏ów nie za mó wio nych nie zwra camy. Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści za treść za miesz cza nych re klam i og∏o szeń  oraz ar ty ku ∏ów re kla mo -
wych i in for ma cji pra so wych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadsy∏anych tekstów oraz opatrywania ich tytu∏ami i śródtytu∏ami.
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Ma ni tou Pol ska umie jęt nie pod grze wa ło at mos fe rę przy go to wu -
jąc nas na nie zwy kłe prze ży cia. Wie dzie li śmy, że bę dzie my na -
ocz ny mi świad ka mi de biu tu no wej ma szy ny. Nie by li śmy jed nak
pew ni, ile ich zo ba czy my. Jed ną? Kil ka? Wszyst ko by ło utrzy my -
wa ne w naj ści ślej szej ta jem ni cy. Mu sie li śmy po cze kać do śro -
dy 7 czerw ca, kie dy to roz po czął się stre amin go wy prze kaz z sie -
dzi by Ma ni tou w An ce nis. Mie li śmy przy jem ność śle dzić go w spe -
cjal nie za aran żo wa nej sa li, w gro nie go ści za pro szo nych do pod -
war szaw skiej sie dzi by Ma ni tou Pol ska w Sę ko ci nie Sta rym.
Obej rze li śmy dwa no we mo de le MRT 2470 oraz MRT 3050.
Kie dy zo ba czy my je w Pol sce?  Pewnie już niebawem. Kon -
cep cja stre amin gu w zna ko mi ty spo sób od po wia da na szym
cza som. Za miast ścią gać kil ka set osób z ca łe go świa ta, umoż -

li wia my im oglą da nie pre zen ta cji w do wol nym miej scu. Dzię ki
te mu ma szy ny zo ba czy ło z bli ska o wie le wię cej osób niż da -
ło by się po mie ścić w naj więk szej na wet sa li.
A by ło co oglą dać. Opra wa sa mej pre zen ta cji by ła nie zwy kle
po my sło wa i nie spo sób jej opi sać. Mo że tyl ko for te pian...
praw dzi wy, wiel ki in stru ment, bez pro ble mu i bez szwan ku
prze trans por to wa ny przez ła do war kę Ma ni tou wprost na sce -
nę z za wie szo nym w po wie trzu pia ni stą gra ją cym „Bo le ro” Ra -
ve la. Je śli mia ło to nas prze ko nać do bez pie czeń stwa, pre cy -
zji i pew no ści ma szyn Ma ni tou, to speł ni ło swo je za da nie.
Je śli ktoś prze ga pił pre zen ta cję lub nie miał moż li wo ści jej
obej rzeć, mo że to uczy nić wcho dząc na stro nę http://li ve.ma -
ni tou.com/. Tam rów nież zna leźć moż na in for ma cje tech nicz -
ne o pre mie ro wych ma szy nach: MRT3050 oraz MRT2470.

Pre mie ra Ma ni tou – „Bolero” na latającym for te pianie!

„Kocioł Czarownic” prawie gotowy
Koń czą się pra ce przy bu do wie Sta dio nu Ślą skie go. Odbywa
się montaż ostat nich z pięć dzie się ciu czte rech ty się cy krze se -
łek, koń czy się też ukła da nie mu ra wy. Prze bu do wa na are na
ofi cjal nie ma zo stać otwar ta we wrze śniu. War to wie dzieć, że
Sta dion Ślą ski bę dzie naj więk szym pol skim obiek tem lek ko -
atle tycz nym. Pierw szą du żą im pre zą w tej dys cy pli nie, któ ra
mo gła by się od być w Cho rzo wie są pla no wa ne na rok 2023
Dru ży no we Mi strzo stwa Eu ro py.
Wła dze wo je wódz twa za kła da ły, że spor tow com ko rzy sta ją cym
z cho rzow skie go gi gan ta bę dzie słu żyć tak zwa na tra wa hy bry -
do wa, ale tak się nie sta nie. Za pro te sto wał Pol ski Zwią zek Lek -
kiej Atle ty ki, gro żąc, że je że li w Cho rzo wie roz ło żą hy bry dę, to
mo gą za po mnieć o cer ty fi ka cie na or ga ni za cję im prez ran gi
świa to wej. Dla te go osta tecz nie zde cy do wa no się na na tu ral ną
mu ra wę, któ ra przy je cha ła z plan ta cji pod Bu da pesz tem.
Na to miast na dal nie wia do mo, kto uświet ni uro czy ste otwar cie
sta dio nu. Jesz cze nie daw no urzęd ni cy su ge ro wa li, że otwar cie
prze bu do wy wa ne go od wie lu lat Sta dio nu Ślą skie go od bę dzie

się z udzia łem gwiaz dy świa to we go for ma tu. Z po wo du trud no -
ści or ga ni za cyj nych nic jed nak z te go nie wyj dzie, du że wy da -
rze nia mu zycz ne pla no wa ne są w Cho rzo wie do pie ro na wio -
snę przy szłe go ro ku. Wia do mo na to miast, że je że li Pol ska
awan su je do fi na łów mi strzostw świa ta z pierw sze go miej sca
w gru pie, to w li sto pa dzie ro ze gra na Ślą skim mecz to wa rzy ski
z re pre zen ta cją któ re goś z kra jów Ame ry ki Po łu dnio wej. 
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MIESZANKA FIRMOWA

Ostateczny koszt modernizacji Stadionu Śląskiego powinien zamknąć się w kwocie
około sześciuset pięćdziesięciu milionów złotych

Za miast ścią gać kil ka set osób z ca łe go świa ta do Fran cji, Ma ni tou umoż li wi ło im
oglą da nie pre zen ta cji w prak tycz nie do wol nie wy bra nym miej scu

Przekaz streamingowy zadziałał bez zarzutu, nic dziwnego, że na twarzach Weroniki
Mincberg i Wojciecha Rzewuskiego goszczących nas w Sękocinie pojawiły się uśmiechy 

http://www.multitelpolska.pl/


http://www.intermasz.pl/pl/


Jubileuszowe wo zi dło Vo lvo
To wła śnie in ży nie ro wie Vo lvo wy my śli li kon cep cję wo zi dła
prze gu bo we go. Szwedz ki kon cern pro du ku je je już od pięć -
dzie się ciu je den lat. W tej chwi li na świe cie w uży ciu po zo sta je
ich po nad pięć dzie siąt ty się cy. Pierw sze z nich, wy pro du ko wa -
ne w ro ku 1966, mia ło za le d wie pięt na ście ton ła dow no ści. To
naj now sze, ju bi le uszo we, 75-ty sięcz ne, o sym bo lu A45G, to
ma szy na kla sy 41 ton. – Nie ma wąt pli wo ści, że ma my naj lep -
szy pro dukt. Fakt, że aż ty le na szych po jaz dów jest w cią -
głym uży ciu, naj le piej świad czy o ich trwa ło ści i uży tecz no ści.
To nie mal nie moż li we, by uni ce stwić wo zi dło prze gu bo we Vo -
lvo – po wie dział Es bjo ern Frit zell, wi ce pre zes Vo lvo CE Trucks.
Choć świat po trze bo wał nie co cza su, by do ce nić ko rzy ści
z uży wa nia wo zi deł prze gu bo wych, obec nie, jak ni gdy wcze -
śniej, uzna no je za nie za stą pio ne w ko pal niach i we wszel kie -
go ro dza ju pro jek tach in fra struk tu ral nych. Stąd ten den cja
do bu do wa nia co raz więk szych wo zi deł. Naj więk sze wo zi dło
Vo lvo to mo del A60H – o czter dzie ści pro cent bar dziej pro duk -
tyw ne od swe go po przed ni ka A40G przy nie znacz nym tyl ko
wzro ście kosz tów utrzy ma nia.
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Ro bo ty wyręczają ko pa rki
Dni, kie dy tra dy cyj ne eki py bu dow la ne pra co wa ły przy ka na -
łach, prze ko pu jąc dro gi i ty go dnia mi ha mu jąc ruch ulicz ny, to
już pieśń prze szło ści. O wie le przy jem niej jest prze pro wa dzać
in spek cję i kon ser wa cję prze wo dów pod zie mią. Obec nie ro bo -
ty do prac ka na li za cyj nych wy ko nu ją wie le za dań od we wnątrz.
Od gry wa ją co raz istot niej szą ro lę w utrzy ma niu miej skiej in fra -
struk tu ry. Do nie daw na zlo ka li zo wa nie uszko dze nia wy ma ga ło
od ko py wa nia dłu gich od cin ków pod ziem nych ru ro cią gów. Dzi -
siaj ro bo ty ka na li za cyj ne ba da ją je bez wy ko ny wa nia prac bu -
dow la nych. Są wpro wa dza ne do ru ry przez stu dzien kę lub przy -
łą cze do mo we. Po przez wbu do wa ną ka me rę oglą da ją we -
wnętrz ne ścia ny ru ry, aby zlo ka li zo wać uszko dze nie.
Są róż ne ro dza je ro bo tów ka na li za cyj nych. Urzą dze nia do rur
o mniej szej śred ni cy i za zwy czaj krót szych przy łą czy do mo wych
pod łą cza ne są do wiąz ki ka blo wej. Urzą dze nia te po ru sza ne po -
przez zwi ja nie i roz wi ja nie tej wiąz ki. Za wie ra ją tyl ko ob ro to wą
ka me rę do ana li zo wa nia uszko dzeń. Na to miast w ru rach o więk -
szej śred ni cy sto so wa ne są ma szy ny za mon to wa ne na pod wo -
ziu i wy po sa żo ne w wie lo funk cyj ne gło wi ce ro bo cze. Ta kie ro -
bo ty są już od daw na do stęp ne w za sto so wa niach do rur po zio -
mych, a ostat nio tak że do pio no wych. Moż na rów nież za ob ser -
wo wać za in te re so wa nie co raz mniej szy mi ro bo ta mi ka na li za cyj -
ny mi, któ re są w sta nie do ko ny wać oce ny sta nu rur o mniej szej
śred ni cy. Ge ne ral nie, ob szar za sto so wa nia ro bo tów ka na li za cyj -
nych wy zna cza śred ni ca rur – jest ona za du ża dla ka mer in spek -
cyj nych, ale za ma ła dla lu dzi – tłu ma czy Re gi na Kilb, któ ra ana -
li zu je ten ro sną cy seg ment ryn ku w fir mie FAUL HA BER.
Naj czę ściej sto so wa nym ty pem ro bo ta jest kon struk cja prze -
zna czo na do po ru sza nia się w pro stych i po zio mych ka na -
łach o nie wiel kim na chy le niu. Te sa mo bież ne urzą dze nia
skła da ją się z pod wo zia oraz gło wi cy ro bo czej z wbu do wa ną
ka me rą. Ist nie je też wer sja, któ ra jest w sta nie prze cho dzić
przez ko lan ka ru ro we. Są wresz cie ro bo ty zdol ne do po ru -
sza nia się na wet w ru rach pio no wych. Urzą dze nie utrzy my -
wa ne jest w środ ku ru ry przez ru cho me za wie sze nie, re so ry
kom pen su ją nie re gu lar no ści oraz nie wiel kie zmia ny prze kro -

ju po przecz ne go oraz za pew nia ją nie zbęd ną przy czep ność.
Ro bo ty ka na li za cyj ne mo gą być wy po sa żo ne w bar dzo zróż -
ni co wa ne gło wi ce ro bo cze do au to ma tycz ne go prze pro wa -
dza nia na praw. Są one w sta nie eli mi no wać za to ry, sko ru py
i osa dy al bo wy stę py po wsta ją ce wsku tek prze krzy wie nia
rur, np. po przez fre zo wa nie i szli fo wa nie. Wy peł nia ją nie wiel -
kie dziu ry w ścian ce ru ry ma są uszczel nia ją cą lub wty ka ją
w ru rę ko rek uszczel nia ją cy. 
W ta kim ro bo cie ka na li za cyj nym mu szą być za tem re ali zo wa -
ne czte ry róż ne za da nia na pę do we – na pę dza nie kó łek lub gą -
sie nic, po ru sza nie ka me rą, na pę dza nie na rzę dzi oraz po ru sza -
nie wy się gni kiem. W nie któ rych mo de lach znaj du je się jesz -
cze pią ty na pęd do re gu la cji ogni sko wej obiek ty wu ka me ry.

Jeszcze do nie daw na zlo ka li zo wa nie uszko dze nia wy ma ga ło od ko py wa nia dłu gich
od cin ków pod ziem nych ru ro cią gów. Dzi siaj ro bo ty ka na li za cyj ne ba da ją je bez
potrzeby wy ko ny wa nia uciążliwych prac ziemnych

Kon cep cję wo zi dła prze gu bo we go opra co wa li w la tach sześć dzie sią tych ubie głe -
go stu le cia in ży nie ro wie Vo lvo CE. Szwedz ki kon cern do dziś po zo sta je świa to wym
li de rem w pro duk cji tych po jaz dów
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Or ga ni zu jąc po ka zy Do osan
czy ni ukłon pod ad re sem
swych klien tów i de ale rów, któ -
rzy co raz czę ściej do ma ga ją
się prze te sto wa nia sprzę tu
w rze czy wi stych wa run kach
pra cy. Tym ra zem do dys po zy -
cji uczest ni ków im pre zy od da -
no trzy dzie ści ma szyn Do osan,
zgru po wa nych na dwóch po -
zio mach ka mie nio ło mu. Go -
ście otrzy maw szy wspar cie in -
struk to rów oraz spe cja li stów
z cze skiej fa bry ki Do osa na
mie li oka zję do za po zna nia się
z wa lo ra mi pię ciu mi ni ko pa -
rek, sze ściu ko pa rek ko ło -
wych, je de na stu ko pa rek gą -
sie ni co wych, dwóch wo zi deł
prze gu bo wych oraz czte rech
ła do wa rek ko ło wych. 
Na dol nym wy ro bi sku licz -
na pu blicz ność gro ma dzi ła się
wo kół du żych ko pa rek, spo -
śród któ rych szcze gól nym za -
in te re so wa niem cie szył się
mo del DX530LC -5. Głów nie
dla te go, że jest to obec nie
naj więk sza ma szy na pro du ko -
wa na przez ko re ań ski kon -
cern. Tuż obok bez sprzecz nej
gwiaz dy im pre zy pre zen to wa -
ne by ły czte ry mo de le ła do -
wa rek ko ło wych i dwa wo zi dła

prze gu bo we. Zwra ca no uwa -
gę na uni ka to wą kon struk cję
ich wóz ka tan de mo we go, da -
ją cą moż li wość trans por tu
więk szej ilo ści ma te ria łu,
na do da tek w znacz nie krót -
szym cza sie. To pod sta wo wa,
ale tyl ko jed na z wie lu za let
tych cięż kich po jaz dów. 
Na gó rze, w nie co ła twiej -
szych wa run kach te re no wych,
oglą dać i te sto wać moż na by -
ło sze ro ką ga mę ma szyn
do ro bót ziem nych. Zwie dza -
ją cy mo gli sa mo dziel nie, choć
pod czuj nym okiem in struk to -
rów prze ko nać się o wa lo rach
ko pa rek o ma sie od czter na -
stu do trzy dzie stu ton.
Trze ci ob szar ka mie nio ło mu
wy dzie lo no dla mniej szych
ma szyn. Wśród nich wy róż nia -
ła się ko par ka DX10Z z ze ro -

wym pro mie niem ob ro tu, za -
pro jek to wa na od pod staw
w cen trum in no wa cji Do osa na
w cze skim Do bris. Nie dzi wi
więc, że go spo da rze by li z niej
szcze gól nie dum ni. Pod kre śla -
li na każ dym kro ku, że choć to
naj mniej sza ma szy na na pla -
cu, to za wsze upo ra się z naj -
trud niej szym na wet za da niem. 
Szcze gól ną atrak cją im pre zy
by ła moż li wość po rów na nia
„ma leń stwa” z naj więk szą
z pre zen to wa nych ma szyn, ja -
ką by ła pięć dzie się -
cio to no wa ko par ka
Do osan DX530LC -5. 

Do osan – de sant w cze skim ka mie nio ło mie
Ma low ni czo po ło żo ny nie opo dal cze skiej Pra gi ka mie nio łom Ka men 
Zbra slav Lom Be li ce już po raz ko lej ny był miej scem im pre zy Qu ar ry
Days 2017, na któ rej pre zen to wa no ma szy ny Do osan. Tym ra zem trwa ją ce
dwa ty go dnie po ka zy od wie dzi ło po nad czte ry stu go ści z ca łej Eu ro py

www.doosanequipment.eu

To ma leń stwo skon stru owa no w cze skim ośrod ku ba daw czo -roz wo jo wym Do osa na.
Nic dziw ne go, że sta no wi ono dla go spo da rzy tak du ży po wód do du my 

Or ga ni zo wa ne cy klicz nie po ka zy naj now szych ma szyn pro du ko wa nych przez kon cern Do osan sta no wią dla spe cja li stów z ca łej
Eu ro py do sko na łą oka zję, aby sa mo dziel nie za po znać się z ich wa lo ra mi 

To był tandem co się zowie! Pracę największej na imprezie pięćdziesięciotonowej koparki hydraulicznej dokonującej załadunku
wozideł obserwować można było z niekłamaną przyjemnością

http://www.doosanequipment.eu/
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Wac ker Neu son Uni ver se
oka za ło się im pre zą z du -
żym roz ma chem. W ca ło ści,
po cząw szy od kon fe ren cji
pra so wej, po te sto wa nie ma -
szyn, zwie dza nie fa bry ki wraz
z no wym za kła dem R&D oraz
uro czy stą ko la cją, któ ra od by -
ła się na te re nie za kła dów pro -
duk cyj nych Wac ker Neu son

w ba war skim Re ichert sho fen. 
Grat ką dla dzien ni ka rzy
z pew no ścią by ła moż li wość
te sto wa nia ma szyn i osprzę -
tu oraz wzię cie udzia łu w za -
wo dach. Utwo rzo no ze spo ły,
któ ry mi opie ko wa li się pra -
cow ni cy miej sco wych za kła -
dów in for mu ją cy ich uczest -
ni ków o za sa dach obo wią -
zu ją cych pod czas ry wa li za -
cji. Ma szy ny by ły do stęp ne
w spe cjal nie wy dzie lo nych
stre fach, a w każ dej z nich
moż na by ło od kryć coś no -
we go. Na go ści cze ka ła
mię dzy in ny mi mi ni ko par ka

ET16, mo gli się oni za po znać
z za sa da mi dzia ła nia sys te -
mu VDS po zwa la ją ce go
na pra cę ko par ki na nie rów -
nym te re nie oraz obej rzeć
z bli ska ma szy ny słu żą ce
do za gęsz cza nia be to nu.
Prze te sto wać za gęsz czar ki,
ubi ja ki oraz nie emi tu ją ce
spa lin ma szy ny elek trycz ne. 

Dzien ni karz Po śred ni ka Bu -
dow la ne go wziął udział w za -
wo dach i sta no wił pod po rę
ko edu ka cyj ne go pol sko -hisz -
pań skie go ze spo łu, któ ry
osta tecz nie sta nął na dru gim
stop niu po dium. Przed każ dą
z kon ku ren cji za wod ni cy mo -
gli za po znać się z wy glą dem
i spe cy fi ka cją sprzę tu oraz

wy pró bo wać je go dzia ła nie
w wa run kach, któ re zo sta ły
wy kre owa ne na po trze by po -
szcze gól nych kon ku ren cji.
A te nie na le ża ły do naj ła twiej -
szych. Ry wa li zu ją cy mu sie li
mię dzy in ny mi pra cu jąc
na czas za gę ścić ubi ja kiem
spo rą po łać te re nu, jak rów -
nież  wy ko ny wać pre cy zyj ne
ma new ry ła do war ką ko ło wą. 
Spo ra część Wac ker Neu son
Uni ver se zo sta ła prze zna czo -
na na zwie dza nie za kła du Re -
ichert sho fen. Go ście mo gli
na wła sne oczy prze ko nać się
krok po kro ku, jak po wsta ją
ma szy ny i ja kie moż li wo ści
ich wy pro du ko wa nia ma fa -
bry ka. Po pyt sta le ro śnie,

w tym ro ku na stą pi ko lej -
na roz bu do wa li nii pro duk cyj -
nej, dzię ki cze mu ozna cze nie
Ma de in Ger ma ny po ja wi się
na wszyst kich no wych mo de -
lach ubi ja ków oraz po -
nad trzy dzie stu za gęsz cza -
rek. War to do dać, że są one
nie tyl ko pro du ko wa ne, ale
rów nież pro jek to wa ne wła -
śnie w Re ichert sho fen. Wac -
ker Neu son chwa li so bie to
po łą cze nie, po nie waż da je to
tej pla ców ce kom pe ten cje
po rów ny wal ne do zna nych
z sio strza nych za kła dów
na Filipinach oraz w Chi nach.

