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Wacker Neuson Universe

Mecalac na czele koparkowej rewolucji

Case CX245D SR – królowa aglomeracji

Gruntownie zmodernizowany zakład Wacker Neuson w Reichertshofen stał się areną imprezy plenerowej, na której zaprezentowano i pozwolono
do woli testować najnowsze maszyny

Mecalac nigdy nie należał do gigantów wśród
producentów maszyn budowlanych. Nigdy nie
przejawiał też takich ambicji. Zamiast tego niezmiennie stawiał na innowacyjne technologie

Już na pierwszy rzut oka koparka gąsienicowa
Case CX245D SR wyróżnia się zwartą budową.
Możemy być zatem pewni, że maszyna sprawdzi się na miejskich placach budowy
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Trimble na S17 – Lublin bliżej Warszawy!

„Rozrywkowy” Wacker Neuson

JCB – pełen wrażeń rok z Hydradigiem

Firma Pawlica Budownictwo Drogowe wykonując roboty ziemne wykorzystuje kilkadziesiąt
ciężkich maszyn. Wiele z nich wyposażonych
jest w systemy sterowania pracą Trimble

Energylandia nie była z pewnością najdziwniejszym miejscem, w którym oglądaliśmy maszyny budowlane. Wszak swego czasu zdarzyło się to nam w… gorzelni

Kołowa koparka JCB Hydradig robi coraz większą furorę. Maszyna określana mianem innowacyjnego nośnika osprzętu może pracować
z kilkudziesięcioma narzędziami roboczymi
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Duży może więcej!

LiuGong oczekuje szczerości

Polska Mista buduje polskie drogi!

Rozmowa z Piotrem Zoszakiem,
dyrektorem zarządzającym Kiesel Poland

LiuGong Dressta Machinery postanowił poddać swe maszyny testom w rzeczywistych warunkach placów budowy. Na pierwszy ogień
poszła koparka LiuGong 925E

Polska droga budowana przez polską firmę,
na dodatek używającą polskiej równiarki? Abstrakcja? Wcale nie, taki właśnie obrazek zaobserwowaliśmy na budowie obwodnicy Puław
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Liebherr PR 776 – moc innowacji

Cat Command – spychanie z… biura

Duża ładowarka, duże możliwości

Produkowana przez koncern Liebherr hydrostatyczna siedemdziesięciotonowa spycharka wyróżnia się wydajnością, wysokim poziomem bezpieczeństwa i ekonomiczną eksploatacją

Operatorzy spycharek Cat D8T korzystać mogą
z układu zdalnego sterowania. Cat Command
umożliwia im zdalne kierowanie spycharką nawet z pomieszczeń biura budowy

Hyundai CE poszerza ofertę ładowarek kołowych o model HL965. Maszyna została zaprojektowana z myślą o wydłużeniu niezawodnego
działania i zmniejszeniu kosztów eksploatacji
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Drodzy Czytelnicy,
z dziennikarskiego obowiązku i ciekawości nowych maszyn i technologii niemal bez przerwy przemierzamy
długie trasy po Polsce i z każdym przejechanym kilometrem narasta w nas optymizm. Potwierdzenie ożywienia
branży budowlanej znajdujemy już nie tylko w rynkowych analizach, ale także w rozmowach z właścicielami
firm, operatorami maszyn i kierownikami robót. Obserwujemy coraz większy ruch na placach budowy. Coś
naprawdę zaczyna się na nich dziać.
Podobnego zdania jest większość ekspertów wyliczających, że produkcja budowlano-montażowa tylko w ciągu
ostatniego miesiąca wzrosła o blisko dwadzieścia procent. Powodu dobrej tendencji upatrywać należy w tym,
że jak z kopyta w całym kraju ruszyły projekty infrastrukturalne. A że w wielu miejscach odblokowano dofinansowanie ze środków unijnych, roboty raczej nie zabraknie. Ani dla dużych, ani dla średnich i małych, którzy ciężko doświadczeni niedawnym załamaniem branży wyczekują teraz swej szansy odbicia się od mulistego
dna. Mniej znękani życzą sobie stabilizacji i choćby niewielkiego rozwoju, a pozostali światełka w długim tunelu dającego nadzieję na definitywne pożegnanie kryzysu. Nie dziwi zatem, że coraz więcej firm wykorzystując pogodę w szczycie sezonu budowlanego chce pracować nawet na trzy zmiany. By zrealizować te zamiary,
potrzeba im będzie nie tylko zapału, ale zdecydowanie więcej ludzi i maszyn.
Wydaje się zatem, że zarówno sprzedawcy, jak i finansujący sprzęt powinni zacierać ręce i szykować się na lepsze
czasy… W końcu poprawa sytuacji w budownictwie generującym blisko siedem procent polskiego PKB powinna ich cieszyć. No właśnie, powinna… Kłopot w tym, że niektórym zamiast radości zdaje się przybywać siwych
włosów i zmartwień. Zdążyli sparzyć się już wielokrotnie i teraz wolą dmuchać na zimne. Nie dowierzają prognozom, z dystansem podchodzą nawet do entuzjazmu swych klientów. Po prostu obawiają się, że wzrost jest
chwilowy, a jego wielkość wynika wyłącznie z porównań do słabych wyników budowlanki w ubiegłym roku.
A na dodatek martwią się, że tak długo wyczekiwana dobra koniunktura może szybko się skończyć. Dla nich
szklanka jest w połowie pusta. A może by tak zmienić podejście? Zachęcamy do optymizmu i działania. My bierzemy na siebie tworzenie dobrej atmosfery, dostarczający maszyny i sprzęt niech zadbają o resztę!
￼
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Premiera Manitou – „Bolero” na latającym fortepianie!
Manitou Polska umiejętnie podgrzewało atmosferę przygotowując nas na niezwykłe przeżycia. Wiedzieliśmy, że będziemy naocznymi świadkami debiutu nowej maszyny. Nie byliśmy jednak
pewni, ile ich zobaczymy. Jedną? Kilka? Wszystko było utrzymywane w najściślejszej tajemnicy. Musieliśmy poczekać do środy 7 czerwca, kiedy to rozpoczął się streamingowy przekaz z siedziby Manitou w Ancenis. Mieliśmy przyjemność śledzić go w specjalnie zaaranżowanej sali, w gronie gości zaproszonych do podwarszawskiej siedziby Manitou Polska w Sękocinie Starym.
Obejrzeliśmy dwa nowe modele MRT 2470 oraz MRT 3050.
Kiedy zobaczymy je w Polsce? Pewnie już niebawem. Koncepcja streamingu w znakomity sposób odpowiada naszym
czasom. Zamiast ściągać kilkaset osób z całego świata, umoż-

Zamiast ściągać kilkaset osób z całego świata do Francji, Manitou umożliwiło im
oglądanie prezentacji w praktycznie dowolnie wybranym miejscu

„Kocioł Czarownic” prawie gotowy
Kończą się prace przy budowie Stadionu Śląskiego. Odbywa
się montaż ostatnich z pięćdziesięciu czterech tysięcy krzesełek, kończy się też układanie murawy. Przebudowana arena
oficjalnie ma zostać otwarta we wrześniu. Warto wiedzieć, że
Stadion Śląski będzie największym polskim obiektem lekkoatletycznym. Pierwszą dużą imprezą w tej dyscyplinie, która
mogłaby się odbyć w Chorzowie są planowane na rok 2023
Drużynowe Mistrzostwa Europy.
Władze województwa zakładały, że sportowcom korzystającym
z chorzowskiego giganta będzie służyć tak zwana trawa hybrydowa, ale tak się nie stanie. Zaprotestował Polski Związek Lekkiej Atletyki, grożąc, że jeżeli w Chorzowie rozłożą hybrydę, to
mogą zapomnieć o certyfikacie na organizację imprez rangi
światowej. Dlatego ostatecznie zdecydowano się na naturalną
murawę, która przyjechała z plantacji pod Budapesztem.
Natomiast nadal nie wiadomo, kto uświetni uroczyste otwarcie
stadionu. Jeszcze niedawno urzędnicy sugerowali, że otwarcie
przebudowywanego od wielu lat Stadionu Śląskiego odbędzie
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Przekaz streamingowy zadziałał bez zarzutu, nic dziwnego, że na twarzach Weroniki
Mincberg i Wojciecha Rzewuskiego goszczących nas w Sękocinie pojawiły się uśmiechy

liwiamy im oglądanie prezentacji w dowolnym miejscu. Dzięki
temu maszyny zobaczyło z bliska o wiele więcej osób niż dałoby się pomieścić w największej nawet sali.
A było co oglądać. Oprawa samej prezentacji była niezwykle
pomysłowa i nie sposób jej opisać. Może tylko fortepian...
prawdziwy, wielki instrument, bez problemu i bez szwanku
przetransportowany przez ładowarkę Manitou wprost na scenę z zawieszonym w powietrzu pianistą grającym „Bolero” Ravela. Jeśli miało to nas przekonać do bezpieczeństwa, precyzji i pewności maszyn Manitou, to spełniło swoje zadanie.
Jeśli ktoś przegapił prezentację lub nie miał możliwości jej
obejrzeć, może to uczynić wchodząc na stronę http://live.manitou.com/. Tam również znaleźć można informacje techniczne o premierowych maszynach: MRT3050 oraz MRT2470.
się z udziałem gwiazdy światowego formatu. Z powodu trudności organizacyjnych nic jednak z tego nie wyjdzie, duże wydarzenia muzyczne planowane są w Chorzowie dopiero na wiosnę przyszłego roku. Wiadomo natomiast, że jeżeli Polska
awansuje do finałów mistrzostw świata z pierwszego miejsca
w grupie, to w listopadzie rozegra na Śląskim mecz towarzyski
z reprezentacją któregoś z krajów Ameryki Południowej.

Ostateczny koszt modernizacji Stadionu Śląskiego powinien zamknąć się w kwocie
około sześciuset pięćdziesięciu milionów złotych
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Jubileuszowe wozidło Volvo
To właśnie inżynierowie Volvo wymyślili koncepcję wozidła
przegubowego. Szwedzki koncern produkuje je już od pięćdziesięciu jeden lat. W tej chwili na świecie w użyciu pozostaje
ich ponad pięćdziesiąt tysięcy. Pierwsze z nich, wyprodukowane w roku 1966, miało zaledwie piętnaście ton ładowności. To
najnowsze, jubileuszowe, 75-tysięczne, o symbolu A45G, to
maszyna klasy 41 ton. – Nie ma wątpliwości, że mamy najlepszy produkt. Fakt, że aż tyle naszych pojazdów jest w ciągłym użyciu, najlepiej świadczy o ich trwałości i użyteczności.
To niemal niemożliwe, by unicestwić wozidło przegubowe Volvo – powiedział Esbjoern Fritzell, wiceprezes Volvo CE Trucks.
Choć świat potrzebował nieco czasu, by docenić korzyści
z używania wozideł przegubowych, obecnie, jak nigdy wcześniej, uznano je za niezastąpione w kopalniach i we wszelkiego rodzaju projektach infrastrukturalnych. Stąd tendencja
do budowania coraz większych wozideł. Największe wozidło
Volvo to model A60H – o czterdzieści procent bardziej produktywne od swego poprzednika A40G przy nieznacznym tylko
wzroście kosztów utrzymania.

Roboty wyręczają koparki
Dni, kiedy tradycyjne ekipy budowlane pracowały przy kanałach, przekopując drogi i tygodniami hamując ruch uliczny, to
już pieśń przeszłości. O wiele przyjemniej jest przeprowadzać
inspekcję i konserwację przewodów pod ziemią. Obecnie roboty do prac kanalizacyjnych wykonują wiele zadań od wewnątrz.
Odgrywają coraz istotniejszą rolę w utrzymaniu miejskiej infrastruktury. Do niedawna zlokalizowanie uszkodzenia wymagało
odkopywania długich odcinków podziemnych rurociągów. Dzisiaj roboty kanalizacyjne badają je bez wykonywania prac budowlanych. Są wprowadzane do rury przez studzienkę lub przyłącze domowe. Poprzez wbudowaną kamerę oglądają wewnętrzne ściany rury, aby zlokalizować uszkodzenie.
Są różne rodzaje robotów kanalizacyjnych. Urządzenia do rur
o mniejszej średnicy i zazwyczaj krótszych przyłączy domowych
podłączane są do wiązki kablowej. Urządzenia te poruszane poprzez zwijanie i rozwijanie tej wiązki. Zawierają tylko obrotową
kamerę do analizowania uszkodzeń. Natomiast w rurach o większej średnicy stosowane są maszyny zamontowane na podwoziu i wyposażone w wielofunkcyjne głowice robocze. Takie roboty są już od dawna dostępne w zastosowaniach do rur poziomych, a ostatnio także do pionowych. Można również zaobserwować zainteresowanie coraz mniejszymi robotami kanalizacyjnymi, które są w stanie dokonywać oceny stanu rur o mniejszej
średnicy. Generalnie, obszar zastosowania robotów kanalizacyjnych wyznacza średnica rur – jest ona za duża dla kamer inspekcyjnych, ale za mała dla ludzi – tłumaczy Regina Kilb, która analizuje ten rosnący segment rynku w firmie FAULHABER.
Najczęściej stosowanym typem robota jest konstrukcja przeznaczona do poruszania się w prostych i poziomych kanałach o niewielkim nachyleniu. Te samobieżne urządzenia
składają się z podwozia oraz głowicy roboczej z wbudowaną
kamerą. Istnieje też wersja, która jest w stanie przechodzić
przez kolanka rurowe. Są wreszcie roboty zdolne do poruszania się nawet w rurach pionowych. Urządzenie utrzymywane jest w środku rury przez ruchome zawieszenie, resory
kompensują nieregularności oraz niewielkie zmiany przekro6 Pośrednik Budowlany

Koncepcję wozidła przegubowego opracowali w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia inżynierowie Volvo CE. Szwedzki koncern do dziś pozostaje światowym
liderem w produkcji tych pojazdów

ju poprzecznego oraz zapewniają niezbędną przyczepność.
Roboty kanalizacyjne mogą być wyposażone w bardzo zróżnicowane głowice robocze do automatycznego przeprowadzania napraw. Są one w stanie eliminować zatory, skorupy
i osady albo występy powstające wskutek przekrzywienia
rur, np. poprzez frezowanie i szlifowanie. Wypełniają niewielkie dziury w ściance rury masą uszczelniającą lub wtykają
w rurę korek uszczelniający.
W takim robocie kanalizacyjnym muszą być zatem realizowane cztery różne zadania napędowe – napędzanie kółek lub gąsienic, poruszanie kamerą, napędzanie narzędzi oraz poruszanie wysięgnikiem. W niektórych modelach znajduje się jeszcze piąty napęd do regulacji ogniskowej obiektywu kamery.

Jeszcze do niedawna zlokalizowanie uszkodzenia wymagało odkopywania długich
odcinków podziemnych rurociągów. Dzisiaj roboty kanalizacyjne badają je bez
potrzeby wykonywania uciążliwych prac ziemnych
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Doosan – desant w czeskim kamieniołomie
Malowniczo położony nieopodal czeskiej Pragi kamieniołom Kamen
Zbraslav Lom Belice już po raz kolejny był miejscem imprezy Quarry
Days 2017, na której prezentowano maszyny Doosan. Tym razem trwające
dwa tygodnie pokazy odwiedziło ponad czterystu gości z całej Europy
Organizując pokazy Doosan
czyni ukłon pod adresem
swych klientów i dealerów, którzy coraz częściej domagają
się przetestowania sprzętu
w rzeczywistych warunkach
pracy. Tym razem do dyspozycji uczestników imprezy oddano trzydzieści maszyn Doosan,
zgrupowanych na dwóch poziomach kamieniołomu. Goście otrzymawszy wsparcie instruktorów oraz specjalistów
z czeskiej fabryki Doosana
mieli okazję do zapoznania się
z walorami pięciu minikoparek, sześciu koparek kołowych, jedenastu koparek gąsienicowych, dwóch wozideł
przegubowych oraz czterech
ładowarek kołowych.
Na dolnym wyrobisku liczna publiczność gromadziła się
wokół dużych koparek, spośród których szczególnym zainteresowaniem cieszył się
model DX530LC-5. Głównie
dlatego, że jest to obecnie
największa maszyna produkowana przez koreański koncern. Tuż obok bezsprzecznej
gwiazdy imprezy prezentowane były cztery modele ładowarek kołowych i dwa wozidła

To maleństwo skonstruowano w czeskim ośrodku badawczo-rozwojowym Doosana.
Nic dziwnego, że stanowi ono dla gospodarzy tak duży powód do dumy

przegubowe. Zwracano uwagę na unikatową konstrukcję
ich wózka tandemowego, dającą możliwość transportu
większej ilości materiału,
na dodatek w znacznie krótszym czasie. To podstawowa,
ale tylko jedna z wielu zalet
tych ciężkich pojazdów.
Na górze, w nieco łatwiejszych warunkach terenowych,
oglądać i testować można było szeroką gamę maszyn
do robót ziemnych. Zwiedzający mogli samodzielnie, choć
pod czujnym okiem instruktorów przekonać się o walorach
koparek o masie od czternastu do trzydziestu ton.
Trzeci obszar kamieniołomu
wydzielono dla mniejszych
maszyn. Wśród nich wyróżniała się koparka DX10Z z zero-

Organizowane cyklicznie pokazy najnowszych maszyn produkowanych przez koncern Doosan stanowią dla specjalistów z całej
Europy doskonałą okazję, aby samodzielnie zapoznać się z ich walorami

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

wym promieniem obrotu, zaprojektowana od podstaw
w centrum innowacji Doosana
w czeskim Dobris. Nie dziwi
więc, że gospodarze byli z niej
szczególnie dumni. Podkreślali na każdym kroku, że choć to
najmniejsza maszyna na placu, to zawsze upora się z najtrudniejszym nawet zadaniem.
Szczególną atrakcją imprezy
była możliwość porównania
„maleństwa” z największą
z prezentowanych maszyn, jaką była pięćdziesięciotonowa koparka
Doosan DX530LC-5.
www.doosanequipment.eu
Pośrednik Budowlany
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Wacker Neuson Universe
Uruchomiony w roku 1964 zakład Wacker Neuson Reichertshofen przeszedł szereg modernizacji, a ostatnio wzbogacił się o centrum badawczo-rozwojowe. Teren zakładu okazał się tym samym idealnym miejscem do zorganizowania imprezy plenerowej, na której goście z całego świata mieli okazję zapoznania się z najnowszymi maszynami, które
mogli także do woli testować
Wacker Neuson Universe
okazało się imprezą z dużym rozmachem. W całości,
począwszy od konferencji
prasowej, po testowanie maszyn, zwiedzanie fabryki wraz
z nowym zakładem R&D oraz
uroczystą kolacją, która odbyła się na terenie zakładów produkcyjnych Wacker Neuson

ET16, mogli się oni zapoznać
z zasadami działania systemu VDS pozwalającego
na pracę koparki na nierównym terenie oraz obejrzeć
z bliska maszyny służące
do zagęszczania betonu.
Przetestować zagęszczarki,
ubijaki oraz nie emitujące
spalin maszyny elektryczne.

