
budowlany
POÂREDNIK 4

ISSN 1427-213X

(146)

m a s z y n y  q n a r z ´ d z i a  q s p r z ´ t

LIPIEC-SIERPIE¡ 2020





Pa low ni ca Ama go już na to rach!

Pod czas mo der ni za cji to ro wi ska w po bli żu
dwor ca ko le jo we go Po znań Głów ny prak tycz -
ny eg za min zda wa ła dwu dro go wa pa low ni ca
skon stru owa na w kra kow skiej spół ce Ama go 

Najważniejszy jest człowiek!

Roz mo wa z Ja ckiem Kru piń skim, 
współ wła ści cielem i głównym konstruktorem
fir my Kru piń ski Cra nes 

Ope ra tor żu ra wia – za wód pełen wyzwań

Ope ra to rem żu ra wia wie żo we go mo że być
oso ba po sia da ją ca od po wied nie pre dys po zy -
cje. Rze tel na, do kład na i ma ją ca sil ną psy chi -
kę po zwa la ją cą ra dzić so bie ze stre sem

Kom fortowa ka bi na Liebherr LiCAB 

Kon struk to rzy kon cer nu Lie bherr opra co wu jąc
no wą se rię gór no obro to wych żu ra wi wie żo -
wych skon cen tro wa li na za pew nie niu kom for -
tu i bez pie czeń stwa ope ra to rom 

Kru pin ski Cra nes - kom fort w chmu rach

Ope ra tor żu ra wia spę dza wie le go dzin sie dząc
w nie za wsze wy god nej po zy cji. Kon struk to rzy
Kru piń ski Cra nes za dba li, by w cza sie przerw
mógł się należycie od prę żyć 

Cor le onis – miej sce pra cy ma zna cze nie

Wygodne  miej sce pra cy to nie tyl ko za do wo -
le nie pra cow ni ka, ale także gwa ran cja opty -
mal nej efek tyw no ści. Szczególnie, gdy znaj -
du je się ono kil ka dzie siąt me trów nad zie mią

LiuGong 925E po twier dza wa lo ry

Sta ran nie do pra co wa ne, pro du ko wa ne zgod -
nie z naj wyż szy mi stan dar da mi ja ko ści… Ko -
par ki LiuGong Se rii E otwie ra ją cał ko wi cie no -
wy roz dział w do rob ku chiń skie go kon cer nu

So lid na opo na na naj trud niej sze wa run ki

Cam so ofe ru je opo nę MPT 732 wy róż nia ją cą
się wy jąt ko wą przy czep no ścią i wy trzy ma ło ścią
w róż no rod nych wa run kach. Jest to naj now szy
pro dukt w ga mie opon wie lo za da nio wych 

Kro ko di le nie po zor ny, ale „żarłoczny”

Su ge ru jąc się tyl ko ga ba ry ta mi roz drab nia cza
Kro ko di le, wprost trud no uwie rzyć, że jest to ma -
szy na, któ ra z ła two ścią ra dzi so bie ze zbro jo ny -
mi pre fa bry ka ta mi i pod kła da mi ko le jo wy mi

Ide al na ko par ka nie tylko do wy bu rzeń 

DX235DM to pierw szy mo del kon cer nu Do -
osan z no wej ga my ma szyn wy bu rze nio wych
wy so kie go za się gu. Ko par ka na le ży do naj -
wyż szej kla sy ma szyn w tym seg men cie 

Łyż ki Dek pol Ste el w kopalni

Wy so ka ja kość wy ko na nia i sto so wa nie naj -
lep szych ga tun ków sta li spra wia ją, że łyż ki
skal ne Dek pol Ste el do sko na le spraw dza ją się
w naj bar dziej wy ma ga ją cych warunkach

Dru gie, a na wet i trze cie „ży cie” wo zi dła 

Ca ter pil lar do pra co wał swe kon struk cje na ty -
le, że użyt kow ni cy za miast zło mo wać wy eks -
plo ato wa ne ma szy ny mo gą zle cić ich od bu do -
wę, da jąc im tym sa mym „dru gie ży cie”
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Dro dzy Czy tel ni cy,
czas pły nie, a wszyst ko zo sta je po… No wła śnie, nie po sta re mu – bo ży je my prze cież – jak to się zwy kło okre ślać,
w no wej rze czy wi sto ści. Nie jest to nor mal ność. Chy ba, że no wa, któ ra ni ko mu nie do koń ca pa su je, i z pra wa mi
któ rej co raz trud niej się po go dzić. Ko ro na wi rus dał nam wszyst kim, i nie ste ty da je na dal, moc no do wi wa tu. Ko nia
z rzę dem te mu, kto jest w sta nie prze wi dzieć co nas cze ka w bliż szej i dal szej przy szło ści. Cią gle jed nak le piej być bu -
dow lań cem, niż na przy kład ho te la rzem al bo or ga ni za to rem im prez tar go wych, al bo we sel nych przy jęć. Bran ża bu -
dow la na oka zu je się być im pre gno wa na na ko ro na wi ru sa, choć obaw nie bra ku je. Jed nak pla ny in we sty cyj ne i – co
naj waż niej sze – pie nią dze na ich re ali za cję, ro bią swo je. Po zwa la ją fir mom bu dow la nym pod cho dzić do tak za bu -
rzo nej od prze szło pół ro ku rze czy wi sto ści z pew ną do zą opty mi zmu. Nie za no si się na to, by pla ce bu do wy mia ły
opu sto szeć. Pro ble mem oka zać się mo gą brak rąk do pra cy i słab ną ca kon dy cja fi nan so wa pol skich przed się bior ców,
któ rzy mu szą prze cież dać swym pra cow ni kom od po wied nie na rzę dzia. A prze cież na wet ło pa ta swo je kosz tu je…
Ko ło ra tun ko we mo gą rzu cić ban ki i fir my le asin go we. Za po wia da ją uru cho mie nie pro gra mów spe cjal nie dla na szej
bran ży. Na po wrót do nor mal no ści w kre dy to wa niu jesz cze po cze ka my, wszyst ko uza leż nio ne jest od sta nu go spo -
dar ki. To tro chę kwa dra tu ra ko ła, bo prze cież bran ża bu dow la na mo że być swo istym ko łem za ma cho wym, ale tyl ko
wów czas gdy ktoś po mo że jej – nie tyl ko usta wo wo, ale przede wszyst kim fi nan so wo – w na bra niu wi go ru… 
Pla nom pol skich in we sty cji bacz nie przy glą da ją się za gra nicz ne fir my. Na wet Chiń czy cy, mi mo pa sma wpa dek, sta -
ją do du żych prze tar gów i czę sto oka zu ją się ich zwy cięz ca mi. Chcą wra cać do nas na wet Wło si, któ rych prze cież do -
pie ro wy rzu ca no z na szych pla ców bu do wy. Na ho ry zon cie po ja wia ją się też wy ko naw cy z in nych, czę sto dość eg zo -
tycz nych kra jów. Czy to ko lej ny pro blem dla kra jo wych firm? Czy po raz ko lej ny spad ną one do ro li pod wy ko naw -
ców u za gra nicz nych in we sto rów, któ rzy bę dą na do da tek za le gać z płat no ścia mi. Czy mo że jest jed nak szan sa, by
ry wa li za cja prze bie ga ła na ja sno okre ślo nych za sa dach? Nie cho dzi oczy wi ście o to, by na czel na z nich brzmia ła
„Pol ska dla Po la ków”. To dziś wiel ce na gan ne, choć swe go cza su Hisz pa nia i Por tu ga lia po tra fi ły so bie co nie co
w tym wzglę dzie wy wal czyć. Wła sny mi si ła mi bu do wa ły u sie bie au to stra dy, a o po moc za gra nicz nych firm zwra ca -
ły się tyl ko wów czas, gdy nie da wa ły so bie ra dy. War to brać do bry przy kład i być mą drym za wcza su. Wy klu czyć
moż li wość skła da nia w prze tar gach pu blicz nych ofert z dra stycz nie za ni żo ny mi ce na mi przez fir my nie ma ją ce ani
po ten cja łu ani ro ze zna nia w pol skich re aliach. Py ta nie tyl ko, jak te go do ko nać? Mo że wpro wa dza jąc cer ty fi ka ty dla
za gra nicz nych in we sto rów? To bę dzie trud ne, bo pew nie po ja wią się za rzu ty o ma ni pu la cjach i nie uczci wej kon ku -
ren cji. Je że li pu ści my wszyst ko na ży wioł, to po raz ko lej ny oka zać się mo że, że nie je ste śmy pa na mi we wła snym do -
mu. A pol ska bran ża bu dow la na za miast się roz wi jać, ule gnie de gra da cji. W ten spo sób stra ci my wszy scy, bo pol -
skiej go spo dar ce za brak nie jed ne go z kół za ma cho wych, tak nie zbęd nych nie tyl ko w do bie pan de mii. 

Ja cek Ba rań ski

Wy daw ca

Nasza ok∏adka:

Żuraw wieżowy
Krupinski Cranes 

Ma te ria ∏ów nie za mó wio nych nie zwra camy. Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści za treść za miesz cza nych re klam i ogło szeń  oraz ar ty ku ∏ów re kla mo -
wych i in for ma cji pra so wych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadsyłanych tekstów oraz opatrywania ich tytułami i śródtytułami.
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Wacker Neuson z nagrodą European Rental Award

In no wa cyj ne wo zi dło Wac ker Neu son Du al View zo sta ło ren ta lo wym pro duk -
tem ro ku. Ga la wrę cze nia na gród od by ła się 30 czerw ca 2020 r. w in ter ne cie.
Eu ro pe an Ren tal Award przy zna wa jest przez wy daw nic two KHL Gro up, ma ga -
zyn In ter na tio nal Ren tal News i Eu ro pe an Ren tal As so cia tion. Ju ry na gro dzi ło
fir mę Wac ker Neu son za trzy mo de le wo zi dła Du al View – DV60, DV90 i DV100,
w któ rych ope ra tor mo że wy god nie i szyb ko zmie nić po zy cję sie dze nia po -
przez ob rót ca łe go pa ne lu ste ro wa nia i kon so li sie dze nia o 180 stop ni. 

Pierwsza w branży koparka na wodór

Fir ma JCB za pre zen to wa ła pierw szą w bran ży ko par kę za si la ną wo do rem.
Od po nad ro ku 20-to no wa ma szy na 220X na pę dza na wo do ro wym ogni wem
pa li wo wym prze cho dzi ry go ry stycz ne te sty na po li go nach JCB. Bry tyj ska fir ma
od lat pod kre śla swo je za an ga żo wa nie w roz wój ni sko i ze ro emi syj nych ma -
szyn i dba łość o śro do wi sko na tu ral ne. Pro du ku je już w peł ni elek trycz ną mi ni -
ko par kę 19C -1E oraz elek trycz ny te le sko po wy wó zek Te le truk JCB 30-19E.

Jubileusz HKL Baumaschinen

W lip cu HKL Baumaschinen GmbH ob cho dził im po nu ją cą rocz ni cę 50-le cia.
Fir ma ma obec nie 150 od dzia łów w Niem czech, Au strii i Pol sce. Za trud nia po -
nad 1.400 osób. Na zwa HKL po cho dzi od miast, w któ rych w 1970 ro ku po -
wsta ły pierw sze trzy od dzia ły fir my – Ham bur ga, Ki lo nii i Lu be ki. Obec nie
w ofer cie HKL zna leźć moż na po nad 80.000 pro duk tów na wy na jem, sze ro ką
ofer tę no wych i uży wa nych ma szyn i sprzę tu na sprze daż, a tak że usłu gi ser wi -
so we. W roku 2019  HKL osią gnął sprze daż w wy so ko ści 400 mi lio nów eu ro.

Wyburzanie bez niszczenia?

– Cza sa mi na si klien ci nas za ska ku ją – mó wią w MB Cru sher – uży wa jąc na -
szych ma szyn w spo sób, o ja kim ni gdy nie my śle li śmy, i w na praw dę ge nial ny
spo sób roz wią zu jąc pro ble ma tycz ne sy tu acje. Czy moż na na przy kład ro ze -
brać drew nia ny dom bez znisz cze nia de sek, z któ rych zo stał zbu do wa ny? Nie
ma my tu na my śli mo zol nej ręcz nej pra cy, ale roz biór kę z wy ko rzy sta niem ma -
szy ny bu dow la nej... W Ja po nii to się uda ło

No wo cze sny plac bu do wy z XiteCloud 

XiteCloud to pro jekt fir my Do osan In fra co re wy ko rzy stu ją cy opra co wa ną
przez fir mę kon cep cję Con cept -X. Jest to kom plek so we roz wią za nie, któ re
obej mu je ca ły pro ces bu do wy, włą cza jąc w to po mia ry wy ko ny wa ne przez
dro ny, au to ma tycz ną ana li zę da nych to po gra ficz nych, pla no wa nie bu do wy
oraz pra cę bez za ło go wych ma szyn bu dow la nych i cen trum kon tro li. Po de -
biu cie w Ko rei Po łu dnio wej Do osan In fra co re pla nu je wpro wa dzić XiteCloud
na ryn ki mię dzy na ro do we, w tym eu ro pej ski.

Sennebogen w natarciu

Nie miec ki pro du cent ma szyn prze ła dun ko wych Sen ne bo gen roz po czął in we -
sty cję o war to ści 25 mln eu ro w ba war skim Ste inach. Dwa no we bu dyn ki mie -
ścić bę dą cen trum ob słu gi klien ta, ma ga zyn czę ści za mien nych oraz dział lo -
gi sty ki. Ce re mo nia sym bo licz ne go wmu ro wa nia ka mie nia wę giel ne go
pod bu do wę no wych obiek tów od by ła się 10 lip ca. Dzia łal ność bę dzie moż na
tam roz po cząć już w ma ju przy szłe go ro ku.
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Opony MTP sprawdzone składowiskach i w kopalniach 

W ofercie firmy Magna Tyres Poland znaleźć można opony do wielu różnych
zastosowań, do maszyn pracujących w rozmaitych warunkach. Czy to
składowisko, punkt recyklingu czy kopalnia – odpowiednio dobrane opony
zapewniają użytkownikom maszyn bezproblemową pracę bez przestojów,
oszczędzając czas i obniżając koszty. Najlepszą rekomendacją są relacje
użytkowników, które od pewnego czasu regularnie zamieszczamy także i w
naszym newsletterze. 

Wszech stron na, kom pak to wa i moc na PW1 58 -11

Ko mat su Eu ro pe za pre zen to wa ło no wą ko par kę ko ło wą PW158 -11. Ma szy na
o ma sie 16 ton, ze skró co nym ty łem, od zna cza się nie zrów na ną wszech stron -
no ścią i in no wa cyj no ścią jak ca ła se ria Ko mat su PW-11. Ma szy ny z tej se rii łą -
czy nie zwy kły kom fort, in te li gent ne funk cje bez pie czeń stwa, wy jąt ko wa er go -
no mi ka, nad zwy czaj na pro duk tyw ność, obec ność fa brycz nie za mon to wa ne -
go szyb ko złą cza, speł nia nie naj wyż szych stan dar dów, ja kie kie dy kol wiek wi -
dzia no w ko par kach. Choć kom pak to wa, ko par ka ma rów nież du ży udźwig.

MEILLER w internetowym oknie wystawowym!

Jak wia do mo, sy tu acja zwią za na z ko ro na wi ru sem i pan de mią COVID-19 do -
pro wa dzi ła do od wo ła nia tak że te go rocz nych tar gów IFAT w Mo na chium. Ry -
nek nie zno si jed nak próż ni, szcze gól nie, gdy za in te re so wa nie wciąż się utrzy -
mu je. Efek tem te go ma być pierw szy in ter ne to wy szczyt go spo dar czy IFAT.
Go to wość do udzia łu w im pre zie on li ne za de kla ro wał MEILLER, któ ry chce
wy ko rzy stać oka zję do za pre zen to wa nia naj now szych pro duk tów.

Kto czy ta, wie wię cej…
Wy da wa ło się, że ca ły świat – chcąc nie chcąc – prze niósł się do in ter ne tu.
Po ja wia ły się po gło ski o moż li wo ści za ra że nia się przez prze sył ki li sto we
(ale już nie pacz ki ku rier skie czy pu deł ka z piz zą), mo gli śmy za tem roz wa -
żać li kwi da cję dru ko wa ne go „Po śred ni ka”. Ale na to nie po zwo lą na si wier -
ni czy tel ni cy. Za czę li pi sać i dzwo nić nie po ko jąc się, czy przy pad kiem nie
wpa dli śmy na ta ki po mysł i pro sząc, by te go nie ro bić. Nie ma my ta kie go
za mia ru, co jed nak w ża den spo sób nie ha mu je na sze go po ja wia nia się
w sie ci. Wszy scy bo wiem chce my wie dzieć wszyst ko tak szyb ko, jak jest
to moż li we. Stąd naj lep szy z moż li wych sys tem dzia ła ją cy w na szym
wy daw nic twie od wie lu lat – ak tu al no ści, za po wie dzi wy da rzeń, anon se
o zmia nach per so nal nych czy ak tu al no ści z ży cia firm pu bli ku je my
w zwię złej i atrak cyj nej dla na szych czy tel ni ków for mie w new slet te rze.
Roz wi nię cia wie lu z tych in ter ne to wych tek stów po ja wia ją się w dłuż -
szych, bo gat szych w opi sy for mach w na szym ma ga zy nie. To spraw -
dzo na for mu ła. Uzu peł nia ją ca się i wspie ra ją ca – wie le ra zy new slet -
ter od sy ła do dru ko wa ne go „Po śred ni ka”, a od wrot nie – nie któ re in -
for ma cje z new slet te ra dru ku je my dla tych, któ rzy mo gli je prze ga -
pić w skrzynkach mailowych. Za pra sza my do lek tu ry!

Mag da le na Ziem kie wicz
                                                        
                                                        Wy daw ca



Zwią zek Pol skie go Le asin gu przed sta wił ana li zę do ty czą cą
wpły wu pandemii na go spo dar kę i wy ni ki bran ży le asin go wej
w pierw szej po ło wie te go ro ku. W oma wia nym cza sie fir my le -
asin go we udzie li ły łącz ne go fi nan so wa nia na po zio mie 29,8 mld
zł, przy dy na mi ce ryn ku -24% r/r. Po zy tyw na wia do mość pły ną -
ca od le asin go daw ców mó wi o do dat nim wy ni ku ca łe go ak tyw -
ne go port fe la bran ży na ko niec czerw ca 2020 ro ku. (+0,6 % r/r).
– Pan de mia co vid -19 mo że do pro wa dzić do naj więk szej re ce sji
go spo dar czej od lat trzy dzie stych. Ta sy tu acja jest de struk tyw -
na dla glo bal nej go spo dar ki. We dług czerw co wej pro jek cji Mię -
dzy na ro do we go Fun du szu Wa lu to we go glo bal na dy na mi ka PKB
w 2020 ro ku ma wy nieść -5,9%. To zna czą ce od chy le nie w po -
rów na niu z od czy tem za rok 2019 na po zio mie +2,9% czy -0,1%
za rok 2009 – po wie dział Mar cin Nie plo wicz, Dy rek tor ds. Sta ty -
sty ki i Mo ni to ro wa nia Ryn ku Związ ku Pol skie go Le asin gu.
– W re ak cji na po gar sza ją cą się sy tu ację pol skich firm w okre -
sie od po cząt ku kry zy su do koń ca czerw ca 2020 ro ku pol ska
bran ża le asin go wa ob ję ła wa ka cja mi le asin go wy mi po nad 160
tys. przed się bior ców, w od nie sie niu do po nad 360 ty się cy
umów. Ozna cza to, że co pią ta umo wa le asin gu funk cjo nu ją ca
na pol skim ryn ku zo sta ła ob ję ta wa ka cja mi le asin go wy mi
– pod kre śli ła Ewa Łu niew ska, Prze wod ni czą ca Ko mi te tu Wy -
ko naw cze go Związ ku Pol skie go Le asin gu.
Wpływ pan de mii jest wi docz ny w wy ni kach pol skiej bran ży le -
asin go wej. Dy na mi ka fi nan so wa nia udzie lo ne go przez bran żę
w cią gu pierw szych sze ściu mie się cy 2020r. wy nio sła -24% r/r,
przy war to ści no wych kon trak tów na po zio mie 29,8 mld zł.
Po zy tyw na wia do mość pły ną ca od le asin go daw ców mó wi
o do dat nim wy ni ku ca łe go ak tyw ne go port fe la bran ży na ko -
niec czerw ca 2020 roku (+0,6 % r/r). W przy pad ku port fe la ru -
cho mo ści dy na mi ka wy nio sła +0,8% r/r.
W pierwszej po ło wie ro ku przed się bior cy naj czę ściej fi nan -
so wa li po jaz dy lek kie (ma ją ce 46,1% w struk tu rze ryn ku)
oraz ma szy ny i in ne urzą dze nia w tym IT (od po wia da ją ce
za 32,7%). Nie co rza dziej fi nan so wa li środ ki trans por tu cięż -
kie go (18,7 proc. udział w ryn ku) oraz nie ru cho mo ści i in ne
ak ty wa (od po wied nio 1,5% oraz 1%). W port fe lu firm le asin -
go wych prze wa ża ły trans ak cje le asin go we, któ rych sku mu -
lo wa na war tość wy nio sła 25,2 mld zł, a łącz ne trans ak cje
w za kre sie po życz ki wy nio sły 4,6 mld złotych.
A oto jak przedstawiają się tren dy w poszczególnch gru pach.
Po jaz dy lek kie: Po nie wiel kim spad ku udzie lo ne go fi nan so wa -
nia o 2,6% r/r w pierw szym kwar ta le bie żą ce go ro ku, dru gi
kwar tał przy niósł bar dzo wy raź ne po głę bie nie spad ków do -
34,7% r/r. Łącz na dy na mi ka fi nan so wa nia po jaz dów lek kich
za I pół ro cze (-19,6% r/r), w rów nej mie rze wy ni ka ła z fi nan so -
wa nia aut oso bo wych oraz po jaz dów użyt ko wych do 3,5 to ny.
Kwiet nio we za ła ma nie fi nan so wa nia po jaz dów lek kich by ło na -
stęp stwem za mknię cia go spo dar ki, a co za tym idzie bar dzo
istot ne go ogra ni cze nia dzia łal no ści sprze da żo wej sa lo nów de -
aler skich. Wraz z od mra ża niem go spo dar ki przed się bior cy re -
ali zo wa li odło żo ne kon trak ty, co po ka zu ją da ne do ty czą ce re -
je stra cji no wych aut: dy na mi ki (rocz ne) -67,1%, -55,1% oraz -
20,5% dla ko lej nych mie się cy dru gie go kwar ta łu 2020.
- W 2020 ro ku za koń czy się se ria dwudziestu ośmiu lat nie -
prze rwa ne go wzro stu go spo dar cze go (la ta 1992-2019).
Pol ska go spo dar ka w 2020 rok we szła z wy so kim tem pem
wzro stu go spo dar cze go, z bar dzo ni skim bez ro bo ciem.
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– Pan de mia ko ro na wi ru sa za ha mo wa ła roz wój bran ży le asin -
go wej. Jak na tym tle wy pa da bran ża bu dow la na?

– Sek tor ma szyn i urzą dzeń na tle in nych seg men tów ryn ku wy pa da
re la tyw nie naj le piej. Jed nak dy na mi ka je go fi nan so wa nia po pierw -
szym pół ro czu 2020 ro ku jest ujem na i wy no si -12 procent r/r. To, co
jest opty mi stycz nym sy gna łem, to fakt, iż fi nan so wa nie ma szyn
za po mo cą po życz ki mia ło do dat nią dy na mi kę wzro stu i wy nio sło
po nad 6 procent r/r. Bran ża bu dow la na oczy wi ście ucier pia ła
w związ ku z pan de mią, jed nak na tle in nych sek to rów go spo dar ki
wy ni ki firm z sek to ra bu dow la ne go są sta bil ne. Epi de mia nie spo wo -
do wa ła prze rwa nia prac, zwłasz cza tych na du żych bu do wach in fra -
struk tu ral nych, prio ry te to wych dla in we sty cji pu blicz nych. Sprze daż
pro duk cji bu dow la nej w drugim kwar ta le bieżącego roku by ła zbli żo -
na to tej z ro ku 2019, co wska zuj na sta bil ną sy tu ację w sek to rze.

– Czy w zmie nio nej rze czy wi sto ści, w ja kiej ży je my od prze -
szło pół ro ku, branża budowlana od gry wa ona ta ką ro lę jak
uprzed nio? A mo że jej zna cze nie wzro sło?

– Na sza stra te gia za kła da moż li wość do stę pu do fi nan so wa nia dla
przed się bior ców nie za leż nie od oko licz no ści i ko niunk tu ry go spo dar -
czej. Oczy wi ście ob ser wu je my uważ nie ry nek i ba da my je go po trze -
by. Roz wi ja my cy fro we ka na ły do stę pu. Na si klien ci ko rzy sta ją z Por -
ta lu Klien ta – któ ry jest tzw. le asin go wym cen trum do wo dze nia umo -
wą i już dziś więk szość spraw z nią zwią za nych moż na za ła twić zdal -
nie. Do dat ko wo wpro wa dzi li śmy moż li wość pod pi sy wa nia umów cer -
ty fi ko wa nym pod pi sem kwa li fi ko wa nym. Dzię ki te mu fi nan so wa nie
sprzę tu bu dow la ne go le asin giem sta je się no wo cze sne i wy god ne.
Na szym za da niem jest ofe ro wać jak naj lep szy pro dukt przy ogra ni -
cze niu pro ce dur. Za le ży nam, by przed się bior ca uzy skał szyb kie fi -
nan so wa nie, a sprzęt był do star czo ny zgod nie z wy ma ga nia mi. 

– Ja kie pro duk ty i roz wią za nia fi nan so we ofe ru je PKO Le asing
pol skim fir mom z sektora budowlanego?

– Bran ża bu dow la na zaj mu je waż ne miej sce w struk tu rze fi nan so wa -
nych przed mio tów po przez le asing. Pro cen to wy udział w cał ko wi tej
war to ści fi nan so wa nia sprzę tu bu dow la ne go ro śnie, na wet po mi mo
pan de mii. W na szej ofer cie znaj du je się za rów no kla sycz ny le asing
ope ra cyj ny, ja k i po życz ka. De cy zja o fi nan so wa niu przy zna wa na
jest w ra mach pro ce du ry uprosz czo nej. W ofer cie ma my rów nież
pro duk ty w ra mach pro gra mów gwa ran cyj nych Eu ro pej skie go Ban -
ki In we sty cyj ne go – Co sme oraz InnovFin. W przy pad ku pro gra mu
Co sme ofer ta jest prze zna czo na dla przed się bior ców z sek to ra
MŚP, tzn. za trud nia ją cych mniej niż 250 pra cow ni ków, o przy cho -
dach po ni żej 50 mln eu ro bądź su mie bi lan so wej po ni żej 43 mln eu -
ro. Z fi nan so wa nia mo gą sko rzy stać m.in. przed się bior cy nie dy spo -
nu ją cy środ ka mi na wpła tę wstęp ną, bez hi sto rii kre dy to wej bądź
o krót kim okre sie dzia łal no ści (start -upy). Pro gram InnovFin skie ro -
wa ny jest do przed się bior ców speł nia ją cych unij ne kry te ria in no wa -
cyj no ści. Pro gra my te, zwłasz cza w cza sach pan de mii i za wi ro wań
go spo dar czych, mo gą sta no wić bar dzo du ży atut na szej ofer ty.

