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SPIS TREŚCI

Łyż ki nie tyl ko do pra c ziem nych

O wy so kiej ja ko ści osprzę tu ro bo cze go pro du ko -
wa ne go przez Dek pol Ste el prze ko na ło się
przed się bior stwo MEGA-POL. Od kil ku na stu lat
spe cja li zu je się ono w pro fe sjo nal nym i kom plek -
so wym przy go to wywa niu terenów pod no we in -
we sty cje i w tym czasie wyrobiło sobie markę

Do kład niej, szyb ciej i ta niej z Unicontrol 3D

Szyb sza pra ca, więk sza pre cy zja wy ko ny wa nych
za dań, peł na kon tro la nad ma szy ną i re ali zo wa -
nym pro jek tem. To tyl ko nie któ re z wie lu za let sys -
te mu ste ro wa nia Uni con trol 3D. W efek cie sys tem
nie tyl ko pod no si efek tyw ność ko pa nia, ale tak że
po zwa la unik nąć  prze sto jów oraz po pra wek

Szyb kie ła do wa nie ma szyn JCB E -Tech
Kon struk to rzy JCB opra co wa li  sta cję szyb kie go
ła do wa nia kom pa ty bil ną z ma szy na mi elek trycz -
ny mi z se rii E -Tech. W jej skład wcho dzi też
sprzęt znaj du ją cy za sto so wa nie na pla cach bu -
do wy, na przy kład na pę dza na sil ni kiem elek trycz -
nym ła do war ka te le sko po wa Lo adall 525-60E

Bob cat wpro wa dza no we „te le sko py”

Bob cat ofe ru je dwana ście no wych ła do wa rek te -
le sko po wych na pę dza nych sil ni ka mi speł nia ją -
cy mi nor mę Sta ge V. Ma szy ny wy róż nia ją się
parametrami roboczymi w postaci wy so ko ści
pod no sze nia od 6 do 18 me trów przy mak sy mal -
nym udźwi gu w za kre sie od 2,6 do 4,1 to ny

Będziemy liderować w koparkach!
Roz mo wa z We sley em Q. Yan giem, 
star szym me ne dże rem w SANY Gro up 

Tech -Pro ject idzie pod prąd!

Po cząt ki by ły na der skrom ne. Po wsta ła w ro -
ku 2004 fir ma Tech -Pro ject mia ła czte ry ma szy -
ny. Na do da tek w czwar tym ro ku dzia łal no ści
zma gać się mu sia ła ze skut ka mi świa to we go kry -
zy su. Na szczę ście jej wła ści ciel lu bi cha dzać
wła sny mi dro ga mi…

ALLU – efek tyw ny re cy kling na pla cu bu do wy

Łyż ka prze sie wa ją co -kru szą ca ALLU to na rzę -
dzie o uni ka to wej kon struk cji prze zna czo ne
do szyb kiej i efek tyw nej uty li za cji róż ne go ro dza -
ju od pa dów. Dzię ki niej bez u ży tecz ny ma te riał
moż na szyb ko i na miej scu prze kształ cić w peł -
no war to ścio wy su ro wiec 

Kołówki Cat na wyższym poziomie

No wą ge ne ra cję ko pa rek ko ło wych Cat za pro -
jek to wa no z my ślą o uzy ska niu mak sy mal nej
efek tyw no ści w każ dych wa run kach. Ma szy ny
wy róż nia wyż szy mo ment me cha ni zmu ob ro tu,
per fek cyj nie ze stro jo ny układ hy drau licz ny, więk -
szy roz staw osi i wy dłu żo ne in ter wa ły ser wi so we

Gdzie du ży nie mo że, tam po śle mniej sze go

No wa ge ne ra cja mi ni ko pa rek Ku bo ta po wsta -
ła z wy ko rzy sta niem naj bar dziej za awan so wa nych
tech no lo gii. Nie po zor ne roz mia ry ma szyn są my -
lą ce, ich osią gi umoż li wia ją bo wiem re ali za cję
więk szo ści prac bu dow la nych. Tym bar dziej, że
mo gą dotrzeć niemal w każde miejsce

Ma ni tou MT 930H – bez kom pro mi sów!

Ostat nio Ma ni tou za sy pu je nas no wo ścia mi. Choć
pre mie ry od by wa ły się w try bie on li ne, to i tak
elek try zo wa ły ak tu al nych i po ten cjal nych użyt -
kow ni ków. Nie mu sie li dłu go cze kać, by ma szy ny
po ja wi ły się w Pol sce. Stwo rzy ło to oka zję do za -
po zna nia się z wa lo ra mi „te le sko pu” MT 930H

Jubileuszowy Liebherr 34K tra fił do Szwaj ca rii

Dział żu ra wi wie żo wych Lie bherr ma powody
do świę to wania. Oto bo wiem od w ro ku 1998,
kie dy to uru cho mio no pro duk cję żu ra wi szyb -
ko mon tu ją cych ty pu 34 K, fa brycz ne ha le opu -
ści ło już dwa ty sią ce ta kich ma szyn. Ju bi le -
uszo wa tra fi ła do Szwaj ca rii, a konkretnie  do
tam tej szej fir my Ma this Bau AG 

Wac ker Neu son – je den dla wszyst kich!

Aku mu la tor pa su ją cy do wszyst kich urzą -
dzeń? De kla ra cja ta na bie ra kon kret nych
kształ tów. Już nie ba wem do sprze da ży tra fi
mo du ło wy aku mu la tor do ma szyn bu dow la -
nych opra co wa ny przez kon struk to rów Wac -
ker Neu son, któ ry mo że być uży wa ny w sprzę -
cie róż nych ma rek.  

Camso poleca budowlane nowości 

Opo ny Cam so ze wzglę du na wy so ką od por -
ność na prze bi cie i uszko dze nia me cha nicz ne
cie szą się powszechnym uzna niem użyt kow ni -
ków ma szyn bu dow la nych. Aby spełnić
oczekiwania branży Cam so sta wia so bie za cel
do star cza nie nie za wod ne go ogu mie nia

Program wymiany „dwunastek”

Dzię ki ory gi nal nej kon struk cji i do sko na łym pa ra -
me trom ko par ki Me ca lac 12MXT cie szą się nie -
słab ną cą po pu lar no ścią. Na pla cach bu do wy
spo tkać moż na ich ko lej ne ge ne ra cje. W Me ca lac
Pol ska ru szył wła śnie pro gram wy mia ny uży wa -
nych „dwu na stek” na fa brycz nie no we 

Mi che lin Po wer CL – opo ny nie zdar cia!

Każ dy użyt kow nik bu dow la nej ma szy ny ko ło wej
wcze śniej czy póź niej prze ko na się, że na opo -
nach nie war to oszczę dzać. Le piej  za in we sto -
wać w opo ny Mi che lin Po wer Com pact Li ne, któ -
re od zna cza ją się nie tyl ko ja ko ścią wy ko na nia,
ale tak że ko rzyst ny mi  wa run ka mi gwa ran cji

Wszech stron ne maszyny dają możliwości

JANSZ z Py sko wic ko ło Gli wic to ro dzin na fir ma,
któ ra  sta ła się jed nym z li de rów lo kal ne go ryn ku
bu dow la ne go. Re ali zu jąc róż no rod ne in we sty cje
opie ra się na umie jęt no ściach  pra cow ni ków
oraz spe cja li stycz nym sprzę cie, któ ry w zde cy -
do wa nej więk szo ści opa trzo ny jest lo go JCB
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Dro dzy Czy tel ni cy,

tym razem drogi zawiodły nas do Jarosławia, gdzie znaleźliśmy prawdziwą perełkę. Firmę, która przeszła wszystkie

szczeble rozwoju. Była mała, średnia, a dziś jest duża. Rozpoczynała od czterech urządzeń, dziś ma przeszło trzysta

maszyn, w tym ciężkie koparki i ładowarki. Tak się zastanawiam, czy dziś coś takiego byłoby możliwe. Czy mali

i średniacy mogliby się tak rozwijać? Raczej nie, bo z reguły mają pod górkę. Biednym zawsze wiatr w oczy. Zanim

gruby schudnie, to chudy… Przypowiastki te mniejsi budowlańcy powtarzają od lat. Bariery ograniczające ich rozwój

można przywoływać w nieskończoność. Mali pracują, ale nie zarabiają na inwestycje. Wprost przeciwnie, znów

na próżno wypatrują zapłaty. I jak tu myśleć o rozwoju, skoro brakuje na bieżące potrzeby. Banki też nie kwapią się

do pomocy, ryzyko finansowania mniejszych firm z branży budowlanej jest dla nich ciągle nie warte świeczki. Nawet

jeżeli mniejszym przedsiębiorstwom uda się w końcu wziąć kredyt czy pożyczkę, to i tak na mniej korzystnych

warunkach. No cóż, większym łatwiej. Mniejszym pozostaje praca, czekanie na zapłatę i często walka o przetrwanie.

W ten sposób koło finansowe się zamyka. 

Problemem małych i średnich firm jest też brak wykwalifikowanych pracowników. Po prostu ich nie ma, bo, albo

wyjechali za granicę, albo wybierają pracodawców, którzy mogą dać im lepsze warunki. W takiej sytuacji właściciel małej

firmy często sam zasiada w maszynie, by ograniczyć koszty. Nieraz powinien pomyśleć zresztą o sklonowaniu, bo przecież

ktoś musi uporać z nie najprostszymi przecież przepisami, by przebić się przez stos zalegających w biurze papierów. 

Mniejsze firmy budowlane narzekają też na ubogie zaplecze socjalne i braki w sprzęcie. Są źle traktowane przez

wypożyczalnie, bo te wolą współpracować z potentatami. Mniejsi wykonawcy muszą polować na potrzebną maszynę

i przez to wprowadzać ciągłe zmiany w harmonogramie robót, o które też coraz trudniej. Sektor MŚP ma utrudniony

dostęp do zamówień publicznych. Barierą nie do przejścia okazuje się wniesienie wadium, poręczeń bankowych czy

opłata ubezpieczenia. A na koniec z oczywistych powodów nie mają szans na wykazanie doświadczenia w realizacji

podobnych zamówień. Mamy więc do czynienia z typową kwadraturą koła.

Maluchy i średniacy, którzy na dodatek zmagają się ze skutkami pandemii, na szczęście się nie poddają. Nie mają

zresztą wyjścia. Rodzinne biznesy zapewniają jako taki wikt i opierunek. Powinny dawać też poczucie bezpieczeństwa

i szansę rozwoju. A z tym już bywa ciężko, możliwość doścignięcia konkurentów, którzy trafili na lepszy czas, wydaje

się być mocno iluzoryczna… Mimo wszystko każdemu wolno marzyć. A wiadomo przecież, że przynajmniej niektóre

z nawet najśmielszych marzeń jednak potrafią się spełnić.

Ja cek Ba rań ski

Wy daw ca

Nasza ok∏adka:

Wozidło sztywnoramowe
Volvo R70D

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.

WYDAWCA
Jacek Barański
tel. 602 255 410, 
e-mail: baranski@posbud.pl

REDAKTOR NACZELNA
Magdalena Ziemkiewicz
tel. 602 255 411
e-mail: ziemkiewicz@posbud.pl

MASZYNY BUDOWLANE
Jacek Barański, tel. 602 255 410 
e-mail: baranski@posbud.pl

Marek Stańkowski, tel. 577 000 916 
e-mail: stankowski@posbud.pl

POJAZDY BUDOWLANE
Micha∏ Markiewicz, tel. 602 292 114 
e-mail: m.m@posbud.pl

NOWE MEDIA
Jan Barański, tel. 602 719 281
e-mail: janab@posbud.pl

SPRZEDAŻ REKLAM
Jonasz Frąckiewicz, tel. 602 711 376
e-mail: frackiewicz@posbud.pl

Druk:  GREG, Otwock

WYDAWNICTWO 
Poland Marketing Barański Sp. z o.o.
CZŁONEK-ZAŁOŻYCIEL STOWARZYSZENIA DYSTRYBUTORÓW MASZYN BUDOWLANYCH

Pasaż Ursynowski 1/45, 02-784 Warszawa, tel.: 22 859 19 65, 22 859 19 66, fax 22 859 19 67, www.posbud.pl

„Pośred nik Bu dow la ny  – Ma szy ny, Narzędzia, Sprzęt” jest kol por to wa ny bezp∏at nie do osób i in sty tu cji zwią za nych
z bran żą bu dow la ną. Aktualnie obowiązujący cennik reklam znajduje się  na ostatniej stronie  każdego wydania.
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Za kres usług do ty czy przede
wszyst kim prac wy bu rze nio -
wych i roz biór ko wych, w tym
tak spe cja li stycz nych jak roz -
biór ki mo stów, ko mi nów, ko -
tłów, li nii tech no lo gicz nych
oraz in nych urzą dzeń i kon -
struk cji sta lo wych. Po za tym
fir ma zaj mu je się re cy klin giem
ma te ria łów po roz biór ko wych
oraz sze ro kim wa chla rzem ro -
bót ziem nych. Bo ga te do -
świad cze nie w bran żach wy -
bu rze nio wej i ro bót ziem nych
po zwa la na zre ali zo wa nie każ -
de go ty pu zle ce nia. – W za leż -
no ści od po trzeb wy bu rze nia
re ali zu je my me to dą me cha -
nicz ną lub mi ner ską. Wy ko na li -
śmy wie le skom pli ko wa nych
roz bió rek ze wzglę du na wy so -
kość obiek tu, je go kon struk -
cję, a tak że umiej sco wie nie
wo bec są sia du ją cych bu dyn -
ków, cią gów tech no lo gicz nych
czy ru chli wych ulic. Ostat nio
pra co wa li śmy przy roz biór ce
mie rzą ce go sto dwa dzie ścia
me trów ko mi na kok sow ni na le -
żą cej do Ja strzęb skiej Spół ki
Wę glo wej – in for mu je Da niel
Pod sie dlik, współ wła ści ciel fir -
my MEGA-POL. 
Fir ma nie ogra ni cza się
do prac wy bu rze nio wych, jej
atu tem jest umie jęt ność kom -
plek so we go przy go to wa nia
te re nu pod no we in we sty cje.
Dzię ki fa cho wej ka drze pra -
cow ni ków oraz spe cja li stycz -
ne mu par ko wi ma szyn jest
w sta nie wy ko nać: sie ci ze -
wnętrz ne wod no -ka na li za cyj -
ne, na sy py, sta bi li za cję grun -
tu, bu do wę dróg i par kin gów
oraz ukła da nie kost ki bru ko -
wej. Tak sze ro ki za kres prac
wy ko ny wa nych przez jed no
przed się bior stwo uła twia ich
ko or dy na cję, a co za tym
idzie, zmniej sza kosz ty oraz
skra ca czas in we sty cji. Tym

bar dziej, że przed przy stą pie -
niem do pracy fir ma nie tyl ko
wy ko nu je do ku men ta cję pro -
jek to wą, ale też uzy sku je nie -
zbęd ne de cy zje i po zwo le nia,
a na stęp nie wy ko nu je po wy -
ko naw czy ope rat geo de zyj -
ny. Każ dy etap prac nad zo ru -
je fa cho wa ka dra in ży nier ska,
co gwa ran tu je efek tyw ną re -

ali za cję zle ce nia. – Na sza fir -
ma skła da się z ze spo łu do -
świad czo nych fa chow ców
specjalizujących się w roz bió -
rkach i ro botach ziem nych,
włącz nie z ka drą in ży nier ską.
Wykorzystujemy sprzęt re no -
mo wa nych firm, co po zwa la
za pew nić naj wyż szą ja kość
świad czo nych usług. Po kaź -

ne do świad cze nie ze współ -
pra cy z naj więk szy mi fir ma mi
bu dow la ny mi do wo dzi wy so -
kiego po zio mu prac, sa tys fak -
cjo nu ją cego naj bar dziej wy -
ma ga ją cych klien tów. War to
wie dzieć, że pra ce roz biór ko -
we, ro bo ty ziem ne i han del
zło mem pro wa dzi my na te re -
nie ca łe go kra ju. Po sia da my
bo ga ty park ma szyn bu dow la -
nych oraz wła sną ba zę trans -
por to wą. Jed ną z ostat nich in -
we sty cji był za kup ko pa rek
Vo lvo, a uzbro ili śmy je w łyż ki
wy pro du ko wa ne przez Dek -
pol Ste el. Przede wszyst kim
za le ża ło nam na łyż kach na -
da ją cych się do wy bu rzeń,
ale ku pi li śmy tak że łyż ki skar -
po we, wy ko rzy sty wa ne głów -
nie w pra cach dro go wych
– wy li cza Da niel Pod sie dlik.
Za ku pio ne łyż ki do wy bu rzeń
zo sta ły za pro jek to wa ne i wy -
ko na ne pod ką tem od por no -
ści na uszko dze nia me cha -
nicz ne. Dla te go zo sta ły wy po -
sa żo ne we wrę gi wzmac nia ją -

SPRZĘT BUDOWLANY

Łyż ki nie tyl ko do pra c ziem nych
O wy so kiej ja ko ści osprzę tu ro bo cze go pro du ko wa ne go przez Dek pol
Ste el prze ko na ło się przed się bior stwo MEGA-POL. Od kil ku na stu lat
spe cja li zu je się ono w pro fe sjo nal nym i kom plek so wym przy go to wywa niu
terenów pod no we in we sty cje. Dzię ki do świad cze niu ope ra to rów wy ko rzy -
stu ją cych spe cja li stycz ny sprzęt pra ce prze bie ga ją szyb ko i pre cy zyj nie

Przemyślane rozwiązania konstrukcyjne, jakość wykonania oraz staranność doboru materiałów używanych do produkcji łyżek
Dekpolu sprawiają, że można je z powodzeniem  wykorzystywać w różnorodnych pracach budowlanych

Wy so ką ja kość i trwa łość ły żek ko par ko wych pro du ko wa nych przez Dek pol Ste el po -
twier dza tak że cer ty fi kat „Har dox In My Bo dy”
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ce płaszcz, a kla sa twar do ści
sta li to HB 400 i HB 500. Za -
sto so wa nie przy krę ca nych
zę bów uła twia ich wy mia nę
w ra zie uszko dze nia. 
Do wy bu rzeń du żych obiek -
tów naj le piej na da ją się łyż ki
z gru py wa go wej od ośmiu
do dzie się ciu ton. – Dys po nu -
je my ich ob szer nym asor ty -
men tem, co spra wia że bez tru -
du mo że my do brać opty mal ną
łyż kę speł nia ją cą wszel kie po -
trze by kon kret ne go użyt kow ni -
ka. Je ste śmy w sta nie po móc
w do bo rze od po wied nie go
osprzę tu, tak aby ide al nie pa -
so wał za rów no do ma szy ny, jak
i za dań, w któ rych bę dzie wy -
ko rzy sty wa ny. Po za tym gwa -
ran tu je my naj wyż szą ja kość
wy ko na nia, a do pro duk cji wy -
ko rzy stu je my naj lep sze ma te -
ria ły. W przy pad ku ły żek ko par -
ko wych ich ja kość gwa ran to -
wa na jest tak że przez cer ty fi kat
Har dox In My Bo dy – tłu maczy
Sta ni sław Kuch tyk, spe cja li -
sta ds. ob słu gi klu czo wych
klien tów w Dek pol Ste el.
Na le ży do dać, że na ja kość

wy ro bów Dek pol Ste el po zy -
tyw nie wpły wa tak że do -
świad cze nie w pro duk cji. Du -
żą za słu gę ma ją w tym kon -
struk to rzy, któ rzy wpro wa dza -
jąc do pro duk cji ko lej ne łyż ki
mo der ni zu ją je uwzględ nia jąc
su ge stie użyt kow ni ków wcze -
śniej szych mo de li. – Łyż ki
Dek po lu są przy dat ne w więk -
szo ści prac, któ re pro wa dzi
na sze przed się bior stwo. Ze

wzglę du na pod wyż szo ną od -
por ność do sko na le spraw dza -
ją się na przy kład przy wy bu -
rze niach. Od ich wy trzy ma ło -
ści za le ży utrzy ma nie wy so kie -
go tem pa prac, a na ra żo ne są
prze cież na eks tre mal ne na -
prę że nia. Wa lo ry ły żek Dek pol
po twier dza ją się tak że w po -
zo sta łych pro wa dzo nych

przez nas pra cach bu dow la -
nych. I wła śnie wszech stron -
ność, długa trwa łość oraz
atrak cyj na ce na by ły czyn ni ka -
mi de cy du ją cy mi o ich za ku -
pie – mó wi Da niel Pod sie dlik.
MEGA-POL czę sto wy ko rzy -
stu je też wy pro du ko wa ne
przez Dek pol łyż ki skar po we.
Słu żą one do pro fi lo wa nia na -
sy pów, wy rów ny wa nia po -
wierzch ni i lżej szych ro bót

ziem nych. Mo gą wy stę po wać
w kon fi gu ra cji z ob ra ca ną hy -
drau licz nie gło wi cą lub być
mon to wa ne na sztyw no.
Ostat nio MEGA-POL zde cy -
do wał się na ob ra ca ną gło wi -
cę. Ko rzy ści pły ną ce z te go
roz wią za nia po le ga ją ce
na znacz nym przy spie sze niu
prac po wo du ją bły ska wicz ny
zwrot kosz tów za ku pu gło wi -
cy. Istot ne jest tak że to, że
gło wi ca ob ro to wa po zwa la
wy ko nać zde cy do wa nie
więk szy za kres prac przy za -
sto so wa niu jed nej ma szy ny.
Jed nak bez wzglę du na to
czy przed się bior ca jest za in -
te re so wa ny łyż ka mi skar po -
wy mi sztyw ny mi, czy hy drau -
licz ny mi znaj dzie w ofer cie
Dek pol Ste el mo del speł nia -

ją cy je go po trze by. Asor ty -
ment ły żek w obu wer sjach
obej mu je bo wiem po kil ka na -
ście mo de li. – Do tych cza so we
wra że nia eks plo ata cyj ne wska -
zu ją, że łyż ki Dek po lu oka żą
się dla nas bar dzo do brą in we -
sty cją. Do kład nie od po wia da ją
bo wiem co dzien nym po trze -
bom na sze go przed się bior -
stwa. Są uni wer sal ne, mo że my
je wy ko rzy sty wać w róż no rod -
nych pra cach, a ich pa ra me try
i wy so ka ja kość wy ko na nia
gwa ran tu ją efek tyw ność i bez -
pro ble mowe użyt ko wa nie. Do -
dat ko wym atu tem jest tak że przy -
stęp na ce na, co w istot ny spo sób
skra ca czas zwro tu in -
we sty cji – podsu mo wu -
je Da niel Pod sie dlik.