MASZYNY BUDOWLANE

Wac ker Neu son Universe 
Uru cho mio ny w ro ku 1964 za kład Wac ker Neu son Re ichert sho fen prze -
szedł sze reg mo der ni za cji, a ostat nio wzbo ga cił się o cen trum ba daw -
czo -roz wo jo we. Te ren za kła du oka zał się tym sa mym ide al nym miej -
scem do zor ga ni zo wa nia im pre zy ple ne ro wej, na któ rej go ście z ca łe -
go świa ta mie li oka zję za po zna nia się z naj now szy mi ma szy na mi, któ re
mo gli tak że do wo li te sto wać

Pod czas uro czy stej ko la cji na stą pi ło oficjalne otwar cie ośrod ka ba daw czo -roz wo -
jo we go. Wraz z prze cię ciem wstę gi otwo rzył się no wy roz dział w hi sto rii fir my

Te ren zmo der ni zo wa ne go za kła du Wac ker Neu son w Re ichert sho fen oka zał się ide al nym miej scem do zor ga ni zo wa nia im pre zy ple ne ro wej, na któ rej go ście z ca łe go świa ta
otrzy ma li oka zję za po zna nia się z naj now szy mi ma szy na mi, któ re mo gli tak że do wo li te sto wać
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Wac ker Neu son sta le roz bu -
do wu je i mo der ni zu je swe fa -
bry ki. Od ro ku 2008 w Ra -
ichert sho fen dzia ła cen trum
szko le nio we o na zwie Wac ker
Neu son Aka de mie. Po sia da
ono licz ne po miesz cze nia de -
mon stra cyj ne i warsz ta to we.
To wła śnie od te go miej sca
roz po czy na ją się wi zy ty go ści
w za kła dzie. Po byt w sa li de -
mon stra cyj nej o gi gan tycz -
nej po wierzch ni po nad dwóch
ty się cy me trów kwa dra to -
wych sta no wi bar dzo do bry
wstęp przed dal szym zwie -
dza niem kom plek su.
Naj now szym obiek tem na te -
re nie za kła dów Wac ker Neu -
son jest od da ny do użyt ku
w ubie głym ro ku czte ro pię tro -
wy bu dy nek ad mi ni stra cyj ny,
do któ re go przy le ga no wo cze -
sne cen trum ba daw czo -roz -
wo jo we, któ re go zbu do wa nie
i wy po sa że nie kosz to wa ło fir -
mę Wac ker Neu son bli sko
dzie sięć mi lio nów eu ro.
Zwie dza nie pla ców ki ba daw -
czej po zo sta wio no nie ja ko
na de ser. I słusz nie, bo sta no -
wi ło to do bre pod su mo wa nie
ak tu al nych moż li wo ści Wac -
ker Neu son. Cen trum ba daw -
czo -roz wo jo we ro bi wra że nie.
Na po wierzch ni nie mal trzech
ty się cy me trów kwa dra to wych
znaj du ją się po miesz cze nia
wy po sa żo ne w spe cja li stycz -

ny spe cja li stycz ny sprzęt, któ -
ry słu ży za rów no do pro jek to -
wa nia no wych ma szyn, jak
i do te sto wa nia i ulep sza nia
już pro du ko wa nych. Zwie dza -

ją cy otrzy ma li spe cjal ne
wkład ki do uszu, któ re chro ni -
ły przed ha ła sem emi to wa ny
przez te sto wa ne ma szy ny.
Cią gła pra ca w za mknię tych

po miesz cze niach wy zwa la
dźwię ki o na tę że niu, któ re mo -
że do pro wa dzić na wet
do utra ty słu chu. 
Ostat nią atrak cją peł ne go wra -
żeń dnia by ła uro czy sta ko la -
cja oraz pre zen ta cja ma szyn
w du żym i prze stron nym cen -
trum de mon stra cyj nym zlo kli -
zo wa nym w są siedz twie Aka -
de mii. Fa brycz ni ope ra to rzy
wy czy nia li sztu ki na mi ni wo zi -
dle DW90, ła do war ce prze gu -
bo wej WL25,  ko par ce ko ło wej
EW100, wal cu okoł ko wa nym
RTSC3 i ła do war ce te le sko po -
wej TH412. Do dat ko wą atrak -
cją był wy stęp gru py lau re -
atów nie miec kie go od po wied -
ni ka pro gra mu „Mam ta lent”,
któ rych je dy ny mi in stru men ta -
mi by ły ku bły na śmie ci, szkla -
ne na czy nia i ka wał ki me bli.
Przy oka zji uro czy stej ko la cji
do ko na no ofi cjal ne go otwar -
cia no we go cen trum ba daw -
czo -roz wo jo we go. Wac ker
Neu son po że gnał też swe go
dy rek to ra ge ne ral ne go Ce ma
Pek sa gla ma, któ ry nie prze -
dłu żył wy ga sa ją ce go w sierp -
niu kon trak tu. Ogłoszono, że
je go na stęp cą bę dzie Mar tin
Leh ner, któ ry do tej po ry
w Wac ker Neu son od po wia -
dał za pra ce ba daw cze i roz -
wój tech no lo gii pro duk cji. 
Na za jutrz po Wac ker Neu son
Uni ver se w tym sa mym miej -
scu od był się wiel ki pik nik,
w któ rym udział wzię li pra cow -
ni cy fir my wraz z ro dzi na mi.
Mo gli oni po ka zać bli skim swe
miej sce pra cy i wy twa rza ne
w Ra ichert sho fen ma szy ny.
Wszyst kim go ściom – szcze -
gól nie tym naj młod szym – za -
pew nio no moc atrak cji i roz ry -
wek. Przed sta wi cie le Wac ker
Neu son na każ dym kroku
pod kre śla li, jak waż ny dla ca -
łej fir my jest pik nik dla pra cow -
ni ków. In te gru je bo wiem za ło -
gę, po ma ga bu do wać re ala cje
i two rzy do bry kli mat. War to
dbać o za ło gę, bo prze cież
bez swych pra cow ni ków Wac -
ker Neu son nie od -
no sił by ty lu spek ta -
ku lar nych suk ce sów. 

www.wackerneuson.pl

Jedną z konkurencji zawodów dla dziennikarzy było operowanie łyżką koparki.
Polsko-hiszpański zespół zakończył zawody na drugim miejscu 

Pra cow ni cy fa bry ki za po zna li go ści
z moż li wo ścia mi sprzę tu Wac ker Neu son

Na za jutrz po Wac ker Neu son Uni ver se od był się wiel ki pik nik, na któ rym go ściom – szcze -
gól nie tym naj młod szym – za pew nio no moc atrak cji i roz ry wek

Do dat ko wą atrak cją Wac ker Neu son Uni ver se był wy stęp gru py, któ rej je dy ny mi in -
stru men ta mi by ły ku bły na śmie ci, szkla ne na czy nia i ka wał ki me bli

http://www.wackerneuson.pl/pl/home/?sl=1


Na bu do wa nym od cin ku pra -
cu je sta le czter dzie ści du żych
ma szyn – ko par ki, wo zi dła
tech no lo gicz ne, spy char ki
i rów niar ki. Za ich po mo cą
Paw li ca Bu dow nic two Dro go -
we re ali zu je gi gan tycz ne ro -
bo ty wy ma ga ją ce prze miesz -
cze nia bli sko pię ciu mi lio nów
ton mas ziem nych na na sy -
pach i trzech mi lio nów z wy ko -
pów. – Pierw sze sa mo cho dy
ma ją wje chać na bu do wa ny
od ci nek w ro ku 2019, sto ją
więc przed nami ol brzy mie wy -
zwa nia, ale dys po nu jąc no wo -
cze snym sprzę tem i wy kwa li fi -
ko wa ny mi ope ra to ra mi je ste -
śmy w sta nie im po do łać. La -
tem wy ko rzy stu jąc do bre wa -
run ki at mos fe rycz ne za mie rza -
my pra co wać w sys te mie trzy -
zmia no wym, tak aby więk szość
robót ukła da nia warstw kon -
struk cyj nych dro gi ukoń czyć
jesz cze w tym ro ku. Wia do mo
prze cież, że je sie nią po go da
mo że nam nie sprzy jać, każ da
ule wa ha mu je pra ce, a je sie nią
sy tu acja nie wra ca tak szyb ko
do nor my – mó wi Pa weł Paw li -
ca, wi ce pre zes i współ wła ści -
ciel fir my wy ko nu ją cej pra ce. 
Bu do wa dro gi po le ga na cią -
głych zma ga niach z po go dą
i cza sem. Aby do trzy mać ter mi -
nów ma szy ny pra co wa ły wio -
sną dwa na ście -trzy na ście go -
dzin dzien nie. Pra ca w sys te -
mie trzy zmia no wym ozna cza,
że sil ni ki bę dą ga szo ne je dy -
nie na czas przerw na co -
dzien ną ob słu gę ma szyn i od -
po czy nek dla ope ra to rów.
W sy tu acji na pię te go har mo -
no gra mu ro bót klu czo we zna -
cze nie ma opty mal ne wy ko -
rzy sta nie sprzę tu. Po ma ga ją
w tym sys te my ste ro wa nia
pra cą ma szyn Trim ble, w któ -
re wy po sa żo nych zo sta ło kil -
ka na ście ma szyn fir my Paw li -
ca Bu dow nic two Dro go we.

Na spy char kach i ko par kach
za in sta lo wa no sys te my 3D
opar te na tech no lo gii sa te li -
tar nej, a na rów niar kach
optycz nej z wy ko rzy sta niem
ta chi me trów. W obu przy pad -
kach pra ca od by wa się au to -

ma tycz nie na pod sta wie trój -
wy mia ro we go mo de lu te re nu
wgry wa ne go do jed nost ki
cen tral nej sys te mu za in sta lo -
wa nej w ka bi nie ope ra to ra.
Sys te my Trim ble ste ru ją ce
hy drau li ką ma szy ny za pew -
nia ją z mi li me tro wą do kład -
no ścią kon tro lę wy so ko ści,
spad ku i po zy cji. 
– W grud niu ob cho dzić bę -
dzie my dzie się cio le cie po -
wsta nia na szej fir my. W tym
cza sie do ko na ła ona zna czą -
ce go roz wo ju. Kil ka lat te mu
mie li śmy kil ka ma szyn, dziś

po nad set kę. Wie le z nich wy -
po sa żo nych jest w sys te my
ste ro wa nia, co sta je się dziś
nor mą. Pra ca me to dą tra dy -
cyj ną z ni we la to ra mi, pa li ka mi,
ła ta mi i sznur ka mi od cho dzi
do la mu sa. Bez sys te mów

ste ro wa nia pra cą ma szyn pra -
cu je się dro go i nie efek tyw nie.
Nie ma bo wiem moż li wo ści
osią gnię cia wy ma ga nej do -
kład no ści i wy daj no ści – tłu -
ma czy Pa weł Paw li ca.
Fir ma Paw li ca Bu dow nic two
Dro go we za trud nia ope ra to -
rów w róż nym wie ku. Nie któ -
rzy są u pro gu swej za wo do -
wej dro gi, in nym zde cy do wa -
nie bli żej do eme ry tu ry. Tak że
oni nie wzbra nia ją się
przed no win ka mi tech nicz ny -
mi, wy ko rzy stu ją peł nię moż -
li wo ści sys te mów ste ro wa nia

pra cą Trim ble. -– Część z na -
szych star szych pra cow ni ków
mia ła po cząt ko wo oba wy co
do ob słu gi sys te mów. Pre zen -
ta cje i szko le nia pro wa dzo ne
przez do staw cę sprzę tu,
SITECH Po land jed nak szyb ko
je roz wie wa ły. Szko le nia trwa -
ją do cza su, aż ope ra tor opa -
nu je ob słu gę sys te mu. Resz ta
to prak ty ka. Po zo sta je my
w sta łym kon tak cie z do staw -
cą. Ope ra to rzy ma ją nu mer te -
le fo nu, pod któ rym mo gą uzy -
skać wspar cie tak że po za zwy -
cza jo wy mi go dzi na mi pra -
cy – mó wi Pa weł Paw li ca. 
Ko rzy ści ze sto so wa nia sys te -
mów Trim ble nie ogra ni cza ją
się tyl ko do po pra wy wy daj no -
ści sprzę tu. Oprócz oszczęd -
no ści cza su i pa li wa nie zbęd -
nych do wy ko na nia za da nia,
przy czy nia ją się one tak że
do po pra wy bez pie czeń stwa
na pla cu bu do wy. Ope ra tor
ma szy ny opie ra jąc się na mo -
de lu te re nu 3D, wgra nym
do jed nost ki ste ru ją cej sys te -
mu, w ka bi nie oby wa się bez
po mo cy in nych osób. Pod czas
pra cy me to dą tra dy cyj ną wo -
kół ma szy ny, na skar pach czy
w wy ko pach prze by wać mu si
spo ra gru pa osób po ma ga ją -
cych ob słu gu ją ce mu ma szy nę
w utrzy ma niu za kła da nych
w pro jek cie pa ra me trów. Sys -
te my ste ro wa nia pra cą Trim ble
po zwa la ją na to miast dzia łać
wykonawcy w myśl za sa dy, że
im mniej pra cow ni -
ków na bu do wie, tym
na niej bez piecz niej. 
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Trim ble na S17 – Lu blin coraz bli żej War sza wy!
Fir ma Paw li ca Bu dow nic two Dro go we wy ko nu ją ca kom plek so we ro bo ty
ziem ne na po nad dwu dzie sto ki lo me tro wym od cin ku drogi ekspresowej
S17 wy ko rzy stu je kil ka dzie siąt cięż kich ma szyn. Wie le z nich wy po sa -
żo nych jest w sys te my ste ro wa nia pra cą Trim ble 

www.sitech-poland.pl

Pa weł Paw li ca jest prze ko na ny, że
w efek tyw nym wy ko rzy sta niu ma szyn
po moc ne są sys te my Trim ble 

Pra ca na frag men cie dro gi eks pre so wej S17 łą czą cej War sza wę z Lu bli nem wre,
a jej tem po po ma ga ją utrzy mać sys te my ste ro wa nia pra cą ma szyn Trim ble 

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


Ka mil Szew czyk 
ope ra tor rów niar ki HBM

– Na rów niar ce dro go wej pra cu ję
od ro ku. Mam co praw da krót ki
staż w za wo dzie, ale wy da je mi się
że czy nię sta łe po stę py i pra cu ję
co raz efek tyw niej. Przy czy nia się
do te go tak że za in sta lo wa ny
na mo jej ma szy nie sys tem ste ro -
wa nia Trim ble. Sys tem jest bar dzo
pro sty w ob słu dze, a w ra zie po ja -
wie nia się wąt pli wo ści za wsze li -
czyć mo gę na wspar cie do staw cy
sprzę tu. Pra ca na sys te mie po -
zwa la zni we lo wać brak do świad -
cze nia, pra cu je się szyb ciej i wy -
god niej. Jest też bez piecz niej,
ope ra tor nie mu si ob ser wo wać za -
cho wa nia lu dzi przy ma szy nie,
mo że skon cen tro wać się na wy ko -
ny wa nym za da niu. Co dzien nie
pod czas po ran nej ob słu gi ma szyn
roz ma wiam z ko le ga mi ope ra to ra -
mi, wy mie nia my po glą dy, opi nie
pod su wa my wza jem nie po my sły
efek tyw niej sze go ko rzy sta nia
z sys te mów. Młod szy mu si po słu -
chać star sze go, ale by wa i od wrot -
nie. Nie moż na się bać no wo ści,
in te re su ję się funk cjo no wa niem
sys te mu, sta ram się po znać
wszel kie niu an se. Na po cząt ku
zda rza ło mi się dzia łać na za sa -
dzie prób i błę dów, ale od mo -
men tu pierw sze go uru cho mie nia
sys te mu do chwi li roz po czę cia
pra cy bez stre sów, że coś po psu -
ję nie upły nę ło wie le cza su. Nie
chwa ląc się, za zna jo mie nie się
z pod sta wa mi funk cjo no wa nia
sys te mu za ję ło mi tyl ko dwa dni
i to włącz nie z ob słu gą ta chi me tru
i je go efek tyw ne go wy ko rzy sta nia. 
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– W fir mie Paw li ca Bu dow nic two Dro -
go we pra cu ję od po nad ro ku. Na po -
cząt ku ob słu gi wa łem ła do war kę i ko -
par kę a te raz je stem ope ra to rem spy -
char ki. Za mon to wa ny na niej sys tem
Trim ble 3D dzia ła w każ dych wa run -
kach bez za rzu tu. Jest bez a wa ryj ny,
ni gdy nie mia łem ja kich kol wiek kło -
po tów z je go ob słu gą. Sys te my Trim -
ble są przy ja zne dla ope ra to ra, ob słu -
gu je się je in tu icyj nie. Po wiem krót ko,
to wiel ce po moc na rzecz. Przede
wszystkim po zwa la na oszczęd no ść
cza su. Sza cu ję, że mo ją spy char ką
z sys te mem mo gę wy ko nać w tym

sa mym cza sie za da nia, któ re prze -
zna czo ne są dla trzech ma szyn pra -
cu ją cych w tra dy cyj ny spo sób z pa li -
ka mi i lin ka mi. Z sys te mem Trim ble
oszczę dzam na cza sie, mo gę pra co -
wać bez ry zy ka po peł nie nia błę du,
któ re go ko rek ta wy ma ga ła by pod no -
szą cych kosz ty po pra wek. W przy -
pad ku ja kich kol wiek wąt pli wo ści
w ob słu dze sys te mu mo gę za wsze
zwró cić się do tech ni ków do staw cy
sprzę tu. Sły sza łem, że w więk szo ści
przy pad ków po ma ga ją udzie la jąc
wska zó wek przez te le fon, ale jesz cze
nie mu sia łem z te go ko rzy stać.

– Pierw sze do świad cze nia w pra -
cy z sys te ma mi zbie ra łem w po -
cząt kach ich funk cjo no wa nia.
Mam więc po rów na nie ich roz wo -

ju. Naj now sza ge ne ra cja urzą -
dzeń Trim ble wspie ra pra cę ope -
ra to ra, pra cu je mi się ła twiej, bez -
piecz niej i wy daj niej. W po rów na -
niu z tra dy cyj ną me to dą na sznur -
ki skra ca czas wy ko na nia pra cy,
mo że na wet dzie się cio krot nie.
Z sys te mem pra cu je się bez piecz -
niej, sta re me to dy wy ma ga ły
obec no ści kil ku pra cow ni ków,
któ rzy krę ci li się wo kół ma szy ny.
Mu sia łem uwa żać, by nie do szło
do wy pad ku. Trud no ści spra wia ła
przede wszyst kim ob ser wa cja ob -
sza ru za ma szy ną. Pra co wa łem
przez ostat nie czte ry la ta z sys te -
ma mi Trim ble i uwa żam, że
spraw dza ją się one w trud nych
wa run kach na bu do wie dróg.

– Z sys te ma mi Trim ble pra cu je się
szyb ciej, wy daj niej i oszczęd niej.
Zwięk sza się tak że bez pie czeń stwo,
wo kół ma szy ny prze by wa mniej lu -
dzi. Wcze śniej pra co wa łem na za -

mknię tych pla cach bu do wy, te raz
nie jed no krot nie przy dro dze, pod -
czas nor mal ne go ru chu. Dla te go
wła śnie naj bar dziej ce nię so bie po -
pra wę bez pie czeń stwa pra cy. Oczy -
wi ście, na bu do wie za wsze na le ży
za cho wać ostroż ność, ale sys tem
Trim ble jest w tym po moc ny. Wcze -
śniej ope ra tor mu siał ko rzy stać z po -
mo cy mier ni czych. Róż ni ca w kom -
for cie pra cy na ma szy nie z sys te -
mem Trim ble jest ol brzy mia. Z mo -
je go do świad cze nia wy ni ka, że uda -
je się mi pra co wać szyb ciej i to co
naj mniej dwu krot nie niż tra dy cyj ny -
mi me to da mi. Od pa da ją też stre sy
wy ni ka ją ce z ry zy ka po peł nie nia błę -
du przez ope ra to ra. A te wy ma ga -
ją po pra wek. W na szych wa run kach
mo gą one być bar dzo kosz tow ne. 

– Je stem ope ra to rem od po nad trzy -
dzie stu lat. Pra ca jest jest dość cięż -
ka. Mo im za da niem jest tworzenie
wy ko pów i za ła du nek wo zi deł. Wy -
ma ga to peł nej kon cen tra cji przez
ca ły czas. Na szczę ście pra cu ję
w wy god nej, kli ma ty zo wa nej ka bi nie
i ko rzy stam z sys te mu ste ro wa nia
pra cą Trim ble. Pozwala on pra co -
wać do kład niej, ale tak że szyb ciej.
W mo im prze ko na niu po nad dwa ra -
zy  niż ma szy ną bez sys te mu. Mo gę
to do brze oce nić, bo pra co wa łem
uprzed nio me to dą tra dy cyj ną. Mu -
sia łem wów czas spraw dzić mo co -
wa nie pa li ków, wy cho dzić z ka bi ny,
by dokonywać pomiarów. Mu sia łem
ko rzy stać przy tym z po mo cy innych
osób. Te raz mo gę pra co wać sa mo -
dziel nie opie ra jąc się na da nych
z mo de lu wgra ne go do kom pu te ra
ma szy ny. Mam do bre do świad cze -
nia z pra cy z wy ko rzy sta niem sys te -
mów i bardzo je sobie chwalę.  

Ma rek Bo row ski
ope ra tor spy char ki Ca ter pil lar

To masz Sza ru ga 
ope ra tor ko par ki ko ło wej Ca ter pil lar

Jó zef Ja strzęb ski 
ope ra tor ko par ki gą sie ni co wej Ca ter pil lar

Krzysztof Orzażewski 
ope ra tor spy char ki Ca ter pil lar

– Szy ko wa łem się już po wo li
do eme ry tu ry, ale zmie ni łem pla ny.
W za wo dzie spę dzi łem czter dzie ści
lat i do pie ro te raz do sta łem pierw szą
w swo im ży ciu fa brycz nie no wą ma -
szy nę, spy char kę Ca ter pil lar. Z no -
wą ma szy ną, jak z dziew czy ną, czło -
wie ka cią gnie. In te re so wa łem się za -
wsze no wy mi roz wią za nia mi na bu -
do wie, cie ka wi ło mnie funk cjo no wa -
nie sys te mów ste ro wa nia pra cą.
Wprost ma rzy łem, by wsiąść na tak
wy po sa żo ną ma szy nę. I się do cze -
ka łem. Sys tem Trim ble wie le da je,

ro bo ta idzie szyb ciej, mo gę pra co -
wać sam opie ra jąc się na da nych
z pro jek tu. Nic i nikt mnie za tem nie
roz pra sza, mo gę skon cen tro wać się
na wy ko ny wa nym za da niu. Mam
pro jekt, po tem przej mu ję ini cja ty wę.
Sys te my Trim ble są przy ja zne ope -
ra to ro wi, nie po trze bo wa łem wie le
cza su, by się wdro żyć i w peł ni wy -
ko rzy sty wać ich moż li wo ści. Za czy -
na łem na Sta liń cu, pra co wa łem
na Ma zur ku. Nie ma po rów na nia
z mo ją obec ną ma szy ną, ale też się
pra co wa ło. Dziś jest ła twiej. Kie dyś

czło wiek mor do wał się z pa li ka mi,
raz by ło za ni sko, raz za wy so ko. Te -
raz wy star czy pil no wać pro jek tu,
czło wiek prze je dzie ma szy ną i spra -
wa za ła twio na. Sys te my to dziś sta ły
ele ment bu do wy, trak to wać na le ży
je ja ko in we sty cję. Tro chę kosz tu ją,
ale szyb ko się spła ca ją. Uwa żam, że
nie za leż nie od wie ku nie na le ży się
wzbra niać przed no win ka mi tech -
nicz ny mi ani się ich bać. Pa mię tać
jed nak trze ba też, że sys te my nie
zwal nia ją z my śle nia, ma jąc je nie
wy star czy ty ko je chać do przo du. 