Dziennikarz Pośrednika Budowlanego wziął udział w zawodach i stanowił podporę
koedukacyjnego polsko-hiszpańskiego zespołu, który
ostatecznie stanął na drugim
stopniu podium. Przed każdą
z konkurencji zawodnicy mogli zapoznać się z wyglądem
i specyfikacją sprzętu oraz

wypróbować jego działanie
w warunkach, które zostały
wykreowane na potrzeby poszczególnych konkurencji.
A te nie należały do najłatwiejszych. Rywalizujący musieli
między innymi pracując
na czas zagęścić ubijakiem
sporą połać terenu, jak również wykonywać precyzyjne
manewry ładowarką kołową.
Spora część Wacker Neuson
Universe została przeznaczona na zwiedzanie zakładu Reichertshofen. Goście mogli
na własne oczy przekonać się
krok po kroku, jak powstają
maszyny i jakie możliwości
ich wyprodukowania ma fabryka. Popyt stale rośnie,

Teren zmodernizowanego zakładu Wacker Neuson w Reichertshofen okazał się idealnym miejscem do zorganizowania imprezy plenerowej, na której goście z całego świata
otrzymali okazję zapoznania się z najnowszymi maszynami, które mogli także do woli testować

w bawarskim Reichertshofen.
Gratką dla dziennikarzy
z pewnością była możliwość
testowania maszyn i osprzętu oraz wzięcie udziału w zawodach. Utworzono zespoły,
którymi opiekowali się pracownicy miejscowych zakładów informujący ich uczestników o zasadach obowiązujących podczas rywalizacji. Maszyny były dostępne
w specjalnie wydzielonych
strefach, a w każdej z nich
można było odkryć coś nowego. Na gości czekała
między innymi minikoparka
8 Pośrednik Budowlany

Podczas uroczystej kolacji nastąpiło oficjalne otwarcie ośrodka badawczo-rozwojowego. Wraz z przecięciem wstęgi otworzył się nowy rozdział w historii firmy

w tym roku nastąpi kolejna rozbudowa linii produkcyjnej, dzięki czemu oznaczenie
Made in Germany pojawi się
na wszystkich nowych modelach ubijaków oraz ponad trzydziestu zagęszczarek. Warto dodać, że są one
nie tylko produkowane, ale
również projektowane właśnie w Reichertshofen. Wacker Neuson chwali sobie to
połączenie, ponieważ daje to
tej placówce kompetencje
porównywalne do znanych
z siostrzanych zakładów
na Filipinach oraz w Chinach.

MASZYNY BUDOWLANE

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

Wacker Neuson stale rozbudowuje i modernizuje swe fabryki. Od roku 2008 w Raichertshofen działa centrum
szkoleniowe o nazwie Wacker
Neuson Akademie. Posiada
ono liczne pomieszczenia demonstracyjne i warsztatowe.
To właśnie od tego miejsca
rozpoczynają się wizyty gości
w zakładzie. Pobyt w sali demonstracyjnej o gigantycznej powierzchni ponad dwóch
tysięcy metrów kwadratowych stanowi bardzo dobry
wstęp przed dalszym zwiedzaniem kompleksu.
Najnowszym obiektem na terenie zakładów Wacker Neuson jest oddany do użytku
w ubiegłym roku czteropiętrowy budynek administracyjny,
do którego przylega nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe, którego zbudowanie
i wyposażenie kosztowało firmę Wacker Neuson blisko
dziesięć milionów euro.
Zwiedzanie placówki badawczej pozostawiono niejako
na deser. I słusznie, bo stanowiło to dobre podsumowanie
aktualnych możliwości Wacker Neuson. Centrum badawczo-rozwojowe robi wrażenie.
Na powierzchni niemal trzech
tysięcy metrów kwadratowych
znajdują się pomieszczenia
wyposażone w specjalistycz-

Pracownicy fabryki zapoznali gości
z możliwościami sprzętu Wacker Neuson

Nazajutrz po Wacker Neuson Universe odbył się wielki piknik, na którym gościom – szczególnie tym najmłodszym – zapewniono moc atrakcji i rozrywek

Dodatkową atrakcją Wacker Neuson Universe był występ grupy, której jedynymi instrumentami były kubły na śmieci, szklane naczynia i kawałki mebli

ny specjalistyczny sprzęt, który służy zarówno do projektowania nowych maszyn, jak
i do testowania i ulepszania
już produkowanych. Zwiedza-

jący otrzymali specjalne
wkładki do uszu, które chroniły przed hałasem emitowany
przez testowane maszyny.
Ciągła praca w zamkniętych

pomieszczeniach wyzwala
dźwięki o natężeniu, które może
doprowadzić
nawet
do utraty słuchu.
Ostatnią atrakcją pełnego wrażeń dnia była uroczysta kolacja oraz prezentacja maszyn
w dużym i przestronnym centrum demonstracyjnym zloklizowanym w sąsiedztwie Akademii. Fabryczni operatorzy
wyczyniali sztuki na miniwozidle DW90, ładowarce przegubowej WL25, koparce kołowej
EW100, walcu okołkowanym
RTSC3 i ładowarce teleskopowej TH412. Dodatkową atrakcją był występ grupy laureatów niemieckiego odpowiednika programu „Mam talent”,
których jedynymi instrumentami były kubły na śmieci, szklane naczynia i kawałki mebli.
Przy okazji uroczystej kolacji
dokonano oficjalnego otwarcia nowego centrum badawczo-rozwojowego. Wacker
Neuson pożegnał też swego
dyrektora generalnego Cema
Peksaglama, który nie przedłużył wygasającego w sierpniu kontraktu. Ogłoszono, że
jego następcą będzie Martin
Lehner, który do tej pory
w Wacker Neuson odpowiadał za prace badawcze i rozwój technologii produkcji.
Nazajutrz po Wacker Neuson
Universe w tym samym miejscu odbył się wielki piknik,
w którym udział wzięli pracownicy firmy wraz z rodzinami.
Mogli oni pokazać bliskim swe
miejsce pracy i wytwarzane
w Raichertshofen maszyny.
Wszystkim gościom – szczególnie tym najmłodszym – zapewniono moc atrakcji i rozrywek. Przedstawiciele Wacker
Neuson na każdym kroku
podkreślali, jak ważny dla całej firmy jest piknik dla pracowników. Integruje bowiem załogę, pomaga budować realacje
i tworzy dobry klimat. Warto
dbać o załogę, bo przecież
bez swych pracowników Wacker Neuson nie odnosiłby tylu spektakularnych sukcesów.
www.wackerneuson.pl
Pośrednik Budowlany
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Trimble na S17 – Lublin coraz bliżej Warszawy!
Firma Pawlica Budownictwo Drogowe wykonująca kompleksowe roboty
ziemne na ponad dwudziestokilometrowym odcinku drogi ekspresowej
S17 wykorzystuje kilkadziesiąt ciężkich maszyn. Wiele z nich wyposażonych jest w systemy sterowania pracą Trimble
Na budowanym odcinku pracuje stale czterdzieści dużych
maszyn – koparki, wozidła
technologiczne, spycharki
i równiarki. Za ich pomocą
Pawlica Budownictwo Drogowe realizuje gigantyczne roboty wymagające przemieszczenia blisko pięciu milionów
ton mas ziemnych na nasypach i trzech milionów z wykopów. – Pierwsze samochody
mają wjechać na budowany
odcinek w roku 2019, stoją
więc przed nami olbrzymie wyzwania, ale dysponując nowoczesnym sprzętem i wykwalifikowanymi operatorami jesteśmy w stanie im podołać. Latem wykorzystując dobre warunki atmosferyczne zamierzamy pracować w systemie trzyzmianowym, tak aby większość
robót układania warstw konstrukcyjnych drogi ukończyć
jeszcze w tym roku. Wiadomo
przecież, że jesienią pogoda
może nam nie sprzyjać, każda
ulewa hamuje prace, a jesienią
sytuacja nie wraca tak szybko
do normy – mówi Paweł Pawlica, wiceprezes i współwłaściciel firmy wykonującej prace.
Budowa drogi polega na ciągłych zmaganiach z pogodą
i czasem. Aby dotrzymać terminów maszyny pracowały wiosną dwanaście-trzynaście godzin dziennie. Praca w systemie trzyzmianowym oznacza,
że silniki będą gaszone jedynie na czas przerw na codzienną obsługę maszyn i odpoczynek dla operatorów.
W sytuacji napiętego harmonogramu robót kluczowe znaczenie ma optymalne wykorzystanie sprzętu. Pomagają
w tym systemy sterowania
pracą maszyn Trimble, w które wyposażonych zostało kilkanaście maszyn firmy Pawlica Budownictwo Drogowe.
10 Pośrednik Budowlany

Na spycharkach i koparkach
zainstalowano systemy 3D
oparte na technologii satelitarnej, a na równiarkach
optycznej z wykorzystaniem
tachimetrów. W obu przypadkach praca odbywa się auto-

ponad setkę. Wiele z nich wyposażonych jest w systemy
sterowania, co staje się dziś
normą. Praca metodą tradycyjną z niwelatorami, palikami,
łatami i sznurkami odchodzi
do lamusa. Bez systemów

Praca na fragmencie drogi ekspresowej S17 łączącej Warszawę z Lublinem wre,
a jej tempo pomagają utrzymać systemy sterowania pracą maszyn Trimble

matycznie na podstawie trójwymiarowego modelu terenu
wgrywanego do jednostki
centralnej systemu zainstalowanej w kabinie operatora.
Systemy Trimble sterujące
hydrauliką maszyny zapewniają z milimetrową dokładnością kontrolę wysokości,
spadku i pozycji.
– W grudniu obchodzić będziemy dziesięciolecie powstania naszej firmy. W tym
czasie dokonała ona znaczącego rozwoju. Kilka lat temu
mieliśmy kilka maszyn, dziś

sterowania pracą maszyn pracuje się drogo i nieefektywnie.
Nie ma bowiem możliwości
osiągnięcia wymaganej dokładności i wydajności – tłumaczy Paweł Pawlica.
Firma Pawlica Budownictwo
Drogowe zatrudnia operatorów w różnym wieku. Niektórzy są u progu swej zawodowej drogi, innym zdecydowanie bliżej do emerytury. Także
oni nie wzbraniają się
przed nowinkami technicznymi, wykorzystują pełnię możliwości systemów sterowania

Paweł Pawlica jest przekonany, że
w efektywnym wykorzystaniu maszyn
pomocne są systemy Trimble

pracą Trimble. -– Część z naszych starszych pracowników
miała początkowo obawy co
do obsługi systemów. Prezentacje i szkolenia prowadzone
przez dostawcę sprzętu,
SITECH Poland jednak szybko
je rozwiewały. Szkolenia trwają do czasu, aż operator opanuje obsługę systemu. Reszta
to praktyka. Pozostajemy
w stałym kontakcie z dostawcą. Operatorzy mają numer telefonu, pod którym mogą uzyskać wsparcie także poza zwyczajowymi godzinami pracy – mówi Paweł Pawlica.
Korzyści ze stosowania systemów Trimble nie ograniczają
się tylko do poprawy wydajności sprzętu. Oprócz oszczędności czasu i paliwa niezbędnych do wykonania zadania,
przyczyniają się one także
do poprawy bezpieczeństwa
na placu budowy. Operator
maszyny opierając się na modelu terenu 3D, wgranym
do jednostki sterującej systemu, w kabinie obywa się bez
pomocy innych osób. Podczas
pracy metodą tradycyjną wokół maszyny, na skarpach czy
w wykopach przebywać musi
spora grupa osób pomagających obsługującemu maszynę
w utrzymaniu zakładanych
w projekcie parametrów. Systemy sterowania pracą Trimble
pozwalają natomiast działać
wykonawcy w myśl zasady, że
im mniej pracowników na budowie, tym
na niej bezpieczniej.
www.sitech-poland.pl
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Marek Borowski
operator spycharki Caterpillar

Tomasz Szaruga
operator koparki kołowej Caterpillar

– Z systemami Trimble pracuje się
szybciej, wydajniej i oszczędniej.
Zwiększa się także bezpieczeństwo,
wokół maszyny przebywa mniej ludzi. Wcześniej pracowałem na za-

– W firmie Pawlica Budownictwo Drogowe pracuję od ponad roku. Na początku obsługiwałem ładowarkę i koparkę a teraz jestem operatorem spycharki. Zamontowany na niej system
Trimble 3D działa w każdych warunkach bez zarzutu. Jest bezawaryjny,
nigdy nie miałem jakichkolwiek kłopotów z jego obsługą. Systemy Trimble są przyjazne dla operatora, obsługuje się je intuicyjnie. Powiem krótko,
to wielce pomocna rzecz. Przede
wszystkim pozwala na oszczędność
czasu. Szacuję, że moją spycharką
z systemem mogę wykonać w tym
mkniętych placach budowy, teraz
niejednokrotnie przy drodze, podczas normalnego ruchu. Dlatego
właśnie najbardziej cenię sobie poprawę bezpieczeństwa pracy. Oczywiście, na budowie zawsze należy
zachować ostrożność, ale system
Trimble jest w tym pomocny. Wcześniej operator musiał korzystać z pomocy mierniczych. Różnica w komforcie pracy na maszynie z systemem Trimble jest olbrzymia. Z mojego doświadczenia wynika, że udaje się mi pracować szybciej i to co
najmniej dwukrotnie niż tradycyjnymi metodami. Odpadają też stresy
wynikające z ryzyka popełnienia błędu przez operatora. A te wymagają poprawek. W naszych warunkach
mogą one być bardzo kosztowne.

– Pierwsze doświadczenia w pracy z systemami zbierałem w początkach ich funkcjonowania.
Mam więc porównanie ich rozwo-

ju. Najnowsza generacja urządzeń Trimble wspiera pracę operatora, pracuje mi się łatwiej, bezpieczniej i wydajniej. W porównaniu z tradycyjną metodą na sznurki skraca czas wykonania pracy,
może nawet dziesięciokrotnie.
Z systemem pracuje się bezpieczniej, stare metody wymagały
obecności kilku pracowników,
którzy kręcili się wokół maszyny.
Musiałem uważać, by nie doszło
do wypadku. Trudności sprawiała
przede wszystkim obserwacja obszaru za maszyną. Pracowałem
przez ostatnie cztery lata z systemami Trimble i uważam, że
sprawdzają się one w trudnych
warunkach na budowie dróg.

Krzysztof Orzażewski
operator spycharki Caterpillar

– Szykowałem się już powoli
do emerytury, ale zmieniłem plany.
W zawodzie spędziłem czterdzieści
lat i dopiero teraz dostałem pierwszą
w swoim życiu fabrycznie nową maszynę, spycharkę Caterpillar. Z nową maszyną, jak z dziewczyną, człowieka ciągnie. Interesowałem się zawsze nowymi rozwiązaniami na budowie, ciekawiło mnie funkcjonowanie systemów sterowania pracą.
Wprost marzyłem, by wsiąść na tak
wyposażoną maszynę. I się doczekałem. System Trimble wiele daje,

Wiesław Kudełka
operator równiarki Volvo

samym czasie zadania, które przeznaczone są dla trzech maszyn pracujących w tradycyjny sposób z palikami i linkami. Z systemem Trimble
oszczędzam na czasie, mogę pracować bez ryzyka popełnienia błędu,
którego korekta wymagałaby podnoszących koszty poprawek. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości
w obsłudze systemu mogę zawsze
zwrócić się do techników dostawcy
sprzętu. Słyszałem, że w większości
przypadków pomagają udzielając
wskazówek przez telefon, ale jeszcze
nie musiałem z tego korzystać.