www.dekpolsteel.pl

Przedsiębiorstwo MEGA-POL łyżki Dekpolu wykorzystuje w różnorodnych pracach. Poza robotami wyburzeniowymi i ziemnymi
sprawdzają się  one doskonale między innymi przy załadunku węgla i koksu

Łyżka skarpowa z obracaną głowicą pozwala operatorowi maszyny pracować nie
tylko zdecydowanie szybciej, ale także bardziej precyzyjnie

Dzię ki za sto so wa niu do dat ko we go osprzę tu ta sa ma ko par ka mo że być sto so wa na
do wy ko na nia wie lu cał ko wi cie od ręb nych za dań budowlanych
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Sys tem jest wy ni kiem wie lo -
let nie go do świad cze nia pro -
jek tan tów fir my Uni sys tems
oraz su ge stii ope ra to rów ko -
pa rek. A o tym, że to „dzia ła”
i rze czy wi ście przy spie sza
zde cy do wa nie pra ce, prze ko -
nu je się co raz wię cej firm.
W Pol sce ak tu al nie te go ty pu
do świad cze nia zbie ra ne są
mię dzy in ny mi przy bu do wie
prze ko pu Mie rzei Wi śla nej,
gdzie pra cu ją dwie ko par ki
uzbro jo ne w oprzy rzą do wa -
nie fir my Uni sys tems.
– W du żej mie rze o wy ko rzy sta -
niu na sze go sys te mu w pra -
cach przy bu do wie prze ko pu
Mie rzei Wi śla nej zde cy do wa ły
je go uni ka to we moż li wo ści.
Przede wszyst kim Uni con -
trol 3D ja ko je dy ny za pew nia
peł ną, elek tro nicz ną kon tro lę,
gwa ran tu ją cą nie zrów na ną
pre cy zję wy ko ny wa nych za -
dań. Po za tym dzię ki sta łe mu
mo ni to rin go wi na sze służ by
ser wi so we są na bie żą co in for -
mo wa ne o efek tyw no ści pra cy
oraz za ist nia łych nie pra wi dło -
wo ściach. A dzię ki zdal ne mu
ste ro wa niu mo gą je na tych -
miast ko ry go wać skra ca jąc
do mi ni mum ewen tu al ne prze -
sto je i czas po trzeb ny na wy ko -
na nie po pra wek – in for mu je
An drzej Ko bus, współ wła ści -
ciel spół ki Uni sys tems.
Na Mie rzei Wi śla nej dwie po -
tęż ne ko par ki Cat, dzię ki
oprzy rzą do wa niu sys te mu
Uni con trol 3D, są w sta nie
szyb ko i pre cy zyj nie wy ko nać
ca ło ścio we pra ce zwią za ne
z za bez pie cze niem skar py li -
nii brze go wej. W pierw szym
eta pie for mo wa ły skar pę,
w ko lej nym ukła da ły wie lo to -
no we blo ki be to no we oraz
uzu peł nia ły wol ne prze strze -
nie wo ra mi wy peł nio ny mi
kru szy wem. Wy da wać by się

SPRZĘT BUDOWLANY

Pra cuj do kład niej, szyb ciej i ta niej z Unicontrol 3D
Szyb sza pra ca, więk sza pre cy zja wy ko ny wa nych za dań, peł na kon tro la
nad ma szy ną i re ali zo wa nym pro jek tem. To tyl ko nie któ re z wie lu za let sys te mu
ste ro wa nia ko par ką Uni con trol 3D. W efek cie sys tem nie tyl ko pod no si efek tyw -
ność ko pa nia, ale tak że po zwa la unik nąć kosz tow nych i cza so chłon nych prze sto jów oraz 
po pra wek za pew nia jąc uzy ska nie po żą da ne go efek tu do słow nie od pierw sze go ru chu łyż ką

Do ro bót ziem nych pro wa dzo nych przy prze ko pie Mie rzei Wi śla nej z du żym po wo dze niem wy ko rzy sty wa ne są du że ko par ki wy -
po sa żo ne w sys tem ste ro wa nia pra cą Uni con trol 3D 

Sys tem ste ro wa nia pra cą Uni con trol 3D bez naj mniej szych prze szkód in sta lo wać
moż na na wszel kie go ro dza ju ko par kach

Na wi ga cja w sys te mie jest bar dzo ła twa i in tu icyj na. Do przej ścia do in nej funk cji
wy star czy tyl ko jed no do tknię cie ekra nu ta ble tu

Czuj ni ki sys te mu umoż li wia ją kon tro lę
ca łe go ra mie nia ko par ko we go

Od bior ni ki zbie ra ją sy gnał z wszyst kich
czte rech sys te mów na wi ga cyj nych
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mo gło, że to nic szcze gól ne -
go i że an ga żo wa nie do te go
za awan so wa nej tech no lo gii
mi ja się z ce lem. A jed nak!
– Trud ność tych prac po le ga
mię dzy in ny mi na tym, że
znacz na ich część mu sia ła
być wy ko na na pod po -
wierzch nią wo dy, czy li w miej -
scu pozostającym cał ko wi cie
nie wi docz nym dla ope ra to ra
ko par ki. Wte dy do ak cji wkra -
cza sys tem Uni con trol 3D, któ -
ry wy rę cza czło wie ka i w za sa -
dzie w pełni sa mo dziel nie,
z cen ty me tro wą do kład no ścią
umiesz cza ele men ty w wy zna -
czo nych pro jek tem miej scach
– wy ja śnia An drzej Ko bus.
Na tym wła śnie po le ga głów -
na idea sys te mu. Ma on
za cel mak sy mal ne uła twie nie
pra cy ope ra to rom ko pa rek.
Jest uni wer sal ny i moż na go
sto so wać nie za leż nie od wiel -
ko ści i mar ki ma szyn. Po -
za tym, że jest bar dzo sku -
tecz ny, jest za ra zem ła twy
do opa no wa nia. Dla te go
od pierw sze go uży cia po zwa -
la zwięk szyć tem po i ja kość
wy ko na nia ro bót ko par ko -
wych. Ob słu ga sys te mu jest
in tu icyj na i nie spra wia kło po -
tów ope ra to rom. Ko rzy sta nie
z nie go nie wy ma ga po sia da -
nia żad nej do dat ko wej wie -
dzy spe cja li stycz nej. Pra cę
z sys te mem moż na roz po -
cząć na tych miast po za po -
zna niu się z je go pod sta wo -
wy mi funk cja mi, co zaj mu je
prze cięt nie oko ło trzy dzie stu
mi nut. Do za rzą dza nia
wszyst ki mi funk cja mi sys te -
mu ope ra tor ko par ki wy ko -
rzy stu je po pu lar ny ta blet
Sam sung Ac tiv Tab III z sys -
te mem an dro id. Je go in ter -
fejs umoż li wia in tu icyj ną ob -
słu gę. Wy star czy do słow nie
kil ka do tknięć ekra nu, by sys -
tem ste ro wa nia był w peł ni
go to wy do pra cy. Wspar cie
tech nicz ne w każ dej chwi li
słu ży ope ra to rom zdal ną po -
mo cą tak że pod czas nor mal -
nej pra cy ma szy ny.
– Pro sto ta ob słu gi to ko lej -
na prze wa ga na sze go sys te -
mu. Wpraw dzie więk szość

czo ło wych pro du cen tów ta -
kich sys te mów wy po sa ża je
w po dob ne funk cje jed nak
uży cie ich nie wszę dzie jest
pro ste. W przy pad ku Uni con -
trol 3D prze łą cze nie, włą cze -
nie po szcze gól nych apli ka cji
od by wa się jed nym do tknię -
ciem i dla te go ope ra to rzy
chęt nie z nich ko rzy sta ją – za -
uwa ża An drzej Ko bus.
Ser ce sys te mu sta no wi opro -
gra mo wa nie. Zo sta ło one stwo -
rzo ne i do pra co wa ne w naj -
drob niej szym szcze gó le przez
eks per tów z kil ku na sto let nim
do świad cze niem w bran ży spe -
cja li zu ją cej się w two rze niu sys -
te mów 3D. Uni con trol 3D to
sys tem, na któ ry skła da ją się
ele men ty od wio dą cych, świa -

to wych pro du cen tów czuj ni -
ków i GPS-ów. W efek cie po -
wstał naj wyż szej ja ko ści sys -
tem ste ro wa nia ko par ka mi, któ -
re go do dat ko wym atu tem jest
pra ca w chmu rze (Uni con trol
Clo ud). Sys tem jest z nią sta le
po łą czo ny i przez ca ły czas nie
tyl ko po bie ra pli ki pro jek to we,
ale jed no cze śnie wy sy ła zwrot -
nie da ne z po mia rów prze pro -
wa dzo nych pod czas pra cy ma -
szy ny. Trans mi sja mię dzy
chmu rą a ma szy ną jest bły ska -
wicz na. W mo men cie wpro wa -
dze nia mo de lu ma szy ny
do Uni con trol Clo ud ope ra tor
mo że na tych miast za cząć
na nim pra co wać. 
In nym klu czo wym ele men -
tem sys te mu są naj wyż szej

kla sy czuj ni ki, któ rych za da -
niem jest nie ustan ne śle dze -
nie ru chów ko par ki. Czuj ni ki
mie rzą po chy le nie ma szy ny
oraz ru chy wy się gni ka, ra -
mie nia i wy chył łyż ki. Da ne
do ty czą ce na chy le nia i głę -
bo ko ści ko pa nia są ak tu ali zo -
wa ne w spo sób cią gły, co po -
zwa la na szyb kie i pre cy zyj ne
pro wa dze nie łyż ki wzglę dem
przy go to wa ne go pro jek tu. 
– Chciał bym za zna czyć, że
nasz sys tem ja ko je dy ny
umoż li wia peł ną kon tro lę
w ma szy nach wy po sa żo nych
w ra mię ko par ko we pra cu ją -
ce nie tyl ko w płasz czyź nie
„gó ra dół”, ale tak że z bocz -
nym wy chy le niem – pod kre -
śla An drzej Ko bus.
W sys te mie Unicontrol3D za -
sto so wa no dwa od bior ni ki
GNSS wy ko rzy stu ją ce wszyst -
kie czte ry sa te li tar ne sys te my
na wi ga cyj ne: GPS, GLONASS,
GALILEO i BEIDOU. Ta kie roz -
wią za nie jesz cze bar dziej po -
pra wia do kład ność po zy cjo -
no wa nia ma szy ny, a tym sa -
mym ogra ni cza ry zy ko po peł -
nie nia błę dów w trak cie pra cy.
Ope ra tor dys po nu jąc sys te -
mem Uni con trol 3D nie po -
trze bu je do dat ko wej ob słu gi
w po sta ci ty czeń i kon tro li wy -
so ko ści, a co za tym idzie po -
mo cy ko lej nych osób. 
– Na sza fir ma zaj mu je się nie
tyl ko sprze da żą i mon ta żem
sys te mu Uni con trol, ale oczy -
wi ście tak że ob słu gą ser wi -
so wą. Za pew niam, że za rów -
no ze wzglę du na sta ły sa te li -
tar ny mo ni to ring, jak i spe cja -
li stycz ną ka drę me cha ni ków
nasz czas re ak cji ser wi so wej
jest bar dzo krót ki. Zwra cam
na to uwa gę, gdyż koszt
prze sto ju ta kich ko pa rek, ja -
kie są uży wa ne na Mie rzei Wi -
śla nej, jest ol brzy mi. W re zul -
ta cie ma szy ny wy po sa żo ne
w na sze sys te my są efek tyw -
niej sze, po tra fią za stą pić pra cę
wie lu osób i w zna czą cy spo -
sób ob ni ża ją kosz ty funk cjo no -
wa nia firm wy ko naw -
czych – pod su mo wu -
je An drzej Ko bus.

www.unisystems.pl

Sys tem Uni con trol 3D współ pra cu je efek tyw nie z ma szy na mi wy po sa żo ny mi w łyż ki
ko par ko we do wol ne go ro dza ju

Dzię ki za in sta lo wa ne mu sys te mo wi ope ra tor ko par ki mo że pre cy zyj nie wy ko nać
pra cę tak że się ga jąc łyż ką po ni żej lu stra wo dy 
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Ko men tu jąc pre mie rę ła do -
wa rek te le sko po wych se rii R,
Gu sta vo Ote ro, pre zes Do -
osan Bob cat EMEA, po wie -
dział: – Ta gru pa ma szyn sta -
no wi pod sta wo wy ele ment
na szej stra te gii biz ne so wej
i klu czo wy fi lar pod ję tej przez
nas ini cja ty wy „Next is Now”.
Na sza no wa, prze ło mo wa li -
nia ma szyn z se rii R obej mu je
wy so ko wy daj ny, so lid ny
sprzęt za pew nia ją cy mak sy -
mal ny czas pra cy bez prze -
sto jów. Sprzęt z roz wią za nia -
mi kła dą cy mi du ży na cisk
na pre cy zyj ne i in tu icyj ne ste -
ro wa nie, po zwa la ją ce pod jąć
się każ de go za da nia na pla cu
bu do wy. Pla nu je my, dzię ki
no wym mo de lom ma szyn
i zwięk szo nym in we sty cjom
w dzia łal ność zwią za ną z ła -
do war ka mi te le sko po wy mi

do ro ku 2025 dwu krot nie
zwięk szyć ich pro duk cję.
No wa ofer ta ła do wa rek te le -
sko po wych z se rii R obej mu je
na stę pu ją ce mo de le:
• kom pak to we – TL2 6.60,

TL3 0.60 oraz TL30.70,

• śred nie – TL35.70, T35.105,
T35.105L oraz T36.120SL,

• o wy so kim pod no sze niu
T35.130S, T35.130SLP,
T35.140S, T41.140SLP
oraz T40.180SLP.

Gu sta vo Ote ro kon ty nu ował:
– Ła do war ki te le sko po we
Bob cat są po pu lar ne na ca -
łym świe cie. Dzię ki no wej ge -
ne ra cji chce my da lej zwięk -
szać na szą obec ność na tym
ryn ku i przy spie szyć wzrost
na szej dzia łal no ści na ryn ku
bu dow la nym. Wy ko rzy stu jąc
ta kie atu ty jak ła twość użyt ko -
wa nia, bez pie czeń stwo i nie -
za wod ność na szych ma szyn,
chce my być obec ni w każ -
dym miej scu, gdzie jest wy -
ma ga ny ta ki sprzęt.
No we ma szy ny wy róż nia pre -
cy zyj ne ste ro wa nie uła twia ją -
ce umiesz cza nie obiek tów

na żą da nej wy so ko ści. Ma -
szy ny z se rii R za pew nia ją wy -
ma ga ną mo bil ność, a układ
na pę do wy o zmo dy fi ko wa -
nej kon fi gu ra cji za pew nia
jesz cze więk szą płyn ność po -
zwa la ją cą wy ko ny wać na wet

naj trud niej sze pra ce na wy so -
ko ści z chi rur gicz ną wprost
pre cy zją. Pra cę ope ra to rów
uła twia ją rów nież roz wią za nia
tech nicz ne, ta kie jak: układ
po zy cjo no wa nia wy się gni ka,
su per pre cy zyj ny er go no -
micz ny joy stick, funk cja wol -
nej jaz dy oraz ka bi na o po -
pra wio nej wi docz no ści. Użyt -
ko wa nie ulep szo ne go pe da łu
wol nej jaz dy sta ło się te raz ła -
twiej sze i bar dziej in tu icyj ne.

Moc niej szy ha mu lec sil ni ko -
wy za pew nia krót szą dro gę
ha mo wa nia i zwięk sza bez -
pie czeń stwo na pla cu bu do -
wy. Szyb kie i in tu icyj ne prze -
łą cza nie pręd ko ści (żółw/za -
jąc) sta no wi stan dard we
wszyst kich mo de lach. Ob słu -
ga tej funk cji na stę pu je z joy -
stic ka. Ko lej ną no wo ścią kon -
struk cyj ną jest tryb dy na micz -
ny spraw dza ją cy się w za sto -
so wa niach wy ma ga ją cych
szyb kiej re ak cji ukła du na pę -
do we go oraz no wa opcjo nal -
na prze pust ni ca ręcz -
na z funk cją Flex Dri ve. Po -
zwa la ona na kon tro lę pręd -

ko ści jaz dy nie za leż nie od ob -
ro tów sil ni ka.
Atu tem no wych ma szyn jest
zmo der ni zo wa na ka bi na za -
pew nia ją ca jesz cze więk szy
kom fort użyt kow ni ka. Przy jej
pro jek to wa niu punk tem wyj -
ścia by ła wy go da ope ra to ra,
co wi dać w wy jąt ko wym pul -
pi cie ste ro wa nia zop ty ma li zo -
wa nym pod wzglę dem er go -
no mii w ca łym za kre sie ru -
chów. Uno wo cze śnio ne wnę -

trze ka bi ny wy so kiej ja ko ści
ma cha rak te ry stycz ny styl se -
rii R oraz ko lo ry i ele men ty
wy koń czeń, któ re wy raź nie
wska zu ją ten den cję roz wo ju
ma szyn Bob cat. Dzię ki er go -
no micz nej kon struk cji wszyst -
kie po wierzch nie zo sta ły zop -
ty ma li zo wa ne, tak by za pew -
niać zwięk szo ną prze strzeń
dzia ła nia i po pra wić wi docz -
ność. Cen tral nym punk tem
jest no wy, pię cio ca lo wy wy -
świe tlacz cie kło kry sta licz ny,
za pew nia ją cy otrzy my wa nie
skon so li do wa nych in for ma cji
o pa ra me trach pra cy ma szy -
ny, jak rów nież ob raz z ka me -

MASZYNY BUDOWLANE

Bob cat wpro wa dza no wą ge ne ra cję ła do wa rek te le sko po wych
Bob cat oferuje dwanaście nowych  ładowarek teleskopowych napędzanych sil ni ka mi
spełniającymi normę Sta ge V. No we maszyny wyróżniają się wy so ko ścią pod no sze nia od 6
do 18 metrów przy mak sy mal nym udźwi gu w zakresie od 2,6 do 4,1 to ny. To naj now sza fa za re -
wo lu cyj ne go pro gra mu fir my Bob cat „Next is Now”, łą czą ce go no wa tor ski roz wój i dy wer sy fi ka -
cję pro duk tów z bar dziej in no wa cyj ny mi tech no lo gicz nie, przy ja zny mi dla użyt kow ni ka roz wią za -
nia mi i usłu ga mi, któ re w zasadniczy sposób zmie nia ją spo sób je go pra cy

Dzię ki osło nom wszyst kich istot nych pod ze spo łów oraz wy trzy ma łej ra mie i wy się -
gni ko wi nowej generacji ładowarki mogą sprostać każ dym wa run kom

Ła do war ki te le sko po we Bob cat od za wsze mia ły bar dzo so lid ną kon struk cję, a no -
we mo de le z se rii R pod trzy mu ją do sko na łą re pu ta cję w tym za kre sie
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ry co fa nia, co uła twia użyt ko -
wa nie ma szy ny i zwięk sza
pre cy zję jej dzia ła nia.
Całość procedur związanych
z roz po czę ciem pra cy przez
ope ra to rów ła do wa rek te le -
sko po wych  serii R zo sta ła
znacz nie uprosz czo na dzię ki
roz wią za niom ta kim jak: 
• wie lo funk cyj ny joystick

o zwięk szo nej er go no mii,
• in tu icyj ne ele men ty ste ru ją -

ce po dob ne do sa mo cho do -
wych (pod świe tlo na kla wia -
tu ra, po krę tło ste ro wa nia,
dźwi gnie pod kie row ni cą),

• in te rak tyw ny wy świe tlacz,
• pół au to ma tycz ne usta wia -

nie położenia kół,

• au to ma tycz na prze kład nia
i ha mu lec po sto jo wy,

• peł na ochro na mi ni ma li zu -
ją ca prze sto je w te re nie.

