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Serafin zaprosił do Skały

Volvo Days – show na żółto i niebiesko

Caterpillar nie zawodzi!

Goście przybyli do podkrakowskiej Skały
na Dzień Otwarty firmy Serafin mogli zwiedzić nową siedzibę firmy, przetestować maszyny i sprzęt,
a nawet obejrzeć zabytkowe samochody

Volvo Days jest bardzo efektowym pokazem
możliwości szwedzkiego koncernu. Nasza wizyta w Eskilstunie nie ograniczyła się tylko obejrzenia w akcji wszystkich maszyn Volvo CE

Sezon robót drogowych w pełni, praca wre! Jest
to możliwe dzięki maszynom, które są w stanie
wytrzymać zwiększone obciążenia i jednocześnie zapewniają optymalną efektywność
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Jedna noga to za mało!

Merlo na ratunek zabytkom

Teraz czas na podbój Europy!

Rozmowa z Jackiem Korczakiem,
właścicielem firm Polsad i Agroma

Maszyny budowlane kojarzą się ze wznoszeniem budynków i układaniem nawierzchni drogowych. Ich równie ważną rolą jest jednak także utrzymywanie tego, co już wybudowano

W europejskim finale konkursu Klubu Operatorów Volvo CE Polskę będą reprezentować
Krzysztof Konieczny oraz Hubert Cylwik. Laureaci zostali wyłonieni z grupy 150 operatorów
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JCB rzuca wyzwanie konkurencji

Bobcat daje radę!

Wacker Neuson Universe 2018

Gdy pada hasło JCB, odzew brzmi koparko-ładowarka. Brytyjski koncern od kilku lat stara
się uciec od tego stereotypu. Pomóc w tym ma
konsekwentna promocja ciężkiego sprzętu

CEMEX należy do wiodących graczy globalnego rynku materiałów budowlanych. Przy ich
produkcji wykorzystuje kilkadziesiąt najnowszej
generacji ładowarek teleskopowych Bobcat

Podczas organizowanej tradycyjnie trwającej
tydzień imprezy Wacker Neuson pokazał, co
już dziś jest możliwe w produkcji maszyn i co
czeka nas w bliższej i dalszej przyszłości

16

24

32

Hyundai ciężkiej pracy się nie boi!

Lepsze bo prostsze!

Elastomer ma swoje zalety!

Hyundai wprowadził na rynek ładowarkę kołową HL960 HD. Maszyna przeznaczona jest
do prac ciężkich w kopalniach odkrywkowych
i dynamicznie rozwijającej się branży recyklingu

Szósta generacja spycharek Liebherr ma doskonałe osiągi, a jednocześnie wymaga niższych
nakładów na eksploatację. Dodatkową zaletę
maszyn stanowi wyższe zautomatyzowanie

Maszyny dzięki systemom sterowania są coraz
wydajniejsze. Te, które poruszają się na kołach, często muszą jeździć po nawierzchniach
bardzo nieprzyjaznych dla ich ogumienia
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Drodzy Czytelnicy,
zastanówmy się kim, z zawodu może być człowiek mający dobrą koordynację wzrokowo-ruchową, a przy tym
odpowiedzialny, rozważny, ostrożny, sumienny i dokładny? Jeżeli jeszcze Państwo nie wiecie, to dla ułatwienia
dodam, że ma on podzielność uwagi, wyobraźnię przestrzenną i doskonały refleks. Często pracuje nawet dwanaście godzin na dobę, a urlop bierze zimą. Jest podatny na przeziębienia, cierpi na choroby reumatyczne, niedomagania układu kostno-stawowego i bóle kręgosłupa. Gratuluję! Zgadliście Państwo, że tajemniczym kimś
jest operator maszyny budowlanej. A raczej operator idealny, którego widziałby w kabinie każdy bez wyjątku
pracodawca. Niestety, tak jak nie ma ludzi idealnych, tak i nie ma idealnych operatorów. Do pełni szczęścia
zawsze czegoś brakuje, jednak bez obsługującego każda, choćby najwydajniejsza i najbardziej niezawodna maszyna staje się bezwartościowa. Co ciekawe sprzęt budowlany produkuje się na coraz bardziej zautomatyzowanych liniach produkcyjnych, ale już z jego obsługą roboty sobie nie poradzą. Mogą co najwyżej w trudnych momentach służyć pomocą operatorom. Wyręczyć ich w coraz większej części codziennych obowiązków. Ci, którzy zasiądą w kabinach nowych „iksów” JCB, nie będą musieli zastanawiać się nad doborem trybu roboczego,
bo – jak zapewnia producent – najnowsze koparki same wiedzą, jak mają pracować.
Same wiedzą, ale same nie pracują. Na szczęście, bo nie oszukujmy się, gdyby było inaczej, to wszyscy bez wyjątku operatorzy staliby w kolejce po zasiłek albo szukaliby dla siebie innego zajęcia. Nie muszą tego robić. Mogą nie tylko spać spokojnie, ale nawet dyktować warunki pracodawcom. Coraz trudniej o dobrego operatora.
Nic dziwnego, że nawet „świeżak” dostaje do ręki dobry sprzęt. Nie może być inaczej, bo w większości firm nie
ma już starych, wyeksploatowanych maszyn, bo tymi niewiele by się zrobiło. Kiedyś adept operatorskiej sztuki
miesiącami, a niekiedy nawet latami czekał na lepszą maszynę i musiał znosić szykany starszych kolegów po fachu, którzy z uporem godnym lepszej sprawy młodego „szlifowali”. Dziś od pierwszego dnia mają prawo głosu,
a i zarobki takie, jak firmowa starszyzna. Pracują wygodnie, w klimatyzowanej kabinie, w razie trudności w sukurs przychodzi im elektronika. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie mało satysfakcjonujące zarobki…
￼
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JCB zwiększa moce!
To jedna z największych inwestycji w dziejach brytyjskiej firmy.
W Uttoxeter, obok dwóch istniejących już zakładów produkcyjnych, zbudowana zostanie kolejna ich część – fabryka kabin. W pełni zautomatyzowana, kontrolowana komputerowo do 2020 roku przyniesie 200 nowych
miejsc pracy. Obecnie JCB Cab Systems zatrudnia 400 osób w istniejącym zakładzie w Rugeley. Produkcja w nowym miejscu wystartuje za rok.

Liebherr w rozbudowie!
Podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych renomowanych producentów,
także Liebherr Hydraulikbagger GmbH rozbudowuje swój zakład produkcyjny
w niemieckim Kirchdorf an der Iller, gdzie w 1949 roku rozpoczęła się historia
koncernu Liebherr, a od 1954 roku produkowane są koparki kołowe. Obecnie
zakład specjalizuje się w wytwarzaniu tego typu maszyn, choć powstają tu także
wozidła i maszyny przeładunkowe. Rozpoczęta właśnie inwestycja to budowa
nowego centrum logistycznego.

Przetargi w branży budowlanej
Od początku roku rozstrzygnięto 2562 przetargów związanych z branżą budowlaną – obiekty. Ich łączna wartość opiewała na kwotę 8,4 mld złotych. Źródłem zebranych danych były ogłoszenia o przetargach publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (94%) oraz Biuletynie Unijnych Zamówień Publicznych. (6%) Najwięcej ogłoszeń o wyborze wykonawcy pojawiło się w kwietniu – 593 oraz w maju – 580. Największej liczby rozstrzygnięć postępowań przetargowych – 342 – dokonali inwestorzy z województwa mazowieckiego.

Nowy walec Cat CW 16
Sezon na prace drogowe w pełni. Nowy pneumatyczny walec
Cat® CW16 na kołach ogumionych, został zaprojektowany z myślą o zastosowaniach do materiałów ziarnistych oraz wszelkiego rodzaju mieszanek asfaltowych. Został zaprojektowany z myślą o uzyskiwaniu dużej wydajności podczas wykonywania dróg szybkiego ruchu, dróg miejskich, dróg lokalnych, poszerzeń pasów, obiektów przemysłowych, nowych warstw nawierzchni, a także innych zadań średniej wielkości.

Doosan-Bobcat inwestuje w Indiach
Najnowszą fabrykę koparko-ładowarek Doosan-Bobcat otworzył w Indiach. Ta decyzja nie dziwi, skoro jest to trzeci na świecie rynek na takie maszyny, po USA
i Chinach. Fabryka nie została zbudowana od podstaw, lecz urządzona w budynkach należących wcześniej do firmy John Deere. Zdolności produkcyjne zakładu
to 8 tysięcy maszyn rocznie. Pierwsze koparko-ładowarki opuszczą taśmę produkcyjną w drugiej połowie 2019 roku

Riwal inwestuje w przyszłość
Riwal, międzynarodowa firma specjalizująca się w wynajmie i sprzedaży sprzętu do pracy na wysokości, zainwestuje do końca 2018 roku 88 milionów euro
w rozwój swojej floty. Około 75% tej kwoty zostanie przeznaczone na zakup
nowych urządzeń i powiększenie całej firmowej floty na świecie. Pozostałe 25% inwestycji pochłonie renowacja i konserwacja istniejącej floty. Riwal
zakupi ponad 3000 nowych podestów ruchomych i ładowarek teleskopowych
marek oferujących najwyższą jakość maszyn i bezpieczeństwo pracy.
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Liebherr – lepsze, bo prostsze!
Szósta generacja spycharek Liebherr jest bardziej zautomatyzowana. Modele PR 736 PR 746 i PR 756 mają lepsze osiągi, są
przy tym bardziej wydaje, prostsze w obsłudze i tańsze w eksploatacji. Maszyny
szóstej generacji wyposażono w elektronicznie regulowany układ sterowania jazdą z funkcją Eco. Można wybierać pomiędzy wysoką sprawnością a maksymalną ekonomicznością. Kolejną nowością jest proaktywne dopasowanie mocy
silnika do wymaganego obciążenia.

Chińska firma na budowie „zakopianki”
Trwa budowa nowej „zakopianki”. Wiemy już, kogo wybrano na wykonawcę kolejnego jej odcinka – jest to chińska firma Stecol Corporation. Zaoferowała ona
najniższą cenę wykonania zadania polegającego na budowie odcinka z Rdzawki do Nowego Targu. Oferta Stecolu wynosi 81% budżetu inwestora. Jest niższa
niż oferty takich firm, jak: Budimex, Porr, Mostostal Warszawa, Intercor oraz konsorcjum Toto Costruzioni Generali i Cooperativa Muratori & Cementisti. Wszyscy oferenci zadeklarowali wykonanie zadania w ciągu 49 miesięcy.

Jak się wyburza mosty w Kolumbii
W styczniu tego roku katastrofa budowlana kosztowała życie 9 robotników
pracujących przy budowie mostu powstającego w ciągu autostrady łączącej
Bogotę z Villavicencio. Przeprawa była prawie gotowa, jednak po przeprowadzeniu dochodzenia, porzucono plany jej dokończenia. Most w Chirajara trzeba teraz zbudować od nowa, a niebezpieczną konstrukcję usunąć z miejsca
jej powstania. Najprościej było wysadzić ją w powietrze.

Hillhead 2018 – podsumowanie
Rekordowe targi odbyły się w tym roku w dniach 26-28 czerwca.
Wzięło w nich udział 546 wystawców, a kamieniołom odwiedziło prawie 20 tysięcy osób, bijąc dotychczasowy rekord z roku 2005. Hillhead budzi coraz większe zainteresowanie na całym świecie – goście przyjechali do Anglii z 88
krajów, w tym np. z Australii, Kanady czy Wysp Falklandzkich. Aby pomieścić
wszystkich wystawców całkowicie przeprojektowano strefy rejestracji odwiedzających, co pozwoliło wygospodarować miejsce na dodatkowe stoiska statyczne

Większe fundusze na drogi samorządowe
Prace nad nowym systemem finansowania budowy i utrzymania dróg gminnych
posuwają się do przodu. Ich głównym celem jest stworzenie Funduszu Dróg Samorządowych. W przyszłości ma on zastąpić funkcjonujący obecnie „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” o niewystarczającym budżecie osiemset milionów złotych. Zgodnie z deklaracjami rządu fundusze przeznaczane na budowę i modernizację dróg gminnych oraz powiatowych
wynosić będą pięć miliardów złotych.

Eco-wywrotka Iveco na IAA 2018
Całe stoisko IVECO na targach IAA 2018 będzie strefą niskiej emisji. Znajdą
się w niej wyłącznie pojazdy z napędami alternatywnymi – elektrycznym oraz
CNG i LNG – przeznaczone do obsługi wszelkich zadań transportowych,
od komunikacji pasażerskiej po długodystansowy przewóz towarów. Motywem przewodnim IVECO będzie tym razem zrównoważony transport. Stoisko
powstaje przy współpracy z firmą Shell.
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BEZPIECZEŃSTWO NA BUDOWIE

Zakup odzieży i środków ochrony możliwy na każdej budowie
Dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny zatrważają. Potwierdzają również, że polska branża budowlana wciąż należy do bardzo niebezpiecznych. Tylko w pierwszym kwartale
ubiegłego roku na krajowych placach budowy doszło do blisko dziewięciuset wypadków. Niestety, wiele z nich było ciężkich, a co trzeci okazał się śmiertelny w skutkach…
W roku 2010 ówcześni główny inspektor pracy Tadeusz
Zając oraz przewodniczący
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Wiktor Piwkowski zainicjowali w gronie czołowych
menedżerów branży działania
mające na celu trwałe ograniczenie liczby wypadków
na placach budowy. Pomysł
został przyjęty przez branżę
przychylnie, okazało się bowiem, że prawie wszyscy jej
uczestnicy borykają się z problemami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa
na budowie. W efekcie powstało Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie,
zrzeszające generalnych wy-

dego dnia okazuje się, że
ktoś zgubił rękawiczki, zapomniał hełmu albo czyjeś buty,
czy spodnie nadają się już
do wymiany. Żeby zapobiec
właśnie takim sytuacjom,
w ramach długofalowej współpracy z podmiotami ze zrzeszonymi w Porozumieniu, firma Krystian – będąca producentem odzieży roboczej
i dystrybutorem środków
ochrony indywidualnej – uruchomiła pierwsze w Polsce
Mobilne Centrum BHP.
Pod tą nazwą kryje się w pełni profesjonalny, wyposażony
kompleksowo sklep, w którym kupić można wszelkie
środki ochrony indywidualnej,
które są niezbędne do bez-

Kompleksowa usługa oferowana przez firmę Krystian obejmuje bezpłatną dostawę produktów
BHP we wskazane miejsce, na przykład na konkretny plac budowy

konawców, którzy zainteresowani są wprowadzeniem
usprawnień poprawiających
bezpieczeństwo pracy.
Przez największe polskie budowy przewija się tysiące ludzi zatrudnionych zarówno
przez generalnych wykonawców, jak i licznych podwykonawców czy partnerów. Każ6 Pośrednik Budowlany

piecznej pracy na każdej budowie. Nabyć tu na przykład
można przeznaczoną dla
branży specjalistyczną odzież
i obuwie ochronne, bezpieczne kaski, profesjonalne okulary i gogle oraz wytrzymałe rękawice czy też sprzęt zabezpieczający pracujących przed
upadkiem z wysokości.

W ofercie PW Krystian znaleźć można między innymi przeznaczoną dla branży specjalistyczną odzież i obuwie ochronne oraz bezpieczne kaski

Mobilny punkt sprzedaży zapewnia organizującym prace
na budowie dostępność podstawowej gamy produktów
BHP oraz błyskawiczną realizację indywidualnych, niestandardowych zamówień. Daje to
ogromną wygodę dla pracodawcy czy inwestora, który
jest odpowiedzialny za zapewnienie pracownikom odpowiednich środków ochrony indywidualnej na placu budowy. – Oferta Mobilnego Centrum BHP firmy Krystian ma cały szereg zalet. Najważniejszymi z nich są moim zdaniem
ogromna wygoda i oszczędność czasu dla pracowników
oraz podwykonawców – mówi
Ewelina Michaluk z firmy Budimex. – Korzystanie z usług Mobilnego Centrum BHP to także
krok w stronę standaryzacji
środków ochrony indywidualnej wykorzystywanych na placach budowy – uzupełnia.
Kompleksowa usługa oferowana przez firmę Krystian
obejmuje bezpłatną dostawę
produktów BHP na wskazany
plac budowy, do fabryki, magazynu czy też bezpośrednio

na linię produkcyjną. Klienci
mają zapewnione wystandaryzowane ceny, bezgotówkowe
rozliczanie transakcji, zbiorcze fakturowanie na podstawie dokumentów WZ oraz
możliwość uiszczenia płatności na miejscu za pomocą
karty kredytowej lub gotówką.
Istnieje także możliwość zamówienia usługi raportowania
zakupów środków ochrony
indywidualnej upoważnionym
jednostkom
kontrolnym.
– Dystrybuujemy wyłącznie
produkty spełniające aktualne
normy bezpieczeństwa, rekomendowane przez służby
BHP firm działających w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa
w Budownictwie – tłumaczy
Elżbieta Rogowska, wiceprezes ds. operacyjnych PW Krystian. – Głównym celem, jaki
stawiamy przed naszym Mobilnym Centrum BHP jest
podniesienie
standardów
bezpieczeństwa na największych inwestycjach budowlanych zlokalizowanych w Warszawie
i okolicach – dodaje.
www.krystian.com.pl

MIESZANKA FIRMOWA

Operatorzy w Stalowej Woli
Dzień Operatora w Liugong Dressta Machinery był wyjątkowym wydarzeniem dla ponad setki operatorów zaproszonych
na całodniową imprezę do Stalowej Woli. Wśród gości byli też
wysłannicy naszej redakcji.
Pierwszym punktem wydarzenia było zwiedzanie nowego Centrum Dystrybucji Części Zamiennych mieszczącego ponad 30.000 pozycji magazynowych na powierzchni 3.500 m2.
Była to wyjątkowa okazja, aby zobaczyć poziom zaawansowania logistycznego obiektu oraz możliwości dostawy części, jakie zapewnia polskim klientom program „a same-day delivery”.
Dostawy tego samego dnia są możliwe dzięki zaawansowanym
systemom zarządzania logistyką oraz wysokiej dostępności
części. Po zakończeniu zwiedzania miało miejsce oficjalne
otwarcie imprezy. Jako pierwszy głos zabrał przewodniczący
zarządu LiuGong Dressta Machinery, Howard Dale. W swoim
wystąpieniu podkreślił on wagę inwestycji czynionych konsekwentnie przez firmę w badania i rozwój technologiczny, produkcję, dystrybucję części zamiennych i komponentów. Przywołał także inwestycje w pracowników.
Głos zabrał również Prezydent Miasta Stalowa Wola Lucjusz
Nadbereżny, który zwrócił uwagę na ogromne znaczenie nowych inwestycji firmy dla całego regionu. Docenił także zaangażowanie LiuGong Dressta Machinery i jej odważną formę
promocji. Wyraził nadzieję, że przyniesie to wymierne korzyści.
Przez cały dzień operatorzy, których praca stanowi jedno z kluczowych ogniw produkcji budowlanej, mieli możliwość zobaczenia, jak powstają maszyny budowlane. Na terenie fabryki
wydzielono specjalną strefę testową dla maszyn, stworzoną
na wzór typowych, naturalnych warunków pracy koparek, spycharek i ładowarek. Uczestnicy mieli możliwość operowania gamą modeli maszyn LiuGong produkowanych i testowanych
w Polsce, z której każda objęta jest programem gwarancyjnym – 3 lata lub 5.000 roboczogodzin. Największe zainteresowanie wzbudzały 68-tonowa spycharka gąsienicowa TD40 marki Dressta, koparka gąsienicowa Liugong 936E (o wadze trzydziestu sześciu ton) oraz ładowarka kołowa Liugong 856H
(o wadze osiemnastu ton i pojemności łyżki 3,3 m3).
Oprócz sześciu różnych stref testowych maszyn wydzielone
zostały dodatkowo dwie strefy konkursowe dla koparki oraz
ładowarki. Do rywalizacji konkursowej stanęło ponad stu operatorów. Główną nagrodą była podróż all-inclusive i uczestnictwo w jednych z największych na świecie targach maszyn budowlanych w Niemczech - Bauma 2019.
Dzień zakończył się uroczystym ogłoszeniem zwycięzców konkursu i wręczeniem nagród. Na wielki finał przygotowano dynamiczny pokaz maszyn. Uczestnicy imprezy byli pod ogromnym wrażeniem umiejętności operatorów i możliwości produktów LiuGong i Dressta. Pokaz uświetnił występ kaskaderów
na motocyklach. W wydarzeniu wzięły udział media branżowe,
lokalne oraz przedstawiciele lokalnych władz.
Strefa Operatora to pierwsza tego typu impreza w polskiej
branży sprzętu budowlanego. Celem spotkania było dostarczenie niezapomnianych wrażeń polskim operatorom oraz wymiana doświadczeń na temat produktów LiuGong Dressta Machinery. Wszystkie uwagi oraz sugestie dotyczące maszyn produkowanych w Stalowej Woli pomogą w przyszłości wspierać
rozwój produktów, tak aby sprostać rygorystycznym wymogom i oczekiwaniom ekspertów z branży.