Józef Jastrzębski
operator koparki gąsienicowej Caterpillar
– Jestem operatorem od ponad trzydziestu lat. Praca jest jest dość ciężka. Moim zadaniem jest tworzenie
wykopów i załadunek wozideł. Wymaga to pełnej koncentracji przez
cały czas. Na szczęście pracuję
w wygodnej, klimatyzowanej kabinie
i korzystam z systemu sterowania
pracą Trimble. Pozwala on pracować dokładniej, ale także szybciej.
W moim przekonaniu ponad dwa razy niż maszyną bez systemu. Mogę
to dobrze ocenić, bo pracowałem
uprzednio metodą tradycyjną. Musiałem wówczas sprawdzić mocowanie palików, wychodzić z kabiny,
by dokonywać pomiarów. Musiałem
korzystać przy tym z pomocy innych
osób. Teraz mogę pracować samodzielnie opierając się na danych
z modelu wgranego do komputera
maszyny. Mam dobre doświadczenia z pracy z wykorzystaniem systemów i bardzo je sobie chwalę.
robota idzie szybciej, mogę pracować sam opierając się na danych
z projektu. Nic i nikt mnie zatem nie
rozprasza, mogę skoncentrować się
na wykonywanym zadaniu. Mam
projekt, potem przejmuję inicjatywę.
Systemy Trimble są przyjazne operatorowi, nie potrzebowałem wiele
czasu, by się wdrożyć i w pełni wykorzystywać ich możliwości. Zaczynałem na Stalińcu, pracowałem
na Mazurku. Nie ma porównania
z moją obecną maszyną, ale też się
pracowało. Dziś jest łatwiej. Kiedyś

Kamil Szewczyk
operator równiarki HBM
– Na równiarce drogowej pracuję
od roku. Mam co prawda krótki
staż w zawodzie, ale wydaje mi się
że czynię stałe postępy i pracuję
coraz efektywniej. Przyczynia się
do tego także zainstalowany
na mojej maszynie system sterowania Trimble. System jest bardzo
prosty w obsłudze, a w razie pojawienia się wątpliwości zawsze liczyć mogę na wsparcie dostawcy
sprzętu. Praca na systemie pozwala zniwelować brak doświadczenia, pracuje się szybciej i wygodniej. Jest też bezpieczniej,
operator nie musi obserwować zachowania ludzi przy maszynie,
może skoncentrować się na wykonywanym zadaniu. Codziennie
podczas porannej obsługi maszyn
rozmawiam z kolegami operatorami, wymieniamy poglądy, opinie
podsuwamy wzajemnie pomysły
efektywniejszego
korzystania
z systemów. Młodszy musi posłuchać starszego, ale bywa i odwrotnie. Nie można się bać nowości,
interesuję się funkcjonowaniem
systemu, staram się poznać
wszelkie niuanse. Na początku
zdarzało mi się działać na zasadzie prób i błędów, ale od momentu pierwszego uruchomienia
systemu do chwili rozpoczęcia
pracy bez stresów, że coś popsuję nie upłynęło wiele czasu. Nie
chwaląc się, zaznajomienie się
z podstawami funkcjonowania
systemu zajęło mi tylko dwa dni
i to włącznie z obsługą tachimetru
i jego efektywnego wykorzystania.
człowiek mordował się z palikami,
raz było za nisko, raz za wysoko. Teraz wystarczy pilnować projektu,
człowiek przejedzie maszyną i sprawa załatwiona. Systemy to dziś stały
element budowy, traktować należy
je jako inwestycję. Trochę kosztują,
ale szybko się spłacają. Uważam, że
niezależnie od wieku nie należy się
wzbraniać przed nowinkami technicznymi ani się ich bać. Pamiętać
jednak trzeba też, że systemy nie
zwalniają z myślenia, mając je nie
wystarczy tyko jechać do przodu.
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Duży może więcej!
– Lubi Pan zaskakiwać, a prawdziwe bomby odpala regularnie na kieleckiej Autostradzie…
– Bomby? Co ma Pan konkretnie na myśli?
– A to ogłasza Pan alians z ASbudem, a to komunikuje, że
większość udziałów firmy Tona sprzedana zostanie niemieckiemu inwestorowi…
– Sprzedaż większości udziałów Tony niemieckiej firmie Kiesel
trudno określić mianem bomby. Było to naprawdę duże przedsięwzięcie. Duże, a zatem praktycznie niemożliwe do ukrycia
przed branżą. Tego rodzaju operacji nie przeprowadza się
w ciągu tygodni i miesięcy. Tona nawiązała współpracę z Kieselem przed blisko dekadą, rozmowy o zmianach właścicielskich trwały zaś od dobrych kilku lat. Wraz ze wspólnikiem rozważaliśmy wszystkie za i przeciw, ostatecznie decydując się
na sprzedaż większości udziałów. Tona w dotychczasowej formie zakończyła działalność, dalej funkcjonować będziemy
pod szyldem Kiesel Poland. Uważam, że z będzie to z korzyścią zarówno dla nas, jak i niemieckich inwestorów.
– Sześć lat temu w wywiadzie dla naszej redakcji zapowiadał Pan, że Tona stanie się liderem wśród dystrybutorów
ciężkiego sprzętu budowlanego w naszym kraju. Nie skończyliście działalności na najwyższym stopniu podium…
– Przypomnę, że Tona ani przez moment nie była przedstawicielstwem Hitachi, a całkowicie prywatną polską firmą o kapitale
zdecydowanie mniejszym niż konkurenci. Patrząc obiektywnie,
mimo ograniczonych możliwości wywalczyliśmy sobie naprawdę niezłą pozycję na krajowym rynku.
– Dalszy rozwój własnymi siłami był niemożliwy?
– Klient nie ogranicza swych potrzeb do zakupu maszyny, chce
być wszechstronnie obsłużony. Wszechstronnie i na najwyższym
poziomie. Aby sprostać tym wymaganiom, trzeba obracać naprawdę dużymi pieniędzmi. To w tym momencie zapewnia nam
niemiecki inwestor.
– Tylko Tony żal…
– Oczywiście, przecież budowaliśmy naszą firmę od podstaw… Każdy z nas jest odrobinę sentymentalny, ale ja zawsze
staram się patrzeć w przód, przymierzam się do nowych wyzwań. W momencie, w którym podjęliśmy wraz ze wspólnikiem
decyzję o przyjęciu oferty firmy Kiesel, przestałem zaprzątać
sobie głowę przeszłością. Klamka zapadła i koniec!
– Idzie Pan pod prąd. W dobie repolonizacji polskiej gospodarki sprzedaliście większość udziałów Niemcom.
Nie było innego wyjścia?
– Działając samodzielnie, doszliśmy do ściany. Znalezienie krajowego inwestora jest praktycznie niemożliwe. Przyjmując ofertę Kiesela zyskaliśmy nowe, nieporównywalnie lepsze możliwości działania. Przede wszystkim mamy możliwość posiłkowania się maszynami ze stoku niemieckiego. Możemy wybierać spośród czterystu maszyn, mimo że sami zamówiliśmy u Hitachi sześćdziesiąt. Mając tak potężnego partnera, jakim jest
Kiesel, zyskujemy istotną przewagę. Jesteśmy w stanie spro12 Pośrednik Budowlany

Rozmowa z Piotrem Zoszakiem,
dyrektorem zarządzającym Kiesel Poland
stać potrzebom klientów, nawet jeżeli są one bardzo specyficzne. Pokryjemy zapotrzebowanie na maszyny, nawet jeżeli wzrosłoby ono diametralnie, czego przecież wszyscy sobie życzymy! Czujemy się bezpieczniej, bo nie musimy się martwić, że
nie dostaniemy finansowania. Wiadomo, że nasze banki traktują branżę budowlaną jako wielce ryzykowną. W efekcie na targach gościmy firmy leasingowe, które wprost prześcigają się
w oferowaniu nam swych usług. Po targach wszystko wraca
jednak do szarej rzeczywistości, branża budowlana staje się
znów zbyt ryzykowna. Na szczęście teraz, mając tak potężnego partnera, nie musimy być zdani na łaskę i niełaskę banków.
Zamówiona maszyna i tak zostanie dostarczona, finansowanie
transakcji zapewnia bowiem nasz inwestor.
– Zmiany, o których Pan mówi, są fundamentalne. Pod względem osobowym i strukturalnym zmienia się za to niewiele…
– To prawda, nie zmienia się struktura zarządu firmy, nie zmieniają się funkcje osób w niej zatrudnionych, nie ma zwolnień – wprost przeciwnie przyjmujemy nowych ludzi. Niektórzy
z naszych klientów zauważyli i docenili zmiany. Inni nie dostrzegli niczego nowego. Paradoksalnie i ci, i ci są zadowoleni. Korzystają z naszych nowych możliwości i nie martwią się
rewolucyjnymi zmianami. Takich zresztą – w kontaktach
z klientami – nie zamierzamy dokonywać. Uważam, że stabilność stanowi olbrzymią wartość.
– Ostatnimi czasy odnosiłem wrażenie, że dążąc do realizacji umowy z Kieselem ograniczaliście swą aktywność.
Przykład to rezygnacja z oddziału w Warszawie…
– To pozory! Warszawska lokalizacja nie była najszczęśliwsza,
przebudowa drogi sprawiła, że nasza posesja została odgrodzona ekranami. Zapewniam, że nie rezygnujemy z Warszawy. Wkrótce tam wrócimy, a wcześniej na dobre zaistniejemy
w Poznaniu. Już niebawem Kiesel Poland stanie się bogatszy
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o kilka oddziałów. Oznacza to, że co najmniej podwoimy, a może nawet potroimy, ich liczbę. Będziemy konsekwentnie budować infrastrukturę szczególny nacisk kładąc na sferę obsługi
posprzedażowej. Jeżeli chcemy sprzedawać więcej, to szczególnie serwis musi być na to przygotowany z wyprzedzeniem.
– W Polsce mamy do wybudowania dwa tysiące dróg ekspresowych i autostrad. Kiesel Poland ma jasno sprecyzowany plan rozwoju, siły i środki działania. Konkurencja powinna nastawić się na trudne czasy…
– Sytuacja wydaje się komfortowa. Wiadomo przecież nie tylko,
co będziemy budować, ale też ile pieniędzy się na to przeznaczy.
W Polsce nic nie jest jednak łatwe i proste. Dysponujemy co prawda konkretnymi danymi, ale planując trzeba zachować ostrożność.
Nasz rynek jest chimeryczny, często zupełnie nieprzewidywalny.
– Wasz niemiecki inwestor rozumie te niuanse?
– Przypominam sobie czasy, kiedy jako początkujący handlowiec pracowałem w polskim przedstawicielstwem HKL Baumaschinen w Poznaniu. Niemieccy właściciele z reguły pozostawali głusi na wszelkie sugestie, twierdzili, że doskonale wiedzą,
czego oczekuje klient i obsłużą go po swojemu. W praktyce
często to się nie sprawdzało. Tym milej jestem zaskoczony podejściem naszych obecnych inwestorów. Ich ingerencja w nasze działania ogranicza się do zapytań o sposób, w jaki mogą
nas wesprzeć. Przekazujemy nasze potrzeby, kreślimy plany
działania wyjaśniając przy okazji, że teoria nierzadko dalece
odbiega u nas od rzeczywistości.
– Czy Kiesel Poland zmieni swą ofertę?
– Oferta pozostanie niezmieniona. Oprócz maszyn Hitachi mamy wyłączność na dystrybucję w Polsce wozideł Bell. Oferujemy także szybkozłącza hydrauliczne Oilquick, młoty MTB
oraz urządzenia wyburzeniowe Demarec. Te ostatnie to sprzęt
z najwyższej półki, więc upłynie nieco wody w Wiśle, zanim
rynek okrzepnie na tyle, by w pełni docenić jego walory. Poza tym oferujemy specjalistyczne maszyny, które wytwarza
Kiesel. Już jako Tona prowadziliśmy dystrybucję takiego nietypowego sprzętu, więc niejako kontynuujemy te tradycje.
– Na jaki segment klientów postawicie w Polsce?
– Będziemy oczywiście rozwijać sfery, w których już osiągnęliśmy mocną pozycję. Mamy wielu klientów z branży wydobywczej, zyskujemy ich coraz większą liczbę w wielce przyszłościowym sektorze, jakim jest zagospodarowanie odpadów. Nie
zamierzamy oczywiście rezygnować z aktywności w segmentach, gdzie nie byliśmy odpowiednio reprezentowani. Będziemy nadrabiać zaległości. Już teraz robimy wiele dla poprawy
wyników sprzedaży w segmencie maszyn kompaktowych. Pozostawał on nieco na marginesie, wyniki robi się tu bowiem
obrotem, liczbą sprzedanych maszyn. Teraz mając odpowiednie wsparcie w zakresie finansowania i dużą dostępność maszyn możemy tu wiele zdziałać. Zamawiamy bezpośrednio w fabrykach sprzęt w nieco uboższej specyfikacji, uzupełniamy ofertę
bogaciej wyposażonymi maszynami z rynku niemieckiego. W Polsce znajdują się klienci i na to i na to. Dzięki wsparciu Kiesela odpada nam połowa kłopotów. Duży może więcej i nic tego nie
zmieni. Łatwiej nam będzie również w sferze dużych, wyspecjalizowanych maszyn. Właśnie ze względu na ich znacznie zwiększoną dostępność.

– Wcześniej były kłopoty w tym względzie? Najcięższe
maszyny nabywają przecież duże firmy…
– Polska jest dość specyficzna, bowiem nawet nabywcy największych maszyn decyzję o zakupie podejmują bez wyprzedzenia. Działają często na zasadzie impulsu albo z konieczności, bo stary sprzęt nagle odmawia posłuszeństwa. Mając możliwość bardzo szybkiego dostarczenia maszyny Kiesel Poland
zyskuje przewagę nad konkurentami. Mamy też możliwości
odkupu maszyn od klientów, co w wielu przypadkach ostatecznie przekonuje nabywcę do przeprowadzenia transakcji. A sam
produkt? Oferujemy koparki i ładowarki najwyższej klasy, nie
musimy tu niczego udowadniać. Pozostaje więc tylko kwestia
czy jesteśmy w stanie spełnić wymogi klientów w zakresie finansowania zakupów czy obsługi serwisowej. A o to akurat jestem całkowicie spokojny.
– Co stanowić będzie priorytet? Sprzedaż maszyn fabrycznie nowych czy używanych?
– Nie kładziemy nacisku na sprzedaż maszyn nowych czy używanych. Nie określamy priorytetów. W Niemczech bardzo dobrze działa odkup maszyn w przypadku zakupu nowych. To
wszystko doskonale się uzupełnia. Ma to dobry wpływ
na sprzedaż. Fajnie to działa, oczywiście oferujemy odkup maszyn także innych marek. Uruchomiliśmy w firmie dział maszyn
używanych. Autonomiczny i w pełni zintegrowany z funkcjonującym w niemieckim Kieselu. Zajmuje się on sprzedażą maszyn używanych i odkupem sprzętu od klientów.
– Kiesel buduje w Polsce przyczółek do ekspansji na inne kraje, takie jak choćby Litwa, Łotwa czy Estonia?
– W ciągu najbliższych dwóch-trzech lat oddziały Kiesel Poland dysponować będą pokaźną liczbą maszyn używanych. Z całą pewnością będzie to wymagać poszukiwań możliwości ich zbytu na rynkach mniej zasobnych. Kierunek
wschodni jest tu jak najbardziej naturalny.
– Jakie cele stawia Pan przed Kiesel Poland na najbliższe pięć lat?
– Tu praktycznie nic się nie zmienia, celujemy w pozycję lidera. Biorąc jednak pod uwagę specyfikę polskiego rynku, który, jak już ustaliliśmy, bywa mocno nieprzewidywalny, pogodzę się z sytuacją, że Kiesel Poland za pięć lat znajdować się
będzie na drugim stopniu podium.
– Tak czy inaczej, przed Panem mnóstwo pracy. Pozostanie nieco czasu na hobby?
– Jestem dobry w organizowaniu czasu, więc wygospodaruję
go i na hobby, jakim jest jazda na nartach i rowerze górskim.
Na szczęście obie dyscypliny mogę uprawiać nie oddalając
się zbytnio od firmy i domu. Kolarstwo górskie jest o tyle łatwiejsze, że nie wymaga wielkich przygotowań. Wystarczy mi
półtorej godziny, by dotrzeć w fajne miejsce, wsiąść na rower
i ruszyć na trasę. Dziś człowiek ma ten komfort, że niekoniecznie musi pozostawać po godzinach w biurze. Czasem można popracować z rowerowego siodełka. Staram się wybierać
tereny, w których jest zasięg telefonii komórkowej. Kilka lat temu będąc na urlopie w Gruzji, odebrałem telefon od klienta
i wszystko skończyło się bardzo udaną transakcją.
Rozmawiał: Jacek Barański
Pośrednik Budowlany
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Spycharka Liebherr PR 776 – moc innowacji
Produkowana przez koncern Liebherr hydrostatyczna siedemdziesięciotonowa spycharka wyróżnia się intuicyjną obsługą, wysokim poziomem bezpieczeństwa i ekonomiczną eksploatacją.
Wysoką wydajność maszyny przy jednoczesnym istotnym ograniczeniu zużycia paliwa osiągnięto dzięki zastosowaniu nowoczesnego bezstopniowego napędu
W modelu PR 776, podobnie
jak we wszystkich spycharkach gąsienicowych marki Liebherr, zastosowano bezstopniowy hydrostatyczny układ
napędowy. Pozwala na to
Funkcja ECO stanowiąca standardowe wyposażenie spycharki PR 776 daje operatorowi możliwość wyboru pomiędzy wysokimi osiągami, a maksymalną
ekonomicznością eksploatacji.
Wybór trybu ECO umożliwia
zwiększenie wydajności napędu jezdnego przy lekkich lub
średnio ciężkich pracach, co
przekłada się na większą
oszczędność paliwa.
Proaktywne sterowanie mocą
to kolejna innowacja w spycharce PR 776. Parametry robocze silnika i sposób pracy
operatora – na przykład wychylenie joysticka – są stale analizowane, tak by w razie potrzeby nastąpiło automatyczne
zwiększenie mocy silnika.
Oprócz szybszych reakcji maszyny, przynosi to też znaczący
wzrost osiągów, a także siły pociągowej i pozwala na szybsze
dokonywanie nawrotów.
Kolejną kluczową zaletą napędu hydrostatycznego jest ułatwione manewrowanie maszyną podczas pracy na ograniczonej przestrzeni roboczej,
przy ciągłym zasilaniu obu gąsienic. Mocowane wahliwie
koła napinające i rolki gąsienicy zapewniają doskonałą
trakcję i znacząco ograniczają drgania maszyny.
Operator szybko doceni elementy obsługowe modelu
PR776. Opracowano je specjalnie dla tej klasy spycharek gąsienicowych. Głównym celem konstruktorów było zapewnienie
prostej i bezpiecznej obsługi maszyny. Joystick o ergonomicznym kształcie ułatwia operatorowi sterowanie maszyną. Czujnik
14 Pośrednik Budowlany