Pra ca bez prze sto jów jest
nie zwy kle istot na w bu dow -
nic twie. Liczy się tu
bezawaryjność, dlatego
ładowarki te le sko po we Bob -
cat od za wsze mia ły bar dzo
so lid ną kon struk cję, a no we
mo de le z se rii R pod trzy mu ją
doskonałą  re pu ta cję w tym
zakresie dzię ki osło nom
wszyst kich istot nych pod ze -
spo łów oraz wy trzy ma łej ra -
mie i wy się gni ko wi, po zwa la -
ją cym pra co wać w każ dych
wa run kach. Kon struk cja
osłon za pew nia ochro nę
pod ze spo łów hy drau licz nych
i elek trycz nych, ta kich jak wę -
że, wiąz ki prze wo dów i ele -

men ty na pę du. Sta lo wa pły ta
chro ni z kolei optymalnie
pod sta wę ma szy ny. Wszyst -
kie „te le sko py” Bob cat ma ją
wy się gnik o sztyw nej kon -
struk cji oraz so lid ną ra mę
o prze kro ju skrzy nkowym.
Sil nik na pę do wy no wych ma -
szyn za pro jek to wa ny zo stał
z my ślą o ła twej kon ser wa cji.
Wszyst kie ła do war ki te le sko -
po we z se rii R ma ją obec nie
no wą po kry wę sil ni ka o bar -
dziej opa da ją cym pro fi lu, co
zwięk sza wi docz ność i re du -
ku je o pięt na ście pro cent
mar twe po le z pra wej stro ny
ma szy ny. Rów nież no wa kon -
struk cja de ski roz dziel czej

za pew nia nie skrę po wa ny wi -
dok z ka bi ny, dzię ki cze mu
ope ra tor mo że ła two prze -
miesz czać ma szy nę po te re -
nie prac z mniej szym praw -
do po do bień stwem na stą pie -
nia wy pad ku lub ko li zji.
Za pew nio no rów nież szyb -
szy do stęp do prze dzia łu sil -
ni ka, co uła twia kon ser wa cję.
Je śli cho dzi o roz wią za nia
we wnętrz ne, to pod no śni ki
te le sko po we z se rii R są za si -
la ne no wą, ulep szo ną wer sją
sil ni ka Bob cat D34 Sta ge V.
Za sto so wa ny w nim filtr DPF
jest au to ma tycz nie re ge ne ro -
wa ny bez ne ga tyw ne go
wpły wu na wy daj ność. Brak
AdBlue w ukła dzie re ge ne ra -
cji spa lin w sil ni ku o mo -
cy 75 KM oraz re zy gna cja
z za wo ru EGR w stu kon nej

jed no st ce na pę do wej da ją
do dat ko we ko rzy ści. Zmniej -
szo na, z pię ciu do trzech,
licz ba prze glą dów okre so -
wych w pierw szych ty siącu
go dzi nach uła twia bie żą cą
kon ser wa cję i znacz nie ogra -
ni cza ogól ne kosz ty zwią za -
ne z eks plo ata cją ma szyn. 
Ładowarki są rów nież wy po -
sa żo ne w no wy sys tem te le -

ma tycz ny Bob cat Ma chi ne
IQ, co rów nież zwięk sza efek -
tyw ność dzia łań użyt kow ni ka. 
Wie le roz wią zań za sto so wa -
nych w ma szy nach Se rii R
da je klien tom do dat ko we po -
czu cie bez pie czeń stwa. Wy -
mie nić tu na le ży ni sko po ło -
żo ny punkt cięż ko ści i do bre
wy wa że nie ma szyn za spra -
wą du żej prze ciw wa gi i sze ro -

kie go roz sta wu osi. Opty mal -
ne roz ło że nie ma sy po zwa la
pra co wać bez piecz nie na wet
bez uży cia sta bi li za to rów.
Ope ra to rzy mo gą się gać tak
wy so ko, jak to do pusz czal ne
i spraw nie prze no sić na wet
naj więk sze cię ża ry. 
Qu en tin D’Hérouël, dy rek tor
ds. ła do wa rek te le sko po -
wych w Do osan Bob cat, pod -

su mo wu je: – Ładowarki Se rii
R obej mu je gwa ran cja na trzy
la ta al bo na trzy ty sią ce go -
dzin. Bob cat ja ko je dy ny pro -
du cent da je ta kie wa run ki
w stan dar dzie, dzię ki cze mu
użyt kow ni cy mo gą kon cen tro -
wać się wy łącz nie
na swo jej pra cy, bez
obaw o ma szy ny.

www.bobcat.com

Ładowarki te le sko po we Bob cat z se rii R są wy po sa żo ne w no wą ka bi nę za pew nia -
ją cą wygodę, bezpieczeństwo i nie zrów na ną ła twość użyt ko wa nia

Zdalne sterowanie maszyną przez operatora przebywającego  poza kabiną maszyny
otwiera przed nim całkowicie nowe możliwości działania

Wy ko rzy sty wa ne do prac kon ser wa cyj nych i re mon to wych ła do war ki te le sko po we
mo gą być wy po sa żo ne w bez piecz ny kosz 
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JCB za dba ło rów nież o do -
stęp ność za awan so wa nych
tech no lo gicz nie urzą dzeń,
któ rych prze zna cze niem jest
„tan ko wa nie” ma szyn E -Tech
ener gią elek trycz ną. Bry tyj ski
kon cern ofe ru je szyb ką ła do -
war kę, któ rej za sto so wa nie
mo że ogra ni czyć do mi ni -
mum prze sto je w pra cy po -
wo do wa ne ko niecz no ścią
uzu peł nie nia sta nu aku mu la -
to rów ma szy ny. Urzą dze nie
wy ma ga za si la nia prą dem
trój fa zo wym o na pię -

ciu 415 Volt. Wy po sa żo -
ne zostało w dwie wersje
wtyczek cztero- i pięciopi no -
wą, mo że być zatem sto so -
wa ne nie tyl ko we wszyst kich
kra jach naszego kontynentu,
ale rów nież po za Eu ro pą.
– Ma szy ny JCB E -Tech są fa -
brycz nie wy po sa żo ne w ła do -
war kę po kła do wą. Użyt kow -
nik nie mu si sto so wać żad ne -
go ze wnętrz ne go urzą dze nia,
wy star czy, że pod łą czy ma -
szy nę do źró dła ener gii elek -
trycz nej. Wia do mo jed nak, że

na pla cu bu do wy li czy się do -
słow nie każ da mi nu ta. Dla te -
go JCB skon stru owa ło ze -
wnętrz ną sta cję do szyb kie go
ła do wa nia kom pa ty bil ną
z więk szo ścią elek trycz -
nych ma szyn JCB. Wy jąt kiem
po zo sta je Te le truk, pod no śni -
ki no ży co we oraz mi ni wo zi dło
Dump ster HTD-5E. JCB de -
kla ru je na to miast, że ko lej ne
ma szy ny ze ro emi syj ne JCB,
któ re z cza sem wcho dzić bę -
dą do se ryj nej pro duk cji, bę -
dzie moż na ła do wać za po -

mo cą jed nej uni wer sal nej sta -
cji. Oczy wi ście zo sta ła ona
włą czo na do na szej ofer ty,
a mia ło to miej sce już na po -
cząt ku ubie głe go ro ku. Od by -
ło się to rów no le gle z pol -
ską pre mie rą elek trycz nej mi -
ni ko par ki JCB 19C -1 – przy -
po mi na Bar tosz Soł ty szew ski
z fir my In ter han dler. Spe cja li -
sta w dzie dzi nie ma szyn elek -
trycz nych zwra ca też uwa gę
na ła twość trans por tu sta cji
ła do wa nia, co umoż li wia jej
za sto so wa nie prak tycz nie

w każ dych wa run kach,
na do wol nym pla cu bu do wy.
– Prze no śna, wol no sto ją ca
sta cja ła do wa nia o kom pak to -
wych ga ba ry tach wa ży tyl -
ko 57 kilogramów. Zin te gro -

wa ny uchwyt trans por to wy
zde cy do wa nie uła twia prze -
miesz cza nie urzą dze nia, a tym
sa mym ob słu gę ma szyn elek -
trycz nych na każ dym pla cu
bu do wy. Szczel na obu do wa
o stop niu ochro ny IP54 oraz
do stęp ny opcjo nal nie po kro -
wiec do prze cho wy wa nia
i trans por tu spra wia ją, że sta -
cja ła do wa nia bez żad nych
prze szkód mo że być uży wa -
na tak że na wol nym po wie trzu,
na wet pod czas opa dów – tłu -
ma czy Bar tosz Soł ty szew ski.
Sta cja ła do wa nia nie bez przy -
czy ny okre śla na jest mia nem
szyb kiej. War to bo wiem wie -
dzieć, że czas na ła do wa nia
aku mu la to rów elek trycz nej
mi ni ko par ki JCB 19C -1E
od ze ra do peł na wy no si za le -
d wie 110 mi nut. To spra wia,
że uzu peł nić ener gię moż -

na w cza sie dłuż szej prze rwy
w pra cy lub gdy ma szy na nie
jest w danej chwili nie zbęd -
na do wy ko na nia za da nia. 
Już nie ba wem w Pol sce do -
stęp ne bę dą rów nież opra co -
wa ne przez kon struk to rów
JCB ma ga zy ny ener gii elek -
trycz nej, któ rych za da niem
jest do star cze nie „pa li wa”
do ma szyn E -tech. – Urzą dze -
nia do stęp ne bę dą w dwóch
wer sjach, z czte re ma lub
ośmio ma bez ob słu go wy mi

aku mu la to ra mi li to wo -jo no wy -
mi o po jem no ści 23 lub 46
kWh. Na wyj ściu ge ne ru ją one
prąd jed no fa zo wy o mo cy od -
po wied nio 8 lub 10 kVA. Mo -
gą być ła do wa ne z sie ci lub
agre ga tu prą do twór cze go.
Ma ją so lid ną sta lo wą obu do -
wę, któ ra za bez pie cza znaj du -
ją ce się w środku aku mu la to ry
przed czyn ni ka mi ze wnętrz ny -
mi i uszko dze nia mi me cha -
nicz ny mi. Z te go wzglę du
wszę dzie, gdzie wy ko rzy sty wa -
ne są ma szy ny elek trycz ne
JCB, spraw dzą się one do sko -
na le ja ko za pa so we źró dło ich
za si la nia. Ofe ro wa ne przez nas
ma ga zy ny ener gii zwięk sza ją za -
kres wy ko rzy sta nia ma szyn na -
pę dza nych elek trycz -
nie – pod su mo wu je
Bar tosz Soł ty szew ski.

ELEKTROMOBILNOŚĆ

Szyb kie ła do wa nie ma szyn JCB E -Tech
Kon struk to rzy JCB opra co wa li  sta cję szyb kie go ła do wa nia kom pa ty bil -
ną z ma szy na mi elek trycz ny mi z se rii E -Tech. W jej skład wcho dzi też
sprzęt znaj du ją cy za sto so wa nie na pla cach bu do wy, na przy kład na pę -
dza na sil ni kiem elek trycz nym ła do war ka te le sko po wa Lo adall 525-60E 

www.interhandler.pl

Ła twość trans por tu sta cji ła do wa nia umoż li wia jej za sto so wa nie prak tycz nie w każ -
dych wa run kach, na do wol nym pla cu bu do wy

Gdy w elek trycz nej ła do war ce te le sko po wej wy czer pie się aku mu la tor, wy star czy
pod łą czyć ją do ma ga zy nu ener gii, aby szyb ko po wró cić do pra cy





– Mi nę ło już po nad dzie sięć lat od cza su, kie dy w Niem -
czech po wsta ła eu ro pej ska cen tra la SANY. Dla cze go chiń -
ska fir ma wy bie ra jąc swe miej sce dzia ła nia w Eu ro pie zde -
cy do wa ła się wła śnie na nie miec ki Bed burg?
– Wy bór Nie miec na siedzibę europejskiej centrali SANY był
sta ran nie prze my śla ny. De cy zję o ulo ko wa niu wła śnie tam
eu ro pej skiej cen tra li SANY po prze dzi ły szcze gó ło we ana li zy,
a de cy du ją ce zna cze nie mia ła oczy wi ście gwa ran cja ja ko ści
wy ni ka ją ca z kwa li fi ka cji niemiec kich pra cow ni ków, przede
wszyst kim in ży nie rów. To by ły de cy du ją ce ar gu men ty
przy wy bo rze miej sca na eu ro pej ską in we sty cję SANY.

– Sko ro wspomniał Pan o in ży nie rach… Od po cząt ku
swej obec no ści w Eu ro pie SANY za po wia da ło po wsta nie
przy nie miec kiej cen tra li ośrod ka ba daw czo -roz wo jo we -
go. Czy za miar ten uda ło się zre ali zo wać? 
– Wspo mnia ne przez pa na cen trum ba daw czo -roz wo jo we
uru cho mio ne zo sta ło ostatecznie w ro ku 2020. Głów nym
za da niem zatrudnianej w nim kadry inżynierskiej jest do sto -
so wa nie ma szyn, przede wszyst kim ko pa rek, do wy mo -
gów ryn ku eu ro pej skie go. Od by wa się to przede wszystkim
po przez udo sko na le nie ich kon fi gu ra cji. SANY śledzi na bie -
żą co  po trze by użyt kow ni ków z Eu ro py, ma szy ny wy po sa -
ża ne są w opcje nie zbęd ne do ich spełnienia. Ze spół in ży -
nie rów pra cu ją cych w na szym ośrod ku ba daw czo -roz wo jo -
wym w Bed bur gu opra co wu je rów nież od pod staw kon -
struk cję du żych ko pa rek w kla sie po wy żej sześćdziesięciu
ton. W najbliższej przy szło ści kon struk to rzy za an ga żo wa ni
będą także w pra ce nad kom plek so wym roz wo jem tech no -
lo gicz nym ma szyn dro go wych prze zna czo nych dla od bior -
ców w Eu ro pie. Przede wszyst kim cho dzi tu o ukła dar ki na -
wierzch ni i wal ce dro go we. 

– W Niem czech SANY kosz tem po tęż nych na kła dów fi -
nan so wych wy bu do wa ło su per no wo cze sną fa bry kę
o du żych zdol no ściach pro duk cyj nych. Mó wi ło się, że
ca łość in we sty cji prze kro czyć mogła na wet sto mi lio -
nów eu ro. Po cząt ko wo w Bed bur gu SANY pro du ko wać
mia ło wła snej kon struk cji pom py do be to nu…
– W swo ją dzia łal ność w Niem czech SANY zaangażowało
się bardzo poważnie inwestując po kaź ne środ ki finansowe.
W po ło żo nym nie opo dal Ko lo nii Bed bur gu, na te re nie o po -
wierzch ni dzie się ciu tysięcy metrów kwa dra to wych po wsta ła
no wo cze sna fa bry ka. In we sty cja ob ję ła ha le mon ta żo we i
nowoczesną lakiernię. W Bedburgu ulokowano też roz le gły
po li gon umoż li wia ją cy kom plek so we te sto wa nie pro du ko -
wa nych tam ma szyn. Rze czy wi ście na początku SANY za -
mie rza ło wy twa rzać w Bed bur gu pom py do be to nu. Proszę
jednak pamiętać, że w tam tym cza sie nie za kła da no jesz cze,
że nasza firma do ko na prze ję cia renomowanego ry wa la
w ich pro duk cji. Sytuacja zmieniła się diametralnie na po -
cząt ku 2013 ro ku, kie dy to SANY prze ję ło cieszącą się
powszechną renomą nie miec ką fir mę Put zme ister, uzna ne -
go w ska li świa to wej pro du cen ta pomp do be to nu. 

– Dublowanie produkcji byłoby, delikatnie rzecz ujmując,
ma ło ra cjo nal ne. Pla ny co do przy szło ści fa bry ki w Niem -
czech si łą rze czy mu sia ły zo stać moc no zwe ry fi ko wa ne…
– Po wspo mnia nym prze ję ciu firmy Putzmeister do szło
do pierw szej po waż nej ko rek ty pla nów SANY. Ryn ki zby tu
obu firm za czę ły się uzu peł niać pod wzglę dem geo gra ficz -
nym, co wy mu si ło opracowanie nowej stra te gii. SANY po sta -
no wi ło skon cen tro wać się na pro duk cji i sprze da ży pomp
do be to nu w Chi nach, dla te go też ich pro duk cja w Bed bur gu
została zaniechana. 

– Ja kie ma szy ny są obec nie pro du ko wa ne w Bed bur gu?
Na ja kie ryn ki są prze zna czo ne? 
– Bedburg pozostaje centrum działań SANY w Europie. Co
zaś się tyczy fabryki, to jej głów ne za da nie po le ga na fi nal -
nym mon ta żu mo bil nych por to wych ma szyn prze ła dun ko -
wych i kom ple ta cji przy go to wy wa nych do wy sył ki do de ale -
rów ko pa rek hy drau licz nych. Są one do star cza ne do na szej
fa bry ki czę ścio wo zmon to wa ne. Tu od by wa się fi nal ny mon -
taż, po czym ma szy ny są  te sto wa ne i przy go to wa ne do wy -
sył ki do od bior ców. Ko par ki są w peł ni skon fi gu ro wa ne
zgod nie z wy ma ga nia mi ryn ków eu ro pej skich. Wszyst ko od -
by wa się zgod nie z pro ce du ra mi pro ce su PDI. Kon tro lo wa ne
są wszyst kie pa ra me try ma szy ny, tak by zy skać pew ność, że
fa brycz nie no wy sprzęt speł nia wszel kie wy mo gi. 

– W ja ki spo sób zor ga ni zo wa ne bę dzie SANY w Pol sce?
Czy po wsta nie tu od ręb ne przed sta wi ciel stwo kon cer -
nu, czy też wszel kie dzia ła nia SANY ko or dy no wa ne bę dą
z Nie miec al bo wręcz z Chin?
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Będziemy liderować w koparkach!
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Roz mo wa z We sley em Q. Yan giem, 
star szym me ne dże rem w SANY Gro up 



– Ma my am bit ne pla ny do ty czą ce na szej obec no ści w Pol -
sce. W koń co wej fa zie two rze nia znaj du je się kom plek so wy
dłu go ter mi no wy plan in we sty cyj ny. Na sza stra te gia jest ja -
sno okre ślo na i kla row na. Chce my w spo sób su per pro fe -
sjo nal ny wspie rać za rów no pol skich de ale rów, jak i użyt -
kow ni ków na szych ma szyn. Je stem głę bo ko prze ko na ny,
że nasz plan zo sta nie w peł ni zre ali zo wa ny, a już wkrót ce
efek ty na szych dzia łań sta ną się wi docz ne. Dziś SANY mo -
że po szczy cić się mia nem naj więk sze go pro du cen ta i li de ra
sprze da ży ko pa rek hy drau licz nych na świe cie. A wkrót ce
bę dzie my w tym wzglę dzie tak że li de rem pol skie go ryn ku.

– Mó wił Pan o stra te gii dzia ła nia SANY. W tym kon tek ście
mu si paść py ta nie o re gio nal ne go dy rek to ra sprze da ży.
Został nim mia no wa ny Ar tur Dwo jak, któ ry uprzed nio peł -
nił iden tycz ną funk cję w pol skim od dzia le LiuGonga. Zo -
stał za tem po zy ska ny od firmy kon ku rującej z SANY tak że
na lo kal nym chiń skim ryn ku. Czy trak to wać to na le ży, ja -
ko ro dzaj „rzu ce nia rę ka wi cy” LiuGongowi?

– W Pol sce ma my do czy nie nia z no wym otwar ciem. Za an -
ga żo wa nie SANY oraz do świad cze nie Ar tu ra Dwo ja ka
w bran ży spra wi, że z pew no ścią po dej mie my wy zwa nie
wo bec każ dej mar ki, któ ra funk cjo nu je na pol skim ryn ku.
Za mie rza my ry wa li zo wać ze wszyst ki mi kon ku ren ta mi o wy -
pra co wa nie jak naj lep szej po zy cji na pol skim ryn ku. Oczy -
wi ście bacz nie ob ser wu je my dzia ła nia kon ku ren tów, ale nie
sku pia my na nich ca łej swej uwa gi. Za miast cią gle spo glą -
dać na kon ku ren cję i śledzić jej zamiary, wo li my kon cen tro -
wać się na wła snych dzia ła niach, dbać o re ali za cję ob ra nej
stra te gii. Po wtó rzę raz jesz cze, na szym ce lem jest  pełne za -
an ga żo wa nie w two rze nie i dys try bu cję jak naj lep sze go pro -
duk tu dla na szych klien tów w Pol sce.