Nasi wysłannicy do Stalowej Woli wzięli udział w zwiedzaniu nowego Centrum Dystrybucji Części Zamiennych oraz linii produkcyjnych stalowowolskiej fabryki

W programie było zwiedzanie linii produkcyjnych fabryki. Goście imprezy mogli na własne oczy przekonać się, w jakich warunkach powstają słynne spycharki Dressta

Do rywalizacji konkursowej stanęło ponad stu operatorów. Wśród nich najlepszy okazał się stojący na najwyższym stopniu podium nasz dobry znajomy Adam Kaczor

Dzień Operatora w Liugong Dressta Machinery był wyjątkowym wydarzeniem dla
ponad setki operatorów zaproszonych na całodniową imprezę do Stalowej Woli
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Gdzie i jak pozyskać dobrą maszynę?
Popyt na maszyny i sprzęt nie maleje. Stymuluje go tempo inwestycji. Na większości placów budowy trwa walka z czasem. By podołać zadaniom, wykonawcy robót muszą rozbudowywać park
maszynowy. Coraz częściej sięgają przy tym po niekonwencjonalne rozwiązania
Mimo utrzymującej się dobrej
koniunktury w branży budowlanej wiele firm nadal klepie przysłowiową biedę. Chcąc sprostać rosnącym wyzwaniom
przy realizacji inwestycji muszą
rozbudowywać i unowocześniać swój park maszynowy.
Niestety, niektóre z nich nie są
w stanie wyłożyć środków wystarczających na zakup nowej
maszyny. Tym samym zmuszone są do poszukiwań tańszych
rozwiązań. Takich, które pozwoliłyby pozyskać nowy
sprzęt przy jednoczesnym zachowaniu rentowności działania. Niezbędne do tego jest
jednak ograniczenie wydatków na odnowienie parku maszynowego. Zakup sprzętu zawsze stanowi bowiem ogrom-

ny wysiłek finansowy dla niemal każdego przedsiębiorstwa. Przed podjęciem ostatecznej decyzji musi być ona
starannie przemyślana. Niestety, najczęściej trudno ją podjąć. Przyczyn takiego stanu
rzeczy jest wiele. Obok wspomnianej już złej kondycji finansowej, kłopoty sprawia niestabilność rynku. Uniemożliwia to
dalekosiężne planowanie, wykonawcy niekiedy nie mogą liczyć nawet na kolejne zlecenia
umożliwiające kontynuację robót, w których się specjalizują.
Nie utrzymują zatem co bardziej
specjalistycznych maszyn. Popadają w kłopoty, gdy długo
wyczekiwane zlecenie jednak
się pojawi. By je zrealizować
niezbędny jest nowoczesny,

sprawdzony oraz bezpieczny
sprzęt. Podobnie rzecz się ma,
gdy w trakcie realizacji kontraktu wykonawca staje przed koniecznością wykonania zadania
wymagającego zastosowania
maszyn i osprzętu, których nie
ma do dyspozycji.
Czy mamy zatem do czynienia
z typową kwadraturą koła? Niekoniecznie. Można przecież korzystać z nowej maszyny renomowanej marki niekoniecznie
stając się jej właścicielem. I nie
trzeba czynić tego finansując
zakup w formie kredytu czy zawierając umowę leasingu. Chodzi o najem, który do tej pory
oferowany był wyłącznie dostawcom sprzętu chcącym poszerzyć swą ofertę. Teraz z najmu korzystać też mogą firmy

użytkujące ciężki sprzęt. Ten rodzaj finansowania maszyn
i sprzętu jest optymalnym rozwiązaniem dla firm zainteresowanych jedynie ich użytkowaniem,
a nie wykupem po upływie obowiązywania umowy. Oznacza to,
że nie muszą martwić się o zagospodarowanie
sprzętu,
po prostu oddają go dostawcy.
Zawierając umowę najmu w ratach finansować można całościową obsługę maszyn. Koszty z tym związane obejmują
pełne świadczenia dodatkowe,
między innymi takie jak ubezpieczenie, przeglądy, bieżące
naprawy oraz zabezpieczenie
wartości przedmiotu umowy
w wypadku wystąpienia szkody całkowitej uniemożliwiającej dalszą eksploatację.

Idea Getin Leasing z nową ofertą

Najem maszyn budowlanych i drogowych oraz wózków widłowych
Ofertę najmu prezentuje Małgorzata Terlecka-Urbanik,
dyrektor Departamentu Transportu i Maszyn Budowlanych Idea Getin Leasing
Wzrost produkcji przemysłowej oraz nowe inwestycje nie pozostają bez wpływu na branżę budowlaną. W związku z nowymi zleceniami i kontraktami przedsiębiorcy dążą do rozbudowy parku
maszynowego, jednocześnie szukając optymalnych sposobów jego finansowania. Dużą popularnością cieszy się najem sprzętu budowlanego. Dotychczas dostępny głównie u producentów,
wchodzi obecnie do oferty Idea Getin Leasing.
Firmy z branży budowlanej dążą do rozbudowy parku maszynowego, często realizują sezonowe
kontrakty bądź zlecenia zamknięte na określony czas i oczekują dostępu do nowoczesnego sprzętu pod konkretne zadania przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. Oferta najmu jest zatem skierowana do przedsiębiorców,
którzy zainteresowani są zwiększeniem mocy przerobowych, przyspieszeniem czasu realizacji kontraktów bez konieczności zaciągania długofalowych zobowiązań finansowych i martwienia się, co zrobią z przestarzałymi maszynami po kontraktach.
Najem to bardzo wygodna forma finansowania niezbędnych maszyn i urządzeń. W racie najmu, oprócz samego finansowania
sprzętu znajdują się: ubezpieczenie majątkowe i OC, serwis i szkolenie operatorów, ochrona przed kradzieżą systemem
GanDNA oraz zabezpieczenie wartości przy szkodzie całkowitej, czyli GAP Indeksowy.
Najem to narzędzie elastyczne. Klient może dostosować okres umowy do swoich indywidualnych potrzeb, wybierając
od 12 do 48 miesięcznych rat, płatnych w złotych bądź euro. W Idea Getin Leasing zapewniamy ponadto maksymalne
uproszczenie procedur. W praktyce oznacza to, że w przypadku sprzętu o wartości do 500 tysięcy złotych decyzja o finansowaniu może być podjęta na podstawie jedynie pozytywnej informacji z BIK.
Klient nie musi się także martwić, co zrobić ze sprzętem po zakończeniu umowy. Oddaje go po prostu nam i nie ponosi żadnych
kosztów związanych ze sprzedażą tego środka na rynku wtórnym.
Jesteśmy pierwszą firmą leasingową w Polsce, która wprowadziła do oferty najem maszyn budowlanych, drogowych i wózków widłowych. W tym miejscu chciałabym dodać, że najem został już doceniony przez rynek. Gazeta Finansowa w organizowanym przez siebie
rankingu najlepszych produktów skierowanych do MŚP wyróżniła nasz produkt tytułem Turbiny Polskiej Gospodarki. To wyjątkowy
powód do dumy i motywacja do umacniania czołowej pozycji Idea Getin Leasing w segmencie finansowania maszyn budowlanych.
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Serafin zaprosił do Skały
Dzień Otwarty firmy Serafin trwał nieco dłużej.
W piątek i sobotę klienci, sympatycy i partnerzy biznesowi przybyli do podkrakowskiej Skały, by zwiedzić nową siedzibę firmy, przetestować maszyny i sprzęt oraz obejrzeć zabytkowe samochody. Przedstawiciele naszej redakcji wspięli się nawet na dach hali…
Podczas dziennikarskich
wypraw korzystaliśmy do tej
pory z różnych środków
ochrony. Z kasków, rękawic, butów, okularów, kamizelek, szelek… Ale z takich
jeszcze nigdy! Tym razem
przywdziać musieliśmy bowiem strój ochronny dla
pszczelarzy! Powodem by-

z nich przeznaczono na magazyn wysokiego składowania
z automatycznymi półkami. Kolejne pięćset zajmuje doskonale
wyposażony
warsztat. – Po oddaniu do użytku nowej hali moja firma może zapewnić swym klientom lepsze warunki obsługi posprzedażnej.
Obiekt budowaliśmy i wyposa-

Goszcząc na Dniu Otwartym w Skale dotarliśmy aż na dach hali, gdzie funkcjonuje
będąca oczkiem w głowie właściciela firmy minipasieka

i sprzęt, to Serafin je zaspokoi. Firma jest na to przygotowana pod każdym względem, nie tylko finansowym,
ale także technicznym i logistycznym. Co istotne, halę wybudowano w dogodnym miejscu. W razie potrzeby obiekt będzie można rozbudować. Warunkiem
jest jednak to, by utrzymywał się wysoki popyt na maszyny i sprzęt budowlany.
Z rozmów z klientami firmy,
którzy przyjęli zaproszenie

zależnie Dział Maszyn Budowlanych i Dział Maszyn
Komunalnych. – Dywersyfikacja ma sens. Jeżeli są zawirowania, to któryś z działów ciągnie pozostałe, bo
ma po prostu lepsze wyniki.
Pozwala to zatrzymanie najlepszych fachowców, co
w przypadku firmy działającej na przedmieściu Krakowa wcale nie jest takie
oczywiste. Duże miasto
stwarza możliwości, a mimo
to w mojej firmie nie ma ro-

Na terenie przed halą uwijały się koparki. Każda z maszyn wyposażona była w znajdujące się w ofercie firmy Serafin specjalistyczne narzędzia robocze

ła wspinaczka na dach imponującej hali należącej
do firmy Serafin. Funkcjonuje tam minipasieka będąca prawdziwym oczkiem
w głowie właściciela firmy
Andrzeja Serafina. Poszczególne ule opatrzone zostały
nazwami marek, które firma
reprezentuje w Polsce. Pytany o to, w którym z uli było
najwięcej miodu właściciel
pasieki tylko się uśmiechnął dyplomatycznie unikając odpowiedzi.
Główne atrakcje Dnia Otwartego rozgrywały się w nowej hali
i na przylegającym do niej terenie. Nowy obiekt w Skale daje
firmie nowe możliwości. Zyskała ona 1.700 metrów kwadratowych pod dachem. Tysiąc
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żaliśmy z myślą o wykorzystaniu
na dalszych etapach rozwoju firmy. Dlatego przez najbliższe lata obiektu nie będzie trzeba rozbudowywać czy modernizować – mówi Andrzej Serafin.
Właściciel firmy podkreśla
szczególnie doskonałe zaopatrzenie magazynu części zamiennych. Stanowi to podstawę
właściwej obsługi posprzedażnej. Nie można jej zapewnić
bez możliwości szybkich dostaw części zamiennych
do maszyn i urządzeń. Otwarcie nowej siedziby w Skale
to pierwszy krok na drodze
planowanego rozwoju. Andrzej Serafin podkreśla, że
wszystko zależy od koniunktury. Jeżeli będzie zapotrzebowanie
na
maszyny

Zespół pracowników firmy Serafin, którzy przygotowywali imprezę. Nie wszystkich
udało się zgromadzić na zdjęciu, bo nie mogli oderwać się od swoich obowiązków

na Dzień Otwarty przebijał
optymizm. Większość z nich
była całkowicie przekonana,
że polską budowlankę czekają jeszcze co najmniej
trzy-cztery tłuste lata.
Andrzej Serafin stawia zdecydowanie na dywersyfikację. Dlatego utrzymuje trzy
działy. Coraz lepsze wyniki
odnotowują działające nie-

tacji zatrudnienia. Wiele
osób pracuje w w niej
od samego początku – podkreśla Andrzej Serafin.
W czasie pokazów ze szczególną uwagą śledziliśmy pracę maszyn z osprzętem w postaci wiertnic, koparek łańcuchowych, chwytaków. Na terenie przed halą uwijały się
koparki Takeuchi TB138FR,
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Mecalac 7MWR, Yanmar
ViO50 oraz Wacker Neuson
ET18. Każda z maszyn wyposażona była w znajdujące się
w ofercie firmy Serafin specjalistyczne narzędzia hydrauliczne, wiertnice, koparki łańcuchowe i chwytaki.
Swe walory po raz kolejny
potwierdziły też ładowarki
Avant. – W mojej ocenie to nie
są zwykłe maszyny, a raczej
klucz do sukcesu w biznesie – mówi Andrzej Serafin.
Jego firma pozostaje wyłącznym importerem maszyn fińskiej marki do Polski. Zyskują sobie one coraz większe
uznanie, producent konsekwentnie stawia bowiem
na
rozwój
konstrukcji.
W ofercie firmy Serafin znajduje się dwadzieścia modeli
ładowarek Avant i sto pięćdziesiąt narzędzi roboczych.
Nabywca może więc wybrać
maszynę zgodnie ze swoimi
potrzebami. A później wyposażyć ją w odpowiedni osprzęt roboczy. Wybór

jest olbrzymi, Serafin zaprezentował w Skale kompletną
ofertę maszyn Avant i najpopularniejsze narzędzia robocze. Operatorzy prezentowali
je zarówno podczas pracy,
jak i w formie efektownej parady przy dźwięku klaksonów. Mówi się, że to co można zrobić Avantem ogranicza
tylko wyobraźnia użytkownika. Maszyna z odpowiednim
osprzętem w jednej chwili
staje się w pełni funkcjonalną układarką kostki brukowej czy zamiatarką. Pracować może także z całym
szeregiem specjalistycznych łyżek. Operator może
transportować urobek, załadowywać pojazdy, ścinać
drzewa, a później wykarczować pnie i zniwelować teren.
Pierwsze Avanty powstały
z myślą o wykorzystaniu
w dużych gospodarstwach
rolniczych. Konstrukcja maszyn rozwinęła się jednak
na tyle, że znajdują one zastosowanie nie tylko w bran-

W Skale pojawiły się także maszyny Mecalac, nie tylko cenione przez użytkowników innowacyjne koparki kołowe, ale także koparko-ładowarki

ży komunalnej, ale także
w najbardziej wymagających
pracach budowlanych. Fiński producent stawia na napęd elektryczny. Dzięki temu
Avanty coraz częściej pojawiają się na terenie osiedli
mieszkaniowych czy w podziemnych parkingach, gdzie
nie można przecież stosować maszyn napędzanych
silnikami spalinowymi.

Spotkanie w Skale było doskonałą okazją do wymiany
poglądów użytkowników i dostawców sprzętu. Jest to także
cenne zarówno dla producentów, jak i dystrybutorów maszyn i sprawia, że stają się coraz lepsze. Bardziej ekonomiczne i wydajniejsze
w warunkach codziennej eksploatacji.
www.serafin-maszyny.com
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Jedna noga to za mało!
– Kim się Pan bardziej czuje, sadownikiem, spedytorem, a może po prostu handlowcem?
– Korczakowie już w czwartym pokoleniu produkują jabłka przeżywając wzloty i upadki polskiego sadownictwa. Czynimy to
z pasją, choć często żartujemy, że wszyscy w rodzinie mojego
ojca nie tyle zajmują się sadownictwem, co się z nim borykają.
– Czuje się Pan zatem sadownikiem?
– Choć może zabrzmi to wykrętnie, odpowiem – i tak, i nie. Tak
ze względu na rodzinne tradycje, nie z racji własnych zainteresowań. Zawsze brały one górę, bardziej niż sama produkcja jabłek
ciekawiła mnie jej mechanizacja. Jak tylko sięgam pamięcią,
w naszym gospodarstwie sadowniczym były samochody ciężarowe, ciągniki i różne maszyny. Przyglądałem się im i zastanawiałem, jak je najlepiej wykorzystać. Jak produkować więcej,
a jednocześnie ulżyć ludziom w pracy.
– Polsad ewoluował od gospodarstwa sadowniczego
do… No właśnie, dzisiaj niektórzy określają Pańską firmę mianem „Imperium Korczaka”.
– Z tym imperium to przesada, prawdą jest jednak, że Polsad
po wielu przeobrażeniach bardzo się rozrósł. Najważniejsze było określenie właściwego kierunku rozwoju. Czy Polsad mógłby mieć dziś inny kształt? Z pewnością tak. Być może gdybym
swego czasu postawił na rozwój spedycji, dziś miałbym duże
przedsiębiorstwo transportowe. Z kolei gdyby nie siarczyste
mrozy, które w roku 1987 zniszczyły moje sady, prawdopodobnie skupiałbym się wyłącznie na sadownictwie. Jednak wówczas oceniając straty uświadomiłem sobie, że trzeba mieć w zanadrzu alternatywę. Jedna noga to za mało. Co prawda można na niej postać, ale niezbyt długo. Tak zaczęło się rozwijanie
Polsadu w innych sferach poza sadownictwem.
– Lubi Pan nowe wyzwania? Niektórzy twierdzą, że nie należy regulować dobrze funkcjonującego mechanizmu?
– Mam taki charakter, że zawsze staram się coś robić, coś
usprawniać. Oczywiście nie zawsze wychodzi mi to na dobre.
Niestety, nie wszystko zależy od nas, trudno choćby poradzić
coś na mrozy, które niweczą naszą pracę. Wprowadzanie
zmian było konieczne. Potrzebne były nowocześniejsze ciągniki, samochody ciężarowe. Zawsze starałem się znaleźć rozwiązanie pasujące do sytuacji. Takim był zakup w roku 1984
Jelcza 640, z czym wiąże się ciekawostka. Otóż kupiłem ten
samochód jako pierwsza osoba prywatna w Polsce. W transakcji pośredniczyła firma polonijna. Dziś mało kto pamięta takie twory gospodarcze z minionej epoki.
– A wydaje się, że było to tak niedawno…
– Wszystko tak szybko się zmienia, czas wydaje się biec coraz
szybciej. Za naszego życia doszło do tylu przeobrażeń, że aż
trudno w to uwierzyć. Kiedyś potrzeba by było na nie stuleci.
– Wielkie przemiany przeszedł także Polsad…
– Zaczęliśmy eksportować nasze jabłka do Hiszpanii, a stamtąd
sprowadzaliśmy cytrusy. Trzeba było wozić towar w obie strony,
stąd też pomysł rozszerzenia działalności i utworzenia firmy trans12 Pośrednik Budowlany