Wie sław Ku deł ka 
ope ra tor rów niar ki Vo lvo



– Lu bi Pan za ska ki wać, a praw dzi we bom by od pa la re gu -
lar nie na kie lec kiej Au to stra dzie…
– Bom by? Co ma Pan kon kret nie na my śli?

– A to ogła sza Pan alians z ASbudem, a to ko mu ni ku je, że
więk szość udzia łów fir my To na sprze da na zo sta nie nie -
miec kie mu in we sto ro wi…
– Sprze daż więk szo ści udzia łów To ny nie miec kiej fir mie Kie sel
trud no okre ślić mia nem bom by. By ło to na praw dę du że przed -
się wzię cie. Du że, a za tem prak tycz nie nie moż li we do ukry cia
przed bran żą. Te go ro dza ju ope ra cji nie prze pro wa dza się
w cią gu ty go dni i mie się cy. To na na wią za ła współ pra cę z Kie -
se lem przed bli sko de ka dą, roz mo wy o zmia nach wła ści ciel -
skich trwa ły zaś od do brych kil ku lat. Wraz ze wspól ni kiem roz -
wa ża li śmy wszyst kie za i prze ciw, osta tecz nie de cy du jąc się
na sprze daż więk szo ści udzia łów. To na w do tych cza so wej for -
mie za koń czy ła dzia łal ność, da lej funk cjo no wać bę dzie my
pod szyl dem Kie sel Po land. Uwa żam, że z bę dzie to z ko rzy -
ścią za rów no dla nas, jak i nie miec kich in we sto rów. 

– Sześć lat te mu w wy wia dzie dla na szej re dak cji za po wia -
dał Pan, że To na sta nie się li de rem wśród dys try bu to rów
cięż kie go sprzę tu bu dow la ne go w na szym kra ju. Nie skoń -
czy li ście dzia łal no ści na naj wyż szym stop niu po dium…
– Przy po mnę, że To na ani przez mo ment nie by ła przed sta wi -
ciel stwem Hi ta chi, a cał ko wi cie pry wat ną pol ską fir mą o ka pi ta le
zde cy do wa nie mniej szym niż kon ku ren ci. Pa trząc obiek tyw nie,
mi mo ogra ni czo nych moż li wo ści wy wal czy li śmy so bie na praw -
dę nie złą po zy cję na kra jo wym ryn ku. 

– Dal szy roz wój wła sny mi si ła mi był nie moż li wy? 
– Klient nie ogra ni cza swych po trzeb do za ku pu ma szy ny, chce
być wszech stron nie ob słu żo ny. Wszech stron nie i na naj wyż szym
po zio mie. Aby spro stać tym wy ma ga niom, trze ba ob ra cać na -
praw dę du ży mi pie niędz mi. To w tym mo men cie za pew nia nam
nie miec ki in we stor.

– Tyl ko To ny żal…
– Oczy wi ście, prze cież bu do wa li śmy na szą fir mę od pod -
staw… Każ dy z nas jest odro bi nę sen ty men tal ny, ale ja za wsze
sta ram się pa trzeć w przód, przy mie rzam się do no wych wy -
zwań. W mo men cie, w któ rym pod ję li śmy wraz ze wspól ni kiem
de cy zję o przy ję ciu ofer ty fir my Kie sel, prze sta łem za przą tać
so bie gło wę prze szło ścią. Klam ka za pa dła i ko niec!

– Idzie Pan pod prąd. W do bie re po lo ni za cji pol skiej go -
spo dar ki sprze da li ście więk szość udzia łów Niem com.
Nie by ło in ne go wyj ścia?
– Dzia ła jąc sa mo dziel nie, do szli śmy do ścia ny. Zna le zie nie kra -
jo we go in we sto ra jest prak tycz nie nie moż li we. Przyj mu jąc ofer -
tę Kie se la zy ska li śmy no we, nie po rów ny wal nie lep sze moż li -
wo ści dzia ła nia. Przede wszyst kim ma my moż li wość po sił ko -
wa nia się ma szy na mi ze sto ku nie miec kie go. Mo że my wy bie -
rać spo śród czte ry stu ma szyn, mi mo że sa mi za mó wi li śmy u Hi -
ta chi sześć dzie siąt. Ma jąc tak po tęż ne go part ne ra, ja kim jest
Kie sel, zy sku je my istot ną prze wa gę. Je ste śmy w sta nie spro -

stać po trze bom klien tów, na wet je że li są one bar dzo spe cy ficz -
ne. Po kry je my za po trze bo wa nie na ma szy ny, na wet je że li wzro -
sło by ono dia me tral nie, cze go prze cież wszy scy so bie ży czy -
my! Czu je my się bez piecz niej, bo nie mu si my się mar twić, że
nie do sta nie my fi nan so wa nia. Wia do mo, że na sze ban ki trak tu -
ją bran żę bu dow la ną ja ko wiel ce ry zy kow ną. W efek cie na tar -
gach go ści my fir my le asin go we, któ re wprost prze ści ga ją się
w ofe ro wa niu nam swych usług. Po tar gach wszyst ko wra ca
jed nak do sza rej rze czy wi sto ści, bran ża bu dow la na sta je się
znów zbyt ry zy kow na. Na szczę ście te raz, ma jąc tak po tęż ne -
go part ne ra, nie mu si my być zda ni na ła skę i nie ła skę ban ków.
Za mó wio na ma szy na i tak zo sta nie do star czo na, fi nan so wa nie
trans ak cji za pew nia bo wiem nasz in we stor.

– Zmia ny, o któ rych Pan mó wi, są fun da men tal ne. Pod wzglę -
dem oso bo wym i struk tu ral nym zmie nia się za to nie wie le… 
– To praw da, nie zmie nia się struk tu ra za rzą du fir my, nie zmie -
nia ją się funk cje osób w niej za trud nio nych, nie ma zwol -
nień – wprost prze ciw nie przyj mu je my no wych lu dzi. Nie któ rzy
z na szych klien tów za uwa ży li i do ce ni li zmia ny. In ni nie do -
strze gli ni cze go no we go. Pa ra dok sal nie i ci, i ci są za do wo le -
ni. Ko rzy sta ją z na szych no wych moż li wo ści i nie mar twią się
re wo lu cyj ny mi zmia na mi. Ta kich zresz tą – w kon tak tach
z klien ta mi – nie za mie rza my do ko ny wać. Uwa żam, że sta bil -
ność sta no wi ol brzy mią war tość. 

– Ostat ni mi cza sy od no si łem wra że nie, że dą żąc do re ali -
za cji umo wy z Kie se lem ogra ni cza li ście swą ak tyw ność.
Przy kład to re zy gna cja z od dzia łu w War sza wie…
– To po zo ry! War szaw ska lo ka li za cja nie by ła naj szczę śliw sza,
prze bu do wa dro gi spra wi ła, że na sza po se sja zo sta ła od gro -
dzo na ekra na mi. Za pew niam, że nie re zy gnu je my z War sza -
wy. Wkrót ce tam wró ci my, a wcze śniej na do bre za ist nie je my
w Po zna niu. Już nie ba wem Kie sel Po land sta nie się bo gat szy
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o kil ka od dzia łów. Ozna cza to, że co naj mniej po dwo imy, a mo -
że na wet po tro imy, ich licz bę. Bę dzie my kon se kwent nie bu do -
wać in fra struk tu rę szcze gól ny na cisk kła dąc na sfe rę ob słu gi
po sprze da żo wej. Je że li chce my sprze da wać wię cej, to szcze -
gól nie ser wis mu si być na to przy go to wa ny z wy prze dze niem. 

– W Pol sce ma my do wy bu do wa nia dwa ty sią ce dróg eks -
pre so wych i au to strad. Kie sel Po land ma ja sno spre cy -
zo wa ny plan roz wo ju, si ły i środ ki dzia ła nia. Kon ku ren -
cja po win na na sta wić się na trud ne cza sy…
– Sy tu acja wy da je się kom for to wa. Wia do mo prze cież nie tyl ko,
co bę dzie my  bu do wać, ale też ile pie nię dzy się na to prze zna czy.
W Pol sce nic nie jest jed nak ła twe i pro ste. Dys po nu je my co praw -
da kon kret ny mi da ny mi, ale pla nu jąc trze ba za cho wać ostroż ność.
Nasz ry nek jest chi me rycz ny, czę sto zu peł nie nie prze wi dy wal ny. 

– Wasz nie miec ki in we stor ro zu mie te niu an se?
– Przy po mi nam so bie cza sy, kie dy ja ko po cząt ku ją cy han dlo -
wiec pra co wa łem w pol skim przed sta wi ciel stwem HKL Bau ma -
schi nen w Po zna niu. Nie miec cy wła ści cie le z re gu ły po zo sta -
wa li głu si na wszel kie su ge stie, twier dzi li, że do sko na le wie dzą,
cze go ocze ku je klient i ob słu żą go po swo je mu. W prak ty ce
czę sto to się nie spraw dza ło. Tym mi lej je stem za sko czo ny po -
dej ściem na szych obec nych in we sto rów. Ich in ge ren cja w na -
sze dzia ła nia ogra ni cza się do za py tań o spo sób, w ja ki mo gą
nas wes przeć. Prze ka zu je my na sze po trze by, kre śli my pla ny
dzia ła nia wy ja śnia jąc przy oka zji, że teo ria nie rzad ko da le ce
od bie ga u nas od rze czy wi sto ści. 

– Czy Kie sel Po land zmie ni swą ofer tę? 
– Ofer ta po zo sta nie nie zmie nio na. Oprócz ma szyn Hi ta chi ma -
my wy łącz ność na dys try bu cję w Pol sce wo zi deł Bell. Ofe ru -
je my tak że szyb ko złą cza hy drau licz ne Oilqu ick, mło ty MTB
oraz urzą dze nia wy bu rze nio we De ma rec. Te ostat nie to sprzęt
z naj wyż szej pół ki, więc upły nie nie co wo dy w Wi śle, za nim
ry nek okrzep nie na ty le, by w peł ni do ce nić je go wa lo ry. Po -
za tym ofe ru je my spe cja li stycz ne ma szy ny, któ re wy twa rza
Kie sel. Już ja ko To na pro wa dzi li śmy dys try bu cję ta kie go nie -
ty po we go sprzę tu, więc nie ja ko kon ty nu uje my te tra dy cje.

– Na ja ki seg ment klien tów po sta wi cie w Pol sce?
– Bę dzie my oczy wi ście roz wi jać sfe ry, w któ rych już osią gnę li -
śmy moc ną po zy cję. Ma my wie lu klien tów z bran ży wy do byw -
czej, zy sku je my ich co raz więk szą licz bę w wiel ce przy szło -
ścio wym sek to rze, ja kim jest za go spo da ro wa nie od pa dów. Nie
za mie rza my oczy wi ście re zy gno wać z ak tyw no ści w seg men -
tach, gdzie nie by li śmy od po wied nio re pre zen to wa ni. Bę dzie -
my nad ra biać za le gło ści. Już te raz ro bi my wie le dla po pra wy
wy ni ków sprze da ży w seg men cie ma szyn kom pak to wych. Po -
zo sta wał on nie co na mar gi ne sie, wy ni ki ro bi się tu bo wiem
ob ro tem, licz bą sprze da nych ma szyn. Te raz ma jąc od po wied -
nie wspar cie w za kre sie fi nan so wa nia i du żą do stęp ność ma -
szyn mo że my tu wie le zdzia łać. Za ma wia my bez po śred nio w fa -
bry kach sprzęt w nie co uboż szej spe cy fi ka cji, uzu peł nia my ofer tę
bo ga ciej wy po sa żo ny mi ma szy na mi z ryn ku nie miec kie go. W Pol -
sce znaj du ją się klien ci i na to i na to. Dzię ki wspar ciu Kie se la od -
pa da nam po ło wa kło po tów. Du ży mo że wię cej i nic te go nie
zmie ni. Ła twiej nam bę dzie rów nież w sfe rze du żych, wy spe -
cja li zo wa nych ma szyn. Wła śnie ze wzglę du na ich znacz -
nie zwięk szo ną do stęp ność. 

– Wcze śniej by ły kło po ty w tym wzglę dzie? Naj cięż sze
ma szy ny na by wa ją prze cież du że fir my…
– Pol ska jest dość spe cy ficz na, bo wiem na wet na byw cy naj -
więk szych ma szyn de cy zję o za ku pie po dej mu ją bez wy prze -
dze nia. Dzia ła ją czę sto na za sa dzie im pul su al bo z ko niecz no -
ści, bo sta ry sprzęt na gle od ma wia po słu szeń stwa. Ma jąc moż -
li wość bar dzo szyb kie go do star cze nia ma szy ny Kie sel Po land
zy sku je prze wa gę nad kon ku ren ta mi. Ma my też moż li wo ści
od ku pu ma szyn od klien tów, co w wie lu przy pad kach osta tecz -
nie prze ko nu je na byw cę do prze pro wa dze nia trans ak cji. A sam
pro dukt? Ofe ru je my ko par ki i ła do war ki naj wyż szej kla sy, nie
mu si my tu ni cze go udo wad niać. Po zo sta je więc tyl ko kwe stia
czy je ste śmy w sta nie speł nić wy mo gi klien tów w za kre sie fi -
nan so wa nia za ku pów czy ob słu gi ser wi so wej. A o to aku rat je -
stem cał ko wi cie spo koj ny.

– Co sta no wić bę dzie prio ry tet? Sprze daż ma szyn fa -
brycz nie no wych czy uży wa nych? 
– Nie kła dzie my na ci sku na sprze daż ma szyn no wych czy uży -
wa nych. Nie okre śla my prio ry te tów. W Niem czech bar dzo do -
brze dzia ła od kup ma szyn w przy pad ku za ku pu no wych. To
wszyst ko do sko na le się uzu peł nia. Ma to do bry wpływ
na sprze daż. Faj nie to dzia ła, oczy wi ście ofe ru je my od kup ma -
szyn tak że in nych ma rek. Uru cho mi li śmy w fir mie dział ma szyn
uży wa nych. Au to no micz ny i w peł ni zin te gro wa ny z funk cjo nu -
ją cym w nie miec kim Kie se lu. Zaj mu je się on sprze da żą ma -
szyn uży wa nych i od ku pem sprzę tu od klien tów. 

– Kie sel bu du je w Pol sce przy czó łek do eks pan sji na in -
ne kra je, ta kie jak choć by Li twa, Ło twa czy Es to nia?
– W cią gu naj bliż szych dwóch -trzech lat od dzia ły Kie sel Po -
land dys po no wać bę dą po kaź ną licz bą ma szyn uży wa -
nych. Z ca łą pew no ścią bę dzie to wy ma gać po szu ki wań moż -
li wo ści ich zby tu na ryn kach mniej za sob nych. Kie ru nek
wschod ni jest tu jak naj bar dziej na tu ral ny. 

– Ja kie ce le sta wia Pan przed Kie sel Po land na naj bliż -
sze pięć lat?
– Tu prak tycz nie nic się nie zmie nia, ce lu je my w po zy cję li de -
ra. Bio rąc jed nak pod uwa gę spe cy fi kę pol skie go ryn ku, któ -
ry, jak już usta li li śmy, by wa moc no nie prze wi dy wal ny, po go -
dzę się z sy tu acją, że Kie sel Po land za pięć lat znaj do wać się
bę dzie na dru gim stop niu po dium. 

– Tak czy ina czej, przed Pa nem mnó stwo pra cy. Po zo -
sta nie nie co cza su na hob by? 
– Je stem do bry w or ga ni zo wa niu cza su, więc wy go spo da ru ję
go i na hob by, ja kim jest jaz da na nar tach i ro we rze gór skim.
Na szczę ście obie dys cy pli ny mo gę upra wiać nie od da la jąc
się zbyt nio od fir my i do mu. Ko lar stwo gór skie jest o ty le ła -
twiej sze, że nie wy ma ga wiel kich przy go to wań. Wy star czy mi
pół to rej go dzi ny, by do trzeć w faj ne miej sce, wsiąść na ro wer
i ru szyć na tra sę. Dziś czło wiek ma ten kom fort, że nieko niecz -
nie mu si po zo sta wać po go dzi nach w biu rze. Cza sem moż -
na po pra co wać z ro we ro we go sio deł ka. Sta ram się wy bie rać
te re ny, w któ rych jest za sięg te le fo nii ko mór ko wej. Kil ka lat te -
mu bę dąc na urlo pie w Gru zji, ode bra łem te le fon od klien ta
i wszyst ko skoń czy ło się bar dzo uda ną trans ak cją. 

Roz ma wiał: Ja cek Ba rań ski
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W mo de lu PR 776, po dob nie
jak we wszyst kich spy char -
kach gą sie ni co wych mar ki Lie -
bherr, za sto so wa no bez stop -
nio wy hy dro sta tycz ny układ
na pę do wy. Po zwa la na to
Funk cja ECO sta no wią ca stan -
dar do we wy po sa że nie spy char -
ki PR 776 da je ope ra to ro wi moż -
li wość wy bo ru po mię dzy wy so -
ki mi osią ga mi, a mak sy mal ną
eko no micz no ścią eks plo ata cji.
Wy bór try bu ECO umoż li wia
zwięk sze nie wy daj no ści na pę -
du jezd ne go przy lek kich lub
śred nio cięż kich pra cach, co
prze kła da się na więk szą
oszczęd ność pa li wa.
Pro ak tyw ne ste ro wa nie mo cą
to ko lej na in no wa cja w spy -
char ce PR 776. Pa ra me try ro -
bo cze sil ni ka i spo sób pra cy
ope ra to ra – na przy kład wy chy -
le nie joy stic ka – są sta le ana li -
zo wa ne, tak by w ra zie po trze -
by na stą pi ło au to ma tycz ne
zwięk sze nie mo cy sil ni ka.
Oprócz szyb szych re ak cji ma -
szy ny, przy no si to też zna czą cy
wzrost osią gów, a tak że si ły po -
cią go wej i po zwa la na szyb sze
do ko ny wa nie na wro tów.
Ko lej ną klu czo wą za le tą na pę -
du hy dro sta tycz ne go jest uła -
twio ne ma new ro wa nie ma szy -
ną pod czas pra cy na ogra ni -
czo nej prze strze ni ro bo czej,
przy cią głym za si la niu obu gą -
sie nic. Mo co wa ne wa hliwie
ko ła na pi na ją ce i rol ki gą sie -
ni cy za pew nia ją do sko na łą
trak cję i zna czą co ogra ni cza -
ją drga nia ma szy ny.
Ope ra tor szyb ko do ce ni ele -
men ty ob słu go we mo de lu
PR776. Opra co wa no je spe cjal -
nie dla tej kla sy spy cha rek gą sie -
ni co wych. Głów nym ce lem kon -
struk to rów by ło za pew nie nie
pro stej i bez piecz nej ob słu gi ma -
szy ny. Joy stick o er go no micz -
nym kształ cie uła twia ope ra to ro -
wi ste ro wa nie ma szy ną. Czuj nik

w fo te lu wy kry wa obec ność
ope ra to ra i do sto so wu je się
do po czy nio nych przez nie go
usta wień. Po wyj ściu ope ra to ra
z ka bi ny wy łą cza tak że sil nik,
bez po trze by wcze śniej sze go
zwol nie nia dźwi gni bez pie -
czeń stwa. No wo cze sna i prze -
stron na ka bi na spy char ki za -
pew nia ope ra to ro wi kom fort
i pra cę w opty mal nych wa -
run kach. Ka bi nę za pro jek to -
wa no w prze my śla ny spo sób.
Wszyst kie przy rzą dy i ele -
men ty ukła du ste ro wa nia roz -
miesz czo no w zgo dzie z za sa -

da mi er go no mii. Ope ra tor mo -
że kon fi gu ro wać wszyst kie klu -
czo we funk cje i usta wie nia ma -
szy ny za po mo cą ekra nu do ty -
ko we go. Ope ra tor mo że wy -
god nie do sto so wać do swo ich
po trzeb licz ne usta wie nia ma -
szy ny, w tym na pęd jezd ny, le -
miesz i tyl ny zry wak. No wą ce -
chą w tej kla sie ma szyn jest
ochro na ROPS/FOPS zin te gro -
wa na bez po śred nio w kon struk -
cji ka bi ny ja ko stan dar do we wy -
po sa że nie spy cha rek gą sie ni -
co wych fir my Lie bherr.
Wi dok z przo du jest ni czym nie -
ogra ni czo ny, gdyż in sta la cja
wy de cho wa i tło czy ska si łow -

ni ków umiesz czo no za słup ka -
mi.  Rów nież wi dok z bo ku
na te ren prac jest peł ny i nie -
ogra ni czo ny wy su nię tym po -
de stem ro bo czym. Za pew nia
to do stęp do ka bi ny, punk tów
ser wi so wych oraz w ce lu uzu -
peł nie nia pły nów po moc ni -
czych i eks plo ata cyj nych.
Sil ni ki wy so ko pręż ne pro duk -
cji Lie bherr od dzie sią tek lat
na pę dza ją ma szy ny bu dow -
la ne na ca łym świe cie. Opra -
co wy wa ne z my ślą o naj cięż -
szych wa run kach, za pew nia -
ją mak sy mal ne bez pie czeń -

stwo ob słu gi, nie za wod ność,
oraz dłu gi okres użyt ko wa nia
dzię ki so lid nej kon struk cji
i naj now szej tech no lo gii. Ze
spraw dzo nym hy dro sta tycz -
nym na pę dem jezd nym Lie -
bherra nie in sta lu je się pod -
ze spo łów cha rak te ry zu ją cych
się du żym zu ży ciem, jak
prze kład nie, sprzę gła lub ha -
mu lec ser wi so wy. Za miast te -
go wy so kiej ja ko ści pom py
hy drau licz ne i sil ni ki pra cu ją
prak tycz nie bez zu ży cia i są
szcze gól nie nie za wod ne.
Cen tral nie ulo ko wa ne punk ty
ser wi so we, kla py do stę po we
oraz otwie ra ją ce się pod sze -