– Ja ka jest Pań ska ro la w tych dzia ła niach? 
– Ak tu al nie kie ru ję dzia ła nia mi SANY na ryn kach Pol ski, Izra ela
i kra jów bał kań skich. Mo im głów nym za da niem jest or ga ni za -
cja i nad zo ro wa nie dzia łal no ści na wspo mnia nych ob sza rach
ryn ko wych. Cho dzi tu o roz wój i nad zór nad funk cjo no wa niem
sie ci de aler skiej, utrzy my wa nie kon tak tów i za po zna wa nie się
z po trze ba mi klu czo wych klien tów, dba nie o wzrost sprze da ży
i or ga ni za cję dzia łal no ści mar ke tin go wej. Zaj mu ję się rów nież
sze ro ko po ję tą ob słu gą po sprze daż ną. Je stem w peł ni go to -
wy słu żyć wspar ciem part ne rom biz ne so wym pro wa dzą cym
dys try bu cję na szych pro duk tów i klien tom koń co wym zgod -
nie z naj wyż szy mi stan dar da mi obo wią zu ją cy mi w SANY.

– Ja kie ty py ma szyn bę dą ofe ro wa ne na ryn ku pol skim?
– Na po czą tek skon cen tru je my się na ofer cie ko pa rek gą sie -
ni co wych. Jest ona bar dzo sze ro ka i w chwi li obec nej obej -
mu je ma szy ny w prze dzia le wa go wym od 1,6 do 50
ton. W su mie w ofer cie SANY prze zna czo nej na ryn ki eu ro -
pej skie zna leźć ma się dwanaście mo de li ko pa rek gą sie ni -
co wych. W ofer cie znaj dą się tak że ko par ki ko ło we we
wszyst kich prze dzia łach wa go wych prze zna czo nych na ryn -
ki eu ro pej skie. Od po wia da jąc na po trze by ryn ku SANY
szcze gól ny na cisk kłaść bę dzie na dal na seg ment mi ni - i mi -
di ko pa rek, któ ry wciąż bar dzo dy na micz nie się roz wi ja.

W pla nach jest oczy wi ście stop nio we po sze rza nie port fo lio
ła do wa rek ko ło wych. Wszyst kie wspo mnia ne ma szy ny bę -
dzie my ofe ro wać pol skim klien tom.

– Czym SANY chce prze ko nać na byw ców do swo ich
ma szyn? Za mier za cie kon ku ro wać ce no wo?
– Z ca łą pew no ścią mar ka SANY mu si być atrak cyj na dla
klien tów, to je den z de cy du ją cych czyn ni ków w na szej stra -
te gii. Ale to nie ozna cza to, że na sze ma szy ny bę dą sprze -
da wa ne po cenach dum pin go wych. To zde cy do wa nie nie
jest na szym za mia rem. Na sze ma szy ny nie za słu gu ją też
na ta kie po trak to wa nie. Na sze po dej ście do tej kwe stii ule -
gło za sad ni czej zmia nie. Asor ty ment pro du ko wa nych przez
nas ma szyn stał się nie tyl ko znacz nie ob szer niej szy, ale
po pro stu lep szy. Ja kość i nie za wod ność na szych ma szyn
jest bar dzo do bra. W związ ku z tym SANY mo że uda nie
kon ku ro wać z każ dym ryn ko wym ry wa lem, nie za leż nie
od te go, czy po cho dzi on z Azji, Ame ry ki czy Eu ro py.

– A co z ter mi no wo ścią re ali za cji za mó wień? Z po waż -
ny mi kło po ta mi bo ry ka ją się dziś prak tycz nie wszy scy
pro du cen ci. Bra ku je pod ze spo łów i kom po nen tów.
Nie któ rzy z pro du cen tów z po wo du pan de mii cza so wo
ogra ni czy li zdol no ści pro duk cyj ne swych fa bryk, a dziś
trud no im po wró cić do po przed nie go po zio mu… 
– To wszyst ko praw da, pan de mia ko ro na wi ru sa wy wo ła ła po -
waż ne kło po ty. Per tur ba cje do ty czą wszyst kich bez wy jąt ku
uczest ni ków bran ży. Pro ble mem dla pro du cen tów ma szyn
bu dow la nych są przede wszyst kim za kłó ce nia w ryt micz no -
ści do staw pod ze spo łów i kom po nen tów, a tak że ich ro sną ce
ce ny. SANY jed nak je prze zwy cię ża dzię ki swe mu po ten cja -
ło wi pro duk cyj ne mu i zdol no ściom lo gi stycz nym. Mo że my
za tem za pew nić do stęp ność na szych ma szyn w Pol sce.

– Do tra dy cji na le ży, że na szych roz mów ców przed sta -
wia my tak że od stro ny pry wat nej. Cie ka wi nas na przy -
kład, od jak daw na jest Pan w Eu ro pie?
– Prak tycz nie rzecz uj mu jąc od 2013 ro ku. Przez osiem lat
zbie ra łem cen ne do świad cze nia za wo do we. Przez ten czas
ze wzglę dów za wo do wych od wie dzi łem więk szość kra jów
wcho dzą cych w skład Unii Eu ro pej skiej. 

– Jak Pan się od naj du je na na szym kon ty nen cie? Jak
współ pra cu je się Pa nu z Eu ro pej czy ka mi? Nie prze szka -
dza ją Pa nu choć by róż ni ce men tal no ścio we?
– Z pew no ścią róż ni ce kul tu ro we są du że i wy ma ga ją spo ro
cza su, by się do nich przy zwy cza ić. Do brze czu łem się
w każ dym z europejskich kra jów, w któ rych da ne by ło mi
prze by wać w ciągu minionych ośmiu lat. Nie tyl ko szyb ko
adaptuję się do no wych wa run ków, ale wręcz cie szę się róż -
no rod no ścią kul tur i zwy cza jów. 

– A jak spę dza Pan wol ny czas?
– Sta ram się czy nić to ak tyw nie. W wol nym cza sie lu bię wę -
dro wać i bie gać, co da je mi ener gię i spra wia, że za wsze
z do brym na sta wie niem roz po czy nam ko lej ny dzień.

Roz ma wiał: Jan Ba rań ski
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Oka za ło się to do sko na łym po -
su nię ciem. Mi mo trud nych
cza sów Tech -Pro ject otrzy mał
im puls do roz wo ju. Dzię ki po -
sze rze niu za kre su usług o spe -
cja li stycz ne ro bo ty ziem ne fir -
mie by ło ła twiej wró cić do rów -
no wa gi. Tech -Pro ject zy ski wał
so bie uzna nie nie tyl ko lo kal -
ne go ryn ku spe cja li zu jąc się
w sta bi li za cji grun tu przy wzno -
sze niu farm wia tro wych i bu do -
wie dróg eks pre so wych. 
Zmia ny ob ję ły rów nież, a mo -
że przede wszyst kim, park ma -
szy no wy. Pre zes fir my, Sła wo -
mir Brzo za wspo mi na jak do -
ko na ła się ta swo ista me ta mor -
fo za. – Za czy na li śmy skrom nie
od czte rech ma szyn. Te raz ma -
my po nad trzy sta róż ne go ro -
dza ju jed no stek sprzę to wych.
Nie któ re z ma szyn są bar dzo
spe cja li stycz ne, mo gą na wet
bro dzić w wo dzie prze miesz -
cza jąc się po pod mo kłym grun -
cie. Ta kie po trze by wy ni ka ją ze
spe cy fi ki pro wa dzo nych przez
nas ro bót. Czę sto sta je my
przed no wy mi wy zwa nia mi i by
im po do łać, mu si my in we sto -
wać w sprzęt i sta le od na wiać
na szą flo tę. W jej skład wcho -
dzą ma szy ny róż nych ma rek.
Nie za my ka my się na in ne,
o ile oczy wi ście sprzęt i ob słu -
ga po sprze da żo wa speł niać bę -
dą na sze wy ma ga nia. Dla te go
przed ośmio ma mie sią ca mi zde -
cy do wa li śmy się na sześć fa -
brycz nie no wych ko pa rek gą sie -
ni co wych LiuGong – tłu ma czy. 
De cy zja o po zy ska niu sprzę -
tu nie za pa dła oczy wi ście
z dnia na dzień. W jej pod ję -
ciu po mo gła moż li wość prze -
te sto wa nia ma szyn. Sła wo mir
Brzo za spraw dził je oso bi ście
w Sta lo wej Wo li. Ko par ki
spodo ba ły się mu na ty le, że
do Ja ro sła wia, gdzie mie ści

się sie dzi ba Tech -Pro jec tu,
nie wró cił z pu sty mi rę ka mi.
– Ofe ro wa ne nam ma szy ny
przy pa dły mi do gu stu. Kło pot
był jed nak w tym, że po trze -
bo wa łem ich wła ści wie od za -
raz, a nie po wiedz my za trzy
mie sią ce. Na szczę ście dzię ki

za an ga żo wa niu An drze ja
Gier szo na, han dlow ca z Liu -
gong Dres sta Ma chi ne ry,
uda ło się przy spie szyć ter min
re ali za cji za mó wie nia. Trans -
ak cja prze bie gła bar dzo
szyb ko i spraw nie, tak że dzię -
ki te mu, że od sa me go po -
cząt ku wie dzie li śmy, ja kich
ma szyn po trze bu je my i jak
po win ny być do po sa żo ne
– wspo mi na pre zes. 
Wy da je się, że in sta la cja tur -
bi ny wia tro wej nie na strę cza
spe cjal nych trud no ści. To
jed nak tyl ko po zo ry, słu py
mu szą opie rać się dzia ła niu

ol brzy mich sił i po zo stać nie -
wzru szo ne. Aby tak się sta ło
na le ży przy go to wać grunt,
od po wied nio go sta bi li zu jąc.
Choć li czy się tu jak naj szyb -
szy czas re ali za cji, nie wol no
ni cze go za nie dbać. Zbyt ni
po śpiech nie jest wska za ny,

bo kon se kwen cje naj mniej -
sze go choć by błę du by ły by
nie do po we to wa nia.
Pla ce bu do wy ob słu gi wa ne
przez Tech -Pro ject sta no wią
do sko na ły po li gon do świad -
czal ny dla ma szyn. Fir ma
z Ja ro sła wia pra cu je nie tyl ko

w Pol sce czy na są sied -
niej Bia ło ru si, ale na wet w da -
le kim Du ba ju, co si łą rze czy
wy mu sza eks plo ata cję sprzę -
tu w zróż ni co wa nych wa run -
kach. Ko par ki LiuGong wy ko -
rzy sty wa ne są głów nie
przy bu do wie farm wia tro -
wych i choć do sta ją na praw -
dę „w kość”, spi su ją się tak
do brze, że Tech -Pro ject zło -
żył już za mó wie nie na czte ry
ko lej ne. 
Wła śnie na bu do wie far my wia -
tro wej w oko li cach Ja ro sła wia
mie li śmy oka zję zo ba czyć
w ak cji ko par kę 928E, któ rą

MASZYNY BUDOWLANE

Tech -Pro ject idzie pod prąd i nie zba cza z kur su!
Po cząt ki by ły na der skrom ne. Po wsta ła w ro ku 2004 fir ma Tech -Pro ject
mia ła czte ry ma szy ny. Na do da tek w czwar tym ro ku dzia łal no ści zma gać
się mu sia ła ze skut ka mi świa to we go kry zy su. Na szczę ście jej wła ści ciel lu bi
cha dzać wła sny mi dro ga mi. Ni gdy na skró ty, ale czę sto pod prąd, bo gdy
więk szość kon ku ren tów prze stra szo na kry zy sem ogra ni cza ła za trud nie nie i wy -
dat ki, Tech -Pro ject do ko nał po waż nych in we sty cji w ma szy ny i sprzęt…

Tech -Pro ject roz wi ja się dy na micz nie,
pre zes Sła wo mir Brzo za ma więc po -
wo dy do za do wo le nia 

Obecnie ko par ki LiuGong wy ko rzy sty wa ne są przede wszystkim przy bu do wie farm wia tro wych i choć do sta ją na praw dę „w kość”,
spi su ją się tak do brze, że Tech -Pro ject zło żył już za mó wie nie na czte ry ko lej ne
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na co dzień ob słu gu je Bar tło -
miej Ra dzik. Py ta ny o wra że nia
eks plo ata cyj ne, od po wia da:
– To wy god na ma szy na, na któ -
rej bar dzo do brze się pra cu je.
Jak do tej po ry, jest cał ko wi cie
bez a wa ryj na, ko niecz ne oka za -
ły się je dy nie ru ty no we prze glą -
dy. A wszyst ko to mi mo trud -
nych wa run ków eks plo ata cyj -
nych. Na co dzień wy ko nu ję ro -
bo ty ziem ne, ko pię, skar pu ję,
wy rów nu ję te ren i ła du ję cię -
ża rów ki. De kla ra cje pro du cen -
ta od po wia da ją rze czy wi sto -
ści. Bli sko trzy dzie sto to no wa
ma szy na jest so lid nie zbu do -
wa na, wy daj na i jed no cze śnie
oszczęd na, bo wca le du żo nie
pa li. Nie moż na też na rze kać
na wa run ki pra cy, ka bi na jest
kom for to wa, w środ ku ci cha

i do brze kli ma ty zo wa na, fo tel
jest wy god ny, a ob słu ga in tu -
icyj na. Po bli sko dzie wię ciu
mie sią cach prze pra co wa nych
na tej ko par ce po zna łem ją jak
wła sną kie szeń i wiem, że
mnie nie za wie dzie. 
Tak wy so ka oce na ko par ki
po twier dza, że swe go cza su
pre zes Tech -Pro jec tu do ko -
nał wła ści we go wy bo ru. Sła -
wo mir Brzo za przy zna je, że
przed la ty in te re so wał się
chiń ski mi ma szy na mi wy -
łącz nie ze wzglę du na ich ni -
ską ce nę. Dzi siaj zna cze nie
ma ją zu peł nie in ne kwe stie.
– De cy du ją ce zna cze nie ma -
ją dziś wy daj ność, bez a wa -

ryj ność, kosz ty bie żą ce go
utrzy ma nia i spraw ność ob -
słu gi ser wi so wej. Nie któ re
z na szych ko pa rek pra cu ją
po nad pięć set ki lo me trów
od ba zy. Na przy kład na bu -
do wie w Ka mien nej Gó rze,
do któ rej ma my z Ja ro sła wia
ka wał dro gi. Ak cja ser wi so -
wa me cha ni ków LDM
przy pierw szym prze glą dzie
prze bie gła szyb ko i spraw -
nie. To na praw dę waż ne, bo
za le ży nam na ogra ni cze niu
do mi ni mum bez pro duk tyw -
nych prze sto jów na szych
ma szyn – pod kre śla pre zes. 
Jed nak nie sa mą pra cą czło -
wiek ży je. Tech -Pro ject prze -

ja wia ak tyw ność tak że po -
za pla ca mi bu do wy. Od lat
słu ży na przy kład wspar ciem
lo kal nych or ga ni za cji spor to -
wych. – Chy ba każ dy z nas lu -
bi sport, a przy naj mniej tak
jest w mo im przy pad ku. W na -
szej oko li cy ma my kil ka za -

przy jaź nio nych klu bów.
Wspie ra my za wod ni ków te ni -
sa sto ło we go, fut sa lu, dri fte -
rów, żuż low ców, jak rów nież
upra wia ją cych pił kę noż ną.
Wie lu z nich jest pra cow ni ka -
mi na szej fir my. To oczy wi ście
bu du je wza jem ne re la cje i za -
chę ca do ak tyw ne go spę dza -
nia wol ne go cza su. Nie bez
racji mówi się przecież, że w
zdrowym ciele, zdrowy duch!

Upra wia nie spor tu po zwa la
pod nieść na strój, co jest nie -
zwy kle istot ne w dzi siej szych
cza sach. Prze kła da się tak że
na ja kość świad czo -
nych usług – koń czy
Sła wo mir Brzo za.

MASZYNY BUDOWLANE

www.liugong.com

Napędzana silnikiem  Cum mins o mo cy 129 kW koparka 928E ra dzi so bie nawet
w najtrudniejszych wa run kach roboczych

Ko par ki LiuGong są wszech stron ne znaj du jąc ca ły sze reg za sto so wań. Czę sto wy -
ko rzy sty wa ne są tak że do za ła dun ku po jaz dów

Bartłomiej Radzik szybko przekonał
się do koparek LiuGong

Prezes Sławomir Brzoza w towarzystwie najbliższych pracowników jarosławskiego biura. Zgrany zespół ludzi, którzy pracują w
firmie, od dawna tworzy dobrą atmosferę i  gwarantuje sukcesy w realizacji kolejnych projektów
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Fi lo zo fia dzia ła nia fiń skiej fir -
my ALLU opie ra się na roz wi -
ja niu kon struk cji na rzę dzi ro -
bo czych, któ re są nie tyl ko
wy daj ne, ale tak że eko no -
micz ne w eks plo ata cji i przy -
ja zne dla śro do wi ska na tu ral -
ne go. Stąd też na ro dził się
po mysł stwo rze nia łyż ki prze -
sie wa ją co -kru szą cej ALLU,
któ ra mo że jed no cze śnie
prze sie wać, kru szyć, mie szać
i roz drab niać róż ne go ro dza ju
ma te ria ły od pa do we. W efek -
cie po wstał za awan so wa ny
tech nicz nie osprzęt, któ ry
moż na mon to wać na ko par -
kach, ła do war kach ko ło wych
i mi ni ła do war kach. Po wsta łe
w ten spo sób ze sta wy z po -
wo dze niem po tra fią za stą pić
spe cja li stycz ne sta cjo nar ne
prze sie wa cze i kru szar ki.

Ope ra tor ko par ki czy ła do -
war ki z za mon to wa ną łyż ką
ALLU prak tycz nie za jed nym
po dej ściem mo że prze sie -
wać, kru szyć, mie szać, na po -
wie trzać i do ko ny wać za ła -

dun ku róż no rod ne go ma te -
ria łu. Dla te go łyż ki prze sie wa -
ją co -kru szą ce ALLU są uni -
kal nym urzą dze niem, któ re
z po wo dze niem spraw dza się
w róż no ra kich za sto so wa -

niach, ta kich jak na przy kład
roz drab nia nie i prze sie wa nie
od pa dów po wy bu rze niach
w miej scu ich po wsta nia. I to
wła śnie wszech stron ność
oraz moż li wość re cy klin gu
od pa do we go ma te ria łu skło -
ni ła fir mę MC-Trans do kup -
na jed nej z ta kich ły żek. Wie -
lo bran żo we przed się bior stwo
skon cen tro wa ne jest przede
wszyst kim na bu dow nic twie
oraz mię dzy na ro do wym
trans por cie. Po sia da też wła -
sne ko pal nie kru szy wa oraz
bo ga ty park ma szyn wy ko rzy -
sty wa nych w pra cach bu dow -
la nych. MC-Trans uczest ni czy
w wie lu klu czo wych re ali za -
cjach, jak na przy kład
przy bu do wie w oko li cach
Świe cia od cin ka dro gi eks -
pre so wej S5, gdzie ak tu al nie

ALLU – efek tyw ny re cy kling na pla cu bu do wy
Łyż ka prze sie wa ją co -kru szą ca ALLU to na rzę dzie o uni ka to wej kon struk cji
prze zna czo ne do szyb kiej i efek tyw nej uty li za cji róż ne go ro dza ju od pa dów.
Dzię ki niej bez u ży tecz ny ma te riał ta ki, jak gruz, as falt, be ton lub zbry lo ny grunt
moż na szyb ko i na miej scu prze kształ cić w peł no war to ścio wy su ro wiec

Łyż ki prze sie wa ją co -kru szą ce ALLU dają możliwość jednoczesnego prze sie wania, kru -
szenia, mie szania i roz drab niania róż ne go ro dza ju od pa dów
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wy ko rzy sty wa na jest no wo
za ku pio na łyż ka prze sie wa ją -
ca. – Za le ty ły żek ide al nie pa -
su ją do pro fi lu dzia łal no ści
na szej fir my. Przede wszyst -
kim mo że my je wy ko rzy sty -
wać za rów no do mie sza nia
kru szy wa i roz drob nie nia gru -
zu oraz grun tu. Po za tym po -
ma ga w two rze niu hu mu su,
któ ry w for mie zbry lo nej był by
bez u ży tecz ny. Po prze sia niu
na to miast moż na go wy ko rzy -
stać ja ko pod kład pod te re ny
zie lo ne. To wła śnie wy ko nu je
obec nie, gdzie roz drab nia
zbry lo ne hał dy grun tu, któ ry
wy ko rzy sta my do re kul ty wa cji

te re nów wy ro bi ska miej sco -
wej żwi row ni – tłu ma czy Da -
riusz Wa lasz czyk, kie row nik
w fir mie MC-Trans.
Moż li wo ści za sto so wań ły żek
prze sie wa ją cych jest znacz nie
wię cej. Naj waż niej sze z nich
to prze kształ ce nie ma szy ny
ba zo wej w mo bil ne urzą dze -
nie prze sie wa ją co -kru szą ce,
któ re umoż li wia kru sze nie
i za ła du nek za po mo cą jed nej
ma szy ny. Po za tym ALLU to
wszech stron ne na rzę dzie
do kru sze nia ko ry, śmie ci,
ma te ria łów od pa do wych i od -
pa dów roz biór ko wych, ta kich
jak po pio ły i żuż le. Po ma ga
zmniej szyć ilość od pa dów
na wy sy pi skach, gdzie po ob -
rób ce łyż ką część z nich moż -
na pod dać re cy klin go wi lub
prze trans por to wać w ce lu wy -
two rze nia bio ener gii. – Fir -
ma MC-Trans za mó wi ła u nas
łyż kę ALLU DS3  -17 z wa ła mi

XHD przy sto so wa ny mi do frak -
cji 40 mm. Mo del ten prze zna -
czo ny jest do ko pa rek seg -
men tu 21-35 ton oraz ła do wa -
rek ko ło wych o ma sie 10-22
ton. Jed nak w ofer cie po sia da -
my sze reg in nych ły żek, któ re
mo gą współ pra co wać za rów -
no z mniej szy mi, jak i więk szy -
mi ma szy na mi. W przy pad ku
ła do wa rek za kres za wie ra się
w prze dzia le od 2 do 90, a ko -
pa rek od 4 do 160 ton – in for -
mu je Ra fał Wie le chow ski
z olsz tyń skiej spół ki PRH
RENOX bę dą cej wy łącz nym
dys try bu to rem fiń skie go pro -
du cen ta w Pol sce. 