Piotr Klimczak
dyrektor ds. Rynku Maszyn 

i Urządzeń PKO Leasing

Covid-19 ma negatywny wpływ na wyniki leasingu



Pol ska ma zdy wer sy fi ko wa ną i kon ku ren cyj ną go spo dar kę,
z du żym udzia łem prze my słu w two rze niu PKB (21,9% PKB
w 2019), z ni skim udzia łem naj bar dziej za gro żo nych branż
oraz z re la tyw nie ni skim udzia łem eks por tu to wa rów w two -
rze niu PKB. Rząd uru cho mił bez pre ce den so wy pro gram
po mo co wy. Ale to wszyst ko nie wy star czy, aby unik nąć re -
ce sji. Za kła da my, że dy na mi ka PKB w ca łym 2020 ro ku wy -
nie sie -3,6% – stwier dził Mar cin Nie plo wicz.
Trans port cięż ki: W dwóch pierw szych kwar ta łach br. sek -
tor trans por tu cięż kie go za no to wał spad ki wy no szą ce od po -
wied nio -40,5% r/r za pierw szy i -57,6% r/r za dru gi kwar tał.
Stop nio wa po pra wa dy na mik na stą pi ła w trak cie dru gie go
kwar ta łu: od -70,3% r/r w kwiet niu, do -58,4% r/r w ma ju oraz
-43,7% r/r w czerw cu. Pierw sze pół ro cze za koń czy ło się
spad ka mi w tym seg men cie ryn ku na po zio mie -49,2% r/r.
Naj więk sze spad ki by ły wi docz ne w ob sza rze po wią za nym
z mię dzy na ro do wym trans por tem dro go wym oraz trans por -
tem zbio ro wym. Kry zys zwią za ny z co vid -19 po głę bił spad ki
w sek to rze fi nan so wa nia po jaz dów cięż kich. Jed nak one
roz po czę ły się już w trze cim kwar ta le 2019 roku z uwa gi
na za twier dze nie Pa kie tu Mo bil no ści. Za bar dzo sła be na -
stro je wśród firm trans por to wych od po wia da ją pan de mia
oraz spa da ją ce wo lu me ny prze wo zo we, jed nak to Pa kiet
Mo bil no ści bę dzie czyn ni kiem dia me tral nie zmie nia ją cym
za sa dy funk cjo no wa nia pol skich firm trans por to wych.
Ma szy ny i in ne urzą dze nia w tym IT: Dy na mi ka seg men tu
fi nan so wa nia ma szyn wy nio sła na ko niec czerw ca 2020 ro ku
-7,7% r/r. Ob ser wo wa li śmy re la tyw nie nie wiel kie spad ki
na po zio mie -2,6% r/r dla pierw sze go kwar ta łu oraz -11,4%
dla dru gie go kwar ta łu bieżącego roku. Za uwa żal na by ła po -

pra wa dy na miki w trak cie dru gie go kwar ta łu (od -24,2% r/r
w kwiet niu, do -11,1% r/r w ma ju oraz +2,4% r/r w czerw cu).
Analiza pozwala zauważyć, że znacz nie lep sze wy ni ki le asin -
go daw cy osią gnę li w po życz ce, z uwa gi na wy so ki udział de -
fen syw nych sek to rów (ma szy ny rol ni cze, sprzęt me dycz ny).
Z dru giej stro ny wy raź ne spad ki by ły ob ser wo wa ne w tych sek -
to rach ma szyn, gdzie fi nan so wa nie jest moc no uza leż nio ne
od zmia ny ko niunk tu ry (takimi obszarami są na przykład pro -
duk cja two rzyw sztucz nych i ob rób ka me ta li, po li gra fia, a także
szeroko pojęty sprzęt bu dow la ny).
Naj wyż sze wzro sty fi nan so wa nia ocze ki wa ne są dla sek to ra
ma szyn i IT. Tro chę słab sze, ale wciąż wy raź nie po zy tyw ne
per spek ty wy ry su ją się dla fi nan so wa nia po jaz dów lek kich.
Na nie wiel kim plu sie po zo sta je rów nież pro gno za dla po jaz -
dów cięż kich. Na to miast ne ga tyw ne per spek ty wy dla dal sze go
roz wo ju pro gno zo wa ne są dla fi nan so wa nia nie ru cho mo ści.
Jeżeli chodzi o pro gno zę Zwią zku Pol skie go Le asin gu na ko -
niec roku 2020 to przewiduje ona, że pan de mia co vid -19 oraz
zwią za ne z nią za mknię cie go spo dar ki prze ło żą się na bar dzo
istot ne wy ha mo wa nie tem pa roz wo ju ryn ku w 2020 ro ku. Bran -
ża le asin go wa spo dzie wa się utrzy ma nia ujem nej dy na mi ki
ryn ku w dru giej po ło wie ro ku. Ak tu al nie pro gno zo wa na dy na -
mi ka ryn ku jest wyż sza, niż wska zy wa ły wy ni ki uzy ska ne
za pierw sze czte ry mie sią ce 2020 roku. Sy tu ację dia me tral nie
zmie ni ło szyb kie wdro że nie Tar czy Fi nan so wej dla przed się -
bior ców (75 mld sub wen cji dla mi kro, ma łych i śred nich firm,
w znacz nie mie rze bez zwrot nych). Pro gno za ryn ku le asin gu
na 2020 (-19,3%) jest osta tecz nie po wy żej re kor do wych spad -
ków od no to wa nych w 2009 ro ku pod czas Wiel kie go Kry zy su
Fi nan so we go (wów czas dy na mi ka wy nio sła -30,2%).
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Pre zes Ama go Ma rek Wią cek
py ta ny o cel i ge ne zę po wsta -
nia nie ty po wej ma szy ny od -
po wia da krót ko: – W biz ne sie
trze ba my śleć dłu go fa lo wo
i po dej mo wać opty mal ne de -
cy zje. Jed ną ze spe cja li za cji
Ama go są ma szy ny fun da -
men to we. Re pre zen tu je my
też w Pol sce ko re ań ski kon -
cern Hy un dai. Wnio ski na su -
wa ją się sa me, od dłuż sze go

cza su uwa ża łem, że umie jęt -
nie łą cząc oba fak ty po ku sić
się moż na o stwo rze nie wła -
sne go pro duk tu. Od po wied ni
ku te mu mo ment na stą pił, gdy
za spra wą do fi nan so wa nia in -
we sty cji ko le jo wych zwięk szył
się po pyt na spe cja li stycz ne
ma szy ny dwu dro go we mo gą -
ce pra co wać na to rach. Co -
raz wię cej klien tów zgła sza ło
nam za po trze bo wa nie na te -
go ty pu sprzęt. A my mu sie li -
śmy szyb ko zna leźć spo sób
na spro sta nie tym po trze bom.
Ama go sta nę ło przed dy le -
ma tem. By zre ali zo wać za -

mó wie nia klien tów, kra kow -
ska spół ka mo gła za mó wić
dla nich go to wy pro dukt, zle -
cić je go wy ko na nie fir mie ze -
wnętrz nej, al bo… No wła śnie,
po zo sta wa ło jesz cze opra co -
wa nie kon struk cji i skon fi gu -
ro wa nie ma szy ny wła sny mi
si ła mi. – Zde cy do wa li śmy się
na wy ko rzy sta nie umie jęt no -
ści na szych in ży nie rów. Z na -
szych ob ser wa cji wy ni ka, że

wszy scy „fun da men tow cy”
bu du ją swo je pro duk ty na ba -
zie ko pa rek. Dla cze go więc
my nie mie li by śmy pójść tą
dro gą? Osta tecz nie we wła -
snym za kre sie stwo rzy li śmy
kon struk cję ma szy ny sta no -
wią cej po łą cze nie masz tu
fun da men to we go z ko par ką
gą sie ni co wą. W ten spo sób
otwo rzy li śmy no wy roz dział
w hi sto rii na szej fir my – pod -
kre śla z du mą Ma rek Wią cek.
Dwu dro go wa pa low ni ca czy li
mo bil ny ka far po sa do wio ny
na pod wo ziu gą sie ni co wym, to
pierw sza ma szy na ofe ro wa -

na przez Ama go pod wła -
sną mar ką. Jej głów nym prze -
zna cze niem jest wbi ja nie be to -
no wych pre fa bry ka tów sta no -
wią cych fun da men ty pa lo we
pod słu py ko le jo wej sie ci trak -
cyj nej. – Kon cep cja pa low ni cy
po wsta ła z uwzględ nie niem su -
ge stii użyt kow ni ków. Cho dzi ło
o to, by w jak naj więk szym
stop niu speł nia ła ich ocze ki wa -
nia – tłu ma czy Łu kasz Sta ni -
szew ski, dy rek tor Dzia łu
wiert ni czo -fu da men to we go
w Ama go. Za pew nia tak że,
że zbu do wa na na ba zie ko -
par ki Hy un dai HX235 pa low -
ni ca z ła two ścią po ra dzi so -
bie z wszel ki mi za da nia mi, ja -

kie po sta wi przed nią na wet
naj bar dziej wy ma ga ją cy użyt -
kow nik. Cał ko wi ty cię żar ro -
bo czy ma szy ny do po sa żo nej
w do dat ko we pod wo zie
umoż li wia ją ce po ru sza nie się
po to rach ko le jo wych wy no si
oko ło 44 ton. Ener gia uda ru
to aż 20 kNm, a kąt wy chy le -
nia bocz ne go to ±7 stop ni.

Mak sy mal na dłu gość wbi ja -
ne go pa la mo że się gać na -
wet 5 me trów, a je go mak sy -
mal na śred ni ca wy no si 580
na 400 mi li me trów. Po nad to
ma szy na zo sta ła wy po sa żo -
na w gło wi cę do pa li wier co -
nych w tech no lo gii CFA.
Mak sy mal na śred ni ca pa la
to 600 mi li me trów, a je go
dłu gość to oko ło 7 me trów. 
Pro du cen tem masz tu oraz
mło ta wy ko rzy sta ne go w mo -
bil nej pa low ni cy Ama go jest
re no mo wa na wło ska fir ma
MAIT, któ ra od po nad sześć -
dzie się ciu lat wy twa rza wy so -
kiej ja ko ści ma szy ny i osprzęt
do pa lo wa nia. Ama go od lat
jest przed sta wi cie lem wło -
skiej fir my w Pol sce i do sko -
na le zna jej moż li wo ści. De cy -
zja o wy ko rzy sta niu w kon -
struk cji mo bil nej pa low ni cy
kom po nen tów i pod ze spo łów
MAIT by ła za tem oczy wi sta.
Prze ka za nie ma szy ny użyt -
kow ni ko wi po prze dzi ły wspól -

ne te sty w rze czy wi stych wa -
run kach eks plo ata cyj nych.
Fir mą, któ ra ja ko pierw sza
zde cy do wa ła się na za kup in -
no wa cyj nej ma szy ny, jest
spół ka ODD, od lat spe cja li -
zu ją ca się w ro bo tach in ży nie -
ryj nych zwią za nych z bu do wą
i mo der ni za cją in fra struk tu ry
ko le jo wej. – Po raz pierw szy

MASZYNY BUDOWLANE

Pa low ni ca Ama go spraw dza się na to rach!
Pod czas prac mo der ni za cyj nych na to ro wi sku tuż obok dwor ca ko le jo we -
go Po znań Głów ny prak tycz ny eg za min zda wa ła dwu dro go wa pa low ni ca
skon stru owa na przez kra kow ską spół kę Ama go. In no wa cyj na ma szy -
na po wsta ła na ba zie ko par ki gą sie ni co wej Hy un dai HX235 z do dat ko wym
na pę dem umoż li wia ją cym prze miesz cza nie się po to rach ko le jo wych

W oko li cach dwor ca Po znań Głów ny za po mo cą in no wa cyj nej ma szy ny wbi to 150 pa li
be to no wych sta no wią cych fun da men ty pod słu py ko le jo wej sie ci trak cyj nej

In ży nie ro wie Ama go za sto so wa li w pa low ni cy naj wyż szej ja ko ści pod ze spo ły, ta kie jak
układ jezd ny umoż li wia ją cy jej jaz dę po to rach oraz urzą dze nie bi ją ce fir my MAIT
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za sto so wa li śmy pa low ni cę
Ama go w oko li cach dwor ca
Po znań Głów ny, gdzie re ali zo -
wa li śmy za da nie po le ga ją ce
na wbi ciu 150 pa li be to no -
wych sta no wią cych fun da -
men ty pod słu py ko le jo wej
sie ci trak cyj nej. Za ku pio -
na od Ama go pa low ni ca jest
bar dzo cie ka wą kon struk cją.
Jej sku tecz ność spra wi ła, że
uda ło się nam znacz nie skró -
cić czas wy ko na nia prac. Pla -
nu je my dal szą in ten syw ną
eks plo ata cję ma szy ny. Je -
stem prze ko na ny, że dzię ki
niej bę dzie my mo gli pod jąć
się re ali za cji jesz cze więk szej
licz by za dań – mó wi Zdzi sław
Dęb ski, pre zes spół ki ODD.
Py ta ny o kry te ria wy bo ru ta -
kiej, a nie in nej ma szy ny od -
po wia da: – Zde cy do wa li śmy
się ku pić ma szy nę ofe ro wa ną
przez Ama go nie tyl ko dla te -
go, że prze ko na ła nas przy -
stęp na ce na. Naj waż niej sze
kry te rium sta no wi ła wy so ka
ja kość za sto so wa nych w niej
pod ze spo łów, ta kich jak
choć by układ jezd ny umoż li -
wia ją cy prze miesz cza nie się
po to rach oraz urzą dze nie bi -
ją ce fir my MAIT. Du że zna cze -
nie mia ło tak że na sze za ufa -
nie do ser wi su Ama go, któ ry
przy stę pu je do na pra wy naj -
póź niej w dwa na ście go dzin
od zgło sze nia awarii.
Jak już wspo mnia no, za nim
za kup ma szy ny zo stał sfi na li -
zo wa ny, przy szły użyt kow nik
pod dał ją wy czer pu ją cym te -
stom w na tu ral nym śro do wi -
sku. Był to tak że do sko na ły
po li gon do świad czal ny dla
kon struk to rów Ama go, któ rzy
mo gli spraw dzić w prak ty ce,
co jesz cze jest war te ulep -
sze nia. Te sty po zwo li ły też
le piej do po sa żyć pa low ni cę
w ak ce so ria, któ re pod no szą
nie tyl ko wy daj ność, ale tak -
że bez pie czeń stwo pra cy.
W urzą dze niu bi ją cym za sto -
so wa no na przy kład li ny
o zwięk szo nej wy trzy ma ło ści.
– W cza sie te stów prze ko na li -
śmy się o sku tecz no ści mło ta,
któ ry ude rza ze zwięk szo ną
czę sto tli wo ścią. W efek cie

znacz nie skra ca się czas wbi -
cia pa la. Na tu ral nie jest to
ogrom nym atu tem ma szy ny
Ama go. Po za tym na si ope ra -
to rzy pod kre śla li er go no micz -
ne roz miesz cze nie ele men tów
ste ru ją cych, co spra wia, że
ob słu ga wszyst kich funk cji jest
in tu icyj na i nie wy ma ga prze -
pro wa dza nia dłu go trwa łych
szko leń. Nie kry li za do wo le nia
z kom for to wych wa run ków
pra cy pa nu ją cych w ka bi nie
– in for mu je pre zes Dęb ski.
Fak tycz nie, miej sce pra cy
ope ra to ra wy róż nia się wszel -
ki mi udo god nie nia mi, któ re
mo gą zmi ni ma li zo wać je go
zmę cze nie. Przede wszyst kim
in ży nie ro wie Ama go za dba li
o sku tecz ne od izo lo wa nie miej -
sca pra cy ope ra to ra od ha ła -
su i wi bra cji po wo do wa nych
przez młot ude rze nio wy. 
Ma szy nie pra cu ją cej na to -
rach z uwa gą przy glą dał się
tak że An drzej Dziad ko wiec,
pre zes fir my KAPRIN. Je go
za in te re so wa nie bra ło się
z te go, że to wła śnie pro du ko -

wa ne przez KAPRIN pa le by ły
wbi ja ne na mo der ni zo wa nym
od cin ku to ro wi ska. – Na sza
fir ma od trzy dzie stu lat pro du -
ku je pre fa bry ka ty be to no we
prze zna czo ne przede wszyst -
kim na po trze by bu do wy i mo -
der ni za cji sie ci ka na li za cyj -
nych. Przed dwo ma la ty po -
sze rzy li śmy asor ty ment uru -
cha mia jąc pro duk cję ele men -
tów wy ko rzy sty wa nych w ko -
lej nic twie. Na prze bu do wy wa -
nym od cin ku w po bli żu dwor ca
Po znań Głów ny wbi ja no pro -
du ko wa ne przez nas pa le be -
to no we o dłu go ści od dwóch
i pół do pię ciu me trów. Od po -
dob nych kon struk cji od róż nia
je łu ko wa ty, wy pu kły kształt
koń ców ki, w któ rą ude rza
młot pa low ni cy. Ta ka bu do wa
da je lep sze roz ło że nie sił, co
wpły wa bardzo po zy tyw nie

na efek tyw ność prac – wy ja -
śnia An drzej Dziad ko wiec.
Zda niem Łu ka sza Sta ni szew -
skie go po pyt na ma szy ny
dwu dro go we, któ re są w sta -
nie przy spie szyć i pod nieść
bez pie czeń stwo prac mo der -
ni za cyj nych na szla kach ko le -
jo wych, bę dzie suk ce syw nie
ro snąć. Czy wo bec te go Ama -
go pla nu je zwięk sze nie pro -
duk cji mo bil nych pa low nic?
– Zde cy do wa nie tak, je ste śmy
za in te re so wa ni zwięk sze niem
obec no ści w tym seg men cie
ryn ku. Chce my ofe ro wać pol -
skim fir mom wy so kiej ja ko ści
ma szy ny po zwa la ją ce pra co -
wać za rów no eko no micz nie,
jak i bez piecz nie – pod su mo -
wu je dy rek tor Dzia łu
wiert ni czo -fu da men -
to we go Ama go. 

www.amago.pl

Kon cep cja pa low ni cy Amago po wsta ła z uwzględ nie niem su ge stii użyt kow ni ków.
Cho dzi ło o to, by w jak naj więk szym stop niu speł nia ła ich ocze ki wa nia

Pa le pro du ko wa ne przez KAPRIN wy -
róż nia spe cy ficz ny kształt koń ców ki 

Zastosowanie wózków z zamocowanymi osiami i kołami sprawia, że palownica
staje się pojazdem szynowym stabilnie przemieszczającym się po torowisku
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Z Ka mień ska do Ra dom ska
do wy ko na nia jest 458 ty się cy
me trów kwa dra to wych jezd ni,
czy li oko ło 2,5 po wierzch ni
cał ko wi tej Sta dio nu Na ro do -
we go. Gru bość na wierzch ni
wraz z pod bu do wą be to no wą
wy no si 49 cen ty me trów.
Po uło że niu na wierzch nia
pod da wa na jest uszorst nia -
niu, tak by uzy skać jak naj -
więk szą przy czep ność. Po -
mię dzy sek cja mi mon to wa ne
są dy ble za po bie ga ją ce „kla -

wi szo wa niu” na wierzch ni.
Na jezd niach roz pro wa dza ją -
cych i wia duk tach ukła da -
na jest na wierzch nia bi tu micz -
na. Na od cin ku od Ka mień ska
do Ra dom ska bu do wa ne są
no we wia duk ty, STRABAG
po za bu do wą na wierzch ni
pro wa dzi pra ce na obiek tach
mo sto wych, bu do wa na jest
in fra struk tu ra MOP (Miejsc
Ob słu gi Po dróż nych), mon to -
wa ne ekra ny aku stycz ne, ba -
rie ry sta lo we oraz pro wa dzo -
ne są pra ce wy koń cze nio we
przy hu mu so wa niu skarp
oraz umacnianiu ro wów.

STRABAG jest od po wie dzial -
ny tak że za ukła da nie na -
wierzch ni be to no wej, w ra -
mach współ pra cy z fir mą Bu -
di mex – li de rem kon sor cjum,
na szesnastokilometrowym
od cin ku A od wę zła Tu szyn
do wę zła Piotr ków Try bu nal -
ski. Pra cow ni cy fir my
STRABAG za koń czy li ukła da -
nie na wierzch ni be to no wej
na jezd ni za chod niej od cin ka
A, a obec nie trwa ją pra ce wy -
koń cze nio we – mon to wa ne

są ba rie ry sta lo we i be to no -
we, ekra ny aku stycz ne i wy -
ko ny wa ne jest ozna ko wa nie
po zio me ce lem udo stęp nie -
nia jezd ni za chod niej kie row -
com, tak by po prze ło że niu
ru chu moż na by ło roz po cząć
pra ce na jezd ni wschod niej. 
Do koń ca ro ku bę dzie suk ce -
syw nie prze kła da ny ruch
na no wą jezd nię cią gu głów -
ne go au to stra dy A1, tak by
moż li we by ło roz po czę cie
prac na jezd ni za chod niej,
z któ rej obec nie ko rzy sta ją
kie row cy. Po pra wi to bez pie -
czeń stwo na bu do wa nej dro -

dze. Na jej ca łym, li czą cym
trzy dzie ści dwa ki lo me try, od -
cin ku po wsta ną dwie jezd nie
po trzy pa sy ru chu.
To ko lej ne, po od da nych już
do użyt ko wa nia od cin kach
au to stra dy A1, w któ re za an -
ga żo wa ny jest STRABAG.

W ubie głym ro ku fir ma udo -
stęp ni ła kie row com 52 ki lo -
me try au to stra dy A1 od wę zła
Py rzo wi ce do wę zła Czę sto -
cho wa Pół noc. Rów no cze -
śnie z pra ca mi pro wa dzo ny -
mi na bu do wie A1 STRABAG
re ali zu je obec nie po -
nad 200 ki lo me trów dróg
szyb kie go ru chu w Pol sce. 
STRABAG SE  jest eu ro pej -
skim kon cer nem bu dow la -
nym, li de rem w za kre sie wdra -
ża nia in no wa cyj nych tech no -
lo gii. Fir ma ofe ru je pe łen za -
kres usług bu dow la nych, po -
sia da wy kwa li fi ko wa ną ka drę
in ży nier ską, sto su je wy so kiej
ja ko ści ma te ria ły bu dow la ne,
ma tak że naj now szej ge ne ra -
cji park ma szy no wy. Dzię ki te -
mu mo że re ali zo wać in we sty -

cje – ter mi no wo, na naj wyż -
szym po zio mie pod wzglę -
dem ja ko ści i w naj lep szej ce -
nie. STRABAG ko rzy sta z ca łej
ga my usług ofe ro wa nych
przez wy spe cja li zo wa ne spół -
ki kon cer no we, któ re przej mu -
ją od po wie dzial ność za ich

wy ko na nie, ge ne ru jąc w ten
spo sób war tość do da ną dla
swo ich klien tów. STRABAG
SE osią ga rocz ne ob ro ty
w wy so ko ści oko ło 16 mi liar -
dów eu ro. Kon cern roz sze rza
swo ją dzia łal ność da le ko wy -
kra cza jąc po za gra ni ce Au -
strii i Nie miec. Za po śred nic -
twem sie ci na le żą cych
do nie go spół ek jest obec ny
w wie lu kra jach eu ro pej -
skich i co raz czę ściej re pre -
zen to wa ny na in nych kon ty -
nen tach.  W Pol sce Gru pa
STRABAG dzia ła od ro -
ku 1987. Przy za trud nie niu po -
nad 6.500 pra cow ni ków rocz -
ne ob ro ty Gru py wy -
no szą po nad czte ry
mi liar dy zło tych. 