ro kim ką tem drzwicz ki do ko -
mo ry sil ni ka, wy chyl na ka bi -
na w stan dar do wym wy po sa -
że niu oraz opcjo nal nie, wen -
ty la tor chłod ni cy, któ ry moż -
na wy chy lić do czysz cze -
nia – to wszyst ko przy spie sza
i uła twia wy ko ny wa nie co -
dzien nych prac zwią za nych
z ob słu gą ser wi so wą.
Spy char kę PR 776 ce chu ją
szcze gól nie dłu gie okre sy
po mię dzy wy ma ga ną wy mia -
ną pły nów eks plo ata cyj nych,
ta kich jak olej hy drau licz ny
czy sil ni ko wy. Za leż nie
od cha rak te ru prac oraz
pod wa run kiem wy ko ny wa nia
re gu lar nych kon tro li, okres
po któ rym wy ma ga na jest
wy mia na ole ju Lie bherr -plus
mo że wy no sić na wet osiem
ty się cy go dzin pra cy.
Dzię ki opcjo nal ne mu sys te -
mo wi ste ro wa nia pra cą moż -
li we jest za pew nie nie utrzy my -
wa nia kon tro li wy so ko ści
i spad ku wy ko ny wa nych po -
wierzch ni zgod nie z da ny mi
za pi sa ny mi w cy fro wym mo -
de lu. Dostępny w standardzie
sys tem za rzą dza nia flo tą Lie -
bherr LiDAT za pew nia do -
kład ne monitorowanie funkcji
maszyny. Da ne mogą być ak -
tu ali zo wa ne nawet kil ka na -
ście ra zy dziennie i moż na je
przeglądać we dle po trze by
za po śred nic twem specjalnej
strony internetowej. 
Ko lej nym czyn ni kiem zwięk sza -
ją cym po ziom bez pie czeń stwa
ope ra to ra są no wo za pro jek to -
wa ne pod świe tla ne stop nie
bez pie czeń stwa. Dla opty mal -
ne go oświe tle nia uży to efek tyw -
nych lamp LED. Kon cep cja mo -
du ło we go oświe tle nia sta no wi
je den z głów nych ele men tów
opra co wa ne go na no -
wo wzor nic twa ma -
szy n Liebherr.
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Spy char ka Lie bherr PR 776 – moc innowacji
Pro du ko wa na przez kon cern Lie bherr hy dro sta tycz na sie dem dzie się cio to no wa spy char ka wy -
róż nia się in tu icyj ną ob słu gą, wy so kim po zio mem bez pie czeń stwa i eko no micz ną eks plo ata cją.
Wy so ką wy daj ność ma szy ny przy jed no cze snym istot nym ogra ni cze niu zu ży cia pa li wa osią -
gnię to dzię ki za sto so wa niu no wo cze sne go bez stop nio we go na pę du 

www.liebherr.pl

Hy dro sta tycz na sie dem dzie się cio to no wa spy char ka Liebherr PR 776 wy róż nia się in -
tu icyj ną ob słu gą, wy so kim po zio mem bez pie czeń stwa i eko no micz ną eks plo ata cją

https://www.liebherr.com/en/deu/start/start-page.html
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W po ło wie ma ja wszyst kie
dro gi bran żo wych dzien ni ka -
rzy z ca łe go świa ta wio dły
do Fran cji, a kon kret nie
do An ne cy -le -Vieux, gdzie
mie ści się głów na sie dzi ba
i fa bry ka fir my Me ca lac. Za -
pro sze ni z ca łe go świa ta go -
ście – oprócz dzien ni ka rzy by li
ni mi tak że przed sta wi cie le lo -
kal nych od dzia łów fir -
my – zgro ma dzi li się w miej -
sco wej ha li spor to wej Ar ca -
dium, gdzie cze ka ła ich uro -
czy sta pre mie ra ko pa rek se rii
MWR. Szcze gó ły wy da rze nia
do ostat niej chwi li owie wa ła
mgieł ka ta jem ni cy, cho dzi ło
bo wiem o to, by po tę go wać
emo cje. Gdy emo cje się gnę ły
ze ni tu, ze bra nym uka zał się
na sce nie za ło ży ciel fir my Me -
ca lac i jej dy rek tor za rzą dza ją -
cy Hen ri Mar chet ta, któ re mu
to wa rzy szył syn Ale xan dre
peł nią cy funk cję je go za stęp -
cy. Obaj w swo ich wy stą pie -
niach na wią za li do hi sto rii fir -
my, przy po mnie li dłu gą dro gę,
ja ką prze był Me ca lac od chwi li
swe go po wsta nia w ro -
ku 1974. Dzien ni ka rze oczy wi -
ście nie chcie li prze pu ścić ta -
kiej oka zji i za czę li za da wać
py ta nia. Od po wie dzi na nie
do cze ka li się jed nak do pie ro
na kon fe ren cji pra so wej, któ ra
zwień czy ła uro czy stą pre mie -
rę naj now szej ge ne ra cji ma -
szyn fran cu skiej mar ki. 
Pre zen ta cja ko par ko wych no -
wo ści wy pa dła oka za le. Emo -
cje pa no wa ły od pierw szej
chwi li, kie dy to z ciem no ści wy -
ło ni ły się efek tow nie oświe tlo -
ne czte ry zu peł nie no we mo -
de le ko pa rek ko ło wych z se rii
MWR. Gdy ma szy ny uka za ły
się w peł nej kra sie, na sce nę
za czę li wkra czać ich kon struk -
to rzy, któ rzy szcze gó ło wo wy -

ja śnia li, dla cze go ich dzie ło
już nie ba wem oka zać się ma
ryn ko wą re wo lu cją. Pod sta wą
do ta kich twier dzeń by ło to, że
kon struk cja no wych mo de li
o ozna cze niach: 7, 9, 11
oraz 15 MWR sta no wi uda ną
syn te zę dwóch kon cep cji.
Cho dzi o to, że in ży nie rom
uda ło się zin te gro wać w no -
wych ma szy nach naj waż niej -
sze za le ty na pę du ko ło we go
oraz gą sie ni co we go. Co to
ozna cza w prak ty ce? Ma szy ny
ko ło we wy róż nia ją się więk szą
mo bil no ścią i wszech stron no -
ścią za sto so wań. Z ko lei ko -
par ki na pod wo ziu gą sie ni co -
wym ła twiej ra dzą so bie z prze -
szko da mi i spraw niej po ru sza ją
się w trud nym te re nie, a dzię ki
lep szej sta bil no ści są tak że
bez piecz niej sze. Kon struk to rzy
fir my Me ca lac two rząc ma szy ny
MWR, po sta no wi li prze pro wa -
dzić ko par ko wą re wo lu cję. Jej
efek tem są no wej ge ne ra cji ko -
par ki im po nu ją ce ła two ścią ob -
słu gi, wydaj no ścią, bez pie -
czeń stwem i eko no micz ną eks -
plo ata cją. W efek cie kon cep cja
ko pa rek MWR zbli ża je do ide -
ału. Klu czo wa po zo sta je uni -
wer sal ność ko pa rek ma szyn
Me ca lac osią ga na nie tyl ko
dzię ki wie lu moż li wo ściom
kon fi gu ra cji, ale tak że ze
wzglę du na uni ka to wą kon -
struk cję. Na pla cu bu do wy
jed na ma szy na fran cu skiej
mar ki po tra fi z po wo dze niem
za stą pić róż no ra ki sprzęt. 
Ma jąc na uwa dze fakt, iż ko par -
ki MWR znaj do wać bę dą naj -
czę ściej za sto so wa nie w zur ba -
ni zo wa nych ob sza rach, do mi -
ni mum zre du ko wa no ich nie ko -
rzyst ny wpływ na oto cze nie
ogra ni cza jąc po ziom emi sji
toksycznych sub stan cji i ha łas.
Ko lej nym aspek tem, na któ ry
kła dzio no szcze gól ny na cisk
pod czas pre zen ta cji ko pa rek
MWR, by ła ich wy jąt ko wa sta -
bil ność. Dzię ki uni ka to wej bu -
do wie ma szy ny zo sta ły opty -
mal nie wy wa żo ne, co spra -
wia, że pod czas nor mal nej
pra cy prak tycz nie nie ist nie je
ry zy ko ich prze wró ce nia się.
Kon struk to rzy za pew nia li, że
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Me ca lac na cze le ko par ko wej re wo lu cji
Me ca lac ni gdy nie na le żał do gi gan tów wśród świa to wych pro du cen tów
ma szyn bu dow la nych. Ni gdy nie prze ja wiał też ta kich am bi cji. Za miast
te go nie zmien nie sta wiał na roz wój kon struk cji przy za sto so wa niu in no -
wa cyj nych roz wią zań tech no lo gicz nych. O tym, że nie zwal nia tem pa
Me ca lac prze ko nał nie daw no w wiel ce wi do wi sko wy spo sób pre zen tu -
jąc czte ry mo de le je dy nej w swo im ro dza ju ko par ki MWR

Pre zen ta cja ko par ko wych no wo ści wy pa dła oka za le. No we ma szy ny cie szy ły oko
pre zen tu jąc się zgro ma dzo nym w wiel ce efek tow nej sce ne rii

At mos fe ra ogrom nej ha li i efek to we go oświe tle nia po tę go wa ły emo cje gości przybyłych
do Annecy-le-Vieux na premierę innowacyjnych koparek MWR

Pod czas konferencji prasowej Hen ri i Ale xan dre Mar chet ta wyrazili przekonanie, że no we
ma szy ny z li nii MWR już niebawem zre wo lu cjo ni zują ry nek ko pa rek



http://www.mecalac.com/pl


no we ko par ki ko ło we są tak
sta bil ne, jak ich od po wied ni ki
na pod wo ziu gą sie ni co wym.
Dzię ki te mu mo gą w peł ni
bez piecz nie pod no sić i prze -
miesz czać ła dun ki o ma -
sie wy no szą cej po ło wę cię ża -
ru ro bo cze go każ dej z nich.
Wska zy wa no na wie le za let no -
wych ma szyn, przede wszyst -
kim uni wer sal ność, pro sto tę
użyt ko wa nia i bez pie czeń stwo
pra cy. Kon cep cja Me ca lac to
na dal roz wią za nie uni ka to we
w bran ży. Pre zen tu ją cy no we
ma szy ny zwra ca li też uwa gę
na ca ły sze reg czyn ni ków uła -
twia ją cych pra cę ope ra to rów.
Mo gą oni cie szyć się ni czym
nie skrę po wa nym wi do kiem ze
środ ka ka bi ny. Na po pra wę
bez pie czeń stwa ich pra cy
wpływ ma ca ły sze reg drob -
nych z po zo ru czyn ni ków. Ta -
kich, jak choć by opra co wa ny
we wła snym za kre sie sys tem
CON NECT, któ ry ostrze ga
ob słu gu ją ce go ma szy nę
o nie pra wi dło wym za mon to -
wa niu na rzę dzia ro bo cze go.
Bez pie czeń stwo pra cy pod -
no si też uła twio ny do stęp
do ka bi ny. Ope ra tor mo że
wsia dać do ma szy ny i opusz -
czać swe miej sce pra cy bez
ry zy ka po śli zgnię cia się. Tan -
ko wa nie też nie na strę cza
mu trud no ści, gdyż wlew
zbior ni ka pa li wa umiesz czo -
no na opty mal nej wy so ko ści.
Mo de le Me ca lac 7, 9, 11 i 15

MWR wy róż nia ją się kom pak -
to wą bu do wą. Uwa gę zwra ca
też ni żej po sa do wio na ka bi na.
Wy się gnik o spe cy ficz nej,
acz kol wiek ty po wej dla fran -
cu skiej mar ki, ki ne ma ty ce
po zwa la uzy skać za sięg aż
do dzie wię ciu me trów,
a zwar te ga ba ry ty ma szyn
umoż li wia ją ich pra cę na dro -
gach oraz na miej skich pla -
cach bu do wy o co raz bar dziej
ogra ni czo nej prze strze ni. Ob -
ni żo ny śro dek cięż ko ści, na -
pęd na czte ry ko ła i trzy róż -
ne try by jaz dy po zwa la ją ko -
par kom na osią gnię cie nie -
spo ty ka nej do tąd mo bil no ści. 
Rów nie atrak cyj na jak pre mie -
ra no wych ko pa rek oka za ła
się kon fe ren cja pra so wa,
pod czas któ rej Hen ri i Ale xan -
dre Mar chet ta od po wie dzie li

na ca ły sze reg py tań. Dzien ni -
ka rzy in te re so wa ły w rów nym
stop niu kwe stie tech nicz ne co
rów nież pro gno zy przy szło ści
ko pa rek MWR. Od po wia da ją -
cy na py ta nia pod kre śla li, że
no we ma szy ny z li nii MWR są
w sta nie zre wo lu cjo ni zo wać
ry nek ko pa rek, a Me ca lac
kon se kwent nie dą żyć bę dzie
do roz wo ju ich kon struk cji
i szerokiej eks pan sji na świa -
to we ryn ki. Po ja wie nia się
tych ma szyn mo że my za tem
wkrót ce spo dzie wać się też
na ryn ku pol skim. 
Dzien ni ka rze py ta li też o sta -
no wi sko fir my w kwe stii wyj -
ścia Wiel kiej Bry ta nii z Unii
Eu ro pej skiej. Jest to o ty le
istot ne, że Me ca lac do ko nał
prze ję cia bry tyj skiej czę ści
kon cer nu Te rex, kon kret nie

fa bry ki w an giel skim Co ven try
wy twa rza ją cej ko par ko -ła do -
war ki, ma łe wo zi dła bu dow la -
ne oraz wal ce i sprzęt za gęsz -
cza ją cy ofe ro wa ne uprzed nio
pod mar ka mi Fer mec oraz
Ben ford. Me ca lac zy skał więc
moż li wość za ak cen to wa nia
swej obec no ści na ryn ku bry -
tyj skim, ale mu si to czy nić
w szcze gól nym okre sie, ja kim
jest Bre xit. Tak czy ina czej,
prze ję cie fa bry ki w Co ven try
umoż li wi Fran cu zom po sze -
rze nie ofer ty o wy so kiej ja ko -
ści pro duk ty, zdo by cie no -
wych ryn ków zby tu i wy ko rzy -
sta nie roz wią zań tech no lo -
gicz nych. Hen ri Mar chet ta,
dy rek tor za rzą dza ją cy Gro -
upe Me ca lac, zwra ca jąc się
do dzien ni ka rzy tak sko men -
to wał ten fakt: – Prze ję cie czę -
ści kon cer nu Te rex wpi su je
się do sko na le w dłu go fa lo wą
stra te gię na szej fir my. Za mie -
rza my wy ko rzy stać do świad -
cze nia kon struk to rów pra cu ją -
cych na rzecz przej mo wa nej
fa bry ki, roz bu do wać sieć dys -
try bu cji, a tak że zdo być no we
ryn ki zby tu dla sta no wią cych
pod sta wę na sze go dzia ła nia
ma szyn bu dow la nych, szcze -
gól nie znaj du ją cych za sto so -
wa nie w wa run kach gę stej
miej skiej za bu do wy. 
Mi ni wo zi dła, ko par ko -ła do war ki
i wal ce, już w no wych bar wach,
moż na by ło oglą dać przed wej -
ściem do ha li Ar ca dium. Me ca -
lac ma po nad sześć dzie siąt lat
do świad czeń w pro jek to wa niu
i pro duk cji kom pak to wych ma -
szyn bu dow la nych. Obec nie
pro du ko wa ne są one w czte -
rech kra jach – Fran cji, Niem -
czech, An glii i Tur cji. Na świe -
cie dzia ła też sie dem od dzia -
łów re gio nal nych, a jed nym
z nich jest ist nie ją cy od ro -
ku 2012 Me ca lac Pol ska z sie -
dzi bą w Ła zi skach Gór nych.
Mi łym dla pol skie go dzien ni -
ka rza ak cen tem by ło pod kre -
śle nie pod czas kon fe ren cji
szcze gól ne go zna cze nia, ja kie
pol ski od dział od gry -
wa w stra te gii dzia ła -
nia Groupe Me ca lac. 
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www.mecalac.pl

Małe wozidła budowlane cieszą się popularnością w Zachodniej Europie. Mecalac
chce by podobnie było także na pozostałych rynkach naszego kontynentu

Koparko-ładowarki cieszą się niesłabnącą popularnością na mniej zasobnych
rynkach. Nie dziwi zatem, że Mecalac stawia także na te maszyny 

Tech ni ka za gęsz cza nia to dla fra nu -
skiej fir my no wy ob szar dzia ła nia

http://www.mecalac.com/pl


Pośrednik Budowlany  19

MASZYNY BUDOWLANE

Dzwo nią cy do na szej re dak cji Sła -
wo mir Tra wic ki, dy rek tor sprze da -
ży Wac ker Neu son Pol ska, już
na wstę pie prze szedł do kon kre -
tów: – Zbie raj cie eki pę i przy jeż -
dżaj cie do Ener gy lan dii. Emo cje
i atrak cje gwa ran to wa ne! W od po -
wie dzi na tak sfor mu ło wa ne za -
pro sze nie i miej sce, do któ re go
mie li śmy się udać, po sta no wi li -
śmy po sta wić na świe żość i od wa -
gę wysyłając do Za to ru naj młod -
szych, a tym sa mym naj od waż -
niej szych człon ków re dak cji. Ich
wi zy ta w Ener gy lan dii za czę ła się
od udzia łu w uro czy stym prze ka -
za niu jej wła ści cie lo wi ma szy ny
bu dow la nej. Sła wo mir Tra wic ki
wrę czył Mar ko wi Go cza ło wi sym -
bo licz ne klu czy ki do lśnią cej
jesz cze no wo ścią dzie się cio to -
no wej ko par ki ko ło wej Wac ker
Neu son EW100. W błę dzie są jed -
nak ci, któ rzy są dzą, że bę dzie
ona za baw ką, ko lej ną atrak cją
par ku roz ryw ki. Naj now szy na by -
tek Ener gy lan dii bę dzie mieć
swój udział w je go roz bu do wie,
któ rą właściciel obiek tu w du żej
mie rze pro wa dzi wła sny mi si ła -
mi. Pra cy dla ma szy ny z pew no -
ścią nie za brak nie, dość po wie -
dzieć, że śred niej wiel ko ści
obiekt już nie ba wem prze obra zi
się w 150-hek ta ro wy kom pleks
i tym sa mym sta nie się trzecim

pod wzglę dem zaj mo wa nej po -
wierzch ni par kiem roz ryw ki w Eu -
ro pie. Ma rek Go czał py ta ny o po -
wo dy, któ re kie ro wa ły nim
przy wy bo rze mar ki Wac ker
Neu son, nie zwle kał ani chwi li
z od po wie dzią: – Je den z pod -
wy ko naw ców pra cu ją cy swe go
cza su na bu do wie Ener gy lan dii
wy ko rzy sty wał kil ka ma szyn Wac -
ker Neu son, mia łem więc moż li -
wość co dzien nej ob ser wa cji ich
dzia ła nia. Jed nak nie to by ło dla
mnie de cy du ją ce przy wy bo rze
mar ki. Naj waż niej szy jest dla
mnie do bry kon takt ze sprze da -
ją cym, a w dal szej ko lej no ści
wa run ki gwa ran cji i ob słu gi ser -

wi so wej. Sa ma ma szy na w znaj -
du je się w mo jej hierarchii do pie -
ro na trze cim miej scu.
Ko par ka EW100 nie jest pierw -
szą ma szy ną mar ki Wac ker
Neu son bę dą cą w po sia da niu
wła ści cie la Ener gy lan dii. Ma rek
Go czał wcze śniej ku pił wo zi -
dło 3001 oraz ko par kę gą sie -
ni co wą 75Z3. W obu przy pad -
kach był to fa brycz nie no wy
sprzęt. – Przy za ku pie ma szyn
bar dzo istot na jest gwa ran cja.
Zwra cam uwa gę na ten aspekt
i sta ram się  wy ne go cjo wać, by
obo wią zy wa ła jak naj dłu żej.
Wac ker Neu son za ofe ro wał mi
trzy let nią gwa ran cję fa brycz ną
prze bi ja jąc pod tym wzglę dem
in ne ofer ty. Za kup ma szy -
na na ta kich wa run kach sta no wi
dla mnie naj ko rzyst niej sze roz -
wią za nie. I w efek cie naj tań sze,
na wet je że li ta ki za kup wy ma ga
wy ło że nia po kaź nej kwo ty – tłu -
ma czy wła ści ciel ko par ki.
Za kup ma szy ny nie od był się
w ciem no. Za nim do szło
do trans ak cji, Ma rek Go czał
do prac bu dow la nych pro wa -
dzo nych na te re nie par ku wy -
naj mo wał od Wac ker Neu son
Pol ska iden tycz ną ko par kę.
Miał za tem mnó stwo cza su, by
prze ko nać się do wa lo rów
sprzę tu. Co cie ka we, czę sto
czy nił to oso bi ście. Wła ści ciel
Ener gy lan dii w chwi lach wol -
nych od in nych za jęć sam pra -
cu je na po sia da nych ma szy -
nach. Twier dzi, że lu bi to ro bić,
a pra ca na ko par ce
EW100 spra wia mu
za wsze przy jem ność.