Rozmowa z Jackiem Korczakiem,
właścicielem firm Polsad i Agroma
portowej. Najpierw woziliśmy owoce pięcioma Jelczami, które
z czasem zastąpiliśmy samochodami marki Renault Trucks. Miało
to decydujące znaczenie dla rozwoju firmy, dało alternatywę dla
sadownictwa. Ale na tym nie koniec. Wkrótce samochody
do transportu dalekobieżnego przestały się mieścić w bazie
przy gospodarstwie. Postanowiłem zatem wykarczować hektar sadu, ale ostatecznie zrezygnowałem z powiększenia parkingu. Odrolnienie gruntów wyceniono bowiem na sumę, za którą udało mi
się kupić będący do dziś główną siedzibą Polsadu obiekt na dojeździe do Kutna. Jego dogodne położenie w połączeniu z pozytywnymi doświadczeniami eksploatacyjnymi ciężarówek Renault
Trucks sprawiło, że zaczęliśmy starać się o koncesję na sprzedaż
i serwis pojazdów tej marki. Uzyskaliśmy ją w roku 1998.
– Polsad obchodzi zatem okrągły jubileusz współpracy
z Renault Trucks… Jaki konkretnie wpływ miała realizacja umowy z Francuzami na rozwój Pańskiej firmy?
– Teren naszego działania obejmował całą centralną Polskę, dlatego uruchamialiśmy kolejne placówki, kolejno w Rzgowie koło
Łodzi, w Starym Mieście koło Konina oraz w Fabianowie koło Kalisza. Średnia odległość między oddziałami wynosiła osiemdziesiąt kilometrów, dzięki czemu mogliśmy szybko reagować na potrzeby klientów. Od samego początku działaliśmy w myśl dewizy – „Profesjonaliści zasługują na profesjonalną obsługę”.
– Sądząc z laurów, jakimi obdarzają Polsad francuscy
partnerzy, to wam się doskonale udaje…
– To prawda, trochę się tych wyróżnień się uzbierało, swego
czasu Polsad znalazł się nawet wśród czwórki najlepszych
na świecie dealerów marki Renault Trucks. Przeżywaliśmy też
gorsze czasy, co było związane z gruntowną reorganizacją francuskiego koncernu. Wówczas z polskiej sieci dealerskiej wy-
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padł cały szereg firm. Polsad w niej pozostał zapracowując sobie na uznanie. Renault Trucks i Polsad postrzegane są bardzo
dobrze, klienci wiedzą, że oferujemy im bardzo dobre pojazdy
i profesjonalną obsługę serwisową.
– Jak długo trwało wyrobienie sobie takiej pozycji?
– Tak naprawdę ten proces nigdy się nie kończy, ważne jest, by
utrzymywać wysoki poziom obsługi. Oczywiście na to by przebić
się z najlepszym nawet produktem potrzeba czasu, wytrwałości i odporności na przeciwności. Renault Trucks to uznana marka, francuski koncern padał jednak niekiedy ofiarą własnego sukcesu.
Na przykład jako jeden z pierwszych producentów wprowadził na rynek silniki Common rail. A ponieważ paliwo w Polsce nie zawsze
było najwyższej jakości, mieliśmy kłopoty eksploatacyjne, na czym
cierpiał prestiż producenta. Układ hamulcowy z systemem stabilizacji toru jazdy ESP też na początku powodował problemy. Podobnie
zresztą, jak mniej istotna z pozoru innowacja. Cała konkurencja
opuszczała i podnosiła szyby za pomocą korbek, a w Renault były
one sterowane elektrycznie. A wiadomo przecież, że na budowie
panują nie najlepsze warunki dla tego typu rozwiązań. Okazuje się,
że wyprzedzanie konkurencji miewa też swoje negatywne strony.
– Współpraca z Renault Trucks dała początek poszerzeniu działalności Polsadu o kontrakty z innymi dostawcami pojazdów, maszyn i sprzętu…
– To prawda, najpierw było Renault Trucks, potem dochodziły kolejne marki. W roku 2000 w naszej ofercie znalazły się spalinowe
i elektryczne wózki widłowe marki Nissan Forklift, która dzisiaj nosi
nazwę UniCarriers. Podobnie jak miało to miejsce z samochodami
Renault Trucks, pierwsze wózki kupiliśmy na własne potrzeby, dopiero później podpisaliśmy umowę z ówczesnym importerem tych
maszyn, firmą Marubeni. Osiągaliśmy najlepsze wyniki sprzedaży
w ówczesnej sieci dealerskiej, dlatego firma Nissan Forklift zaproponowała nam zajęcie się również importem. Zmieniło to sposób
działania Polsadu. Kiedyś dystrybuowaliśmy wózki widłowe jako
dealer w centralnej Polsce. Dzisiaj my jesteśmy wyłącznym importerem UniCarriers z własną siecią dealerów w całej Polsce. Poprzez
kontakty z Marubeni w roku 2008 zajęliśmy się sprzedażą ciągników Kubota. Obecnie w naszej dystrybucji znajdują się także maszyny komunalne i budowlane oraz inne produkty tej marki.
– Skoro już mowa o maszynach budowlanych, to nie
można zapominać o współpracy Polsadu z Komatsu…
– Dealerem marki Komatsu byliśmy w latach 2005-2010. Potem
nie zostawiliśmy naszych klientów i na mocy porozumienia z Komatsu Poland do końca gwarancji serwisowaliśmy maszyny sprzedane przez Polsad. Pięcioletnia współpraca z japońskim koncernem pozwoliła zebrać doświadczenia w zakresie obsługi serwisowej dużych maszyn. To procentuje do dziś. Polsad nieprzerwanie
od roku 2005 rozwija się serwisując małe i duże maszyny budowlane wielu czołowych producentów. W naszej dystrybucji od lat
znajdują się maszyny hiszpańskiej firmy Ausa. Nasze oferta staje
się coraz bogatsza. Staramy się dobierać produkty tak, by w pełni
zaspokajać potrzeby naszych klientów. Wielu z nich kupuje u nas
i samochody ciężarowe, i ciągniki, i maszyny komunalne oraz
budowlane. Dajemy im profesjonalne wsparcie serwisowe. To
niezwykle ważne. Nie jestem bowiem w stanie zrozumieć do końca ludzi, którzy kupują maszyny bez odpowiedniego wsparcia
serwisowego. Maszyny pracują w ciężkich warunkach. Wyeksploatowują się i wcześniej czy później dochodzi do awarii. Sprzęt
musi pracować, nie można czekać tygodniami na naprawę.

– Przejął Pan Agromę w Kutnie i w Poznaniu. W jakim
celu? Potencjał Polsadu już nie wystarczał?
– Decyzję – praktycznie z marszu – podjąłem w momencie, gdy
pojawiła się taka możliwość. Przypomnijmy, że Agromę Kutno
przejmowałem w roku 2014, czyli w okresie reorganizacji
w koncernie Renault Trucks i związanych z nią pewnych zawirowań. Nie bardzo było wiadomo, czym zakończy się reorganizacja koncernu, jak przebiegać będzie dalej nasza współpraca. Trzeba było szukać alternatywy działania. Wygrałem przetarg na kupno Agromy Kutno. Podobnie było z poznańską
Agromą, którą przejąłem nieco później. To były dobre posunięcia. Obie firmy działają prężnie, zwiększają obroty. Kiedyś
obsługiwały przeważnie rolników eksploatujących maszyny
starszego typu, ale z powodu wyeksploatowania, tego typu
sprzętu będzie coraz mniej. Mając w ofercie paletę maszyn Kubota i doświadczenie w sprzedaży ciągników rolniczych mogliśmy zaoferować rolnikom nowoczesne rozwiązania. Nie zaniedbujemy też naszego potencjału w zakresie sprzętu budowlanego. Procentują tu pięcioletnie doświadczenia z Komatsu.
Niedawno nawiązaliśmy współpracę z centralą i fabryką w Stalowej Woli firmy LiuGong. Pod egidą Agromy dla owej marki
zostaliśmy wyłącznym importerem na Polskę wózków widłowych oraz dealerem i serwisem maszyn budowlanych w województwach łódzkim, wielkopolskim oraz kujawsko-pomorskim.
Przed polską branżą budowlaną stoi szereg wyzwań. By im
sprostać, firmy będą musiały kupować sprzęt i maszyny. Nie
obawiam się, że popyt będzie malał z powodu braku operatorów. Może być całkiem odwrotnie. Pamiętam obrazki z budowy autostrad w Niemczech, gdzie koparki rozstawione były dosłownie co kilkaset metrów. Tamtejszym firmom bardziej
niż wożenie kilometrami maszyn, kalkulowało się dowiezienie do nich operatora. Jestem przekonany, że wcześniej czy
później tak będzie i u nas.
– Wiele mówimy o budowaniu, a mało o utrzymaniu istniejącej infrastruktury…
– To prawda, nie wystarczy tylko budować nie myśląc o utrzymaniu powstałej infrastruktury w należytym stanie. Mamy w tym względzie wiele do zaoferowania. Utrzymujemy zarówno dział sprzedaży
maszyn budowlanych, jak i komunalnych. Duża przyszłość rysuje
się przed marką Kubota. Ausa również produkuje maszyny dla obu
branż. Uważam, że dobra oferta zawsze się przebije, znajdzie
uznanie klientów. Dobra oferta obejmuje dobór maszyn, ich serwis i wsparcie podczas codziennej eksploatacji. Maszyny Kuboty
są dobrym przykładem przenikania się branży budowlanej i rolniczej. Koparki wykorzystywane są do palowania przy budowie rusztowań stanowiących oparcie dla drzew owocowych. Te mają dziś
dość słaby system korzeniowy, a muszą utrzymać na sobie coraz
więcej owoców. Dodatkowy kręgosłup jest niezbędny, kiedyś
z hektara sadu zbieraliśmy piętnaście ton jabłek, a dzisiaj sto.
– Bohater jednego z polskich seriali lubił odpoczywać
w sadzie. Z Panem jest podobnie?
– W niektórych sadach znam każde drzewo, ale relaksuję się
hodując gołębie pocztowe. W pewnym wieku trzeba znaleźć sobie dobrą odskocznię od otaczających problemów. Mam powody do radości, kiedy moje gołębie wygrywają zawody, ale niekiedy także stresy. Ostatnio straciłem wiele ptaków, które zagubiły się po drodze pokonując daleki dystans z Niemiec.
Rozmawiał: Jacek Barański
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Koparka JCB Serii X wyzwaniem dla konkurentów
Gdy pada hasło JCB odzew brzmi koparko-ładowarka. Brytyjski koncern
od kilku lat stara się zerwać z takim sposobem myślenia, uciec od stereotypu. Pomóc w tym ma konsekwentna promocja ciężkiego sprzętu
w postaci koparek gąsienicowych i kołowych oraz ładowarek
Nie dziwi zatem, że Interhandler, wyłączny dystrybutor
maszyn i sprzętu JCB, zorganizował prezentację innowacyjnej koparki gąsienicowej
Serii X w wielce spektakularny sposób. Dwudniową imprezę – na którą zaproszono
ponad pięćset osób – uświetniła obecność Roberta Kubicy, który na mocy umowy
sponsorskiej zawartej pomiędzy JCB i Williams Racing pojawił się w Toruniu. Słynny
kierowca nie omieszkał
spróbować swych sił w pracy
nową koparką, pojeździł także Fastrackiem. Wrażeniami
podzielił się z dziennikarzami
na specjalnej konferencji prasowej otwierającej drugi
dzień prezentacji. Obecni

głe cztery lata. W efekcie
światło dzienne ujrzała maszyna stanowiąca jasny sygnał dla światowych rynków,
że koncern JCB niezwykle
poważnie traktuje potrzeby
użytkowników
ciężkiego
sprzętu. Aspiracje brytyjczyków na razie nie sięgają pozycji liderów tego segmentu,
bo do tego droga daleka.
W krótszym czasie JCB zamierza doszlusować do grona najbardziej liczących się
producentów koparek.
Dążąc do wyznaczonego celu JCB niczego nie zaniedbuje. Konstruktorzy sporo czasu poświęcili na przykład wyglądowi maszyny, która imponuje teraz masywnością
budowy. To nie przypadek,

Pozytywne oceny użytkowników koparek klasy 20-30 ton
poprzedniej generacji dają
koncernowi JCB podstawy
do optymizmu, stwarzając
szansę pełniejszego zaistnienia na rynku. Brytyjczycy zamierzają ją skrzętnie wykorzystać. Droga do sukcesu wyda-

szyny i odpowiednio zaprezentować je klientom. Także
polskim. Solidne podstawy
ku temu daje liderowanie rynkowi koparko-ładowarek. Zyski z tego segmentu zapewniają stabilizację i środki
na rozwój konstrukcji maszyn
ciężkich. Wystarcza ich także
na promocje, o czym świadczy nie tylko rozmach toruńskiej prezentacji Serii X, ale
także ułatwienia w sfinansowaniu zakupu maszyn. Klienci, którzy szybko zdecydują
się na innowacyjną koparkę,
skorzystać będą mogli z limi-

Okazuje się, że wygląd zewnętrzny ma znaczenie dla przyszłego użytkownika.
Konstruktorzy JCB zadbali więc, by nowa koparka prezentowała się ładnie i solidnie

Polska prezentacja innowacyjnej koparki JCB Serii X miała spektakularną oprawę.
Imprezę rozłożono na dwa dni, maszynę pokazano także w nocnej scenerii

na niej specjaliści Interhandlera, zajmujący się na co
dzień ciężkim sprzętem Tomasz Wegner i Daniel Szymański opowiedzieli, jak powstała konstrukcja innowacyjnej maszyny JCB. O tym,
że została ona dopracowana w najdrobniejszym szczególe świadczy fakt, że prace
badawczo-rozwojowe oraz
testy praktyczne trwały okrą14 Pośrednik Budowlany

JCB spotykało się bowiem
z zarzutami, że jego koparki
mają zbyt delikatną budowę.
Z tego powodu doceniali je
operatorzy prowadzący lżejsze, precyzyjne roboty. Potencjalni nabywcy wykonujący na co dzień ciężkie prace
raczej nie brali marki JCB
pod uwagę. Zmiana wyglądu koparki Serii X ma sprawić, że to się zmieni.

je się prosta, bo czy można ją
zgubić, skoro użytkownicy koparek poprzedniej generacji
bardzo je sobie chwalą, a maszyny Serii X dzięki całemu
szeregowi udoskonaleń mają
wszelkie dane ku temu, by
stać się jeszcze lepsze?
Interhandler chce podbijać
„iksami” polski rynek. Oczywiście nie ma mowy o zebraniu pełnej puli, ale gra się jednak po to aby wygrać. Polski
dystrybutor z pewnością nie
zadowoli się pozyskaniem kilkudziesięciu klientów. Dysponuje środkami, by bić się
o więcej. Interhandler liczyć
może na wsparcie światowego koncernu, JCB potwierdza
swój potencjał w zakresie
konstrukcji ciężkiego sprzętu.
Ma wystarczająco dużo środków, aby wypromować ma-

towanej
oferty
leasingu 100%. Jej wyjątkowość
polega na tym, że nie zawiera ona żadnych kosztów finansowych a suma wszystkich opłat równa się cenie koparki. Innymi słowy opłata
wstępna, suma miesięcznych
spłat oraz wykup równa się
cenie maszyny.
Zaangażowanie JCB w segmencie maszyn ciężkich obserwujemy już od kilku lat.
Brytyjczycy odnotowują już
spore sukcesy. Rośnie zainteresowanie, także polskich
klientów, nie tylko koparkami
gąsienicowymi, ale także cieszącymi
się największym
uznaniem kołówkami i dużymi ładowarkami. Zakładać zatem należy, że popyt będzie
rósł. A jeżeli tak, to czy JCB
poradzi sobie z jego zaspoko-
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jeniem? Bo skoro ma on być
rozbudzany, to przypuszczać
należy, że posypią się zamówienia… A wiadomo przecież,
że kłopoty z rytmicznością
dostaw zaczynają przeżywać
wszyscy producenci. Zaczyna brakować im komponentów, przez co odwlekają się
terminy realizacji zamówień.
W tym kontekście zasadne
jest pytanie o moce produkcyjne zakładów wytwarzających koparki z Serii X. Jeżeli
polski klient skorzysta z promocyjnej oferty leasingu, to
jak długo przyjdzie mu czekać na dostawę maszyny? Interhandler zapewnia, że
wszystko odbędzie się bardzo szybko. Koparki Serii X wytwarzane są w Wielkiej
Brytanii, w jednej z najnowocześniejszych fabryk w Europie. Jest ona w stanie zaspokoić potrzeby klientów,
a w razie potrzeby jej moc
produkcyjna niemal z dnia
na dzień może być zwiększona. Dla pewności Interhandler
zamówił odpowiednio wcześniej pewną liczbę maszyn,
sześć z nich jest już w Polsce.
Choć zapewne nie będą one
czekały długo na swoich nabywców, to nie wydaje się żeby polski dystrybutor miał jakiekolwiek kłopoty z realizacją
zamówień. Tym bardziej, że
fabryka deklaruje, że wyprodukowanie koparki w konfigu-

racji wybranej przez klienta
zajmie jej co najwyżej
dziewięć tygodni. Biorąc
pod uwagę, że na maszyny
tej klasy innych wiodących
marek czekać trzeba nawet
pół roku, termin realizacji zamówień proponowany przez
JCB wydaje się bardzo atrakcyjny. To o tyle istotne, że terminy gonią, a brak koparki
powoduje olbrzymie perturbacje. A wiadomo, że najgorsze w tym wszystkim jest czekanie na maszynę.
Światowa premiera koparki
z serii X miała miejsce trzy miesiące temu w Wielkiej Brytanii.
Wzięli w niej udział także klienci z Polski. Informacje o tym
wydarzeniu i możliwościach

Prawdziwą gratką dla entuzjastów sportów motorowych była obecność Roberta
Kubicy, który dotarł pod scenę prowadząc Fastracka

Daniel Szymański, regionalny dyrektor sprzedaży w firmie Interhandler jest przekonany, że innowacyjna koparka rychło stanie się przebojem polskiego rynku

Na polską premierę innowacyjnej koparki gąsienicowej JCB Serii X do Torunia
przybyły tłumy ze wszystkich zakątków Polski

poszły w eter, branża z tym
większym zainteresowaniem
oczekiwała na polską premierę
maszyny. Choć producent zachowuje powściągliwość w informowaniu o kierunkach i zakresie rozwoju typoszeregu X,
coraz głośniej mówi się, że będzie on rychło poszerzany
o kolejne modele. Docelowo
zapewne zmodernizowana zostanie pełna paleta koparek gąsienicowych JCB od trzynastu
do trzydziestu ośmiu ton. Dobrą ku temu okazję stanowić
będą przyszłoroczne targi Bauma, na których zwyczajowo
dochodzi do światowych premier maszyn i sprzętu.