MASZYNY BUDOWLANE

STRABAG – ukła da nie na wierzch ni be to no wej na au to stra dzie A1 
W ra mach kon trak tu re ali zo wa ne go w for mu le „pro jek tuj i bu duj” po wsta je dwu jez dnio wy od ci -

nek au to stra dy A1 od wę zła Ka mieńsk (bez wę zła) do wę zła Ra dom sko (z wę złem). Re ali zo wa ny
w tech no lo gii be to no wej, mierzący 16,7 ki lo me tra od ci nek C bę dzie miał po trzy pa sy ru chu
w obu kie run kach. Po wsta nie też siedemnaście obiek tów in ży nier skich i trzy MOP-y. W cią gu
dro gi zo sta ną prze bu do wa ne punkty kolizyjne z sie cią ga zo wą, wod ną, ener ge tycz ną i te le ko mu -
ni ka cyj ną. Do dat ko wo po wsta ną przej ścia dla zwie rząt i prze pu sty o funk cji eko lo gicz nej

www.strabag.pl

Gru bość na wierzch ni wraz z pod bu do wą be to no wą, któ ra po uło że niu pod da wa na jest
pro ce so wi uszorst nia nia wy no si czter dzie ści dzie więć cen ty me trów 

Oddanie do użytku odcinka od Ka mień ska do Ra dom ska wymaga wy ko na nia 458 ty się cy
me trów kwa dra to wych jezd ni oraz wiaduktów i infrastruktury MOP
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Dwie ko par ki ZX300L C -7 wy -
ko rzy sty wa ne są przy bu do -
wie i mo der ni za cji in fra struk -
tu ry wo do cią go wej w za -
chod niej Kum brii. Eks plo atu -
ją ca je fir ma po cząt ko wo pra -
co wa ła ja ko pod wy ko naw ca
przy od wod nie niach po obu
stro nach głów ne go ru ro cią -
gu. Po ukoń cze niu za sad ni -
cze go za da nia zaj mu je się
na no sze niem wierzch niej
war stwy gle by na tra sie prze -
bie gu ru ro cią gu, co ma
na ce lu przy wró ce nie grun -
tów rol nych do ich na tu ral ne -
go sta nu. Du ża część ro bót
mu sia ła zo stać wy ko na na
na po lach w okre sie wio sen -
no -let nim, co wią za ło się
z ko niecz no ścią zma ga nia
się z trud ny mi wa run ka mi te -
re no wy mi. Po ukoń cze niu in -
we sty cji wo da pit na po bie ra -
na z uję cia na je zio rze Thirl -
me re roz pro wa dza na bę dzie
trzydziestokilometrowym ru -
ro cią giem. Po wsta nie też li nia
prze sy ło wa ście ków do miej -
sco wej oczysz czal ni.
Je den z ope ra to rów DMJ Dra -
ina ge, Ro ger Kni pe, ma ją cy
po nad trzy dzie sto let nie do -
świad cze nie w za wo dzie jest
pod wra że niem ko par ki
ZX300L C -7: – Wi dać wy raź -
nie, że ma szy na zo sta ła za pro -
jek to wa na z my ślą o ope ra to -
rze. Jest bar dzo wy god -
na i prze my śla na. Zwięk szo ny
ob szar oczysz cza nia wy cie -
racz ki jest wspa nia łym roz wią -
za niem po pra wia ją cym wi -
docz ność. Jest ona nie zrów -
na na. Dzię ki bez prze wo do wej
ko mu ni ka cji Blu eto oth nie mu -
szę za trzy my wać ma szy ny,
aby ode brać te le fon. Fo tel jest
bar dzo wy god ny, po do ba mi
się spo sób, w ja ki zo stał zin te -
gro wa ny z kon so lą ob słu go -
wą. Mam du żo miej sca na no -

gi, nie je stem na ra żo ny na ha -
łas i wi bra cje. Mo ni tor w ka bi -
nie jest do sko na le wi docz ny,
czytelny in ter fejs pa ne lu ste ro -
wa nia uła twia zaś ob słu gę
wszyst kich funk cji. Szcze gól -
nie po do ba mi moż li wość ob -
ser wa cji ob sza ru wo kół ma -
szy ny z trzech ka mer. 
Ro ger Kni pe uwa ża, że ko par -
ka ZX300L C -7 jest wprost
stwo rzo na do ro bót ziem nych

i ni we la cji. Na wet na ko niec
cięż kiej dniów ki nie od czu wa
zmę cze nia, co zda rza ło się
wcze śniej, gdy pra co wał
na in nej ma szy nie. Je go zda -
niem ko par ki Hi ta chi są
znacz nie lep sze, po nie waż
ich układ hy drau licz ny umoż -
li wia pre cy zyj ne ma new ry. 
Dru gi z ope ra to rów, Jo na than
Bro oks w peł ni zga dza się
z opi nia mi swo je go ko le gi

w aspek cie kom for tu i bez -
pie czeń stwa. – Od pra -
wie czter dzie stu lat je stem
operatorem ma szyn bu dow la -
nych. Pra co wa łem do tych czas
na róż nych ko par kach Hi ta chi.
Za czy na łem na EX200, a ostat -
nio pra co wa łem na ZX3 50.
Mo im zda niem żad na z nich
nie moż na rów nać się z ma -
szy na mi se rii Za xis.
Zda niem Jo na tha na Bro ok sa
naj więk szą za le tą no wej ko -
par ki jest kom fort ka bi ny,
zwłasz cza fo te la. Miej sce pra -
cy ope ra to ra zo sta ło do sko -
na le wy ci szo ne i od izo lo wa ne
od wi bra cji. Wszyst kie ele -
men ty ob słu go we roz miesz -
czo no w zgo dzie z za sa da mi
er go no mii. – Pra cu je mi się
kom for to wo, mam wszyst ko
przed ocza mi. Nie mu szę się
ob ra cać, aby się gnąć do każ -
de go z prze łącz ni ków. Włącz -
nik wy cie racz ki na joy stic ku to
bar dzo do bry po mysł, prak -
tycz ne roz wią za nie, z ja kim
nie spo tka łem się ni gdy wcze -
śniej – tłu ma czy operator.
Po zy tyw ne opi nie na te mat
no wych ko pa rek ZX300 LC -7
nie za ska ku ją. Hi ta chi
od daw na an ga żu je się
w stwo rze nie ide al ne go śro -
do wi ska pra cy dla ope ra to -
rów swych ma szyn. Cel osią -
ga ofe ru jąc wy jąt ko wo prze -
stron ną ka bi nę, ogra ni cza jąc
po ziom do cie ra ją ce go do jej
wnę trza ha ła su i zmniej sza jąc
o dwa dzie ścia pro cent szko -
dli we wi bra cje w w po rów na -
niu z ko par ka mi po przed niej
ge ne ra cji. Dla Hi ta chi bez pie -
czeń stwo i kom fort ope ra to ra
są prio ry te tem, dla te go wła -
śnie tak wiel ki na cisk po ło żo -
no na stwo rze nie
speł nia ją cej te wa -
run ki ka bi ny. 

Nie zrów na ny kom fort ka bi ny ko pa rek Hi ta chi Za xis -7
Ko par ki gą sie ni co we naj now szej ge ne ra cji Hi ta chi Za xis -7 tra fi ły na ry nek bry tyj ski. Pierw sze
z ma szyn eks plo ato wa ne są przez fir mę DMJ Dra ina ge spe cja li zu ją cą się w ro bo tach me lio ra -
cyj nych i od wad nia niu grun tów. Pierw szym za da niem dla dwóch śred nich ko pa rek ZX300 LC -7
by ła pra ca przy bu do wie gi gan tycz ne go wo do cią gu w hrab stwie Kum bria, bę dą cym jed nym
z naj po pu lar niej szych re gio nów wy po czyn ko wych na terenie Wiel kiej Bry ta nii

www.kiesel-poland.pl

Do sko na ły wi dok na ca ły ob szar ro bo czy zwięk sza bez pie czeń stwo ope ra to ra
i osób znaj du ją cych się w po bli żu ma szy ny 

Ko par ki wy ko rzy sty wa ne są tak że do na no sze nia wierzch niej war stwy gle by na tra -
sie prze bie gu ru ro cią gu, co ma na ce lu re kul ty wa cję grun tów rol nych 



– Mnie mam, że jest Pan szczę śli wym czło wie kiem…
– Co skła nia Pa na do ta kie go prze ko na nia?

– Pań skie sło wa. Po wie dział Pan kie dyś, że żu ra wie wie -
żo we to za rów no Pań ski za wód, jak i hob by. 
– Nie opo nu ję, pra wie ca łe mo je ży cie za wo do we po świę ci łem
żu ra wiom wie żo wym i za wsze przy no si ło mi to du żo sa tys fak -
cji. Czter dzie ści lat pro jek to wa nia i opra co wy wa nia kon struk cji
żu ra wi, pra ca w za wo dzie, któ ry jest zgod ny z kie run kiem mo -
ich stu diów to na praw dę szczę śli wy czas. Szczę śli wy tak że
dla te go, że przez te czter dzie ści lat sta le się roz wi ja łem.

– Pol ski prze mysł ma szyn i sprzę tu dla bu dow nic twa
prak tycz nie nie ist nie je. Co skło ni ło Pa na do pój ścia
pod prąd? W ta kich re aliach wraz ze wspól ni ka mi za ło żył
Pan w Pol sce fir mę pro du ku ją cą żu ra wie wie żo we…
– Czy pol ski prze mysł ma szyn bu dow la nych rze czy wi ście nie
ist nie je? Nie zga dzam się z tą te zą. W Pol sce jest wie lu pra cu -
ją cych dla prze my słu ma szyn bu dow la nych, dzia ła też du żo
firm pro du ku ją cych mniej szy lub więk szy sprzęt bu dow la ny.
Do pod ję cia de cy zji o roz po czę ciu pro duk cji żu ra wi wie żo wych
w Pol sce skło ni ło mnie wie le czyn ni ków. Z pew no ścią naj waż -
niej szym z nich by ło spo tka nie od po wied nich lu dzi. Osób mło -
dych, któ re chcia ły pod jąć się te go bar dzo trud ne go za da nia.

– Wy da je się, że Pol ska to bar dzo do bry ry nek dla pro du -
cen tów żu ra wi wie żo wych. Bo ga te tra dy cje pro duk cji ta -
kich ma szyn i bu do wa nia za ich po mo cą, sto sun ko wo
ma łe na sy ce nie sprzę tem ozna cza ją ce ko niecz ność
więk sze go zme cha ni zo wa nia pla ców bu do wy mo gą za -
chę cać do za in we sto wa nia w pro duk cję…
– Prze słan ki, o któ rych mó wi my, ta kie jak na sy ce nie ryn ku czy
sto pień me cha ni za cji pla ców bu do wy, to jed no. Waż ną kwe -
stią są tak że ro sną ce kosz ty pra cy i brak lu dzi na bu do wach.
Pa mię tać rów nież na le ży, że na sy ce nie żu ra wia mi wie żo wy mi
pol skich pla ców bu do wy w po rów na niu z in ny mi kra ja mi Unii
Eu ro pej skiej to mniej niż pięt na ście pro cent. 

– Czy to jed nak wy star cza ją ce prze słan ki do bi cia się
o pol ski ry nek z za gra nicz ny mi po ten ta ta mi?
– W mo im prze ko na niu głów nym czyn ni kiem da ją cym szan sę
na suk ces eko no micz ny na sze go przed się wzię cia jest fakt, że
wszy scy wiel cy pro du cen ci żu ra wi wie żo wych nie któ re ze swo -
ich pro duk tów w dzie wię ciu pro cen tach wy twa rza ją w Pol sce.
Na sza naj więk sza prze wa ga to moż li wość stu pro cen to wej ob -
słu gi klien tów po pol sku. Dru gim, bar dzo waż nym czyn ni kiem
jest to, że wszyst kie te wiel kie fir my dźwi ga ją na swo ich bar -
kach ba gaż hi sto rii, a to kosz tu je. 

– Czy w wy pad ku Kru piń ski Cra nes ma my do czy nie nia
z fa bry ką, czy też – pro szę wy ba czyć sfor mu ło wa nie
– ma nu fak tu rą, w któ rej, w za leż no ści od po py tu, wy twa -
rza ne są po je dyn cze sztu ki żu ra wi.
– Nie ob ra zi my się, je że li ktoś na zwie nas ma nu fak tu rą.
Od cze goś trze ba prze cież za cząć. To jest jak to cze nie ku li ze
śnie gu, by osią gnę ła im po nu ją ce roz mia ry, nie zbęd ny jest
czas. My tak że jesz cze tro chę go po trze bu je my. Kon stru owa ne

przez nas żu ra wie są przy sto so wa ne do zro bo ty zo wa nej pro -
duk cji. Ob ser wu jąc wzrost kosz tów pra cy, a zwłasz cza co raz
bardziej do tkliw y brak od po wied nio wy kwa li fi ko wa nych pra -
cow ni ków, uwa ża my in we sty cje w robotyzację pro duk cji za ko -
niecz ną. W ten spo sób bę dzie my mo gli w każ dej chwi li zwięk -
szyć na sze moż li wo ści pro duk cyj ne. W ta ki spo sób nasz
pierw szy mo del, KR90, jest w chwili obecnej pro du ko wa ny
przez na sze go part ne ra w Ma ło pol sce. 

– Osią gnię cie po wta rzal nej ja ko ści jest trud ne dla każ -
de go pro du cen ta. Od ja kie go pu ła pu mo że my mó wić, że
Kru piń ski Cra nes uru cho mił seryjną pro duk cję? 
– Se ryj na to zna czy cią gła pro duk cja. Wszy scy wiel cy pro du cen -
ci żu ra wi wie żo wych mó wią o se ryj nej pro duk cji na wet
przy trzech sztu kach na rok. Żu raw to ol brzy mia ma szy na, za bie -
ra ją ca du żo miej sca i bar dzo ka pi ta ło chłon na w pro duk cji. My
już od pierw sze go mo de lu kon stru uje my i or ga ni zu je my pro duk -
cję tak, aby bez tru du pod no sić licz bę wy twa rza nych żu ra wi. 

– Nie wy star czy stwo rzyć miej sce pro duk cji, za trud nić
lu dzi i sto so wać pod ze spo ły od re no mo wa nych do staw -
ców, by otrzy mać per fek cyj ny pro dukt fi nal ny…
– W peł ni zga dzam się z ta kim stwier dze niem. Z mo je go wie lo let -
nie go do świad cze nia naj waż niej sze jest opa no wa nie tech no lo gii
pro duk cji wy ro bu fi nal ne go. Wbrew po zo rom nie mó wię tu taj tyl -
ko o tech ni ce i ja ko ści. Są to istot ne aspek ty, ale du żo waż niej sze
jest opa no wa nie i utrzy ma nie we wła snych rę kach cy klu ży cia
pro duk tu. Na ten cykl skła da się wszyst ko to, cze go w po ko mu ni -
stycz nej Pol sce nie zna li śmy. Mam tu na my śli ana li zę po trzeb
ryn ku, mar ke ting, in ży nie rię fi nan so wą, me to dy sprze da ży, utrzy -
ma nie sta łych kon tak tów z klien ta mi, ob słu gę po sprze da żo wą,
re cy kling i wie le in nych, sta le zmie nia ją cych się uwa run ko wań.
Krót ko mó wiąc, sam do bry pro dukt nie wy star czy. Na szą dzia łal -
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Najważniejszy jest człowiek!
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Roz mo wa z Ja ckiem Kru piń skim, 
współ wła ści cielem i głównym konstruktorem

fir my Kru piń ski Cra nes 



ność też roz po czę li śmy od za trud nie nia lu dzi, ale nie sprze daw -
ców i nie pra cow ni ków pro duk cji. Za czę li śmy od zbu do wa nia
dzia łu kon struk cyj ne go, sku pi li śmy w nim wspa nia łych mło dych
lu dzi, któ rzy po krót kim cza sie opa no wa li za sa dy dzia ła nia i są
w sta nie kon stru ować do sko na łe żu ra wie. Bez stwo rze nia ta kie -
go „mó zgu” żad na fir ma nie ma przy szło ści.

– Czy Pań skim pier wot nym za my słem by ło skon stru owa -
nie żu ra wia dla pol skich firm bu dow la nych? Ja kie ce chy
mu si mieć żu raw, któ ry naj le piej spraw dzi się w re aliach
pol skich pla ców bu do wy?
– Pol skie fir my bu dow la ne to jed no cze śnie fir my eu ro pej skie,
a nie któ re z nich na wet świa to we. Dzia ła ją one glo bal nie, a nie
lo kal nie. A żu raw, któ ry spraw dzi się w Pol sce, spraw dzi się
wszę dzie. Oczy wi ście w kon struk cji na szych żu ra wi uwzględ ni -
li śmy su ge stie prze ka zy wa ne nam w wie lu roz mo wach z ope ra -
to ra mi, mon te ra mi czy kon ser wa to ra mi żu ra wi. Prze pro wa dzi li -
śmy rów nież ana li zy in ten syw no ści pol skich pla ców bu do wy,
no i oczy wi ście w peł ni re ali zu je my obo wią zu ją ce prze pi sy do -
ty czą ce bez pie czeń stwa i kom for tu pra cy na żu ra wiach wie żo -
wych. Ce chy wy róż nia ją ce na sze żu ra wie to ni skie kosz ty trans -
por tu, ła twość mon ta żu, ci cha pra ca i ni skie zu ży cie ener gii. Za -
wsze, na wszyst kich eta pach kon struk cji i pro duk cji, wy cho dzi -
my z za ło że nia, że naj waż niej szy jest czło wiek, dla te go na sze
żu ra wie wy po sa ża my w ka bi nę o bar dzo wy so kim kom for cie.
Jest spo ro więk sza niż w żu ra wiach kon ku ren cji. Do bra izo la cja
w po łą cze niu ze sta no wią cym wy po sa że nie stan dar do we ukła -
dem kli ma ty za cji i ogrze wa nia po zwa la nam speł nić prze pi sy
okre śla ją ce stan dard miej sca pra cy ope ra to ra. 

– Pań skie do ko na nia w kon struk cji żu ra wi wie żo wych,
za awan so wa na tech no lo gia, wy so ka ja kość pro duk cji
oraz od po wied ni ka pi tał spra wia ją, że fir ma Kru piń ski
Cra nes mo że z po wo dze niem za ist nieć na wet na naj bar -
dziej wy ma ga ją cych ryn kach. My śli cie o eks por cie?
– Ma jąc naj no wo cze śniej sze pro duk ty oczy wi ście my śli my tak -
że o eks por cie, roz ma wia my z od bior ca mi w ta kich kra jach, jak
Niem cy, Wiel ka Bry ta nia czy Ho lan dia. Za in te re so wa nie jest
du że, ale aby osią gnąć suk ces w eks por cie, mu si my naj pierw
spo ro za in we sto wać. Eks port to przede wszyst kim za pew nie -
nie jak naj lep szej ob słu gi klien tom, mu si my otwo rzyć biu ra
w kra jach od bior ców, wy szko lić per so nel, za pew nić czę ści za -
mien ne i ob słu gę in ży nie ryj ną. 

– Po ten ta ci wśród pro du cen tów żu ra wi wie żo wych do -
strze gli Kru piń ski Cra nes i wy da ją się trak to wać pol ską
fir mę bar dzo po waż nie. Ma ją się cze go oba wiać?
– My ślę, że za chod ni pro du cen ci jesz cze nie wi dzą w nas za -
gro że nia i je stem prze ko na ny, że prę dzej się z ni mi „do ga da -
my” niż bar dzo eks pan du ją cy Chiń czy cy. 

– Pan de mia ko ro na wi ru sa zni we czy ła wie le am bit nych
pla nów. Jak da je cie so bie z nią ra dę, ja kie są ce le fir my
na naj bliż szą i dal szą przy szłość? 
– Pan de mia nas nie co za ha mo wa ła je że li cho dzi o wzrost pro -
duk cji. Mi mo wszel kich prze ciw no ści ca ły czas peł ną pa rą pra -
cu je my nad roz wo jem kon struk cji żu ra wi. Przy go to wu je my no -
we mo de le i umac nia my nasz wła sny know how. War tość na -
szej fir my to oczy wi ście tak że do ku men ta cja pro duk cyj na żu ra -
wi, które już wdro ży li śmy do pro duk cji al bo za cznie my w naj -
bliż szym cza sie pro du ko wać. 

– Wspo mniał Pan o dą że niu do ro bo ty za cji pro duk cji.
Czy to wła ści wa kon cep cja na trud ne cza sy?. Mo że
oszczęd no ści, któ re po czy nić moż na re zy gnu jąc z ro bo -
ty za cji po zwo lą le piej kon ku ro wać z po ten ta ta mi na mię -
dzy na ro do wych ryn kach? 
– Jak już po wie dzia łem, wszyst kie na sze kon struk cje są przy -
go to wa ne do spa wa nia za po mo cą ro bo tów. My śląc lo gicz nie,
nie ma al ter na ty wy dla zro bo ty zo wa nej pro duk cji. W chwi li
obec nej jesz cze nas nie stać na robotyzację, ale naj póź niej
za dwa la ta ją wdro ży my. Zro bo ty zo wa ne spa wa nie ozna cza
du żo lep szą ja kość i niż sze kosz ty pro duk cji. Oczy wi ście
przy za ło że niu, że bę dzie my w sta nie za ra biać co raz wię cej. 

– Jest Pan uzna nym kon struk to rem żu ra wi, au to ry te tem
w ska li świa to wej. Po świę cił Pan żu ra wiom ca łe za wo -
do we ży cie. Skąd właściwie wzię ło się Pań skie za in te re -
so wa nie ty mi ma szy na mi? 
– Wła ści wie za czę ło się jak mia łem kil ka lat, by ły to la ta pięć -
dzie sią te ubie głe go wie ku. Pol ska by ła od bu do wy wa -
na po woj nie, a do oko ła bu dów stawiano żu ra wie wie żo we. Te
ma szy ny za fa scy no wa ły mnie i tak już to zo sta ło. Co war to
pod kre ślić, wszyst kie żu ra wie na tam tych bu do wach by ły pol -
skiej pro duk cji. No i oczy wi ście chcia łem pra co wać na takich
ma szy nach. Stu dio wa łem na kie run ku Dźwi gni ce i Prze no śni ki.
W pierw szej pra cy mia łem już do czy nie nia z dźwi gni ca mi. 

– Ope ra to rzy żu ra wi po zo sta ją zde cy do wa nie w cie niu.
Być mo że nie są do strze ga ni, bo pra cu ją po za za się -
giem na sze go wzro ku, na zbyt du żej wy so ko ści… 
– W na szej roz mo wie po ru sza łem już czę ścio wo te mat ope ra to -
rów żu ra wi. Są to w mo im od czu ciu naj bar dziej nie do ce nia ni
pra cow ni cy na bu do wie. Na szczę ście już co raz wię cej roz sąd -
nych kie row ni ków bu dowy, któ rzy do brze wie dzą, że spo sób
pra cy ope ra to ra żu ra wia mo że bu do wę przy spie szyć lub bar dzo
opóź nić. Li cząc kosz ty sa me go ka pi ta łu od kil ku ty go dnio we go
opóź nie nia i po rów nu jąc je z kosz ta mi żu ra wia i ope ra to ra na -
tych miast wi dzi my, że opła ca się in we sto wa nie w no wy sprzęt
i po wie rze nie go do bre mu ope ra to ro wi. Dla te go na szym ce lem
jest dać mu do rę ki od po wied nie na rzę dzie, żu raw bez piecz ny,
nie za wod ny i no wo cze sny. Po pro stu ta ki, na któ rym osiem go -
dzin pra cy nie bę dzie mor dę gą. Po dam tyl ko je den przy kład te -
go, w ja ki spo sób urze czy wist nia my te dą że nia. Wy cią gnę li śmy
wnio ski z roz mów prze pro wa dza nych z ope ra to ra mi żu ra wi i kie -
row ni ka mi bu do wy. Do kład nie prze ana li zo wa li śmy czyn ni ki mo -
gą ce ogra ni czyć za cho ro wa nia wśród ope ra to rów. Jed ną z ty -
po wych cho rób za wo do wych oka za ły się zwy rod nie nia krę go -
słu pa. Ope ra tor żu ra wia pra cu je bo wiem sie dząc w po chy lo nej
do przo du po zy cji. Po kon sul ta cji z or to pe da mi za sto so wa li śmy
opcję prze sta wie nia opar cia fo te la w po zy cję ho ry zon tal ną.
W cza sie przerw tech no lo gicz nych ope ra tor zy skał moż li wość
po ło że nia się w fo te lu i od cią że nia krę go słu pa.

– Czy stwo rzył Pan per fek cyj ną ma szy nę, na któ rej sam
chciał by Pan pra co wać?
– Za wsze sta ram się dą żyć do per fek cji, za pew niam że na sze
biu ro kon struk cyj ne bę dzie kre owa ło co raz lep sze i co raz no -
wo cze śniej sze żu ra wie wie żo we. Chciał bym pra co wać
na wszyst kich żu ra wiach, któ re kon stru owa łem, ale nie ste ty nie
mo gę, bo nie mam upraw nień ope ra to ra. 

Roz ma wiał: Ja cek Ba rań ski
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– Wa run ki, w ja kich przy cho dzi
pra co wać ope ra to rom żu ra wi
wie żo wych nie na le żą do naj -
ła twiej szych. Jed nak dzię ki
wpro wa dzo ne mu przed dwo -
ma la ty roz po rzą dze niu do ty -
czą ce mu BHP przy ob słu dze
żu ra wi wie żo wych i szyb ko -
mon tu ją cych, dia me tral nie się
po pra wi ły – mó wi rzecz nik
Pra so wy Związ ku Za wo do we -
go Wspól no ta Pra cy Ry szard
Tom czyk. Wska zu je on
przy tym na za pis o do pusz -
czal nym za kre sie tem pe ra tu -
ry, w ja kim ope ra tor mo że
wy ko ny wać pra cę w ka bi nie.
Wpro wa dze nie go w ży cie
spra wi ło, że fir my wy naj mu ją -
ce żu ra wie zo sta ły zmu szo ne
do wła ści we go za dba nia
o ży cie i zdro wie swo ich pra -
cow ni ków. – Przed tem ka bi -
na żu ra wia w le cie zmie nia ła
się w pie kar nik, a w zi mie
w za mra żal nik. W upal ne, let -
nie dni tem pe ra tu ra w ka bi nie,
któ ra kon struk cją tyl ko w nie -
wiel kim stop niu róż ni się
od szklar ni, po tra fi ła osią gnąć
na wet do 50°C – do da je Ry -
szard Tom czyk.
Obec ne za pi sy praw ne wpro -
wa dzo ne w ży cie dzię ki sta ra -
niom ZZ Wspól no ta Pra cy
do pro wa dzi ły do te go, że
w więk szo ści żu ra wi eks plo -
ato wa nych na te re nie Pol ski
za mon to wa no kli ma ty za cję.
Po upo ra niu się z pro ble mem
tem pe ra tu ry przed ZZ Wspól -
no ta Pra cy sta nę ło ko lej ne
wy zwa nie. Związ ko wi eks per -
ci do ra dza ją opra co wu ją cym
Ko deks Pra cy na Wy so ko -
ściach – sta no wią cy zbiór re -
ko men da cji i prze pi sów, któ -
re ma ją za gwa ran to wać bez -
pie czeń stwo pra cy każ de go
ope ra to ra żu ra wia wie żo we -
go. – Wraz z gru pą in ter dy scy -
pli nar nych eks per tów opra co -

wu je my za rów no pro ce du ry
ewa ku acji, jak i sa mo ewa ku -
acji ope ra to rów. Cho dzi o to,
by każ da oso ba pra cu ją ca te
kil ka dzie siąt me trów nad zie -
mią mo gła czuć się pew nie.
Być prze ko na na, że w ra zie
nie bez pie czeń stwa ist nie ją
pro ce du ry i na rzę dzia, któ re
po zwo lą bez piecz nie spro wa -
dzić ją na zie mię – tłu ma czy
rzecz nik ZZ Wspól no ta Pra cy. 

Wska zu je też, że po za zły -
mi wa run ka mi w ka bi nach
naj więk szym za gro że niem
dla ope ra to rów żu ra wi są…
oni sa mi. – Na sze ana li zy wy -
ka za ły, że szko le nie ope ra to -
rów stoi na za stra sza ją co ni -
skim po zio mie. Nie bra ku je
też pseu dosz ko le nio wych

ośrod ków, któ re obie cu ją
zda nie eg za mi nu po jed no -
dnio wym kur sie, a swe dzia -
ła nia ogra ni cza ją do wy peł -
nia nia blan kie tów upraw nień.
Ope ra tor z ele men tar ny mi
bra ka mi w umie jęt no ściach,
bez do świad cze nia sta no wi
za gro że nie nie tyl ko dla sie -
bie sa me go, ale in nych osób
prze by wa ją cych na bu do wie
– alar mu je Ry szard Tom czyk.