Każ da z ły żek ALLU mo że być
od po wied nio przy sto so wa -
na do wa run ków ro bo czych.
Wy po sa że nie na rzę dzia w od -
po wied nio do bra ne do ro dza -
ju prze ra bia ne go ma te ria łu
wa ły po zwa la pod nieść efek -
tyw ność. In ży nie ro wie ALLU
po czy ni li tu ostat nio istot ne
zmia ny funk cjo nal ne uni fi ku -
jąc mo co wa nie wszel kich wa -
łów i ostrzy, co spra wia, że
pa su ją one do po sia da nej
przez użyt kow ni ka ra my łyż ki.
– Dzię ki te mu moż na ła two do -
pa so wać łyż kę do kon kret ne -
go ma te ria łu i pra co wać nie
tyl ko oszczęd niej oraz wy daj -
niej, ale tak że wy dłu żyć bez a -
wa ryj ność za rów no sa mej ra -
my łyż ki, jak i za mon to wa ne go
wa łu oraz ostrzy – do da je Ra -
fał Wie le chow ski. 
Dla użyt kow ni ka jest to o ty le
istot ne, że do ko nu jąc bły ska -
wicz nej mo dy fi ka cji kon fi gu ra -

cji na rzę dzia mo że le piej
i szyb ciej do ko ny wać ob rób ki
ma te ria łu. Na przy kład za mon -
to wa nie w ra mie łyż ki sa mo -
czysz czą ce go się wa łu z wy -
mien ny mi ostrza mi po zwa la
sku tecz nie prze sie wać ma te -
ria ły mo kre. W nowych urzą -
dze niach ALLU wy po sa żo nych
w wa ły z rusz tem TS ope ra tor
mo że ła two zmie nić szcze li -
nę prze sie wa nej frak cji.

Kon struk to rzy ALLU za dba li
o bez a wa ryj ność swych urzą -
dzeń umiesz cza jąc na pęd łań -
cu cho wy w za mknię tej ko mo -
rze ole jo wej. Dzię ki te mu ope -
ra tor ma szy ny nie mu si wy ko -
ny wać ca łe go sze re gu czyn -
no ści zwią za nych z co dzien ną
ob słu gą ser wi so wą łyż ki. 
Na rzę dzia prze sie wa ją co -kru -
szą ce ALLU są nie zwy kle sku -
tecz ne w dzia ła niu i nie zwy kle
eko no micz ne w eks plo ata cji.
Do bry te go przy kład da je ob -
ser wa cja wy ni ków ich pra cy

w po rów na niu ze sta cjo nar ny -
mi kru szar ka mi i prze sie wa -
cza mi. Oka zu je się, że koszt
roz drob nie nia jed nej to ny wę -
gla łyż ką prze sie wa ją co -kru -
szą cą ALLU jest sześć ra zy
mniej szy.  Widać zatem, że
me to da po le ga ją ca na za stą -
pie niu łyż ka mi sta cjo nar nych
urzą dzeń przy no si du że
oszczęd no ści. Su ma za in we -
sto wa na w za kup sprzę tu

ALLU jest bo wiem znacz nie
niż sza w po rów na niu z tra dy -
cyj ny mi kru szar ka mi czy prze -
sie wa cza mi. – Bez za sto so wa -
nia łyż ki prze sie wa ją cej ALLU
nie by li by śmy w sta nie w peł ni
wy ko rzy stać swo ich za so bów.
Kosz ty jej za ku pu zwra ca ją się
w dwój na sób. Wy ko nu je ona
pra cę kil ku osób, a do dat ko wy
zysk przy no si nam od zy ska -
ny na miej scu su ro -
wiec – pod su mo wu je
Da riusz Wa lasz czyk.

SPRZĘT BUDOWLANY

www.renox.pl

Łyżka kupiona przez firmę MC-Trans przeznaczona jest do koparek segmentu 21-35
ton oraz ładowarek kołowych o masie 10-22 ton

Wa ły roz drab nia ją ce ły żek ALLU są ła twe w kon ser wa cji, a roz wią za nia kon struk cyj -
ne za pew nia ją bez a wa ryj ną pra cę z róż no rod nym ma te ria łem

Po roz drob nie niu nie przy dat ny do tej po ry do uży cia zbry lo ny grunt sta je się peł no -
war to ścio wym skład ni kiem pod ło ży te re nów zie lo nych





20 Pośrednik Budowlany

Zwięk sze nie mo men tu me -
cha ni zmu ob ro tu po zwo li ło
przy spie szyć cy kle ro bo cze.
No we ko par ki spraw nie
prze miesz cza ją się za rów no
po te re nie nie utwar dzo nym,
jak i po as fal cie. Spraw dza ją
się we wszel kie go ro dza ju
za sto so wa niach po cząw szy
od prac ziem nych, przez ko -
pa nie ro wów, aż po za ła du -
nek po jaz dów.
Mo dy fi ka cje ukła du hy drau -
licz ne go po pra wia ją efek tyw -
ność współ pra cy z osprzę -
tem ro bo czym Cat. Ulep sze -
nia kon struk cji ma szyn
przyspieszają wy ko ny wa -
nie co dzien nych czyn no ści
ob słu go wych, a dłuż sze
okre sy mię dzy ob słu go we
mak sy ma li zu ją czas efek tyw -
nej pra cy i ob ni ża ją kosz ty
eks plo ata cji.
Do na pę du no wych ma szyn
za sto so wa no sil ni ki speł nia ją -
ce nor mę emi sji spa lin Sta -
ge V. Stan dar do we funk cje,
ta kie jak szyb kie za łą cza nie
ni skich ob ro tów bie gu ja ło we -
go z au to ma tycz nym ste ro wa -
niem pręd ko ścią ob ro to wą sil -
ni ka, au to ma tycz ne wy łą cza -
nie sil ni ka pra cu ją ce go na bie -
gu ja ło wym oraz ste ro wa nie
ter mo sta tem elek trycz nych
wen ty la to rów chłod nic przy -
czy nia ją się do ob ni że nia zu -
ży cia pa li wa. Ma szy ny pra co -
wać mo gą na bio die slu o stę -
że niu do B20. Stan dar do wo
przy sto so wa no je do roz ru chu
i dzia ła nia w tem pe ra tu rze
od -18 do +50°C.
Osob na pom pa me cha ni zmu
ob ro tu za pew nia uzy ska nie
sta bil nej mo cy, co jest nie -
odzow ne w wie lu za da niach.
Za awan so wa ny układ hy drau -
licz ny au to ma tycz nie do bie ra
opty mal ną rów no wa gę po -
mię dzy mo cą a wy daj no ścią,
umoż li wia jąc pre cy zyj niej sze

ste ro wa nie osprzę tem. Uni ka -
to wy tryb zwięk szo ne go
udźwi gu po zwa la spraw niej
prze no sić cięż kie ła dun ki.
No wy filtr ole ju hy drau licz ne -
go, o zwięk szo nej o po ło wę ży -
wot no ści zo stał wy po sa żo ny
w za wo ry za po bie ga ją ce wy -
cie kom i wni ka niu za nie czysz -
czeń w trak cie je go wy mia ny.
Tej do ko ny wać trze ba za le d -
wie co 3.000 go dzin. W ce lu

przy spie sze nia czynności co -
dzien nej ob słu gi w no wych ko -
par kach ko ło wych Cat, sys tem
wy mia ny osprzę tu ro bo cze go
i me cha nizm ob ro tu zo sta ły fa -
brycz nie wy po sa żo ne w układ
au to ma tycz ne go sma ro wa nia. 
Ope ra tor na bie żą co śle dzi
z wnę trza ka bi ny na do ty ko -
wym ekra nie zu ży cie fil trów
i ter min ich wy mia ny, dzię ki
cze mu mo że le piej za pla no -
wać dzia ła nia kon ser wa cyj ne.
Sys tem Pro duct Link ogrom -
nie uła twia za rzą dza nie flo tą

i ser wi so wa nie ko pa rek, po -
nie waż re je stru je klu czo we in -
for ma cje eks plo ata cyj ne i ko -
dy uste rek. No wa usłu ga Re -
mo te Tro uble sho ot umoż li wia
au to ry zo wa ne mu ser wi so wi
wy ko ny wa nie te stów dia gno -
stycz nych. Awa rie moż na wy -
kry wać zdal nie na wet pod -
czas nor mal nej pra cy ma szy -
ny. Dzię ki te mu w wie lu wy -
pad kach by przy wró cić ma -

szy nę do peł nej spraw no ści
me cha ni cy nie mu szą po ja -
wiać się na pla cu bu do wy.
No we ko par ki mo gą być wy -
po sa żo ne w jed ną z dwóch
grun tow nie zmo der ni zo wa -
nych ka bin – De lu xe lub Pre -
mium. Za awan so wa ne ela -
stycz ne mo co wa nia sto so wa -
ne w ka bi nie mo de lu M3 20
mi ni ma li zu ją prze no sze nie
drgań wy twa rza nych przez
ma szy nę, re du ku jąc w ten
spo sób zmę cze nie. Od chy la -
na le wa kon so la znacz nie

uła twia wsia da nie i wy sia da -
nie z ka bi ny. W ce lu ogra ni -
cze nia licz by czyn no ści ko -
niecz nych do wy ko na nia
przez ope ra to ra, układ au to -
ma tycz nej blo ka dy osi wy kry -
wa mo ment, w któ rym na le ży
zblo ko wać lub zwol nić ha mu -
lec za sad ni czy al bo oś,
a zwal nia blo ka dę w tym
samym momencie, gdy ope -
ra tor maszyny na ci śnie pe dał
ste ro wa nia jaz dą.
Wszyst kie ele men ty ste ru ją ce
umiesz czo ne są w za się gu
wzro ku i dło ni ope ra to ra, co
pod no si kom fort pra cy. Ma -
szy ny moż na uru cha miać
na kil ka spo so bów. Za po -
mo cą przy ci sku, klu czy ka
zbli że nio we go al bo po wpi -
sa niu in dy wi du al ne go ko du.
Każ dy z ope ra to rów mo że
pod swo im iden ty fi ka to rem
za pi sać wła sne pre fe ro wa ne
usta wie nia, a ma szy na wy -
kry je je i ak ty wu je au to ma -
tycz nie przy na stęp nym lo go -
wa niu da nej oso by. Na no -
wym mo ni to rze z do ty ko wym
ekra nem o im po nu ją cej prze -
kąt nej 240 mi li me trów ope ra -
tor mo że w spo sób w peł ni in -
tu icyj ny na wi go wać prze cho -
dząc płyn nie mię dzy po szcze -
gól ny mi funk cja mi za po śred -
nic twem ekra nu do ty ko we go
bądź po krę tła „jog dial”. 
Mon to wa ne stan dar do wo
ka me ry tyl na i pra wa bocz -
na, w po łą cze niu z du ży mi
prze szkle nia mi i wą ski mi
słup ka mi ka bi ny, za uwa żal -
nie po pra wia ją wi dok na ca -
ły ob szar ro bo czy. Umoż li -
wia to spraw niej sze wy ko ny -
wa nie wszel kich ope ra cji
oraz po pra wia ogól ne bez -
pie czeń stwo pra cy. Opcjo -
nal ny sys tem mo ni to ro wa nia
do okól ne go łą czy in for ma -
cje ze wszyst kich ka mer za -
mon to wa nych wo kół ma szy -
ny, prze ka zu jąc ca ło ścio wy
ob raz ca łe go oto cze nia.
Do po pra wy wi docz no ści
przy czy nia się rów nież no wa
pła ska i ła god nie
opa da ją ca po kry wa
ko mo ry sil ni ka.

MASZYNY BUDOWLANE

Kołówki Cat wywindowane na wyższy poziom
No wą ge ne ra cję ko pa rek ko ło wych Cat za pro jek to wa no z my ślą o uzy -
ska niu mak sy mal nej efek tyw no ści w każ dych wa run kach roboczych.
Ma szy ny wy róż nia wyż szy mo ment me cha ni zmu ob ro tu, per fek cyj nie ze -
stro jo ny układ hy drau licz ny oraz wy dłu żo ne in ter wa ły ser wi so we

www.b-m.pl

No wa ge ne ra cja ko pa rek ko ło wych Cat to ma szy ny spraw dza ją ce się w każ dych
wa run kach ro bo czych. Nie tyl ko wy daj ne, ale tak że eko no micz ne w eks plo ata cji 
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Przed się bior stwa re ali zu ją ce
zle ce nia bu dow la ne w mia -
stach mu szą się li czyć z ogra -
ni czo ną po wierzch nią pla ców
bu do wy. Czę sto pra ce pro wa -
dzo ne być mu szą przy nor -
mal nym ru chu sa mo cho dów
oraz pie szych. Do dat ko wym
utrud nie niem jest bli skie są -
siedz two miej skiej za bu do wy
oraz te re nów zie lo nych. W ta -
kim wy pad ku wy ko naw cy ko -

rzy stać mo gą je dy nie z ma -
szyn o nie wiel kich ga ba ry tach
i ma sie. Ich za sto so wa nie bę -
dzie efek tyw ne tyl ko wów czas
gdy „kom pak ty” dys po no wać
bę dą od po wied nią si łą. A ta ki -
mi pa ra me tra mi cha rak te ry zu -
je się no wa ge ne ra cja ko pa -
rek mar ki Ku bo ta, o czym
prze ko nał się mię dzy in ny mi
Ma ciej Cie ślak, wła ści ciel fir -
my WER-KOP z Ja ro ci na.
– Mo ja fir ma od ro ku 2010 na -
sta wio na jest głów nie
na wykonywanie wy ko pów
pod ma gi stra le ciepl ne. Wy ko -
nu je my jed nak tak że pra ce
zwią za ne z bu do wą i mo der ni -
za cją sie ci wo do cią go wych.

Nic więc dziw ne go, że więk -
szość cza su na sze ma szy ny
pra cu ją w ob sza rach gę sto
za bu do wa nych, w bli skim są -
siedz twie za miesz ka nych bu -
dyn ków oraz cią gów ko mu ni -
ka cyj nych. Dla te go po trze bu -
je my przede wszyst kim ma -
szyn śred niej i ma łej wiel ko -
ści. Po za wy mia ra mi za le ży
nam tak że, aby ob rót pra cu ją -
cej ma szy ny mie ścił się w jej

ob ry sie. Jest to nie zwy kle
istot ne, dzię ki te mu ope ra tor
nie mu si oba wiać się, że przy -
pad ko wo uszko dzi coś lub
po trą ci ko goś na pla cu bu do -
wy – tłu ma czy Ma ciej Cie ślak. 
W Pol sce seg ment ma szyn
kom pak to wych re pre zen to wa -
ny jest w bar dzo sze ro kim za -
kre sie. Znaj du ją się one bo -
wiem za rów no w ofercie „full -li -
ne rów”, jak i firm spe cja li zu ją -
cych się wy łącz nie w pro duk cji
ma łych ma szyn bu dow la nych.
– Ko rzy sta łem do tych czas
z ma szyn róż nych pro du cen -
tów, ale Ku bo ta oka za ła się naj -
le piej pa so wać do pro fi lu mo jej
fir my. Do dat ko wo za tą mar ką

prze ma wia to, że uda ło się nam
uzy skać sa tys fak cjo nu ją ce wa -
run ki ce no we. Po za tym od po -
wia da nam spo sób ob słu gi po -
sprze da żo wej pra cow ni ków fir -
my Pol sad za pew nia ją cej nam
pro fe sjo nal ny ser wis. Cho dzi tu
nie tyl ko o krót ki czas re ak cji
ser wi so wej, ale tak że utrzy my -
wa nie sys te ma tycz nych kon -
tak tów, któ re umoż li wia ją sta łe
mo ni to ro wa nie sta nu tech nicz -

ne go ma szyn. Dzię ki te mu
mam pew ność, że w ra zie awa -
rii czas prze sto ju bę dzie ogra -
ni czo ny do nie zbęd ne go mi ni -
mum i nie bę dę miał kło po tów
z ter mi no wą re ali za cją za da nia
– pod kre śla Ma ciej Cie -
ślak. I rze czy wi ście, Pol sad
chcąc skró cić do mi ni mum
czas re ak cji ser wi so wej dys -
po nu je – po za sta cjo nar ny mi
pla ców ka mi w wo je wódz -
twach łódz kim, wiel ko pol skim
i ma zo wiec kim – tak że ser wi -
sem mo bil nym, wy ko nu ją cym
na pra wy w miej scu do god -
nym dla klien tów.
Obec nie WER-KOP ma czte ry
ko par ki Ku bo ta. Są to mo de le
KX019  -4, U36 -4, U48 -4
oraz U56 -5. Do naj cięż szych
prac wy ko rzy sty wa ne są

więk sze ma szy ny czy li U48  -4
i U56  -5. Ta dru ga jest nie tyl -
ko naj więk sza, ale i naj cięż -
sza. Mi mo to, wa żą ca 5,5 to ny
ko par ka U5 6 -5, mo że bez -
piecz nie pra co wać – nie na ra -
ża jąc na znisz cze nie – na na -
wet de li kat nych na wierzch -
niach chod ni ków i ale jek par -
ko wych. Do jej na pę du wy ko -
rzy sta no ory gi nal ny sil nik wy -
so ko pręż ny Ku bo ta o mo -

cy 47,6 KM. Jed nost ka wy po -
sa żo na jest w układ wtry sku
wy so ko ci śnie nio we go Com -
mon Ra il (CRS) oraz filtr czą -
stek sta łych (DPF). Sil ni ki Ku -
bo ta z wtry skiem bez po śred -
nim speł nia ją najnowszą nor -
mę emi sji spa lin Sta ge V. 
War to zwró cić uwa gę na bar -
dzo bo ga te stan dar do we wy -
po sa że nie ko par ki. W je go
skład wcho dzą mię dzy in ny -
mi: dwie wol ne li nie hy drau -
licz ne o ste ro wa niu pro por cjo -
nal nym do ob słu gi osprzę tu
(ty pu na przy kład po wer tilt),
elek trycz na pom pa do tan ko -
wa nia pa li wa z aler tem po stę -
pu stop nia uzu peł nie nia zbior -
ni ka, no wy du ży ko lo ro wy wy -
świe tlacz LCD z aler ta mi au to -
dia gno sty ki oraz kli ma ty za cja.

MASZYNY BUDOWLANE

Gdzie du ży nie mo że, tam po śle mniej sze go
No wa ge ne ra cja mi ni ko pa rek Ku bo ta po wsta ła z wy ko rzy sta niem naj bar dziej za awan -
so wa nych tech no lo gii. Nie po zor ne roz mia ry ma szyn są my lą ce, ich osią gi umoż li wia ją
bo wiem re ali za cję więk szo ści naj trud niej szych prac bu dow la nych. Tym bar dziej, 
że kom pak to we ma szy ny mo gą swo bod nie do cie rać do miejsc nie do stęp nych dla więk sze go sprzę tu

Kon struk cja kom pak to wych ko pa rek Ku bo ta sta no wi opty mal ne po łą cze nie do sko -
na łych osią gów i za cho wa nia zwar tych ga ba ry tów 

Fir ma WER-KOP na co dzień re ali zu je przede wszyst kim in we sty cje zwią za ne z bu -
do wą i mo der ni za cją sie ci cie płow ni czych
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Na to miast z opcji przy da się
na pew no ka me ra co fa nia.
Wra że nie ro bią pa ra me try
osią ga ne przez no we „pię cio -
to nów ki” Ku bo ty, na przy kład
wy no szą ca nie mal czte ry me -
try głę bo kość ko pa nia. Im po -
nu ją ce osią gi i nie zwy kłą wy -
daj ność w sto sun ku do swo ich
roz mia rów ma szy ny za wdzię -
cza ją za sto so wa niu in no wa -
cyj nych tech no lo gii. I tak,
układ au to ma tycz nej zmia ny
bie gów po zwa la na płyn ne
przej ście z wy so kich na ni skie,
w za leż no ści od mo cy trak cyj -
nej oraz wa run ków te re no -
wych. Za pew nia to nie za kłó -
co ną pra cę pod czas spy cha -
nia i skrę ca nia. Z ko lei układ
hy drau licz ny Lo ad Sen sing fir -
my Ku bo ta umoż li wia wy daj -

niej szą pra cę nie za leż nie
od ob cią żeń. W ukła dzie tym
prze pływ ole ju hy drau licz ne -
go uza leż nio ny jest od okre -
ślo ne go za kre su ru chu dźwi -
gni ste ro wa nia. Da je to nie tyl -
ko efekt płyn niej szej jaz dy, ale
tak że oszczęd no ści pa li wa.
Pra cę uła twia i przy spie sza
tak że funk cja pły wa ją ce go le -
mie sza, któ ra po zwa la uzy -
skać gład ką po wierzch nię
grun tu bez cią głe go re gu lo -
wa nia je go wy so ko ści. Po za -
sy pa niu wy ko pu wy star czy
prze je chać wzdłuż nie go
wstecz z le mie szem znaj du ją -
cym się w po zy cji pły wa ją cej. 
Du ży wpływ na ja kość i wy -
daj ność pra cy ma tak że wy -
god na i prze stron na ka bi na.