Nowa koparka JCB często
określana jest mianem rewolucyjnej. Czy rzeczywiście zasługuje na miano maszyny
przyszłości? Konstruktorzy
JCB przekonują, że koparki
Serii X wyznaczają standardy
nie tylko w zakresie wydajności, ale także ekologii, ekonomiki eksploatacji oraz bezpieczeństwa i komfortu pracy.
Maszyna nie może obyć się
bez operatora, ale jej układy
odciążają go w pracy. Wyręczają na przykład przy podejmowaniu decyzji o wyborze
trybu roboczego, w którym
powinna pracować maszyna wykonując konkretne zadanie. Dlatego zrezygnowali
z predefiniowanych trybów
uważając, że rozwiązanie to
nie do końca sprawdzało się
w praktyce. Wielu operatorów
chcących się wykazać, niezależnie od rzeczywistych potrzeb pracowało w trybie power. Maszynę było słychać,
pracodawca był więc zadowolony, że na budowie praca
wre. Maszyna była jednak
wykorzystywana nieefektywnie. Nowy „iks” jest tak inteligentny, że sam dobiera wydatek układu hydraulicznego
do potrzeb wynikających z wykonywanego zadania.
www.interhandler.pl
Pośrednik Budowlany
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Hyundai HL960 HD ciężkiej pracy się nie boi!
Firma Hyundai wprowadziła na rynek nowej konstrukcji ładowarkę kołową HL960 HD. W maszynie przeznaczonej do prac ciężkich w kopalniach surowców skalnych i dynamicznie rozwijającej się branży recyklingu odpadów zastosowano najlepsze rozwiązania konstrukcyjne
i sprawdzone komponenty od renomowanych dostawców
Mocna ładowarka HL960 HD
spisuje się doskonale podczas pracy w trudnych warunkach. Aby zwiększyć trwałość maszyny wyposażono ją
we wzmocnione mosty. Pozwoliło to na uzyskanie
udźwigu 44.000 kg z przodu
i 35.000 kg z tyłu. Gdy maszyna wykonuje powtarzalne
cykle na ograniczonej przestrzeni, co ma miejsce w kopalniach i zakładach przetwarzania odpadów, zarówno
przedni, jak i tylny most narażone są na przegrzanie. By
do niego nie dopuścić, ładowarkę doposażyć można w podwójną chłodnicę
oleju do przekładni mostów.
Podczas pracy w trudnych warunkach dobrym rozwiązaniem jest stosowanie odpornych na przebicia i mniej podatnych na uszkodzenia mechaniczne opon pełnych. Dodatkową zaletą ogumienia pełnego jest wydłużenie czasu
eksploatacji, co pozwala ograniczyć zużycie zarówno podzespołów układu hamulcowego, jak i samych mostów.
Dodatkowe wyposażenie nowej ładowarki obejmuje cały
szereg zabezpieczeń chroniących operatora i maszynę
przed spadającymi przedmiotami. Elementy te zapobiegają również wnikaniu
przedmiotów do najważniejszych podzespołów. Użytkownik może skorzystać z zabezpieczeń konstrukcji kabiny, siłownika łyżki, przewodów hydraulicznych, świateł
roboczych oraz tylnej maskownicy chłodnicy.
Konstruktorzy ładowarki zadbali, by była ona przyjazna
dla środowiska. W tym celu
wyposażyli maszynę w cały
szereg funkcji pozwalających
16 Pośrednik Budowlany

ograniczyć zużycie paliwa,
a tym samym poziom emisji
szkodliwych substancji. Jedną z nich jest automatyczne
wyłączanie silnika po przejściu maszyny w stan bezczynności. Operator może
dobrać tryb roboczy do warunków działania, co pozwala
jeszcze bardziej zwiększyć
wydajność. Stanowiąca wyposażenie standardowe pięciobiegowa przekładnia ze
sprzęgłem blokującym pozwala dodatkowo ograniczyć
zużycie paliwa praktycznie
w każdym zastosowaniu.

spieszenia – pedału ECO stanowiącego wyposażenie standardowe – operator może
ocenić, czy maszyna pracuje
w trybie ekonomicznym,
w którym zużycie paliwa jest
najmniejsze. W razie potrzeby
może również włączyć ograniczenie prędkości. Maksymalną szybkość jazdy ustawiać
może w zakresie od 20 do 40
km/h, tak aby optymalnie dopasować ją do konkretnych
warunków roboczych.
System inteligentnego wyłączania sprzęgła (ICCO)
pozwala z kolei zminimalizo-

Taki widok rozpościera się przed operatorem ładowarki HL960 HD. Pracuje on w wygodnej kabinie i korzystać może z ogromu systemów i funkcji ułatwiających mu pracę

Możliwość
kontrolowania
newralgicznych podzespołów maszyny przynosi korzyści znaczącego ograniczenia
kosztów eksploatacyjnych.
Operator może korzystać ze
wskaźnika, którego kolor
zmienia się wraz z wzrostem
momentu obrotowego silnika
i poziomu zużycia paliwa. Ponadto w ten sposób obsługujący maszynę jest w stanie
na bieżąco je monitorować
odczytując na monitorze wartość średnią oraz całkowitą.
Po wciśnięciu pedału przy-

wać utratę mocy na przemienniku momentu obrotowego. Ogranicza on generowanie ciepła, co poprawia
ogólną ekonomikę paliwową.
Hydrauliczna blokada mechanizmu różnicowego umożliwia poprawę produktywności
i zmniejszenie zużycia paliwa,
zapobiegając poślizgowi kół
w trudnym terenie.
Zmodernizowana kabina została powiększona o dziesięć
procent w porównaniu ze stosowaną w ładowarkach poprzedniej generacji. Dzięki

zastosowaniu zaawansowanej technologii redukcji hałasu miejsce pracy operatora
jest całkowicie dźwiękoszczelne. Ma on więc zapewniony absolutny komfort akustyczny podczas pracy w głośnym środowisku, takim jak
kamieniołom czy duże składowisko odpadów.
Dźwignia zintegrowanego regulatora elektrohydraulicznego ułatwia obsługę osprzętu,
co prowadzi do uzyskania
większej wydajności i zmniejszenia zmęczenia operatora.
Maszynę w standardzie wyposażono w joystick sterowania wysięgnikiem, łyżką
i trzecim obwodem hydraulicznym. Monitor dotykowy
i regulatory elektrohydrauliczne pozwalają sterować
poprzez ekran dotykowy licznymi nowymi funkcjami, takimi jak „łagodne zatrzymanie”, priorytet łyżki i tryb blokowania wysięgnika. Funkcja
łagodnego zatrzymywania niweluje wstrząsy, redukując
prędkość osprzętu w fazie
dobiegu. Funkcję tę można w każdej chwili wyłączyć,
korzystając z monitora.
W ładowarce zainstalowano układ wagowy firmy Hyundai o dokładności ±1 procenta. Umożliwia on monitorowanie pojedynczych i łącznych mas obciążeń łyżki. Pomiary są wyświetlane na wielofunkcyjnym ekranie w kabinie, a cały proces ważenia
jest wystarczająco miarodajny, aby można go było wykorzystać do zarządzania procesem produkcji.
Ładowarka pracuje z łyżką
o pojemności 3,3 m³. Osprzęt
zyskał teraz nowy kształt, co
w połączeniu z odpowiednio
wyprofilowanymi okładzinami
bocznymi optymalnie zabezpiecza przed wysypywaniem
się materiału podczas przejazdów. Poprawiono także trwałość łyżki, stosując w jej newralgicznych obszarach konstrukcyjnych
stal trudnościeralną.
www.amago.pl
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Volvo Days 2018 – show na żółto i niebiesko
Dokładnie dekadę temu byliśmy w tym samym miejscu i relacjonowaliśmy naszym czytelnikom przebieg Volvo Days. Przez dziesięć lat doszło do wielu przeobrażeń, konstrukcje maszyn poddane zostały istotnym modyfikacjom ale jedno się nie zmieniło. Impreza w Eskilstunie
wciąż robi niesamowite wrażenie na swych uczestnikach
Przybyli do Eskilstuny dziennikarze zaczęli od zwiedzenia
centrum badawczo-rozwojowego i fabryki. Jej linie produkcyjne są coraz bardziej
zautomatyzowane, jak tak dalej pójdzie, pewnie za kolejne
dziesięć lat garstka ludzi
ograniczać się będzie jedynie
do nadzorowania pracy robotów. No cóż, z drugiej strony
borykamy się przecież z coraz większym brakiem rąk
do pracy… Tej z całą pewnością nie zabraknie naukow-

tak wiele dla propagowania
naszej marki! O tym, że jest co
propagować
zaproszeni
do Eskilstuny żurnaliści przekonywali się na każdym kroku. Choćby podczas wizyty
w miejscowym Muzeum Muntkella. Każdego roku przez placówkę przewija się dwadzieścia pięć tysięcy zwiedzających. Wielu z nich przybywa
do Eskilstuny w czerwcu, gdy
w przymuzealnej restauracji
odbywa się uroczysta kolacja
inaugurująca Dni Volvo. Dla

ulżyć pracującym na roli
i usprawnić wykorzystywane
przez nich maszyny. Po latach starań udało mu się tego
dokonać, czym położył podwaliny koncernu, który działa
dziś globalnie pod szyldem
Volvo Construction Equip-

mogą dowiedzieć się, że owa
lokomobila to nic innego, jak
silnik parowy, który w okresie
żniw można było przewozić
pomiędzy gospodarstwami
transportowany na konnym
wozie celem napędzania młocarni. Mobilna maszyna parowa robiła furorę i była produkowana w praktycznie niezmienionej formie aż do roku 1921. Ciekawostkę stanowi fakt, że lokomobila znajdująca się w kolekcji muzeum
w Eskilstunie, jest nadal
w pełni sprawna. Podczas pokazów do jej napędu służy

Volvo Construction Equipment produkuje praktycznie wszystkie rodzaje maszyn budowlanych poza spycharkami. Może to zmienić czerpiąc z własnych tradycji?

Wchodzących do muzem wita posąg Johana Theofrona Munktella, który w roku 1832
założył w Eskilstunie warsztat mechaniczny dający podwaliny dzisiejszemu Volvo CE

com zatrudnionym w ośrodku badawczo-rozwojowym.
Jego gospodarze podejmując zwiedzających chwalili
się, że maszyny testują tu także konkurenci.
Duże wrażenie pozostawił
sposób powitania dziennikarskiej braci przez gospodarzy.
Pracownicy Centrum Klienta
ustawili się w szpalerze i bili
gromkie brawa wchodzącym
na teren dziennikarzom. Widząc malujące się na większości twarzy zaskoczenie, ktoś
z witających wjaśnił: – Wam,
dziennikarzom takie powitanie
się należy. Przecież czynicie
18 Pośrednik Budowlany

gospodarzy jest to preludium
do zaprezentowania nowych
maszyn i usług oraz umocnienia więzi z klientami. Zawsze
wyrażają się o serwowanych
im potrawach w samych superlatywach, nie dziwią zatem
twierdzenia, że najlepszy
szwedzki szef kuchni jest pracownikiem restauracji Muzeum Muntkella. Zwiedzanie
jego ekspozycji to wycieczka
nie tylko w przeszłość Volvo,
ale całego szwedzkiego przemysłu. Johan Theofron Munktell był wizjonerem, który zapoczątkował rewolucję przemysłową w Szwecji. Chciał

ment. Munktell był tym, który
nie tylko sprowadził z Anglii
technologię parową, ale także w roku 1853 skonstruował
pierwszą w Szwecji lokomobilę. Ciekawe czy nazwa ta mówi wiele dzisiejszym inżynierom? Zwiedzający muzeum

dziś jednak nie para, a sprężone powietrze.
Muzeum Munktella jest wyjątkową placówką także dlatego, że jego pracownicy wręcz
zachęcają gości do bliskiego
obcowania z eksponatami.
Mogą oni bez przeszkód,

Volvo CE było pionierem w konstruowaniu i produkcji wozideł przegubowych. Pierwsze
tego typu specjalistyczne pojazdy pojawiły się w roku 1963
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choć oczywiście na własne
ryzyko, wspinać się na maszyny. W recepcji wisi tablica,
na której napisano, że zwiedzający mogą wdrapywać się
na eksponaty, ale zabrania
się im z nich… spadać.
W muzeum co krok napotkać
można eksponaty, które
przedstawiają jakąkolwiek,
choćby najmniejszą wartość
historyczną dla Volvo CE.
Muzeum ma w swojej kolekcji wszystkie pierwowzory
maszyn budowlanych produkowanych obecnie przez Volvo CE. Wśród z nich znajdują się prawdziwe perełki. Jednym z cenniejszych eksponatów jest ładowarka kołowa
H10. Ponad sześćdziesięcioletnia maszyna utrzymywana jest w pełnej sprawności
technicznej zarówno przez
pracowników muzeum, jak
i stale rosnącą grupę oddanych mu wolontariuszy.
W doskonałej kondycji znajduje się też pierwsze na świecie seryjnie produkowane
wozidło przegubowe. Wyprodukowane w roku 1966
na początku przyjmowane

Stanowiące nowość w ofercie Volvo Construction Equipment wozidła sztywnoramowe
przez cały czas pozostawały w centrum zainteresowania gości tegorocznych Volvo Days

śniej.
Ekspozycję zasilają
więc maszyny wytwarzane
w końcówce lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, takie jak ładowarka kołowa
BM4300 z roku 1977. Towarzyszący dziennikarzom podczas zwiedzania niedawno wybrany wiceprezes Volvo CE
Melker Jernberg z nostalgią
wspominał, jak ojciec zabrał
go jako małego chłopca do tego samego muzeum, w którym teraz przyszło mu pojawić
się w roli ważnego oficjela.

cze, walce i ciężarówki. Prezentowano też osprzęt
do maszyn, różne akcesoria
i cieszące się olbrzymim zainteresowaniem miłośników
szwedzkiej marki gadżety.
A wszystko to przy akompaniamencie grającej na żywo
miejscowej orkiestry i w blasku efektów pirotechnicz-

czonych instruktorów spróbować swych sił w ich obsłudze.
Melker Jarnberg wystąpił również na konferencji prasowej
i długo odpowiadał na pytania dziennikarzy. Szczegółowo omawiał najnowsze rozwiązania Volvo CE dotyczące
monitorowania pracy maszyn
i działań operatorów w czasie
rzeczywistym. Dzięki specjalnej aplikacji właściciele maszyn mogą w prosty sposób
zarządzać danymi, by osiągać maksimum wydajności
przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów eksploatacyjnych. Podczas Volvo Days
promowano szeroką gamę
systemów zarządzania maszynami. Wykorzystywane są
w tym celu programy Volvo
Assist. W ich skład wchodzą
udoskonalone systemy Load
Assist dla ładowarek kołowych, Haul Assist dla wozideł
przegubowych, Dig Assist dla
koparek, Compact Assist dla

Na terenie Centrum Klienta wydzielono sektory, w których klienci i dziennikarze mogli szczegółowo zapoznać się z poszczególnymi maszynami

Podczas pokazów w Centrum Klienta zaproszeni goście z całego świata mogli obserwować w akcji także maszyny drogowe produkowane przez szwedzki koncern

było z pewnym dystansem,
ale błyskawicznie zrewolucjonizowało transport towarzyszący robotom ziemnym
w trudnym terenie.
Do zasobów muzeum trafiają
maszyny, których produkcji
seryjnej zaprzestano co najmniej dwadzieścia lat wcze-

Po wyjściu z muzeum gości
czekał prawdziwy gwóźdź
programu, jakim był dynamiczny pokaz wszystkich maszyn i pojazdów z bogatej gamy Volvo CE. W Centrum
Klienta królowały nie tylko
wszelkiego rodzaju koparki,
ładowarki, wozidła, rozścieła-

nych. Show zdecydowanie
podobał się publiczności i nie
rozczarował nawet stałych
bywalców tego typu imprez.
Po zakończeniu pokazu cały teren Centrum Klienta niemal
w jednej chwili przekształcił się
w gigantyczny teren wystawienniczy z wydzielonymi sektorami, w których klienci
i dziennikarze mogli szczegółowo zapoznać się z poszczególnymi maszynami, poznać ich
walory i pod okiem doświad-

walców do gruntu i asfaltu
oraz Pave Assist dla rozściełaczy do asfaltu. Wszystkie
programy Volvo Assist wykorzystują niedawno unowocześniony wyświetlacz
pokładowy Volvo Co-Pilot.
Zaprojektowano go tak, aby
umożliwiał skuteczniejszą realizację zadań, a tym samym
istotnie zwiększał
rentowność wykorzystania maszyny.
www.volvoce.pl
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Merlo na ratunek zabytkowemu pałacowi
Maszyny budowlane kojarzą się z wznoszeniem budynków, układaniem nawierzchni drogowych czy też tworzeniem elementów infrastruktury. Jednak
równie ważną rolą ciężkiego sprzętu jest prowadzenie prac związanych
z utrzymaniem i konserwacją tego, co już zostało wybudowane…
Dobry przykład stanowi dziewiętnastowieczny Pałac Sobańskich w Guzowie. Zabytek wyróżniający się niespotykaną architekturą dwóch wojen światowych i okresu socjalistycznej gospodarki nie
przetrwał niestety w dobrym
stanie. Niszczał także w latach dziewięćdziesiątych minionego stulecia. Dewastacja,
niewłaściwe
użytkowanie
i brak remontów zrobiły swoje. Z zawilgoconych, popękanych murów odpadł tynk
i zdobienia. Zniszczone zostały fundamenty i dolne partie budowli. Stolarka okienna i drzwiowa nadawała się
tylko do wymiany, a bogato
zdobione dachy wymagały
gruntownego remontu.
Zdewastowany obiekt w roku 1996 odkupili od gminy potomkowie rodziny Sobańskich.
Umowa przewiduje udostępnianie przez Sobańskich zabytkowego parku, w którym
powstanie muszla koncertowa.
Parter pałacu ma być wykorzystywany na imprezy kulturalne.
Do tego jednak daleka droga.
Najpierw pałac i park powrócić
muszą do dawnej świetności.
Od siedmiu lat pracami remontowymi zajmuje się firma budowlana Wadyl z Poręby Wielkiej w Małopolsce. Zakres prowadzonych przez nią prac
obejmuje odizolowanie fundamentów i osuszenie zawilgoconych murów, spięcie szczelin i pęknięć w ścianach, odtworzenie dekoracji elewacji,
obramień okien, drzwi i opilastrowania, a także zbudowanie
od nowa schodów zarówno
od strony podjazdu, jak i wiodących na taras. Odbudowy
wymagały parkowe mostki,
brama z kordegardą oraz kute
ogrodzenie. Karczowano także cały zespół pałacowo-par20 Pośrednik Budowlany

kowy. – Do tej pory udało się
nam wykonać nowe fundamenty, wymienić stropy, wyremontować poszycie dachowe i odrestaurować jedną z pałacowych wież.
W parku otaczającym pałac
także trwają prace remontowe polegające na wzmocnieniu brzegów stawów – infor-

postanowiła sięgnąć po rozwiązanie, które znacznie ułatwi wykonywanie zadań. Mowa o ładowarce teleskopowej
Merlo Roto 40.26 MCSS, która od kilku tygodni daje
wsparcie remontującym pałac
i rewitalizującym park w Guzowie. Maszyna spisuje się bez
zarzutu, nabywca chwali so-