w fotelu wykrywa obecność
operatora i dostosowuje się
do poczynionych przez niego
ustawień. Po wyjściu operatora
z kabiny wyłącza także silnik,
bez potrzeby wcześniejszego
zwolnienia dźwigni bezpieczeństwa. Nowoczesna i przestronna kabina spycharki zapewnia operatorowi komfort
i pracę w optymalnych warunkach. Kabinę zaprojektowano w przemyślany sposób.
Wszystkie przyrządy i elementy układu sterowania rozmieszczono w zgodzie z zasa-

ników umieszczono za słupkami. Również widok z boku
na teren prac jest pełny i nieograniczony wysuniętym podestem roboczym. Zapewnia
to dostęp do kabiny, punktów
serwisowych oraz w celu uzupełnienia płynów pomocniczych i eksploatacyjnych.
Silniki wysokoprężne produkcji Liebherr od dziesiątek lat
napędzają maszyny budowlane na całym świecie. Opracowywane z myślą o najcięższych warunkach, zapewniają maksymalne bezpieczeń-

Hydrostatyczna siedemdziesięciotonowa spycharka Liebherr PR 776 wyróżnia się intuicyjną obsługą, wysokim poziomem bezpieczeństwa i ekonomiczną eksploatacją

dami ergonomii. Operator może konfigurować wszystkie kluczowe funkcje i ustawienia maszyny za pomocą ekranu dotykowego. Operator może wygodnie dostosować do swoich
potrzeb liczne ustawienia maszyny, w tym napęd jezdny, lemiesz i tylny zrywak. Nową cechą w tej klasie maszyn jest
ochrona ROPS/FOPS zintegrowana bezpośrednio w konstrukcji kabiny jako standardowe wyposażenie spycharek gąsienicowych firmy Liebherr.
Widok z przodu jest niczym nieograniczony, gdyż instalacja
wydechowa i tłoczyska siłow-

stwo obsługi, niezawodność,
oraz długi okres użytkowania
dzięki solidnej konstrukcji
i najnowszej technologii. Ze
sprawdzonym hydrostatycznym napędem jezdnym Liebherra nie instaluje się podzespołów charakteryzujących
się dużym zużyciem, jak
przekładnie, sprzęgła lub hamulec serwisowy. Zamiast tego wysokiej jakości pompy
hydrauliczne i silniki pracują
praktycznie bez zużycia i są
szczególnie niezawodne.
Centralnie ulokowane punkty
serwisowe, klapy dostępowe
oraz otwierające się pod sze-

rokim kątem drzwiczki do komory silnika, wychylna kabina w standardowym wyposażeniu oraz opcjonalnie, wentylator chłodnicy, który można wychylić do czyszczenia – to wszystko przyspiesza
i ułatwia wykonywanie codziennych prac związanych
z obsługą serwisową.
Spycharkę PR 776 cechują
szczególnie długie okresy
pomiędzy wymaganą wymianą płynów eksploatacyjnych,
takich jak olej hydrauliczny
czy silnikowy. Zależnie
od charakteru prac oraz
pod warunkiem wykonywania
regularnych kontroli, okres
po którym wymagana jest
wymiana oleju Liebherr-plus
może wynosić nawet osiem
tysięcy godzin pracy.
Dzięki opcjonalnemu systemowi sterowania pracą możliwe jest zapewnienie utrzymywania kontroli wysokości
i spadku wykonywanych powierzchni zgodnie z danymi
zapisanymi w cyfrowym modelu. Dostępny w standardzie
system zarządzania flotą Liebherr LiDAT zapewnia dokładne monitorowanie funkcji
maszyny. Dane mogą być aktualizowane nawet kilkanaście razy dziennie i można je
przeglądać wedle potrzeby
za pośrednictwem specjalnej
strony internetowej.
Kolejnym czynnikiem zwiększającym poziom bezpieczeństwa
operatora są nowo zaprojektowane podświetlane stopnie
bezpieczeństwa. Dla optymalnego oświetlenia użyto efektywnych lamp LED. Koncepcja modułowego oświetlenia stanowi
jeden z głównych elementów
opracowanego na nowo wzornictwa maszyn Liebherr.
www.liebherr.pl
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Mecalac na czele koparkowej rewolucji
Mecalac nigdy nie należał do gigantów wśród światowych producentów
maszyn budowlanych. Nigdy nie przejawiał też takich ambicji. Zamiast
tego niezmiennie stawiał na rozwój konstrukcji przy zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych. O tym, że nie zwalnia tempa
Mecalac przekonał niedawno w wielce widowiskowy sposób prezentując cztery modele jedynej w swoim rodzaju koparki MWR
W połowie maja wszystkie
drogi branżowych dziennikarzy z całego świata wiodły
do Francji, a konkretnie
do Annecy-le-Vieux, gdzie
mieści się główna siedziba
i fabryka firmy Mecalac. Zaproszeni z całego świata goście – oprócz dziennikarzy byli
nimi także przedstawiciele lokalnych
oddziałów
firmy – zgromadzili się w miejscowej hali sportowej Arcadium, gdzie czekała ich uroczysta premiera koparek serii
MWR. Szczegóły wydarzenia
do ostatniej chwili owiewała
mgiełka tajemnicy, chodziło
bowiem o to, by potęgować
emocje. Gdy emocje sięgnęły
zenitu, zebranym ukazał się
na scenie założyciel firmy Mecalac i jej dyrektor zarządzający Henri Marchetta, któremu
towarzyszył syn Alexandre
pełniący funkcję jego zastępcy. Obaj w swoich wystąpieniach nawiązali do historii firmy, przypomnieli długą drogę,
jaką przebył Mecalac od chwili
swego powstania w roku 1974. Dziennikarze oczywiście nie chcieli przepuścić takiej okazji i zaczęli zadawać
pytania. Odpowiedzi na nie
doczekali się jednak dopiero
na konferencji prasowej, która
zwieńczyła uroczystą premierę najnowszej generacji maszyn francuskiej marki.
Prezentacja koparkowych nowości wypadła okazale. Emocje panowały od pierwszej
chwili, kiedy to z ciemności wyłoniły się efektownie oświetlone cztery zupełnie nowe modele koparek kołowych z serii
MWR. Gdy maszyny ukazały
się w pełnej krasie, na scenę
zaczęli wkraczać ich konstruktorzy, którzy szczegółowo wy16 Pośrednik Budowlany

Atmosfera ogromnej hali i efektowego oświetlenia potęgowały emocje gości przybyłych
do Annecy-le-Vieux na premierę innowacyjnych koparek MWR

Prezentacja koparkowych nowości wypadła okazale. Nowe maszyny cieszyły oko
prezentując się zgromadzonym w wielce efektownej scenerii

Podczas konferencji prasowej Henri i Alexandre Marchetta wyrazili przekonanie, że nowe
maszyny z linii MWR już niebawem zrewolucjonizują rynek koparek

jaśniali, dlaczego ich dzieło
już niebawem okazać się ma
rynkową rewolucją. Podstawą
do takich twierdzeń było to, że
konstrukcja nowych modeli
o oznaczeniach: 7, 9, 11
oraz 15 MWR stanowi udaną
syntezę dwóch koncepcji.
Chodzi o to, że inżynierom
udało się zintegrować w nowych maszynach najważniejsze zalety napędu kołowego
oraz gąsienicowego. Co to
oznacza w praktyce? Maszyny
kołowe wyróżniają się większą
mobilnością i wszechstronnością zastosowań. Z kolei koparki na podwoziu gąsienicowym łatwiej radzą sobie z przeszkodami i sprawniej poruszają
się w trudnym terenie, a dzięki
lepszej stabilności są także
bezpieczniejsze. Konstruktorzy
firmy Mecalac tworząc maszyny
MWR, postanowili przeprowadzić koparkową rewolucję. Jej
efektem są nowej generacji koparki imponujące łatwością obsługi, wydajnością, bezpieczeństwem i ekonomiczną eksploatacją. W efekcie koncepcja
koparek MWR zbliża je do ideału. Kluczowa pozostaje uniwersalność koparek maszyn
Mecalac osiągana nie tylko
dzięki wielu możliwościom
konfiguracji, ale także ze
względu na unikatową konstrukcję. Na placu budowy
jedna maszyna francuskiej
marki potrafi z powodzeniem
zastąpić różnoraki sprzęt.
Mając na uwadze fakt, iż koparki MWR znajdować będą najczęściej zastosowanie w zurbanizowanych obszarach, do minimum zredukowano ich niekorzystny wpływ na otoczenie
ograniczając poziom emisji
toksycznych substancji i hałas.
Kolejnym aspektem, na który
kładziono szczególny nacisk
podczas prezentacji koparek
MWR, była ich wyjątkowa stabilność. Dzięki unikatowej budowie maszyny zostały optymalnie wyważone, co sprawia, że podczas normalnej
pracy praktycznie nie istnieje
ryzyko ich przewrócenia się.
Konstruktorzy zapewniali, że
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Koparko-ładowarki cieszą się niesłabnącą popularnością na mniej zasobnych
rynkach. Nie dziwi zatem, że Mecalac stawia także na te maszyny

nowe koparki kołowe są tak
stabilne, jak ich odpowiedniki
na podwoziu gąsienicowym.
Dzięki temu mogą w pełni
bezpiecznie podnosić i przemieszczać ładunki o masie wynoszącej połowę ciężaru roboczego każdej z nich.
Wskazywano na wiele zalet nowych maszyn, przede wszystkim uniwersalność, prostotę
użytkowania i bezpieczeństwo
pracy. Koncepcja Mecalac to
nadal rozwiązanie unikatowe
w branży. Prezentujący nowe
maszyny zwracali też uwagę
na cały szereg czynników ułatwiających pracę operatorów.
Mogą oni cieszyć się niczym
nieskrępowanym widokiem ze
środka kabiny. Na poprawę
bezpieczeństwa ich pracy
wpływ ma cały szereg drobnych z pozoru czynników. Takich, jak choćby opracowany
we własnym zakresie system
CONNECT, który ostrzega
obsługującego
maszynę
o nieprawidłowym zamontowaniu narzędzia roboczego.
Bezpieczeństwo pracy podnosi też ułatwiony dostęp
do kabiny. Operator może
wsiadać do maszyny i opuszczać swe miejsce pracy bez
ryzyka poślizgnięcia się. Tankowanie też nie nastręcza
mu trudności, gdyż wlew
zbiornika paliwa umieszczono na optymalnej wysokości.
Modele Mecalac 7, 9, 11 i 15
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Technika zagęszczania to dla franuskiej firmy nowy obszar działania

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

MWR wyróżniają się kompaktową budową. Uwagę zwraca
też niżej posadowiona kabina.
Wysięgnik o specyficznej,
aczkolwiek typowej dla francuskiej marki, kinematyce
pozwala uzyskać zasięg aż
do
dziewięciu
metrów,
a zwarte gabaryty maszyn
umożliwiają ich pracę na drogach oraz na miejskich placach budowy o coraz bardziej
ograniczonej przestrzeni. Obniżony środek ciężkości, napęd na cztery koła i trzy różne tryby jazdy pozwalają koparkom na osiągnięcie niespotykanej dotąd mobilności.
Równie atrakcyjna jak premiera nowych koparek okazała
się konferencja prasowa,
podczas której Henri i Alexandre Marchetta odpowiedzieli

na cały szereg pytań. Dziennikarzy interesowały w równym
stopniu kwestie techniczne co
również prognozy przyszłości
koparek MWR. Odpowiadający na pytania podkreślali, że
nowe maszyny z linii MWR są
w stanie zrewolucjonizować
rynek koparek, a Mecalac
konsekwentnie dążyć będzie
do rozwoju ich konstrukcji
i szerokiej ekspansji na światowe rynki. Pojawienia się
tych maszyn możemy zatem
wkrótce spodziewać się też
na rynku polskim.
Dziennikarze pytali też o stanowisko firmy w kwestii wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii
Europejskiej. Jest to o tyle
istotne, że Mecalac dokonał
przejęcia brytyjskiej części
koncernu Terex, konkretnie

fabryki w angielskim Coventry
wytwarzającej koparko-ładowarki, małe wozidła budowlane oraz walce i sprzęt zagęszczający oferowane uprzednio
pod markami Fermec oraz
Benford. Mecalac zyskał więc
możliwość zaakcentowania
swej obecności na rynku brytyjskim, ale musi to czynić
w szczególnym okresie, jakim
jest Brexit. Tak czy inaczej,
przejęcie fabryki w Coventry
umożliwi Francuzom poszerzenie oferty o wysokiej jakości produkty, zdobycie nowych rynków zbytu i wykorzystanie rozwiązań technologicznych. Henri Marchetta,
dyrektor zarządzający Groupe Mecalac, zwracając się
do dziennikarzy tak skomentował ten fakt: – Przejęcie części koncernu Terex wpisuje
się doskonale w długofalową
strategię naszej firmy. Zamierzamy wykorzystać doświadczenia konstruktorów pracujących na rzecz przejmowanej
fabryki, rozbudować sieć dystrybucji, a także zdobyć nowe
rynki zbytu dla stanowiących
podstawę naszego działania
maszyn budowlanych, szczególnie znajdujących zastosowanie w warunkach gęstej
miejskiej zabudowy.
Miniwozidła, koparko-ładowarki
i walce, już w nowych barwach,
można było oglądać przed wejściem do hali Arcadium. Mecalac ma ponad sześćdziesiąt lat
doświadczeń w projektowaniu
i produkcji kompaktowych maszyn budowlanych. Obecnie
produkowane są one w czterech krajach – Francji, Niemczech, Anglii i Turcji. Na świecie działa też siedem oddziałów regionalnych, a jednym
z nich jest istniejący od roku 2012 Mecalac Polska z siedzibą w Łaziskach Górnych.
Miłym dla polskiego dziennikarza akcentem było podkreślenie podczas konferencji
szczególnego znaczenia, jakie
polski oddział odgrywa w strategii działania Groupe Mecalac.
www.mecalac.pl
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Wacker Neuson EW100 w krainie rozrywki
Energylandia nie była z pewnością najdziwniejszym miejscem, w którym
obserwowaliśmy pracę maszyn budowlanych. Wszak swego czasu zdarzyło się to nam w… gorzelni. Wyprawa do parku rozrywki w Zatorze,
gdzie na własne oczy przekonywaliśmy się o zaletach sprzętu Wacker
Neuson, obfitowała w moc atrakcji i na długo zapadnie nam w pamięć…
Dzwoniący do naszej redakcji Sławomir Trawicki, dyrektor sprzedaży Wacker Neuson Polska, już
na wstępie przeszedł do konkretów: – Zbierajcie ekipę i przyjeżdżajcie do Energylandii. Emocje
i atrakcje gwarantowane! W odpowiedzi na tak sformułowane zaproszenie i miejsce, do którego
mieliśmy się udać, postanowiliśmy postawić na świeżość i odwagę wysyłając do Zatoru najmłodszych, a tym samym najodważniejszych członków redakcji. Ich
wizyta w Energylandii zaczęła się
od udziału w uroczystym przekazaniu jej właścicielowi maszyny
budowlanej. Sławomir Trawicki
wręczył Markowi Goczałowi symboliczne kluczyki do lśniącej
jeszcze nowością dziesięciotonowej koparki kołowej Wacker
Neuson EW100. W błędzie są jednak ci, którzy sądzą, że będzie
ona zabawką, kolejną atrakcją
parku rozrywki. Najnowszy nabytek Energylandii będzie mieć
swój udział w jego rozbudowie,
którą właściciel obiektu w dużej
mierze prowadzi własnymi siłami. Pracy dla maszyny z pewnością nie zabraknie, dość powiedzieć, że średniej wielkości
obiekt już niebawem przeobrazi
się w 150-hektarowy kompleks
i tym samym stanie się trzecim