– Mi mo nie wiel kich ga ba ry -
tów ko par ki w jej ka bi nie jest
nad spo dzie wa nie du żo miej -
sca. Uzy ska no to dzię ki od po -
wied nie mu za go spo da ro wa -
niu prze strze ni i er go no micz -
ne mu roz miesz cze niu ele -
men tów ste ru ją cych. Na kom -
fort i bez pie czeń stwo po zy -
tyw ny wpływ ma też du ża po -
wierzch nia prze szkleń, któ re
za pew nia ją do sko na łą wi -
docz ność ca łe go ob sza ru
pra cy i do świe tla ją wnę trze
optycz nie je po więk sza jąc.
Po za tym pod kre ślić war to ła -
twość ob słu gi, któ ra w istot ny
spo sób przy spie sza szko le nie
no wych ope ra to rów – za uwa -
ża Ma ciej Cie ślak.
W po rów na niu z po przed nią
generacją ka bi ny no wych ko -

pa rek ma ją prze szkle nia więk -
sze o dwa dzie ścia pro cent.
Więk sza po wierzch nia prze -
szkleń po pra wia bez pie czeń -
stwo pod czas za ła dun ku, roz -
ła dun ku i ko pa nia, umoż li wia -
jąc ope ra to rom mo ni to ro wa nie
przez świe tlik le wej i pra wej
kra wę dzi le mie sza oraz łyż ki. 
Po za tym kon struk to rzy prze -
pro jek to wa li, ce lem zwięk sze -
nia wy go dy i uła twie nia ob słu -
gi, ca ły pa nel przy ci sków kon -
tro l nych. Je go pro fil stał się
bar dziej zwar ty, a wszyst kie
głów ne prze łącz ni ki zgru po -
wa no po pra wej je go stro nie,
co uła twia ob słu gę funk cji
ma szy ny. Ka bi na wy po sa żo -
na zo sta ła w fo tel z szy ną
prze suw ną, z moż li wo ścią po -

dwój nej re gu la cji. Na to miast
kon so le z joy stic ka mi – znaj -
du ją cy mi się po le wej i pra wej
stro nie sta no wi ska ope ra to ra
– moż na re gu lo wać nie za leż -
nie od po ło że nia fo te la, do -
sto so wu jąc ich po ło że nie
do in dy wi du al nych po trzeb. 
Kom fort pra cy ope ra to ra
pod no si tak że za sto so wa nie
wy so kiej ja ko ści tech no lo gii

re duk cji ha ła su. Jej pod sta wę
sta no wi me ta lo wa prze gro da
od dzie la ją ca ka bi nę od sil ni -
ka oraz zde cy do wa nie grub -
sza pły ta pod ło go wa sku tecz -
nie re du ku ją ca ha ła sy do by -
wa ją ce się spod ka bi ny.
Kon struk to rzy po my śle li nie
tyl ko o wy go dzie, ale tak że
o bez pie czeń stwie ope ra to ra.
W tym ce lu za sto so wa li spe -
cjal ne wzmoc nie nia oraz
osło ny, a tak że ukła dy za bez -
pie cza ją ce przed nie kon tro lo -

wa nym prze cią że niem ma -
szy ny. Co dzien ną ob słu gę
ko par ki uła twia tak że nie -
skom pli ko wa na pro ce du ra
ser wi so wa, tym bar dziej, że
pod sta wo we pod ze spo ły
znaj du ją się z jed nej stro ny,
a do stęp do nich uła twia cał -
ko wi cie uno szo na ma ska. 
– Do chwi li obec nej wszyst kie
na sze ko par ki Ku bo ta spi su ją

się bez za rzu tu. Wśród ich
wie lu za let szcze gól nie pod -
kre ślić war to ła twość trans -
por tu. Czę sto przy oce nie ma -
szy ny umy ka gdzieś ła twość
jej prze miesz cza nia po mię dzy
pla ca mi bu do wy. A prze cież
ma to ol brzy mie zna cze nie dla
osią gnię cia efek tyw no ści wy -
ko rzy sta nia ma szyn i przy spie -
sza zwrot kosz tów
ich za ku pu – za uwa -
ża Ma ciej Cie ślak.

MASZYNY BUDOWLANE

www.polsad.net

Ku bo ta U 56-5 na pę dza na sil ni kiem o mo cy 47,6 KM bez pro ble mu mo że ko pać
na głę bo kość prze kra cza ją cą na wet 3,6 me tra

Maciej Cieślak, właściciel przedsiębiorstwa WER-KOP,  uważa, że koparki Kuboty
idealnie pasują do profilu jego firmy

Mi mo nie po zor nych wy mia rów mi ni ko par ka KX019  -4 wy róż nia się osią ga mi. Moż na
pro wa dzić nią pra ce ziem ne do głę bo ko ści prze kra cza ją cej 2,5 me tra
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Nie przy pad ko wo za pre zen to -
wa no nam wła śnie tę ma szy -
nę. Jej kon struk cja sta no wi
bo wiem wiel ce uda ne po łą -
cze nie mo cy, efek tyw no -
ści oraz bez pie czeń stwa.
A wszyst ko to przy za cho wa -
niu kom pak to wych ga ba ry -
tów. Wi dać wy raź nie, że nie
ma tu miej sca na naj mniej sze
kom pro mi sy. Wia do mo prze -
cież, że do pra wi dło we go wy -
ko na nia pra cy nie zbęd ne są
od po wied nie na rzę dzia. Moż -
na co praw da pró bo wać wbi -
jać gwoź dzie śru bo krę tem,
ale na pew no nie przy nie sie
to za mie rzo ne go efek tu. Tak
sa mo spra wa ma się z ma szy -
na mi. Na pla cu bu do wy
spraw dzą się tyl ko naj so lid -
niej sze. – Ma ni tou pro du ku je
ła do war ki te le sko po we znaj du -
ją ce za sto so wa nie w pra cach
bu dow la nych. Pod wzglę dem
kon struk cyj nym róż nią się one
oczy wi ście od ma szyn prze -
zna czo nych dla bran ży ko mu -
nal nej czy rol ni czej. Róż ni ce
wi dać już na pierw szy rzut oka.
W ma szy nach bu dow la nych
szcze gól nie istot ne są trzy ele -
men ty czy li moc, bez pie czeń -
stwo i pro sto ta ob słu gi. Ta ki mi
ce cha mi wy róż nia się wła śnie
ła do war ka MT 930 H – tłu ma -
czy Alek san der Waj ner, re gio -
nal ny kierownik sprzedaży na
Polskę i Europę Centralną
w Ma ni tou Pol ska. – Każ dy, kto
zde cy du je się na ła do war kę te -
le sko po wą Ma ni tou  z ga my
MT, mo że być pe wien, że
w je go rę ce tra fi ma szy na wy -
daj na, bez piecz na, trwała
i zwrot na – do da je.
Ma ni tou MT 930H to swo ista
wi zy tów ka fran cu skie go pro du -
cen ta. Choć z po zo ru nie po -
kaź na, im po nu je wy daj no ścią.
Moc ma szy nie da je naj now szej
ge ne ra cji sil nik Ku bo ta V3 30 7 -

-CR-TE5B speł nia ją cy nor mę
emi sji spa lin Sta ge V. Li te ra H
w na zwie wska zu je, że ła do -
war ka wy po sa żo na zo sta ła
w hy dro sta tycz ną prze kład nię,
z dwo ma bie ga mi do przo du
i ty łu. MT 930H mo że roz pę dzić
się do nie mal 25, a opcjonalnie

nawet 35  km/h. Na pod kre śle -
nie za słu gu ją pa ra me try ro bo -
cze ma szy ny. Jej mak sy mal ny
za sięg wy no si do kład nie 6,05,
a wy so kość pod no sze nia 8,85
me tra. Mak sy mal ny udźwig
MT 930H to 3 to ny. Przy peł -
nym wy się gu do przo du ma -

szy na mo że dźwi gnąć aż 450
ki lo gra mów. Dzię ki zwar tej bu -
do wie (ga ba ry ty 2x2 me tra) ła -
do war ka MT 930H z po wo dze -
niem pra co wać mo że we wnę -
trzach bu dyn ków i na pla cach
bu do wy o ogra ni czo nej prze -
strze ni. Do stęp na jest też wer -

sja MT 930 HA, któ ra mo że być
wy ko rzy sty wa na z plat for mą
ro bo czą. Ma new ry ma szy ną
uła twia nie wiel ki pro mień skrę -
tu wy no szą cy za le d wie 3,33
me tra oraz trzy try by ste ro wa -
nia: czte ry lub dwa ko ła ste ru -
ją ce oraz tryb „kra ba”. 

Ma ni tou Pol ska przy wią zu je
szcze gól ną wa gę do edu ka cji
ope ra to rów i wła ści cie li ma -
szyn, któ rzy po win ni wie dzieć
jak wła ści wie i bez piecz nie je
ob słu gi wać. W co dzien nych
dzia ła niach wspie ra ich moż li -
wość ko rzy sta nia z pa kie tu
„Sa fe ty Pack”, któ ry nie tyl ko
ma za pew nić ochro nę czło -
wie ko wi ob słu gu ją ce mu ła do -
war kę, ale tak że wy dłu żyć ży -
wot ność jej pod ze spo łów.
Cho dzi o to, że pra wi dło wo
użyt ko wa na ma szy na jest bar -
dziej efek tyw na i bez a wa ryj na.
Kon struk to rzy Ma ni tou wska -
za li pięć naj częst szych nie pra -
wi dło wych za cho wań ope ra to -
rów, któ re mo gą mieć po waż -
ne re per ku sje. Są ni mi: jaz da
z pod nie sio nym ra mie niem,

Ma ni tou MT 930H – ma szy na bez kom pro mi sów
W ostat nich mie sią cach Ma ni tou wprost za sy pa ło nas no wo ścia mi. Z wia do -
mych wzglę dów pre mie ry od by wa ły się w try bie on li ne, ale i tak elek try zo wa ły
en tu zja stów mar ki oraz ak tu al nych i po ten cjal nych użyt kow ni ków. Nie mu sie li
dłu go cze kać, by ma szy ny po ja wi ły się w Pol sce. Stwo rzy ło to oka zję do za po zna -
nia się z wa lo ra mi no wych ła do wa rek, a na pierw szy ogień tra fi ła ła do war ka te le sko po wa MT 930H

Ła do war ka te le sko po wa Ma ni tou 930H łą czy w so bie wie le za let. Ma szy na mo że dźwi gnąć maksymalnie trzy tony na pełną
wysokość i aż czterysta pięćdziesiąt ki lo gra mów przy cał ko wi tym wysunięciu do przodu ra mie nia wysięgnika 

Aleksander Wajner podkreśla wagę
właściwego doboru maszyny

Mimo kompaktowej budowy Ma ni tou
MT 930H  im po nu je wy daj no ścią
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jaz da z otwar ty mi drzwia mi,
nie zapięty pas bez pie czeń -
stwa pod czas ru chu ma szy ny,
igno ro wa nie ostrze żeń o prze -
cią że niu, jak rów nież nie umie -
jęt ne po ko ny wa nie prze szkód
te re no wych wznie sień. W wy -
pad ku wy kry cia nie pra wi dło -
wo ści w ob słu dze, na tych -
miast ak ty wu je się sys tem
bez pie czeń stwa, któ ry wie lo -
po zio mo wo ostrze ga o za gro -
że niu. W pierw szej ko lej no ści
w ka bi nie za pa la się czer wo -
na kon tro l ka, a na ekra nie po -
ja wia się sto sow ny ko mu ni kat.
Przy bra ku re ak cji włą cza się
czer wo na lam pa sy gna li za cyj -
na na da chu ka bi ny, co zo sta -
je od ra zu do strze żo ne przez
in nych pra cow ni ków pla cu bu -

do wy. Wresz cie po trze cie ko -
mu ni kat o za gro że niu otrzy -
mu je za rzą dza ją cy flo tą, któ ry
dzię ki te mu mo że pod jąć dzia -
ła nia za rad cze wie dząc do -
kład nie, któ ra z ma szyn spra -
wia pro ble my. Wszyst ko to
przy czy nia się do wy eli mi no -
wa nia złych na wy ków ope ra to -
rów w ob słu dze ma szy ny.
W efek cie użyt kow nik mo że
upiec dwie pie cze nie na jed -
nym ogniu, bo wiem nie tyl ko
pod no si bez pie czeń stwo pra -
cy, ale też wy dłu ża ży wot ność
pod ze spo łów ma szy ny. 
Ka bi na ła do war ki MT 930H
im po nu je prze stron no ścią
i wy go dą. Du że po wierzch nie
prze szkleń da ją ope ra to ro wi
nie skrę po wa ny wi dok we
wszyst kich kie run kach. Pre cy -

zję wy ko ny wa nia ma new rów
osprzę tem za pew nia joy stick
o spe cjal nej for mie. Zo stał on
tak wy pro fi lo wa ny, że le ży wy -
god nie w dło ni ob słu gu ją ce go
ma szy nę. Dzię ki na tu ral ne mu
opar ciu nad garst ka wkła da on
mniej si ły niż ma to miej sce
w wy pad ku joy stic ków o tra -
dy cyj nej kon struk cji. Roz -
miesz cze nie wszel kich prze -
łącz ni ków i ma ni pu la to rów po -
zo sta je w zgo dzie z naj now -
szy mi zdo by cza mi er go no mii.
Wszystkie ele men ty ste ro wa -
nia po zo sta ją w za się gu wzro -
ku i rąk ope ra to ra. Ob słu gę
uspraw nia też  ekran LCD. 
Stan dar do we wy po sa że nie
ma szy ny sta no wi pas bez pie -
czeń stwa w ko lo rze po ma rań -

czo wym. Dzię ki te mu pa trzą -
cy z ze wnątrz za wia du ją cy
pla cem bu do wy od ra zu wi -
dzi, czy ope ra tor pra cu je bez -
piecz nie z za pię tym pa sem. 
Swo istym zna kiem roz po znaw -
czym ma szyn Ma ni tou jest ich
uni wer sal ność. Użyt kow nik ła -
do war ki MT 930H sko rzy stać
mo że z róż ne go ro dza ju
osprzę tu, ta kie go jak wi dły,
plat for ma ro bo cza, spe cja li -
stycz ne łyż ki, za wie sia ha ko we
czy chwy ta ki. Moż li we jest też
do po sa że nie ma szy ny w spe -
cja li stycz ne na rzę dzia hy drau -
licz ne. Dzię ki do stęp ne mu
w stan dar dzie szyb ko złą czu
Easy Con nect wy mia na na rzę -
dzi jest ła twa i bły ska wicz na. 
Kon struk to rzy Ma ni tou po ło -
ży li du ży na cisk na ła twość

co dzien nej ob słu gi i kon ser -
wa cji ma szy ny. Dla te go uła -
twio no do stęp do kom po nen -
tów wy ma ga ją cych okre so -
wych in spek cji i kon ser wa cji,
ta kich jak blok chłod nic, aku -
mu la tor, filtr po wie trza czy
zbior nik pły nu chło dzą ce go.
Z ty łu ła do war ki zgru po wa no
punk ty sma ro wa nia ozna czo -
ne dla uła twie nia na żół to.
Znaj du je się tam rów nież ła -

two do stęp na ko mo ra pod ze -
spo łów wy się gni ka. 
Użyt kow nik ma szy ny sko rzy -
stać mo że z sys te mu Ma ni tou
Re viv'oil. Umoż li wia on po -
bra nie pró bek ole jo wych. Ich
ana li za po zwa la na pre cy zyj -
ne okre śle nie kon dy cji wie lu
new ral gicz nych pod ze spo -
łów ma szy ny oraz za pla no wa -
nie okre so wej wi zy ty ser wi su.
Re ak cja z od po wied nim wy -
prze dze niem po zwa la na istot -
ne ogra ni cza nie kosz tów eks -
plo ata cyj nych oraz za po bie -
gnię cie po waż niej szej awa rii.
MT 930H to z pew no ścią ma -

szy na, z któ rą śmia ło my śleć
moż na o za wo jo wa niu te go
seg men tu ryn ku. Stra te gia
fran cu skie go pro du cen ta jest
ja sno spre cy zo wa na i ma
zde cy do wa nie ofen syw ny
cha rak ter. Alek san der Waj ner
pod kre śla, że MT 930H
od mo men tu pol skiej pre mie -
ry cie szy się za in te re so wa -
niem. – Ma my wie le za py tań
za rów no o tę kon kret ną ma -

szy nę, jak i po zo sta łe mo de le
z ga my MT. Po wo li wy cho dzi -
my na pro stą w przy wró ce niu
po ten cja łu pro duk cyj ne go
i przy spie sze niu re ali za cji za -
mó wień. Wszy scy do staw cy
bo ry ka ją się z pro ble ma mi
zwią za ny mi z prze rwa niem
łań cu cha do staw pod ze spo -
łów i kom po nen tów wy wo ła -
nym przez pan de mię ko ro na -
wi ru sa, ale ro bi my wszyst ko,
by jej prze zwy cię żyć. Ob ser -
wu je my ro sną ce za in te re so -
wa nie ma szy na mi, któ re
w peł ni spraw dzą się w naj -
trud niej szych za sto so wa niach
i po zwo lą na bez piecz ną i wy -
daj ną pra cę. Z ca łą pew no -
ścią kry te ria te speł nia ją na -
sze ła do war ki te le sko po we.
W Ma ni tou Pol ska cie szy my
się z po zy tyw nej re ak cji ryn -
ków pol skie go i środ ko wej
Eu ro py na no wą ge ne ra cję
ma szyn. Są one eko no micz -
ne, bez piecz ne i wy daj ne, za -
cho wu ją DNA Ma ni -
tou – pod su mo wu je
Alek san der Waj ner.