Wac ker Neu son EW100 w kra inie roz ryw ki 
Ener gy lan dia nie była z pew no ścią naj dziw niej szym miej scem, w któ rym
obserwowaliśmy pracę ma szy n bu dow la nych. Wszak swe go cza su zda -
rzy ło się to nam w… go rzel ni. Wy pra wa do par ku roz ryw ki w Za to rze,
gdzie na wła sne oczy prze ko ny wa li śmy się o za le tach sprzętu Wac ker
Neu son, ob fi to wa ła w moc atrak cji i na dłu go za pad nie nam w pa mię ć…

www.wackerneuson.pl

Dzie się cio to no wa ko par ka ko ło wa EW100 prze ko nu je do sie bie nie tyl ko wy daj no -
ścią i ni ski mi kosz ta mi eks plo ata cji, ale tak że pro sto tą ob słu gi

Za rów no Ma rek Go czał, jak i Sła wo mir
Tra wic ki są za do wo le ni z trans ak cji

http://www.wackerneuson.pl/pl/home/?sl=1
http://www.wackerneuson.pl/pl/home/?sl=1


20 Pośrednik Budowlany

LiuGong pla su ją cy się dziś
na dwu dzie stej ósmej po zy cji
wśród naj więk szych świa to -
wych pro du cen tów sprzę tu
bu dow la ne go wie lo krot nie zy -
ski wał mia no pio nie ra. Ja ko
pierw sza fir ma w Chi nach
uru cho mił pro duk cję cięż kich
ma szyn. W ro ku 1966 świa tło
dzien ne uj rza ła no wo cze sna
ła do war ka ko ło wa tej mar ki. 
Lo sy kon cer nu LiuGong są
nie ro ze rwal nie zwią za ne z mo -
der ni za cją i roz wo jem chiń -
skiej in fra struk tu ry wy twa rza
pięt na ście ro dza jów ma -
szyn – ła do war ki ko ło we, ko -
par ki, spy char ki, rów niar ki,
roz ście ła cze do as fal tu, fre -
zar ki as fal tu, skid ste ery, ko -
par ko -ła do war ki, wal ce, wóz -
ki wi dło we, żu ra wie sa mo cho -
do we, żu ra wie gą sie ni co we,
ukła dar ki rur, wy wrot ki gór ni -
cze oraz be to niar ki.
LiuGong po sia da dwa dzie -
ścia za kła dów pro duk cyj nych
na ca łym świe cie. Fir ma za -
trud nia bli sko osiem ty się cy
osób, w tym bli sko ty siąc in -
ży nie rów pra cu ją cych w czte -
rech cen trach ba daw czo -roz -
wo jo wych. Tyl ko w ubie głym
ro ku LiuGong za in we sto wał
po nad czter dzie ści dwa mi lio -
ny do la rów w pro gram R&D.
LiuGong kła dzie du ży na cisk
na ja kość, co po twier dza za -
an ga żo wa nie w me to do lo gię
Six Sig ma i zgod ność z nor -
ma mi ISO 9000. 
Chiń ski kon cern, któ ry w ubie -
głym ro ku sprze dał na świa to -
wych ryn kach 23.406 ma szyn,
wkro czył wła śnie w dwu na sty
rok obec no ści w Pol sce.
Od cza su prze ję cia mar ki
Dres sta od Hu ty Sta lo wa Wo -
la, co mia ło miej sce w ro -
ku 2012, za kład pro duk cyj ny
w Sta lo wej Wo li – dzia ła ją cy
obec nie pod szyl dem LiuGong
Dres sta Ma chi ne ry – sta le się

roz wi ja. Wy peł nia jąc swą mi -
sję do star cza nia użyt kow ni -
kom cięż kie go, in no wa cyj ne -
go sprzę tu bu dow la ne go i nie -
za wod nej ob słu gi ser wi so wej,
LiuGong ma am bi cje umoc -
nie nia swej po zy cji za rów no
na pol skim, jak i na eu ro pej -
skim ryn ku. W czerw cu 2017
ro ku fir ma uru cho mi ła w Sta lo -
wej Wo li pro duk cję wy bra nych
mo de li ła do wa rek ko ło wych

z Se rii H oraz ko pa rek Se rii E.
LiuGong zy skał zna czą cą po -
zy cję w Pol sce dzię ki re ali za -
cji wszech stron nej i am bit nej
okre ślo nej na pięć lat stra te gii
roz wo ju, któ ra łą czy w so bie
ba da nia i roz wój, pro duk cję
lo kal ną i dys try bu cję. Cen -
trum tych dzia łań sta no wić
ma za kład pro duk cyj ny w Sta -
lo wej Wo li. Cel fir my na naj -
bliż sze la ta jest pre cy zyj nie
okre ślo ny – LiuGong pla nu je
istot ne zwięk sze nie swych
udzia łów w pol skim ryn ku.
Stra te gię wzmac nia nia obec -

no ści fir my w Pol sce tłu ma czy
Ho ward Da le, pre zes LiuGong
Eu ro pe: – Bę dąc bli żej na -
szych klien tów mo że my za ofe -
ro wać im wię cej ko rzy ści. Pro -
duk cja w Pol sce skró ci czas
re ali za cji za mó wień na na sze
ma szy ny oraz umoż li wi nam
lep sze do pa so wa nie ich
do po trzeb od bior ców na ryn -
kach eu ro pej skich. Dla od bior -
ców na pol skim ryn ku naj więk -

szą ko rzyść sta no wić bę dzie
zwięk sze nie do stęp no ści czę -
ści za mien nych, co znacz nie
skró ce nie cza su na praw i ser -
wi so wa nia ma szyn. Zlo ka li zo -
wa ne w Sta lo wej Wo li Cen trum
Dys try bu cji Czę ści bę dzie ob -
słu gi wać ca ły ry nek eu ro pej ski
a w szcze gól no ści Pol skę.
Od mo men tu roz po czę cia pro -
duk cji na szych ma szyn w Sta -
lo wej Wo li mo że my na zwać
Pol skę „na szym do mem w ser -
cu Eu ro py”. Tym sa mym ro śnie
na sza de ter mi na cja, aby oka -
zać się lep szy mi w to czą cej się

na na szym ro dzi mym te re nie
ry wa li za cji z kon ku ren ta mi.
Pod czas ma jo wych tar gów
Au to stra da Pol ska w Kiel cach
LiuGong za pre zen to wał trzy
ma szy ny – ko par ki gą sie ni co -
we 922E oraz 936E oraz ła do -
war kę ko ło wą 856H. To pierw -
sze mo de le, któ re wy twa rza ne
są w za kła dzie pro duk cyj nym
w Sta lo wej Wo li i prze zna czo -
ne za rów no na ry nek pol ski,
jak in ne w ca łej Eu ro pie. 
LiuGong wzmac nia swo ją
obec ność w Pol sce rów nież
po przez roz wój sie ci dys try bu -
cji. Obec nie w kra ju funk cjo nu -
je trzech pro fe sjo nal nych de -
ale rów, któ rzy od zwier cie dla ją
za an ga żo wa nie fir my w pro wa -
dze nie dzia łal no ści biz ne so wej
na sta wio nej na po trze by klien -
tów. De ale rzy LiuGong nie tyl -
ko sprze da ją pro duk ty fir my,
ale zaj mu ją się rów nież ob słu -
gą po sprze daż ną, gwa ran tu jąc
klien tom nie prze rwa ną i efek -
tyw ną pra cę ma szyn LiuGong.
Am bi cją chiń skie go kon cer nu
jest eks pan sja na świa to we
ryn ki. Przy czół kiem – przy naj -
mniej je że li cho dzi o Eu ro -
pę – jest oczy wi ście Pol ska.
Klu czem do suk ce su jest na -
to miast pręż nie dzia ła ją ca
sieć dys try bu cji i ser wi su.
W cią gu mi nio nych pięt na stu
lat LiuGong zbu do wał jed ną
z naj więk szych dzia ła ją cych
glo bal nie sie ci de aler skich
na świe cie. Coś po dob ne go
nie uda ło się do tych czas żad -
ne mu in ne mu z chiń skich eks -
por te rów. Sieć ta skła da się
z po nad trzy stu de ale rów dzia -
ła ją cych w po nad stu trzy dzie -
stu kra jach ca łe go świa ta. Ob -
słu gi wa ne są one przez dwa -
na ście re gio nal nych biur wraz
z ma ga zy na mi czę ści za mien -
nych. – Na szym nie wąt pli wym
atu tem są sil ni de ale rzy, so lid -
ne fir my za leż ne oraz fi lo zo fia
dzia ła nia zo rien to wa na na po -
trze by klien tów. Każ dy z nich
mo że li czyć na pro fe sjo nal ne
wspar cie, nie za leż nie od miej -
sca, w któ rym się
znaj du je – po wie dział
Ho ward Da le.

MASZYNY BUDOWLANE

LiuGong Dres sta Ma chi ne ry idzie pod prąd!
Na spo tka niu pra so wym fir my LiuGong Dres sta Ma chi ne ry jej pre zes
Ho ward Da le po in for mo wał o prze nie sie niu czę ści pro duk cji ma szyn
bu dow la nych do Pol ski. W Sta lo wej Wo li wy twa rza nych bę dzie kil ka
mo de li ła do wa rek ko ło wych i ko pa rek gą sie ni co wych

www.liugong-europe.com

Pa miąt ko we zdję cie Ho war da Da le i dzien ni ka rzy na szej re dak cji na tle jed nej z pierw -
szych ko pa rek LiuGong Se rii E wy pro du ko wa nych w fa bry ce w Sta lo wej Wo li

http://www.liugong-europe.com/
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Ten kon kret ny mo del prze zna -
czo no do te stów nie przy pad -
ko wo. Pro du ko wa na od wrze -
śnia w Sta lo wej Wo li ko par ka
LiuGong 925E ze wzglę du
na swe ga ba ry ty i pa ra me try
ro bo cze i… ce nę po win na cie -
szyć się za in te re so wa niem pol -
skich firm bu dow la nych. 
Co ma ją na ce lu spraw dzia ny?

Przede wszyst kim za zna jo mie -
nie kra jo we go ryn ku z no wym
pro duk tem i prze ko na nie po -
ten cjal nych na byw ców, że ma -
ją do czy nie nia ze sprzę tem
naj wyż szej ja ko ści. LiuGong
kon se kwent nie nad ra bia dy -
stans do świa to wej czo łów ki.
Czy ni to prze strze ga jąc re żi -
mu tech no lo gicz ne go i sto su -
jąc do pro duk cji wy łącz nie
kom po nen ty i pod ze spo ły po -
cho dzą ce od re no mo wa nych
do staw ców. Wpro wa dza tak -
że istotne zmia ny kon struk cyj -
ne i udo sko na le nia. W ko par -
ce 925E zmia ny do ty czą
przede wszyst kim tech ni ki na -
pę do wej. LiuGong mu siał po -

sta wić na no we roz wią za nia, by
speł nić obo wią zu ją ce w Eu ro -
pie i USA nor my emi sji spa lin.
Za mysł ten się po wiódł, do na -
pę du ko par ki za sto so wa no
ni sko emi syj ny sil nik Cum min -
sa z ukła dem re cyr ku la cji
spa lin EGR i fil trem DPF. Pro -
du cent po da je, że tak wy po -
sa żo na ma szy na spa la na wet

o osiem pro cent mniej ole ju
na pę do we go niż jej od po -
wied nik po przed niej se rii LC.
Nic dziw ne go, że w cza sie te -
stów mo ni to ro wa no spa la nie.
Utrzy my wa ło się ono na de -
kla ro wa nym po zio mie, nie za -
leż nie od te go, czy ma szy -
na pra co wa ła przy za ła dun ku
po jaz dów, hał do wa niu ele -
men tów be to no wych po wsta -
łych pod czas prac wy bu rze -
nio wych, za sy py wa niu za -
sob ni ka kru szar ki czy ko pa -
niu ro wów. Ope ra to rzy te stu -
ją cy ma szy nę chwa li li so bie
sys tem In tel li gent Po wer
Con trol, dzię ki któ re mu mo gli
w peł ni kon tro lo wać pra cę

za rów no sil ni ka, jak i pom py
hy drau licz nej. Wy mier ne
oszczęd no ści na pa li wie da -
wał zda niem te stu ją cych ko -
par kę układ au to ma tycz nej
re duk cji ob ro tów sil ni ka za łą -
cza ją cy się w mo men cie,
trwa ją cej przez co naj mniej
sie dem se kund bez czyn no ści
ma szy ny.

W cza sie te stów szcze gól nie
uważ nie przy glą da no się ra -
mie niu wy się gni ka, któ re go
kon struk cja zo sta ła cał ko wi cie
zmie nio na, by wy eli mi no wać
pro ble my nę ka ją ce użyt kow -
ni ków ko pa rek po przed niej
ge ne ra cji. Po te stach uznać
moż na, że pro ble my zde cy do -
wa nie na le żą do prze szło ści. 
Prze cięt ny ope ra tor ko par ki
w cią gu dniów ki spę dza
w swej ma szy nie ogrom cza -
su. Nie dzi wi za tem, że te stu -
ją cy ma szy nę w rów nym
stop niu jak jej osią ga mi in te -
re so wa li się wy po sa że niem
ka bi ny ma ją cym prze cież de -
cy du ją cy wpływ na ich kom -

fort i bez pie czeń stwo. Miej -
sce pra cy ope ra to ra ko par -
ki 925E z na wiąz ką speł nia swe
za da nie. Bez za rzu tu po zo sta je
wi docz ność z prze stron ne go,
do brze kli ma ty zo wa ne go i wy ci -
szo ne go wnę trza. Bez pie czeń -
stwo pra cy pod no si moż li -
wość ob ser wa cji ob sza ru ro -
bo cze go za ma szy ną za po -
mo cą ka me ry wstecz nej. Kom -
fort ob słu gi ko par ki pod no si
rów nież czy tel ny ekran LCD,
na któ rym po ja wia ją się róż ne -
go ro dza ju ko mu ni ka ty oraz
ostrze że nia o nie pra wi dło wo -
ściach w pra cy ma szy ny. 
Do te sto wa nia ma szyn za pro -
szo no fir my użyt ku ją ce na co
dzień ko par ki in nych uzna -
nych ma rek. Da ło to moż li -
wość szyb kie go po rów na nia
z ni mi osią gów LiuGong. Dla
pro du cen ta waż ne jest pierw -
sze wra że nie, cho dzi o to, by
ma szy na oce nia na by ła spon -
ta nicz nie, a w spo sób prze -
my śla ny, zgod nie z ocze ki wa -
nia mi uży cza ją ce go sprzęt.
To cen ny ma te riał do ana li zy
przez kon struk to rów, a tak że
przez przy bie ra ją cy co raz
bardziej re al ne kształ ty ośro -
dek ba daw czo -roz wo jo wy
przy fa bry ce w Sta lo wej Wo li.
Pro du cent chce po zo sta wić
mu sze ro kie po le dzia ła nia,
dla te go tak waż na jest rze tel -
ność ocen. LiuGong za mie rza
do wie dzieć się jak naj wię cej
o wra że niach eks plo ata cyj -
nych pro du ko wa nych przez
sie bie ma szyn. Przede wszyst -
kim po znać ewen tu al ne nie do -
cią gnię cia i man ka men ty kon -
struk cyj ne, usta lić ich przy -
czy nę i im za ra dzić. Dla te go
LiuGong wręcz za chę ca te stu ją -
cych do szcze rej oce ny ko par ki.
Oczy wi ście na ile jest to moż li we
po prze pra co wa niu na niej
trzech czy pię ciu dnió wek. Wy -
bie ra jąc fir my do te stów
LiuGong za dbał, by wa run ki,
w ja kich użyt ku ją ma szy ny, by -
ły dla ko par ki 925 praw dzi wym
po li go nem do świad czal nym.
Jak widać do tej po -
ry, za mysł ten w peł -
ni się po wiódł. 

MASZYNY BUDOWLANE

LiuGong – naj waż niej sza jest szcze ra oce na
LiuGong Dres sta Ma chi ne ry po sta no wił pod dać swe ma szy ny te stom
w rze czy wi stych wa run kach róż no rod nych pla ców bu do wy. Na pierw -
szy ogień po szła ko par ka LiuGong 925E, któ rej wa lo ry we ry fi ka cji pod -
da ło sie dem firm dzia ła ją cych w oko li cach War sza wy

www.liugong-europe.com

Już na sa mym po cząt ku te stów ko par ka LiuGong 925E mu sia ła po do łać naj trud niej szym wa run kom pra cy hał du jąc gruz be to no -
wy oraz z za sy pu jąc nim za sob nik kru szar ki. Wy nik te stu wy padł dla ma szy ny po zy tyw nie

http://www.liugong-europe.com/
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Spo czy wa ją cy na pra co daw cy
obo wią zek za pew nie nia bez -
piecz nych wa run ków pra cy,
ochro ny ży cia i zdro wia pra -
cow ni ków ma cha rak ter bez -
względ ny. Ozna cza to, że je go
re ali za cja nie mo że być uza -
leż nio na od moż li wo ści fi nan -
so wych lub or ga ni za cyj nych
pra co daw cy. Ca ter pil lar do ce -
nia jąc wa gę pro ble mu do ty -
czą ce go pra cy ope ra to rów
spy cha rek ofe ru je im moż li -
wość ko rzy sta nia z sys te mu
zdal ne go ste ro wa nia ma szy -
na mi Cat Com mand. Ko rzy -
stać z nie go mo gą ob słu gu ją -
cy ma szy ny w nie bez piecz -
nych wa run kach, któ re stwa -

rzać mo gą za gro że nie ich
zdro wia, a na wet ży cia.
Oprócz ro bót przy wy so kich
ścia nach ko pal ni od kryw ko -
wych za gro że nie dla ope ra to -
rów spy cha rek sta no wią tak że
za da nia wy ko ny wa ne na stro -
mych zbo czach, na dnie
zbior ni ków wod nych czy
na nie spo istym grun cie
przy bu do wie od wod nień.
Układ zdal ne go ste ro wa nia
umoż li wia pra cę spy cha rek

w do wol nej sy tu acji, któ ra sta -
no wić mo że za gro że nie dla
ob słu gu ją cych je ope ra to rów.
Mo gą oni na przy kład kon ty -
nu ować pra cę nie mal na tych -
miast po uży ciu środ ków wy -
bu cho wych. Nie trze ba bo wiem
cze kać na opad nię cie chmu ry
py łu i oczysz cze nie at mos fe ry. 
Sku tecz ność sys te mu ste ro -
wa nia spy cha niem zo sta ło po -
twier dzo ne w prak ty ce pod -
czas dłu go trwa łych te stów

na spy char kach Cat D10T
oraz D11T. Gru pa ma szyn wy -
po sa żo nych w Cat Com mand
prze pra co wa ła w su mie kil ka
ty się cy go dzin w trud nych wa -
run kach pa nu ją cych w ko pal -
niach su row ców skal nych
na ca łym świe cie. Uda ne te sty
spra wi ły, że sys tem ba zu ją cy
na tej sa mej tech no lo gii zna -
lazł te raz za sto so wa nie w spy -
char ce Cat D8T. Mo del ten
wy bra ny zo stał nie przy pad ko -

wo, jest bo wiem bar dzo po pu -
lar ny za rów no w fir mach zaj -
mu ją cych się ro bo ta mi ziem -
ny mi, jak i za kła dach gór nic -
twa od kryw ko we go.
Ope ra tor, któ re mu wa run ki
umoż li wia ją prze by wa nie w po -
bli żu spy char ki, pod czas jej
zdal nej ob słu gi ko rzy sta z prze -
wie sza nej przez ra mię kon so li.
Mo że on ste ro wać funk cja mi
ma szy ny na wet z od le gło ści
czte ry stu me trów, o ile tyl ko ta
po zo sta je w za się gu je go wzro -
ku. Wa riant ten za le ca ny jest
ope ra to rom re ali zu ją cym za da -
nia krót ko trwa łe, ta kie jak
na przy kład usu wa nie urob ku
spod ścian, oczysz cza nie po -
bo czy dro go wych czy sta bi li zo -
wa nie osu wisk. 
Dru gim spo so bem zdal nej ob -
słu gi spy char ki Cat D8T jest
ste ro wa nie jej funk cja mi ze
spe cjal ne go sta no wi ska ze -
wnętrz ne go. Mo że być ono
skon fi gu ro wa ne na dwa spo so -
by. Pierw szy umoż li wia ste ro -
wa nie w za się gu wzro ku lub
ob słu gę zdal ną z za sto so wa -
niem do dat ko wych funk cji
prze ka zu wi deo i au dio z miej -
sca pra cy i ze spy char ki. Dzię ki
prze ka zo wi do sta no wi ska ste -
ro wa nia ob ra zu i dźwię ku z ob -
sza ru pra cy ma szy ny, mo że być
ono za in sta lo wa ne w znacz nej
od le gło ści. W praktyce ozna cza
to, że operator mo że pra co wać
z da la od spy char ki w za mknię -
tym po miesz cze niu w wy god nej
po zy cji sie dzą cej i uży wać do -
sko na le mu zna nych in stru men -
tów ste ru ją cych spy char ki. Wy -
po sa że nie sta no wi ska jest bo -
wiem ana lo gicz nie, jak w spy -
char ce Cat D8T. Ope ra tor mo że
więc czuć się, tak jak by sie dział
we wnę trzu ka bi ny swej spy -
char ki i ko rzy stać ze wszyst kich
in stru men tów ste ro wa nia i sys -
te mów mo ni to ru ją cych funk cje
i ob słu gę funk cji ro bo czych. 
Kon struk cja ze wnętrz ne go sta -
no wi ska ste ro wa nia zo sta ła za -
pro jek to wa na w spo sób za -
pew nia ją cy ła twy mon taż i de -
mon taż oraz trans port
na po jeź dzie cię ża ro -
wym lub na przy cze pie.