Dziesięciotonowa koparka kołowa EW100 przekonuje do siebie nie tylko wydajnością i niskimi kosztami eksploatacji, ale także prostotą obsługi

pod względem zajmowanej powierzchni parkiem rozrywki w Europie. Marek Goczał pytany o powody, które kierowały nim
przy wyborze marki Wacker
Neuson, nie zwlekał ani chwili
z odpowiedzią: – Jeden z podwykonawców pracujący swego
czasu na budowie Energylandii
wykorzystywał kilka maszyn Wacker Neuson, miałem więc możliwość codziennej obserwacji ich
działania. Jednak nie to było dla
mnie decydujące przy wyborze
marki. Najważniejszy jest dla
mnie dobry kontakt ze sprzedającym, a w dalszej kolejności
warunki gwarancji i obsługi ser-

Zarówno Marek Goczał, jak i Sławomir
Trawicki są zadowoleni z transakcji

wisowej. Sama maszyna w znajduje się w mojej hierarchii dopiero na trzecim miejscu.
Koparka EW100 nie jest pierwszą maszyną marki Wacker
Neuson będącą w posiadaniu
właściciela Energylandii. Marek
Goczał wcześniej kupił wozidło 3001 oraz koparkę gąsienicową 75Z3. W obu przypadkach był to fabrycznie nowy
sprzęt. – Przy zakupie maszyn
bardzo istotna jest gwarancja.
Zwracam uwagę na ten aspekt
i staram się wynegocjować, by
obowiązywała jak najdłużej.
Wacker Neuson zaoferował mi
trzyletnią gwarancję fabryczną
przebijając pod tym względem
inne oferty. Zakup maszyna na takich warunkach stanowi
dla mnie najkorzystniejsze rozwiązanie. I w efekcie najtańsze,
nawet jeżeli taki zakup wymaga
wyłożenia pokaźnej kwoty – tłumaczy właściciel koparki.
Zakup maszyny nie odbył się
w ciemno. Zanim doszło
do transakcji, Marek Goczał
do prac budowlanych prowadzonych na terenie parku wynajmował od Wacker Neuson
Polska identyczną koparkę.
Miał zatem mnóstwo czasu, by
przekonać się do walorów
sprzętu. Co ciekawe, często
czynił to osobiście. Właściciel
Energylandii w chwilach wolnych od innych zajęć sam pracuje na posiadanych maszynach. Twierdzi, że lubi to robić,
a praca na koparce
EW100 sprawia mu
zawsze przyjemność.
www.wackerneuson.pl
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LiuGong Dressta Machinery idzie pod prąd!
Na spotkaniu prasowym firmy LiuGong Dressta Machinery jej prezes
Howard Dale poinformował o przeniesieniu części produkcji maszyn
budowlanych do Polski. W Stalowej Woli wytwarzanych będzie kilka
modeli ładowarek kołowych i koparek gąsienicowych
LiuGong plasujący się dziś
na dwudziestej ósmej pozycji
wśród największych światowych producentów sprzętu
budowlanego wielokrotnie zyskiwał miano pioniera. Jako
pierwsza firma w Chinach
uruchomił produkcję ciężkich
maszyn. W roku 1966 światło
dzienne ujrzała nowoczesna
ładowarka kołowa tej marki.
Losy koncernu LiuGong są
nierozerwalnie związane z modernizacją i rozwojem chińskiej infrastruktury wytwarza
piętnaście rodzajów maszyn – ładowarki kołowe, koparki, spycharki, równiarki,
rozściełacze do asfaltu, frezarki asfaltu, skid steery, koparko-ładowarki, walce, wózki widłowe, żurawie samochodowe, żurawie gąsienicowe,
układarki rur, wywrotki górnicze oraz betoniarki.
LiuGong posiada dwadzieścia zakładów produkcyjnych
na całym świecie. Firma zatrudnia blisko osiem tysięcy
osób, w tym blisko tysiąc inżynierów pracujących w czterech centrach badawczo-rozwojowych. Tylko w ubiegłym
roku LiuGong zainwestował
ponad czterdzieści dwa miliony dolarów w program R&D.
LiuGong kładzie duży nacisk
na jakość, co potwierdza zaangażowanie w metodologię
Six Sigma i zgodność z normami ISO 9000.
Chiński koncern, który w ubiegłym roku sprzedał na światowych rynkach 23.406 maszyn,
wkroczył właśnie w dwunasty
rok obecności w Polsce.
Od czasu przejęcia marki
Dressta od Huty Stalowa Wola, co miało miejsce w roku 2012, zakład produkcyjny
w Stalowej Woli – działający
obecnie pod szyldem LiuGong
Dressta Machinery – stale się
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rozwija. Wypełniając swą misję dostarczania użytkownikom ciężkiego, innowacyjnego sprzętu budowlanego i niezawodnej obsługi serwisowej,
LiuGong ma ambicje umocnienia swej pozycji zarówno
na polskim, jak i na europejskim rynku. W czerwcu 2017
roku firma uruchomiła w Stalowej Woli produkcję wybranych
modeli ładowarek kołowych

ności firmy w Polsce tłumaczy
Howard Dale, prezes LiuGong
Europe: – Będąc bliżej naszych klientów możemy zaoferować im więcej korzyści. Produkcja w Polsce skróci czas
realizacji zamówień na nasze
maszyny oraz umożliwi nam
lepsze dopasowanie ich
do potrzeb odbiorców na rynkach europejskich. Dla odbiorców na polskim rynku najwięk-

Pamiątkowe zdjęcie Howarda Dale i dziennikarzy naszej redakcji na tle jednej z pierwszych koparek LiuGong Serii E wyprodukowanych w fabryce w Stalowej Woli

z Serii H oraz koparek Serii E.
LiuGong zyskał znaczącą pozycję w Polsce dzięki realizacji wszechstronnej i ambitnej
określonej na pięć lat strategii
rozwoju, która łączy w sobie
badania i rozwój, produkcję
lokalną i dystrybucję. Centrum tych działań stanowić
ma zakład produkcyjny w Stalowej Woli. Cel firmy na najbliższe lata jest precyzyjnie
określony – LiuGong planuje
istotne zwiększenie swych
udziałów w polskim rynku.
Strategię wzmacniania obec-

szą korzyść stanowić będzie
zwiększenie dostępności części zamiennych, co znacznie
skrócenie czasu napraw i serwisowania maszyn. Zlokalizowane w Stalowej Woli Centrum
Dystrybucji Części będzie obsługiwać cały rynek europejski
a w szczególności Polskę.
Od momentu rozpoczęcia produkcji naszych maszyn w Stalowej Woli możemy nazwać
Polskę „naszym domem w sercu Europy”. Tym samym rośnie
nasza determinacja, aby okazać się lepszymi w toczącej się

na naszym rodzimym terenie
rywalizacji z konkurentami.
Podczas majowych targów
Autostrada Polska w Kielcach
LiuGong zaprezentował trzy
maszyny – koparki gąsienicowe 922E oraz 936E oraz ładowarkę kołową 856H. To pierwsze modele, które wytwarzane
są w zakładzie produkcyjnym
w Stalowej Woli i przeznaczone zarówno na rynek polski,
jak inne w całej Europie.
LiuGong wzmacnia swoją
obecność w Polsce również
poprzez rozwój sieci dystrybucji. Obecnie w kraju funkcjonuje trzech profesjonalnych dealerów, którzy odzwierciedlają
zaangażowanie firmy w prowadzenie działalności biznesowej
nastawionej na potrzeby klientów. Dealerzy LiuGong nie tylko sprzedają produkty firmy,
ale zajmują się również obsługą posprzedażną, gwarantując
klientom nieprzerwaną i efektywną pracę maszyn LiuGong.
Ambicją chińskiego koncernu
jest ekspansja na światowe
rynki. Przyczółkiem – przynajmniej jeżeli chodzi o Europę – jest oczywiście Polska.
Kluczem do sukcesu jest natomiast prężnie działająca
sieć dystrybucji i serwisu.
W ciągu minionych piętnastu
lat LiuGong zbudował jedną
z największych działających
globalnie sieci dealerskich
na świecie. Coś podobnego
nie udało się dotychczas żadnemu innemu z chińskich eksporterów. Sieć ta składa się
z ponad trzystu dealerów działających w ponad stu trzydziestu krajach całego świata. Obsługiwane są one przez dwanaście regionalnych biur wraz
z magazynami części zamiennych. – Naszym niewątpliwym
atutem są silni dealerzy, solidne firmy zależne oraz filozofia
działania zorientowana na potrzeby klientów. Każdy z nich
może liczyć na profesjonalne
wsparcie, niezależnie od miejsca, w którym się
znajduje – powiedział
Howard Dale.
www.liugong-europe.com
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LiuGong – najważniejsza jest szczera ocena
LiuGong Dressta Machinery postanowił poddać swe maszyny testom
w rzeczywistych warunkach różnorodnych placów budowy. Na pierwszy ogień poszła koparka LiuGong 925E, której walory weryfikacji poddało siedem firm działających w okolicach Warszawy
Ten konkretny model przeznaczono do testów nieprzypadkowo. Produkowana od września w Stalowej Woli koparka
LiuGong 925E ze względu
na swe gabaryty i parametry
robocze i… cenę powinna cieszyć się zainteresowaniem polskich firm budowlanych.
Co mają na celu sprawdziany?

stawić na nowe rozwiązania, by
spełnić obowiązujące w Europie i USA normy emisji spalin.
Zamysł ten się powiódł, do napędu koparki zastosowano
niskoemisyjny silnik Cumminsa z układem recyrkulacji
spalin EGR i filtrem DPF. Producent podaje, że tak wyposażona maszyna spala nawet

zarówno silnika, jak i pompy
hydraulicznej.
Wymierne
oszczędności na paliwie dawał zdaniem testujących koparkę układ automatycznej
redukcji obrotów silnika załączający się w momencie,
trwającej przez co najmniej
siedem sekund bezczynności
maszyny.

Już na samym początku testów koparka LiuGong 925E musiała podołać najtrudniejszym warunkom pracy hałdując gruz betonowy oraz z zasypując nim zasobnik kruszarki. Wynik testu wypadł dla maszyny pozytywnie

Przede wszystkim zaznajomienie krajowego rynku z nowym
produktem i przekonanie potencjalnych nabywców, że mają do czynienia ze sprzętem
najwyższej jakości. LiuGong
konsekwentnie nadrabia dystans do światowej czołówki.
Czyni to przestrzegając reżimu technologicznego i stosując do produkcji wyłącznie
komponenty i podzespoły pochodzące od renomowanych
dostawców. Wprowadza także istotne zmiany konstrukcyjne i udoskonalenia. W koparce 925E zmiany dotyczą
przede wszystkim techniki napędowej. LiuGong musiał po22 Pośrednik Budowlany

o osiem procent mniej oleju
napędowego niż jej odpowiednik poprzedniej serii LC.
Nic dziwnego, że w czasie testów monitorowano spalanie.
Utrzymywało się ono na deklarowanym poziomie, niezależnie od tego, czy maszyna pracowała przy załadunku
pojazdów, hałdowaniu elementów betonowych powstałych podczas prac wyburzeniowych, zasypywaniu zasobnika kruszarki czy kopaniu rowów. Operatorzy testujący maszynę chwalili sobie
system Intelligent Power
Control, dzięki któremu mogli
w pełni kontrolować pracę

W czasie testów szczególnie
uważnie przyglądano się ramieniu wysięgnika, którego
konstrukcja została całkowicie
zmieniona, by wyeliminować
problemy nękające użytkowników koparek poprzedniej
generacji. Po testach uznać
można, że problemy zdecydowanie należą do przeszłości.
Przeciętny operator koparki
w ciągu dniówki spędza
w swej maszynie ogrom czasu. Nie dziwi zatem, że testujący maszynę w równym
stopniu jak jej osiągami interesowali się wyposażeniem
kabiny mającym przecież decydujący wpływ na ich kom-

fort i bezpieczeństwo. Miejsce pracy operatora koparki 925E z nawiązką spełnia swe
zadanie. Bez zarzutu pozostaje
widoczność z przestronnego,
dobrze klimatyzowanego i wyciszonego wnętrza. Bezpieczeństwo pracy podnosi możliwość obserwacji obszaru roboczego za maszyną za pomocą kamery wstecznej. Komfort obsługi koparki podnosi
również czytelny ekran LCD,
na którym pojawiają się różnego rodzaju komunikaty oraz
ostrzeżenia o nieprawidłowościach w pracy maszyny.
Do testowania maszyn zaproszono firmy użytkujące na co
dzień koparki innych uznanych marek. Dało to możliwość szybkiego porównania
z nimi osiągów LiuGong. Dla
producenta ważne jest pierwsze wrażenie, chodzi o to, by
maszyna oceniana była spontanicznie, a w sposób przemyślany, zgodnie z oczekiwaniami użyczającego sprzęt.
To cenny materiał do analizy
przez konstruktorów, a także
przez przybierający coraz
bardziej realne kształty ośrodek badawczo-rozwojowy
przy fabryce w Stalowej Woli.
Producent chce pozostawić
mu szerokie pole działania,
dlatego tak ważna jest rzetelność ocen. LiuGong zamierza
dowiedzieć się jak najwięcej
o wrażeniach eksploatacyjnych produkowanych przez
siebie maszyn. Przede wszystkim poznać ewentualne niedociągnięcia i mankamenty konstrukcyjne, ustalić ich przyczynę i im zaradzić. Dlatego
LiuGong wręcz zachęca testujących do szczerej oceny koparki.
Oczywiście na ile jest to możliwe
po przepracowaniu na niej
trzech czy pięciu dniówek. Wybierając firmy do testów
LiuGong zadbał, by warunki,
w jakich użytkują maszyny, były dla koparki 925 prawdziwym
poligonem doświadczalnym.
Jak widać do tej pory, zamysł ten w pełni się powiódł.
www.liugong-europe.com
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Cat Command – spychanie z… biura
Operatorzy spycharek Cat D8T korzystać mogą z układu zdalnego sterowania Cat Command. Podnosi on poziom bezpieczeństwa i wydajności,
umożliwiając zdalne sterowanie spycharką pracującą w strefie niebezpieczeństwa. Operatorzy mogą to czynić z niewielkiej odległości przy użyciu
przenośnej konsoli lub z oddali, siedząc w wygodnym fotelu
Spoczywający na pracodawcy
obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy,
ochrony życia i zdrowia pracowników ma charakter bezwzględny. Oznacza to, że jego
realizacja nie może być uzależniona od możliwości finansowych lub organizacyjnych
pracodawcy. Caterpillar doceniając wagę problemu dotyczącego pracy operatorów
spycharek oferuje im możliwość korzystania z systemu
zdalnego sterowania maszynami Cat Command. Korzystać z niego mogą obsługujący maszyny w niebezpiecznych warunkach, które stwa-

Operator, któremu warunki umożliwiają przebywanie w pobliżu spycharki. Może
sterować funkcjami maszyny nawet z odległości czterystu metrów

Pełna integracja z systemami Cat maszyny to pewność niezawodnego i precyzyjnego sterowania, gwarantująca wyjątkowo wysoką wydajność

rzać mogą zagrożenie ich
zdrowia, a nawet życia.
Oprócz robót przy wysokich
ścianach kopalni odkrywkowych zagrożenie dla operatorów spycharek stanowią także
zadania wykonywane na stromych zboczach, na dnie
zbiorników wodnych czy
na niespoistym gruncie
przy budowie odwodnień.
Układ zdalnego sterowania
umożliwia pracę spycharek

w dowolnej sytuacji, która stanowić może zagrożenie dla
obsługujących je operatorów.
Mogą oni na przykład kontynuować pracę niemal natychmiast po użyciu środków wybuchowych. Nie trzeba bowiem
czekać na opadnięcie chmury
pyłu i oczyszczenie atmosfery.
Skuteczność systemu sterowania spychaniem zostało potwierdzone w praktyce podczas długotrwałych testów