By prze ciw dzia łać te mu groź -
ne mu pro ce de ro wi ZZ Wspól -
no ta Pra cy wspie ra ny
przez me ce nas Sa bri nę Ma -
na -Wa la sek na wią zał współ -
pra cę z gru pą ro bo czą
do spraw stan da ry za cji i cer -
ty fi ka cji w bu dow nic twie. Pre -
zen tu jąc swo je sta no wi sko

ZZ Wspól no ta Pra cy wska zu -
je pro blem ni skich kwa li fi ka cji
ope ra to rów wcho dzą cych
do pie ro do za wo du. Zwią zek
pra cu je nad roz wią za nia mi,
któ re w nie da le kiej przy szło -
ści mo gą za pew nić pod nie -
sie nie kwa li fi ka cji ope ra to rek
i ope ra to rów żu ra wi za czy na -
ją cych do pie ro swo ją pra cę. 
Prze wod ni czą cy Związ ku Za -
wo do we go Wspól no ta Pra cy,
Ar ka diusz Hil ler zwra ca z ko -
lei uwa gę na pil ną po trze bę
wpro wa dze nia prze pi sów wy -
mu sza ją cych in sta lo wa nie
na żu ra wiach urzą dzeń re je -
stru ją cych czas pra cy ope ra -
to ra. – Ge ne ral ni wy ko naw cy
i fir my świad czą ce usłu gi ope -
ra tor skie na gmin nie i umyśl nie
ła mią prze pi sy. Ustęp 19 Roz -
po rzą dze nia mi ni stra przed -
się bior czo ści i tech no lo gii
w spra wie bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy przy ob słu dze
żu ra wi, brzmi bo wiem jed no -
znacz nie: „Czyn no ści ope ra -
to ra wy ko ny wa ne od cza su
wej ścia na żu raw do cza su
zej ścia z żu ra wia nie mo gą
być wy ko ny wa ne dłu żej niż
przez osiem go dzin na do bę”.
Mi mo to otrzy mu je my ma sę
za wia do mień od ope ra to rów,
że pra co daw cy wy mu sza ją
na nich fał szo wa nie książ ki
dy żu rów, tak by w wy pad ku
kon tro li wpro wa dzić Pań stwo -
wą In spek cję Pra cy w błąd.
Na pa pie rze ope ra tor pra cu je
osiem go dzin dzien nie,
a w rze czy wi sto ści je go zmia -
na trwa na wet do kil ku na stu
go dzin. Wpro wa dze nie ta cho -
gra fów po zwo li ło by wy eli mi -
no wać ten prze stęp czy pro ce -
der – mó wi Ar ka diusz Hil ler. 
Zwią zek Za wo do wy Wspól no -
ta Pra cy za mie rza sku pić się
na szko le niu per so ne lu ob słu -
gu ją ce go żu ra wie i wpa jać za -
sa dy BHP obo wią zu ją ce
przy pra cach dźwi go wych.
Zwią zek chce uświa da miać
lu dzi, że prze pi sy nie są po to,
by utrud niać im wy ko ny wa -
nie za dań, ale po to,
by chro nić ich ży cie
oraz zdro wie.

MASZYNY BUDOWLANE

Ope ra tor żu ra wia – trud ny za wód pełen wyzwań
Ope ra to rem żu ra wia wie żo we go mo że być oso ba po sia da ją ca ku te mu od -
po wied nie pre dys po zy cje. Opa no wa na, rze tel na, do kład na. Ma ją ca sil ną
psy chi kę po zwa la ją cą ra dzić so bie ze stre sem. Waż na jest tak że ogól na
spraw ność fi zycz na, wszak nie na le żą ce do naj prze stron niej szych miej sce
pra cy ope ra to ra za wie szo ne jest kil ka dzie siąt me trów nad zie mią

www.wspolnota-pracy.pl

Operatorzy żurawi wieżowych należą do naj bar dziej nie do ce nia nych pra cow ni ków
placu bu do wy. ZZ Wspólnota Pracy angażuje się mocno, by to zmienić
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Lie bherr da je na byw com swych
żu ra wi moż li wość wy bo ru stan -
dar du miej sca pracy ope ra to ra.
Zmo der ni zo wa na ka bi na do -
stęp na jest bo wiem aż w trzech
wer sjach róż nią cych się po zio -
mem wy po sa że nia. Pierw szą
z nich jest mo del pod sta wo wy
LiCAB Ba sic, dru gą zaś sta no -
wi LiCAB Air z kli ma ty za cją, a
wer sja trze cia to naj wyż szej
kla sy ka bi na LiCAB AirPlus
z ukła dem kli ma ty za cji, po -
dwój nym oszkle niem i od chy la -
ny mi oknami bocz ny mi uła twia -
ją cy mi prze wie trza nie wnę trza.
No wa ka bi na we wszyst kich
trzech wer sjach sta ła się ob -
szer niej sza, dzię ki prze my śla -
ne mu roz miesz cze niu ele -
men tów ob słu go wych zy ska ła
tak że na kom for cie. Kon struk -
to rzy Lie bher ra w swych po -
czy na niach po zo sta li tu wier ni
naj now szym zdo by czom er -
go no mii. Ope ra to rzy żu ra wi
ma ją do dys po zy cji ca ły sze -
reg schow ków i prze gró dek
do prze cho wy wa nia co dzien -
nych przy bo rów. Za wsze
pod rę ką ma ją na przy kład in -
struk cję ob słu gi żu ra wia. Co -
dzien ną pra cę uła twia ją im też
ta kie ele men ty, jak cho ciaż by
wy god nie umiesz czo ny i bar -
dzo sta bil ny uchwyt na na po -
je. W no wej ka bi nie znaj du je
się też kil ka gniaz dek elek -
trycz nych słu żą cych do pod -
łą cze nia ma łych od bior ni ków
elek trycz nych, ta kich jak
na przy kład czaj nik lub sprzęt
ra dio wy. Oprócz stan dar do -
wych gniazd o na pię -
ciu 230 V ope ra tor ma szy ny
sko rzy stać mo że rów nież ze
złą czy USB, któ re za pew nia ją
za si la nie ta kich urzą dzeń, jak
na przy kład smart fo ny czy ta -
ble ty. Do dat ko wą za le tą po -
pra wia ją cą kom fort i bez pie -
czeń stwo jest rów nież moż li -
wość na wią zy wa nia po łą czeń

te le fo nicz nych za po mo cą ze -
sta wu gło śno mó wią ce go Blu -
eto oth i bez prze wo do we -
go od twa rza nia wła snej mu zy -
ki, na przy kład ze smart fo na.
No wy wy świe tlacz o du żej po -
wierzch ni spra wia, że ob słu -
ga żu ra wia sta ła się znacz nie
ła twiej sza i bar dziej in tu icyj na.
Dwuna sto ca lo wy wy świe tlacz
do ty ko wy umoż li wia ste ro wa -
nie wszyst ki mi urzą dze nia mi
w ka bi nie. Ozna cza to, że
wszyst kie usta wie nia ste ro wa -
nia ma szy ną, ta kie jak na przy -
kład ska lo wa nie za po mo cą
no wo opra co wa ne go asy sten -

ta, usta wie nie roz sze rzo ne go
sys te mu ogra ni cza nia za kre su
ope ra cyj ne go ABB i ope ro wa -
nie ru cho mą ka me rą moż -
na wy ko nać za po mo cą wy -
świe tla cza. Ko rzy sta jąc z nie -
go moż na ste ro wać rów nież
ta ki mi funk cja mi, jak układ kli -
ma ty za cji, od bior nik ra dio wy
czy wy cie racz ki przed niej szy -
by. Każ da ak tu ali za cja sys te -
mu ope ra cyj ne go To wer Cra -

ne jest wi docz na na wy świe tla -
czu. Ob słu gu ją cy żu raw mo że
bły ska wicz nie za ła do wać naj -
now szą wer sję do słow nie jed -
nym do tknię ciem ekra nu.
Aby ope ra tor mógł po zo stać
w peł ni skon ce tro wa ny przez
ca ły dzień pra cy, nie zbęd ne
jest za pew nie nie mu od po -
wied nie go kom for tu i po czu cia
bez pie czeń stwa. Dla te go sta -
no wi sko ob słu go we żu ra wia
moż na do sto so wać do in dy wi -
du al nych po trzeb każ de go
ope ra to ra prze chy la jąc, prze -
su wa jąc i re gu lu jąc na wy so -
kość pod ło kiet ni ki. Usta wie nie

ich opty mal ne go po ło że nia
po zwa la przy jąć wy god ną
po zy cję każ de mu ope ra to ro -
wi, nie za leż nie od po stu ry. 
Opra co wa ny na no wo sys -
tem ope ra cyj ny żu ra wia wie -
żo we go zo stał zop ty ma li zo -
wa ny. Pro gra mi stom cho dzi -
ło przede wszyst kim o uła -
twie nie je go ob słu gi. Jest ona
in tu icyj na, wy star czy kil ka do -
tknięć ikon na ekra nie, by

osią gnąć po żą da ne usta wie -
nie. Pa sek me nu, któ ry po zo -
sta je wi docz ny przez ca ły
czas, umoż li wia bły ska wicz -
ne na wi go wa nie i prze łą cza -
nie się po mię dzy po szcze gól -
ny mi funk cja mi. War to tak że
pod kre ślić, że dzię ki moż li -
wo ści ko rzy sta nia z przej rzy -
ste go in ter fej su użyt kow ni ka
ope ra tor znacz nie szyb ciej
opa no wu je pra wi dło wą ob -
słu gę żu ra wia. Dzię ki te mu -
znacz nie skra ca się czas za -
po zna wa nia się z funk cja mi
ma szy ny i zmniej sza sto pień
skom pli ko wa nia szko leń. 

Od wła ści we go przy go to wa nia
żu ra wia do pra cy za le ży je go
efek tyw ność i bez pie czeń stwo
na pla cu bu do wy. Stąd też nie -
zbęd ne jest skru pu lat ne spraw -
dze nie po praw no ści mon ta żu.
Przed przy stą pie niem do pra cy
ope ra tor mo że prze te sto wać
dzia ła nie ma szy ny ko -
rzy sta jąc ze spe cjal ne -
go opro gra mo wa nia.

Lie bherr – ka bi na LiCAB zwięk sza kom fort ope ra to ra żu ra wia
Kon struk to rzy kon cer nu Lie bherr opra co wu jąc no wą se rię gór no obro to wych żu ra wi wie żo wych
skon cen tro wa li się w głów nej mie rze na za pew nie niu od po wied nie go kom for tu i bez pie czeń stwa
ope ra to rom. Klucz do suk ce su sta no wi w ich prze ko na niu ka bi na LiCAB, znacz nie więk sza i bar -
dziej kom for to wa niż sto so wa ne uprzed nio miej sce pra cy ob słu gu ją ce go ma szy nę 

www.liebherr.pl

Mie rzą ca po nad dwa me try kwa dra to we no wa ka bi na LiCAB za pew nia ope ra to ro wi du żo miej sca. Du ża po wierzch nia prze szkleń
zde cy do wa nie po pra wia wi docz ność, co ma klu czo we zna cze nie dla po pra wy efek tyw no ści i bez pie czeń stwa pra cy
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Od kom for tu w ka bi nie żu ra -
wia za le ży sa mo po czu cie je -
go ope ra to ra, któ re ma z ko lei
de cy du ją cy wpływ nie tyl ko
na wy daj ność pra cy, ale tak że
bez pie czeń stwo na bu do wie.
Wia do mo, że chwi la nie uwa gi
czy brak na le ży tej kon cen tra -
cji mo gą spo wo do wać nie tyl -
ko uszko dze nie mie nia, ale
tak że sta no wić za gro że nie
zdro wia i ży cia osób prze by -
wa ją cych na pla cu bu do wy.
Pa mię tać też trze ba, że ope -
ra tor żu ra wia od po wia da nie
tyl ko sam za sie bie, ale mu si
tak że we ry fi ko wać dzia ła nia
sy gna li sty i ha ko we go, co po -
wo du je do dat ko wy stres. 
Z ta ki mi pro ble ma mi mu si
mie rzyć się co dzien nie Ja kub
Ma ślan ka pra cu ją cy na żu ra -
wiu KR90 -5 skon stru owa nym
przez fir mę Kru pin ski Cra nes,
je dy ne go pol skie go pro du cen -
ta żu ra wi wie żo wych. Na jed -
nym z war szaw skich pla ców bu -
do wy roz ma wia li śmy z nim
o wy go dzie pra cy na tej ma szy -
nie. – Mam dwu let nie do świad -
cze nie za wo do we, na KR90 -5
pra cu ję co praw da do pie ro
od dwóch mie się cy, ale zdą ży -
łem już wy ro bić so bie swo je
zda nie. Róż ni ca w wy go dzie
na ko rzyść ka bi ny żu ra -
wia KR90 -5 jest ko lo sal na! Na -
tych miast po wej ściu do niej
za uwa ża się prze strzeń. Czło -
wiek ma swo bo dę, miej sce
pra cy ma spo rą po wierzch nię,
a du ża po wierzch nia szyb spra -
wia, że wszyst ko do sko na le wi -
dać – opo wia da Ja kub Ma ślan -
ka. Rze czy wi ście, ka bi na żu ra -
wia KR90 -5 im po nu je prze -
stron no ścią. Kru pin ski Cra nes
nie sto su je w swo ich ma szy -
nach cia snych „pu de łek”,
w któ rych ope ra tor czu je się ni -
czym sar dyn ka w pusz ce i ner -
wo wo od li cza czas do koń ca

swo jej zmia ny. Prze strzeń i du -
że okna wpły wa ją po zy tyw nie
na ogól ne sa mo po czu cie ope -
ra to ra. Wy ni ki ba dań do ty czą -
cych skut ków dłu go trwa łe go
prze by wa nia w jed nej, na do -
da tek wy mu szo nej po zy cji są
jed no znacz ne. Po kil ku la tach
ope ra tor za czy na od czu wać
do le gli wo ści zwią za ne ze zwy -
rod nie nia mi krę go słu pa i koń -
czyn. Bez prze ciw dzia ła nia
po pew nym cza sie na stę pu ją
nie od wra cal ne zmia ny, któ re
rzu tu ją ne ga tyw nie na wszyst -
kie sfe ry ży cia, nie tyl ko te
zwią za ne z wy ko ny wa nym za -
wo dem. Wła śnie dla te go Kru -
pin ski Cra nes za sto so wał bar -
dzo cie ka we roz wią za nie. Otóż
opar cie fo te la moż na usta wić
w po zy cji ho ry zon tal nej. Dzię ki
te mu w cza sie przerw tech no -
lo gicz nych ope ra tor mo że po -
ło żyć się w fo te lu i w ten spo -
sób od cią żyć krę go słup. Ja -
kub Ma ślan ka ko rzy sta z te go,
czę ściej jed nak od prę ża się fi -
zycz nie prze cha dza jąc się
po ka bi nie. – Cha rak ter wy ko -
ny wa nej pra cy na ra ża mnie
na ne ga tyw ne skut ki dłu go -
trwa łe go prze by wa nia w jed -
nym miej scu i po zo sta wa nia
w po zy cji sie dzą cej. Na szczę -
ście bez naj mniej sze go pro ble -
mu mo gę do su nąć fo tel
do przed niej szy by. Wte dy po -
wsta je miej sce do cho dze nia
i w cza sie prze rwy mo gę roz -
pro sto wać no gi – tłu ma czy. 
Za rów no pro du cent żu ra wia,
jak i je go ope ra tor pod kre śla -
ją zna cze nie prze stron no ści
ka bi ny. Jej po wierzch nia się -
ga dwóch me trów kwa dra to -
wych. W ty po wym miesz ka niu
ta kie po miesz cze nie peł nić
mo że co naj wy żej ro lę pod -
ręcz ne go schow ka al bo ma łej
gar de ro by, kil ka dzie siąt me -
trów nad zie mią sta je się
praw dzi wym sa lo nem. Na do -
da tek ta kim, w któ rym pa nu je
przy jem ny kli mat. Kru pin ski
Cra nes po da je, że dzię ki do -
brej izo la cji i sta no wią cej wy -
po sa że nie se ryj nie kli ma ty za -
cji jest w sta nie bez naj mniej -
sze go pro ble mów speł nić wy -
mo gi roz po rzą dze nia okre śla -

MASZYNY BUDOWLANE

Kru pin ski Cra nes za pew nia kom fort w chmu rach
Pra ca ope ra to ra żu ra wia nie na le ży do naj ła twiej szych. Za sia da jąc w ka bi -
nie na ra żo ny on jest na ob cią że nia fi zycz ne i psy chicz ne. Pra cu je
na znacz nej wy so ko ści w zmien nych wa run kach at mos fe rycz nych i ha ła -
sie. Wy sta wio ny by wa na wi bra cje, dzia ła nie środ ków che micz nych, wdy -
cha py ły i prze by wa przez wie le go dzin w nie na tu ral nie po chy lo nej po zy cji

Ja kub Ma ślan ka na żu ra wiu KR90 -5 pra cu je od nie daw na, ale zdą żył już wy ro bić so -
bie do bre zda nie o je go prze stron nej, kom for to wo wy po sa żo nej ka bi nie

W po rów na niu z ko le ga mi po fa chu ob słu gu ją cy mi ła do war ki czy ko par ki ope ra tor żu ra -
wia ma znacz nie bar dziej utrud nio ny do stęp do swe go miej sca pra cy
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ją ce go do pusz czal ną tem pe -
ra tu rę, w któ rej mo że pra co -
wać ope ra tor żu ra wia. Nie
mo że spaść po ni żej 18, ani
prze kra czać 28°C. Choć la to
w tym ro ku by wa ło upal ne,
za sia da ją cy w ka bi nie żu ra wia
KR90 -5 nie mu siał prze ży wać
ka tu szy. Ja kub Ma ślan ka
chwa li so bie nie tyl ko sku -
tecz ność kli ma ty za to ra, ale
przede wszyst kim spo sób je -
go za mon to wa nia. Urzą dze -
nie umiesz czo no w miej scu
nie kon wen cjo nal nym, bo
w da chu, tak że na pierw szy
rzut oka po zo sta je ono nie wi -
docz ne. Za le ta te go roz wią za -
nia po le ga rów nież na tym, że
na wiew nie jest skie ro wa ny
bez po śred nio na ope ra to ra,
nie za cho dzi więc ry zy ko
zbyt nie go wy chło dze nia or -
ga ni zmu. W utrzy ma niu przy -
jem ne go kli ma tu w ka bi nie

po ma ga ją też ro le ty, któ re
spra wia ją, że ob słu gu ją cy żu -
raw nie jest ośle pia ny przez
pro mie nie  sło necz ne i mo że
przez ca ły czas ob ser wo wać
ca ły ob szar ro bo czy. Za sto so -
wa nie po dwój nych szyb po pra -
wia bi lans ciepl ny za pew nia jąc
sta bil ność tem pe ra tu ry w ka bi -
nie, za rów no pod czas mroź nej
zi my, jak i upal ne go la ta.
– W ka bi nach sta re go ty pu kli -
ma ty za to ry zaj mo wa ły spo ro
miej sca, któ re go na wet bez
nich ni gdy nie by ło w nad mia -
rze. Do dat ko wym pro ble mem
dla opra to ra by ły też bie gną ce
po ścia nach ka bi ny prze wo dy,
któ re bar dzo się roz grze wa ły.
Uwa żam, że na upa ły, ja kie
ostat ni mi cza sy mie wa my
w Pol sce, do bra kli ma ty za cja
i od po wied nia cyr ku la cja po -
wie trza w ka bi nie są ab so lut -
ną ko niecz no ścią. Oczy wi ście

w okre sie, kie dy na ze wnątrz
pa nu ją niż sze tem pe ra tu ry, bar -
dzo istot ną ro lę w utrzy ma niu
od po wied nie go kli ma tu w ka -
bi nie od gry wa też spraw ny
i wy daj ny sys tem ogrze wa nia
– prze ko nu je ope ra tor.
Wa run ki pra cy w ka bi nie żu ra -
wia KR90 -5 okre ślić moż -
na mia nem kom for to wych.
Tak że pod wzglę dem wy po sa -
że nia uła twia ją ce go ob słu gę.
Kru pin ski Cra nes mon tu je
w swych ma szy nach pa nel
ope ra tor ski re no mo wa nej mar -
ki Sie mens. Wszyt kie ste row ni -
ki sta wia ją bar dzo ma ły opór
i po zwa la ją na pre cy zyj ne ma -
new ro wa nie ma szy ną. Ope ra -
tor mo że śle dzić pa ra me try ro -
bo cze, ta kie jak licz ba prze pra -
co wa nych  go dzin na każ dym

na pę dzie, co zgod nie z naj -
now szy mi prze pi sa mi, umoż li -
wia ob li cze nie re sur su urzą -
dze nia. Z po zio mu wy świe tla -
cza do stęp na jest in struk cja
ob słu gi, a tak że moż li wa re gu -
la cja wy łącz ni ków koń co -
wych, pręd ko ści na po szcze -
gól nych bie gach czy wy ko na -
nie te stu po praw no ści funk -
cjo no wa nia żu ra wia.
Ja kub Ma ślan ka w po rów na -
niu ze swo imi ko le ga mi ob słu -
gu ją cy mi ła do war ki czy ko par -
ki ma bar dziej utrud nio ny do -
stęp do ka bi ny. Jest ona prze -
cież za mon to wa na na wy so ko -
ści czter dzie stu me trów. Ope -
ra to ra każ de go dnia cze ka
więc wspi nacz ka po spe cjal -
nie wy pro fi lo wa nych dra bin -
kach. I choć mło de mu czło -
wie ko wi w do brej kon dy cji fi -
zycz nej nie spra wia ona więk -
sze go pro ble mu, to Ja kub Ma -
ślan ka ro bi wszyst ko, by ogra -
ni czać kur so wa nie do „pod -
nieb ne go” miej sca pra cy.
– Sta ram się, aby mieć wszyst -
ko przy so bie i nie scho dzić
po za po mnia ną rzecz, choć
z dru giej stro ny do sta nie się
do ka bi ny żu ra wia nie za bie ra
mi wie le cza su. Mo ja wspi nacz -
ka trwa oko ło czte -
rech mi nut – koń czy
Ja kub Ma ślan ka. 

www.krupinskicranes.com

Komfortowy fo tel, ra dio, uchwyt na na po je, ro le ty, wy cie czar ki, ła do war ka USB…
W ka bi nie KR90 znaj dzie my wszyst ko, co jest na co dzień nie zbęd ne ope ra to ro wi 

Za wie szo na na wy so ko ści czter dzie stu me trów nad zie mią ka bi na im po nu je po -
wierzch nią prze szkleń za pew nia ją cych ope ra to ro wi opty mal ną wi docz ność 

Umiesz cze nie kli ma ty za to ra w su fi cie
sprawia, że po wie trze jest le piej roz -
pro wa dzo ne, a sa mo urzą dze nie nie
zaj mu je zbyt wie le miej sca
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Kon struk to rzy ma szyn i po -
jaz dów bu dow la nych zda ją
so bie spra wę, jak istot ną ro lę
od gry wa wła ści wie za pro jek -
to wa ne miej sce pra cy kie row -
ców i ope ra to rów. Dla te go
też nie ża łu ją środ ków, aby
ka bi ny ope ra to rów by ły wy -
po sa żo ne w naj no wo cze -
śniej sze roz wią za nia uła twia -
ją ce pra cę. W szcze gól ny
spo sób do ty czy to ka bin ope -

ra to rów żu ra wi wie żo wych.
Pa nu ją ce w nich wa run ki pra -
cy są wprost trud ne do prze -
ce nie nia za rów no dla bez pie -
czeń stwa, jak i efek tyw no ści
pro wa dzo nych prac. Dla te go
też pro jek tan ci sta no wi ska
pra cy ope ra to ra żu ra wia sto -
su ją co raz wię cej udo god -
nień ma ją cych za pew nić

kom fort i bez pie czeń stwo.
– Mo je miej sce pra cy jest spe -
cy ficz ne, bo za wie szo ne kil -
ka dzie siąt me trów nad zie mią.
Cha rak ter pro wa dzo nych
prac spra wia, że czę sto wy ko -
nu ję czyn no ści, któ re wy mu -
sza ją się ga nie na sie dem dzie -
siąt i wię cej me trów. Trans -
por tu jąc ma te riał wy ko ny wać
mu szę ca ły sze reg ma new -
rów na cia snej prze strze ni.

Przez ca ły czas znaj du ją się
na niej lu dzie. Od pre cy zji
mo ich dzia łań za le ży ich bez -
pie czeń stwo. Dla te go klu czo -
wym pa ra me trem ka bi ny żu ra -
wia jest dla mnie ide al na wi -
docz ność ca łe go ob sza ru
pra cy – tłu ma czy Szy mon Pi -
łat, ope ra tor żu ra wi wie żo -
wych w fir mie Cor le onis. 