MASZYNY BUDOWLANE

www.manitou.com/pl

Ko lor żół ty po ma ga w iden ty fi ka cji
punk tów ser wi so wych

Pre cy zję wy ko ny wa nia ma new rów osprzę tem za pew nia joy stick o spe cjal nej for mie. Zo -
stał on tak wy pro fi lo wa ny, że le ży wy god nie w dło ni ob słu gu ją ce go ma szy nę

Dzię ki uła twie niu do stę pu do new ral gicz nych pod ze spo łów i punk tów ser wi so wych
co dzien na ob słu ga ser wi so wa ła do war ki nie spra wia naj mniej szych pro ble mów
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Po nad sie dem de kad do -
świad cze nia spra wia, że   Lie -
bherr po zo sta je uzna nym
spe cja li stą w dzie dzi nie tech -
no lo gii pod no sze nia na wszel -
kie go ro dza ju, na wet naj bar -
dziej skom pli ko wa nych pla -
cach bu do wy. Asor ty ment żu -
ra wi wie żo wych Lie bherr obej -
mu je sze ro ką ga mę wy so kiej
ja ko ści ma szyn, któ re są uży -
wa ne na ca łym świe cie. Na le -
żą do nich żu ra wie szyb ko
mon tu ją ce, ob ro to we do gó ry,
z re gu lo wa nym wy się gni kiem
i żu ra wie spe cjal ne, a tak że
ru cho me żu ra wie bu dow la ne.
Oprócz pro duk tów fir ma Lie -
bherr To wer Cra nes ofe ru je
sze ro ki za kres usług, któ re
uzu peł nia ją port fo lio: To wer
Cra ne So lu tions, To wer Cra ne
Cen ter oraz To wer Cra ne Cu -
sto mer Se rvi ce.
Da niel Ma this, wła ści ciel fir -
my Ma this Bau AG, któ ry oso -
bi ście ode brał swój no wy na -
by tek, szcze gól nie do ce nia
nie za wod ność żu ra wi Lie -
bherr: – Po trze bu ję ma szyn,
któ re mnie nie za wio dą na wet
w naj trud niej szych wa run kach,
dla te go de cy du ję się na naj -
wyż szej ja ko ści pro duk ty mar ki
Lie bherr. Ozna cza to rów nież,
że ko rzy sta jąc z naj wyż szej
kla sy żu ra wi mo gę za ofe ro wać
mo im klien tom pierw szo rzęd -
ną ob słu gę. Dzię ki ma szy nom
Lie bherr Ma this Bau AG nie -
jed no krot nie z po wo dze niem
ob słu gi wał pla ce bu do wy
w trud no do stęp nych ob sza -
rach gór skich.
Żu raw szyb ko mon tu ją cy Lie -
bherr 34 K zo stał na tych miast
prze trans por to wa ny na plac
bu do wy. Uży ty zo stał po raz
pierw szy do wy ko na nia skom -
pli ko wa nej ope ra cji, w któ rej
szcze gól nie li czy ła się je go
mak sy mal na no śność wy no -
szą ca czte ry to ny. Żu raw mu -

siał bo wiem pod nieść ele -
men ty scho dów wa żą ce pra -
wie czte ry to ny i prze nieść je
do klat ki scho do wej. By ło to
ty po we za sto so wa nie dla te go
żu ra wia, któ ry naj czę ściej wy -
ko rzy sty wa ny jest w bu dow -
nic twie miesz ka nio wym. Dzię -

ki swo jej ogrom nej ela stycz -
no ści ma on sze ro kie spek -
trum moż li wo ści. Z po wo dze -
niem spraw dzi się zarów no
na bu do wie do mów jed no ro -
dzin nych przez blo ki miesz -
kal ne, aż po cen tra han dlo we.
Żu raw sto so wa ny jest też
w róż no rod nych pro jek tach
in fra struk tu ral nych. Przy wy -

so ko ści ha ka wy no szą cej
do dwu dzie stu sze ściu me -
trów je go prze zna cze niem jest
wspo ma ga nie bu do wy bu -
dyn ków mie rzą cych oko -
ło dwu dzie stu me trów.
Do po ło wy lip ca żu raw 34 K
pra co wał w nie ty po wych wa -

run kach na bu do wie naj wyż -
sze go wie żow ca w kra jach Be -
ne luk su. Ma szy nę po sa do wio -
no na szczy cie obiek tu i wy ko -
rzy sty wa no do fi nal ne go mon -
ta żu ele men tów da chu.
Przy okazji wyprodukowania
jubileuszowego żurawia
Liebherr opublikował kilka
ciekawostek dotyczących

tego  urządzenia. I tak, gdyby
usta wić je den na dru gim
wszyst kie z wy pro du ko wa -
nych do tej po ry żu ra wi szyb -
ko mon tu ją cych Lie bherr 34 K,
teo re tycz na wy so kość ha ka
tej pi ra mi dy wy no si ła by oko -
ło… pięć dzie się ciu ki lo me -
trów. Roz cią ga ła by się za tem
na ze wnętrz ne krań ce stra tos -
fe ry, gdzie nie mo gą już la tać
sa mo lo ty. Na tę wy so kość
i wy żej wzno sić się mo gą jed -
nie ra kie ty. Gdy by chcieć to
zo bra zo wać ina czej, po wie -
dzieć moż na, że ta ka wy so -
kość ha ka od po wia da ła by
wy so ko ści sze ściu naj więk -
szych gór świa ta, je śli te ol -
brzy my, każ dy o wy so ko ści
po nad ośmiu ty się cy me trów
zo sta ły by uło żo ne na so bie
je den na dru gim.
W cza sach, kie dy roz po czę to
pro duk cję żurawia 34 K, je go
kon struk cja by ła bar dzo in no -
wa cyj na, po wie dzieć moż na,
że wy prze dzał on swo ją epo -
kę. Ma szy na wy po sa żo na by -
ła w funk cje, któ re sto so wa ne
są w obec nych żu ra wiach.
Kon struk cja 34 K po zo sta je
na dal no wo cze sna. Je de na -
ście róż nych wy so ko ści ha ka
(w za kre sie 12,7-39,0 me trów)
i trzy róż ne dłu go ści wy się gni -
ka (25,5, 30 oraz 33 me try)
spra wia ją, że 34 K jest bar dzo
ela stycz ny. Do bra nie od po -
wied niej kon fi gu ra cji uła twia
ma new ry wśród in nych dźwi -
gów lub w po bli żu są sied nich
bu dyn ków. Dzię ki wy so kie mu
za wie sze niu pneu ma tycz ne -
mu wy się gnik żu ra wia roz ło -
żyć moż na nad każ dą prze -
szko dą. Jest on też bar dzo ła -
twy w prze miesz cza niu i dla -
te go mo że być uży wa ny rów -
nież na pla cach bu -
do wy o mocno ogra -
ni czo nej prze strze ni. 

MASZYNY BUDOWLANE

Lie bherr – dwu ty sięcz ny żu raw 34K tra fił do Szwaj ca rii
Dział żu ra wi wie żo wych Lie bherr ma wszel kie po wo dy ku te mu, by świę to wać. Oto bo wiem
od w ro ku 1998, kie dy to uru cho mio no pro duk cję żu ra wi szyb ko mon tu ją cych ty pu 34 K, fa brycz ne
ha le opu ści ło już dwa ty sią ce ta kich ma szyn. Ju bi le uszo wa tra fi ła do Szwaj ca rii bę dąc już szó stym
żu ra wiem szyb ko mon tu ją cym Lie bherr w par ku ma szy no wym tam tej szej fir my Ma this Bau AG 

www.liebherr.pl

Umieszczony na wysokości 132 metrów Liebherr 34 K pracował na budowie liczącego
czterdzieści trzy kondygnacje wieżowca mieszkalnego w holenderskiej Hadze
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Użyt kow ni cy sprzę tu za si la -
ne go z no we go uni wer sal ne -
go aku mu la to ra czer pią ko -
rzy ści nie tyl ko z ra -
cji uprosz czo nej lo gi sty ki
pla cu bu do wy, ale tak że
ogra ni cze nia kosz tów in we -
sty cji w na rzę dzia aku mu la -
to ro we. Jest to tak że sil ny
im puls do upo wszech nia nia
urzą dzeń bez e mi syj nych.
Od sa me go po cząt ku fir ma
Wac ker Neu son przy opra co -
wy wa niu aku mu la to ra kon se -
kwent nie opie ra ła się na kon -
cep cji „je den dla wszyst kich”.
Dzię ki te mu ope ra tor mo że

za si lać róż ne go ro dza ju urzą -
dze nia bu dow la ne, ta kie jak
ubi ja ki lub pły ty wi bra cyj ne,
za po mo cą tyl ko jed ne go ty -
pu aku mu la to ra. In we sty cja
w aku mu la tor i ła do war kę jest
ko niecz na tyl ko raz. W przy -
szło ści po ja wi się efekt sy ner -
gii i dal szych oszczęd no ści
kosz tów eks plo ata cyj nych,
po nie waż ten sam ro dzaj
aku mu la to ra bę dzie mógł być
wy ko rzy sty wa ny w ma szy -
nach bu dow la nych mar ki Bo -
mag. W fakcie, że Wac ker
Neu son udo stęp nia swo ją
wła sną tech no lo gię aku mu la -

to ro wą kon ku ren to wi na ryn -
ku urzą dzeń do za gęsz cza nia
grun tu, nie ma sprzecz ności.
– Je ste śmy prze ko na ni, że
o wie le wię cej pla ców bu do -
wy, zwłasz cza w ob sza rach
śród miej skich, moż na by
obsługiwać bez bez po śred -
niej emi sji spa lin – mó wi Ste -
fan Pfetsch, dy rek tor za rzą -
dza ją cy fa bry ki Wac ker Neu -
son w Re ichert sho fen wy twa -
rza ją cej sprzęt za gęsz cza -
jący. – Opracowany przez
naszych specjalistów wy -
mien ny aku mu la tor mo że słu -
żyć do za si la nia sze ro kiej ga -

my róż nych ma szyn bu dow la -
nych. Dzię ki udo stęp nie niu
go Bomagowi w jesz cze
większym stopniu  upo -
wszech nimy stosowanie bez -
e mi syj ne go sprzę tu bu dow la -
ne go. W ten spo sób Wac ker
Neu son przyczynia się do
szyb szego osią gnię cia ce lu
w za kre sie ogra ni cze nia emi -
sji dwu tlen ku wę gla – do da je.
Oprócz ubi ja ków, płyt wi bra -
cyj nych i wi bra to rów po grą -
żal nych ga ma ze ro emi syj -
na sprzę tu Wac ker Neu son
obej mu je rów nież ko par ki
elek trycz ne, mi ni wo zi dła ko -

ło we i gą sie ni co we oraz ła do -
war ki ko ło we. – Na wet już
dzi siaj ca ły plac bu do wy
w cen trum mia sta mo że funk -
cjo no wać bez bez po śred niej
emi sji spa lin. W po rów na niu
z kon wen cjo nal ny mi roz wią -
za nia mi tej sa mej kla sy moż -

na osią gnąć re duk cję emi sji
dwu tlen ku wę gla na wet
o 93%. W ten spo sób na sze
ma szy ny o ze ro wej emi sji sta -
no wią cen ny wkład w osią ga -
nie ce lów kli ma tycz nych
– mó wi Ale xan der Gre sch ner,
dy rek tor ds. sprze da ży Gru py
Wac ker Neu son. – Do te go
do cho dzą bar dzo kon kret ne
ko rzy ści kosz to we, w nie któ -
rych kra jach klien ci oszczę -
dza ją na po dat ku od emi sji
dwu tlen ku wę gla, w in nych są
pre mio wa ni za ko rzy sta nie
z elek trycz nych ma szyn i urzą -
dzeń bu dow la nych oraz są
pre fe ro wa ni pod czas roz strzy -
ga nia prze tar gów - tłumaczy.
W ro ku 2014 Wac ker Neu son
za pre zen to wał pierw szy
na świe cie ubi jak aku mu la to -
ro wy. Był to pierw szy pro dukt
z bar dzo bo ga tej dzi siaj se rii
o ze ro wej emi sji spa lin. Dziś
ofer ta Wac ker Neu son roz ro -

sła się do sied miu ma szyn bu -
dow la nych – ubi ja ków, płyt wi -
bra cyj nych, wi bra to rów po grą -
żal nych – z któ rych każ da mo -
że być za si la na ta kim sa mym
aku mu la to rem. Ozna cza to, że
fir ma Wac ker Neu son po zo -
sta je na dal do staw cą naj szer -
szej na ryn ku ofer ty pro fe sjo -
nal ne go sprzę tu bu dow la ne go
za si la ne go aku mu la to ro wo.
A do dać na le ży, że wkrót ce
po ja wić się ma jesz cze wię cej
urzą dzeń elek trycz nych.
Do na pę dza ne go elek trycz -
nie sprzę tu bu dow la nych
Wac ker Neu son ofe ru je

obec nie dwa wy mien ne aku -
mu la to ry 1.000 i 1.400 Wh.
Jak do tąd na ryn ku nie po ja -
wił się in ny aku mu la tor wy -
mien ny o ta kiej wy daj no ści.
Za sto so wa nie ta kie go sa me -
go aku mu la to ra do urzą dzeń
wy twa rza nych przez róż nych
pro du cen tów jest nie zwy kle
ko rzyst ne dla ob słu gu ją cych
dany plac bu do wy. Dzie je się
tak dla te go, że za miast róż -
nych aku mu la to rów i ła do wa -
rek moż na ko rzy stać tyl ko
z jed ne go sys te mu. Ope ra to -
rzy nie mu szą na przy kład
za każ dym ra zem za sta na wiać
się, któ ry z aku mu la to rów po -
wi nien być uży wa ny w da nym
urzą dze niu. Jed no li ty pro ces
za rzą dza nia ła do wa niem uła -
twia co dzien ne pra ce bu dow -
la ne i przy czy nia się
do ak cep ta cji in no -
wa cyj nej tech no lo gii. 

ELEKTROMOBILNOŚĆ

Wac ker Neu son – je den dla wszyst kich!
Aku mu la tor pa su ją cy do wszyst kich urzą dzeń? De kla ra cja ta na bie ra
kon kret nych kształ tów. Już nie ba wem do sprze da ży tra fi mo du ło wy
aku mu la tor do ma szyn bu dow la nych opra co wa ny przez kon struk to rów
Wac ker Neu son, któ ry mo że być uży wa ny w sprzę cie róż nych ma rek.
Stra te gicz nym part ne rem ca łe go przed się wzię cia stał się Bo mag 

www.wackerneuson.pl

Dzię ki moż li wo ści za sto so wa nia iden tycz ne go aku mu la to ra do sprzę tu róż nych ma -
rek za rzą dza nie pla cem bu do wy sta je się znacz nie ła twiej sze

W ro ku 2014 Wac ker Neu son za pre zen to wał pierw szy na świe cie ubi jak aku mu la to ro wy,
obec nie ofer ta in no wa cj ne go sprzę tu za gęsz cza ją ce go moc no się roz ro sła
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Ła do war ki te le sko po we, ko -
par ko -ła do war ki i kom pak to -
we ła do war ki ko ło we użyt ko -
wa ne przez fir my bu dow la ne
pra cu ją z re gu ły w trud nych
wa run kach te re no wych. Każ -
de go dnia pod le ga ją ol brzy -
mim ob cią że niom i są na ra -
żo ne na uszko dze nia me cha -
nicz ne. Dla te go war to sto so -
wać w nich spraw dzo ne ogu -
mie nie o naj wyż szej ja ko ści.
Da je to bo wiem gwa ran cję
osią gnię cia nie tyl ko opty mal -
nej pro duk tyw no ści, ale tak że
kom for tu i bez pie czeń stwa
ope ra to rów ma szyn.
Opo na CAMSO MPT 532R
w tech no lo gii ra dial nej prze -
zna czo na jest do ma szyn

i urzą dzeń bu dow la nych.
Bież nik kierunkowy gwa ran tu -
je do sko na łą przy czep ność
i wy trzy ma łość pod czas pra -
cy w te re nie i na mie sza nej
twar dej na wierzch ni. To jed -
na z naj bar dziej in no wa cyj -
nych opon w bo ga tej ofer cie
ogu mie nia bu dow la ne go
Camso. Wy róż nia ją wy so ka
przy czep ność i od por ność

na zu ży cie, a tak że do sko na ła
sta bil ność. War to pod kre ślić,
że kon struk to rzy osią gnę li ją
przy jed no cze snym ogra ni -
cze niu do mi ni mum de gra du -
ją ce go ugnia ta nia podłoża. 
Bież nik o agre syw nej rzeź bie
z wy so ki mi ło pat ka mi za pew -
nia do sko na łą przy czep ność
nie za leż nie od wa run ków te re -
no wych. W ce lu po pra wie nia
pa ra me trów w za kre sie sta bil -
no ści i za pew nie nia rów no -
mier no ści zu ży cia w opo nie
CAMSO MPT 532R za sto so wa -
no sze ro ki i pła ski pro fil czo ła.
Chcąc speł nić ocze ki wa nia
użyt kow ni ków co do mak sy -
ma li za cji komfortu eks plo ata -
cji, po pra wy trak cji i trwa ło -

ści, od stro ny czo ła opo ny
za sto so wa no wy trzy ma ły kar -
kas ra dial ny z po dwój ną war -
stwą oplo tów sta lo wych.
Ko lej na no wość wśród opon
bu dow la nych Gru py Cam so
to opo na ra dial na CAMSO
MPT 553R. Gwa ran tu je ona
zop ty ma li zo wa ną wy daj ność
na pod ło żach mie sza nych,
i jest prze zna czo na do kom -

pak to wych ła do wa rek ko ło -
wych oraz ła do wa rek te le sko -
po wych. Wy trzy ma ła, uni wer -
sal na opo na ra dial na cha rak -
te ry zu je się zwięk szo ną sta bil -
no ścią i wyż szym kom for tem
użyt ko wa nia w ty po wych za -
sto so wa niach na mie sza -
nych, twar dych na wierzch -

niach. Pa ra me try te osią gnię -
to dzię ki za sto so wa niu nie kie -
run ko we go wzo ru bież ni ka.
Kom for to wi użyt ko wa nia
i zwięk szo nej trwałości słu ży
rów nież wy trzy ma ły kar kas ra -
dial ny, któ ry do dat ko wo ma
wpływ na mak sy ma li za cję od -
por no ści bież ni ka na ude rze -
nia i prze bi cia. Kom for to wi
jaz dy sprzy ja ją rów nież du że,
za zę bia ją ce się kost ki środ ko -
we bież ni ka. Za pew nia ją one
jed no cze śnie więk szą sta bil -
ność bocz ną, tak jak sze ro ki,
pła ski pro fil bież ni ka ma ją cy
rów nież wpływ na lep szą trak -
cję i rów no mier ne zu ży cie.
Dzię ki wy trzy ma łe mu kar ka so -
wi ra dial ne mu i nie zwy kle so -
lid nym oplo tom sta lo wym bież -

nik opo ny Cam so MPT 553R
jest do sko na le za bez pie czo ny
przed ude rze nia mi. Tak sa mo
sku tecz nie, jak w droż szych
w za ku pie opo nach ra dial nych
tej sa mej kla sy pro du ko wa nych
przez kon ku ren cyj ne fir my.
– Now sze mie szan ki gu mo we
bież ni ka i ele men ty kon struk -
cyj ne, jak ochro na prze strze ni
mię dzy bież ni ko wych, któ ra
zwięk sza od por ność na prze -
bi cia i ude rze nia, zwięk szy ły
wy trzy ma łość me cha nicz ną
opo ny i wy dłu ży ły ży wot ność
bież ni ka – wy ja śnia Lan der
Nijs, me na dżer pro duk tu
dzia łu ma szyn bu dow la nych

EMEA w Cam so. – Wpro wa -
dze nie ta kich ele men tów jest
wy ni kiem na szych naj now -
szych te stów i ba dań, któ re
do bit nie wy ka za ły, że więk -
szość opon prze my sło wych
ule ga przed wcze snym awa -
riom. Z te go po wo du użyt -
kow ni cy nie otrzy mu ją peł nej
war to ści zwro tu z in we sty cji
w ogu mie nie. Wła śnie z tego
powodu dział kon struk cyj -
ny Cam so kon cen tru je się
na zoptymalizowaniu wy trzy -
ma ło ści opon. Chce my mieć
ab so lut ną pew ność, że opo -
ny do trwa ją do na tu ral ne go
koń ca prze wi dy wa -
ne go okre su użyt ko -
wa nia – do da je.