Stanowisko sterowania umożliwia wydajną pracę w komfortowych warunkach

na spycharkach Cat D10T
oraz D11T. Grupa maszyn wyposażonych w Cat Command
przepracowała w sumie kilka
tysięcy godzin w trudnych warunkach panujących w kopalniach surowców skalnych
na całym świecie. Udane testy
sprawiły, że system bazujący
na tej samej technologii znalazł teraz zastosowanie w spycharce Cat D8T. Model ten
wybrany został nieprzypadko-

wo, jest bowiem bardzo popularny zarówno w firmach zajmujących się robotami ziemnymi, jak i zakładach górnictwa odkrywkowego.
Operator, któremu warunki
umożliwiają przebywanie w pobliżu spycharki, podczas jej
zdalnej obsługi korzysta z przewieszanej przez ramię konsoli.
Może on sterować funkcjami
maszyny nawet z odległości
czterystu metrów, o ile tylko ta
pozostaje w zasięgu jego wzroku. Wariant ten zalecany jest
operatorom realizującym zadania krótkotrwałe, takie jak
na przykład usuwanie urobku
spod ścian, oczyszczanie poboczy drogowych czy stabilizowanie osuwisk.
Drugim sposobem zdalnej obsługi spycharki Cat D8T jest
sterowanie jej funkcjami ze
specjalnego stanowiska zewnętrznego. Może być ono
skonfigurowane na dwa sposoby. Pierwszy umożliwia sterowanie w zasięgu wzroku lub
obsługę zdalną z zastosowaniem dodatkowych funkcji
przekazu wideo i audio z miejsca pracy i ze spycharki. Dzięki
przekazowi do stanowiska sterowania obrazu i dźwięku z obszaru pracy maszyny, może być
ono zainstalowane w znacznej
odległości. W praktyce oznacza
to, że operator może pracować
z dala od spycharki w zamkniętym pomieszczeniu w wygodnej
pozycji siedzącej i używać doskonale mu znanych instrumentów sterujących spycharki. Wyposażenie stanowiska jest bowiem analogicznie, jak w spycharce Cat D8T. Operator może
więc czuć się, tak jakby siedział
we wnętrzu kabiny swej spycharki i korzystać ze wszystkich
instrumentów sterowania i systemów monitorujących funkcje
i obsługę funkcji roboczych.
Konstrukcja zewnętrznego stanowiska sterowania została zaprojektowana w sposób zapewniający łatwy montaż i demontaż oraz transport
na pojeździe ciężarowym lub na przyczepie.
www.b-m.pl
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Case CX245D SR – królowa aglomeracji
Już na pierwszy rzut oka koparka gąsienicowa Case CX245D SR wyróżnia się bardzo małym promieniem obrotu. Gdy dodamy do tego kolejne
zalety – niskie zużycie paliwa, dużą siłę odspajania na łyżce, niesamowitą zwrotność, to możemy być pewni, że maszyna sprawdzi się podczas pracy na miejskich placach budowy o ograniczonej przestrzeni
Koparka Case CX245D SR
jest maszyną powstałą na życzenie. Jej konstruktorzy postanowili bowiem spełnić potrzeby użytkowników, których
praca wiąże się z wykonywaniem zadań w coraz ciaśniejszych obszarach aglomeracji.
Kierowali się przy tym opiniami operatorów pracujących
na tego rodzaju maszynach.
W znakomitej większości
chcieli oni koparki o zwartej
budowie, a przy tym wydajnej
i przyjaznej dla portfela właściciela i środowiska naturalnego. Koparka nie jest hałaśliwa i w mocno ograniczonym stopniu emituje szkodliwe substancje, co jest szczególnie istotne podczas prac
prowadzonych w miastach.
Inżynierom Case CE udało się
skonstruować maszynę wyróżniającą się wysoką produktywnością oraz niezwykle niskimi
kosztami eksploatacji. Wyznaczającą kierunki rozwoju.
Twórcy maszyny są przekonani, że jest ona wręcz skazana na rynkowy sukces. Tak czy
inaczej dzieło konstruktorów
Case CE mające masę
26 ton, spełniające najnowszą
normę emisji spalin i posiadające bezkonkurencyjne w swojej klasie parametry robocze,
jest w pełni gotowe, by podbijać światowe rynki. Wszak imponuje pod względem wartości siły odspajania, udźwigu, sterowności oraz ekonomiki codziennej eksploatacji. Sterowana elektronicznie pompa,
potężniejszy rozdzielacz hydrauliczny i cały szereg czujników skracają aż o dwanaście
procent cykle robocze i powodują szybszą reakcję maszyny. Własnej konstrukcji układ
hydrauliczny o udowodnionej
skuteczności oraz zaawanso26 Pośrednik Budowlany

Konstruktorzy koparki CX245D SR postanowili spełnić potrzeby użytkowników, których praca wiąże się z wykonywaniem zadań w coraz ciaśniejszych obszarach wielkich aglomeracji

Nowa koparka gąsienicowa CX245D SR doskonale spisuje na terenach miejskich,
szczególnie w miejscach, w których brakuje wolnej przestrzeni

Koparka wyposażona jest w najlepszą w tej klasie maszyn niezwykle przestronną
i doskonale izolowaną kabinę ciśnieniową

wane zarządzanie energią
z pięcioma zintegrowanymi
sterownikami w sposób optymalny wykorzystują moc hydrauliczną maszyny oraz moment obrotowy silnika, co
w efekcie prowadzi do zmaksymalizowania mocy oraz przyczynia się do wyraźnie odczuwalnego ograniczenia zużycia
oleju napędowego.
Silnik maszyny spełnia rygorystyczne normy emisji spalin
Tier 4 Final/Stage IV dzięki zastosowaniu układu selektywnej redukcji katalitycznej
(SCR) oraz katalizatora utleniającego (DOC). Przyczyniają się one do zmaksymalizowania sprawności i osiągów
układu. Z całą pewnością wielu potencjalnych nabywców
maszyny ucieszy fakt, iż jej silnik spełnia aktualnie obowiązujące normy emisji spalin bez
potrzeby stosowania filtra cząstek stałych (DPF) i jego regeneracji. Jest to równoznaczne
z pewnym uproszczeniem konstrukcji maszyny i ograniczeniem kosztów bieżącej obsługi
serwisowej. Układ redukcji
spalin jest także bardzo ekonomiczny pod względem zużycia
środka AdBlue. Przeciętnie
stanowi ono zaledwie około
trzech procent zużycia paliwa.
Dlatego też pojemny zbiornik
AdBlue wystarczy uzupełniać
co pięć tankowań paliwa.
Koparka wyposażona jest
w najlepszą w tej klasie maszyn przestronną kabinę ciśnieniową. Jest ona bardzo
dobrze izolowana. Pracujący
w niej operator nie jest narażony na szkodliwe wibracje,
hałas oraz często panujące
na placach budowy zapylenie.
W pełni regulowane, zaprojektowane według zasad ergonomii stanowisko robocze z regulowanym wielopłaszczyznowo, pneumatycznym fotelem
w standardzie oraz sterowanie
funkcjami maszyny za pomocą
joysticków zapewniają płynność ruchów roboczych i daje wyjątkowy komfort pracy.
www.casece.com
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JCB – pełen wrażeń rok z Hydradigiem
Kołowa koparka JCB Hydradig robi coraz większą furorę. Maszyna, nie
bez racji określana mianem innowacyjnego nośnika osprzętu, może pracować z kilkudziesięcioma narzędziami roboczymi. Trudno doprawdy wymyśleć zadanie, któremu Hydradig nie byłby w stanie podołać
W konstrukcji Hydradiga w rok
po oficjalnym debiucie zaszła
zmiana. Istotna, aczkolwiek
oczekiwana. Maszyna od początku projektowana była bowiem z myślą o zastosowaniu
silnika EcoMAX spełniającego
finalną normę emisji spalin
Tier 4. I tak też uczyniono,
a zmiana jednostki napędowej
pociągnęła za sobą także konieczność modernizacji układu wydechowego oraz doposażenie maszyny w zbiornik
i system dozujący AdBlu.
A reszta? Reszta bez zmian,
konstruktorzy JCB wyszli ze
słusznego skądinąd założenia,
że nie ma powodu ulepszania
perfekcyjnie działającego mechanizmu. I trudno nie przyznać im racji, lepsze jest przecież wrogiem dobrego. Trudno zresztą wyobrazić sobie,
jak można by było poprawić
parametry Hydradiga w zakresie widoczności z kabiny, stabilności, zwrotności i łatwości
przemieszczania.
Z górą roczna obserwacja pracy Hydradigów potwierdziła
zasadność zintegrowania całości układu napędowego i pompy hydraulicznej w podwoziu.
Silnik napędzający maszynę

ulokowano aż półtora metra niżej niż ma to miejsce w typowych konstrukcjach. Jednostka napędowa zespolona ze
zbiornikiem paliwa znalazła miejsce z boku pod kabiną, co okazuje się kolejnym wielce praktycznym rozwiązaniem. Dzięki
temu operator Hydradiga cieszy
się doskonałą widocznością
z kabiny. W dosłownie każdym
kierunku, na wszystkie koła
oraz lemiesz maszyny.
Specyficzne posadowienie jednostki napędowej ma także tę
zaletę, że pozwoliło na obniżenie środka ciężkości koparki.
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Tryb „kraba” ułatwia operatorowi wykonywanie manewrów i jest wprost niezastąpiony
podczas prac prowadzonych wzdłuż przeszkód, takich jak ściany budynków

Innowacyjna koparka sprawdza się także w roli… ciągnika. Operator może bowiem
skorzystać ze skonstruowanej specjalnie dla Hydradiga przyczepy

Dzięki specyficznej konstrukcji nadwozia, operator zyskał możliwość nieskrępowanej obserwacji obszaru roboczego wokół maszyny, także za jej kabiną

wielce pomocny przy wykonywaniu manewrów, na przykład
podczas prac prowadzonych
wzdłuż ścian budynków.
Inżynierowie JCB wyposażyli
koparkę w podwójnie łamane
ramię pozwalające podnieść
tonę ładunku na pełnym wy-

Dzięki temu oraz zastosowaniu znanego z ładowarek teleskopowych podwozia Loadall oraz bliźniaczych kół Hydradig wyróżnia się stabilnością i nadzwyczajnymi właściwościami trakcyjnymi. Operatorzy chwalą też jego zwrotność i łatwość wykonywania
manewrów. Podczas jazdy
po drogach operator innowacyjnej koparki wybiera tryb
dwóch kół skrętnych. Cztery
koła skrętne sprawdzają się
doskonale podczas pracy
na ograniczonej przestrzeni,
podczas gdy tryb „kraba” jest

sięgu. Warto podkreślić, że
nigdy nie dzieje się to kosztem stabilności maszyny.
Posiadający napęd hydrostatyczny na wszystkie koła Hydradig może przemieszczać
się pomiędzy placami budowy
z imponującą prędkością
do 40 km/h. Innowacyjna koparka sprawdza się także w roli… ciągnika. Operator może
bowiem skorzystać z zaprojektowanej specjalnie dla Hydradiga przyczepy umożliwiającej
transportowanie za maszyną
dodatkowego osprzętu i materiałów eksploatacyjnych.
Konstruktorzy JCB zadbali
o łatwość obsługi serwisowej.
Szeroko otwierana pokrywa
zapewnia nieskrępowany dostęp z poziomu gruntu zarówno do komory silnika, jak
i podzespołów układu chłodzenia. Czynności związane
z okresową obsługą techniczną Hydradiga odbywają się
co pięćset godzin pracy. Tak
mocno wydłużone interwały
pomiędzy przeglądami mają
również wpływ na ograniczenie czasu bezproduktywnych postojów maszyny.
www.interhandler.pl
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Polska Mista buduje polską drogę!
Polska droga budowana przez polską firmę, na dodatek używającą polskiej równiarki? Czysta abstrakcja? Wcale nie, taki właśnie obrazek zaobserwowaliśmy na budowie drugiej nitki obwodnicy Puław. Przyznajemy, widok to równie rzadko spotykany, co przyjemny dla oka…
Budowa arterii, która zostanie
oddana do użytku w kwietniu
przyszłego roku, wkracza
właśnie w decydującą fazę.
Jednym z kluczowych podwykonawców budujących puławską obwodnicę jest firma
Pawlica Budownictwo Drogowe. Przy wykonywaniu wymagających prac konstrukcyjnych od ponad sześciu lat
wykorzystuje ona równiarkę
RD-165H wyprodukowaną
przez stalowowolską Mistę.
Maszyna o ciężarze roboczym 14.300 kg nie należy co
prawda do największych, ale
nawet podczas intensywnej

Konstrukcja równiarki oparta została na dwóch połączonych ze sobą przegubowo
ramach. Kąt łamania ±27° zapewnia doskonałą sterowność i zwrotność maszyny

błyskawicznie nawet przy niskich obrotach silnika. Wykorzystując ten fakt oraz precyzję
działania układu obrotu lemiesza środkowego można doposażyć maszynę w specjalistyczny system sterowania pra-

zapewnia konstrukcja równiarki oparta na dwóch połączonych przegubowo ramach. Kąt
łamania wynoszący ±27° zapewnia bowiem maszynie
optymalną sterowność i dość
dobrą zwrotność.
Przy produkcji równiarki Mista
stosuje wyłącznie podzespoły pochodzące od renomowanych dostawców. I tak maszynę napędza sterowany
elektronicznie silnik Cummins, konstruktorzy wykorzystali ponadto układ hydrauliczny Bosch-Rexroth, skrzynię
przekładniową ZF Passau czy
mosty napędowe NAF. Napęd
kół osi przedniej realizowany
jest za pośrednictwem silników
hydrostatycznych Poclain Hydraulics. Pełnią one rolę napędu pomocniczego podczas wykonywania zadań w ciężkich
warunkach terenowych.
W opinii operatora równiarka
RD-165H nie ustępuje maszynom renomowanych marek.
Choć ma już dziesięć lat i pracuje intensywnie, właściciel
nie zamierza wymieniać jej
na nowy model. Zamiast tego
zdecydował się przeprowadzić gruntowny remont ma-

W układzie lemiesza środkowego siłą odpowiedzialną za obrót są dwa siłowniki
hydrauliczne umieszczone na obrotnicy, współpracujące z przekładnią zębatą

eksploatacji w trudnych warunkach osiąga dużą wydajność. Zarówno operator maszyny, jak i kierownicy budowy podkreślają wysoką precyzję jej działania. Na ten kluczowy dla równiarek parametr
roboczy niebagatelny wpływ
ma prawidłowe działanie układu obrotu lemiesza środkowego. W równiarce RD-165H
oparto go na dwóch umieszczonych na obrotnicy siłownikach hydraulicznych współpracujących z przekładnią zębatą. Rozwiązanie to umożli30 Pośrednik Budowlany

wia operatorowi błyskawiczne
obrócenie lemiesza i ustawienie go w żądanej pozycji.
W połączeniu z płynnym ruchem narzędzia pozwala to
osiągnąć najwyższą dokładność przy robotach wymagających dużej precyzji.
Operator równiarki chwali jej
hydraulikę. Oparty na osiowej
pompie tłokowej o zmiennej
wydajności współpracującej
z czujnikami obciążenia i kierunkowymi zaworami kontrolnymi układ hydrauliki roboczej
typu Load-Sensing reaguje

Operator równiarki nie narzeka na warunki pracy. Wnętrze kabiny maszyny jest
klimatyzowane i dobrze chronione przed zapyleniem

cą zapewniający kontrolę wysokości i spadku wykonywanych powierzchni. W dzisiejszych czasach instalacja systemu sterowania pracą stanowi już wymóg przy realizacji
precyzyjnych prac, które muszą być wykonane z najwyższą
dokładnością. Jej osiągnięcie

szyny. Interwencji serwisu wymagał przede wszystkim silnik i układ obrotu lemiesza.
Skasowanie luzów pozwoliło
przywrócić stalowowolskiej
równiarce pełną precyzję działania i optymalną wydajność.
www.mista.eu
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Hyundai HL965 – duża ładowarka, duże możliwości
Hyundai Construction Equipment poszerza ofertę ładowarek kołowych
o nowy model HL965. Maszyna została zaprojektowana z myślą o zwiększeniu wytrzymałości, wydłużeniu niezawodnego działania, zmniejszeniu kosztów obsługi i podniesieniu wydajności. Przy jej produkcji wykorzystano sprawdzone i niezawodne podzespoły i systemy
Hyundai Construction Equipment Europe zgłasza coraz
większe aspiracje. Koreański
koncern produkuje w chwili
obecnej ponad setkę modeli
ciężkiego sprzętu, w tym bardzo wysokiej jakości koparki
hydrauliczne i ładowarki kołowe. Koreański koncern sprzedające swe produkty poprzez
specjalistyczną sieć stu czterdziestu dealerów w ponad trzydziestu krajach stale

do maszyn Hyundai Serii 9a
została powiększona aż
o dziesięć procent. Miejsce
pracy operatora wyposażone w konstrukcje ochronne
ROPS/FOPS, jest nie tylko
w pełni bezpieczne, ale także
komfortowe. Dzięki zastosowaniu nowatorskiej technologii redukcji hałasu kabina jest
doskonale wyciszona, słuch
operatora podczas pracy
w głośnym środowisku, takim

gnia zintegrowanego regulatora elektrohydraulicznego ułatwia operatorowi obsługę
osprzętu, co prowadzi do podniesienia wydajności.
System monitorowania pracy
maszyny na bieżąco przekazuje operatorowi informacje
o stanie jej podzespołów.
Funkcja ta daje bardzo dużo
korzyści podczas pracy
w trudnych warunkach, umożliwia bowiem efektywność wy-