Odrestaurowanie takiego zabytku to nie lada wyzwanie. Na szczęście zielona maszyna wyposażona została w wysięgnik o długości 26 metrów

muje Andrzej Wadyl. W jego
ocenie odbudowa zespołu pałacowo-parkowego potrwa
jeszcze kilka lat. Aby przyspieszyć prace, niezbędne jest
stosowanie odpowiednich maszyn. Choć pracownicy firmy
Wadyl długo radzili sobie
w sposób konwencjonalny,
pracując z rusztowań, to firma

bie jej wybór. Trafna okazała
się także konfiguracja dokonana przez firmę Toolmex
Truck, która dostarczyła maszynę. Poproszony o komentarz Piotr Majewski, dyrektor
ds. Rozwoju Biznesu Toolmex
Truck powiedział: – Nieprzypadkowo rekomendowaliśmy
nabywcy model Merlo Ro-

to 40.26 MCSS, jest to bowiem
maszyna idealnie nadająca się
do wymagających warunków
panujących przy renowacji
zdewastowanego
pałacu.
Chodzi o to, by pracować nie
tylko wydajnie, ale także w pełni bezpiecznie. Bezpieczeństwo pracy podczas poruszania się w trudnym terenie zapewnia solidna budowa ramy
maszyny, funkcjonalność mostów skrętnych, duży prześwit
nad podłożem, szerokie kąty
najazdowe. Dzięki optymalnemu rozłożeniu masy oraz niskiemu położenia środka ciężkości maszyna z łatwością pokonuje przeszkody napotykane
na wyboistych nawierzchniach.
Ładowarka wyposażona jest
w elektroniczny system
MCSS pozwalający na stałą
kontrolę jej stabilności. Dzięki niemu operator może czuć
się w pełni bezpiecznie nawet
podczas pracy przy z całkowicie wysuniętym wysięgnikiem. – W wypadku utraty stabilności system automatycznie blokuje ruchy maszyny
i nie pozwala na dalszą pracę.
O zagrożeniu operator ostrzegany jest na dwa sposoby.
Za pomocą sygnału dźwiękowego i kolorowego wyświetlacza w kabinie, na którym pojawiają się informacje o przekroczeniu granicy stabilności
maszyny. Jeżeli pracownik
operuje ładowarką z zewnątrz
za pomocą systemu zdalnego sterowania, korzysta ze
wskazań kolorowych lampek
umieszczonych na dachu kabiny – tłumaczy Piotr Majewski.
Firma Wadyl zdecydowała się
doposażyć swą maszynę
w zdalne sterowanie radiowe.
– Podczas prac wokół budynków czasem wygodniej jest
operować ładowarką nie z kabiny, a z zewnątrz. Dzięki ergonomicznemu pilotowi zawieszanego na pasku na szyi
jestem w stanie wykonywać
precyzyjne ruchy. Jest to
w pełni bezpieczne, bo maszyna pozostaje unieruchomiona w stabilnej pozycji na kołach lub podpo-
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rach – mówi Andrzej Wadyl.
Interesującym rozwiązaniem
jest możliwość odchylania
kabiny o kąt nawet do osiemnastu stopni. Poprawia to
komfort pracy operatora, który obserwując końcówkę wysięgnika nie musi męczyć się
zadzieraniem głowy do góry.
W firmie Wadyl chwalą sobie
nie tylko wydajność, ale także
ekonomikę eksploatacji maszyny. Podobnie, jak pozostałe modele Roto została ona
wyposażona w układ amortyzacji aktywowany samoczynnie podczas przejazdów z ładunkiem. – Na każdym kole
znajduje się amortyzator gazowy pozwalający na redukcję mechanicznych udarów
w trakcie jazdy i potencjalnego przewożenia materiałów – dodaje Piotr Majewski.
Na ograniczenie kosztów eksploatacyjnych niebagatelny
wpływ ma też opatentowany
przez Merlo system Eco Power Drive. Umożliwia on kontrolowaną redukcję mocy,
a tym samym oszczędzanie
paliwa. Wszystko odbywa się
automatycznie, nie wymaga

Andrzej Wadyl i Piotr Majewski poświęcili krótką chwilę na zrobienie pamiątkowego
zdjęcia. Resztę czasu zabrała im wymiana doświadczeń z eksploatacji zielonej maszyny

zatem ingerencji operatora.
Ładowarka Merlo Roto 40.26
MCSS pracuje w Guzowie
od niedawna. Andrzej Wadyl
trochę żałuje, że wraz z bratem nie zdecydowali się
na zakup wcześniej. Maszyna bardzo przydałaby się już
podczas prac na wysokości.
Szybko dodaje jednak, że i teraz zadań maszynie nie zabraknie. Choćby przy remoncie ogrodzenia obok zabytkowej bramy wjazdowej czy pałacowych balkonów i tarasu.

Na pytanie czym kierowali się
przy wyborze marki, odpowiada, że dawno temu mieli maszynę Merlo i byli z niej bardzo zadowoleni. Dlatego
po latach, szukając odpowiedniej ładowarki teleskopowej, zdecydowali się ponownie na tę o zielonym kolorze.
Istotne znaczenie przy podejmowaniu decyzji miał też
osprzęt, z jakim może pracować maszyna. Merlo oferuje
cały szereg efektywnych narzędzi roboczych. Do wycią-

gania blatów z tarasu na tyłach pałacu wykorzystywano
wyciągarkę hydrauliczną. Poza tym firma Wadyl zdecydowała się na zakup osprzętu
takiego jak widły, kosz oraz
dwumetrowy żurawik służący
do przedłużenia wysięgnika.
Niewątpliwą zaletą tego ostatniego jest fakt, że nawet podczas pracy z całkowicie wysuniętym wysięgnikiem nie mamy do czynienia z jego ugięciem, czyli tak zwanym efektem wędki. Andrzej Wadyl
chwalił też rozwiązanie polegające na ukryciu przewodów
hydraulicznych wewnątrz wysięgnika. W skuteczny sposób chroni je to przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Roboty budowlane przy Pałacu Sobańskich w Guzowie
trwać będą jeszcze latami.
Elementów wymagających
odrestaurowania jest bardzo
wiele, dlatego firma Wadyl
zamówiła kolejną maszynę
Merlo, tym razem o nośności trzech ton. Pracy
dla niej z całą pewnością nie zabraknie.
www.merlo.com
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JARO wydobywa i remontuje
JARO S.A. jest jedynym w Polsce dostawcą niskoglinowych, glinokrzemianowych surowców
ogniotrwałych. Do Spółki należy kopalnia odkrywkowa glin ogniotrwałych „Stanisław” oraz
zakład przetwórczy surowców mineralnych
Podstawową działalność jednego z najstarszych w polskim górnictwie odkrywkowym przedsiębiorstwa stanowi eksploatacja własnego złoża surowców ilastych, przede
wszystkim glin ogniotrwałych,
ceramicznych i uszczelniających oraz przetwórstwo surowców mineralnych, pochodzących zarówno ze złóż własnych, jak i obcych. Dzięki selektywnej eksploatacji firma
może zaoferować także surowce ceramiczne, mułki oraz
gliny uszczelniające o doskonałych właściwościach służące do budowy i rekultywacji
składowisk odpadów.
W ostatnim czasie spółka podjęła cały szereg nowych zadań

i przedsięwzięć związanych
z górnictwem odkrywkowym.
Firma prowadzi przynoszącą
stałe dochody rekultywację wybranych obszarów czynnej odkrywki „Stanisław”. Polega ona na ekologicznym i bezpiecznym składowaniu różnego rodzaju odpadów. Obok
swojej podstawowej produkcji
największe obroty firma uzyskuje z dostawy mas ziemnych
na potrzeby firm drogowych.
Dolnośląska firma w ścisłej
współpracy ze swą spółką-córką JAROMECH świadczy także
usługi polegające na kompleksowych remontach oraz odbudowie
sprzętu kopalnianego.
www.jaro.pl

Bobcat daje radę!
CEMEX należy do wiodących graczy na globalnym
rynku materiałów budowlanych. Produkuje i sprzedaje cement, beton towarowy oraz kruszywa w ponad pięćdziesięciu krajach całego świata
Międzynarodowa firma posiadająca 1.505 zakładów wytwarzających beton towarowy, 285 kopalni surowców
skalnych i 56 cementowni
w ciągu ostatnich dwóch lat
zakupiła osiemnaście ładowarek teleskopowych Bobcat. Maszyny wykorzystywane są przez kilka z zakładów
we Francji do przenoszenia
materiału, prac konserwacyjnych oraz robót na wysokości. Ładowarki teleskopowe
wyposażone zostały w nowy
osprzęt, w tym widły paletowe, łyżki, żurawiki i kosze.
Doświadczenia eksploatacyjne zebrane w zakładach CEMEX w pełni potwierdzają
uniwersalność maszyn Bob22 Pośrednik Budowlany

cat. Firma korzysta z ładowarek teleskopowych z serii TL
o wysokości podnoszenia sześciu i siedmiu metrów

(są to dwa modele TL358
i po jednym TL360, TL470
i TL470HF). Sprzęt służy
do wykonywania szeregu zadań, na przykład transportu
ciężkich materiałów pakowanych na paletach. Park maszynowy firmy CEMEX uzupełniają maszyny Bobcat Serii T o wysokości podnoszenia czternastu i osiemnastu
metrów (aktualnie firma eks-

Firma CEMEX, lider na rynku betonu towarowego i kruszyw, w ostatnim czasie zakupił osiemnaście ładowarek teleskopowych marki Bobcat

ploatuje dziewięć modeli
T40140, trzy T40180 i jeden
T40.180SLP), które używane
są do prac inspekcyjnych
i konserwacyjnych z wykorzystaniem koszy roboczych.
Przedstawiciele CEMEX France wybrali markę Bobcat z kilku powodów. Najważniejszym z nich okazał się fakt,
że specyfikacje techniczne
oraz opcje dostępne w ofercie Bobcat były doskonale
dopasowane do potrzeb zespołów roboczych CEMEX.
Duże znaczenie miało również to, że całkowity koszt
sprzętu oraz oferowane przez
Bobcat rozwiązania finansowe okazały się wyjątkowo korzystne. Ponadto firma wybrała maszyny produkowane
we Francji, co pozostaje
w pełnej zgodności z jej polityką szczególnie w zakresie
odpowiedzialnych praktyk
dotyczących zakupów materiałów, surowców, maszyn
na własne potrzeby.
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Używane głównie w zapylonym środowisku panującym
w kopalniach surowców skalnych ładowarki teleskopowe
Bobcat T40140 w ciągu minionych osiemnastu miesięcy
przepracowały średnio po pięćset godzin i były wykorzystywane głównie do prac konserwacyjnych, takich jak wymiana i naprawa elementów przenośników taśmowych, urządzeń smarowniczych oraz innych podzespołów. Modele
T40140 wyposażone w łyżki
służą również do rozmieszczania materiałów wybuchowych używanych do prac
strzelniczych w kamieniołomach wchodzących w skład
Grupy CEMEX. Zdaniem użytkowników ładowarki teleskopowe Bobcat zapewniają lepszy dostęp do wybranych obszarów zarówno przed wybuchem, jak i po nim, co znacznie podnosi bezpieczeństwo
prowadzonych robót. Jean-Charles Cruanas, szef produkcji firmy CEMEX, stwierdził: – Maszyny Bobcat są niezwykle intuicyjne w obsłudze
i nadzwyczaj uniwersalne.
Po ich zakupie nie musimy już
wynajmować platform, co
przekłada się na istotne ograniczenie kosztów eksploatacyjnych. Ich wielofunkcyjność
można porównać z uniwersal-

nością typową dla szwajcarskiego scyzoryka!
Zespół CEMEX bardzo chwali
również możliwość zdalnego
sterowania maszynami z czternasto- i osiemnastometrowymi
wysięgnikami. Funkcja ta jest
niezwykle przydatna w przygotowaniu robót strzelniczych.
Pozwala bowiem precyzyjnie
rozmieszczać ładunki wybuchowe w określonych miejscach.
Niektóre z maszyn są eksploatowane bardzo intensywnie. I tak, Bobcat TL470 w ciągu ostatnich osiemnastu miesięcy przepracował aż 1.450
godzin, z czego przez osiemdziesiąt procent wykorzystywany był do przenoszenia
worków typu big-bag wypełnionych materiałami sypkimi
(w każdym z worków znajdowało się za każdym razem
po 1,5 tony piasku lub żwiru),
pakowania oraz obsługi punktu sprzedaży gotowych wyrobów. Oprócz tego ładowarki teleskopowe Bobcat służyły również do załadunku mniejszych
ciężarówek, a nawet zasobników znajdujących się na terenie zakładów produkcyjnych.
Ze względu na doskonałą mobilność i bezawaryjne działanie maszyn Bobcat z serii TL
pracownicy CEMEX używali
ich wszędzie tam, gdzie konieczne było uniknięcie kon-

Ładowarki teleskopowe Bobcat wykorzystywane są nie tylko do załadunku mniejszych ciężarówek, ale nawet zasobników znajdujących się na terenie zakładów produkcyjnych

taktu z zanieczyszczeniami
w postaci pyłu w celu utrzymania najwyższej jakości finalnego produktu. Dzięki wysuwanym na dużą odległość
wysięgnikom teleskopowym
operatorzy maszyn mogli zawsze zachować czystość piasku, podczas załadunku nie
musieli bowiem wjeżdżać
na jego połacie kołami.
Do najważniejszych zalet
podnośników według operatorów CEMEX należy rozwiązanie konstrukcyjne polegające na tym, że wysuwany siłownik wysięgnika teleskopowego umieszczony został
w jego wnętrzu. W ten sposób doskonale zabezpieczono go przed uszkodzeniami

mechanicznymi i negatywnym wpływem pyłów.
Wszyscy bez wyjątku operatorzy chwalili rozwiązania
konstrukcyjne ładowarek teleskopowych. Szczególnie doceniali wysoki komfort kabiny
oraz doskonałą widoczność
z niej na cały obszar roboczy.
Odpowiadający za utrzymanie ruchu w jednym z zakładów produkcyjnych CEMEX
stwierdził: – W każdej z ładowarek Bobcat czuję się bezpiecznie i w pełni komfortowo.
Elementy sterowania działają
niezwykle płynnie, zapewniając każdemu operatorowi maksymalną
swobodę działania.
www.bobcat.com
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Lepsze bo prostsze!
Szósta generacja spycharek Liebherr ma lepsze od poprzedniczek osiągi, a jednocześnie
wymaga niższych nakładów na eksploatację.
Dodatkową zaletę modeli PR 736, PR 746
i PR 756 stanowi większy stopień zautomatyzowania. Dzięki temu stały się one bardziej wydajne i zdecydowanie prostsze w obsłudze
Maszyny szóstej generacji
wyposażono w elektronicznie
regulowany układ sterowania
jazdą ze zintegrowaną funkcją Eco. Dzięki temu operator
może pracować ekonomicznie z optymalną wydajnością.
System zapewnia w sposób
automatyczny ekonomiczną
eksploatację podzespołów
układu napędu jezdnego.
Kolejną nowością zastosowaną w nowej serii spycharek
jest proaktywne dopasowywa-

napędowy utrzymuje obroty
silnika na niemal stałym poziomie. Natomiast podzespoły układu napędowego oraz
inteligentny układ zarządzania pracą jednostki napędowej są optymalnie zsynchronizowane, by osiągać maksymalną efektywność przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia paliwa. W celu ułatwienia zastosowania automatycznych układów sterowania
pracą, spycharki można wy-

Łagodnie opadające krawędzie maski i panoramiczne
przeszklenia, prezentują się
efektownie, ale także zapewniają operatorowi doskonałą
widoczność. Na ten parametr
korzystnie wpływa także
umieszczenie układu wydechowego za słupkiem „A”,
gdyż nic nie zasłania widoku
ponad pokrywą silnika.
To nie koniec udogodnień,
które przewidziano dla operatora. Zaprojektowana całkowicie od nowa kabina wyposażona została w ergono-

szeroko otwierane klapy serwisowe i drzwi komory silnika. Poza tym kabina wyposażona jest w układ pozwalający na jej odchylanie. Opcjonalnie możliwe jest wychylanie chłodnicy, co ułatwia
utrzymywanie jej w czystości.
A ponieważ okresy wymiany
filtrów i materiałów eksploatacyjnych są w nowych spycharkach wyjątkowo długie,
to codzienna obsługa maszyn staje się jeszcze prostsza i nie wymaga praktycznie
żadnych nakładów.