Od po nad dwu dzie stu lat
Cor le onis świad czy usłu gi
zwią za ne z wy naj mem, sprze -
da żą, ser wi sem i pro jek to wa -
niem tra wer sów oraz kon struk -
cji sta lo wych do pod parć po -
zio mych żu ra wi. W chwi li
obec nej fir ma dys po nu je stu
czter dzie sto ma ta ki mi ma szy -
na mi użyt ko wa ny mi nie tyl ko
na te re nie Pol ski, ale tak że
Skan dy na wii i in nych kra jów
eu ro pej skich. Im po nu ją cy park
ma szyn jest sys te ma tycz nie
od na wia ny i uzu peł nia ny, a no -
we żu ra wie speł nia ją naj bar -
dziej wy ma ga ją ce kry te ria do -
ty czą ce za rów no bez pie czeń -
stwa, jak i efek tyw no ści pra cy.
Do brym te go przy kła dem
mo że być ma szy na, na któ -

rej pra cu je Szy mon Pi łat.  
– Żu raw Te rex -Co me dil
CTT56 1A -32 wy róż nia się im -
po nu ją cy mi osią ga mi, gdyż
jest w sta nie trans por to wać
ma te ria ły o wa dze na wet 32
ton. Jej kon struk to rzy za dba li
o ope ra to ra stwa rza jąc mu do -
sko na łe wa run ki pra cy. Kli ma -
ty za cja i wy god ny fo tel za pew -
nia ją od po wied ni kom fort. Na -
to miast ob szer ne prze szkle -
nia, obej mu ją ce tak że pod ło -
gę, po zwa la ją ope ra to ro wi
spra wo wać peł ną kon tro lę
wzro ko wą ca łe go ob sza ru ro -
bo cze go. Po rów nu jąc wa run ki
na żu ra wiach in nych ma rek,
na któ rych pra co wa łem, z ca -
łym prze ko na niem twier dzę, że
ka bi na żu ra wia Te rex -Co me dil
za pew nia opty mal ne wa run ki,
jest po pro stu naj lep sza
– chwa li Szy mon Pi łat.
Oczy wi ście w co dzien nej pra -
cy li czy się sprzęt, ale naj waż -
niej szy jest „czyn nik ludz ki”.
Pra ca ope ra to ra żu ra wia wy -
ko ny wa na jest w szcze gól nie
trud nych wa run kach. Jest on

MASZYNY BUDOWLANE

Cor le onis – miej sce pra cy ma zna cze nie
Wła ści wie za pro jek to wa ne pod wzglę dem kom for tu i bez pie czeń stwa
miej sce pra cy to nie tyl ko za do wo le nie pra cow ni ka, ale przede wszyst -
kim gwa ran cja uzy ska nia opty mal nej efek tyw no ści. Zna cze nie miej sca
pra cy ro śnie jesz cze bar dziej, gdy znaj du je się ono kil ka dzie siąt me -
trów nad zie mią, tak jak ma to miej sce w przy pad ku żu ra wi wie żo wych

Szy mon Pi łat ma trud ną i od po wie dzial ną pra cę, od pre cy zji je go dzia łań za le ży bo -
wiem bez pie czeń stwo wie lu osób znaj du ją cych się na pla cu bu do wy 

Ope ra tor żu ra wia wie żo we go pra cu je na co dzień „w chmu rach”. Z umiesz czo nej wy -
so ko ka bi ny ma nie sa mo wi te wi do ki, ale zno sić mu si tak że wie le nie do god no ści
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na ra żo ny na znacz ne ob cią -
że nia fi zycz ne i psy chicz ne,
jak choć by ko niecz ność prze -
by wa nia na wy so ko ści,
zmien ne wa run ki at mos fe -
rycz ne, ha łas, wi bra cje czy
wy mu szo na po zy cja pra cy.
Dla te go też ope ra to rem żu ra -
wia wie żo we go nie mo że zo -
stać każ dy chęt ny. – Z ca łą

pew no ścią nie mo że to być
oso ba ma ją ca lęk wy so ko ści.
Po za tym chcą cy pra co wać
na żu ra wiu wie żo wym mu si
po sia dać wro dzo ne pre dys po -
zy cje. Jed ną z nich jest do sko -
na ły wzrok. Spe cy fi ka pra cy
ope ra to ra tak spe cja li stycz nej
ma szy ny wy ma ga sze re gu
umiejętności. Na pew no nie

jest to za ję cie dla każ de go.
Po za ogra ni cze nia mi na tu ral -
ny mi ist nie je też wie le in nych
ba rier, któ re na le ży prze zwy -
cię żyć. By pra co wać bez -
piecz nie i efek tyw nie trze ba
umieć ra dzić so bie ze stre -
sem, być opa no wa nym i po tra -
fić za cho wać kon cen tra cję
przez ca ły dzień pra cy. O tym
czy się te mu po do ła, naj le piej
jest prze ko nać się sa me mu
i w tym ce lu za pi sać na kurs,
a na stęp nie od być staż prób ny
– wy ja śnia Szy mon Pi łat.
Że by zo stać ope ra to rem żu ra -
wia wie żo we go, trze ba przejść
naj pierw we ry fi ka cję pre dys po -
zy cji, a po tem spe cja li stycz ne
szko le nie. A ta kie or ga ni zu je
spół ka Cor le onis z Ru mi, któ ra

ja ko je dy na na Po mo rzu dys -
po nu je pro fe sjo nal nym pla -
cem ma new ro wym dla żu ra wi
wie żo wych. Kur sy skła da ją się
z dwóch czę ści – teo re tycz nej
i prak tycz nej. Fir ma Cor le onis
za pew nia wszyst kim swo im
kur san tom ma te ria ły do czę -
ści teo re tycz nej i sprzęt po -
zwa la ją cy na brać umie jęt no -
ści prak tycz nych. God ne pod -
kre śle nia jest również, że
cześć prak tycz na kur su obej -
mu je aż pięć dzie siąt go dzin
za jęć. Po za kur sa mi ope ra to -
rów żu ra wi wie żo wych Cor le -
onis pro wa dzi tak że szko le nia
dla ob słu gu ją cych
wóz ki jez dnio we, sy -
gna li stę i ha ko we go.

www.corleonis.pl

Klimatyzator zapewnia komfort termiczny. Operator nie może ob słu gi wa ć żu ra wia,
je że li tem pe ra tu ra w jego ka bi nie jest niż sza niż 18 al bo wyż sza niż 28°C

Pra cę ope ra to ra uła twia ją sys te my, dzię ki któ rym le piej ra dzi on so bie ze zmę cze -
niem i za cho wu je kon cen tra cję przez ca łą dniów kę 
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Wi dać wy raź nie, że LiuGong
na trwa łe po rzu cił stra te gię
kon ku ro wa nia z naj lep szy mi
niż szy mi ce na mi. Wprost
prze ciw nie, chiń ski pro du cent
sta wia zde cy do wa nie na ja -
kość i roz wój tech no lo gicz ny
swych ma szyn. Efekt dzia łań
kon struk to rów, ja kim jest ko -
par ka 925E, po zwa la rzu cić
wy zwa nie wszyst kim re no mo -
wa nym kon ku ren tom. Jest to
bo wiem ma szy na wy ko na na
sta ran nie, z uży ciem naj wyż -
szej ja ko ści pod ze spo łów
i kom po nen tów. Dostawcami
LiuGonga są tacy potentaci,
jak Cum mins, Ka wa sa ki, Met -
so czy Zahnrad Fabrik. 
Konstruktorom LiuGonga
udało się z tych wysokiej
klasy komponentów stworzyć
koparkę, która wy róż nia się
zna ko mi tą wy daj no ścią i ni -
ski mi kosz ta mi eks plo ata cji.
Jej na byw ca li czyć mo że
na peł ne wspar cie ser wi so we
pro du cen ta i peł ną do stęp -
ność czę ści za mien nych.
Wnę trze ka bi ny jest za pro jek -
to wa ne ra cjo nal nie, ele men ty
ob słu go we roz miesz czo no
w zgo dzie z za sa da mi er go -
no mii. Na uwa gę za słu gu je bo -
ga te wy po sa że nie fa brycz ne.
Bez do płat w stan dar dzie na -
byw ca otrzy mu je mię dzy in ny mi
kli ma ty za cję, du ży mo ni tor LCD
i tyl ną ka me rę. Za dba no tak że
o do brą wi docz ność i na le ży -
te wy ci sze nie ka bi ny. Ob ni żo -
no tak że po ziom szko dli wych
drgań i wi bra cji. Za bez pie cze -
nia ROPS da ją ope ra to ro wi
opty mal ną ochro nę. Opcjo -
nal nie do stęp ny jest sys tem
chro nią cy przed spa da ją cy mi
przed mio ta mi (FOPS).
Po tęż ne si ły skrę ca ją ce dzia -
ła ją ce na kon struk cję ma szy -
ny pod czas ko pa nia, pod no -
sze nia wy się gni ka i prze -
miesz cza nia urob ku w łyż ce

po wo du ją prze cią że nia. Są
one kom pen so wa ne dzię ki
za sto so wa niu ra my w kształ -
cie li te ry X wy ko na nej ze sta li
o wy so kiej wy trzy ma ło ści
na roz cią ga nie. Tak że pod wo -
zie jest od por ne na od kształ -
ce nia, na wet je że li ko par ka
eks plo ato wa na jest w naj trud -
niej szych wa run kach. Wzmoc -
nie nia ukła du jezd ne go nie tyl -

ko po pra wia ją sta bil ność ma -
szy ny, ale da ją tak że klu czo -
wym ele men tom kon struk cyj -
nym ochro nę przed nad mier -
nym na prę że niem. Ko par -
ka 925E zo sta ła wy po sa żo -
na w wy się gnik i ra mię o du -
żej wy trzy ma ło ści. W ob sza -
rach szcze gól nie na ra żo nych
na uszko dze nia za sto so wa no
spe cjal ne wzmoc nie nia, co
za pew nia wy so ką sztyw ność
i mak sy mal ne wy dłu że nie ży -
wot no ści kon struk cji. 
Ko par ka 925E na pę dza -
na jest sze ścio cy lin dro wym

sil ni kiem Cum mins QSB6.7,
któ ry na le ży do naj oszczęd -
niej szych w swej kla sie. Jed -
nost ka ta zo sta ła od po wied -
nio do bra na i bar dzo do brze
ra dzi so bie z ma szy ną o cię -
ża rze ro bo czym 25 ton. Speł -
nia oczy wi ście nor mę emi sji
spa lin Tier 4 Fi nal. Uda ło się
to osią gnąć dzię ki za sto so wa -
niu ukła du EGR, tech no lo gii

AdBlue oraz bę dą cej au tor -
skim pro jek tem in ży nie rów
fir my Cum mins tur bo sprę żar -
ki VGT. Do tych cza so we do -
świad cze nia eks plo ata cyj ne
po twier dza ją, że układ re du -
ku ją cy tok sycz ność ga zów
wy lo to wych nie zwięk szył
awa ryj no ści ma szy ny i nie
po wo du je też pod wyż sze nia
zu ży cia pa li wa. 
Ope ra tor ko par ki 925E pra cu je
za wsze efek tyw nie, gdyż ko -
rzy stać mo że z aż sze ściu pre -
de fi nio wa nych try bów ro bo -
czych. Wy brać mo że tryb peł -

nej mo cy, oszczęd no ścio wy,
pre cy zyj ny, udźwi gu, pra cy
z mło tem i wy ma ga ją -
cym osprzę tem hy drau licz -
nym. Układ hy drau licz ny ma -
szy ny re agu je bły ska wicz nie
na zmia ny dopasowując cha -
rak te ry sty kę pra cy do kon kret -
nych wa run ków. 
Ko par ka LiuGong 925E znaj -
du je co raz wię cej na byw ców
w ca łej Eu ro pie. Za in te re so wa -
ne tym mo de lem są tak że pol -
skie fir my. Je sie nią ubie głe go
ro ku aż osiem ta kich ma -
szyn tra fi ło do Pań stwo we go
Go spo dar stwa Wod ne go „Wo -
dy Pol skie”. Ma szy ny po słu żą
do udrażniania ko ryt rzek, bu -

do wy wa łów i in ne go ro dza ju
in fra struk tu ry prze ciw po wo -
dzio wej, a tak że do ro bót me -
lio ra cyj nych i bu do wy zbior ni -
ków re ten cyj nych. Dla te go też
otrzy ma ły spe cja li stycz ne wy -
po sa że nie. Są to na przy kład
łyż ki słu żą ce do ha ko wa nia ro -
ślin no ści wod nej i od mu la nia.
W za leż no ści od prze wi dzia -
nych do wy ko na nia za dań wła -
ści ciel za mie rza w przy szło ści
do po sa żać ko par ki
w in ne go ro dza ju na -
rzę dzia ro bo cze. 

MASZYNY BUDOWLANE

Koparka LiuGong 925E po twier dza wa lo ry
Do pra co wa ne w naj drob niej szych szcze gó łach pod wzglę dem kon struk -
cyj nym, produkowane z wykorzystaniem naj lep szych kom po nen tów
i zgod nie z naj wyż szy mi stan dar da mi ja ko ści… Ko par ka mi Se rii E chiń ski
LiuGong otwo rzył cał ko wi cie no wy roz dział w swym do rob ku

www.liugong-europe.com

Wy po sa żo na we wzmoc nio ny wy się gnik ko par ka gą sie ni co wa LiuGong 925E wy róż nia się bar dzo do bry mi pa ra me tra mi ro bo czy -
mi w za kre sie si ły od spa ja nia, prze pły wu ukła du hy drau licz ne go oraz pręd ko ści ob ro tów
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Po szcze gól ne roz mia ry opo -
ny Cam so MPT 732 do pa so -
wa ne zo sta ły do sze ro kiej ga -
my ma szyn eks plo ato wa nych
w wy ma ga ją cych wa run kach.
Licz ne wa lo ry, ja ki mi od zna -
cza się to ogu mie nie, sta no -
wią ko lej ny do wód na za an -
ga żo wa nie Cam so w kon se -
kwent ne ulep sza nie ofer ty
pro duk to wej. Fir ma kon se -
kwent nie re ali zu je swą za sa -
dę dzia ła nia, któ ra prze wi du -
je wy prze dza nie o krok kon -
ku ren tów w pro duk cji in no -
wa cyj nych opon i gu mo wych
gą sie nic bu dow la nych.
Mie szan ki gu mo we bież ni ka
o zmie nio nej re cep tu rze i do -
dat ko we ele men ty po zwa la ją -
ce wzmoc nić kon struk cję
ogu mie nia, któ re sto su je
Cam so, zwięk sza ją od por -
ność na prze bi cia i ude rze -
nia, pod no szą wy trzy ma łość
opo ny i wy dłu ża ją ży wot ność
bież ni ka. Wpro wa dze nie ta -
kich ele men tów jest wy ni kiem
najnowszych ba dań. Ich
analiza wy ka za ła, że więk -
szość opon bu dow la nych
ule ga przed wcze snym awa -
riom. Z te go po wo du użyt -
kow ni cy nie wy ko rzy stu ją peł -
ni ich war to ści. Cam so kon -
cen tru je się na wy trzy ma ło -
ści, aby mieć pew ność, że
opo ny do trwa ją do na tu ral ne -
go koń ca za kła da ne go okre -
su użyt ko wa nia.
Opo na Cam so MPT 732 prze -
zna czo na jest do ma szyn ta -
kich jak wy żej wy mie nio -
ne ko par ko -ła do war ki, ale
rów nież kom pak to we ła do -
war ki ko ło we oraz ła do war ki
te le sko po we. Ma szy ny te
w za leż no ści od wa run ków
eks plo ata cyj nych prze miesz -
cza ją się po róż ne go ro dza ju
na wierzch niach, jed nak
w każ dych wa run kach użyt -
kow ni cy ma szyn wy ma ga ją

od po wied niej przy czep no ści,
sta bil no ści, wy trzy ma ło ści
i do brych wła ści wo ści trak cyj -
nych opon. Aby uzy skać od -
po wied nie efek ty, przy pro -
duk cji opo ny Cam so MPT 732
za sto so wa no sze reg in no wa -
cyj nych roz wią zań tech no lo -

gicz nych. Do naj waż niej -
szych za li czyć na le ży:
• za sto so wa nie do dat ko wej

war stwy gu my wzmac nia ją -
cej kon struk cję prze strze ni
mię dzy bież ni ko wych. Roz -
wią za nie to za pew nia do -
dat ko wą ochro nę i więk szą
wy trzy ma łość. Pod kre ślić
bo wiem na le ży, że wła śnie
po mię dzy ło pat ka mi bież ni -
ka do cho dzi naj czę ściej
do prze bić i prze cięć,

• stwo rze nie do dat ko wej osło -
ny przed ude rze nia mi zwięk -
sza ją cej ochro nę ścian
bocz nych oraz kra wę dzi
ob rę czy felg kół,

• za sto so wa nie za krzy wio -
nych schod ko wych ło pa tek
bież ni ka za pew nia ją cych
je go mak sy mal ne sa mo -
oczysz cza nie. Jest to  nie -
zbęd ne dla za cho wa nia
przy czep no ści na błot ni -
stym lub mięk kim pod ło żu,

• stwo rze nie do dat ko wych
wzmoc nień ścia ny bocz nej
opo ny po zwa la ją cych zwięk -
szyć ochro nę oraz jesz cze
bar dziej wy dłu żyć okres ży -
wot no ści opon dzię ki zmi ni -
ma li zo wa niu ry zy ka uszko -
dzeń po wsta łych w wy ni ku
ude rzeń i prze bić.

Przy pro duk cji sze ro kiej ga -
my ogu mie nia Cam so MPT
wy ko rzy stu je się naj wyż szej
ja ko ści su row ce i naj now sze
roz wią za nia tech no lo gicz ne
dla opon dia go nal nych, ra -
dial nych i peł nych. Dzię ki te -
mu fir ma jest w sta nie za ofe -
ro wać opo ny do nie -

mal  wszyst kich kom pak to -
wych ma szyn użyt ko wa nych
w za sto so wa niach bu dow la -
nych. Kon struk to rzy Cam so
do kła da ją sta rań, by za wsze
móc za ofe ro wać wła ści we
roz wią za nie dla kon kret ne go
za sto so wa nia. Naj lep szym

na to do wo dem jest opo -
na MPT 732, któ ra na praw dę
speł nia wszel kie wy mo gi
eks plo ata cyj ne, nie tyl ko
obo wią zu ją ce obec nie, ale
rów nież ta kie, któ re bę dą
wpro wa dza ne w przy szło ści.
Opo na Cam so MPT 732 do -
stęp na jest w roz mia rach:
280/80-18 (10.5/80-18);
320/80-18 (12.5/80-18); 
340/80-18 (12.5-18); 
400/70-20 (16.0/70-20);
440/80-24 (16.9-24; 16.5/85-24);
400/70-24 (16.0/70-24); 
480/80-26 (18.4-26)
czy 440/80-28 (16.9-28).

KOMPONENTY

Cam so MPT 732 – so lid na opo na na naj trud niej sze wa run ki
Fir ma Cam so ofe ru je uni wer sal ną opo nę dia go nal ną MPT 732 wyróżniającą się wy jąt ko wą przy -
czep nością, sta bil nością i wy trzy ma łością w róż no rod nych wa run kach w te re nie. Jest to naj now -
szy pro dukt w ga mie opon wie lo za da nio wych, ze szcze gól nym prze zna cze niem do ładowarek
teleskopowych i ko par ko -ła do wa rek użytkowanych na na wierzch niach mie sza nych i mięk kich 

www.mpt.camso.co/pl/

Ła do war ki te le sko po we wy po sa żo ne w opo ny Cam so MPT 732, dzię ki ich opty mal nej przy czep no ści, sta bil no ści, wy trzy ma ło ści
i do brym wła ści wo ściom trak cyj nym, do sko na le spi su ją się w każ dych wa run kach te re no wych





24 Pośrednik Budowlany

Ma szy na jest wy daj na i nie -
zwy kle pro sta w ob słu dze.
Pod wo zie gą sie ni co we za -
pew nia swo bod ną ma new ro -
wość w miej scu pra cy, co
w po łą cze niu ze zwar tą, kom -
pak to wą bu do wą po zwa la
na wy ko rzy sty wa nie jej
w miej scach o moc no ogra ni -
czo nej prze strze ni. Opty mal -

ne wy ko rzy sta nie pod no si też
ła twość trans por tu roz drab -
nia cza. Na więk sze od le gło -
ści od by wa się on na przy -
cze pie ni sko po dwo zio wej lub
– dzię ki ni skiej wa dze ma szy -
ny – (wynosi ona tyl ko 14 ton)
tak że ha kow cem.
Z ca łą pew no ścią te nie wąt -
pli we za le ty „żar łocz ne go
kro ko dy la” do ce nią przed się -
bior cy dzia ła ją cy w bran ży
wy bu rze nio wej oraz pro du -
cen ci kru szyw. I jed ni, i dru -
dzy za zwy czaj ko rzy sta ją
z te go ty pu ma szyn w cia -
snych miej scach, moż li wość
usta wie nia ma szy ny prak -
tycz nie w do wol nym punk cie

ma więc w ich przy pad ku ol -
brzy mie zna cze nie. Po za tym
po trze bu ją oni ma szyn, któ re
są wy trzy ma łe, bezawaryjne
i za pew nia ją od po wied nią
wy daj ność. A sko ro tak, to
z pew no ścią po win ni za in te -
re so wać się mo bil nym roz -
drab nia czem Kro ko di le pro -
du ko wa nym przez fir mę

Kom plet. Wa lo ry ma szy ny
po twier dzi ły licz ne te sty prze -
pro wa dzo ne w róż no rod nych
wa run kach ro bo czych na ca -
łym świe cie, a tak że po chleb -
ne opi nie użyt kow ni ków.
Pod kre śla ją oni szcze gól nie
wy so ką ja kość wy ko na nia
ma szy ny i dba łość o naj drob -
niej sze szcze gó ły roz wią zań

kon struk cyj nych. In ży nie ro -
wie fir my Kom plet za dba li
przede wszyst kim o za pew -
nie nie jak naj wyż szej trwa ło -
ści pod ze spo łów roz drab nia -
cza, któ re są naj bar dziej na -
ra żo ne na zu ży cie. I tak, wa ły
roz drab nia ją ce wy ko na ne zo -
sta ły z naj wyż szej ja ko ści sta -
li trud no ście ral nej. Za pew nia

MASZYNY BUDOWLANE

Nie po zor ny Kro ko di le o nie prze cięt nych moż li wo ściach
Su ge ru jąc się tyl ko kom pak to wy mi gabarytami roz drab nia cza Kro ko di le fir my Kom plet,wprost
trud no uwie rzyć, że jest to ma szy na, któ ra z łatwością radzi sobie ze zmie sza nymi od pa dami bu -
dow la nymi, gruzem zbro jo nym, a na wet be to no wymi pod kła dami ko le jo wymi

Rozdrabniacz Krokodile jest wy daj ny i nie zwy kle pro sty w ob słu dze. Dzię ki posadowieniu na pod wo ziu gą sie ni co wym mo że się sa mo dziel nie poruszać, co w po łą cze niu ze
zwar tą, kom pak to wą bu do wą po zwa la na wy ko rzy sty wa nie go w miej scach o moc no ogra ni czo nej prze strze ni

Dłu gie wa ły oraz du ża ko mo ra ro bo cza umoż li wia ją roz drob nie nie ele men tów, któ re nie
ma ją szans zmie ścić się w gar dzie li wlo to wej kru szar ki

Wały roz drab nia ją ce wy ko na no z naj -
wyż szej ja ko ści sta li trud no ście ral nej
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to wy dłu że nie ży wot no ści
tych new ral gicz nych pod ze -
spo łów, na wet w przy pad ku
dłu go trwa łe go roz drab nia nia
be to no wych ele men tów kon -
struk cyj nych ze sta lo wy mi
zbro je nia mi. Na wet w tak
trud nych wa run kach ro bo -
czych Kro ko di le bez pro ble -
mów osią ga wy daj ność
do 120 ton na go dzi nę.
Prze my śla na w naj drob niej -
szych szcze gó łach kon struk -
cja ma szy ny i za sto so wa nie
in no wa cyj nych roz wią zań
tech no lo gicz nych oraz wy so -
kiej kla sy pod ze spo łów ta -
kich, jak cie szą cy się uzna -
niem użyt kow ni ków sil nik Vo -
lvo Pen ta o mo cy 160 kW, po -
zwa la ją na uzy ska nie za kła -

da ne go efek tu roz drab nia nia
przy ni skich kosz tach eks plo -
ata cji. Przede wszyst kim
na uwa gę za słu gu je moż li -
wość usta wia nia wiel ko ści
frak cji koń co wej roz drab nia -
ne go ma te ria łu. Re gu la cja
od by wa się po przez dwu -
stop nio we prze sta wia nie
szcze li ny wy lo to wej roz drab -
nia cza. W po zy cji za mknię tej
ope ra tor mo że usta wić ją
na 80, a w otwar tej na 150 mi -
li me trów. Pro ces re gu la cji jest
pro sty i nie wy ma ga wkła da -
nia wy sił ku przez ope ra to ra,
gdyż czyn ność usta wia nia
szcze li ny wspo ma ga na jest
w spo sób hy drau licz ny.
Du żą za le tą roz drab nia cza

jest tak że sys tem szyb kiej wy -
mia ny wa łów, któ ry po zwa la
ogra ni czyć do mi ni mum prze -
sto je zwią za ne z przy sto so -
wa niem ma szy ny do pra cy
z in nym ro dza jem wsa du.
W prak ty ce od by wa się to
w miej scu usta wie nia roz -
drab nia cza, a ca ła czyn ność
zaj mu je je dy nie dwa dzie ścia
mi nut. Jest to o ty le istot ne,
że roz drab niacz Kro ko di le
mo że współ pra co wać z róż ne -
go ro dza ju wa ła mi, tak że
z prze zna czo ny mi do prze twa -
rza nia ma te ria łu zbro jo ne go. 
Dłu gie wa ły oraz du ża ko mo ra
ro bo cza umoż li wia ją roz drob -
nie nie ele men tów, któ re nie
ma ją szans zmie ścić się w gar -
dzie li wlo to wej kru szar ki. Ko -

lej na za le ta to pod no szo ny hy -
drau licz nie kosz za sy po wy.
Roz wią za nie to po zwa la
na uło że nie w ko mo rze ro bo -
czej roz drab nia cza dłu gich
ele men tów (na przy kład pod -
kła dów ko le jo wych, żel be to -
wych be lek stro po wych czy
zbro jo nych słu pów be to no -
wych). Dłu gość ko sza za sy po -
we go wy no szą ca 3.700 mm
po zwa la na je go za peł nie nie
za po mo cą ła do war ki. Użyt -
kow ni cy chwa lą so bie tak że
re gu lo wa ną wy so kość se pa ra -
to ra ma gne tycz ne go umiesz -
czo ne go nad ta śmą prze no -
śni ka wy ła dow cze go. Po -
za tym w stan dar do wym wy -
po sa że niu znaj du je się pom pa

umoż li wia ją ca szyb kie uzu peł -
nie nie sta nu zbior ni ka pa li wa
oraz zra sza cze, któ rych za da -
niem jest re duk cja za py le nia.
No wo cze sny, do ty ko wy pa nel
ste ro wa nia po zwa la na pod -
gląd wszyst kich pa ra me trów
ro bo czych łącz nie ze śred nim
i ak tu al nym spa la niem ole ju
na pę do we go oraz ob cią że nia
wa łów. Ob słu gę roz drab nia -
cza uła twia moż li wość au to -
ma tycz ne go do sto so wa nia
pa ra me trów je go pra cy

do róż nych ro dza jów wsa du.
Opty mal ne usta wie nia moż -
na za pi sać w pa mię ci urzą -
dze nia i w ra zie po trze by wy -
brać pro gram od po wia da ją cy
ak tu al nym po trze bom. Ma szy -
na po sia da moż li wość syn -
chro nicz nej oraz asyn chro -
nicz nej pra cy wa łów. Sys tem
zdal ne go ste ro wa nia z pi lo -
tem po zwa la uży wa ją ce mu go
ope ra to ro wi na włą cze nie i za -
sto po wa nie ma szy ny, re gu la -
cję wy so ko ści se pa ra to ra ma -
gne tycz ne go, re wer so wa nie
wa łów, re gu la cję wy so ko ści
prze no śni ka na wet w cza sie
pra cy oraz pod no sze nie obu
czę ści ko sza za sy po we go.
Ope ra tor mo że z bez piecz nej
od le gło ści spra wo wać kon tro -
lę nad wszyst ki mi funk cja mi
ma szy ny, a na wet prze miesz -
czać ją po pla cu.
Roz drab niacz znajduje bar dzo
sze ro kie za sto so wa nie , moż -
na go z po wo dze niem wy ko -

rzy stać do roz drab nia nia
zmie sza nych od pa dów bu -
dow la nych, ga łę zi, ko rze ni
i od pa dów zie lo nych. Je go
osią gi do sko na le od po wia da ją
po trze bom więk szo ści pol -
skich firm zaj mu ją cych się za -
go spo da ro wy wa niem od pa -
dów bu dow la nych. Tak że
trud nych do prze ro bu o du -
żych ga ba ry tach. Spra wia ją
one du żo kło po tów nie tyl ko
z ra cji utrud nio ne go za ła dun -
ku. Prze twa rza nie od pa dów

wiel ko ga ba ry to wych na ra ża
ma szy nę na uszko dze nia me -
cha nicz ne. Dla te go też eks -
plo ata cja roz drab nia cza od -
por ne go na uszko dze nia, wy -
pro du ko wa ne go z za sto so wa -
niem kom po nen tów o wy dłu -
żo nej trwa ło ści po zwa la unik -
nąć bez pro duk tyw nych prze -
sto jów. Czas efek tyw ne go wy -
ko rzy sta nia ma szy ny pod no si
też spraw ny ser wis, któ ry
na te re nie ca łej Pol ski za pew -
nia fir ma Po wers Ma szy ny.
Dzia ła on tak że w te re nie,
więk szość prac wy ko ny wa -
nych jest w miej scu wska za -
nym przez użyt kow ni ka ma -
szy ny. Me cha ni cy ser wi su są
od po wied nio prze szko le ni,
po sia da ją wie lo let nie do świad -
cze nie w ser wi so wa niu te go
ro dza ju ma szyn. Wszyst ko to
spra wia, że wy ko nu ją
na pra wy sku tecz nie
oraz ter mi no wo. 

www.powers.pl

Dłu gość ko sza za sy po we go rozdrabniacza wy no szą ca 3.700 milimetrów po zwa la na je go
szybkie załadowanie przy wykorzystaniu ła do war ki kołowej

Rozdrabniacz Kro ko di le to wszech stron na ma szy na, któ ra łatwo upora się zarówno
ze zbrojonym gru zem, jak i asfaltem oraz różnego rodzaju odpadami zielonymi
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Do dat ko we oprzy rzą do wa nie
opty ma li zu je wy daj ność pro -
duk cji zwięk sza jąc jed no cze -
śnie bez pie czeń stwo użyt kow -
ni ka kru szar ki, zwłasz cza, gdy
znaj du je ona za sto so wa nie
w re cy klin gu od pa dów bu -
dow la nych, ta kich jak pre fa -
bry ka ty ze zbro jo ne go be to nu. 
Do brym przy kła dem ta kie go
wy po sa że nia jest in sta la cja
zra sza ją ca, któ ra za po bie ga
two rze niu się chmur uciąż li -
we go py łu. Pro blem, któ ry
z po zo ru wy da je się je dy nie
drob ną nie do god no ścią, mo -
że stać się praw dzi wym utra -
pie niem dla wy ko naw ców
wszel kich prac bu dow la -
nych, re cy klin go wych i trans -
por to wych w ko pal niach su -
row ców skal nych i na pla -
cach bu do wy. W za leż no ści
od si ły wia tru czą stecz ki py łu
mo gą prze miesz czać się na -
wet na od le głość ki lo me tra
od miej sca emi sji. In sta la cja
zra sza ją ca li kwi du je ten pro -
blem w za rod ku. Ke estrack
wy po sa żył swe zra sza cze
w przy łą cze wę ża ze sprę żo -
nym po wie trzem, co umoż li -
wia szyb kie i sku tecz ne ode -
tka nie dysz wod nych. Roz -
wią za nie to znacz nie skra ca
bez pro duk tyw ne prze sto je.