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

poszerza swą ofertę. Ostatnio
do oferty włączona została
dwudziestotonowa ładowarka
kołowa HL965 napędzana najnowszej generacji sterowanym
elektronicznie silnikiem wysokoprężnym Cummins QSL9
rozwijającym moc 272 KM.
Jednostka napędowa spełnia
naturalnie wymogi normy emisji spalin Stage IV.
Kabina ładowarki imponuje
komfortem i przestronnością,
jej powierzchnia w stosunku
32 Pośrednik Budowlany

jak kamieniołom czy wysypisko śmieci, nie jest narażony
na szwank. Nawet podczas
wielogodzinnej, monotonnej
pracy operatora nie ogarania
znużenie. Korzysta on bowiem
z wygodnego, regulowanego
wielopłaszczyznowo fotela
i automatycznej klimatyzacji
o zoptymalizowanej wydajności ogrzewania i chłodzenia.
Obsługa podstawowych funkcji maszyny nie sprawia najmniejszych problemów. Dźwi-

korzystania ładowarki i znacząco poprawia wydajność.
Ładowarka HL965 wyposażona została standardowo
w joystick sterowania wysięgnikiem, łyżką i trzecim obwodem hydraulicznym. Opcjonalnie, w zależności od przyzwyczajeń operatorów, zamówić można maszynę w wersji
ze sterowaniem przełącznikami bądź też dźwigniami. Monitor dotykowy i regulatory
elektrohydrauliczne pozwala-

ją na zarządzanie licznymi
funkcjami roboczymi, takimi
jak „łagodne zatrzymanie”,
„priorytet łyżki” i „tryb blokowania wysięgnika łyżki”. Piersza z funkcji niweluje wstrząsy, redukując prędkość
osprzętu w końcowym zakresie ruchu. „Łagodne zatrzymanie” można w razie potrzeby zdeaktywować, korzystając z monitora.
Ładowarka HL965 została
standardowo
wyposażona w system ważący firmy
Hyundai o dokładności ±1%.
Posiada on możliwość automatycznego i ręcznego ustawienia, co pozwala na kontrolę pojedynczej i łącznej masy
obciążeń łyżki. Wyniki pomiarów wyświetlane są na wielofunkcyjnym ekranie w kabinie, a cały proces monitorowania obciążenia pozostaje
na tyle miarodajny, że można go wykorzystać do zarządzania produkcją.
Udoskonalona łyżka firmy
Hyundai została poszerzona,
lepiej wyprofilowana i zabezpieczona przed wysypywaniem
się z niej urobku. Konstruktorzy
poprawili też jej trwałość, stosując w newralgicznych obszarach najwyższej jakości stal
trudnościeralną.
Maszyny z serii HL są wyposażone w duże filtry powietrza, układ automatycznego
usuwania pyłu i opcjonalny
trzystopniowy filtr wstępny powietrza wlotowego, co wydłuża czas eksploatacji. Komora
silnika została całkowicie odizolowana, co pozwoliło wyeliminować ryzyko wywołania
pożaru przez ciała obce dostające się z zewnątrz. Wystarczy naciśnięcie przełącznika, aby uzyskać pełny dostęp do komory silnika. Jest
to zupełnie nowa funkcja, której brakowało w ładowarkach
Hyundai poprzednich generacji. W pełni odsuwana pokrywa silnika ułatwia też czyszczenie oraz konserwację kryjących się
pod nią podzespołów.
www.amago.pl
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Części oryginalne a zamienniki – co warto wybrać?
Firma Serwis Kop z siedzibą w Rzeszowie jest niedoścignionym liderem wśród polskich dystrybutorów części zamiennych do maszyn budowlanych. Specjalnością firmy i głównym profilem
jej działalności są części zamienne do maszyn JCB i Cat, a zasoby magazynowe firmy wzbogacone są także o szeroki asortyment części do maszyn Komatsu, Volvo czy Case. Wybór części,
w aspekcie oryginał czy zamiennik? – zawsze pozostaje wyłączną decyzją klienta
Firma oferuje szeroką gamę
produktów – od części oryginalnych, OEM bezpośrednio
od producenta na tzw. „pierwszy montaż”, po zamienniki
o zróżnicowanym poziomie cenowym – tak aby pozostawić
klientowi możliwość wyboru najkorzystniejszej dla niego opcji.
Główną zaletą zamienników jest
ich niższa cena w stosunku
do części oryginalnej. Nie oznacza to jednak, że stanowią one
gorszy jakościowo produkt.
W większości przypadków są wykonywane z podobnej klasy materiałów co oryginały, a różnica
cenowa wynika jedynie z konieczności „zapłacenia za markę
i logo produktu”. Inaczej jest
w przypadku zamienników produkowanych celowo w taki sposób, aby zminimalizować ich cenę. W tym celu do produkcji stosowana jest prostsza technologia,
obróbka, konstrukcja i materiał,
z którego dana część jest wykonywana. To w gestii klienta leży wybór najkorzystniejszej dla niego
opcji. Firma Serwis Kop proponuje części oryginalne i ich zamien-
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niki różnych progów cenowych,
tak aby móc zaproponować klientowi kompleksową ofertę.
Klienci często zadają pytanie,
jakie konsekwencje niesie
za sobą wybór zamiennika
w miejsce oryginału. Zamienniki dobrej jakości nie stanowią
zagrożenia dla maszyny, jeżeli
są zamontowane zgodnie z instrukcją, przeznaczeniem i pochodzą z pewnego źródła. Ryzyko stanowią części niewiadomego pochodzenia, nieprzetestowane i niesprawdzone. Serwis Kop w swojej ofercie zamienników posiada tylko części
najwyższej jakości, sprowadzane tylko od sprawdzonych i zaufanych dostawców europejskich oraz niektórych firm spoza
Europy. Czołowymi pozycjami
w bogatej ofercie zamienników
firmy Serwis Kop są produkty,
których jakość w niczym nie
ustępuje oryginałom, natomiast
cena jest znacznie bardziej konkurencyjna względem nich.
Ważną kwestią i często zadawanym pytanie jest też wpływ
na gwarancję, koszt naprawy

urządzenia czy trwałości części.
Tu nie ma większych problemów – zamiennik zamontowany
zgodnie z instrukcją, użytkowany zgodnie z przeznaczeniem
oraz odpowiednio eksploatowany nie ma wpływu na gwarancję
i nie wpływa na zwiększenie
kosztów zakupu kolejnych części. Jeśli część jest przetestowana, pochodzi ze sprawdzonego
źródła a powyższe warunki są
spełnione – nie ma negatywnego wpływu na trwałość i wydajność maszyny czy na zwiększenie kosztów jej naprawy. Warto
zwrócić uwagę na konieczność
wymiany elementów współpracujących z daną częścią, tak aby
zagwarantować jej odpowiednie
warunki działania. Firm Serwis
Kop, w trosce o najlepszą jakość
oferowanych produktów, wszystkie sprowadzane partie części,
przed wprowadzeniem do sprzedaży sprawdza i testuje u zaprzyjaźnionych serwisantów – tak
aby mieć pewność co do ich jakości. Pracownicy działu handlowego pomagają dobrać części
współpracujące, które wymaga-

ją wymiany przy montażu nowej
części do maszyny.
Niezwykle ważnym aspektem
w prawidłowym funkcjonowaniu maszyny są materiały eksploatacyjne i ich regularna wymiana. Materiały eksploatacyjne są niezbędne do prawidłowej pracy maszyny, a jednocześnie zużywają się najszybciej. Ponieważ wymagają regularnej wymiany, klienci najczęściej szukają tych w niskich cenach. Z drugiej strony,
dla klientów równie ważna jest
ich jakość, gdyż to od części
eksploatacyjnych zależy żywotność i sprawność maszyny. Firma Serwis Kop, chcąc
połączyć jedno z drugim – a więc atrakcyjną cenę
produktu z najwyższą jego jakością – proponuje w swojej
ofercie – obok oryginalnych
części, zamienniki dobrej jakości, ale znacznie tańsze. Ostatecznie o wyborze zawsze decyduje klient, ale
ważne jest, aby miał
z czego wybierać.
www.serwis-kop.pl
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Palfinger dotyka nieba!
Montowane przede wszystkim na podwoziach
samochodów ciężarowych żurawie przenośne
– zwane zwyczajowo HDS – stanowią specjalizację produkcji koncernu Palfinger AG. Austriacy
osiągnęli poziom technologiczny gwarantujący
wytwarzanie urządzeń najwyższej jakości
Żuraw Palfinger PK42002-SH
jest chętnie stosowany przez
firmy z branży budowlanej.
Urządzenie należące do rodziny High Performance wyróżnia
się bowiem wysokim momentem udźwigu przy stosunkowo niewielkiej masie własnej.
Dzięki posiadaniu siedmiu wysuwanych hydraulicznie sekcji urządzenie osiąga zasięg osiemnastu metrów.
W takiej konfiguracji zapewnia
udźwig 1.500 kg, natomiast

sie trzystu sześćdziesięciu
stopni i w sposób płynny dostosowuje udźwig do osiągniętej w danym momencie
wartości rozsunięcia podpór.
System pomaga maksymalnie wykorzystać udźwig żurawia w warunkach uniemożliwiających pełne podparcie
pojazdu, co ma najczęściej
miejsce podczas pracy
na ograniczonej przestrzeni.
W wielu sytuacjach niezwykle
pomocny okazuje się przeprost

zbędnego do wykonania prac
przeładunkowych, ale także
ogranicza zużycie paliwa.
Przy maksymalnym wysięgu
i obciążeniu wykorzystywany
jest układ HPLS (High Power
Lifting System), umożliwiający
uzyskanie
maksymalnego
udźwigu przy jednoczesnym
ograniczeniu prędkości ruchów roboczych.
Poszczególne teleskopowane sekcje wysięgnika wypo-

czenie przed pojawianiem się
ognisk korozji, promieniami
UV oraz powstawaniem
uszkodzeń mechanicznych.
Wszystkie przewody hydrauliczne „teleskopu” umieszczono we wnętrzu konstrukcji, dzięki czemu nie są one
narażone na zerwanie.
W wyposażeniu urządzenia
znalazły się jeszcze między innymi systemy RTC oraz SRC.
Pierwszy z nich odpowiada

Żuraw przenośny Palfinger PK42002-SH dzięki posiadaniu siedmiu wysuwanych hydraulicznie sekcji osiąga imponujący zasięg osiemnastu metrów

Stateczność pojazdu w czasie pracy żurawia zapewniają dwie pary podpór. Główne są zintegrowane z jego podstawą, a pomocnicze zamontowane z tyłu

przy najmniejszym wysięgu
przemieszczać może ładunek
o masie 8.100 kilogramów.
Konstruktorzy firmy Palfinger
zastosowali
w
żurawiu
PK42002-SH cały szereg innowacyjnych i praktycznych
rozwiązań, które w znaczący
sposób zwiększają wydajność i bezpieczeństwo pracy.
Sztandarowy przykład w tym
względzie stanowi zaawansowany układ HPSC (High
Performance Stability Control), którego zadaniem jest
monitorowanie na bieżąco
stateczności pojazdu. Kontrola odbywa się w zakre36 Pośrednik Budowlany

zginanego o piętnaście stopni
ramienia, umożliwiający wygodne operowanie żurawiem
w niskich pomieszczeniach
bez obawy zahaczenia o strop.
Układ przyspieszonego teleskopowania ramienia funkcjonujący na zasadzie wtórnego
wykorzystania oleju z przestrzeni tłoczyskowej w tłokowej w istotny sposób usprawnia działanie urządzenia. Dość
powiedzieć, że praca żurawia
w fazie zwiększania długości
wysięgnika stała się szybsza
nawet o trzydzieści procent.
Przyczynia się to nie tylko
do oszczędności czasu nie-

Bezobsługowy system wysuwu sekcji wysięgnika i poprowadzone wewnątrz przewody hydrauliczne ograniczają ryzyko wystąpienia uszkodzeń mechanicznych

sażono w ślizgi teflonowe.
Wykonanie ich właśnie z tego materiału sprawia, że nie
wymagają one smarowania
i nie gromadzą na swej powierzchni zanieczyszczeń
przyspieszających zużycie
całego zespołu. Całość konstrukcji gruntowana jest metodą kataforezy (KTL) i lakierowana proszkowo, co gwarantuje optymalne zabezpie-

za automatyczną regulację napięcia liny wciągarki montowanej na ramieniu głównym,
przy czym istnieje możliwość
błyskawicznego złożenia żurawia do pozycji transportowej
z wciągarką gotową do pracy,
drugi natomiast ma zadanie
utrzymania stałej odległości zblocza od końca wysięgnika.
www.graco.pl
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Termoizolowana wywrotka MEILLER do budowy dróg
Naczepy-wywrotki z termoizolacją firmy MEILLER sprawdzają się doskonale w budownictwie
drogowym. Ich stosowanie skutecznie zapobiega wychładzaniu asfaltu i nierównomiernej
temperaturze mieszanki dostarczonej do dalszej obróbki. A wiadomo przecież, że jedynie
stała i wysoka temperatura mieszanki asfaltowej dostarczanej do wykonawcy drogi przyczynia się do wykonania nawierzchni o zakładanej, najwyższej jakości
Nowy produkt MEILLER przeszedł proces bardzo dokładnych testów termodynamicznych. Konstruktorzy firmy nie
zadowolili się prostą izolacją
konwencjonalnych muld-wywrotek. W przypadku wywrotek do transportu asfaltu postawili na stalowe skrzynie typu
Halfpipe. Aluminium nie wcho-

by umożliwić prace konserwacyjne przy zainstalowanych
czujnikach. Poszycie zewnętrzne również można łatwo wymienić w przypadku uszkodzenia. Szczególną sztywnością
wyróżniają się mające konstrukcję membranową ściana przednia i tylna. Dla izolacji
górnej zabudowę pokrywa ste-

miarowa pozwala nadzorować temperaturę przewożonej mieszanki w pięciu punktach. Czujniki pomiarowe są
instalowane na rogach czterech burt i w podłodze muldy.
W każdej chwili operator uzyskuje na wskaźniku w ramie
naczepy pięć wartości pomiarowych oraz średnią tem-

Termoizolowane naczepy-wywrotki MEILLER sprawdzają się doskonale w budownictwie drogowym. Ich stosowanie skutecznie
zapobiega wychładzaniu i nierównomiernościom temperatury transportowanej mieszanki asfalowej

dziło tu w grę ze względu
na swą wysoką przewodność
cieplną, znacznie wyższą
od stali. Półokrągła mulda
MEILLER jest na zewnątrz
w całości obłożona hydrofobowym materiałem izolacyjnym,
który jest odporny na wilgoć
i znosi temperaturę 200°C.
Mostki termiczne są systematycznie eliminowane, warstwę
izolacji chroni trwała i starannie
uszczelniona osłona ze stali
szlachetnej. Zewnętrzne wyłożenie muldy jest skręcane, że38 Pośrednik Budowlany

rowana elektrycznie plandeka
termiczna MEILLER. Utrzymuje ona wysoką temperaturę
w przestrzeni muldy podczas
dłuższego transportu. Zasuwaną plandekę MEILLER można obsługiwać zdalnie, oszczędza to czas, a kierowcy wchodzenie po drabinie. Automatyczny układ sterowania napręża i zabezpiecza naciągniętą plandekę, jak również umożliwia rozładunek masy asfaltowej bez pełnego otwierania.
Wysokiej klasy technika po-

peraturę materiału. Pomiar
temperatury odbywa się co
minutę, opcjonalnie system
Telematik przekazuje dane
oraz pozycję GPS pojazdu
przez Internet do odbiorcy.
Producent dysponuje niezależną certyfikacją własności
izolacyjnych pojazdu. W trakcie projektowania nowego
modelu zmieniono przekrój
półokrągłej muldy MEILLER
na rzecz szerszej blachy podłogowej, która mając grubość
pięciu milimetrów i jakość