Inteligentny układ zarządzania pracą jednostki napędowej pozwala osiągać maksymalną efektywność spychania przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia paliwa

Większa średnica koła prowadzącego z dziesięcioma zębami w zazębieniu powoduje wydłużenie bezwaryjnego okresu eksploatacji podwozia

nie mocy do warunków roboczych. Polega to na tym, że
operator zwiększając moc powoduje automatyczne uruchomienie układu zarządzającego
pracą silnika. Tym samym precyzyjnie dostosowuje moc
do wymaganego w danej
chwili obciążenia. Rozwiązanie to w istotny sposób skraca
czas reakcji oraz podnosi
ogólną sprawność maszyny.
Spycharki
produkowane
przez koncern Liebherr wyposażono w napęd hydrostatyczny. Ten efektywny układ
24 Pośrednik Budowlany

posażyć w systemy kompatybilne z większością oferowanych tego typu produktów.
Daje to możliwość ich rozbudowy. A warto wiedzieć, że
automatyczne układy sterowania maszyną zapewniają
stałą, wysoką dokładność
wykonania żądanego profilu
terenu, a to gwarantuje
znaczne oszczędności czasu
i kosztów realizacji zadania.
Cechą spycharek nowej generacji, która jest widoczna już na pierwszy rzut oka,
jest nowoczesne wzornictwo.

miczne czujniki, a komfortowy fotel umożliwia nawet długotrwałą pracę. W spycharce
PR 736 zastosowano, po raz
pierwszy w maszynach
do prac ziemnych marki Liebherr, dotykowy wyświetlacz.
Stanowi on interfejs nowej architektury sterowania, która
dzięki modułowej budowie może być rozbudowywana praktycznie bez ograniczeń. W ten sposób operator
może kontrolować na przykład kamerę cofania lub
układ wentylacji i klimatyzację. Konstruktorzy Liebherra
zadbali także o efektywne
oświetlenie obszaru roboczego, które zapewniają wysokowydajne diody LED.
Niemniej istotnym elementem ułatwiającym codzienną
obsługę maszyny są scentralizowane punkty konserwacji,
do których dostęp ułatwiają

Dzięki systemowi zarządzania
flotą maszyn LiDAT można śledzić terminy oraz skutecznie organizować konieczne przeglądy i prace serwisowe. System przypomina z odpowiednim wyprzedzeniem
o koniecznych przeglądach,
a także informuje o bieżących
parametrach roboczych maszyny, jej pozycji w terenie
i czasie pracy. W zależności
od wykupionego abonamentu
dane mogą być aktualizowane nawet kilka razy na dobę.
Użytkownik i właściciel maszyny może je odczytywać
w każdym momencie za pomocą przeglądarki internetowej. Dla wyjątkowo ważnych
danych, takich jak krytyczne
stany eksploatacyjne newralgicznych podzespołów można ustawić
automatyczny alarm.
www.liebherr.pl

MASZYNY BUDOWLANE

Caterpillar PM 620 nigdy nie zawodzi
Sezon robót drogowych w pełni, a ponieważ pogoda sprzyja, drogowcy wykorzystują warunki do jeszcze bardziej intensywnej pracy. A jest
to możliwe tylko dzięki maszynom, które są w stanie wytrzymać zwiększone obciążenia i jednocześnie zapewniają optymalną efektywność
Intensywne prace drogowe – i to w kilku miejscach Polski jednocześnie – prowadzi
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Komunalnych Dro-Kom.
W swej ćwierćwiecznej historii
firma Macieja Wolsztyńskiego
wykonywała setki robót związanych z budową i modernizacją sieci drogowych, a w jej
portfolio znaleźć można także
realizacje najważniejszych inwestycji w naszym kraju. Jest
to możliwe, gdyż firma dysponuje nie tylko doświadczoną
kadrą, ale także najnowocze-

sowym musi stale się rozwijać.
Dlatego właściciel Dro-Komu
nie żałuje środków na nowe inwestycje i systematycznie uzupełnia park maszyn o kolejne
modele, które mogą pomóc
skutecznie rywalizować w tak
bardzo konkurencyjnej sferze,
jaką jest budownictwo drogowe. Także ostatnio firma zdecydowała się na kolejną inwestycję, którą był zakup frezarki
Caterpillar PM 620. – Początkowo myśleliśmy o zakupie
kolejnej maszyny Wirtgena.
Wydawało się to naturalne,

szyny była korzystna. Frezarka od razu po zakupie została przewieziona na plac budowy i tam pokazała, że nie
tylko dorównuje parametrami
najlepszym maszynom z tego
segmentu, ale nawet je przewyższa. – Zakup frezarki Cat

Umożliwiają jej to wyśrubowane parametry – maksymalna głębokość frezowania
do 330 milimetrów i szerokość 2.010 milimetrów.
Do napędu frezarki zastosowano cieszący się dużym
uznaniem użytkowników silnik Cat C18 ACERT o maksymalnej mocy 470 kW. Jednostka napędowa umożliwia
prędkość jazdy maszyny wynoszącą 5,9 km/h. Maksymalna prędkość frezowania
wynosi natomiast 100 metrów
w ciągu minuty. Z kolei mak-

Frezarka Caterpillar PM 620 umożliwia kontrolowane usuwanie na pełną głębokość
asfaltowych i betonowych nawierzchni podczas jednego przejazdu

Frezarki eksploatowane są niezwykle intensywnie, ze względu na konieczność
dotrzymania terminów bardzo często ich operatorzy pracują również nocą

śniejszym parkiem maszynowym. Tylko pod takimi warunkami jest w stanie wykonać
pracę terminowo, przy optymalnych kosztach własnych,
a jakość wykonanych zadań
nie wymaga reklamacyjnych
korekt. Zresztą firma Dro-Kom
systematycznie się rozwija, co
pomaga jej ugruntować reputację solidnego przedsiębiorstwa, a efektem tego jest
współpraca z renomowanymi
polskimi koncernami budowlanymi. Jednak raz zdobyte
uznanie nie jest dane na zawsze i firma chcąc pozostać
atrakcyjnym partnerem bizne26 Pośrednik Budowlany

gdyż w naszym parku maszyn
jest już ich sześć. Poza tym
nasi operatorzy byli do nich
przyzwyczajeni, a i większych
kłopotów z nimi raczej nie było. Do frezarki Caterpillara
przekonała mnie dopiero
oferta finansowania zakupu,
którą zaproponował dealer.
Była bardzo korzystna, a ponieważ parametry maszyny
także nam odpowiadały, więc
postanowiłem zaryzykować
i dobiliśmy targu – wspomina Maciej Wolsztyński, właściciel Dro-Komu.
Wkrótce okazało się, że nie
tylko oferta finansowania ma-

okazał się przysłowiowym
strzałem w dziesiątkę. Nie
dość, że uzyskaliśmy na nią finansowanie na bardzo dogodnych warunkach, to jeszcze do tego nabyliśmy maszynę, która nigdy nas nie zawodzi, każdego dnia spisuje się
wręcz rewelacyjnie. Podam tylko jeden przykład co do jej zalet. Otóż dzięki niej można za jednym przejazdem sfrezować nawierzchnię o grubości
nawet trzydziestu centymetrów,
co oznacza wymierne oszczędności. Dlatego zakup maszyny
szybko się zwróci – cieszy się
Maciej Wolsztyński.
Frezarka Caterpillar PM 620
to wysokowydajna i zwrotna maszyna o szerokości jednego pasa. Umożliwia kontrolowane usuwanie, na pełną głębokość, asfaltowych
i betonowych nawierzchni
podczas jednego przejazdu.

symalna odległość w jakiej
może znajdować się samochód ciężarowy, na który wyrzucana jest frezowana masa,
wynosi prawie pięć metrów. – Z naszego najnowszego zakupu jesteśmy tak zadowoleni, że podejmując kolejne inwestycje sprzętowe
na pewno będziemy poważnie brać pod uwagę nabycie
kolejnych maszyn Caterpillar.
Do sprzętu tego producenta
przekonałem się i ja, i moi
operatorzy. Nie bez znaczenia
jest też fakt, że dealer tej marki, Bergerat Monnoyeur zapewnia szybki i sprawny serwis, a to w naszej branży ma
kluczowe znaczenie, oznacza
bowiem krótsze przestoje
i daje gwarancję terminowego wykonanie zadań – podkreśla Maciej Wolsztyński.
www.b-m.pl
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Teraz czas na podbój Europy!
W europejskim finale konkursu Klubu Operatorów Volvo CE Polskę będą reprezentować
Krzysztof Konieczny oraz Hubert Cylwik. Laureaci zostali wyłonieni spośród 150 operatorów,
którzy rywalizowali w serii zawodów zorganizowanych przez Volvo Maszyny Budowlane Polska
Europejski finał konkursu
Klubu Operatorów odbędzie
się w październiku w niemieckim Konz. O ile zakwalifikowanie się do niego Krzysztofa Koniecznego nie stanowi
większej niespodzianki – jest
on zwycięzcą ubiegłorocznych eliminacji – to w przypadku Huberta Cylwika można już mówić o zaskoczeniu,
pochodzący z Podlasia operator był bowiem debiutantem w tych zawodach.
A wygrać w tym roku było niełatwo, bo sito eliminacyjne
okazało się wyjątkowo gęste.
Łącznie rywalizowało bowiem 150 operatorów. W maju i czerwcu brali oni udział
w sześciu regionalnych eliminacjach obejmujących swym
zasięgiem terytorium całego
kraju. Cztery z nich odbyły się
w ramach VOLVO CITY MINI
MAX, imprezy, która swoje odsłony miała w Białymstoku,
Poznaniu, Lęborku i Krakowie.
We wszystkich sześciu lokalizacjach do startu dopuszczany był każdy z operatorów,
który się tam zjawił. Oczywiście wszystkie eliminacje odbywały się według identycznych zasad, a także na tej samej maszynie, którą była minikoparka Volvo ECR25D.
Na koniec wyselekcjonowana w ten sposób najlepsza
dwudziestka została zaproszona do wzięcia udziału
w krajowym finale, który odbył
się 14 czerwca na Autodromie
Jastrząb koło Radomia.
Wszyscy bez wyjątku uczestnicy zawodów wypowiadali
się przychylnie o minikoparce
Volvo ECR25D. Chwalili komfort, przestronność i znakomitą widoczność z kabiny, co
w przypadku małych maszyn
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nie jest wcale takie oczywiste.
Docenili również ergonomiczne elementy sterowania oraz
rozmieszczenie uchwytów
na kubek i telefon. Kabi-

na maszyny jest doskonale
odizolowana od zewnętrznego hałasu i wibracji, co powoduje, że operator wolniej się
męczy i może w pełni skupiać
się na wykonywanym zadaniu. Operatorom przypadła
do gustu także intuicyjność
obsługi maszyny. Proporcjonalne elementy sterujące obsługiwane palcami zapewniają pełną kontrolę wydatku
układu hydraulicznego, a tym
samym precyzję ruchów wysięgnika. Ergonomicznie wy-

profilowany joystik pozwala
idealnie dostosować maksymalny przepływ hydrauliczny
do wymogów konkretnego
osprzętu. Tym samym operator jest w stanie dobrać idealną prędkość i moc do wykonywanego zadania.
W dzisiejszych czasach równie ważna jak wydajność maszyny jest ekonomika eksploatacji. Konstruktorom minikoparki ECR25D udało się znaleźć w tym względzie równowagę. Idealne dobranie jed-

Wyselekcjonowana w trakcie eliminacji najlepsza dwudziestka operatorów z całej Polski zaprezentowała swe umiejętności podczas krajowego finału, który odbył się na Autodromie Jastrząb koło Radomia

Konkurencje stają się coraz bardziej wymyślne. By podołać kolejnym zadaniom, niezbędne są najwyższe umiejętności operatorów i precyzja działania układów maszyny

nostki napędowej i pojedynczej pompy o zmiennym wydatku pozwala zredukować
zużycie paliwa, a funkcje automatycznego przechodzenia na bieg jałowy i gaszenia
silnika podczas dłuższej
bezczynności, pozwalają na
dalsze oszczędności, nie
tylko na paliwie, ale także na
kosztach obsługi serwisowej.
Dodatkową zaletą jest też wydłużenie żywotności newralgicznych podzespołów maszyny i utrzymywanie wartości odsprzedaży.
Volvo Maszyny Budowlane
organizując swą imprezę zadbało o szereg atrakcji. Jedną
z nich był równolegle przeprowadzony finał konkursu Volvo
Trucks Driver Challenge. Jednak największy aplauz wśród
zawodników oraz zaproszonych gości wzbudzały pokazy Iron Knighta czyli ciągnika
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Volvo o mocy 2.400 koni mechanicznych oraz dziennego
i nocnego driftu. Szczególnie
efektownie wyglądał pokaz
nocny, tym bardziej, że został
zwieńczony spektakularnym
pokazem fajerwerków.
Zresztą atrakcji nie brakowało
także podczas regionalnych
eliminacji. Były one przecież
doskonałą okazją do spotkania się w niekonwencjonalnej
formie z przedstawicielami lokalnego biznesu i zaprezento-

wania im nowości Volvo, jak
na przykład koparki kołowej,
model EWR170E. Taka formuła sprzyjała także nawiązywaniu nowych kontaktów oraz
lepszemu poznaniu potrzeb
miejscowych przedsiębiorców. Umożliwiała też zaprezentowanie dopasowanych
do indywidualnych potrzeb,
możliwości sfinansowania zakupu maszyn Volvo. A że odpowiadała ona obydwu stronom mogą świadczyć pozyOperatorzy biorący udział w finałowej rozgrywce udowodnili, że minikoparki Volvo to
maszyny nie tylko wydajne, ale także oszczędne w eksploatacji

Raz w roli zawodnika, raz kibica. Zrzeszeni w Klubie Operatora Volvo CE nie tylko
ze sobą rywalizują, ale potrafią się także wzajemnie wspierać

tywne opinie uczestników,
choćby tych, którzy przybyli
na jedną z eliminacji cyklu
VOLVO CITY MINI MAX,
do kopalni żwiru w Pogorzelicach koło Lęborka. Jej niezwykle gościnny właściciel,
Edward Skurewicz, nie tylko
zadbał o tak wyszukane kulinarne atrakcje, jak pieczeń ze
świeżo upolowanego dzika,
ale także podzielił się swoimi
opiniami z eksploatacji maszyn Volvo. Wyrażał się o nich

Mistrz w ogniu pytań
– Czy też uważa Pan, że każda maszyna jest na tyle dobra,
jak dobry jest jej operator?
– W stu procentach zgadzam się z tym stwierdzeniem.

Krzysztof Konieczny

– Pracował Pan także zagranicą. Jak porównałby Pan umiejętności operatorów naszych i zagranicznych?
– Średnie wyszkolenie, a może raczej inwencja operatorów jest
na porównywalnym poziomie. Polscy operatorzy nie powinni
mieć kompleksów i obaw. Jeśli zna się troszkę język techniczny
i jest się osobą kontaktową, to można sobie wszędzie poradzić.

– W Polsce odnosi Pan sukcesy w zawodach operatorów. Czego brakuje, by odnosić je
także w rywalizacji za granicą? Czy to prawda, że zagraniczni rywale to zawodowcy,
którzy nie pracują, tylko przez cały czas przygotowują się do zawodów?
– Tak naprawdę brakuje nam jedynie odrobiny szczęścia. Przeważnie mamy naprawdę
mocno zbliżone czasy i tylko sekundy dzielą od wzięcia udziału w ścisłym finale. Tak naprawdę zagraniczni rywale normalnie pracują, jak my wszyscy, przez cały rok.
– Od niedawna jest Pan właścicielem firmy. Czym kieruje się Pan przy zakupie maszyny? Serwis, obsługa posprzedażna, finansowanie?
– Dla mnie liczy się możliwość finansowania zakupu, serwis – a dokładniej czas reakcji od
momentu zgłoszenia awarii, okres obowiązywania gwarancji oraz liczba i rozmieszczenie terytorialne placówek serwisowych.
– Jak wyobraża Pan sobie koparki czy ładowarki za dziesięć lat?
– Sądzę, że producenci maszyn stawiać będą zdecydowanie na napęd elektryczny.

w samych superlatywach,
a że nie były to jedynie kurtuazyjne słowa świadczyło najlepiej to, że podczas imprezy
właścicielowi kopalni uroczyście przekazano fabrycznie
nową koparkę gąsienicową
Volvo EC 250E. – Nasz najnowszy nabytek to nie jedyny
zakup maszyny Volvo. Już
wkrótce zostanie nam dostarczona jeszcze ładowarka kołowa Volvo L150H. A jak widać
w kopalni pracuje już taka maszyna. Spisuje się doskonale,
dlatego postanowiliśmy kupić
kolejną – tłumaczył zadowolony Edward Skurewicz.
Nieszablonowe podejście Volvo Maszyny Budowlane Polska do klientów przejawia się
nie tylko w uroczystym przekazywaniu maszyn, ale przede
wszystkim polega na wprowadzaniu, najbardziej im potrzebnych rozwiązań. Stąd decyzja
o otwarciu – czynnego przez
całą dobę i siedem dni w tygodniu – sklepu on-line z częściami zamiennymi do koparko-ładowarek i minikoparek Volvo
CE. Oprócz ciągłej pracy,
także w niedziele, zaletami tego sklepu jest dostęp do katalogów części, ceny atrakcyjniejsze niż w oddziałach
oraz stała opłata za przesyłki
na terenie Polski. Szczegółowe
informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się
na stronie internetowej:
www.volvoceparts.pl
www.volvoce.pl
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Wacker Neuson Universe 2018 – maszyny z przyszłością!
Podczas organizowanej tradycyjnie imprezy Wacker Neuson pokazał, co już dziś jest możliwe
w produkcji maszyn i co będzie dominowało w przyszłości. Przez tydzień klienci, sprzedawcy
i eksperci z całej Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki zapoznawali się z najnowszymi maszynami o zerowej emisji, wypróbowywali produkty i rozwiązania cyfrowe
Tradycyjna impreza Wacker
Neuson Universe zorganizowana została na terenie fabryki w Hörsching wytwarzającej
koparki i wozidła. – Cieszymy
się, że tak wielu gości przybyło, aby osobiście doświadczyć
całego wszechświata Wacker
Neuson – od produkcji i najnowszych maszyn o zerowej
emisji po opcje serwisowe
i wirtualną rzeczywistość. Bliskość z klientami, sprzedawcami i partnerami stanowi
część DNA naszego przedsiębiorstwa, a to wydarzenie podkreśla, jak ważna jest dla nas
wymiana doświadczeń – tymi
słowy zwrócił się do przybyłych na imprezę Alexander
Greschner, dyrektor sprzedaży Wacker Neuson SE.
Już dzisiaj Wacker Neuson
jest o duży krok naprzód
w stosunku do wymogów dotyczących redukcji emisji
spalin i oprócz konwencjonalnych maszyn budowlanych, które już emitują mniej
spalin niż samochód osobowy, oferuje całą linię produktów o zerowej emisji spalin,
która może być wykorzystywana do pracy na miejskich
placach budowy całkowicie
bez emisji spalin, a także niezwykle cicho.