Cat Com mand – spy cha nie z… biu ra 
Ope ra to rzy spy cha rek Cat D8T ko rzy stać mo gą z ukła du zdal ne go ste ro -
wa nia Cat Com mand. Pod no si on po ziom bez pie czeń stwa i wy daj no ści,
umoż li wia jąc zdal ne ste ro wa nie spy char ką pra cu ją cą w stre fie nie bez pie -
czeń stwa. Ope ra to rzy mo gą to czy nić z nie wiel kiej od le gło ści przy uży ciu
prze no śnej kon so li lub z od da li, sie dząc w wy god nym fo te lu 

www.b-m.pl

Ope ra tor, któ re mu wa run ki umoż li wia ją prze by wa nie w po bli żu spy char ki. Może
sterować funkcjami maszyny nawet z odległości czterystu metrów

Sta no wi sko ste ro wa nia umoż li wia wy daj -
ną pra cę w kom for to wych wa run kach

Peł na in te gra cja z sys te ma mi Cat ma szy ny to pew ność nie za wod ne go i pre cy zyj -
ne go ste ro wa nia, gwa ran tu ją ca wy jąt ko wo wy so ką wy daj ność

http://b-m.pl/
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Ko par ka Ca se CX245D SR
jest ma szy ną po wsta łą na ży -
cze nie. Jej kon struk to rzy po -
sta no wi li bo wiem speł nić po -
trze by użyt kow ni ków, któ rych
pra ca wią że się z wy ko ny wa -
niem za dań w co raz cia śniej -
szych ob sza rach aglo me ra cji.
Kie ro wa li się przy tym opi nia -
mi ope ra to rów pra cu ją cych
na te go ro dza ju ma szy nach.
W zna ko mi tej więk szo ści
chcie li oni ko par ki o zwar tej
bu do wie, a przy tym wy daj nej
i przy ja znej dla port fe la wła -
ści cie la i śro do wi ska na tu ral -
ne go. Ko par ka nie jest ha ła -
śli wa i w moc no ogra ni czo -
nym stop niu emi tu je szko dli -
we sub stan cje, co jest szcze -
gól nie istot ne pod czas prac
pro wa dzo nych w mia stach. 
In ży nie rom Ca se CE uda ło się
skon stru ować ma szy nę wy róż -
nia ją cą się wy so ką pro duk tyw -
no ścią oraz nie zwy kle ni ski mi
kosz ta mi eks plo ata cji. Wy zna -
cza ją cą kie run ki roz wo ju.
Twór cy ma szy ny są prze ko na -
ni, że jest ona wręcz ska za -
na na ryn ko wy suk ces. Tak czy
ina czej dzie ło kon struk to rów
Ca se CE ma ją ce ma sę
26 ton, speł nia ją ce naj now szą
nor mę emi sji spa lin i po sia da -
ją ce bez kon ku ren cyj ne w swo -
jej kla sie pa ra me try ro bo cze,
jest w peł ni go to we, by pod bi -
jać świa to we ryn ki. Wszak im -
po nu je pod wzglę dem war to -
ści si ły od spa ja nia, udźwi -
gu, ste row no ści oraz eko no mi -
ki co dzien nej eks plo ata cji. Ste -
ro wa na elek tro nicz nie pom pa,
po tęż niej szy roz dzie lacz hy -
drau licz ny i ca ły sze reg czuj ni -
ków skra ca ją aż o dwa na ście
pro cent cy kle ro bo cze i po wo -
du ją szyb szą re ak cję ma szy -
ny. Wła snej kon struk cji układ
hy drau licz ny o udo wod nio nej
sku tecz no ści oraz za awan so -

wa ne za rzą dza nie ener gią
z pię cio ma zin te gro wa ny mi
ste row ni ka mi w spo sób opty -
mal ny wy ko rzy stu ją moc hy -
drau licz ną ma szy ny oraz mo -
ment ob ro to wy sil ni ka, co
w efek cie pro wa dzi do zmak sy -
ma li zo wa nia mo cy oraz przy -
czy nia się do wy raź nie od czu -
wal ne go ogra ni cze nia zu ży cia
ole ju na pę do we go. 
Sil nik ma szy ny speł nia ry go ry -
stycz ne nor my emi sji spa lin
Tier 4 Fi nal/Sta ge IV dzię ki za -
sto so wa niu ukła du se lek tyw -
nej re duk cji ka ta li tycz nej
(SCR) oraz ka ta li za to ra utle -
nia ją ce go (DOC). Przy czy nia -
ją się one do zmak sy ma li zo -
wa nia spraw no ści i osią gów
ukła du. Z ca łą pew no ścią wie -
lu po ten cjal nych na byw ców
ma szy ny ucie szy fakt, iż jej sil -
nik speł nia ak tu al nie obo wią -
zu ją ce nor my emi sji spa lin bez
po trze by sto so wa nia fil tra czą -
stek sta łych (DPF) i je go re ge -
ne ra cji. Jest to rów no znacz ne
z pew nym uprosz cze niem kon -
struk cji ma szy ny i ogra ni cze -
niem kosz tów bie żą cej ob słu gi
serwi so wej. Układ re duk cji
spa lin jest tak że bar dzo eko no -
micz ny pod wzglę dem zu ży cia
środ ka AdBlue. Prze cięt nie
sta no wi ono za le d wie oko ło
trzech pro cent zu ży cia pa li wa.
Dla te go też po jem ny zbior nik
AdBlue wy star czy uzu peł niać
co pięć tan ko wań pa li wa.
Ko par ka wy po sa żo na jest
w naj lep szą w tej kla sie ma -
szyn prze stron ną ka bi nę ci -
śnie nio wą. Jest ona bar dzo
do brze izo lo wa na. Pra cu ją cy
w niej ope ra tor nie jest na ra -
żo ny na szko dli we wi bra cje,
ha łas oraz czę sto pa nu ją ce
na pla cach bu do wy za py le nie.
W peł ni re gu lo wa ne, za pro jek -
to wa ne we dług za sad er go no -
mii sta no wi sko ro bo cze z re -
gu lo wa nym wie lo płasz czy zno -
wo, pneu ma tycz nym fo te lem
w stan dar dzie oraz ste ro wa nie
funk cja mi ma szy ny za po mo cą
joy stic ków za pew nia ją płyn -
ność ru chów ro bo -
czych i da je wy jąt ko -
wy kom fort pra cy.

MASZYNY BUDOWLANE

Ca se CX245D SR – królowa aglo me ra cji
Już na pierw szy rzut oka ko par ka gą sie ni co wa Ca se CX245D SR wy róż -
nia się bar dzo ma łym pro mie niem ob ro tu. Gdy do da my do te go ko lej ne
za le ty – ni skie zu ży cie pa li wa, du żą si łę od spa ja nia na łyż ce, nie sa mo -
wi tą zwrot ność, to mo że my być pew ni, że ma szy na spraw dzi się pod -
czas pra cy na miej skich pla cach bu do wy o ogra ni czo nej prze strze ni

www.casece.com

Kon struk to rzy ko par ki CX245D SR po sta no wi li speł nić po trze by użyt kow ni ków, któ rych pra -
ca wią że się z wy ko ny wa niem za dań w co raz cia śniej szych ob sza rach wiel kich aglo me ra cji

No wa ko par ka gą sie ni co wa CX245D SR do sko na le spi su je na te re nach miej skich,
szcze gól nie w miej scach, w któ rych bra ku je wol nej prze strze ni 

Ko par ka wy po sa żo na jest w naj lep szą w tej kla sie ma szyn nie zwy kle prze stron ną
i do sko na le izo lo wa ną ka bi nę ci śnie nio wą

https://www.casece.com/emea/pl-pl
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W kon struk cji Hy dra di ga w rok
po ofi cjal nym de biu cie za szła
zmia na. Istot na, acz kol wiek
ocze ki wa na. Ma szy na od po -
cząt ku pro jek to wa na by ła bo -
wiem z my ślą o za sto so wa niu
sil ni ka EcoMAX speł nia ją ce go
fi nal ną nor mę emi sji spa lin
Tier 4. I tak też uczy nio no,
a zmia na jed nost ki na pę do wej
po cią gnę ła za so bą tak że ko -
niecz ność mo der ni za cji ukła -
du wy de cho we go oraz do po -
sa że nie ma szy ny w zbior nik
i sys tem do zu ją cy AdBlu.
A resz ta? Resz ta bez zmian,
kon struk to rzy JCB wy szli ze
słusz ne go ską di nąd za ło że nia,
że nie ma po wo du ulep sza nia
per fek cyj nie dzia ła ją ce go me -
cha ni zmu. I trud no nie przy -
znać im ra cji, lep sze jest prze -
cież wro giem do bre go. Trud -
no zresz tą wy obra zić so bie,
jak moż na by by ło po pra wić
pa ra me try Hy dra di ga w za kre -
sie wi docz no ści z ka bi ny, sta bil -
no ści, zwrot no ści i ła two ści
prze miesz cza nia. 
Z gó rą rocz na ob ser wa cja pra -
cy Hy dra di gów po twier dzi ła
za sad ność zin te gro wa nia ca ło -
ści ukła du na pę do we go i pom -
py hy drau licz nej w pod wo ziu.
Sil nik na pę dza ją cy ma szy nę

ulo ko wa no aż pół to ra me tra ni -
żej niż ma to miej sce w ty po -
wych kon struk cjach. Jed nost -
ka na pędo wa ze spo lo na ze
zbior ni kiem pa li wa zna la zła miej -
sce z bo ku pod ka bi ną, co oka -
zu je się ko lej nym wiel ce prak -
tycz nym roz wią za niem. Dzię ki
te mu ope ra tor Hy dra di ga cie szy
się do sko na łą wi docz no ścią
z ka bi ny. W do słow nie każ dym
kie run ku, na wszyst kie ko ła
oraz le miesz ma szy ny. 
Spe cy ficz ne po sa do wie nie jed -
nost ki na pę do wej ma tak że tę
za le tę, że po zwo li ło na ob ni że -
nie środ ka cięż ko ści ko par ki.

Dzię ki te mu oraz za sto so wa -
niu  zna ne go z ła do wa rek te -
le sko po wych pod wo zia Lo -
adall oraz bliź nia czych kół Hy -
dra dig wy róż nia się sta bil no -
ścią i nad zwy czaj ny mi wła ści -
wo ścia mi trak cyj ny mi. Ope ra -
to rzy chwa lą też je go zwrot -
ność i ła twość wy ko ny wa nia
ma new rów. Pod czas jaz dy
po dro gach ope ra tor in no wa -
cyj nej ko par ki wy bie ra tryb
dwóch kół skręt nych. Cztery
koła  skręt ne spraw dzają się
doskonale pod czas pra cy
na ogra ni czo nej prze strze ni,
podczas gdy tryb „kra ba” jest

wielce pomocny przy wy ko ny -
wa niu ma new rów, na przy kład
pod czas prac pro wa dzo nych
wzdłuż ścia n bu dyn ków.
In ży nie ro wie JCB wy po sa ży li
ko par kę w po dwój nie ła ma ne
ra mię po zwa la ją ce pod nieść
to nę ła dun ku na peł nym wy -

się gu. War to pod kre ślić, że
ni gdy nie dzie je się to kosz -
tem sta bil no ści ma szy ny.
Po sia da ją cy na pęd hy dro sta -
tycz ny na wszyst kie ko ła Hy -
dra dig mo że prze miesz czać
się po mię dzy pla ca mi bu do wy
z im po nu ją cą pręd ko ścią
do 40 km/h. In no wa cyj na ko -
par ka spraw dza się tak że w ro -
li… cią gni ka. Ope ra tor mo że
bo wiem sko rzy stać z za pro jek -
to wa nej spe cjal nie dla Hy dra -
di ga przy cze py umoż li wia ją cej
trans por to wa nie za ma szy ną
do dat ko we go osprzę tu i ma te -
ria łów eks plo ata cyj nych. 
Kon struk to rzy JCB za dba li
o ła twość ob słu gi ser wi so wej.
Sze ro ko otwie ra na po kry wa
za pew nia nie skrę po wa ny do -
stęp z po zio mu grun tu za rów -
no do ko mo ry sil ni ka, jak
i pod ze spo łów ukła du chło -
dze nia. Czyn no ści zwią za ne
z okre so wą ob słu gą tech nicz -
ną Hy dra di ga od by wa ją się
co pięć set go dzin pra cy. Tak
moc no wy dłu żo ne in ter wa ły
po mię dzy prze glą da mi ma ją
rów nież wpływ na ogra ni cze -
nie cza su bez pro -
duk tyw nych po sto -
jów ma szy ny. 

MASZYNY BUDOWLANE

JCB – pełen wrażeń rok z Hy dra di giem 
Ko ło wa ko par ka JCB Hy dra dig ro bi co raz więk szą fu ro rę. Ma szy na, nie
bez ra cji okre śla na mia nem in no wa cyj ne go no śni ka osprzę tu, mo że pra -
co wać z kil ku dzie się cio ma na rzę dzia mi ro bo czy mi. Trud no do praw dy wy -
my śleć za da nie, któ re mu Hy dra dig nie był by w sta nie po do łać

www.interhandler.pl

Tryb „kra ba” ułatwia operatorowi wy ko ny wa nie ma new rów i jest wprost niezastąpiony
pod czas prac pro wa dzo nych wzdłuż prze szkód, ta kich jak ścia ny bu dyn ków

Dzięki specyficznej konstrukcji nadwozia, operator zy skał moż li wość nie skrę po wa nej ob -
ser wa cji ob sza ru ro bo cze go wo kół ma szy ny, tak że za jej ka bi ną

In no wa cyj na ko par ka spraw dza się tak że w ro li… cią gni ka. Ope ra tor mo że bo wiem
sko rzy stać ze skon stru owa nej spe cjal nie dla Hy dra di ga przy cze py 

http://www.interhandler.pl/
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Bu do wa ar te rii, któ ra zo sta nie
od da na do użyt ku w kwiet niu
przy szłe go ro ku, wkra cza
wła śnie w de cy du ją cą fa zę.
Jed nym z klu czo wych pod -
wy ko naw ców bu du ją cych pu -
ław ską ob wod ni cę jest fir ma
Paw li ca Bu dow nic two Dro go -
we. Przy wy ko ny wa niu wy ma -
ga ją cych prac kon struk cyj -
nych od po nad sze ściu lat
wy ko rzy stu je ona rów niar kę
RD -165H wy pro du ko wa ną
przez sta lo wo wol ską Mi stę.
Ma szy na o cię ża rze ro bo -
czym 14.300 kg nie na le ży co
praw da do naj więk szych, ale
na wet pod czas in ten syw nej

eksploatacji w trud nych wa -
run kach osią ga du żą wy daj -
ność. Za rów no ope ra tor ma -
szy ny, jak i kie row ni cy bu do -
wy pod kre śla ją wy so ką pre -
cy zję jej dzia ła nia. Na ten klu -
czo wy dla rów nia rek pa ra metr
ro bo czy nie ba ga tel ny wpływ
ma pra wi dło we dzia ła nie ukła -
du ob ro tu le mie sza środ ko we -
go. W rów niar ce RD -165H
opar to go na dwóch umiesz -
czo nych na ob rot ni cy si łow ni -
kach hy drau licz nych współ -
pra cu ją cych z prze kład nią zę -
ba tą. Roz wią za nie to umoż li -

wia ope ra to ro wi bły ska wicz ne
ob ró ce nie le mie sza i usta wie -
nie go w żą da nej po zy cji.
W po łą cze niu z płyn nym ru -
chem na rzę dzia po zwa la to
osią gnąć naj wyż szą do kład -
ność przy ro bo tach wy ma ga -
ją cych du żej pre cy zji. 
Ope ra tor rów niar ki chwa li jej
hy drau li kę. Opar ty na osio wej
pom pie tło ko wej o zmien nej
wy daj no ści współ pra cu ją cej
z czuj ni ka mi ob cią że nia i kie -
run ko wy mi za wo ra mi kon tro l -
ny mi układ hy drau li ki ro bo czej
ty pu Lo ad -Sen sing re agu je

bły ska wicz nie na wet przy ni -
skich ob ro tach sil ni ka. Wy ko -
rzy stu jąc ten fakt oraz pre cy zję
dzia ła nia ukła du ob ro tu le mie -
sza środ ko we go moż na do po -
sa żyć ma szy nę w spe cja li -
stycz ny sys tem ste ro wa nia pra -

cą za pew nia ją cy kon tro lę wy -
so ko ści i spad ku wy ko ny wa -
nych po wierzch ni. W dzi siej -
szych cza sach in sta la cja sys -
te mu ste ro wa nia pra cą sta no -
wi już wy móg przy re ali za cji
pre cy zyj nych prac, któ re mu -
szą być wy ko na ne z naj wyż szą
do kład no ścią. Jej osią gnię cie

za pew nia kon struk cja rów niar -
ki opar ta na dwóch po łą czo -
nych prze gu bo wo ra mach. Kąt
ła ma nia wy no szą cy ±27° za -
pew nia bo wiem ma szy nie
opty mal ną ste row ność i dość
do brą zwrot ność. 
Przy pro duk cji rów niar ki Mi sta
sto su je wy łącz nie pod ze spo -
ły po cho dzą ce od re no mo wa -
nych dostaw ców. I tak ma -
szy nę na pę dza ste ro wa ny
elek tro nicz nie sil nik Cum -
mins, kon struk to rzy wy ko rzy -
sta li po nad to układ hy drau -
licz ny Bosch -Re xroth,  skrzy nię
prze kła dnio wą ZF Pas sau czy
mo sty na pę do we NAF. Na pęd
kół osi przed niej re ali zo wa ny
jest za po śred nic twem sil ni ków
hy dro sta tycz nych Po cla in Hy -
drau lics. Peł nią one ro lę na pę -
du po moc ni cze go pod czas wy -
ko ny wa nia za dań w cięż kich
wa run kach te re no wych. 
W opi nii ope ra to ra rów niar ka
RD -165H nie ustę pu je ma szy -
nom re no mo wa nych ma rek.
Choć ma już dzie sięć lat i pra -
cu je in ten syw nie, wła ści ciel
nie za mie rza wy mie niać jej
na no wy mo del. Za miast te go
zde cy do wał się prze pro wa -
dzić grun tow ny re mont ma -

szy ny. In ter wen cji ser wi su wy -
ma gał przede wszyst kim sil -
nik i układ ob ro tu le mie sza.
Ska so wa nie lu zów po zwo li ło
przy wró cić sta lo wo wol skiej
rów niar ce peł ną pre -
cy zję dzia ła nia i opty -
mal ną wy daj ność. 

MASZYNY BUDOWLANE

Pol ska Mi sta buduje polską drogę!
Pol ska dro ga bu do wa na przez pol ską fir mę, na do da tek uży wa ją cą pol -
skiej rów niar ki? Czy sta abs trak cja? Wca le nie, ta ki wła śnie ob ra zek za -
ob ser wo wa li śmy na bu do wie dru giej nit ki ob wod ni cy Pu ław. Przy zna -
je my, wi dok to rów nie rzad ko spo ty ka ny, co przy jem ny dla oka… 

www.mista.eu

W ukła dzie le mie sza środ ko we go si łą od po wie dzial ną za ob rót są dwa si łow ni ki
hy drau licz ne umiesz czo ne na ob rot ni cy, współ pra cu ją ce z prze kład nią zę ba tą

Ope ra tor rów niar ki nie na rze ka na wa run ki pra cy. Wnę trze ka bi ny ma szy ny jest 
kli ma ty zo wa ne i do brze chro nio ne przed za py le niem

Kon struk cja rów niar ki opar ta zo sta ła na dwóch po łą czo nych ze so bą prze gu bo wo 
ra mach. Kąt ła ma nia ±27° za pew nia do sko na łą ste row ność i zwrot ność ma szy ny

http://mista.eu/
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Hy un dai Con struc tion Equ ip -
ment Eu ro pe zgła sza co raz
więk sze aspi ra cje. Ko re ań ski
kon cern pro du ku je w chwi li
obec nej po nad set kę mo de li
cięż kie go sprzę tu, w tym bar -
dzo wy so kiej ja ko ści ko par ki
hy drau licz ne i ła do war ki ko ło -
we. Ko re ań ski kon cern sprze -
da ją ce swe pro duk ty po przez
spe cja li stycz ną sieć stu czter -
dzie stu de ale rów w po -
nad trzy dzie stu kra jach sta le

po sze rza swą ofer tę. Ostat nio
do ofer ty włą czo na zo sta ła
dwu dzie sto to no wa ła do war ka
ko ło wa HL965 na pę dza na naj -
now szej ge ne ra cji ste ro wa nym
elek tro nicz nie sil ni kiem wy so -
ko pręż nym Cum mins QSL9
roz wi ja ją cym moc 272 KM.
Jed nost ka na pę do wa speł nia
na tu ral nie wy mo gi nor my emi -
sji spa lin Sta ge IV.
Ka bi na ła do war ki im po nu je
kom for tem i prze stron no ścią,
jej po wierzch nia w sto sun ku

do ma szyn Hy un dai Se rii 9a
zo sta ła po więk szo na aż
o dzie sięć pro cent. Miej sce
pra cy ope ra to ra wy po sa żo -
ne w kon struk cje ochron ne
ROPS/FOPS, jest nie tyl ko
w peł ni bez piecz ne, ale tak że
kom for to we. Dzię ki za sto so -
wa niu no wa tor skiej tech no lo -
gii re duk cji ha ła su ka bi na jest
do sko na le wy ci szo na, słuch
ope ra to ra pod czas pra cy
w gło śnym śro do wi sku, ta kim

jak ka mie nio łom czy wy sy pi -
sko śmie ci, nie jest na ra żo ny
na szwank. Na wet pod czas
wie lo go dzin nej, mo no ton nej
pra cy ope ra to ra nie oga ra nia
znu że nie. Ko rzy sta on bo wiem
z wy god ne go, re gu lo wa ne go
wie lo płasz czy zno wo fo te la
i au to ma tycz nej kli ma ty za cji
o zop ty ma li zo wa nej wy daj no -
ści ogrze wa nia i chło dze nia.
Ob słu ga pod sta wo wych funk -
cji ma szy ny nie spra wia naj -
mniej szych pro ble mów. Dźwi -

gnia zin te gro wa ne go re gu la to -
ra elek tro hy drau licz ne go uła -
twia ope ra to ro wi ob słu gę
osprzę tu, co pro wa dzi do pod -
nie sie nia wy daj no ści.
Sys tem mo ni to ro wa nia pra cy
ma szy ny na bie żą co prze ka -
zu je ope ra to ro wi in for ma cje
o sta nie jej pod ze spo łów.
Funk cja ta da je bar dzo du żo
ko rzy ści pod czas pra cy
w trud nych wa run kach, umoż -
li wia bo wiem efek tyw ność wy -

ko rzy sta nia ła do war ki i zna -
czą co po pra wia wy daj no ść.
Ła do war ka HL965 wy po sa żo -
na zo sta ła stan dar do wo
w joy stick ste ro wa nia wy się -
gni kiem, łyż ką i trze cim ob wo -
dem hy drau licz nym. Opcjo -
nal nie, w za leż no ści od przy -
zwy cza jeń ope ra to rów, za mó -
wić moż na ma szy nę w wer sji
ze ste ro wa niem prze łącz ni ka -
mi bądź też dźwi gnia mi. Mo -
ni tor do ty ko wy i re gu la to ry
elek tro hy drau licz ne po zwa la -

ją na za rzą dza nie licz ny mi
funk cja mi ro bo czy mi, ta ki mi
jak „ła god ne za trzy ma nie”,
„prio ry tet łyż ki” i „tryb blo ko -
wa nia wy się gni ka łyż ki”. Pier -
sza z funk cji ni we lu je wstrzą -
sy, re du ku jąc pręd kość
osprzę tu w koń co wym za kre -
sie ru chu. „Ła god ne za trzy -
ma nie” moż na w ra zie po trze -
by zde ak ty wo wać, ko rzy sta -
jąc z mo ni to ra.
Ła do war ka HL965 zo sta ła
stan dar do wo wy po sa żo -
na w sys tem wa żą cy fir my
Hy un dai o do kład no ści ±1%.
Po sia da on moż li wość au to -
ma tycz ne go i ręcz ne go usta -
wie nia, co po zwa la na kon tro -
lę po je dyn czej i łącz nej ma sy
ob cią żeń łyż ki. Wy ni ki po mia -
rów wy świe tla ne są na wie lo -
funk cyj nym ekra nie w ka bi -
nie, a ca ły pro ces mo ni to ro -
wa nia ob cią że nia po zo sta je
na ty le mia ro daj ny, że moż -
na go wy ko rzy stać do za rzą -
dza nia pro duk cją.
Udo sko na lo na łyż ka fir my
Hyundai zo sta ła po sze rzo na,
le piej wy pro fi lo wa na i za bez -
pie czo na przed wy sy py wa niem
się z niej urob ku. Kon struk to rzy
po pra wi li też jej trwa łość, sto -
su jąc w new ral gicz nych ob sza -
rach naj wyż szej ja ko ści stal
trud no ście ral ną.
Ma szy ny z se rii HL są wy po -
sa żo ne w du że fil try po wie -
trza, układ au to ma tycz ne go
usu wa nia py łu i opcjo nal ny
trzy stop nio wy filtr wstęp ny po -
wie trza wlo to we go, co wy dłu -
ża czas eks plo ata cji. Ko mo ra
sil ni ka zo sta ła cał ko wi cie od -
izo lo wa na, co po zwo li ło wy eli -
mi no wać ry zy ko wy wo ła nia
po ża ru przez cia ła ob ce do -
sta ją ce się z ze wnątrz. Wy -
star czy naci śnię cie prze łącz -
ni ka, aby uzy skać peł ny do -
stęp do ko mo ry sil ni ka. Jest
to zu peł nie no wa funk cja, któ -
rej bra ko wa ło w ła do war kach
Hy un dai po przed nich ge ne ra -
cji. W peł ni od su wa na po kry -
wa sil ni ka uła twia też czysz -
cze nie oraz kon ser -
wa cję kry ją cych się
pod nią pod ze spo łów.