HB 450 wytrzymuje normalne
ścieranie. Zaleta tego rozwiązania polega na tym, że środek ciężkości jest przesunięty ku dołowi. Mniej obciążone
burty wykonane zostały z blachy o grubości trzech milimetrów, wysokość zabudowy
staje się mniejsza, dlatego
można zmniejszyć wysokość
wsypywania o pięćdziesiąt
milimetrów. Przeprojektowane zostało także zabezpieczenie przed nieprawidłowym podjazdem do rozściełacza. Dostępna jako opcja
podnoszona
hydraulicznie ściana tylna może stanowić znaczne ułatwienie właśnie przy transporcie asfaltu.
Szczególną uwagę konstruktorzy zwrócili na instalację
elektryczną. Naczepy termoizolowane otrzymały nowe,
bardzo dobrze izolowane
okablowanie oraz opcjonalne
oświetlenie LED.
Zoptymalizowano także konstrukcję podwozia nowych
naczep-wywrotek MEILLER.
Poprzecznice i ich połączenia
zostały przeprojektowane tak,
żeby poprawić stabilność
i trwałość. Utrzymano przy tym
korzystny bilans ładowności
w stosunku do masy własnej
pojazdów, dzięki któremu produkty MEILLER nie mają porównania z konkurencją.
Wszystkimi funkcjami nowych
naczep-wywrotek na życzenie
nabywcy sterować można zdalnie. Komendy dla
układu
hydraulicznego
i wszystkich innych funkcji
wysyłane są bez zakłóceń
drogą radiową. Obsługa pilota zdalnego sterowania jest
bardzo prosta, jasno oznakowane i podświetlane przyciski
można obsługiwać także
w rękawicach roboczych.
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Także funkcje sterowania
elektrycznej plandeki oraz hydraulicznej ściany tylnej są
zintegrowane z systemem
zdalnego sterowania. Elektroniczne sterowanie wywrotem,
dzięki dodatkowemu układowi elektronicznemu naczepy,
jest na bieżąco monitorowane, co zapobiega nieprawidłowej obsłudze pojazdu.
W ten sposób zapobiega się
także przypadkowemu wyjazdowi wywrotki z z podniesioną skrzynią na drogę publiczną. Jeżeli kierowca jadąc
z podniesioną muldą przyspieszy do osiemnastu kilometrów na godzinę, to jego
pojazd zostanie niezwłocznie
automatycznie zatrzymany.
Nowy elektroniczny system sterowania zwiększa nie tylko
komfort obsługi pojazdu. Inteligentne powiązanie kierowania
funkcjami zabudowy ze sterownikami silnika pozwala także
uzyskać istotne oszczędności
paliwa oraz zmniejszyć poziom
hałasu i emisji do atmosfery

Pierwsza w Polsce naczepa termoizolowana MEILLER trafiła do firmy Włodan zajmującej się zarówno transportem, jak i budownictwem drogowym

substancji szkodliwych w gazach wydechowych.
Przy opuszczaniu skrzyni wywrotki, o ile zabudowa nie wymaga ciśnienia hydraulicznego, silnik pojazdu automatycznie wraca do pracy
na biegu jałowym bez obciążenia. Jeżeli kierowca włączy
przy tym funkcję „bezpieczne
opuszczanie”, to w tym mo-

mencie może się już skoncentrować wyłącznie na jeździe. Oszczędza przy okazji
czas, przy pomocy tej funkcji
równo czterdzieści pięć sekund szybciej po rozładowaniu przewożonej masy asfaltowej jest znowu w drodze.
Jeżeli tygodniowo w ruchu
na krótkim odcinku uzyska
się czterdzieści minut albo je-

den przewóz więcej, daje to
wzrost wydajności wynoszący
niemalże dwa procent.
Już przy wjeżdżaniu do strefy
załadunku kierowca obsługuje elektryczną zasuwana plandekę. Otwiera i zamyka się ona w około dwadzieścia sekund. Jednocześnie
oszczędza paliwo gdyż zamknięta plandeka poprawia
aerodynamikę
wywrotki,
niezależnie od tego, czy jest
ona załadowana, czy nie.
Zwraca się ona, przy konsekwentnym wykorzystywaniu,
już po niedługim czasie.
Pierwszą w Polsce naczepę
termoizolowaną MEILLER dostarczono do firmy Włodan
zajmującej się zarówno transportem, jak i budową dróg.
Poprawa jakości masy bitumicznej ma dla niej kluczowe
znaczenie. Zapewnia bowiem
uzyskanie odpowiedniej jakości nawierzchni drogowej, ale także rentowność transportu.
www.meillerpolska.pl
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Iveco Trakker? Budowlaniec potwierdza zalety!
Iveco Trakker jest pojazdem szosowo-terenowym, spełniającym najwyższe wymagania w zakresie komfortu, bezpieczeństwa, ekologii oraz
tak niezwykle istotnej w branży budowlanej wydajności. Samochód
z powodzeniem nadaje się do eksploatacji w każdym klimacie i w każdym terenie, od dróg utwardzonych, po całkowite bezdroża…
Nasza redakcja postanowiła
zweryfikować powyższe deklaracje producenta. W tym
celu przez dwa tygodnie bacznie przyglądaliśmy się pracy
czteroosiowej wywrotki tylnozsypowej z układem napędowym 8x4 oraz rozwijającym
moc 450 KM silnikiem. Pojazd
(model AD410T45) służył
do wywożenia mas ziemnych
z dwóch szerokoprzestrzennych wykopów o łącznej objętości sięgającej trzydziestu
dwóch tysięcy metrów sześciennych. Kursując pomiędzy placem budowy i składowiskiem w ciągu dwóch tygodni samochód pokonał ponad dwa tysiące kilometrów
w bardzo zróżnicowanych warunkach terenowych. Dało to
dobre podstawy do jego rzetelnej oceny, tak pod względem właściwości trakcyjnych,
jak i kosztów paliwa.
Pojazd napędzany jest sześciocylindrowym silnikiem
rzędowym Cursor 13 o pojemności 12,9 dm3, w wersji
rozwijającej moc 331 kW
(450 KM) i maksymalny moment 2.200 Nm w szerokim zakresie od 970 do 1.440 obrotów na minutę. Jednostka napędowa wyposażona jest we
wtrysk bezpośredni ze wspólnego kolektora (common rail),
turbosprężarkę oraz chłodnicę
powietrza doładowującego.
Spełnia normę emisji spalin
Euro VI dzięki zastosowaniu
układu SCR (HI-SCR) i pasywnego filtra cząstek stałych.
Dzięki takiemu rozwiązaniu,
zużycie paliwa utrzymuje się
na podobnie niskim poziomie,
jak ma to miejsce w silnikach
spełniających normę emisji
spalin Euro V. Dodatkową zaletą jest brak konieczności
aktywnej regeneracji filtra
40 Pośrednik Budowlany

DPF i wynikająca z tego możliwość zapobiegania nadmiernemu wzrostowi temperatury gazów wylotowych.
Brak konieczności dopalania
cząstek stałych sprawia, że
pojazd może być eksploatowany praktycznie w każdych
warunkach nie stanowiąc za-

W ciągu dwóch tygodni obserwowany przez nas Iveco Trakker pokonał ponad dwa tysiące kilometrów, po części w bardzo
trudnych warunkach terenowych. Ocena pojazdu pod względem właściwości trakcyjnych i kosztów paliwa wypadła pozytywnie

Otwory wlewowe zbiorników wyrównawczych ukazują się po podniesieniu przedniej atrapy, podtrzymywanej
za pomocą sprężyn gazowych

Dla spełnienia normy Euro VI, w silniku
Cursor 13 zastosowano tylko układ
SCR. Zapewnia on efektywność procesu spalania oraz niskie zużycie paliwa

Zespolone osie tylne zawieszono wahliwie
na półeliptycznych resorach wielopiórowych. U dołu znajdziemy przy nich cztery
drążki prowadzące, u góry dwa reakcyjne

Spód kabiny wyłożony został grubą matą wygłuszającą. Dzięki temu we wnętrzu jest bardzo cicho, co poprawia
komfort pracy kierowcy

grożenia pożarowego. Dlatego w każdej chwili można nim
wjechać do tunelu, miejsc o dużym zapyleniu czy stref zagrożenia wybuchem, jakimi są
na przykład stanowiska tankowania. Układ wykorzystywany przez Iveco zapobiega
także ryzyku uszkodzenia nawierzchni spowodowanemu
wysoką temperaturą układu
wydechowego oraz wzrostowi hałasu silnika pracującego
w trybie wymuszonej regeneracji. Wyeliminowanie z konstrukcji układu recyrkulacji
spalin pozwoliło konstruktorom na istotne obniżenie masy własnej podwozia oraz, co
ułatwia pracę konstrukcyjne
oraz montaż zabudów.
W opisywanym pojeździe napęd na zespoloną tylną oś
o przełożeniu 4,23 i zwolnicachi w piastach kół przenoszony jest za pośrednictwem
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ręcznej, szesnastostopniowej
skrzyni biegów ZF 16S2220TO.
Podczas jazdy w trudnym terenie, co w przypadku pojazdu budowlanego zdarza się
dość często, kierowca może
wspomóc się wzdłużną i poprzecznymi blokadami mechanizmów
różnicowych.
Do ich obsługi służy pokrętło
wymuszające prawidłową kolejność w ich załączaniu.
Niejako tradycyjnie atutem
Trakkera jest wytrzymała rama
i zawieszenie. W pojeździe zastosowano podłużnice o wymiarach 309 x 80 x 10 milimetrów, w kształcie litery C. Jeśli
chodzi o zawieszenie, przy obu
przednich osiach o nośności 8.500 kg wykorzystano trójpiórowe resory paraboliczne
o grubości trzydziestu milimetrów. Współpracują one z dwoma amortyzatorami i stabilizatorem o przekroju czterdziestu
pięciu milimetrów. Zespół
dwóch osi tylnych o nośności
po trzynaście ton każda jest zawieszony wahliwie na półeliptycznych resorach wielopiórowych, z czterema dolnymi
drążkami prowadzącymi i dwoma górnymi drążkami reakcyjnymi w układzie V. W tym przypadku stabilizator jest nieco
sztywniejszy, jego przekrój wynosi pięćdziesiąt milimetrów.
W celu zapewnienia najlepszej
skuteczności hamowania, a jednocześnie ograniczenia kosztów eksploatacji, przy przednich
osiach zamontowano mechanizmy tarczowe, przy tylnych – bębnowe. Podczas pokonywania dłuższych zjazdów
kierowca może skorzystać
z dwustopniowego hamulca
silnikowego. Co ważne, może
go używać nawet przy dojeździe do skrzyżowań lub chcąc
całkowicie zatrzymać pojazd.
Iveco Trakker został wyposażone
w dzienną kabinę typu Hi-Land
o szerokości 2.280 i długości 1.600 milimetrów. Choć to
najkrótsza dostępna „szoferka”, zapewnia duży zakres regulacji wzdłużnego położenia
foteli, jednocześnie pozostawiając miejsce przy tylnej ścia42 Pośrednik Budowlany

Przód podwozia zabezpieczono połączoną ze zderzakiem solidną płytą najazdową, która chroni przed uszkodzeniem osłonięte nią części podzespoły
Dzięki unikatowej drabince zamontowanej na rogu skrzyni, dostęp do jej
wnętrza jest możliwy bez konieczności wdrapywania się na kabinę

Komfortowy fotel ze zintegrowanym
zagłówkiem i pasem bezpieczeństwa
ma odpowiednią twardość i szeroki
zakres regulacji położenia

Pojazd wyposażono w system Iveconnect, umożliwiający sterowanie multimediami, nawigacją oraz usługami
związanymi z zarządzeniem flotą

Umieszczone pod skrzynią urządzenie wibrujące ułatwia wyładunek przywierającego urobku. Uruchamia się
je przyciskiem na tablicy rozdzielczej

Wysoko umieszczony wlot powietrza
kierowanego do silnika chroni układ
filtracji przed wydostającym się spod
przednich kół pojazdu kurzem

Brak utwardzonego podłoża zarówno w miejscu załadunku, jak i wyładunku urobku nie był jednak dla Trakkera żadnym utrudnieniem

nie na niezbędne przedmioty,
takie jak na przykład podnośnik, gaśnica czy zestaw narzędzi. Na tylnej ścianie kabiny
umieszczono trzy okna, które
nie tylko doświetlają wnętrze, ale
pozwalają także na obserwację
podnoszenia skrzyni. Przytwierdzone do tylnej ściany haczyki
pozwalają odwiesić ubranie,
a praktyczna konsola umożliwia
przechowywanie apteczki, butelek z napojami oraz zakładanej
na kierownicę podkładki do wypełniania dokumentów. Tablica
rozdzielcza jest przejrzyście rozplanowana i nie brakuje w niej
praktycznych schowków na drobne przedmioty. Wykonano ją
z materiałów o wysokiej jakości,
które sprzyjają utrzymaniu porządku we wnętrzu.
Deska rozdzielcza Trakkera jest
rozplanowana w zgodzie z zasadami ergonomii. Wykonano
ją z materiałów o wysokiej jakości. Nie zabrakło w niej praktycznych schowków na drobne
przedmioty, co sprzyja utrzymaniu porządku w kabinie.
Kierowcy jeżdżący Trakkerem
zgodnie uznali, że jego wnętrze
przeszło pozytywną ewolucję
i wiele korzystnych zmian.
Samochód wyposażono w tylnozsypową skrzynię samowyładowczą marki Elbo, której burty
wykonane zostały ze stali Domex 650, a podłoga stali Hardox 450. Konstrukcja zabudowy
obejmuje wiele elementów ułatwiających codzienną eksploatację pojazdu. Za przykład mogą
posłużyć ergonomiczne, łatwo
składane drabinki wejściowe,
szeroki stabilizator nożycowy,
rozmieszczone wzdłuż ramy
pośredniej podkładki elastomerowe czy w końcu podskrzyniowe urządzenie wibrujące. To ostatnie jest niezwykle pomocne w całkowitym opróżnieniu skrzyni ładunkowej z przywierającego urobku. By
pozbyć się pozostałości ładunku,
kierowca musi jedynie uruchomić przyciskiem na tablicy rozdzielczej umieszczony
pod podłogą skrzyni ładunkowej wibrator.
www.iveco.pl
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Stal na zabudowę? To kluczowa kwestia!
Wszyscy znaczący producenci zabudów stosują stal Hardox zapewniającą doskonałą wytrzymałość i sztywność konstrukcji oraz optymalizację wagi zabudowy. Właściwości stali Hardox pozwalają na stosowanie
cieńszych blach, co przynosi cały szereg korzyści
Dzięki wyjątkowej twardości
i udarności blacha Hardox wyznacza światowy standard dla
stali odpornych na ścieranie.
Jej unikatowe własności sprawiają, że może ona służyć także jako element nośny w wielu zastosowaniach. Otwiera to
nowe możliwości innowacyjnego projektowania zabudów.
Konstruktorzy mogą ograniczyć ich wagę. Bynajmniej nie
dzieje się to kosztem ograniczenia efektywności eksploatacji, bezpieczeństwa czy
skrócenia okresu bezawaryjnego użytkowania. Stosowanie stali Hardox przekłada się
także na większą wydajność
pojazdów zabudowanych z jej
wykorzystaniem. Lżejsza zabudowa pozwala zwiększyć

HARDOX IN MY BODY jest znakiem potwierdzającym, �że dany produkt zosta∏ wykonany z blachy HARDOX, produkowanej przez hutę� SSAB Oxelösund w Szwecji

ładowność pojazdu. Daje to
możliwość
przewiezienia
większego ładunku, co w dobie rosnących kosztów transportu staje się szczególnie
istotne. Dodatkowo ma także
aspekt ekologiczny. Ten sam

ładunek przewieźć można bowiem przy istotnie ograniczonej liczbie kursów. Pozwala to ograniczyć zużycie
paliwa, a tym samym poziom
emisji szkodliwych substancji
zawartych w spalinach.

Nawet najbardziej agresywne
środowisko nie zagrozi konstrukcji wykonanej z użyciem
trudnościeralnej stali Hardox.
Jest ona bowiem materiałem
o najwyższych parametrach
wytrzymałościowych, co zapewnia bezpieczne i długotrwałe użytkowanie zabudowy.
Firmy zabudowujące specjalistyczne pojazdy, wykorzystywane w wyjątkowo trudnych
warunkach
eksploatacyjnych, cenią sobie także sprężystość stali Hardox. Zabudowy samochodów pracujących w kopalniach surowców
skalnych podczas transportu
twardego surowca o wysokiej
frakcji są szczególnie narażone na zużycie. W przypadku
skrzyni ładunkowej wykonanej z użyciem stali Hardox
energia kinetyczna uderzeń
jest optymalnie rozpraszana.
Zapewnia to wydłużenie żywotności wszystkich
newralgicznych elementów zabudowy.
www.hardox.pl

Pośrednik Budowlany

43

PANORAMA OD A DO Z

MASZYNY I URZÑDZENIA BUDOWLANE

44 PoÊrednik Budowlany

PANORAMA OD A DO Z

PoÊrednik Budowlany

45

PANORAMA OD A DO Z

46 PoÊrednik Budowlany

PANORAMA OD A DO Z

INSTYTUCJE

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

POŚREDNIK
budowlany

Formaty reklam i ceny
Format

Szer. x wys.
mm

Krótka charakterystyka

1/8 strony

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

1/4 strony

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

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

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

II. i III. ok∏adka 210 x 297

7.500,- z∏

IV. ok∏adka

8.500,- z∏

Nakład bezp∏atnie kolportowany
Nakład drukowany
Wydanie
5/2017
6/2017

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

Termin

Termin
zamówień

18.09.2017
17.12.2017

07.08.2017
12.11.2017

Termin dostarczenia
materia∏ów do druku
21.08.2017
30.10.2017

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

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

210 x 297

Formy p∏atnoÊci
kolor

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

Rabaty

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

Tekst sponsorowany

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

Panorama firm od A do Z

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

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

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

Gie∏da - og∏oszenia drobne

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

!

Prenumerata - zamówienie 4/2017
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

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