– Konsekwentny rozwój linii zero emission stanowi dla Wacker Neuson logiczną konsekwencję, jeśli spojrzymy
w przyszłość. Od lat tworzone
są również regulacje prawne
dotyczące maszyn budowlanych zmierzające w kierunku

niu użytkowym 1,5 tony.
Szczególnie nadaje się to
do
transportu
materiałów – wszędzie tam, gdzie praca powinna być wykonywana bez emisji zanieczyszczeń
i tak cicho, jak to tylko możliwe. DW15e jest wyposażone

Podczas czerwcowej imprezy Wacker Neuson pokazał swym gościom, co już dziś jest
możliwe w dziedzinie technologii maszyn, a także czego oczekiwać w przyszłości

redukcji emisji. Idziemy o krok
dalej i w każdej głównej grupie
produktów oferujemy co najmniej jeden model bezemisyjny – wyjaśnia Martin Lehner,
prezes grupy Wacker Neuson.
Najnowszym członkiem rodziny pojazdów bezemisyjnych
jest elektryczne wozidło kołowe DW15e z napędem
na wszystkie koła i o obciąże-

we własny silnik elektryczny
dla napędu jezdnego i hydrauliki roboczej. Gdy maszyna hamuje lub zjeżdża z góry, energia jest zwracana do akumulatora. Nie jest ona zatem zamieniana na ciepło, jak zwykle,
ale używana do ładowania
akumulatora. Akumulator bezobsługowy dostarczany jest
z wbudowaną ładowarką, któ-

rą można podłączyć do konwencjonalnego gniazdka domowego. Zarówno model
EZ17e, jak i DW15e będą dostępne od przyszłego roku.
Cyfryzacja już dawno znalazła
zastosowanie w Wacker Neuson, na przykład w rozwoju
produktów, produkcji lub
w postaci inteligentnych rozwiązań dla klientów. Odwiedzający Universe mogli to sami zobaczyć podczas prezentacji serwisu i prezentacji gogli
HoloLens. Równie dobrze
przyjęto nowe rozwiązanie telematyczne
wspomagające konserwację i naprawy. Symulowana interwencja serwisowa pokazała, w jaki sposób
specjaliści mogą na odległość
poinstruować mechanika bezpośrednio przy maszynie, aby
dokonał skutecznej naprawy.
Poza nowościami z dziedziny
zerowej emisji i cyfrowego
świata firma Wacker Neuson
zaprezentowała nową dziewięciotonową ładowarkę kołową WL95. Największa ładowarka kołowa w asortymencie umożliwia transport materiałów szczególnie ciężkich,
co jest niezwykle
istotne dla dużych
firm budowlanych.
www.wackerneuson.pl
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Elastomer, czyli koła godne nowoczesnych maszyn
Rozwój konstrukcji maszyn budowlanych wciąż zadziwia swoją szybkością. Producenci starają się maksymalnie ograniczyć koszty eksploatacyjne, jednocześnie zwiększając wydajność i komfort. Operatorzy wspomagani przez systemy sterowania pracują wydajniej i bezpieczniej. I tylko jedno się nie zmienia – maszyny kołowe muszą poruszać się po nawierzchniach, często bardzo nieprzyjaznych dla ich ogumienia
Na nic zda się rewolucyjny
układ napędowy, czy niezawodna hydraulika, gdy dojdzie do uszkodzenia opony.
Ubytek powietrza unieruchamia maszynę, opona może
być tak uszkodzona, że jej naprawa okaże się niemożliwa. – Jest jednak sposób, by
uchronić się przed bezproduktywnymi
przestojami
i maksymalnie wydłużyć żywotność eksploatowanego
ogumienia, które – powiedzmy to sobie szczerze – często
nie należy przecież do najtańszych – mówi Krzysztof Polesiak, dyrektor sprzedaży i prezes zarządu Camso Polska.
Rozwiązaniem tym jest elastomer – specjalna masa, która zastępuje powietrze w oponie pneumatycznej i sprawia,
że problem uszkodzeń mechanicznych opon przestaje
mieć znaczenie dla wydajności działania w terenie. Do kół
jakich maszyn można i opłaca się stosować elastomer? – Do maszyn komunalnych pracujących w sortowniach śmieci i na terenach
miejskich, ale też do maszyn
budowlanych, które w trudnym terenie, na przykład podczas wyburzeń budynków,
muszą poruszać się ostrych
odłamkach gruzu, czy zbrojenia. Elastomer stosuje się, ponieważ jest to oczywista alternatywa dla opon pneumatycznych, które nie mają swojego
odpowiednika w wersji pełnej.
Pozwala on zwiększyć stabilność oraz nośność maszyny
czy pojazdu – tłumaczy
Krzysztof Polesiak.
Okazuje się, że wypełniać
elastomerem
można
wypełniać nie tylko opony fabrycznie nowe, ale również
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używane, których stopień zużycia wynosi nie więcej
niż dwadzieścia procent.
Przekroczenie tej bariery mogłoby sprawić, że cały proces
stałby się nieopłacalny.
Krzysztof Polesiak podkreśla,
że Camso Polska nie ogranicza się jedynie do realizowania zleceń wypełniania opon
elastomerem. Przedtem dokonuje analizy warunków pracy maszyny i – w przypadku

padku uszkodzenia karkasu
opony i dłuższej pracy może
dojść do ubytków, ale nie następuje to natychmiastowo.
Zwykłe uszkodzenia mechaniczne są niegroźne dla elastomeru, co w analogicznej
sytuacji byłoby krytyczne dla
opony pneumatycznej.
W zależności od warunków
eksploatacji maszyny elastomer wpompowuje się pod różnym ciśnieniem. Pozwala to

Camso Polska używa sterowanego elektronicznie urządzenia dozującego, dzięki
czemu do pompy trafia elastomer o założonych parametrach

opon już użytkowanych – dokonuje oceny ich stanu technicznego. Można wówczas
wydać werdykt, czy zastosowanie wypełnienia elastomerem będzie w danym przypadku opłacalne.
Wiele pytań eksploatacyjnych
dotyczy kwestii zachowania
elastomeru w przypadku mechanicznego uszkodzenia
opony. Czy dojdzie do jego
wypłynięcia skutkującego
ubytkiem uniemożliwiającym
kontynuowanie pracy? – Żadne przebicia miejscowe nie
zmieniają struktury wewnętrznej elastomeru, nie ma więc
mowy o jego ubytku. W przy-

na zachowanie objętości i parametrów opony pneumatycznej, nawet takiej z rodzaju wysokociśnieniowych wykorzystywanej w zastosowaniach
przemysłowych. Zaletą stosowania wypełnienia elastomerem jest to, że użytkownik nie
musi kontrolować ciśnienia.
W oponach nie ma bowiem
powietrza, które mogłoby się
z nich w sposób niekontrolowany wydostać. Istnieją jednak
ograniczenia eksploatacyjne
wypełnionych opon. Nie wolno
narażać ich na działanie bardzo wysokiej temperatury (ponad 300°C maszyny i pojazdy
na kołach z elastomerem mo-

gą poruszać się z maksymalną
prędkością do 80 km/h.
W razie konieczności wymiany zużytych opon, felgi kół
wypełnionych elastomerem
po demontażu nadają się
do ponownego wykorzystania. Elastomer nie tworzy
trwałego połączenia z felgą.
Sam proces wypełniania kół
to szersza kwestia, gdyż istnieje więcej niż jedno rozwiązanie. – W Camso Polska używamy najbardziej profesjonalnego sterowanego elektronicznie urządzenia dozującego, które precyzyjnie dobiera proporcję składników
A i B. Dzięki temu do pompy
trafia idealna mieszanka tworząca elastomer o założonych
parametrach. Z każdego wypełnionego koła pobieramy
próbkę, by z całą pewnością
stwierdzić, że mieszanka została właściwie skomponowana, a struktura całkowicie
związała. Kwestie bezpieczeństwa również są dla nas bardzo ważne – wypełniane koło
przez cały czas znajduje się
w specjalnej klatce, by w razie
jakiegokolwiek rozszczelnienia nie doszło do sytuacji
groźnej dla znajdujących się
w pobliżu pracowników. Po zakończeniu procesu wypełniania każde z kół odkładane jest
do ostygnięcia i ułożenia elastomeru. Średnio po upływie
od 24 do 48 godzin jest już gotowe do pracy i może zostać zamontowane na maszynie – wyjaśnia Krzysztof Polesiak.
Oddział serwisowy zajmujący
się wypełnianiem kół znajduje
się tuż obok siedziby Camso
Polska. Klientów przekonanych do stosowania wypełnień
elastomerowych jest coraz
więcej. Krzysztof Polesiak jest
przekonany, że podejmują oni
krok we właściwym kierunku.
Podkreśla, że każdy z użytkowników decydujący się
na takie rozwiązanie, powinien
traktować je nie jako fanaberię, a inwestycję przynoszącą użytkownikowi wymierne zyski.
www.camso.co
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Opony do zadań specjalnych
Pod należącą do Alliance Tire Group marką Galaxy kryją się opony do zastosowań na maszynach do robót ziemnych, ładowarkach teleskopowych, koparkach, koparko-ładowarkach, ciągnikach oraz maszynach przemysłowych
Alliance Tire Group od niemal
sześćdziesięciu lat specjalizuje się w projektowaniu, konstruowaniu, produkcji i sprzedaży specjalistycznego ogumienia. Oferowane jest ono
pod markami Alliance, Galaxy
oraz Primex. Alliance Tire Group obsługuje klientów w stu
dwudziestu krajach, na sześciu kontynentach. Oferuje pełen zakres produktów, począwszy od opon podstawowych po szeroki asortyment
najwyższej jakości niezawodnych produktów klasy premium. Wszystkie rodzaje opon
wytwarzanych w fabrykach należących do Alliance Tire Group przed ostatecznym wejściem na rynek są gruntownie
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testowane w zaawansowanych
ośrodkach badawczo-rozwojowych na całym świecie.
Podczas paryskiego Intermatu Alliance Tire Group zaprezentowała znacznie poszerzoną ofertę opon radialnych
OTR do zastosowań w maszynach budowlanych. Firma
zapewnia, że nowa generacja
ogumienia wyróżnia się zdecydowanie dzięki większej
żywotności i niezawodności,
co przekłada się na opłacalność użytkowania.
W Paryżu na targach Intermat
doszło do kilku światowych
premier opon Galaxy. Po raz
pierwszy pokazana została
szerszej publiczności między
innymi opona LSDR300

Podczas paryskiego Intermatu Alliance Tire Group zaprezentowała znacznie poszerzoną ofertę opon radialnych OTR do zastosowań w maszynach budowlanych

E3/L3. Wyróżnia ją wysoka
odporność na przecięcie i rozerwanie. Opona LDSR 300
została stworzona z myślą
o zastosowaniu w ładowarkach
kołowych eksploatowanych
w bardzo trudnych warunkach.
Efektywny transport ciężkich
ładunków wymaga nadzwyczajnej stabilności i odporności
na uszkodzenia mechaniczne.
Solidna konstrukcja radialna i wzmocnienie powierzchni

ścian bocznych sprawiają, że
opona jest niezwykle wytrzymała i doskonale sprawdza
się w ciężkich warunkach terenowych. Doskonale dobrane mieszanki chronią bieżnik przed rozrywaniem i wyłupywaniem klocków, dzięki
czemu maszyna może pracować wydajnie bez ryzyka bezproduktywnych przestojów.
www.atgtire.com

C36. Dzięki Graco sięgniesz na dziesiąte piętro!

Sprawny i bezpieczny transport? Czysty zysk! 38.V

C40. Niecodzienne pojazdy do codziennej pracy

Stal na zabudowę? Hardox sprawdza się doskonale! 42.V
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Dzięki Graco bez problemu sięgniesz na dziesiąte piętro!
Jak dostarczyć materiały na duże wysokości? Z tym problemem zmagają się często pracujący na placach budowy. A wystarczy samochód z zamontowanym „długim” HDSem jak Palfinger PK110002
SH. Dokładnie 32,5 metra – taki maksymalny zasięg ma żuraw zamontowany na podwoziu samochodu Volvo, który w czerwcu, opuścił bramy zakładu Graco w podwarszawskim Płochocinie
Jest to największy żuraw, jaki
do tej pory firma Graco dostarczyła polskim klientom.
Został on zamontowany
na specjalnie zmodyfikowanym podwoziu Volvo FH500,
a podstawa żurawia została
zintegrowana z ramą pośrednią pojazdu, dzięki czemu
wysokość transportowa całego zestawu nie przekracza czterech metrów.

cztery zasilające bocianek
przewody łączone są jednocześnie za pomocą jednego
ruchu dźwigni.
Stateczność żurawia zapewnia pięć podpór, z których
dwie główne o rozstawie 8,6
metra oraz dwie dodatkowe
zamontowane z tyłu pojazdu
o rozstawie 8,5 metra oraz
przednia umieszczona przed
kabiną kierowcy i zamonto-

pozwala na bieżąco kontrolować stateczność pojazdu
w zakresie 360° i bezstopniowo dostosowuje maksymalny
udźwig do aktualnego rozsunięcia podpór. W efektywnej
pracy żurawia pomaga też
funkcja przyspieszonego tele-

Pracę tak dużym żurawiem
ułatwia opatentowany przez
Palfingera system aktywnego
tłumienia drgań wysięgnika
(AOS). Umożliwia on precyzyjną pracę przy dużym wysięgu. Poza typowym manipulowaniem ładunkiem żuraw

Żuraw Palfinger PK11002 SH ma osiem wysuwanych hydraulicznie sekcji, a dodatkowo zamontowany bocianek kolejnych sześć

Żuraw Palfinger PK11002 SH ma maksymalny zasięg 32,5m zapewniając przy nim
udźwig 820kg.

Żuraw Palfinger PK11002 SH
posiada osiem wysuwanych
hydraulicznie sekcji zapewniających zasięg 19,5 metra.
Udźwig przy maksymalnym
zasięgu wynosi 3.750 kg. Dodatkowe zastosowanie bocianka o sześciu wysuwanych sekcjach zwiększa ten
zasięg urządzenia do 32,5
metra zapewniając przy tym
udźwig 820 kg. Urządzenie
ma nieograniczony kąt obrotu a zastosowany w nim tak
zwany przeprost ramienia
zginanego o 15° oraz bocianka o 25° ułatwia operowanie
na przykład w niskich pomieszczeniach. Połączenie
hydrauliczne bocianka z ramieniem jest realizowane
przez multizłącze, w którym
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Zamontowana przed kabiną kierowcy
piąta podpora znacznie zwiększa stateczność i osiągi żurawia w czasie
wykonywania zadań przed pojazdem

Podstawa żurawia została zintegrowana z ramą pośrednią pojazdu dzięki
czemu wysokość transportowa zestawu nie przekracza czterech metrów

wana bezpośrednio do specjalnie przedłużonej ramy pojazdu. Jej nośność wynosząca 30 ton pozwala znacznie
zwiększyć stateczność i osiągi żurawia podczas pracy
przed pojazdem. Układ HPSC

skopowania, realizowana poprzez wtórne wykorzystanie
oleju z przestrzeni tłoczyskowej w tłokowej. Dzięki temu
wysuwanie wysięgnika następuje znacznie szybciej, bo
nawet o dwadzieścia procent.

może wykonywać prace typowo dźwigowe, takie jak w przypadku żurawi samojezdnych.
Przy maksymalnym zasięgu
urządzenia umożliwia to transportowanie ładunku na wysokość dziesiątego piętra.
Do sterowania żurawiem służy
bezprzewodowy pulpit wyposażony w duży ekran ciekłokrystaliczny. Mogą być na nim
wyświetlane na bieżąco wszelkie informacje dotyczące parametrów roboczych urządzenia. Duży kontrast ekranu
umożliwia odczytywanie danych nawet w warunkach dużego nasłonecznienia. Urządzenie ma wbudowaną funkcję wyłączającą pracę żurawia
w przypadku gwałtownego
przechylenia pulpitu, na przykład kiedy operator
choćby na moment
straci równowagę.
www.graco.pl
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Sprawny i bezpieczny transport? Czysty zysk!
Sprawne przerzucanie maszyn na kolejne place budowy podnosi efektywność ich wykorzystania. Najłatwiej mają oczywiście użytkownicy maszyn, które są w stanie poruszać się na własnych kołach. W tym przypadku ograniczenia wynikają przede wszystkim z przepisów o ruchu
drogowym i oczywiście odległości, jaką musi pokonać dana maszyna
W przypadku wyboru środka
transportu innego niż napęd
własny maszyny ogromne
znaczenie odgrywa czas konieczny do wykonania czynności
przygotowawczych
do transportu i ponownego
uruchomienia w nowym miejscu eksploatacji. Polegają
one na demontażu maszyny,
jej zabezpieczeniu na czas

drogą wodną i powietrzną.
Transport wodny – poza odbywającym się na innych zasadach transportem morskim – nie jest wprawdzie
kosztowny, ale za to czasochłonny i dlatego bardzo
rzadko stosowany. Maszyny
o ograniczonych gabarytach
i małej masie własnej mogą
być przewożone drogą lotni-

padku wszystkich maszyn samojezdnych. W razie konieczności przejazdu na większe
odległości transportowane
w ten sposób mogą być wyłącznie maszyny wyposażone
w podwozie samochodowe
lub specjalne podwozie kołowe umożliwiające rozwijanie
przez maszynę prędkości co
najmniej 40 km/h. Maszyny
na podwoziach kołowych wolnobieżnych, których prędkość
jazdy nie przekracza 25 km/h,
można transportować samodzielnie na odległość 2535 km, natomiast maszyny
na podwoziach gąsienicowych nie powinny być przemieszczane przy użyciu własnego napędu na odległość
przekraczającą 2 km.
Odrębne zagadnienie stanowi przewóz maszyn budowla-

Specjalizująca się w produkcji tego typu sprzętu firma
Schwarzmüller oferuje uniwersalną przyczepę niskopodwoziową o zaawansowanej konstrukcji. Trzyosiowy pojazd
o masie własnej 6,2 tony i ładowności powyżej 24 ton to
jeden ze sztandarowych produktów firmy. Pojazd poddawany jest cyklicznym modyfikacjom. Także w jego najnowszej odsłonie konstruktorzy
wprowadzili szereg istotnych
zmian. Do najważniejszych
zaliczyć należy modernizację
elementów zawieszenia oraz
zwiększenie rozstawu kół.
Zmiany miały na celu poprawę dynamiki jazdy oraz stabilności toru jazdy i skuteczne
zapobieganie rozkołysaniu
przyczepy. Na jej stabilność
pozytywny wpływ ma także
zwiększenie wytrzymałości całej konstrukcji. Założony efekt
inżynierowie Schwarzmüllera
osiągnęli dzięki zastosowaniu
belek wzdłużnych i poprzecznych o wzmocnionej budowie
oraz innowacjom konstrukcyjnym wprowadzonym w ramie
zewnętrznej przyczepy.

Za∏adunek maszyn na środki transportu jezdniowego może odbywać się bezpiecznie za pomocą zintegrowanych z naczepą najazdów

przewozu przed przesuwaniem się i niekorzystnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych, załadunku
na odpowiednio dobrane
środki transportu oraz wyładunku, ponownym montażu
i przeprowadzeniu regulacji
natychmiast po dostarczeniu
na nowy plac budowy.
Wszelkie czynności związane
z transportowaniem maszyn
wymagają bezwzględnego
przestrzegania zasad i przepisów zapewniających bezpieczeństwo pracy zarówno
personelowi, jak również osobom postronnym, znajdującym się na drodze przemieszczania maszyny. W zasadzie stosuje się dwa rodzaje transportu maszyn budowlanych: drogowy i kolejowy.
Można również przewozić je
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czą, ale i ten rodzaj transportu ze względu na wysokie
koszty jest w warunkach europejskich stosowany jedynie
okazjonalnie.
Najczęściej wykorzystywany
jest transport drogowy. Może
on odbywać się po drogach
bitych, szosach i drogach
gruntowych przy zastosowaniu własnego napędu maszyny, przez holowanie za samochodem lub ciągnikiem albo
przy użyciu wyspecjalizowanych środków transportowych (platforma pojazdu ciężarowego, przyczepa lub naczepa niskopodwoziowa).
Jak już wspomniano, najprostszym i jednocześnie najtańszym rozwiązaniem jest
transport przy użyciu własnego napędu. Nie może on jednak być stosowany w przy-

Maszyny nie będące w stanie poruszać się samodzielnie transportowane być muszą na specjalnej naczepie samochodowej, zwykle niskopodwoziowej

nych na wyspecjalizowanych
środkach transportowych.
Transport maszyn nie będących w stanie poruszać się
samodzielnie na większą odległość, nie przekraczającą
jednak dwustu kilometrów,
może odbywać się na specjalnej przyczepie bądź naczepie samochodowej, zwykle niskopodwoziowej.