Dy sze czy ści się bar dzo
szyb ko, kru szar ka utrzy mu je
wy daj ność, bo nie mu si być
za trzy my wa na na dłu gi czas.
Sku tecz ność dzia ła nia sys te -
mu zra sza ją ce go zo sta ła po -
twier dzo na przede wszyst kim
w ko pal niach od kryw ko wych
i za kła dach re cy klin go wych. 
In ży nie ro wie fir my Ke estrack
opra co wa li też wła sne se pa -
ra to ry ma gne tycz ne dzia ła ją -
ce na ba zie ma gne sów neo -
dy mo wych. Ma sa po je dyn -
cze go se pa ra to ra wy no si je -
dy nie 1.200 kg, bo za sto so -
wa ny w nim ma gnes neo dy -
mo wy jest o 400 kg lżej szy niż

fer ry to wy. Dzię ki te mu znacz -
nie spa da wa ga trans por to wa
mo bil ne go za kła du kru szą ce -
go. Mi mo mniej sze go cię ża ru
urzą dze nia osią ga ją lep szą
wy daj ność i sku tecz ność se -
pa ra cji. Im po nu ją ca si ła ma -
gne tycz na se pa ra to ra wy no -
szą ca 750 Gaus sów umoż li -
wia sku tecz ne usu wa nie me -
ta lo wych za nie czysz czeń. Ze -
spo ły ma gne sów są prak tycz -
nie bez ob słu go we, nie wy ma -
ga ją bo wiem sma ro wa nia
przez ca ły okres eks plo ata cji. 
Zmo der ni zo wa ny se pa ra tor
po wietrz ny Ke estrack, któ re -

go mak sy mal ny po bór mo cy
wy no si 15 kW, moż na za si lać
z róż nych źró deł. Za sto so wa -
no w nim wen ty la to ry ge ne ru -
ją ce po tęż ny stru mień po wie -
trza, któ ry do cho dzić mo że
na wet do 25 me trów sze -
ścien nych na mi nu tę. Po wie -
trze pro wa dzo ne przez po -
dwój ny wąż tra fia do sze ro kiej
dy szy wy lo to wej. Pa ra me try
pra cy urzą dze nia moż na pre -
cy zyj nie do sto so wać do po -
trzeb wy ni ka ją cych z ro dza ju
i ilo ści za nie czysz czeń w kru -
szo nym ma te ria le. Stru mień
po wie trza po zwa la od rzu cić
ka wał ki drew na, pla sti ku czy
folii. Se pa ra tor po wietrz ny ma
pła ską bu do wę, je go wa ga
wy no si tyl ko je de na ście ki lo -
gra mów. Nie wy ma ga on za -
tem de mon to wa nia na czas
trans por tu. Moż na prze wo zić
go wraz z głów ną ma szy ną,
pa mię ta jąc je dy nie o tym,
by wcze śniej zdjąć wąż do -
pro wa dza ją cy sprę żo ne po -
wie trze wraz z dy szą wy lo to -
wą. Jest to nie wąt pli wa za le ta
po zwa la ją ca roz wią zać pro -
ble my lo gi stycz ne,
na ja kie na po ty ka
użyt kow nik sprzę tu.

MASZYNY BUDOWLANE

Ke estrack – do dat ko wy osprzęt zwięk sza sku tecz ność dzia ła nia
Ke estrack ofe ru je fa brycz ne do po sa że nie kru sza rek swej produkcji w spe cja li stycz ny osprzęt,
któ ry nie tyl ko w istot ny spo sób zwięk sza ich wszech stron ność i wy daj ność, ale pod no si tak że
ja kość su row ca otrzy my wa ne go w wy ni ku prze twa rza nia be to no wych od pa dów bu dow la nych

www.amago.pl

Se pa ra tor ma gne tycz ny Ke estrack dzię ki za sto so wa niu ma gne sów neo dy mo wych
wy twa rza trzy krot nie więk szą si łę ma gne tycz ną niż urzą dze nie fer ry to we

Po mi mo kom pak to wej budowy no wy se pa ra tor powietrzny Ke estrack ge ne ru je du że
ilo ści po wie trza i nie za wod nie usu wa lekkie cia ła ob ce z pokruszonego betonu

Sta no wią ca wy po sa że nie opcjo nal ne in sta la cja zra sza ją ca zin te gro wa na z ma szy ną,
sku tecz nie za po bie ga two rze niu się chmur uciąż li we go py łu
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Wpro wa dza jąc do pro duk cji
ko par kę DX235D M Do osan
umac nia swą po zy cję w seg -
men cie cięż kich ma szyn wy -
bu rze nio wych. O je go zna -
cze niu dla ko re ań skie go kon -
cer nu świad czy choć by fakt,
że zo stał on człon kiem Eu ro -
pe an De mo li tion As so cia tion
(EDA), wio dą cej plat for my
zrze sza ją cej kra jo we sto wa -
rzy sze nia firm zwią za nych
z bran żą wy bu rze nio wą z kra -
jów eu ro pej skich, za rów no
wy ko naw ców ro bót, jak i do -
staw ców sprzę tu. Eu ro pe an
De mo li tion As so cia tion jest
tak że waż ną or ga ni za cją mię -
dzy na ro do wą, utrzy mu ją cą
ści słe kon tak ty z po dob ny mi
sto wa rzy sze nia mi dzia ła ją cy -
mi w in nych czę ściach świa -
ta, w tym w Azji oraz USA.
W za my śle swych kon struk to -
rów ko par ka wy bu rze nio wa
DX235 DM ma być kom plet -
nym, ela stycz nym i uni wer sal -
nym na rzę dziem. Cho dzi
przede wszyst kim o to, by tę
sa mą ko par kę moż na by ło
użyć do róż nych ce lów.
Na kon kret nym pla cu bu do wy
z po wo dze niem sto so wać ją
moż na nie tyl ko do ro bót in ży -
nie ryj nych i ziem nych, ale rów -
nież do wy bu rzeń oraz sze ro ko
po ję tych prac roz biór ko wych.
Umoż li wia to in no wa cyj -
na kon struk cja za pew nia ją ca
ła twe i szyb kie przej ście
z funk cji roz biór ko wej wy się -
gni ka do za sto so wa nia do ro -
bót ziem nych. Dzię ki te mu
użyt kow nik ma szy ny mo że re -
ali zo wać za jej po mo cą róż ne
ro dza je prac. Szyb kie prze -
zbro je nie ma szy ny po le ga ją -
ce na za mia nie wy się gni ka
umoż li wia me cha nizm opar ty
na hy drau licz nych i me cha -
nicz nych po łą cze niach. Zmia -
nę osprzę tu uła twia spe cjal ny
sto jak, w któ rym umiesz cza

się wy się gnik. Do dat ko wo
układ si łow ni ka usta wia
trzpie nie blo ku ją ce we wła ści -
wej po zy cji koń co wej.
Moż li wość róż ne go skon fi gu -
ro wa nia wy się gni ka po zwa la
zwięk szyć ela stycz ność ko par -
ki. Wy się gnik prze zna czo ny
do ro bót ziem nych usta wić
moż na w dwóch po zy cjach.
W po łą cze niu z wy się gni kiem
roz biór ko wym za pew nia to
jesz cze więk szą ela stycz ność.
Ko par kę DX235D M skon fi gu ro -
wać moż na na trzy spo so by.
In ny mi sło wy po wie dzieć moż -
na, że w prak ty ce użyt kow nik
ma do dys po zy cji za miast jed -
nej, trzy ko par ki dys po nu ją ce
im po nu ją cy mi pa ra me tra mi ro -
bo czy mi. Za sięg ko par ki
DX235D M wy po sa żo nej w wy -
się gnik wy bu rze nio wy o dłu -
go ści osiem na stu me trów po -
zwa la na za in sta lo wa nie
na ma szy nie osprzę tu do roz -
biór ki o mak sy mal nej wy so ko -
ści 16 me trów. Za le ca na łącz -

MASZYNY BUDOWLANE

Do osan DX235DM – ide al na ko par ka nie tylko do wy bu rzeń 
Ko par ka wy bu rze nio wa DX235 DM to pierw szy mo del z no wej se rii ma szyn wy bu rze nio wych wy -
so kie go za się gu ko re ań skie go pro du cen ta. Ko par ka po sia da ty po we ce chy kon struk cyj ne naj -
wyż szej kla sy ma szyn wy bu rze nio wych, do któ rych na le ży ka bi na o trzy dzie sto stop nio wym ką -
cie prze chy łu, mo du ło wa kon struk cja wy się gni ka oraz hy drau licz ny me cha nizm blo ku ją cy

Wpro wa dza jąc do se ryj nej pro duk cji ko par kę DX235D M, po my śla ną ja ko kom plet ne i uni wer sal ne na rzę dzie, Do osan dzia ła kon -
se kwent nie, umac nia jąc swą po zy cję w seg men cie cięż kich ma szyn wy bu rze nio wych

Od chy la na ka bi na uła twia ży cie ope ra to ro wi, pod czas pro wa dze nia prac na więk -
szej wy so ko ści mo że on le piej ob ser wo wać i ma ni pu lo wać osprzę tem
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na mak sy mal na ma sa osprzę -
tu oraz szyb ko złą cza w kon fi -
gu ra cji wy bu rze nio wej wy no -
si 2,1 to ny. Z ko lei mak sy mal -
na wy so kość ro bo cza ko par ki
z za in sta lo wa nym wy się gni -
kiem do ko pa nia w pro stej
kon fi gu ra cji wy no si dzie -
więć me trów. W tym przy pad -
ku pro du cent za le ca, aby ma -
sa osprzę tu i szyb ko złą cza nie
prze kra cza ła 3,3 to ny. 
Zastosowanie wy się gni ka
DX235D M do ko pa nia w al ter -
na tyw nej, łu ko wa tej kon fi gu -
ra cji umoż li wia operatorowi
pra cę z osprzę tem do mak sy -
mal nej wy so ko ści 8 metrów.
W tym try bie za le ca na ma sa
osprzę tu i szyb ko złą cza rów -
nież wy no si 3,3 to ny.
Hy drau licz nie re gu lo wa ne
pod wo zie sta no wi ko lej ny
atut no wej ko par ki. W ra zie
po trze by ope ra tor mo że
w bar dzo ła twy spo sób roz -
su nąć je na mak sy mal ną sze -
ro kość 3,74 me tra. Roz wią za -
nie to po zwa la na osią gnię cie
opty mal nej sta bil no ści pod -

czas prac roz biór ko wych.
Na czas trans por tu me cha -
nizm umoż li wia zre du ko wa -
nie sze ro ko ści pod wo zia
do 2,54 me tra. Me cha nizm
wy ko rzy stu je trwa le na sma ro -
wa ny we wnętrz ny si łow nik
ogra ni cza ją cy opór pod czas
ru chów oraz za po bie ga ją cy

uszko dze niom me cha nicz -
nym kom po nen tów. 
Pod sta wo we da ne tech nicz -
ne ko par ki DX235DM:
• ma sa ro bo cza: 28,7 to ny,
• mak sy mal na ma sa osprzę -

tu roboczego: 2,1 to ny,
• mak sy mal na wy so kość

(do sworz nia): 18 metrów,

• sze ro kość cał ko wi ta (po roz -
su nię ciu) 2.740 mm,

• sze ro kość cał ko wi ta (po zsu -
nię ciu) 2.540 mm,

• wy so kość cał ko wi ta w po -
zy cji jaz dy: 3.070 mm,

• łącz na dłu gość w po zy cji
jaz dy: 11.460 mm,

• pro mień ob ro tu tyl nej czę -
ści: 2.755 mm,

• mak sy mal ny za sięg ko pa -
nia (wy się gnik do ko pa -
nia): 9.465 mm

• mak sy mal na głę bo kość ko -
pa nia (wy się gnik do ko pa -
nia): 6.080 mm,

• mak sy mal na wy so kość ko -
pa nia (wy się gnik do ko pa -
nia): 9.450 mm,

• moc ko pa nia na łyż ce
(ISO): 16,5 to ny,

• moc ko pa nia na ra mie niu
(ISO): 12,6 to ny,

• pręd ko ści jaz dy od po wied -
nio: 3,0 km/h (ni ska) oraz za -
kres gór ny – 5,5 km/h, 

• sil nik na pę do wy roz -
wi ja ją cy moc 124 kW
przy 1.800 obr./min.

www.maszynybudowlane.pl

Ope ra tor mo że w bar dzo ła twy spo sób roz su nąć podwozie na mak sy mal ną sze ro -
kość 3,74 me tra, co po zwa la na osią gnię cie opty mal nej sta bil no ści
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Wcho dzą ca w skład Kom pa nii
Gór ni czej ko pal nia Pi ła wa
Gór na na le ży do naj no wo cze -
śniej szych w Eu ro pie. – Na szą
spe cja li za cją jest eks plo ata cja
złóż am fi bo li to wych i mig ma ty -
to wych oraz pro duk cja wy so -
kiej ja ko ści kru szyw. Znaj du ją
one za sto so wa nie w mie szan -
kach mi ne ral no -bi tu micz nych,
be to nie o wy so kiej wy trzy ma -
ło ści czy pod bu do wach dro -
go wych i ko le jo wych – in for -
mu je To masz Bu czyń ski dy -
rek tor za rzą dza ją cy w fir -
mie Kom pa nia Gór ni cza.
Bez po śred nio przy wy do by -
ciu sto so wa ne są du że ko -
par ki – sie dem dzie się cio to -
no wa Vo lvo EC700 oraz wa -
żą ca bli sko sto dwa dzie ścia
ton Ko mat su PC1250 – wy po -
sa żo ne w spe cja li stycz ne łyż -
ki skal ne pro duk cji Dek pol
Ste el. Ko par ka Vo lvo pra cu -
je z łyż ką o po jem no ści czte -
rech me trów sze ścien nych,
na to miast Ko mat su z praw -
dzi wie gi gan tycz nym na rzę -
dziem mo gą cym po mie ścić
aż sie dem me trów sze ścien -
nych cięż kie go urob ku. Wy -
do by cie w ko pal ni Pi ła wa
Gór na utrzy mu je się na po -
zio mie oko ło pięt na stu ty się -
cy ton na do bę, co po zwa la
uzy skać wy daj ność za kła du
prze rób cze go do 850 ton go -
to we go pro duk tu na go dzi nę.
– Wa run ki pa nu ją ce w na szej
ko pal ni okre ślił bym ja ko dość
trud ne. Du że ko par ki pra cu ją -
ce bez po śred nio pod ścia ną
przez sie dem dni w ty go dniu
na trzy zmia ny prze miesz cza ją
ka mie nie i odła my skal ne, któ -
rych wa ga i kształt sta no wią
spo re wy zwa nie dla sprzę tu.
Łyż ki skal ne Dek pol Ste el,
w któ re wy po sa ży li śmy na sze
ma szy ny, nie mal przez ca ły
czas na ra żo ne są na eks tre mal -
ne ob cią że nia. Dla te go też mu -

szą speł niać sze reg ry go ry stycz -
nych wy mo gów. Przede wszyst -
kim w za kre sie spe cjal nych
wzmoc nień da ją cych wy so ką
od por ność na uszko dze nia
me cha nicz ne oraz ście ra nie
– mó wi To masz Bu czyń ski. 
Kon struk cja ły żek skal nych
pro du ko wa nych przez Dek -
pol Ste el opra co wy wa na jest

we współ pra cy z prak ty ka mi
wy ko rzy stu ją cy mi te go ty pu
osprzęt w co dzien nej pra cy
w ko pal niach su row ców skal -
nych. Ze wzglę du na in ten -
syw ność eks plo ata cji ma -
szyn i wa run ki wy do by cia su -
row ca su ge stie Kom pa ni
Gór ni czej są nie zwy kle cen -
ne dla pro du cen ta. Po zwa -

lają ulep szać osprzęt, wpro -
wa dzać zmia ny kon struk cyj -
ne. Współ pra ca Dek pol Ste el
z Kom pa nią Gór ni czą trwa
od ro ku 2016, kie dy to zre ali -
zo wa no za mó wie nie na łyż kę
skal ną do ko par ki Vo lvo
EC700. Mi mo cią głe go kon -
tak tu z ma te ria ła mi abra syw -
ny mi spi sy wa ła się ona bez

za rzu tu nie wy ka zu jąc ja kich -
kol wiek zna mion przed wcze -
sne go zu ży cia. – Mi mo eks -
plo ata cji w trud nych wa run -
kach ma my bar dzo do bre do -
świad cze nia z łyż ka mi skal ny -
mi Dek pol Ste el. Do tej po ry
nie od no to wa li śmy ich po waż -
niej szych uszko dzeń, któ re
po wo do wa ły by dłuż sze prze -
sto je. Drob ne na pra wy i bie żą -
cą kon ser wa cję, na przy kład
wy mia nę zę bów, prze pro wa -
dza my wła sny mi si ła -
mi – pod su mo wu je
To masz Bu czyń ski. 

KOMPONENTY

Łyż ki skal ne Dek pol Ste el spraw dza ją się w trud nych wa run kach
Dek pol Ste el jest li de rem kra jo we go ryn ku pro du cen tów osprzę tu do ma szyn bu dow la nych.
W ofer cie fir my znaj du ją się tak że łyż ki pod się bier ne skal ne. Wy so ka ja kość wykonania i sto so -
wa nie naj lep szych ga tun ków sta li po twier dzo ne cer ty fi ka tem SSAB „Har dox in My Bo dy”, spra -
wia ją, że do sko na le spraw dza ją się one w naj bar dziej wy ma ga ją cych za sto so wa niach

www.dekpolsteel.pl

Łyż ka, w któ rą wy po sa żo no ko par kę Ko mat su po sia da do dat ko we wzmoc nie nia dna, kra wę dzi i ścian bocz nych. Umoż li wia to
prze miesz cza nie cięż kich ka mie ni i skał bez ry zy ka po wsta nia uszko dzeń i przy spie szo ne go zu ży cia wy wo ła ne go tar ciem 

Wy ko na na ze sta li Har dox w stan dar dzie XHD łyż ka pod się bier na skal na prze zna -
czo na jest spe cjal nie do eks plo ata cji w ko pal niach od kryw ko wych 
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War to za zna czyć, że mo wa tu
o cer ty fi ko wa nej od bu do wie,
któ ra ozna cza wy mia nę
od czte rech do sied miu ty się cy
czę ści skła do wych. Pod da ne
niej ma szy ny otrzy mu ją no wą
ta blicz kę zna mio no wą, a pro -
du cent udzie la na wet pię cio let -
niej gwa ran cji (mak sy mal -
nie 10.000 mth). Dzie je się tak,
gdyż po od bu do wie ma szy -
na jest tak sa mo wy daj na, jak
fa brycz nie no wa. W Pol sce od -
bu do wa ma szyn Ca ter pil lar ru -
szy ła w 2009 ro ku. Pierw szą
z nich by ła ła do war ka Cat 972.
W ko lej nych la tach pro gra mem
od bu do wy ob ję to ko lej nych kil -

ka dzie siąt róż ne go ty pu ma -
szyn. Naj więk szym wy zwa niem
by ło wo zi dło sztyw no ra mo we
Cat 772. Po tęż ny po jazd o ła -
dow no ści 45 ton zo stał w ro -
ku 2011 za ku pio ny przez fir mę
La far ge i był in ten syw nie eks -
plo ato wa ny przy trans por cie
wy do by wa ne go urob ku w na le -
żą cej do kon cer nu ko pal ni kru -
szy wa Ku ja wy. 
– Ma szy ny Ca ter pil lar są kon -
stru owa ne z my ślą o da niu im co

naj mniej kil ku „żyć”. Do sko na -
łym te go przy kła dem jest wo zi -
dło sztyw no ra mo we 772. – W ro -
ku 2011 tra fi ło ono do fir my La -
far ge z kon trak tem ser wi so wym
na 16.000 mth/4 la ta. Po pię ciu
la tach in ten syw nej eks plo ata cji
wspól nie z użyt kow ni kiem zde -
cy do wa li śmy o od bu do wie ma -
szy ny. W efek cie wo zi dło tra fi ło
po now nie do pra cy w ko pal ni
kru szy wa, tym ra zem z kon trak -
tem ser wi so wym na 10.000
mth/3 la ta. Mi mo trud nych wa -
run ków ro bo czych po upły wie
te go okre su wo zi dło by ło jesz -
cze w na ty le do brym sta nie
tech nicz nym, że za pa dła de cy -

zja o ko lej nej od bu do wie. Tym
ra zem, w ro ku 2020 zo sta ło
zmie nio ne prze zna cze nie po jaz -
du, któ ry te raz peł ni funk cję
becz ko wo zu – in for mu je Da -
mian Bur chac ki, dy rek tor ser wi -
su Ber ge rat Mon noy eur, au to ry -
zo wa ne go przed sta wi cie la Ca -
ter pil lar w Pol sce.
Już trze cie „ży cie” wo zi dła bę -
dzie to czyć się na dal w Za kła -
dzie Gór ni czym Ku ja wy. W no -
wej spe cy fi ka cji bę dzie tu wy -

ko rzy sty wa ne do trans por tu
wo dy słu żą cej do zra sza nia
dróg tech no lo gicz nych wy ro -
bi ska. Dzię ki te mu zmniej sza
się za py le nie, któ re po wsta je
w cza sie trans por tu wy do by -
wa ne go su row ca. Po za tym
moż na zna czą co zre du ko wać

chmurę pyłu wo kół za kła du,
a to zwięk sza też bez pie czeń -
stwo. Od bu do wie mo że zo -
stać pod da na prak tycz nie każ -
da ma szy na Cat. Nie ma też
ogra ni czeń ze wzglę du
na wiek ma szy ny, a je dy nym
kry te rium jest po zy tyw na we -
ry fi ka cja sta nu tech nicz ne go. 
Przed pod ję ciem prac eks per ci
Cat prze pro wa dza ją szcze gó -
ło wą dia gno sty kę pod ze spo -
łów ma szy ny i na pod sta wie
ana li zy spo rzą dzo ne go ra por -
tu oce nia ją opła cal ność od bu -
do wy. Za sad ni czo dys kwa li fi -
ko wa ne są ma szy ny, któ rych
stan tech nicz ny zna czą co pod -
no si koszt na pra wy. Dzię ki te -
mu zle ca ją cy przed przy stą pie -
niem do od bu do wy zna jej do -
kład ny, koń co wy koszt. Wów -
czas, je śli wy ra zi zgo dę, na stę -

pu je wła ści wa me ta mor fo -
za ma szy ny. Wszyst ko od by -
wa się ści śle we dług wy tycz -
nych określonych przez
koncern Ca ter pil la r i to pro du -
cent ma szy ny na rzu ca wy ko -
na nie nie zbęd nych czyn no ści.
W przy pad ku sil ni ka do ty czy to
wy mia ny tło ków, za wo rów, tur -
bi ny i wtry ski wa czy. Po za tym
każ da cer ty fi ko wa na od bu do -
wa mu si zo stać za re je stro wa -
na w sys te mie pro du cen ta
i prze pro wa dzo na z uży ciem
czę ści cer ty fi ko wa nych przez
kon cern Ca ter pil lar.