MASZYNY BUDOWLANE

Hy un dai HL965 – du ża ła do war ka, du że moż li wo ści 
Hy un dai Con struc tion Equ ip ment po sze rza ofer tę ła do wa rek ko ło wych
o no wy mo del HL965. Ma szy na zo sta ła za pro jek to wa na z my ślą o zwięk -
sze niu wy trzy ma ło ści, wy dłu że niu nie za wod ne go dzia ła nia, zmniej sze -
niu kosz tów ob słu gi i pod nie sie niu wy daj no ści. Przy jej pro duk cji wy ko -
rzy sta no spraw dzo ne i nie za wod ne pod ze spo ły i sys te my 

www.amago.pl

Hyundai HL965 to ładowarka kołowa nadająca się do zastosowania w najtrudniejszych warunkach roboczych. Maszyna idealnie
sprawdza się podczas załadunku kruszyw i materiałów sypkich, takich jak piach lub żwir

http://www.amago.pl/


http://www.amago.pl/
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Fir ma ofe ru je sze ro ką ga mę
pro duk tów – od czę ści ory gi nal -
nych, OEM bez po śred nio
od pro du cen ta na tzw. „pierw -
szy mon taż”, po za mien ni ki
o zróż ni co wa nym po zio mie ce -
no wym – tak aby po zo sta wić
klien to wi moż li wość wy bo ru naj -
ko rzyst niej szej dla nie go opcji. 
Głów ną za le tą za mien ni ków jest
ich niż sza ce na w sto sun ku
do czę ści ory gi nal nej. Nie ozna -
cza to  jed nak, że sta no wią one
gor szy ja ko ścio wo pro dukt.
W więk szo ści przy pad ków są wy -
ko ny wa ne z po dob nej kla sy ma -
te ria łów co ory gi na ły, a róż ni ca
ce no wa wy ni ka je dy nie z ko -
niecz no ści „za pła ce nia za mar kę
i lo go pro duk tu”. Ina czej jest
w przy pad ku za mien ni ków pro -
du ko wa nych ce lo wo w ta ki spo -
sób, aby zmi ni ma li zo wać ich ce -
nę. W tym ce lu do pro duk cji sto -
so wa na jest prost sza tech no lo gia,
ob rób ka, kon struk cja i ma te riał,
z któ re go da na część jest wy ko ny -
wa na. To w ge stii klien ta le ży wy -
bór naj ko rzyst niej szej dla nie go
opcji. Fir ma Ser wis Kop pro po nu -
je czę ści ory gi nal ne i ich za mien -

ni ki róż nych pro gów ce no wych,
tak aby móc za pro po no wać klien -
to wi kom plek so wą ofer tę. 
Klien ci czę sto za da ją py ta nie,
ja kie kon se kwen cje nie sie
za so bą wy bór za mien ni ka
w miej sce ory gi na łu. Za mien ni -
ki do brej ja ko ści nie sta no wią
za gro że nia dla ma szy ny, je że li
są za mon to wa ne zgod nie z in -
struk cją, prze zna cze niem i po -
cho dzą z pewnego źró dła. Ry -
zy ko sta no wią czę ści nie wia do -
me go po cho dze nia, nie prze te -
sto wa ne i nie spraw dzo ne. Ser -
wis Kop w swo jej ofer cie za -
mien ni ków po sia da tyl ko czę ści
naj wyż szej ja ko ści, spro wa dza -
ne tyl ko od spraw dzo nych i za -
ufa nych do staw ców eu ro pej -
skich oraz nie któ rych firm spo za
Eu ro py. Czo ło wy mi pozycjami
w bo ga tej ofer cie za mien ni ków
fir my Ser wis Kop są pro duk ty,
któ rych ja kość w ni czym nie
ustę pu je ory gi na łom, na to miast
ce na jest znacz nie bar dziej kon -
ku ren cyj na wzglę dem nich. 
Waż ną kwe stią i czę sto za da wa -
nym py ta nie jest też wpływ
na gwa ran cję, koszt na pra wy

urzą dze nia czy trwa ło ści czę ści.
Tu nie ma więk szych pro ble -
mów – za mien nik za mon to wa ny
zgod nie z in struk cją, użyt ko wa -
ny zgod nie z prze zna cze niem
oraz od po wied nio eks plo ato wa -
ny nie ma wpły wu na gwa ran cję
i nie wpły wa na zwięk sze nie
kosz tów za ku pu ko lej nych czę -
ści. Je śli część jest prze te sto wa -
na, po cho dzi ze spraw dzo ne go
źró dła a po wyż sze wa run ki są
speł nio ne – nie ma ne ga tyw ne -
go wpły wu na trwa łość i wy daj -
ność ma szy ny czy na zwięk sze -
nie kosz tów jej na pra wy. War to
zwró cić uwa gę na ko niecz ność
wy mia ny ele men tów współ pra -
cu ją cych z da ną czę ścią, tak aby
za gwa ran to wać jej od po wied nie
wa run ki dzia ła nia. Firm Ser wis
Kop, w tro sce o naj lep szą ja kość
ofe ro wa nych pro duk tów, wszyst -
kie spro wa dza ne par tie czę ści,
przed wpro wa dze niem do sprze -
da ży spraw dza i te stu je u za przy -
jaź nio nych ser wi san tów – tak
aby mieć pew ność co do ich ja -
ko ści. Pra cow ni cy dzia łu han dlo -
we go po ma ga ją do brać czę ści
współ pra cu ją ce, któ re wy ma ga -

ją wy mia ny przy mon ta żu no wej
czę ści do ma szy ny. 
Nie zwy kle waż nym aspek tem
w pra wi dło wym funk cjo no wa -
niu ma szy ny są ma te ria ły eks -
plo ata cyj ne i ich re gu lar na wy -
mia na. Ma te ria ły eks plo ata cyj -
ne są nie zbęd ne do pra wi dło -
wej pra cy ma szy ny, a jed no -
cze śnie zu ży wa ją się naj szyb -
ciej. Ponieważ wy ma ga ją re -
gu lar nej wy mia ny, klien ci naj -
czę ściej szu ka ją tych w ni -
skich ce nach. Z dru giej stro ny,
dla klien tów rów nie waż na jest
ich ja kość, gdyż to od czę ści
eks plo ata cyj nych za le ży ży -
wot ność i spraw ność ma szy -
ny. Fir ma Ser wis Kop, chcąc
po łą czyć jed no z dru -
gim – a więc atrak cyj ną ce nę
pro duk tu z naj wyż szą je go ja -
ko ścią – pro po nu je w swo jej
ofer cie – obok ory gi nal nych
czę ści, za mien ni ki do brej ja ko -
ści, ale znacz nie tań sze. Osta -
tecz nie o wy bo rze za wsze de -
cy du je klient, ale
waż ne jest, aby miał
z cze go wy bie rać.

MASZYNY BUDOWLANE

Czę ści ory gi nal ne a za mien ni ki – co war to wy brać?
Fir ma Ser wis Kop z sie dzi bą w Rze szo wie jest nie do ści gnio nym li de rem wśród pol skich dys try -
bu to rów czę ści za mien nych do ma szyn bu dow la nych. Spe cjal no ścią fir my i głów nym pro fi lem
jej dzia łal no ści są czę ści za mien ne do ma szyn JCB i Cat, a za so by ma ga zy no we fir my wzbo ga -
co ne są tak że o sze ro ki asor ty ment czę ści do ma szyn Ko mat su, Vo lvo czy Ca se. Wy bór czę ści,
w aspek cie ory gi nał czy za mien nik? – za wsze po zo sta je wy łącz ną de cy zją klien ta

www.serwis-kop.pl

https://www.serwis-kop.pl/pl/
https://www.serwis-kop.pl/pl/
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Żu raw Pal fin ger PK42002 -SH
jest chęt nie sto so wa ny przez
fir my z bran ży bu dow la nej.
Urzą dze nie na le żą ce do ro dzi -
ny High Per for man ce wy róż nia
się bo wiem wy so kim mo men -
tem udźwi gu przy sto sun ko -
wo nie wiel kiej ma sie wła snej.
Dzię ki po sia da niu sied miu wy -
su wa nych hy drau licz nie sek -
cji urzą dze nie osią ga za -
sięg osiem na stu me trów.
W ta kiej kon fi gu ra cji za pew nia
udźwig 1.500 kg, na to miast

przy naj mniej szym wy się gu
prze miesz czać mo że ła du nek
o ma sie 8.100 ki lo gra mów. 
Kon struk to rzy fir my Pal fin ger
za sto so wa li w żu ra wiu
PK42002 -SH ca ły sze reg in -
no wa cyj nych i prak tycz nych
roz wią zań, któ re w zna czą cy
spo sób zwięk sza ją wy daj -
ność i bez pie czeń stwo pra cy.
Sztan da ro wy przy kład w tym
wzglę dzie sta no wi za awan -
so wa ny układ HPSC (High
Per for man ce Sta bi li ty Con -
trol), któ re go za da niem jest
mo ni to ro wa nie na bie żą co
sta tecz no ści po jaz du. Kon -
tro la od by wa się w za kre -

sie trzy stu sześć dzie się ciu
stop ni i w spo sób płyn ny do -
sto so wu je udźwig do osią -
gnię tej w da nym mo men cie
war to ści roz su nię cia pod pór.
Sys tem po ma ga mak sy mal -
nie wy ko rzy stać udźwig żu ra -
wia w wa run kach unie moż li -
wia ją cych peł ne pod par cie
po jaz du, co ma naj czę ściej
miej sce pod czas pra cy
na ogra ni czo nej prze strze ni. 
W wie lu sy tu acjach nie zwy kle
po moc ny oka zu je się prze prost

zgi na ne go o pięt na ście stop ni
ra mie nia, umoż li wia ją cy wy -
god ne ope ro wa nie żu ra wiem
w ni skich po miesz cze niach
bez oba wy za ha cze nia o strop. 
Układ przy spie szo ne go te le -
sko po wa nia ra mie nia funk cjo -
nu ją cy na za sa dzie wtór ne go
wy ko rzy sta nia ole ju z prze -
strze ni tło czy sko wej w tło ko -
wej w istot ny spo sób uspraw -
nia dzia ła nie urzą dze nia. Dość
po wie dzieć, że pra ca żu ra wia
w fa zie zwięk sza nia dłu go ści
wy się gni ka sta ła się szyb sza
na wet o trzydzieści pro cent.
Przy czy nia się to nie tyl ko
do oszczęd no ści cza su nie -

zbęd ne go do wy ko na nia prac
prze ła dun ko wych, ale tak że
ogra ni cza zu ży cie pa li wa. 
Przy mak sy mal nym wy się gu
i ob cią że niu wy ko rzy sty wa ny
jest układ HPLS (High Po wer
Li fting Sys tem), umoż li wia ją cy
uzy ska nie mak sy mal ne go
udźwi gu przy jed no cze snym
ogra ni cze niu pręd ko ści ru -
chów ro bo czych.
Po szcze gól ne te le sko po wa -
ne sek cje wy się gni ka wy po -

sa żo no w śli zgi te flo no we.
Wy ko na nie ich wła śnie z te -
go ma te ria łu spra wia, że nie
wy ma ga ją one sma ro wa nia
i nie gro ma dzą na swej po -
wierzch ni za nie czysz czeń
przy spie sza ją cych zu ży cie
ca łe go ze spo łu. Ca łość kon -
struk cji grun to wa na jest me -
to dą ka ta fo re zy (KTL) i la kie -
ro wa na prosz ko wo, co gwa -
ran tu je opty mal ne za bez pie -

cze nie przed po ja wia niem się
ognisk ko ro zji, pro mie nia mi
UV oraz po wsta wa niem
uszko dzeń me cha nicz nych.
Wszyst kie prze wo dy hy drau -
licz ne „te le sko pu” umiesz -
czo no we wnę trzu kon struk -
cji, dzię ki cze mu nie są one
na ra żo ne na ze rwa nie.
W wy posa że niu urzą dze nia
zna la zły się jesz cze mię dzy in -
ny mi sys te my RTC oraz SRC.
Pierw szy z nich od po wia da

za au to ma tycz ną re gu la cję na -
pię cia li ny wcią gar ki mon to wa -
nej na ra mie niu głów nym,
przy czym ist nie je moż li wość
błyskawicznego zło że nia żu ra -
wia do po zy cji trans por to wej
z wcią gar ką go to wą do pra cy,
dru gi na to miast ma za da nie
utrzy ma nia sta łej od le -
głości zblo cza od koń -
ca wy się gni ka. 

POJAZDY BUDOWLANE

Pal fin ger do ty ka nie ba!
Mon to wa ne przede wszyst kim na pod wo ziach
sa mo cho dów cię ża ro wych żu ra wie prze no śne
– zwa ne zwy cza jo wo HDS – sta no wią spe cja li za -
cję pro duk cji kon cer nu Pal fin ger AG. Au stria cy
osią gnę li po ziom tech no lo gicz ny gwa ran tu ją cy
wy twa rza nie urzą dzeń naj wyż szej ja ko ści 

www.graco.pl

Sta tecz ność po jaz du w cza sie pra cy żu ra wia za pew nia ją dwie pa ry pod pór. Głów -
ne są zin te gro wa ne z je go pod sta wą, a po moc ni cze za mon to wa ne z ty łu 

Bez ob słu go wy sys tem wy su wu sek cji wy się gni ka i po pro wa dzo ne we wnątrz prze -
wo dy hy drau licz ne ogra ni cza ją ry zy ko wy stą pie nia uszko dzeń me cha nicz nych

Żu raw przenośny Pal fin ger PK42002 -SH dzię ki po sia da niu siedmiu wy su wa nych hy drau -
licz nie sek cji osią ga im po nu ją cy za sięg osiem na stu me trów

http://www.graco.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=201&lang=pol
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No wy pro dukt ME IL LER prze -
szedł pro ces bar dzo do kład -
nych te stów ter mo dy na micz -
nych. Kon struk to rzy fir my nie
za do wo li li się pro stą izo la cją
kon wen cjo nal nych muld -wy -
wro tek. W przy pad ku wy wro -
tek do trans por tu as fal tu po sta -
wi li na sta lo we skrzy nie ty pu
Hal fpi pe. Alu mi nium nie wcho -

dzi ło tu w grę ze wzglę du
na swą wy so ką prze wod ność
ciepl ną, znacz nie wyż szą
od sta li. Pół okrą gła mul da
MEILLER jest na ze wnątrz
w ca ło ści ob ło żo na hy dro fo bo -
wym ma te ria łem izo la cyj nym,
któ ry jest od por ny na wil goć
i zno si tem pe ra tu rę 200°C.
Most ki ter micz ne są sys te ma -
tycz nie eli mi no wa ne, war stwę
izo la cji chro ni trwa ła i sta ran nie
uszczel nio na osło na ze sta li
szla chet nej. Ze wnętrz ne wy ło -
że nie mul dy jest skrę ca ne, że -

by umoż li wić pra ce kon ser wa -
cyj ne przy za in sta lo wa nych
czuj ni kach. Po szy cie ze wnętrz -
ne rów nież moż na ła two wy -
mie nić w przy pad ku uszko dze -
nia. Szcze gól ną sztyw no ścią
wy róż nia ją się ma ją ce kon -
struk cję mem bra no wą ścia -
na przed nia i tyl na. Dla izo la cji
gór nej za bu do wę po kry wa ste -

ro wa na elek trycz nie plan de ka
ter micz na ME IL LER. Utrzy mu -
je ona wy so ką tem pe ra tu rę
w prze strze ni mul dy pod czas
dłuż sze go trans por tu. Za su wa -
ną plan de kę ME IL LER moż -
na ob słu gi wać zdal nie, oszczę -
dza to czas, a kie row cy wcho -
dze nie po dra bi nie. Au to ma -
tycz ny układ ste ro wa nia na -
prę ża i za bez pie cza na cią gnię -
tą plan de kę, jak rów nież umoż -
li wia roz ła du nek ma sy as fal to -
wej bez peł ne go otwie ra nia. 
Wy so kiej kla sy tech ni ka po -

mia ro wa po zwa la nad zo ro -
wać tem pe ra tu rę prze wo żo -
nej mie szan ki w pię ciu punk -
tach. Czuj ni ki po mia ro we są
in sta lo wa ne na ro gach czte -
rech burt i w pod ło dze mul dy.
W każ dej chwi li ope ra tor uzy -
sku je na wskaź ni ku w ra mie
na cze py pięć war to ści po -
mia ro wych oraz śred nią tem -

pe ra tu rę ma te ria łu. Po miar
tem pe ra tu ry od by wa się co
mi nu tę, opcjo nal nie sys tem
Te le ma tik prze ka zu je da ne
oraz po zy cję GPS po jaz du
przez In ter net do od bior cy.
Pro du cent dys po nu je nie za -
leż ną cer ty fi ka cją wła sno ści
izo la cyj nych po jaz du. W trak -
cie pro jek to wa nia no we go
mo de lu zmie nio no prze krój
pół okrą głej mul dy ME IL LER
na rzecz szer szej bla chy pod -
ło go wej, któ ra ma jąc gru bość
pię ciu mi li me trów i ja kość

HB 450 wy trzy mu je nor mal ne
ście ra nie. Za le ta te go roz wią -
za nia po le ga na tym, że śro -
dek cięż ko ści jest prze su nię -
ty ku do ło wi. Mniej ob cią żo ne
bur ty wy ko na ne zo sta ły z bla -
chy o gru bo ści trzech mi li me -
trów, wy so kość za bu do wy
sta je się mniej sza, dla te go
moż na zmniej szyć wy so kość
wsy py wa nia o pięć dzie siąt
mi li me trów. Prze pro jek to wa -
ne zo sta ło tak że za bez pie -
cze nie przed nie pra wi dło -
wym pod jaz dem do roz ście -
ła cza. Do stęp na ja ko opcja
pod no szo na hy drau licz -
nie ścia na tyl na mo że sta no -
wić znacz ne uła twie nie wła -
śnie przy trans por cie as fal tu. 
Szcze gól ną uwa gę kon struk -
to rzy zwró ci li na in sta la cję
elek trycz ną. Na cze py ter mo -
izo lo wa ne otrzy ma ły no we,
bar dzo do brze izo lo wa ne
oka blo wa nie oraz opcjo nal ne
oświe tle nie LED. 
Zop ty ma li zo wa no tak że kon -
struk cję pod wo zia no wych
na czep -wy wro tek ME IL LER.
Po przecz ni ce i ich po łą cze nia
zo sta ły prze pro jek to wa ne tak,
że by po pra wić sta bil ność
i trwa łość. Utrzy ma no przy tym
ko rzyst ny bi lans ła dow no ści
w sto sun ku do ma sy wła snej
po jaz dów, dzię ki któ re mu pro -
duk ty ME IL LER nie ma ją po -
rów na nia z kon ku ren cją. 
Wszyst ki mi funk cja mi no wych
na czep -wy wro tek na ży cze nie
na byw cy ste ro wać moż -
na zdal nie. Ko men dy dla
ukła du hy drau licz ne go
i wszyst kich in nych funk cji
wy sy ła ne są bez za kłó ceń
dro gą ra dio wą. Ob słu ga pi lo -
ta zdal ne go ste ro wa nia jest
bar dzo pro sta, ja sno ozna ko -
wa ne i pod świe tla ne przy ci ski
moż na ob słu gi wać tak że
w rę ka wi cach ro bo czych.