W odpowiedzi na potrzeby
użytkowników transportujących
kontenery budowlane producent podjął też decyzję o wydłużeniu o dwadzieścia centymetrów dolnej podłogi przyczepy. W najnowszej wersji przyczepy wyraźnie dłuższa stała
się także niecka koparkowa.
Dzięki temu udało się uzyskać
dodatkowe miejsce, które
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można wykorzystać do przechowywania krótkich desek
poszerzających. Konstruktorzy
Schwarzmüllera konsekwentnie
stawiają na wydłużenie żywotności swych pojazdów. Dlatego
też zabezpieczenie boczne
wykonane jest z aluminium zamiast stali. W ten sposób
zwiększono odporność elementów na korozję. Podłoga
przestrzeni ładunkowej wyłożona została okładziną
z twardej gumy. Takie rozwiązanie zwiększa odporność na uszkodzenia mechaniczne powierzchni.
Schwarzmüller stosuje w technologii produkcji rozwiązania
ograniczające masę własną
pojazdów, co w efekcie pozwala na uzyskanie wyższej
ładowności użytkowej przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa przewożonego
ładunku. Konstrukcja przyczepy niskopodwoziowej pozwala
na poszerzenie powierzchni ładunkowej do trzech metrów,
dzięki czemu możliwy jest również całkowicie bezpieczny
transport maszyn o ponad-

Konstrukcja powierzchni ładunkowej przyczepy niskopodwoziowej pozwala na całkowicie
bezpieczny transport maszyn i sprzętu o większych gabarytach

standardowych gabarytach.
Zmiany konstrukcyjne objęły
też ustalacz dyszla pociągowego, który postanowiono zastąpić znacznie bardziej wytrzymałą konstrukcją sprężynową.
W celu ułatwienia załadunku
i transportu rozściełaczy
do asfaltu modyfikacjom poddano również rampy. Zostały
one wzmocnione, zmieniły się
także ich wymiary. Producent
zadecydował bowiem o ich
wydłużeniu z dotychczaso-

wych 2.700 do 2.800 milimetrów
oraz
poszerzeniu
z 710 do 850 milimetrów. Postanowiono także zoptymalizować ułożyskowanie ramp
uzyskując zwiększenie grubości ściany rury łożyskowej,
a tym samym wzrost stabilności i wytrzymałości ramp najazdowych. W wersji standardowej tylna rampa najazdowa
regulowana jest na szerokość. Opcjonalnie dostępna jest także w wersji z dwu-

częściową konstrukcją. Ponadto rampy za pomocą układu hydraulicznego mogą być
regulowane zarówno w pionie, jak i w poziomie. Wystarczy tylko korzystając ze specjalnego pulpitu sterowniczego rozłożyć i odpowiednio
wyregulować najazdy, by
bezpiecznie wjechać maszyną na przestrzeń ładunkową.
Niski kąt pochylenia rampy
umożliwia bezproblemowy
załadunek maszyn i urządzeń
o małym prześwicie. Hydrauliczne podpory umiejscowione na końcu przyczepy zapewniają jej stabilność. Dzięki nim przednia część przyczepy nie unosi się w trakcie
wjazdu na przestrzeń ładunkową. Ma to kluczowe znaczenie dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa załadunku
ciężkiego sprzętu budowlanego. Na czas transportu musi
on być odpowiednio zabezpieczony przed przesuwaniem powodującym
niekontrolowaną zmianę położenia.
www.schwarzmueller.com
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Niecodzienne pojazdy do codziennej pracy
Nadwiślańska piaskownia na warszawskim Wilanowie stała się miejscem
prezentacji gamy pojazdów budowlanych z oferty Renault Trucks. Główny nacisk został położony na samochody czteroosiowe pochodzące
z różnych gam i mające odmienne konfiguracje układu napędowego
Renault Trucks ma w swojej
ofercie szeroką paletę produktów obejmującą praktycznie
każdą możliwą do wymyślenia
aplikację. Trzon oferty budowlanej stanową pojazdy gamy
K oraz C. Najbardziej popularne, zarówno jeśli idzie o ofertę Renault Trucks, jak też i wolumeny sprzedaży na całym
rynku, są samochody w układzie 8x4. Do testów wystawione zostały dwa takie pojazdy,
jednakże każdy o diametralnie
innej charakterystyce. K480 to
w prostej linii następca Keraxa. Pojazd ten przeznaczony
jest do szczególnie ciężkich
zastosowań, takich jak kamieniołomy, kopalnie i ciężkie

do ciężkiej dystrybucji. Pojazdy te łączą z jednej strony
wzmocnioną
konstrukcję,
a z drugiej dużą ładowność.
Kwintesencją takiego podejścia konstruktorów jest, pokazany po raz pierwszy w Polsce,
pojazd z nadwoziem wywrotką
i napędem Optitrack. Został on
dołożony do standardowego
podwozia 8x4 C440. Optitrack
jest to czasowy hydrauliczny
napęd osi, w tym przypadku
drugiej, działający w zakresie
od 0 do 25 km/h. Pojazd
w układzie 8x4 plus napędzana hydraulicznie oś Optitrack,
może być lżejszy nawet o około 450 kg w porównaniu z pojazdem 8x6. Dodatkowe korzy-

w kopnym piasku, przełączając się pomiędzy trybem jazdy
do przodu i do tyłu. Skrzynia,
poddana nawet takiej próbie,
sprawdza się znakomicie.
Tyle samo napędzanych osi
co C440 Optitrack posiadał
K430 8x6. Pojazd ten napędzany silnikiem 11 litrowym,
wyposażony był w odróżnieniu od powyżej wymienionego

„pierwszym życiu” wraca
do fabryki Bourg-en-Bresse,
gdzie w sąsiedztwie linii produkcyjnej, na której powstał
poddawany jest modyfikacjom zmieniającym ciągnik
do transportu międzynarodowego w pojazd do zastosowań budowlanych. Zmianom
podlega przełożenie w tylnym moście, zwiększony jest
o 60 milimetrów prześwit,
a kąt natarcia rośnie do 18
stopni. Pojazd otrzymuje także blokadę mechanizmu różnicowego tylnej osi, stalowe
narożniki zderzaka, a skrzynia biegów nowe oprogramowanie zawierające tryb jazdy

Piaskarnia w warszawskim Wilanowie okazała się doskonałym miejscem do pokazania zalet pojazdów budowlanych Renault Trucks

Renault Trucks K430 bez najmniejszych problemów radził sobie z pustynnymi warunkami panującymi w wilanowskiej piaskarni

place budów. Kąt natarcia sięgający 32 stopni oraz prześwit
pod zbiornikiem przekraczający 50 centymetrów pozwalają
uzyskać niezwykłe parametry
terenowe, a silniki – do wyboru – 11 i 13 litrów zapewniają
właściwy zapas mocy nawet
dla zestawów o dmc 120 ton.
Nieco inne zadania oraz parametry eksploatacyjne mają pojazdy gamy C. Są one przeznaczone głównie do zaopatrywania placów budowy oraz
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ści to niższe spalanie, mniejsza
średnica zawracania oraz wysoki komfort prowadzenia.
Wspominanie powyżej pojazdy gamy K i C wyposażone
były w zautomatyzowane
skrzynie biegów Optidriver.
Każda z nich posiada specjalny tryb Off Road, zmieniający
strategię załączania biegów.
W niepamięć odeszły już
obawy kierowców, że w „automacie” nie można „rozbujać samochodu”, który stanął

w manualną skrzynię biegów
o 14 przełożeniach. Poprzez
skrzynię rozdzielczą napęd
przekazywany jest na obydwie osie tylnego wózka oraz
na pierwszą oś pojazdu. Konfiguracja osi 8x6 nie była dostępna w poprzedniej gamie
pojazdów Renault Trucks.
Piaskarnia w Wilanowie była
doskonałym miejscem do pokazania tegorocznej nowości
pojazdu Renault Trucks T X-Road. Jakkolwiek dziwnie
nie zabrzmi zwrot „Używany,
prosto z fabryki”, taki jest właśnie Renault T X-Road. Jest
to bowiem samochód używany, specjalnie wybrany z pojazdów o znanej historii serwisowej i przebiegu, a następnie zmodyfikowany w fabryce. Pojazd po swoim

„Off road”. Dopełnieniem całości są zmiany w wyglądzie
zewnętrznym pojazdu.
Dodatkowym rozszerzeniem
gamy ciężkiej jest pokazany
po raz pierwszy w Polsce Renault Master z układem napędowym 4x4. Zmodyfikowany
przez austriacką firmę Oberaigner tylnonapędowy Master,
wyposażony został w napęd
przedniej osi. Układ nie posiada międzyosiowego mechanizmu różnicowego (podział
momentu między osie 50/50),
za to wyposażony jest w reduktor o przełożeniu 1: 1.42.
Pojazdy, które zaprezentowano w Wilanowie stanowią jedynie niewielki wycinek bogatej oferty Renault Trucks
dla zastosowań budowlanych. W zależności od wyma-
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gań można sięgnąć po pojazdy 2, 3 czy 4 osiowe, z klasycznym napędem mechanicznym bądź też dodatkowym hydraulicznym Optitrack. Całości dopełnia bogaty wybór silników DTi 8,11,13
w dziewięciu wersjach mocy
oraz do wyboru kabiny o szerokości 2,3 lub 2,5 metra.
Firma Renault Trucks wzbogaca swój system Optitrack
o nowe funkcje mające na celu poprawę mobilności pojazdów i utrzymanie wysokich
osiągów niezależnie od rodzaju terenu. Dla użytkowników pracujących w trudnych
warunkach dostępna jest
również wersja Optitrack+,
która została wyposażona w nowe silniki hydrauliczne. Technologia Optitrack została opracowana przez firmę
Renault Trucks we współpracy z firmą Poclain Hydraulics
w roku 2009 i dostępna jest
w pojazdach z gamy C2.5,
zapewniając
tymczasowy

Podczas pokazów po raz pierwszy w Polsce zaprezentowany został Renault Master
z układem napędowym 4x4 zmodyfikowanym przez austriacką firmę Oberaigner

wzrost siły napędowej dzięki
użyciu dwóch silników hydraulicznych zamontowanych w piastach kół przedniej
osi. System daje możliwość
skorzystania z tymczasowego napędu na wszystkie osie,
pokonując ograniczenia tradycyjnych pojazdów z napędem na wszystkie koła,
szczególnie pod względem

zużycia paliwa, wysokości załadunkowej, kosztów utrzymania i dodatkowej masy.
Renault Trucks umacnia teraz
swój system Optitrack poprzez dodanie nowych funkcji.
Ciśnienie hydrauliczne systemu zwiększono z 420 do 450
barów, co dało siedmioprocentowy wzrost maksymalnego momentu obrotowego kół.

Nowa funkcja poprawia mobilność, pomagając kierowcom
w pokonywaniu trudności,
które nieodłącznie towarzyszą
pojazdom pod dużym obciążeniem lub poruszających się
po wymagającym terenie.
W celu zapewnienia maksymalnej mocy w chwili ruszania, jak również pełnej kontroli
nad pojazdem Renault Trucks
wzbogaciło system o funkcję
„doładowania”. Po jej aktywowaniu przez kierowcę ciśnienie robocze silników hydraulicznych przednich kół wzrasta
do maksymalnej wartości 450
bar dla osiągnięcia najwyższego momentu obrotowego
podczas rozruchu.
System Optitrack rozłącza się
po osiągnięciu przez pojazd
prędkości 50 km/h (w porównaniu do 40 km/h w poprzednich wersjach) i automatycznie załącza się przy 20
km/h – nie wymaga już zatem
działania ze strony kierowcy.
Dodatkowo funkcja autokalibra-

Pośrednik Budowlany

41

POJAZDY BUDOWLANE

cji stale dostosowuje ustawienia systemu Optitrack zapewniając wysokie osiągi pojazdu
przez cały okres jego użytkowania. Do systemu dodano
również dodatkowy bieg
wsteczny (R2), co poprawia
zwrotność pojazdu na wszystkich rodzajach terenu.
Kierowcy pojazdów pracujących w ciężkich warunkach
mogą teraz skorzystać z bardziej zaawansowanej wersji
systemu, czyli Optitrack+.
W jego skład wchodzą nowe
silniki hydrauliczne zwiększające moment obrotowy przednich kół o trzydzieści procent.
Ta bardziej zaawansowana wersja systemu zapewnia
uzyskanie płynnego ciągu pomagającego radzić sobie
z ciężkimi ładunkami, stromymi wzniesieniami i niespoistym podłożem. System Optitrack+ zalecany jest szczególnie przy pracach ziemnych
lub do transportu kruszyw
w trudnych warunkach.

Renault Truck K480 zaprezentowano z zabudową w postaci najnowszej generacji
tylnozsypowej wywrotki Tipper Meiller Serii P

W piaskarni zaprezentowano
pojazd Renault Trucks K480
z zabudową Tipper Meiller. Wywrotka tylnozsypowa Serii P
z półokrągłą muldą o pojemności 20 m3 została zoptymalizowana pod względem masy
użytecznej. Konstruktorzy nadając odpowiedni kształt kolebce zadbali też o to, by materiał sypki praktycznie opusz-

czał ją w całości. Mniejsza wysokość konstrukcji zabudowy
umożliwiła obniżenie środka
ciężkości, a tym samym centrowanie transportowanego
materiału sypkiego. W efekcie
poprawiono właściwości jezdne pojazdu z zabudową.
Maksymalną pojemność transportową udało się uzyskać
dzięki obniżeniu masy własnej.

Nie odbyło się to kosztem wytrzymałości. Tipper Meiller Serii P imponuje wytrzymałością,
ma przy tym duże rezerwy
przeładowania. Aż o trzydzieści procent wzrosła sztywność
skręcania. Było to możliwe
dzięki zastosowaniu nowego
kleszczowego stabilizatora
przechylenia o zoptymalizowanym przekroju trapezowym.
W połączeniu ze zmodernizowaną prowadnicą pomostu przechylnego zapewnia to znacznie
większą stabilność przechylania
niezależnie od pozycji.
Kolejną zaletą prezentowanej
zabudowy jest sprawność innowacyjnej instalacji hydraulicznej dającej dużą prędkość pochylania i opuszczania. Na podkreślenie zasługuje też łatwość
konserwacji. Jej regularne przeprowadzanie umożliwia utrzymanie wysokiej wartości, co
jest niezwykle istotne
przy odsprzedaży używanego pojazdu.
www.renault-trucks.pl

Zabudowy mające w sobie Hardox sprawdzają się doskonale!
Wszyscy bez wyjątku uznani producenci zabudów pojazdów stosują stal Hardox. Umożliwia ona
bowiem uzyskanie nadzwyczajnej wytrzymałości i optymalnej sztywności konstrukcji. A ponieważ właściwości stali Hardox pozwalają na stosowanie cieńszych blach, producenci mogą również ograniczyć ciężar zabudów, co przynosi istotne korzyści w codziennej eksploatacji
Dzięki swym unikatowym właściwościom w postaci wyjątkowej twardości i udarności blacha Hardox wytycza światowe
standardy określane dla stali
odpornych na ścieranie. Jej
własności sprawiają, że może
ona służyć także jako element
nośny w wielu zastosowaniach. Otwiera to całkowicie
nowe perspektywy także
przed producentami specjalistycznych zabudów pojazdów.
Zastosowanie blachy Hardox
pozwala konstruktorom ograniczyć wagę zabudów.
Mniejsza waga nie ma wpływu
na solidność wykonania specjalistycznego pojazdu. „Odchudzone” zabudowy pozostają w pełni efektywne
pod względem eksploatacyj42 Pośrednik Budowlany

nym, ich żywotność i bezpieczeństwo użytkowania też nie
są nawet w najmniejszym
stopniu ograniczone. Wprost
przeciwnie, stosowanie stali
Hardox przekłada się na większą wydajność pojazdów zabudowanych z jej wykorzystaniem. Rosnące koszty transportu są stymulatorem poszukiwania nowych rozwiązań
mających na celu zwiększenie ładowności pojazdu. Przykładem uporania się z tym
problemem są zabudowy projektowane i wytwarzane przez
firmę KH-KIPPER. Charakteryzuje je znacznie mniejsza waga. Lżejsza zabudowa pozwala zwiększyć ładowność pojazdu. Daje to możliwość przewiezienia większego ładunku,

co przynosi korzyści zarówno
w aspekcie finansowym, jak
i ekologicznym. Trzeba bowiem brać pod uwagę, że ten
sam ładunek przewieźć można przy znacznie ograniczonej liczbie kursów. Pozwala
to ograniczyć zużycie paliwa,
a tym samym poziom emisji
szkodliwych substancji zawartych w spalinach.
Zabudowy powstałe z użyciem stali Hardox przeznaczone są do pracy w najtrudniejszych warunkach. Podczas
transportu materiału o dużej
frakcji zabudowa narażona jest na nieustanne zużycie.
W większości przypadków wywrotka ze skrzynią ładunkową
wykonaną z użyciem stali Hardox, wykorzystywana do trans-

portu urobku z miejsca wydobycia do zespołu kruszarek,
po odpowiednim przygotowaniu drogi technologicznej może z powodzeniem zastąpić
tradycyjne wozidło.
Wielofunkcyjność daje znaczną przewagę nad wozidłami
zabudowom samowyładowczym na podwoziach. Przede
wszystkim mogą one służyć
do transportu ładunków
po różnego rodzaju drogach – od tras wytyczonych
na terenie kopalni odkrywkowych i kamieniołomów
po drogi publiczne. Zabudowy ze stali Hardox mogą być
wykorzystywane do transportu różnego rodzaju ładunków, takich jak węgiel, kruszywo lub rudy metali. Nawet
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najbardziej agresywne środowisko nie jest w stanie zagrozić konstrukcji wykonanej
z użyciem trudnościeralnej stali
Hardox. Jest ona bowiem materiałem o najwyższych parametrach wytrzymałościowych.
Firmy zabudowujące specjalistyczne pojazdy, które są 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. Z uwagi na trudne
warunki eksploatacyjne, na jakie skrzynia ładunkowa narażona jest podczas transportu
urobku kopalnianego, jej zasadnicza konstrukcja wykonana została ze sprężystej i odpornej na ścieranie stali Hardox HB 450 (podłoga z blachy
o grubości 10-15 mm, a burty
boczne 6-10 mm). Na kon-

strukcje nośne zastosowano
natomiast wytrzymałą stal
Strenx 700. Energia kinetyczna uderzeń, nawet przy załadunku odłamków skalnych
o dużej frakcji, jest doskonale
rozpraszana. W przypadku
skrzyni ładunkowej wykonanej
z użyciem stali Hardox energia
kinetyczna uderzeń jest optymalnie rozpraszana. Zapewnia
to wydłużenie żywotności
wszystkich newralgicznych elementów zabudowy. Jednym
z nich jest wzmocniona podłużnicami, poprzeczkami lub dodatkowymi przegięciami podłoga. Charakterystyczną cechą nowej generacji zabudów
jest brak konieczności stosowania dodatkowych wzmocnień na podłodze. Jej konstrukcja wykonana została jedynie
z posiadającej dwa gięcia trudnościeralnej, ulepszonej cieplnie stali Hardox HB 450.
Uprzednio producenci wykonywali podłogę z trzech warstw
stali i gumy amortyzującej, te-

Stosowany do produkcji zabudów Hardox umożliwia uzyskanie nadzwyczajnej wytrzymałości i optymalnej sztywności ich konstrukcji

raz przy założeniu osiągnięcia
takich samych parametrów,
wystarczy tylko jedna warstwa
stali Hardox. Dzięki ograniczeniu liczby elementów konstrukcyjnych udało się uzyskać
efekt sprężystości zwiększający trwałość skrzyni ładunkowej. Także blacha burt bocznych usztywniona została jedynie profilem górnym, opaską
tylną i przednią ścianą. Wła-

ściwości stali Hardox HB 450,
z której wykonano burty boczne, zapewniają skuteczną
ochronę przed uszkodzeniami.
Po specjalnym przygotowaniu z użyciem stali Toolox, zabudowa może być stosowana do transportu gorącej
szlaki nawet o temperaturze nawet 500
stopni Celsjusza.
www.hardox.pl
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INSTYTUCJE

Stowarzyszenie
Dystrybutorów
Maszyn Budowlanych
tel. 504 621 002,
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
5/2018
6/2018

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

Termin

Termin
zamówień

21.09.2018
16.11.2018

13.08.2018
12.10.2018

Termin dostarczenia
materia∏ów do druku
27.08.2018
29.10.2018

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 promującego 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 4/2018
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

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