Wy ma ga nia pro du cen ta wy ni -
ka ją w du żej mie rze z po wo du
gwa ran cji. Na każ dą od bu do -
wę udzie la na jest peł na gwa -
ran cja na rok użyt ko wa nia,
czy li tak, jak w przy pad ku fa -
brycz nie no wej ma szy ny. Dal -
szy za kres gwa ran cji jest za -
leż ny od wy bo ru klien ta. Naj -
dłuż sza gwa ran cja obo wią zu je
na dzie sięć ty się cy mo to go -
dzin lub czte ry -pięć lat, w za -
leż no ści co na stą pi pierw sze.
Bar dzo waż ne jest to, że je że li
użyt kow nik od bu do wa nej ma -
szy ny nie wy ko rzy sta li mi tu
i zde cy du je się wcze śniej
sprze dać ma szy nę, to gwa ran -
cja obo wią zu je na dal. Jej wa -
run ki są re spek to wa -
ne tak że po za gra ni -
ca mi Pol ski.

MASZYNY BUDOWLANE

Dru gie, a na wet i trze cie „ży cie” wo zi dła Cat
Po nad sto lat do świad czeń w pro duk cji ma szyn bu dow la nych spra wi ło, że
Ca ter pil lar do pra co wał swe kon struk cje w naj drob niej szych szcze gó łach.
Dzię ki te mu użyt kow ni cy za miast zło mo wać wy eks plo ato wa ne ma szy ny
mo gą zle cić ich od bu do wę, da jąc im tym sa mym „dru gie ży cie”

www.b-m.pl

Mimo intensywnej eksploatacji wozidło Cat 772 było w tak dobrym stanie, że za pa -
dła de cy zja o ko lej nej od bu do wie. W trzecim „życiu” peł ni funk cję becz ko wo zu

Od bu do wa wo zi dła Cat 772 sta no wi ła ol brzy mie wy zwa nie. Po tęż ny po jazd o ła dow no ści 45 ton
zy skał no we „ży cie” po pię ciu la tach in ten syw nej eks plo ata cji w ko pal ni su row ców skal nych
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Pro du ko wa ne przez kon cern
Lie bherr urzą dze nia prze ła dun -
ko we są w sta nie w peł ni za spo -
ko ić po trze by użyt kow ni ków
dzia ła ją cych za rów no w bran ży
bu dow la nej, jak i re cy klin go wej.
Po twier dza to ko par ka LH 22 M
eks plo ato wa na przez Za kład
Uty li za cyj ny w Gdań sku. Ma szy -
na słu żą ca na co dzień głów nie
do prze ła dun ku róż ne go ro -
dza ju od pa dów, wy ko rzy sty -
wa na by wa rów nież pod -
czas pro wa dzo nych na te re -
nie za kła du prac bu dow la -
nych. – Za kup ko par ki prze ła -
dun ko wej Lie bherr LH 22 M
był sta ran nie prze my śla ny.
Przed podjęciem ostatecznej
Na by li śmy ją przede wszyst -
kim z my ślą o prze ła dun ku od -
pa dów. Jej pod no szo na ka bi -
na da je ope ra to ro wi moż li -
wość kon tro li za ła dun ku oraz
umoż li wia wstęp ną se gre ga -
cję od pa dów. Ta za le ta do ce -
nia na jest mię dzy in ny mi
przy se gre ga cji tra fia ją ce go
na na sze skła do wi sko gru zu.
Po dal szym skru sze niu wy ko -
rzy stu je my go na pod bu do wę
dróg tech no lo gicz nych we -
wnątrz na sze go obiek tu – wy -
ja śnia Ma ciej Ja ku bek, czło -
nek za rzą du do spraw tech -
nicz nych Za kła du Uty li za cyj -
ne go w Gdań sku.
Pod no szo na ka bi na to oczy wi -
ście nie je dy na za le ta ko par ki.
Ko lej ną jest naj now szej ge ne -
ra cji sil nik, któ ry osią ga opty -
mal ne pa ra me try ro bo cze
przy jed no cze snym ogra ni cze -
niu kosz tów bie żą cej eks plo -
ata cji. Dzie je się tak za spra wą
tech no lo gii Lie bherr Po wer Ef fi -
cien cy (LPE), któ ra spra wia, że
na wet gdy jed nost ka na pę do -
wa roz wi ja peł ną moc, to zu ży -
cie pa li wa utrzy mu je się wciąż
na re la tyw nie ni skim po zio mie.
W po rów na niu z ma szy na mi
po przed niej ge ne ra cji użyt -

kow nik ko par ki prze ła dun ko -
wej LH 22 M wy ko nu jąc te sa -
me za da nia w zbli żo nych wa -
run kach ro bo czych mo że uzy -
skać na wet trzy dzie sto pro cen -
to we oszczęd no ści na kosz -
tach ole ju na pę do we go. 
Kon struk to rzy ma szy ny za dba -
li tak że o na le ży te za bez pie -
cze nie przed uszko dze nia mi
me cha nicz ny mi jej wraż li wych
pod ze spo łów oraz ele men tów
kon struk cyj nych. Filtr wstęp ny

po wie trza z po chła nia czem
py łów i od wrot ny ciąg wen ty -
la to ra wiel ko ocz ko wej chłod -
ni cy umoż li wiają bez a wa ryj ną
eks plo ata cję ko par ki w naj -
trud niej szych wa run kach.
Dłu ga ży wot ność ma szy ny
zo sta ła osią gnię ta tak że dzię -
ki ści słe mu prze strze ga niu
norm ja ko ścio wych pro duk cji
i sto so wa niu do niej kom po -
nen tów po cho dzą cych wy -
łącz nie od sta ran nie wy se lek -
cjo no wa nych, re no mo wa nych
do staw ców. War to też za uwa -
żyć, że ca ły sze reg new ral gicz -
nych pod ze spo łów kopar ki
po wsta je w fa bry kach na le żą -
cych do kon cer nu Lie bherr.

Kon struk to rzy nie za po mnie li
tak że o stwo rze niu jak naj lep -
szych wa run ków pra cy ope ra -
to rom. Grun tow nie zmo der ni -
zo wa na ka bi na ko par ki za pew -
nia od po wied nią prze strzeń
i kom fort. Du ża po wierzch nia
prze szkleń, bo ga te wy po sa że -
nie wnę trza, na przy kład re gu -
lo wa ny wie lo płasz czy zno wo
fo tel i du ży ekran do ty ko wy
oraz sys tem ka mer umoż li wia -
ją cy śle dze nie ob sza ru ro bo -

cze go za ma szy ną i po jej obu
bo kach, pod no szą kom fort
pra cy i bez pie czeń stwo. Mi mo,
że Lie bherr LH 22 M jest naj -
mniej szą ko par ką prze ła dun -
ko wą w ofer cie Lie bher ra, to
do sko na le spraw dza się nie
tyl ko na wszel kie go ro dza ju
pla cach re cy klin go wych, ale
tak że mo że być wy ko rzy sty wa -
na do ro bót ziem nych i prac
po rząd ko wych. Przy ma sie ro -
bo czej oko ło 21 ton, kom pak -
to wa LH 22 M jest bar dzo
efek tyw na. Jej kon struk cja
sta no wi uda ne po łą cze nie
kom for tu, wy daj no ści i nie za -
wod no ści. Za sto so wa nie jed -
nost ki na pę do wej o zwięk szo -

nej do 105 kW (143 KM) mo cy
umoż li wia znacz ne przy spie -
sze nie cy kli ro bo czych pod -
czas prze ła dun ku. No wej ge -
ne ra cji wy so ko pręż ny sil nik
Lie bherr, dzię ki za sto so wa niu
fil tra czą stek sta łych z ka ta li za -
to rem utle nia ją cym, speł nia
oczy wi ście obo wią zu ją cą nor -
mę emi sji spa lin Sta ge IV. 
Po zy tyw nie oce nia ne są też
zmia ny kon struk cyj ne pod wo -
zia. Zo sta ło ono wy dłu żo ne
i wzmoc nio ne, co za pew nia
wy jąt ko wą sta bil ność ma szy -
ny. Mak sy mal ny za sięg ko par -
ki prze ła dun ko wej Lie bherr
LH 22 M wy no si je de na ście
me trów. Więk szy roz staw pod -
pór i po pra wio na geo me tria
wy się gni ka umoż li wia ją prze -
miesz cza nie cięż szych ła dun -
ków. Ich spraw ne prze no sze -
nie uła twia sze ro ka ga ma spe -
cja li stycz nych chwy ta ków,
w ja kie moż na do po sa żyć ma -
szy nę. Te go ro dza ju osprzęt
umoż li wia trans por to wa nie ma -
te ria łów o ob ję to ści na wet pół -
to ra me tra sze ścien ne go. 
Ma ciej Ja ku bek, któ ry w Za kła -
dzie Uty li za cyj nym w Gdań sku
od po wia da za kwe stie sprzę to -
we bar dzo chwa li ży wot ność
ma szy ny. – Eks plo atu je my ją
od po nad sze ściu lat czę sto
w eks tre mal nych wa run kach.
Mi mo to ko par ka spraw dza się
do sko na le. Za do wo le ni je ste -
śmy tak że z po zo sta łych ma szyn
Lie bherr, któ re pra cu ją w na -
szym za kła dzie. Tym bar dziej,
że w ra zie po trze by ser wis re -
agu je bły ska wicz nie i ewen tu -
al ne prze rwy w pra cy są
niemal  nie od czu wal ne. Po zy -
tyw ne do świad cze nia spra wi ły,
że ostatnio nasz park ma szy no -
wy  wzbo ga cił się o ko par kę gą -
sie ni co wą Lie bherr 
R92 2LC – pod su mo -
wu je Ma ciej Ja ku bek. 

Prze ła du nek z Lie bher rem, oszczęd ność cza su i kosz tów
Nie bez po wo du mó wi się, że „czas to pie niądz”. Na pię ty do gra nic moż li wo ści har mo no gram ro bót
spra wia, że fir my dzia ła ją ce w bran ży bu dow la nej i ko mu nal nej chwy ta ją się wszyst kie go, by „urwać”
nie co cza su i choć by odro bi nę skró cić ter min re ali za cji in we sty cji. Po trze bu ją do te go wy daj nych
i nie za wod nych ma szyn, ta kich jak in no wa cyj ne urządzenia prze ła dun ko we mar ki Lie bherr

www.liebherr.pl

Prze miesz cza nie róż ne go ro dza ju ma te ria łów umoż li wia sze ro ka ga ma spe cja li stycz -
nych chwy ta ków, w któ re moż na wy po sa żyć ma szy nę
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Ko niecz ność speł nie nia
norm emi sji spa lin Sta -
ge V spra wi ła, że zmo der ni -
zo wa ną spy char kę wy po sa -
żo no w naj now szej ge ne ra cji
tur bo ła do wa ny rzę do wy sil -
nik Cum mins X15 o im po nu -
ją cej mo cy 375 KM. Jed nost -
ka wy róż nia się wyż szym
mak sy mal nym mo men tem
ob ro to wym i wy jąt ko wą eko -

no mi ką pa li wo wą. Wła ści wy
do bór sil ni ka do ma sy spy -
char ki umoż li wił opty ma li za -
cję jej pa ra me trów ro bo -
czych, a tym sa mym zwięk -
sze nie wy daj no ści. Klu czo we
zna cze nie w po wyż szej kwe -
stii ma rów nież wi docz ność
na ob szar ro bo czy. By ją po -
pra wić, kon struk cję TD-25 M
Se rii 1 pod da no za uwa żal nej
na pierw szy rzut oka zmia nie.
W ma szy nie za sto so wa no
no wą ka bi nę o cał kiem zmie -
nio nej kon struk cji. Jej pro jek -
tan ci po sta wi li na po pra wę
kom for tu i bez pie czeń stwa
pra cy ope ra to ra. Ich prze ja -
wem jest oczy wi ście opty -
mal na wi docz ność. Za miar
ten po wiódł się w peł ni, za sia -
da ją cy w ka bi nie ope ra tor

cie szy się nie skrę po wa -
nym wi do kiem we wszyst -
kich kie run kach. Zwięk szo -
na aż o jed ną trze cią po -
wierzch nia prze szkleń, prze -
su nię cie słup ków i zmie nio -
na kon struk cja klat ki ka bi ny
sprawia, że nic nie prze sła nia
ani ob sza ru ro bo cze go zry -
wa ka, ani na roż ni ków i kra -
wę dzi tną cej le mie sza. 

Kon struk to rzy spy char ki ba zo -
wa li na roz wią za niach zna nych
z jej po przed niej ge ne ra cji.
Dla te go nie wpro wa dza li
zmian dla sa mych zmian. By ła -
by to bo wiem sztu ka dla sztu ki.
Pro du cent za pew nia, że nie -
zmie nio na zo sta ła naj wyż sza
ja kość wy ko na nia, sta ran ny
do bór naj wyż szej kla sy pod ze -
spo łów i kom po nen tów oraz
prze zna cze nie ma szy ny. Grun -
tow nie zmo der ni zo wa na spy -
char ka spraw dzi się na wet
w eks tre mal nie trud nych wa -
run kach ol brzy mich pla ców
bu do wy, w ko pal niach od -
kryw ko wych, ka mie nio ło -
mach, za kła dach ener ge tycz -
nych czy na hał dach.
Dwu bie go wy sys tem me cha -
ni zmu skrę tu umoż li wia jed no -

cze sne prze ka zy wa nie peł nej
mo cy na oby dwie gą sie ni ce.
Po pra wia to trak cję zwięk sza -
jąc jed no cze śnie efek tyw ność
prze py cha nia urob ku na za -
krę tach. Ope ra tor nie mu si za -
trzy my wać ma szy ny na czas
zmia ny kie run ku jaz dy. 
Nie za wod ny prze mien nik mo -
men tu ob ro to we go au to ma -
tycz nie do sto so wu je pręd kość

spy char ki do zmie nia ją cych
się ob cią żeń w cza sie trwa nia
cy klu ro bo cze go. Ope ra tor
mo że z ła two ścią do brać pręd -
kość jaz dy naj bar dziej od po -
wied nią dla kon kret ne go za da -
nia lub do sto so wać ją do kon -
kret nych wa run ków ro bo -
czych. Nie za wod na prze kład -
nia ty pu „Po wer Shift” oraz
sprzę gła na pę du me cha ni zmu
skrę tu da ją ope ra to ro wi moż li -
wość ko rzy sta nia z sze ściu
pręd ko ści do przo du i sze -
ściu do ty łu. Uła twia to pre cy -
zyj ne ma new ro wa nie ma szy -
ną, po zwa la jąc się szyb ciej
prze miesz czać, a tym sa -
mym zwięk szać wy daj ność.
Ob słu gu ją cy spy char kę mo że
uła twić so bie pra cę wy ko rzy -
stu jąc je den z dwóch pre de fi -

nio wa nych try bów pręd ko ści.
Nie mu si wów czas zmie niać
ręcz nie bie gów. Po moc na mu
jest tak że funk cja au to ma -
tycz nej re duk cji prze ło żeń
umoż li wia ją ca płyn ną jaz dę
i uzy ska nie mak sy mal nej war -
to ści si ły cią gu. 
Spy char ka TD-25 M Se rii 1 im -
po nu je so lid no ścią kon struk -
cji. Wy po sa żo na zo sta ła

w nie zwy kle trwa łe pod wo zie
o du żej ła dow no ści za pro jek -
to wa ne do pra cy w trud nych
wa run kach, za rów no na ska li -
stym pod ło żu, jak i trzę sa wi -
skach. Wy ko na na z wy so ko -
ga tun ko wych pro fi li za mknię -
tych oraz wy trzy ma łych od le -
wów sta lo wych ra ma głów -
na ma szy ny do sko na le ra dzi
so bie z po chła nia niem du -
żych ob cią żeń szczy to wych
i sił skręt nych. W stan dar dzie
ma szy na wy po sa żo na jest
w sze ro kie na 560 mi li me trów
pły ty z po je dyn czą ostro gą.
Opcjo nal nie do stęp ne są
rów nież wer sje z na ro żem
ścię tym wy stę pu ją ce
w sze ro ko ści 610, 660
oraz 711 mi li me trów.

MASZYNY BUDOWLANE

Dres sta TD-25M Se rii 1 – nowe szaty królowej
W przy pad ku naj now szej spy char ki Dres sta TD-25M moż na mó wić o swo istym re star cie. Pro du -
cent za sto so wał co praw da tra dy cyj ne ozna cze nie ma szy ny, ale do dat kiem „Se ria 1” wy raź nie
pod kre ślił, że ma my do czy nie nia nie z po bież nie od no wio ną kon struk cją, a grun tow nie zmo der ni -
zo wa ną, łą czą cą w so bie wa lo ry po przed ni czek z no wa tor ski mi roz wią za nia mi po zwa la ją cy mi za -
pew nić naj wyż szy kom fort ope ra to ro wi i do sko na łe osią gi w eks tre mal nie trud nych wa run kach 

www.dressta.com

Naj now szej ge ne ra cji spy char kę TD-25 M Se rii 1 pod da no za uwa żal nej już na pierw szy rzut oka zmia nie. W ma szy nie za sto so wa no ka bi nę o cał kiem zmie nio nej kon struk cji.
Jej pro jek tan ci po sta wi li na po pra wę wi docz no ści, a tym sa mym kom for tu oraz bez pie czeń stwa pra cy ope ra to ra
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Kon struk to rzy Ste elw rist do ko -
na li ana li zy przy czyn wy pad -
ków spo wo do wa nych przez
na głe od pięcie się łyż ki ko par -
ko wej. Stwier dzi li, że naj czę -
ściej do ta kich groź nych
w skut kach sy tu acji do cho dzi
w wy ni ku za nie dbań ope ra to ra,
któ ry z mniej lub bar dziej
obiek tyw nych przy czyn nie na -
le ży cie łą czy na rzę dzie ro bo -
cze z tyl nym sworz niem. Nie
spraw dza po praw no ści za -
mon to wa nia łyż ki i mi mo te go
roz po czy na pra cę, co mo że
mieć tra gicz ne w skut kach
kon se kwen cje. Dru gą przy czy -
nę wy pad ków sta no wi non sza -
lan cja, al bo wręcz ce lo we lek -
ce wa że nie za sad bez pie czeń -
stwa obo wią zu ją cych na pla cu

bu do wy. Czę sto do cho dzi
do sy tu acji, gdy ope ra tor ko -
par ki mu si prze su nąć w in ne
miej sce za le ga ją cą mu na dro -
dze łyż kę lub za ła do wać ją
na przy cze pę. Chcąc zy skać
na cza sie nie za mon to wu je jej
w szyb ko złą czu lecz na chwi lę
za wie sza na sworz niu nie blo ku -
jąc zam ka. Prze no si łyż kę, któ ra
mo że w każ dej chwi li spaść
na przy kład po za cze pie niu
o przy cze pę czy bur tę po jaz du. 
Kon cep cja blo ka dy przed nie -
go sworz nia stwo rzo na zo sta -
ła w ce lu za po bie ga nia te go
ty pu nie bez piecz nym sy tu -
acjom. Co cie ka we in ży nie ro -
wie Ste elw rist w swej kon -
struk cji zre zy gno wa li z czuj ni -
ków elek tro nicz nych. Pierw -

sze te sty blo ka dy przed nie go
sworz nia wy po sa żo nej w sen -
so ry wy ka za ły bo wiem, że są
one wraz z nie zbęd nym
do pra wi dło we go dzia ła nia
oka blo wa niem zbyt po dat ne
na uszko dze nia me cha nicz ne
i pa nu ją ce na pla cu bu do wy
za py le nie. In nym po wo dem
jest to, że funk cjo no wa nie
czuj ni ków elek tro nicz nych po -
wią za ne jest z sys te ma mi ste -
ro wa nia pra cą ma szyn. Ozna -
cza to, że z blo ka dy przed nie -
go sworz nia nie mo gło by ko -
rzy stać spo re gro no użyt kow -
ni ków ko pa rek star sze go ty pu. 
Ste elw rist za sto so wał w swym
sys te mie in te re su ją ce roz wią -
za nie ma ją ce na ce lu po zy -
tyw ne od dzia ły wa nie na pod -
świa do mość ope ra to ra. Otóż
pra wi dło we za mon to wa nie
łyż ki sy gna li zo wa ne jest wy -
su nię ciem się zie lo ne go
wskaź ni ka. Jest on wi docz ny
przez ca ły czas, aż do mo -
men tu za mie rzo ne go zwol nie -
nia blo ka dy i od pię cia łyż ki.
Kon struk to rzy Ste elw rist
uzna li, że ten z po zo ru ma ło
zna czą cy za bieg ma głęb szy
sens. Przy wo ła li przy tym
przy kład sy gna li za cji świetl nej
w ru chu dro go wym, któ ra
mia ła by tyl ko jed no czer wo ne
świa tło. Je go włą cze nie sta -
no wi ło by sy gnał do za trzy ma -
nia, zaś zga śnię cie po zwo le -
nie na jaz dę. Mi mo to, kie row -
ca nie ma ją cy zie lo ne go świa -
tła czuł by się nie swo jo, oba -
wia jąc się, że choć czer wo ne
świa tło się nie świe ci, to mo -
gą ist nieć za gro że nia dla bez -
piecz ne go prze je cha nia przez
skrzy żo wa nie. Wła śnie dla te -
go zie lo ny wskaź nik jest wi -
docz ny przez ca ły czas, gdy
łyż ka ko par ki jest pra wi dło wo
za mo co wa na. Zni ka za pa da -
jąc się do pie ro w mo men cie

otwar cia złą cza, a w je go
miej sce po ja wia się na tych -
miast wskaź nik czer wo ny
ostrze ga ją cy o za gro że niu.
Czy opra co wa ny przez kon -
struk to rów fir my Ste elw rist
sys tem blo ka dy przed nie go
sworz nia za bez pie cza cał ko -
wi cie przed nie kon tro lo wa -
nym od pię ciem łyż ki ko par ki?
Od po wiedź na tak po sta wio -
ne py ta nie nie jest oczy wi sta.
Sku tecz ność sys te mu jest
po twier dzo na, ale pa mię tać
na le ży, że wie le za le ży
od ope ra to ra. Na wet ko rzy -
sta jąc z blo ka dy nie mo że po -
czuć się zwol nio ny z prze -
strze ga nia za sad BHP. Każ da
ko par ka ob słu gi wa na przez
non sza lanc kie go ope ra to ra
mo że być nie bez piecz na dla
osób znaj du ją cych się w da -
nym mo men cie w jej po bli żu.
Oczy wi ście ża den z pro du -
cen tów nie mo że za gwa ran -
to wać cał ko wi te go wy eli mi -
no wa nia ry zy ka nie kon tro lo -
wa ne go upusz cze nia łyż ki.
Tak jak nikt nie jest w sta nie
za pro jek to wać ko par ki, któ ra
nie mo że spo wo do wać ob ra -
żeń osób prze by wa ją cych
na bu do wie ani sa mo cho du,
któ re go kie row ca nie spo wo -
du je ni gdy wy pad ku. Dla te go
też nie moż na skon stru ować
szyb ko złą cza, któ re ni gdy nie
nie sta nie się przy czy ną za -
gro że nia, nie za leż nie od te go
w ja ki spo sób pra cu je ope ra -
tor. Kon struk to rom Ste elw -
rist cho dzi ło głów nie o to,
by ogra ni czyć do ab so lut -
ne go mi ni mum ry zy ko wy -
pad ku, w sy tu acji gdy ope -
ra tor ko par ki pod łą czy łyż kę
nie pra wi dło wo i nie za uwa ża -
jąc swe go błę du przy stą pi
do pra cy. W ta kich sy tu -
acjach sku tecz ność dzia ła nia
sys te mu za bez pie czeń jest
stu pro cen to wa. Z ca łą pew -
no ścią ża den ope ra tor ko -
par ki ko rzy sta ją cy z szyb ko -
złą cza lub til tro ta to ra Ste elw -
rist z blo ka dą przed nie go
sworz nia nie zo sta nie
za sko czo ny na głym
od pad nię ciem łyż ki.

SPRZĘT BUDOWLANY

Ste elw rist sta wia na bez pie czeń stwo
Blo ka da przed nie go sworz nia to opa ten to wa ne przez Ste elw rist roz wią za -
nie zwięk sza ją ce bez pie czeń stwo użyt ko wa nia szyb ko złą czy. Je go ro lą
jest za po bie ga nie wy pad kom po wo do wa nym przez nie kon tro lo wa ne od -
pię cie łyż ki ko par ki. Blo ka da spraw dzi ła się w prak ty ce we wszyst kich til -
tro ta to rach i szyb ko złą czach Ste elw rist z sy me trycz ny mi mocowaniami

www.steelwrist.com
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In ży nie ro wie za trud nie ni w biu -
rze kon struk cyj nym fir my Pal -
fin ger do sko na le wie dzą, ja kie
ce chy żu ra wi ce nią so bie naj -
bar dziej użyt kow ni cy z bran ży
bu dow la nej. Udźwig, za sięg,
wy trzy ma łość oraz ła twość ob -
słu gi i ser wi so wa nia od gry wa ją
naj waż niej szą ro lę. Dla te go
do ło ży li wszel kich sta rań, by
żu raw Ep si lon M1 2L wy po sa -
żo ny w chwy tak łu pi no wy spi -
sy wał się jak naj le piej w za sto -
so wa niach bu dow la nych. 
Urzą dze nie wy po sa żo ne zo -
sta ło w dłu gi te le sko po wy wy -
się gnik głów ny o so lid nej bu -
do wie i wprost ide al nej geo -
me trii ro bo czej. Po nad to żu -
raw cha rak te ry zu je się wy jąt -
ko wą wy so ko ścią pod no sze -
nia i du żą szyb ko ścią cy kli ro -
bo czych, co jesz cze bar dziej
zwięk sza wy daj ność za rów no
pod czas prac za ła dun ko -
wych, jak i przy roz ła dun ku.
Se ria M gru pu je śred nią kla sę
żu ra wi Ep si lon w tym za kre sie
pa ra me trów mo de li. Dzię ki
udźwi go wi od 10 do 13 tm, żu -
ra wie tej kla sy ide al nie na da ją
się do pra cy na róż ne go ro -
dza ju pla cach bu do wy. Co
istot ne wszyst ki mi funk cja mi
żu ra wia ste ro wać moż na zdal -
nie. W tym ce lu ope ra tor ko -
rzy stać mo że ze zdal ne go ste -
ro wa nia ka blo we go. Ozna cza
to, że ob słu gu ją cy urzą dze nie
mo że rów nież ste ro wać nim
z po zio mu pod ło ża znaj du jąc
się w bez piecz nej od le gło ści
od nie go. Naj czę ściej pra cu je
jed nak w pozycji siedzącej

zajmując miejsce w fo te lu
na sta no wi sku ob słu go wym.
W wer sji Ma ster Dri ve za pew -
nia ono wy so ki kom fort i da je
ła twość ste ro wa nia pod czas
co dzien ne go użyt ko wa nia żu -
ra wia. Er go no micz na kon -
struk cja me cha nicz nie za wie -
szo ne go gór ne go sie dzi ska
za pew nia wy go dę, a wszyst -
kie ele men ty ste ro wa nia do -
stęp ne są w za się gu rę ki dzię -
ki za sto so wa niu wie lo funk cyj -
ne go pod ło kiet ni ka. Hy drau -
licz ne ste ro wa nie ser wo me -
cha ni zmem umoż li wia pre cy -
zyj ne prze miesz cza nie ła dun -
ków o du żej ma sie przy za -

cho wa niu peł nej wy daj no ści.
Sta ran nie do pra co wa na kon -
struk cja dasz ka ochron ne go
Ep sho od da je ope ra to ro wi żu -
ra wia opty mal ną ochro nę pod -
czas pra cy. Dzię ki dzia ła ją ce -
mu nie zwy kle płyn nie me cha -
ni zmo wi skła da nia i roz kła da -
nia oraz za sto so wa niu wy ko -
na ne go z ter mo pla stycz ne go
ma te ria łu po szy cia, da szek
sku tecz nie chro ni ope ra to ra
żu ra wia przed nie ko rzyst ny mi
czyn ni ka mi at mos fe rycz ny mi
w po sta ci moc nych po dmu -
chów wia tru, opa dów oraz pro -
mie nio wa nia sło necz ne go.
Dzię ki te mu ope ra tor urzą -
dze nia pra cu jąc w bar -
dziej sprzy ja ją cych wa run -
kach mo że w peł ni skon cen tro -
wać się na je go ob -
słu dze i uzy ski wać
więk szą wy daj ność.