Ter mo izo lo wa na wy wrot ka ME IL LER do bu do wy dróg
Na cze py -wy wrot ki z ter mo izo la cją fir my ME IL LER spraw dza ją się do sko na le w budownictwie
drogowym. Ich sto so wa nie sku tecz nie za po bie ga wy chła dza niu as fal tu i nie rów no mier nej
tem pe ra tu rze mie szan ki do star czo nej do dal szej ob rób ki. A wia do mo prze cież, że je dy nie
sta ła i wy so ka tem pe ra tu ra mie szan ki as fal to wej do star cza nej do wy ko naw cy dro gi przy czy -
nia się do wy ko na nia na wierzch ni o za kła da nej, naj wyż szej ja ko ści 
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Termoizolowane na cze py -wy wrot ki ME IL LER spraw dza ją się do sko na le w budownictwie drogowym. Ich sto so wa nie sku tecz nie
za po bie ga wy chła dza niu i nie rów no mier nościom tem pe ra tu ry transportowanej mie szan ki asfalowej 



Tak że funk cje ste ro wa nia
elek trycz nej plan de ki oraz hy -
drau licz nej ścia ny tyl nej są
zin te gro wa ne z sys te mem
zdal ne go ste ro wa nia. Elek tro -
nicz ne ste ro wa nie wy wro tem,
dzię ki do dat ko we mu ukła do -
wi elek tro nicz ne mu na cze py,
jest na bie żą co mo ni to ro wa -
ne, co za po bie ga nie pra wi -
dło wej ob słu dze po jaz du.
W ten spo sób za po bie ga się
tak że przy pad ko we mu wy jaz -
do wi wy wrot ki z z pod nie sio -
ną skrzy nią na dro gę pu blicz -
ną. Je że li kie row ca ja dąc
z pod nie sio ną mul dą przy -
spie szy do osiem na stu ki lo -
me trów na go dzi nę, to je go
po jazd zo sta nie nie zwłocz nie
au to ma tycz nie za trzy ma ny. 
No wy elek tro nicz ny sys tem ste -
ro wa nia zwięk sza nie tyl ko
kom fort ob słu gi po jaz du. In te li -
gent ne po wią za nie kie ro wa nia
funk cja mi za bu do wy ze ste row -
ni ka mi sil ni ka po zwa la tak że
uzy skać istotne oszczęd no ści
pa li wa oraz zmniej szyć po ziom
hałasu i emi sji do atmosfery

sub stan cji szko dli wych w ga -
zach wy de cho wych.
Przy opusz cza niu skrzy ni wy -
wrot ki, o ile za bu do wa nie wy -
ma ga ci śnie nia hy drau licz ne -
go, sil nik po jaz du au to ma -
tycz nie wra ca do pra cy
na bie gu ja ło wym bez ob cią -
że nia. Je że li kie row ca włą czy
przy tym funk cję „bez piecz ne
opusz cza nie”, to w tym mo -

men cie mo że się już skon -
cen tro wać wy łącz nie na jeź -
dzie. Oszczę dza przy oka zji
czas, przy po mo cy tej funk cji
rów no czter dzie ści pięć se -
kund szyb ciej po roz ła do wa -
niu prze wo żo nej ma sy as fal -
to wej jest zno wu w dro dze.
Je że li ty go dnio wo w ru chu
na krót kim od cin ku uzy ska
się czter dzie ści mi nut al bo je -

den prze wóz wię cej, da je to
wzrost wy daj no ści wy no szą cy
nie mal że dwa pro cent.
Już przy wjeż dża niu do stre fy
za ła dun ku kie row ca ob słu gu -
je elek trycz ną za su wa -
na plan de kę. Otwie ra i za my -
ka się ona w oko ło dwa dzie -
ścia se kund. Jed no cze śnie
oszczę dza pa li wo gdyż za -
mknię ta plan de ka po pra wia
ae ro dy na mi kę wy wrot ki,
niezależnie od tego, czy jest
ona załadowana, czy nie.
Zwra ca się ona, przy kon se -
kwent nym wy ko rzy stywa niu,
już po niedługim cza sie. 
Pierw szą w Pol sce na cze pę
ter mo izo lo wa ną ME IL LER do -
star czo no do fir my Wło dan
zaj mu ją cej się za rów no trans -
por tem, jak i bu do wą dróg.
Po pra wa ja ko ści ma sy bi tu -
micz nej ma dla niej klu czo we
zna cze nie. Za pew nia bo wiem
uzy ska nie od po wied niej ja ko -
ści na wierzch ni dro go -
wej, ale tak że ren tow -
ność trans por tu.
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www.meillerpolska.pl

Pierw sza w Pol sce na cze pa ter mo izo lo wa na ME IL LER trafiła do fir my Wło dan zaj -
mu ją cej się za rów no trans por tem, jak i bu do wnictwem drogowym

https://www.meiller.com/?L=2
https://www.meiller.com/?L=2
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Na sza re dak cja po sta no wi ła
zwe ry fi ko wać po wyż sze de -
kla ra cje pro du cen ta. W tym
ce lu przez dwa ty go dnie bacz -
nie przy glą da li śmy się pra cy
czte ro osio wej wy wrot ki tyl noz -
sy po wej z ukła dem na pę do -
wym 8x4 oraz roz wi ja ją cym
moc 450 KM sil ni kiem. Po jazd
(mo del AD 410T45) słu żył
do wy wo że nia mas ziem nych
z dwóch sze ro ko prze strzen -
nych wy ko pów o łącz nej ob ję -
to ści się ga ją cej trzy dzie stu
dwóch ty się cy me trów sze -
ścien nych. Kur su jąc po mię -
dzy pla cem bu do wy i skła do -
wi skiem w cią gu dwóch ty go -
dni sa mo chód po ko nał po -
nad dwa ty sią ce ki lo me trów
w bar dzo zróż ni co wa nych wa -
run kach te re no wych. Da ło to
do bre pod sta wy do je go rze -
tel nej oce ny, tak pod wzglę -
dem wła ści wo ści trak cyj nych,
jak i kosz tów pa li wa.
Po jazd na pę dza ny jest sze -
ścio cy lin dro wym sil ni kiem
rzę do wym Cur sor 13 o po -
jem no ści 12,9 dm3, w wer sji
roz wi ja ją cej moc 331 kW 
(450 KM) i mak sy mal ny mo -
ment 2.200 Nm w sze ro kim za -
kre sie od 970 do 1.440 ob ro -
tów na mi nu tę. Jed nost ka na -
pę do wa wy po sa żo na jest we
wtrysk bez po śred ni ze wspól -
ne go ko lek to ra (com mon ra il),
tur bo sprę żar kę oraz chłod ni cę
po wie trza do ła do wu ją ce go.
Speł nia nor mę emi sji spa lin
Eu ro VI dzię ki za sto so wa niu
ukła du SCR (HI -SCR) i pa syw -
ne go fil tra czą stek sta łych.
Dzię ki ta kie mu roz wią za niu,
zu ży cie pa li wa utrzy mu je się
na po dob nie ni skim po zio mie,
jak ma to miej sce w sil ni kach
speł nia ją cych nor mę emi sji
spa lin Eu ro V. Do dat ko wą za -
le tą jest brak ko niecz no ści
ak tyw nej re ge ne ra cji fil tra

DPF i wy ni ka ją ca z te go moż -
li wość za po bie ga nia nad -
mier ne mu wzro sto wi tem pe -
ra tu ry ga zów wy lo to wych.
Brak ko niecz no ści do pa la nia
czą stek sta łych spra wia, że
po jazd mo że być eks plo ato -
wa ny prak tycz nie w każ dych
wa run kach nie sta no wiąc za -

gro że nia po ża ro we go. Dla te -
go w każ dej chwi li moż na nim
wje chać do tu ne lu, miejsc o du -
żym za py le niu czy stref za gro że -
nia wy bu chem, ja ki mi są
na przy kład sta no wi ska tan -
ko wa nia. Układ wy ko rzy sty -
wa ny przez Ive co za po bie ga
tak że ry zy ku uszko dze nia na -
wierzch ni spo wo do wa ne mu
wy so ką tem pe ra tu rą ukła du
wy de cho we go oraz wzro sto -
wi ha ła su sil ni ka pra cu ją ce go
w try bie wy mu szo nej re ge ne -
ra cji. Wy eli mi no wa nie z kon -
struk cji ukła du re cyr ku la cji
spa lin po zwo li ło kon struk to -
rom na istot ne ob ni że nie ma -
sy wła snej pod wo zia oraz, co
uła twia pra cę kon struk cyj ne
oraz mon taż za bu dów.
W opi sy wa nym po jeź dzie na -
pęd na ze spo lo ną tyl ną oś
o prze ło że niu 4,23 i zwol ni ca -
chi w pia stach kół prze no szo -
ny jest za po śred nic twem

POJAZDY BUDOWLANE

Ive co Trak ker? Bu dow la niec po twier dza za le ty!
Ive co Trak ker jest po jaz dem szo so wo -te re no wym, speł nia ją cym naj -
wyż sze wy ma ga nia w za kre sie kom for tu, bez pie czeń stwa, eko lo gii oraz
tak nie zwy kle istot nej w bran ży bu dow la nej wy daj no ści. Sa mo chód
z po wo dze niem na da je się do eks plo ata cji w każ dym kli ma cie i w każ -
dym te re nie, od dróg utwar dzo nych, po cał ko wi te bez dro ża…

Dla speł nie nia nor my Eu ro VI, w sil ni ku
Cur sor 13 za sto so wa no tyl ko układ
SCR. Za pew nia on efek tyw ność pro ce -
su spa la nia oraz ni skie zu ży cie pa li wa

Spód ka bi ny wy ło żo ny zo stał gru bą ma -
tą wy głu sza ją cą. Dzię ki te mu we wnę -
trzu jest bar dzo ci cho, co po pra wia
kom fort pra cy kie row cy

Otwo ry wle wo we zbior ni ków wy rów -
naw czych ukazują  się po pod nie sie -
niu przed niej atra py, pod trzy my wa nej
za po mo cą sprę żyn ga zo wych

Ze spo lo ne osie tyl ne za wie szo no wah li wie
na pół e lip tycz nych re so rach wie lo pió ro -
wych. U do łu znaj dzie my przy nich czte ry
drąż ki pro wa dzą ce, u gó ry dwa re ak cyj ne

W cią gu dwóch ty go dni ob ser wo wa ny przez nas Ive co Trak ker po ko nał po nad dwa ty sią ce ki lo me trów, po czę ści w bar dzo
trud nych wa run kach te re no wych. Oce na po jaz du pod wzglę dem wła ści wo ści trak cyj nych i kosz tów pa li wa wy pa dła po zy tyw nie



http://www.iveco.com/poland/Pages/Home-Page.aspx
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ręcz nej, szes na sto stop nio wej
skrzy ni bie gów ZF 16S2220TO.
Pod czas jaz dy w trud nym te -
re nie, co w przy pad ku po jaz -
du bu dow la ne go zda rza się
dość czę sto, kie row ca mo że
wspo móc się wzdłuż ną i po -
przecz ny mi blo ka da mi me -
cha ni zmów róż ni co wych.
Do ich ob słu gi słu ży po krę tło
wy mu sza ją ce pra wi dło wą ko -
lej ność w ich za łą cza niu. 
Nie ja ko tra dy cyj nie atu tem
Trak ke ra jest wy trzy ma ła ra ma
i za wie sze nie. W po jeź dzie za -
sto so wa no po dłuż ni ce o wy -
mia rach 309 x 80 x 10 mi li me -
trów, w kształ cie li te ry C. Je śli
cho dzi o za wie sze nie, przy obu
przed nich osiach o no śno -
ści 8.500 kg wy ko rzy sta no trój -
pió ro we re so ry pa ra bo licz ne
o gru bo ści trzy dzie stu mi li me -
trów. Współ pra cu ją one z dwo -
ma amor ty za to ra mi i sta bi li za -
to rem o prze kro ju czter dzie stu
pię ciu mi li me trów. Ze spół
dwóch osi tyl nych o no śno ści
po trzy na ście ton każ da jest za -
wie szo ny wah li wie na pół e lip -
tycz nych re so rach wie lo pió ro -
wych, z czte re ma dol ny mi
drąż ka mi pro wa dzą cy mi i dwo -
ma gór ny mi drąż ka mi re ak cyj -
ny mi w ukła dzie V. W tym przy -
pad ku sta bi li za tor jest nie co
sztyw niej szy, je go prze krój wy -
no si pięć dzie siąt mi li me trów.
W ce lu za pew nie nia naj lep szej
skutecz no ści ha mo wa nia, a jed -
no cze śnie ogra ni cze nia kosz -
tów eks plo ata cji, przy przed nich
osiach za mon to wa no me cha ni -
zmy tar czo we, przy tyl -
nych – bęb no we. Pod czas po -
ko ny wa nia dłuż szych zjaz dów
kie row ca mo że sko rzy stać
z dwu stop nio we go ha mul ca
sil ni ko we go. Co waż ne, mo że
go uży wać na wet przy do jeź -
dzie do skrzy żo wań lub chcąc
cał ko wi cie za trzy mać po jazd.
Ive co Trak ker zo stał wy po sa żo ne
w dzien ną ka bi nę ty pu Hi -Land
o sze ro ko ści 2.280 i dłu go -
ści 1.600 mi li me trów. Choć to
naj krót sza do stęp na „szo fer -
ka”, za pew nia du ży za kres re -
gu la cji wzdłuż ne go po ło że nia
fo te li, jed no cze śnie po zo sta -
wia jąc miej sce przy tyl nej ścia -

nie na nie zbęd ne przed mio ty,
ta kie jak na przy kład pod no -
śnik, ga śni ca czy ze staw na rzę -
dzi. Na tyl nej ścia nie ka bi ny
umiesz czo no trzy okna, któ re
nie tyl ko do świe tla ją wnę trze, ale
po zwa la ją tak że na ob ser wa cję
pod no sze nia skrzy ni. Przy twier -
dzo ne do tyl nej ścia ny ha czy ki
po zwa la ją od wie sić ubra nie,
a prak tycz na kon so la umoż li wia
prze cho wy wa nie ap tecz ki, bu te -
lek z na po ja mi oraz za kła da nej
na kie row ni cę pod kład ki do wy -
peł nia nia do ku men tów. Ta bli ca
roz dziel cza jest przej rzy ście roz -
pla no wa na i nie bra ku je w niej
prak tycz nych schow ków na drob -
ne przed mio ty. Wy ko na no ją
z ma te ria łów o wy so kiej ja ko ści,
któ re sprzy ja ją utrzy ma niu po -
rząd ku we wnę trzu.
De ska roz dziel cza Trak ke ra jest
roz pla no wa na w zgo dzie z za -
sa da mi er go no mii. Wy ko na no
ją z ma te ria łów o wy so kiej ja ko -
ści. Nie za bra kło w niej prak -
tycz nych schow ków na drob ne
przed mio ty, co sprzy ja utrzy -
ma niu po rząd ku w ka bi nie.
Kierowcy jeżdżący Trakkerem
zgodnie uznali, że jego wnętrze
przeszło pozytywną ewolucję
i wie le korzystnych zmian.
Sa mo chód wy po sa żo no w tyl -
noz sy po wą skrzy nię sa mo wy ła -
dow czą mar ki El bo, któ rej bur ty
wy ko na ne zo sta ły ze sta li Do -
mex 650, a pod ło ga sta li Har -
dox 450. Kon struk cja za bu do wy
obej mu je wie le ele men tów uła -
twia ją cych co dzien ną eks plo ata -
cję po jaz du. Za przy kład mo gą
po słu żyć er go no micz ne, ła two
skła da ne dra bin ki wej ścio we,
sze ro ki sta bi li za tor no ży co wy,
roz miesz czo ne wzdłuż ra my
po śred niej pod kład ki ela sto -
me ro we czy w koń cu pod -
skrzy nio we urzą dze nie wi bru -
ją ce. To ostat nie jest nie zwy -
kle po moc ne w cał ko wi -
tym opróż nie niu skrzy ni ła dun ko -
wej z przy wie ra ją ce go urob ku. By
po zbyć się po zo sta ło ści ła dun ku,
kie row ca mu si je dy nie uru cho -
mić przy ci skiem na ta bli cy roz -
dziel czej umiesz czo ny
pod pod ło gą skrzy ni ła -
dun ko wej wi bra tor.

POJAZDY BUDOWLANE

www.iveco.pl

Przód pod wo zia za bez pie czo no po łą -
czo ną ze zde rza kiem so lid ną pły tą na -
jaz do wą, któ ra chro ni przed uszko dze -
niem osło nię te nią czę ści pod ze spo ły 

Kom for to wy fo tel ze zin te gro wa nym
za głów kiem i pa sem bez pie czeń stwa
ma od po wied nią twar dość i sze ro ki
za kres re gu la cji położenia

Dzię ki uni ka to wej dra bin ce za mon to -
wa nej na ro gu skrzy ni, do stęp do jej
wnę trza jest moż li wy bez ko niecz no -
ści wdrapywania się na ka bi nę

Pojazd wy po sa żo no w sys tem Ive con -
nect, umoż li wia ją cy ste ro wa nie mul -
ti me dia mi, na wi ga cją oraz usłu ga mi
zwią za ny mi z za rzą dze niem flo tą

Umiesz czo ne pod skrzy nią urzą dze -
nie wi bru ją ce uła twia wy ła du nek przy -
wie ra ją ce go urob ku. Uru cha mia się
je przy ci skiem na ta bli cy roz dziel czej

Wy so ko umiesz czo ny wlot po wie trza
kie ro wa ne go do sil ni ka chro ni układ
fil tra cji przed wy do sta ją cym się spod
przed nich kół po jaz du ku rzem

Brak utwar dzo ne go pod ło ża za rów no w miej scu za ła dun ku, jak i wy ła dun ku urob -
ku nie był jed nak dla Trak ke ra żad nym utrud nie niem

http://www.iveco.com/poland/Pages/Home-Page.aspx
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Dzię ki wy jąt ko wej twar do ści
i udar no ści bla cha Har dox wy -
zna cza świa to wy stan dard dla
sta li od por nych na ście ra nie.
Jej uni ka to we wła sno ści spra -
wia ją, że mo że ona słu żyć tak -
że ja ko ele ment no śny w wie -
lu za sto so wa niach. Otwie ra to
no we moż li wo ści in no wa cyj -
ne go pro jek to wa nia za bu dów.
Kon struk to rzy mo gą ogra ni -
czyć ich wa gę. By naj mniej nie
dzie je się to kosz tem ogra ni -
cze nia efek tyw no ści eks plo -
ata cji, bez pie czeń stwa czy
skró ce nia okre su bez a wa ryj -
ne go użyt ko wa nia. Sto so wa -
nie sta li Har dox prze kła da się
tak że na więk szą wy daj ność
po jaz dów za bu do wa nych z jej
wy ko rzy sta niem. Lżej sza za -
bu do wa po zwa la zwięk szyć

ła dow ność po jaz du. Da je to
moż li wość prze wie zie nia
więk sze go ła dun ku, co w do -
bie ro sną cych kosz tów trans -
por tu sta je się szcze gól nie
istot ne. Do dat ko wo ma tak że
aspekt eko lo gicz ny. Ten sam

ła du nek prze wieźć moż -
na bo wiem przy istot nie ogra -
ni czo nej licz bie kur sów. Po -
zwa la to ogra ni czyć zu ży cie
pa li wa, a tym sa mym po ziom
emi sji szko dli wych sub stan cji
zawartych w spalinach.

Na wet naj bar dziej agre syw ne
śro do wi sko nie za gro zi kon -
struk cji wy ko na nej z uży ciem
trud no ście ral nej sta li Har dox.
Jest ona bowiem ma te ria łem
o naj wyż szych pa ra me trach
wy trzy ma ło ścio wych, co za -
pew nia bez piecz ne i dłu go -
trwa łe użyt ko wa nie za bu do wy.
Fir my za bu do wu ją ce spe cja -
li stycz ne po jaz dy, wy ko rzy sty -
wa ne w wy jąt ko wo trud nych
warunkach eks plo ata cyj -
nych, ce nią so bie tak że sprę -
ży stość sta li Har dox. Za bu do -
wy sa mo cho dów pra cu ją -
cych w ko pal niach su row ców
skal nych pod czas trans por tu
twar de go surowca o wy so kiej
frak cji są szcze gól nie na ra żo -
ne na zu ży cie. W przy pad ku
skrzy ni ła dun ko wej wy ko na -
nej z uży ciem sta li Har dox
ener gia ki ne tycz na ude rzeń
jest opty mal nie roz pra sza na.
Za pew nia to wy dłu że nie ży -
wot no ści wszyst kich
new ral gicz nych ele -
men tów za bu do wy.

Stal na za bu do wę? To klu czo wa kwe stia!
Wszy scy zna czą cy pro du cen ci za bu dów sto su ją stal Har dox za pew nia -
ją cą do sko na łą wy trzy ma łość i sztyw ność kon struk cji oraz opty ma li za -
cję wa gi za bu do wy. Wła ści wo ści sta li Har dox po zwa la ją na sto so wa nie
cień szych blach, co przy no si ca ły sze reg ko rzy ści

www.hardox.pl

HAR DOX IN MY BO DY jest zna kiem po twier dza ją cym, �że da ny pro dukt zo sta∏ wy -
ko na ny z bla chy HAR DOX, pro du ko wa nej przez hu tę� SSAB Oxelö sund w Szwe cji

http://www.ssab.pl/products/brands/hardox
http://www.ssab.pl/products/brands/hardox
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INSTYTUCJE

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com



CENNIK REKLAM

Krót ka cha rak te ry sty ka

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

Ad re sa ci
Bran ża

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

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

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

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

5/2017 18.09.2017 07.08.2017 21.08.2017
6/2017 17.12.2017 12.11.2017 30.10.2017

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

budowlany
POŚREDNIK For ma ty re klam i ce ny

For mat Szer. x wys. kolor 
mm

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

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

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

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

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

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

IV. ok∏adka 210 x 297 8.500,- z∏

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

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

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

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

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

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

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

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

Da ne tech nicz ne
For mat:

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

182 mm x 260mm 
Licz ba szpalt:

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

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

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

!
Prenumerata - zamówienie 4/2017 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


http://aipcrgdansk2018.org/


http://www.dressta.com/