POJAZDY BUDOWLANE

Pal fin ger Ep si lon M1 2L do trans por tu bu dow la ne go
Za pro jek to wa ny z my ślą o użyt ku w bu dow nic twie żu raw Ep si lon M1 2L z se rii Next Ep so lu tion
prze ko nu je nie tyl ko pod wzglę dem so lid nej kon struk cji. In ży nie rom au striac kiej fir my uda ło się
po łą czyć ją z tech nicz nym i wi zu al nym wy ra fi no wa niem. Za le ty żu ra wia moż na do ce nić zwłasz cza
w ze sta wie z Ma ster Dri ve – gór nym siedziskiem ja ko wie lo funk cyj nym cen trum do wo dze nia, któ re
umoż li wia naj wyż szy stan dard ob słu gi prze miesz cza nia ma te ria łów i od pa dów bu dow la nych

www.graco.pl

Żu raw Ep si lon M1 2L wy po sa żo ny został w długi te le sko po wy wy się gnik głów ny o wprost nie sa mo wi tej geo me trii ro bo czej.
Pracując z chwytakiem łupinowym urządzenie spisuje się doskonale na różnego rodzaju placach budowy

Da szek nad sie dzi skiem daje ope ra to -
ro wi żu ra wia opty mal ną ochro nę

Spro sto wa nie
W po przed nim wydaniu „Pośrednika Budowlanego” z winy redakcji ukazała się nieaktualna
wer sja re kla my firmy Gra co. Po ja wi ła się w niej  in for ma cja o żu ra wiach Tadano, któ re nie
znaj du ją się już w ofer cie Graco. Za zaistniałą pomyłkę prze pra sza my.

Redakcja
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– Wszyst kie spośród  dzie -
więciu naszych wy wro tek
ozdo bio no we dług tych sa -
mych za sad. To dla mnie
kwe stia oso bi stej du my, ale
cie szę się też, że przy cią ga ją
wzrok na dro dze i są bar dzo

chęt nie fo to gra fo wa ne. To
bar dzo do bra forma re kla my
wizualnej dla na szej fir my. Lu -
bię pro wa dzić po rząd ne cię -
ża rów ki – ko men tu je wła ści -
ciel po jaz dów Ar wel Jo nes. 
D&M Jo nes & Son to fir ma
w peł ni ro dzin na. Za kie row -
ni cą po jaz du Sca nia G 500
za sia da na przy kład Bil ly,
21-let ni syn Ar we la, pod czas

gdy je go rodzony brat Sam
za rzą dza biu rem.
Na sa mo cho dy na le żą ce
do fir my D&M Jo nes & Son
czę sto natknąć się moż -
na na błot ni stych dro gach
roz le głych wy sy pisk. Wła śnie

z te go po wo du na ko niec
każ de go dnia wszyst kie są
sta ran nie ocie ra ne z błot ni -
stej ma zi za le ga ją cej na pod -
wo ziu i ka ro se rii, a raz na ty -
dzień do kład nie my te i czysz -
czo ne. Dba nie o każ dy z po -
jaz dów po ma ga rów nież
w utrzy ma niu ich war to ści.
Ma to zna cze nie w przy pad -
ku od sprze da ży, co ma miej -

sce cy klicz nie. Fir ma D&M
Jo nes & Son za zwy czaj do -
ko nu je wy mia ny cię ża ró wek
raz na pięć lat. – W na szą flo -
tę po jaz dów cię ża ro wych
kon se kwent nie in we stu je my
po kaź ne środ ki, ale po twier -
dza się, że jest to opła cal ne
i znaj du je od zwier cie dle nie
w war to ści re zy du al nej – tłu -
ma czy Ar wel Jo nes. Sca nia

G 500 XT jest naj now szym na -
byt kiem wa lij skiej fir my, któ rej
za ło ży cie lem w ro ku 1973 był
oj ciec Ar we la, Del wyn wraz
z je go mat ką Ma rian. Wy bór
szwedz kiej mar ki nie był oczy -
wi ście dzie łem przy pad ku.
– Przez wie le lat w na szej fir -

mie ko rzy sta li śmy z po jaz dów
cię ża ro wych in nych pro du -
cen tów, ale ostat nio po sta wi -
li śmy na mar kę Sca nia, po -
nie waż ser wis i ob słu ga, ja -
kie otrzy mu je my są wprost
nie sa mo wi te. Po pro stu nie
ma się do cze go
przy cze pić – ko men -
tu je Ar wel Jo nes. 

POJAZDY BUDOWLANE

Wy wrot ki Sca nia przy cią ga ją uwa gę 
Dzia ła ją ca na te re nie pół noc nej Wa lii fir ma D&M Jo nes & Son nie szczę -
dzi wy sił ków ani wy dat ków, aby w szcze gól ny spo sób za pre zen to wać
swe po jaz dy. Przy ozdo bio ne w prze myśl ny spo sób wy wrot ki już
na pierw szy rzut oka wy róż nia ją się na dro gach i pla cach bu do wy… 

www.scania.pl

Wy bór mar ki Sca nia nie był oczy wi ście dzie łem przy pad ku. De cy du ją cy wpływ na to miał
po ziom ser wi su i ob słu gi po sprze daż nej 

Kon se kwent nie in we sto wa nie po kaź nych środ ków w ozda bia nie po jaz dów jest opła -
cal ne i sta no wi do sko na łą re kla mę dla ich wła ści cie la

Sa mo cho dy na le żą ce do walijskiej fir my D&M Jo nes & Son najczęściej na po tkać moż -
na na błot ni stych dro gach roz le głych wy sy pisk i placów składowych

Dzia ła ją ca na te re nie pół noc nej Wa lii fir ma D&M Jo nes & Son nie szczę dzi wy sił ków
ani wy dat ków, aby w szcze gól ny spo sób za pre zen to wać swe po jaz dy
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W przy pad ku no wej ge ne ra cji
ukła du AEBS po jaz dy cię ża -
ro we DAF wy ko rzy stu ją po -
dwój ny ra dar o wy so kiej pre -
cy zji z 16 an te na mi (po przed -
nio by ło to 7 an ten) do wy kry -
wa nia obiek tów w du żej i ma -
łej od le gło ści. Układ jest wy -
po sa żo ny w naj lep szy w swo -
jej kla sie czuj nik da le kie go
za się gu o naj więk szej od le -
gło ści wy kry wa nia w bran ży
– do 250 m (po przed nio 200
m). Umoż li wia to wcze śniej -
sze roz po zna nie po ten cjal nie
kry tycz nych sy tu acji. Nie -
zrów na ny, wy no szą cy 120
stop ni (po przed nio 50 stop -
ni), kąt wi dze nia w bli skim za -
kre sie po zwa la na wcze śniej -
sze prze wi dy wa nie sy tu acji
za je cha nia dro gi na wet
w trud nych wa run kach po go -
do wych i w sy tu acjach o sła -
bej wi docz no ści, ta kich jak
mgła czy jaz da pod słoń ce. 
Ha mo wa nie awa ryj ne
Układ AEBS współ pra cu je
z ukła da mi ste ro wa nia ha mo -
wa niem i sta bil no ścią po jaz -
du. Za po mo cą ostrze żeń
dźwię ko wych i wi zu al nych
oraz pul so wa nia pe da łu ha -
mul ca układ sy gna li zu je kie -
row cy ko niecz ność za re ago -
wa nia na po ten cjal ną ko li zję.
Je że li kie row ca nie za re agu -
je, po jazd cię ża ro wy au to ma -
tycz nie roz po czy na ha mo wa -
nie awa ryj ne, aby unik nąć
ude rze nia w prze szko dę lub
ogra ni czyć je go skut ki. 
Układ AEBS-3 mo że za pew -
nić w peł ni au to no micz ne ha -
mo wa nie awa ryj ne, po ma ga -
jąc unik nąć ko li zji za rów no
z po jaz da mi nie po ru sza ją cy -
mi się, jak i ja dą cy mi z pręd -
ko ścią do 80 km/h. W re zul ta -
cie no wy układ AEBS-3 fir my
DAF au to ma tycz nie zmniej -

sza w naj więk szym moż li wym
stop niu pręd kość ude rze nia
w nie ru cho my lub po ru sza ją -
cy się obiekt znaj du ją cy się
przed po jaz dem, je śli kie row -
ca nie za uwa ży nie bez piecz -
nej sy tu acji na drodze. 
AEBS-3 sta no wi stan dar do we
wy po sa że nie wszyst kich po -
jaz dów cię ża ro wych DAF se rii
LF, CF i XF. Wpro wa dze nie

tech no lo gii AEBS-3 to ko lej ny
przy kład, że fir ma DAF Trucks
za pew nia cer ty fi kat Pu re
Excel len ce (naj wyż szy sto -
pień do sko na ło ści) rów nież
w za kre sie bez pie czeń stwa.
DAF Trucks Pol ska jest przed -
sta wi ciel stwem DAF Trucks
NV, pro du cen ta peł nej ga my
cią gni ków i pod wo zi pod za -
bu do wę, ofe ru jąc od po wied ni

po jazd dla każ de go za sto so -
wa nia. DAF jest rów nież czo ło -
wym do staw cą usług: kon trak -
tów ser wi so wych DAF
MultiSupport, usług fi nan so -
wych świad czo nych przez
PACCAR Fi nan cial, in no wa cyj -
ne go sys te mu za rzą dza nia flo -
tą DAF Con nect oraz naj wyż -
szej kla sy sys te mu dys try bu cji
czę ści za mien nych świad czo -
nych przez PACCAR Parts.
DAF Trucks N. V. ma za kła dy
pro duk cyj ne w Ein dho ven
w Ho lan dii, We ster lo w Bel gii,
Ley land w Wiel kiej Bry ta nii oraz
w Pon ta Gros sa w Bra zy lii
oraz po nad ty siąc de ale rów
oraz punk tów ser wi so wych
w Eu ro pie i po za nią. W Pol -
sce au to ry zo wa na sieć de ale -
rów obej mu je dwa dzie ścia
osiem ser wi sów roz miesz czo -
nych w po bli żu naj -
waż niej szych węzłów
ko mu ni ka cyj nych.

No wy układ AEBS-3 do po jaz dów cię ża ro wych DAF se rii LF, CF i XF
Aby jesz cze bar dziej zwięk szyć bez pie czeń stwo po jaz dów w ru chu dro go wym, fir ma DAF Trucks
wpro wa dza ulep szo ny układ AEBS-3 dla ca łej ga my mo de li LF, CF i XF. Ten za awan so wa ny awa -
ryj ny układ ha mul co wy trze ciej ge ne ra cji mo że za pew nić w peł ni nie za leż ne ha mo wa nie awa ryj -
ne, po ma ga jąc unik nąć ko li zji za rów no z po jaz da mi nie po ru sza ją cy mi się, jak i ja dą cy mi z pręd -
ko ścią do 80 km/h. Wy so kiej kla sy układ bez pie czeń stwa jest ofe ro wa ny w po łą cze niu z tem po -
ma tem ada pta cyj nym (ACC) oraz sys te mem ostrze ga ją cym przed ko li zją (FCW)

www.daftrucks.pl

Innowacyjny układ AEBS-3 sta no wi stan dar do we wy po sa że nie wszyst kich po jaz -
dów cię ża ro wych DAF se rii LF, CF oraz XF

W ce lu do dat ko we go zwięk sze nia bez pie czeń stwa po jaz dów w ru chu dro go wym fir ma DAF Trucks zde cy do wa ła się na wpro wa -
dze nie awa ryj ne go ukła du ha mul co we go trze ciej ge ne ra cji AEBS-3 
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– No we Vo lvo FMX sta no wi
do sko na łe po łą cze nie zwrot -
no ści i nie za wod no ści. Wy -
trzy ma łe ele men ty w przed -
niej czę ści no wej ka bi ny ła -
two wy mie nić, a no we re flek -
to ry w kształ cie li te ry V są wy -
po sa żo ne w osło ny. Aby uła -
twić kie row com wcho dze nie
i wy cho dze nie, za pro jek to wa -
li śmy no we an ty po śli zgo we
stop nie – tłu ma czy Isma il
Ova cik, głów ny pro jek tant
od po wie dzial ny za wy gląd
po jaz dów Vo lvo Trucks.
Zmo der ni zo wa ne Vo lvo FMX
ma te raz wię cej miej sca w ka -
bi nie. Na de sce roz dziel czej
o zmie nio nej ko lo ry sty ce
umiesz czo no ak tyw ny 12-ca -
lo wy wy świe tlacz ze sta wu
wskaź ni ków z przej rzy stym in -
ter fej sem. Kie row ca mo że za -
po znać się na nim z in for ma -
cja mi o sta nie po jaz du i wy -
brać je den z czte rech wi do -
ków ekra nu, za leż nie od sy tu -
acji na dro dze. Wy świe tlacz
ze sta wu wskaź ni ków jest
przy go to wa ny do przy szłych
ak tu ali za cji i ob słu gi usług
„con nec ted se rvi ces”.
Opcjo nal ny dzie wię cio ca lo wy
wy świe tlacz do dat ko wy ob -
słu gu je sys tem In fo ta in ment,
na wi ga cję, in for ma cje o trans -
por cie i ob raz z ka mer mo ni -
to ru ją cych. Ła two do stęp ny
wy świe tlacz moż na ob słu gi -
wać w róż ny spo sób: za po -
mo cą przy ci sków umiesz czo -
nych na kie row ni cy, gło so wo
lub bez po śred nio za po śred -
nic twem ekra nu do ty ko we go
i pa ne lu ste ro wa nia.
No we FMX wy po sa żo no rów -
nież w zmie nio ny pa nel kon -
tro li trak cji, któ ry po ma ga kie -
row cy ła two i szyb ko ra dzić
so bie z po ten cjal nie nie bez -
piecz ny mi sy tu acja mi, za rów -
no na dro dze, jak i w te re nie.

Kie row ca włą cza jąc blo ka dy
me cha ni zmów róż ni co wych
za po mo cą po krę tła i ob ser -
wu jąc sta tus trak cji na wy -
świe tla czu ze sta wu wskaź ni -
ków mo że z ła two ścią po pra -
wić wła sno ści trak cyj ne.
No wa kie row ni ca z moż li wo -
ścią po chy la nia zo sta ła za -
pro jek to wa na w ta ki spo sób,
by umoż li wić kie row cy przy -
ję cie jak naj wy god niej szej
po zy cji pod czas jaz dy.

Ka bi na no we go Vo lvo FMX
prze ko nu je kom for tem. Po -
pra wio no w niej izo la cję chro -
nią cą przed zim nem, go rą -
cem i ha ła sem, co do dat ko wo
zwięk szy ło kom fort kie row cy. 
No wy mo del Vo lvo FMX jest
wy po sa żo ny w naj cięż szy do -
da tek w ca łej ofer cie pod wo zi
Vo lvo – oś ze spo lo ną o no -
śno ści 38 ton, dzię ki któ -
rej DMC po jaz du mo że wy no -
sić na wet 150 ton. Po nad to
w po jeź dzie za sto so wa no
zmo der ni zo wa ne przed nie

za wie sze nie pneu ma tycz ne,
w efek cie cze go na cisk
na przed nią oś mo że wy no sić
do 10 ton lub – w przy pad ku
po dwój nej przed niej osi – na -
wet do 20 ton. W sa mo cho -
dach cię ża ro wych ze skręt ną
osią wle czo ną lub pcha ną
zwięk szo no ką ty skrę tu, co
prze kła da się na lep szą zwrot -
ność i mniej sze zu ży cie opon.
Wszyst kie te ulep sze nia skła -
da ją się na więk szą wy daj -

ność i oszczęd ność kosz tów
w trans por cie bu dow la nym.
Po jazd Vo lvo FMX wy po sa żo -
no w tem po mat ada pta cyj ny
(ACC), któ ry dzia ła te raz
przy wszyst kich pręd ko -
ściach do 0 km/h. Do funk cji
zwięk sza ją cych bez pie czeń -
stwo w Vo lvo FMX na le ży tak -
że tem po mat ste ru ją cy pręd -
ko ścią przy zjeź dzie ze
wznie sie nia (tem po mat zjaz -
do wy), któ ry usta wia mak sy -
mal ną pręd kość, aby za po -
biec nie po żą da ne mu przy -

spie sze niu pod czas zjeż dża -
nia z gó ry. Stan dar do we wy -
po sa że nie no wych sa mo cho -
dów cię ża ro wych sta no wi
obec nie Elek tro nicz nie Ste ro -
wa ny Układ Ha mul co wy
(EBS) ko niecz ny do dzia ła nia
ta kich funk cji jak Układ
Ostrze ga ją cy o Nie bez pie -
czeń stwie Ko li zji z funk cją
Ha mo wa nie Awa ryj ne oraz
Układ Sta bi li za cji To ru Jaz dy.
Ja ko opcja jest do stęp ny Ak -
tyw ny Układ Kie row ni czy Vo -
lvo z ta ki mi sys te ma mi bez -
pie czeń stwa jak Układ Mo ni -
to ro wa nia Pa sa Ru chu
i wspo ma ga nie sta bil no ści.
Vo lvo FMX do szcze gól nie
trud nych za sto so wań, na przy -
kład w gór nic twie skal nym, zo -
sta ło do po sa żo ne w sta lo wy

wy wietrz nik da cho wy z uchwy -
tem wyj ścia awa ryj ne go.
Pro jek tu jąc no wej ge ne ra cji
in no wa cyj ny cię ża ro wy sa mo -
chód bu dow la ny FMX mo gą -
cy prze wo zić więk sze ła dun ki
i ła twiej ma new ro wać, za pew -
nia ją cy kie row cy opty mal ne
bez pie czeń stwo oraz kom fort, 
Vo lvo Trucks po ma ga po pra -
wiać pro duk tyw ność oraz
zwięk szać ren tow ność
w gór nic twie skal nym
i w bran ży bu dow lanej.

POJAZDY BUDOWLANE

Vo lvo FMX w zu peł nie no wej od sło nie
Vo lvo Trucks za pre zen to wa ło zmo der ni zo wa ny mo del FMX. Po jazd wy -
róż nia się no wą ka bi ną, zwięk szo ną ła dow no ścią i in no wa cyj ny mi funk -
cja mi bez pie czeń stwa. Dzię ki zwięk szo nej do 20 ton no śno ści osi
przed niej i 38-to no wej osi ze spo lo nej no we Vo lvo FMX sta wi czo ła na -
wet naj trud niej szym wa run kom i naj bar dziej wy ma ga ją cym za da niom 

www.volvotrucks.pl

No we Vo lvo FMX zbu do wa no na zu peł nie no wej plat for mie, wy ko rzy stu jąc osią gnię cia Vo lvo w produkcji so lid nych i funk cjo nal -
nych po jaz dów bu dow la nych sprawdzających się w najtrudniejszych zastosowaniach
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Nie mal do kład nie przed czter -
dzie sto ma la ty nie miec kie
kon sor cjum KHD, w skład
któ re go wcho dził Deutz AG
sprze dał swe udzia ły w fir mie
Ive co Fia to wi. Ozna cza ło to
kon cen tra cję na pro duk cji sil -
ni ków i wy co fa nie się z gro -
na wy twór ców po jaz dów cię -
ża ro wych. Te raz sy tu acja
zmie ni ła się, Deutz AG po wra -
ca, ale do ty czy to wy łącz nie
lo kal ne go ryn ku chiń skie go.
Pro duk cja cię ża ró wek pro wa -

dzo na jest przez wspól ne
przed się bior stwo za ło żo ne
z SANY, obec nym na ryn kach
ca łe go świa ta chiń skim wy -
twór cą cięż kie go sprzę tu i po -
jaz dów dla bu dow nic twa.
Sa mo chód bę dą cy wspól nym
dzie łem nie miec kich i chiń -
skich konstruktorów otrzy mał
na zwę Kin gway 435. Z in for -
ma cji prze ka za nych przez
Deutz AG wy ni ka, że moc sil -
ni ka D12 słu żą ce go do je go
na pę du wy no si 360 kW
przy 1.900-2.100 obr./min,
a mak sy mal ny mo ment ob ro -
to wy 2.150 Nm. Efek tyw ny ste -
ro wa ny elek tro nicz nie układ
wtry sko wy Com mon Ra il po -
zwa la zop ty ma li zo wać spa la -

nie mie szan ki i uzy skać bar -
dzo do bre osią gi przy sto sun -
ko wo nie wiel kim zu ży ciu pa li -
wa. Sil nik speł nia oczy wi ście
nor mę Eu ro 6, co spra wia, że
„Kin gway 435” mo że być ofe -
ro wa ny na naj bar dziej wy ma -
ga ją cych ryn kach. 
Jo int Ven tu re Deutz AG
i SANY jest czę ścią za kro jo -
ne go na sze ro ką ska lę pro jek -
tu Sa ny „In tel li gent He avy
Truck Pro jekt”. Jest on re ali -
zo wa ny w ra mach stra te gii di -

gi ta li za cji opra co wa nej przez
ana li ty ków chiń skie go part ne -
ra. Ro la Deutz AG prze wi du je
ob ję cie pro duk cji sil ni ków na -
pę do wych dla cięż kich po jaz -
dów cię ża ro wych. – Nie zmier -
nie cie szy my się, że wraz
z na szym part ne rem SANY
mo gli śmy w ra mach jo int ven -
tu re nie tyl ko uru cho mić pro -
duk cję sil ni ków D12, ale tak że
za sto so wać je w prak ty ce
w po jeź dzie cię ża ro wym. Tym
sa mym do wo dzi my na szych
wspól nych kom pe ten cji
w roz wo ju kon struk cji i po -
now nie wcho dzi my ak tyw nie
w bran żę po jaz dów dro go -
wych – po wie dział pre zes za -
rzą du Deutz AG Frank Hil ler.

Pre mie ra no we go po jaz du,
trak to wa ne go przez obu part -
ne rów ja ko swo isty okręt fla -
go wy sta no wią cy do sko na łą
re kla mę wspól ne go przed się -

wzię cia, od by ła się w spo sób
wir tu al ny. Sze ro ka pu blicz -
ność mo gła za po znać się
z wa lo ra mi cię ża rów ki Kin -
gway 435 pod czas in ter ne to -
wej, nie zmier nie dłu giej, bo
trwa ją cej aż dzie sięć go dzin
trans mi sji na ży wo z uro czy -
sto ści, ja ka zor ga ni zo wa -

na zo sta ła w cen tra li kon cer nu
SANY w Chang sha, sto li cy
pro win cji Hu nan. Na tych miast
oka za ło się, że no wy po jazd
ma wszel kie da ne ku te mu, by
stać się ryn ko wym prze bo jem.
Naj pierw w Chi nach, a po -
tem… No wła śnie, eks pan sja
mo że się nie po wieść. Fa bry -
ka nie bę dzie ra czej w sta nie
upo rać się z za mó wie nia mi.
Przed sta wi cie le Deutz AG po -
in for mo wa li, że pierw sza li czą -

ca ty siąc sztuk par tia Kin -
gway 435 zo sta ła sprze da -
na na pniu. Dość po wie dzieć,
że han del mu sia no wstrzy mać
już po… 39 se kun dach. Po -
wo dem by ło cał ko wi -
te wy czer pa nie sta -
nów ma ga zy no wych. 

POJAZDY BUDOWLANE

Kin gway 435 – no wy po jazd cię ża ro wy z Chin
Ma jąc za part ne ra zna ny tak że w Eu ro pie chiń ski kon cern Sa ny, po do -
kład nie czter dzie stu la tach, Deutz AG po wra ca do gro na pro du cen tów
po jaz dów cię ża ro wych. Przy naj mniej w po cząt ko wej fa zie ów po wrót
do ty czy jed nak nie eu ro pej skie go, a lokalnego ryn ku chiń skie go

www.posbud.pl

Za pre zen to wa ny w głów nej sie dzi bie SANY sa mo chód cię ża ro wy mo że być bez naj -
mniej szych prze szkód ofe ro wa ny na naj bar dziej wy ma ga ją cych ryn kach

Licz by nie kła mią, Kin gway 435 oka zał się z miej sca ryn ko wym prze bo jem. Wy star -
czy ło za le d wie 39 se kund, by na byw ców zna la zło ty siąc cię ża ró wek

Kin gway 435 sta no wi owoc dzia łań chiń sko -nie miec kie go jo int ven tu re i ozna cza po -
wrót fir my Deutz AG do gro na pro du cen tów środ ków trans por tu dro go we go
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INSTYTUCJE

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 504 621 002, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com



CENNIK REKLAM

Krót ka cha rak te ry sty ka

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

Ad re sa ci
Bran ża                                                                                                            

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

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

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

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

5/2020       19.10.2020       21.09.2020                  07.10.2020 
6/2020       21.12.2020       25.11.2020                  07.12.2020 
1/2021       29.01.2021       04.01.2021                  15.02.2021 
2/2021       15.03.2021       11.02.2021                  25.02.2021 
3/2021       10.05.2021       08.04.2021                  23.04.2021 

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

budowlany
POŚREDNIK For ma ty re klam i ce ny

For mat              Szer. x wys.     kolor 
                         mm

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

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

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

1/2 stro ny          182 x 128      4.000,- z∏
                         88 x 260     4.000,- z∏
2/3 strony          182 x 173      5.000,- z∏
1/1 stro na          182 x 260      7.000,- z∏

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

IV. ok∏adka        210 x 297      8.500,- z∏

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

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

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

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

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

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

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

Da ne tech nicz ne
For mat:

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

182 mm x 260mm 
Licz ba szpalt:

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

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

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

!
Prenumerata - zamówienie 4/2020 

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