KOMPONENTY

Camso poleca budowlane nowości 
Opo ny Cam so ze wzglę du na wy so ką od por ność na prze bi cie i uszko -
dze nia me cha nicz ne cie szą się powszechnym uzna niem użyt kow ni ków
ma szyn bu dow la nych. Aby spełnić oczekiwania branży Cam so sta wia
so bie za cel do star cza nie nie za wod ne go ogu mie nia, któ re po zwo li osią -
gnąć peł ną efek tyw ność ma szyn eks plo ato wa nych na pla cach bu do wy

www.camso.co

Ra dial na opo na CAMSO MPT 532R jest prze zna czo na jest do ma szyn i urzą dzeń bu dow la -
nych. Jej bież nik trak cyj ny da je do sko na łą przy czep ność w każ dych wa run kach te re no wych

Prze zna czo na do kom pak to wych ła do wa rek ko ło wych oraz te le sko po wych opo na
CAMSO MPT 553R gwa ran tu je zop ty ma li zo wa ną wy daj ność na pod ło żach mie sza nych
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„Dwu nast ki” Me ca la ca sta no -
wią sy no nim wie lo funk cyj no -
ści. Ma szy ny spraw dza ją się
w naj róż niej szych za sto so wa -
niach, prak tycz nie na każ dym
pla cu bu do wy. Ich zna kiem
roz po znaw czym, a za ra zem
naj więk szym atu tem, jest wy -
się gnik o in no wa cyj nej kon -
struk cji umoż li wia ją cej pro wa -
dze nie prac na ogra ni czo nej
prze strze ni, na przy kład
w cia snej miej skiej za bu do -
wie, pod mo sta mi czy wia -
duk ta mi. Dzię ki ła ma nej środ -
ko wej czę ści wy się gni ka ko -
par ka, nie wy cho dząc po -
za swój ob rys, mo że ko pać
po nad ba rie rą dro go wą rów -
no le gle do to ru jaz dy, ukła -
dać ka ble, ru ry czy za sy py -
wać wy ko py. Ob rót nad wo zia
o 360° umoż li wia pra cę wo kół
ma szy ny, bez ko niecz no ści
czę ste go prze miesz cza nia
ma szy ny. Z ko lei prze gub
skręt ny za sto so wa ny w kon -
struk cji ra my da je ko par ce
zwrot ność. Sta bil ność za pew -
nia na to miast ni sko po ło żo ny
śro dek cięż ko ści oraz rów no -
mier ne roz ło że nie ma sy mię -
dzy przed nią i tyl ną ra mą.
Istot ne zna cze nie dla bez pie -
czeń stwa pra cy ma ją nie za leż -
ne sta bi li za to ry umoż li wia ją ce
bły ska wicz ne, a za ra zem do -
kład ne wy po zio mo wa nie ma -
szy ny usta wio nej na nie rów -
nym pod ło żu lub po chy ło ści.
Na to miast dy fe ren cja ły róż ni -
co we na osiach na pę do wych
i na pęd na czte ry ko ła za pew -
nia ją do sko na łą trak cję na wet
w naj trud niej szych wa run -
kach te re no wych.
Od cza su swe go de biu tu Me -
ca lac 12 MTX stał się wręcz
kul to wą ma szy ną. Użyt kow ni -
cy wy ka zu ją ol brzy mie przy -
wią za nie do swych „dwu na -

stek”. Zna ko mi tej więk szo ści
z nich na wet przez myśl nie
przej dzie za mia na „dwu nast ki”
na in ną ma szy nę. Wła śnie z te -
go po wo du Me ca lac Pol ska
stwo rzył pro gram wy mia ny
uży wa nych 12 MTX na fa -

brycz nie no we mo de le
aktualnej ge ne ra cji. Zgła szać
do wy mia ny moż na uży wa ne
ko par ki 12 MXT/MTX, któ re
wy pro du ko wa ne zo sta ły w la -
tach 2008-2014. Zgod nie
z za sa da mi pro gra mu wy mia -

ny Me ca lac Pol ska od bie rze
uży wa ną ma szy nę i w to miej -
sce do star czy no wą. Wa run -
kiem jest za war cie oraz ak ty -
wo wa nie umo wy le asin go -
wej. Trze ba rów nież pa mię -
tać, że za kup no wej ma szy ny

moż li wy jest tyl ko i wy łącz nie
przy sko rzy sta niu z for mu ły fi -
nan so wa nia fa brycz ne go. 
Kwo tę uzy ska ną w wy ni ku od -
sprze da ży uży wa nej „dwu nast -
ki” klient mo że prze zna czyć
na wpła tę wła sną przy za wie ra -

niu umo wy le asin go wej na no -
wą ma szy nę. Wy so kość Z ofer -
ty sko rzy stać mo gą do ko nu ją -
cy in dy wi du al ne go za ku pu
no wej ko par ki Me ca lac 12
MTX, któ rzy w roz li cze niu nie
zo sta wia ją uży wa nej. Szcze -
gó ły pro gra mu wy mia ny ma -
szyn przed sta wią do rad cy
han dlo wi Me ca lac Pol ska.
Du że zna cze nie dla użyt kow ni -
ków „dwu na stek” ma tak że bar -
dzo bo ga ta ga ma osprzę tu do -
dat ko we go. Wła śnie dla te go
przy za ku pie no wej ko par ki
12 MTX mo gą oni od płat nie roz -
sze rzyć jej kon fi gu ra cję, a tym

sa mym zwięk szyć za kres jej za -
sto so wań. Po nie waż ma szy -
na wy po sa żo na jest stan dar do -
wo w opa ten to wa ne szyb ko złą -
cze, zmia na osprzę tu od by wa
się bły ska wicz nie. Ope ra tor mu -
si opusz czać swo je miej sce pra -
cy je dy nie na chwi lę w ce lu pod -
łą cze nia do dat ko wych prze wo -
dów za si la ją cych na rzę dzia ro -
bo cze spo śród któ rych naj czę -
ściej wy ko rzy sty wa ne są łyż ki
prze sie wa ją co -kru szą ce, tar cza
tną ca do be to nu i as fal tu, młot
i no ży ce hy drau licz ne, świ der
do wier ce nia otwo rów w grun -
cie na wet do śred ni cy ośmiu -
set mi li me trów, za wie sie ha -
ko we do pod no sze nia cięż -
kich ła dun ków, ząb spulch nia -
ją cy, ko siar ka do tra wy, pług
śnież ny, za mia tar ka,
spe cja li stycz ny chwy -
tak oraz za gęszczar ka.

MASZYNY BUDOWLANE

Program wymiany „dwunastek” w Mecalac Polska!  
Dzię ki swej ory gi nal nej kon struk cji i do sko na łym pa ra me trom ro bo -
czym ko par ki ko ło we Me ca lac 12MXT cie szą się nie słab ną cą po pu lar -
no ścią. Na pla cach bu do wy spo tkać moż na ich ko lej ne ge ne ra cje.
W Me ca lac Pol ska ru szył wła śnie pro gram wy mia ny uży wa nych „dwu -
na stek” na fa brycz nie no we ma szy ny. Dla chęt nych ze sko rzy sta nia
z ofer ty przy go to wa no też spe cjal ne wa run ki fi nan so wa nia

www.mecalac.pl

Ko par ki ko ło we Me ca lac 12 MTX sta no wią sy no nim wie lo funk cyj no ści. Ma szy ny spraw dza ją się do sko na le w naj róż niej szych za -
sto so wa niach, da jąc so bie ra dę prak tycz nie na każ dym pla cu bu do wy

Zna kiem roz po znaw czym, a za ra zem naj więk szym atu tem „dwunastek”, jest wy się -
gnik o in no wa cyj nej kon struk cji umoż li wia ją cej pracę na ogra ni czo nej prze strze ni 
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Mi che lin Po wer CL to wy so -
kiej ja ko ści opo na prze my sło -
wa prze zna czo na przede
wszyst kim do ko par ko -ła do -
wa rek. Jej dia go nal na bu do -
wa spra wia, że spraw dza się
tak że w kom pak to wych ła do -
war kach ko ło wych oraz ła do -
war kach te le sko po wych eks -
plo ato wa nych w trud nych
wa run kach te re no wych, ja kie
pa nu ją na więk szo ści pla ców
bu do wy. Opo ny Po wer CL
cha rak te ry zu ją się wy so ką
od por no ścią na uszko dze nia
me cha nicz ne. Ich sto so wa nie
po zwa la więc zmi ni ma li zo -
wać ry zy ko bez pro duk tyw -
nych prze sto jów ma szyn po -
wo do wa nych awa ria mi ogu -
mie nia, a tym sa mym gwa -
ran tu je znacz ne oszczęd no -
ści eks plo ata cyj ne.
Do pro duk cji opon z gru py
pro duk to wej Po wer Com pact
Li ne, w skład któ rej wcho -
dzi trzy na ście mo de li w roz -
mia rze od 18 do 30 ca li, sto -
so wa na jest za awan so wa -
na tech no lo gicz nie mie szan -
ka kau czu ko wa o pod wyż -
szo nej od por no ści na ście ra -
nie. W za leż no ści od roz mia -
ru w kon struk cji opon za sto -
so wa no od sze ściu do na wet
ośmiu warstw kor du. Uzy ska -
na w ten spo sób wie lo war -
stwo wa i wy so ko wy wi nię ta
osno wa jest du żo sztyw niej -
sza. Uzu peł nia ją war stwa gu -
my o gru bo ści dwu dzie stu
mi li me trów peł nią ca ro lę
ochro ny bo ku. Dzię ki te mu
bocz na ścia na opo ny jest le -
piej chro nio na i zy sku je opty -
mal ną od por ność na uszko -
dze nia me cha nicz ne. Ni czym
tar cza sku tecz nie od bi ja za le -
ga ją ce czę sto na pla cu bu do -
wy odłam ki gru zu czy ka mie -
nie. W ten spo sób ogra ni cza

się ry zy ko pę ka nia ścian
bocz nych po wo do wa ne go
ude rze nia mi i na prę że nia mi.
Opo ny Mi che lin Po wer CL wy -
róż nia do sko na ła sta bil ność
za rów no wzdłuż na, jak i po -
przecz na. Osią gnię to ją dzię ki
uło że niu pod opty mal nym ką -
tem ko lej nych warstw osno -

wy. W re zul ta cie osią gnię to
po żą da ny efekt – opo ny Mi -
che lin Po wer CL do sko na le
spi su ją się w trud nych wa run -
kach te re no wych. Przede
wszyst kim sku tecz nie wy tłu -
mia ją nie rów no ści, co spra -
wia, że ide al nie spraw dza ją
się w ma szy nach pra cu ją cych
w eks tre mal nie trud nych wa -
run kach na mie sza nych
i twar dych pod ło żach.
Opo ny Po wer CL ma ją głę bo -
ki bież nik o du żej od por no ści
na prze bi cie oraz ście ra nie,
co za pew nia dłu gą ży wot ność

ca łej kon struk cji. Spe cjal nie
wy pro fi lo wa na pod sta wa ma -
syw nych ko stek bież ni ka
uspraw nia je go sa mo oczysz -
cza nie się z bło ta i ka mie ni. Za -
pew nia to za cho wa nie opty -
mal nej trak cji w te re nie i za ra -
zem pod no si efek tyw ność eks -
plo ata cyj ną ma szy ny. 

Mi che lin jest świa do my, że
opo ny ma szyn bu dow la nych
są w więk szym stop niu na ra -
żo ne na róż ne go ro dza ju
uszko dze nia me cha nicz ne.
Wła śnie dla te go ofer ta pro du -
cen ta dla bran ży bu dow la nej
zo sta ła wzbo ga co na o spe -
cjal ną opcję gwa ran cyj ną.
Prze wi du je ona, że klien ci, któ -
rzy w tym ro ku ku pią opo ny
z li nii Po wer CL mo gą sko rzy -
stać z do dat ko wej ochro ny.
Mi che lin za pew nia, że każ da
za ku pio na w ro ku 2021 opo -
na Po wer CL opa trzo na peł ny -

mi nu me ra mi iden ty fi ka cyj ny -
mi, o ile by ła użyt ko wa -
na w nor mal nych wa run kach
zgod nie z za le ce nia mi i ostrze -
że nia mi pro du cen ta, jest ob ję -
ta gwa ran cją na przy pad ko we
uszko dze nia me cha nicz ne.
Mo wa tu na przy kład o trwa -
łej de for ma cji spo wo do wa nej
ude rze niem, prze bi ciu bo ku
czy uszko dze niu bież ni ka. Je -
śli do awa rii doj dzie w pierw -
szym ro ku eks plo ata cji, a spe -
cja li sta Mi che lin oce ni, że opo -
na nie na da je się do dal sze go
użyt ko wa nia, to zgod nie z wa -
run ka mi gwa ran cji zo sta nie
ona wy mie nio na na no wą.
War to pod kre ślić, że gwa ran -

cja obej mu je też opo ny już
zde mon to wa ne. A co w wy -
pad ku, gdy iden tycz ne ogu -
mie nie nie jest już do stęp -
ne w ofer cie? W ta kiej sy tu acji
użyt kow nik mo że li czyć
na wy mia nę na opo nę o iden -
tycz nym roz mia rze i ta kim sa -
mym in dek sie no śno ści
i pręd ko ści. Wa run kiem sko -
rzy sta nia ze spe cjal nej gwa -
ran cji jest ści słe prze strze ga -
nie za sad eks plo ata -
cyj nych okre ślo nych
przez pro du cen ta.

KOMPONENTY

Mi che lin Po wer CL – opo ny nie zdar cia!
Każ dy użyt kow nik bu dow la nej ma szy ny ko ło wej wcze śniej czy póź niej
prze ko na się, że na opo nach nie war to oszczę dzać. Le piej zde cy do wać
się na mar ko we ogu mie nie, któ re nie za wie dzie na wet w naj trud niej szych
wa run kach. Na przy kład za in we sto wać w opo ny Mi che lin Po wer Com pact
Li ne, któ re od zna cza ją się nie tyl ko so lid ną kon struk cją i ja ko ścią wy ko -
na nia, ale tak że ko rzyst ny mi dla użyt kow ni ka wa run ka mi gwa ran cji

www.pro.michelin.pl

JCB sta wia zde cy do wa nie na ogu mie nie Mi che lin. Bry tyj ski kon cern swe go cza su nie bez po wo du wy brał dia go nal ne opony
Power CL na pierw sze wy po sa że nie swych ko par ko -ła do wa rek 
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Pierw sze re ali za cje po wsta łej
w ro ku 1998 fir my JANSZ do -
ty czy ły głów nie ro bót ziem -
nych oraz kła dze nia na -
wierzch ni z kost ki bru ko wej.
Obie sfe ry dzia ła nia na dal
znaj du ją się w port fo lio fir my,
ale zmie nia ją ce się na prze -
strze ni mi nio nych dwu dzie stu
lat po trze by ryn ku spra wi ły, że
za kres ofe ro wa nych usług jest
zde cy do wa nie szer szy. Ce lem
fir my sta ło się za spo ka ja nie
co raz wyż szych wy ma gań
klien tów za rów no w za kre sie
sto so wa nych ma te ria łów, jak
i wy ko ny wa nych usług.
W efek cie fir ma JANSZ jest
w sta nie za pew nić kom plek -
so wą ob słu gę w ra mach za -
go spo da ro wa nia prze strze ni
wo kół do mu, w tym pro jek to -
wa nie oraz wy ko naw stwo te -
re nów zie lo nych z ele men ta mi
ma łej ar chi tek tu ry. Po za tym
kom plet ne wy ko ny wa nie ro -
bót zwią za nych z od wod nie -
niem te re nu oraz dre na żem,
a tak że przy łą czy ka na li za cji
sa ni tar nych, desz czo wych
oraz sie ci wo do cią go wych.
– Chciał bym pod kre ślić, że do -
sto so wu jąc się do po trzeb ryn -
ku wy spe cja li zo wa li śmy się
tak że w pro wa dze niu kom plek -
so wych prac ma ją cych na ce lu
ni we lo wa nie negatywnych
skut ków dzia ła nia wód grun to -
wych i opa do wych. Je ste śmy
w sta nie wy ko nać pro fe sjo nal -
ne od wod nie nia każ de go te -
re nu, a po sia da ny sprzęt
umoż li wia spraw ną te go re ali -
za cję. Po ma ga ją w tym mię -
dzy in ny mi ma szy ny JCB oraz
spe cja li stycz ny osprzęt – pod -
kre śla Jan Szczu rek, wła ści -
ciel fir my JANSZ.
Po nad to fir ma chcąc do sto -
so wać się do co raz po -
wszech niej szych tren dów wy -
ko rzy sty wa nia na tu ral nych

ma te ria łów do bu do wy na -
wierzch ni, ofe ru je wy ko na nie
dróg, chod ni ków oraz ta ra -
sów z za sto so wa niem skał
na tu ral nych, ta kich jak gra nit,
pia sko wiec czy ba zalt.
Tak róż no rod ny za kres usług
wy ma ga spe cja li stycz nej ka -
dry wszech stron nych pra cow -
ni ków, ale tak że od po wied nie -
go za ple cza ma szy no we go.
– Nasz park ma szy no wy

ułatwia nam ter mi no wą i pre -
cy zyj ną re ali za cję zadań.
Kom ple tu je my go pod wzglę -
dem po trzeb klien tów, ale
przede wszyst kim kie ru je my
się ja ko ścią i wszech stron no -
ścią, a oba wa run ki do sko na le
speł nia ją ma szy ny JCB. Dla te -
go w ostat nich la tach na sza
ba za sys te ma tycz nie zwięk sza
się o ko lej ne pro duk ty JCB.
Na na sze de cy zje wpły wa też

fakt, że je ste śmy za do wo le ni
nie tyl ko z sa mych ma szyn, ale
tak że spraw nej i pro fe sjo nal -
nej ob słu gi ser wi so wej – za -
pew nia Jan Szczu rek. 
W spraw nej re ali za cji prac po -
ma ga nie tyl ko róż no rod -
na ga ma ma szyn, ale tak że
bar dzo bo ga ty wybór osprzę -
tu do dat ko we go, któ ry uła twia
wy ko ny wa nie spe cja li stycz -
nych za dań bez ko niecz no ści
ku po wa nia ko lej nych ma szyn.
Tak że pod tym wzglę dem fir -
ma JANSZ za ufa ła mar ce JCB
i za ku pi ła kil ka na ście róż nych
przy sta wek. Jed nym z ostat -
nich za ku pów by ła wiert ni ca
hy drau licz na, da ją ca moż li -
wość wy ko ny wa nia głę bo kich
na sie dem me trów od wier tów
o śred ni cy do dzie więć dzie -
się ciu cen ty me trów. W za leż -
no ści od po trzeb w przed się -
bior stwie Ja na Szczur ka
współ pra cu je z ko par ka mi
JCB – ko ło wą JS145 W lub gą -
sie ni co wą JS130L C. Uzbro jo -
ne w nią ma szy ny naj czę ściej

MASZYNY BUDOWLANE

Wszech stron ne maszyny dają ogrom możliwości
JANSZ z Py sko wic ko ło Gli wic to prawdziwie ro dzin na fir ma, któ ra dzię ki
kon se kwent nym i prze my śla nym in we sty cjom sta ła się jed nym z li de rów
lo kal ne go ryn ku bu dow la ne go. Re ali zu jąc róż no rod ne in we sty cje opie ra się
na umiejętnościach i doświadczeniu pra cow ni ków oraz spe cja li stycz nym
sprzę cie, któ ry w zde cy do wa nej więk szo ści opa trzo ny jest lo go JCB

Klu czo wą ro lę w pra cach prze ła dun ko wych pro wa dzo nych przez fir mę JANSZ od -
gry wa ją ła do war ki JCB – ko ło wa TM 320 oraz te le sko po wa TH 541-70

Po za stan dar do wy mi łyż ka mi pod się bier ny mi i skar po wy mi, ko par kę gą sie ni co wą JCB JS130L C w ce lu zwięk sze nia pro duk tyw -
no ści wy po sa żyć moż na tak że w młot hy drau licz ny wraz z no ży ca mi wy bu rze nio wy mi oraz łyż ką kru szą cą
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wy ko rzy sty wa ne są w pro ce -
sie osa dza nia słu pów, rów -
nież przy wy ko ny wa niu stud ni
chłon nych pio no wych. 
– Fir ma INTERHANDLER ja ko
ge ne ral ny dys try bu tor mar ki
JCB w Pol sce dys po nu je rów -
nież peł ną ga mą wy so kiej ja -
ko ści osprzę tu. Na przy kład
po za stan dar do wym wy po sa -
że niem ko par ki w łyż ki pod -
się bier ne i skar po we moż na
do po sa żyć ją w młot hy drau -
licz ny do ku cia wraz z no ży ca -
mi wy bu rze nio wy mi i łyż ką
kru szą cą. Uzy ska my wte dy
moż li wość pro wa dze nia prac

roz biór ko wych szyb ko i bez -
piecz nie. War to też wie dzieć,
że jest on kom pa ty bil ny z ma -
szy na mi in nych czo ło wych
pro du cen tów – pod kre śla Da -
niel Szy mań ski, re gio nal ny
dy rek tor sprze da ży JCB.
Róż no rod ność ma szyn
i osprzę tu po łą czo na z po zy -
tyw ny mi re ko men da cja mi po -
zwa la fir mie JANSZ zdo by -
wać ko lej ne zle ce nia. W jej
port fo lio prze wa ża ją re ali za -
cje zwią za ne z bu do wą na -
wierzch ni, a po ma ga ją w tym
mię dzy in ny mi, po za wspo -
mnia ny mi ko par ka mi, ła do -
war ki – ko ło wa JCB TM320
oraz te le sko po wa JCB
TH 541-70, a tak że wa lec
JCB VM137. Wszech stron -
ność sprzę tu po łą czo na
z umie jęt no ścia mi pra cow ni -
ków umoż li wia sku tecz ną bu -
do wę na wierzch ni dróg, par -
kin gów, chod ni ków, a tak że
ście żek ro we ro wych i par ko -
wych ale jek. Atu tem fir my jest
tak że wła sne biu ro pro jek to -
we, któ re umoż li wia re ali za cję
in we sty cji „od A do Z”. 
– Fir ma JANSZ to je den z na -
szych klu czo wych klien tów
w re jo nie Gór ne go Ślą ska.
Z jej wła ści cie lem, Ja nem
Szczur kiem współ pra cu je my
już od kil ku na stu lat. Ce ni my
so bie tę współ pra cę nie tyl ko
z po wo du uda nych trans ak cji,
ale tak że z ra cji moż li wo ści za -
po zna nia się z pro fe sjo nal ny mi
opi nia mi o na szym sprzę cie.
A ta kie otrzy mu je my od ope ra -
to rów za trud nio nych w fir mie
JANSZ. Jest to dla nas bar dzo
cen ne źró dło in for ma cji, gdyż
ich me ry to rycz ne uwa gi po -
zwa la ją nam le piej przy go to -
wać ofer tę. Je stem prze ko na -
ny, że na sze part ner skie re la -
cje przy no szą wy mier ne ko rzy -
ści nie tyl ko obu na szym fir -
mom, ale tak że klien tom fir my
JANSZ. Dzie je się tak, gdyż
nasz sprzęt umoż li wia bez -
piecz ną i ter mi no wą re ali za cję
na wet naj bar dziej skom pli ko wa -
nych prac, nie za leż nie
od ich ska li – za pew -
nia Da niel Szy mań ski.

MASZYNY BUDOWLANE

www.interhandler.pl

Jed nym z ostat nich na byt ków fir my JANSZ jest wiert ni ca hy drau licz na umoż li wia ją ca wy -
ko ny wa nie du żej śred ni cy od wier tów głę bo kich na wet na sie dem me trów 

Ma szy ny JCB wy ko rzy sty wa ne przez fir mę JANSZ:

• ko par ka ko ło wa JCB JS145 W
• ko par ka gą sie ni co wa JCB JS130L C
• wa lec JCB VM137
• ła do war ka te le sko po wa JCB TH 541-70
• ła do war ka ko ło wa JCB TM320
• wó zek wi dło wy Te le truck JCB TLT35 D

W spraw nej re ali za cji prac bu dow la nych po ma ga róż no rod na ga ma ma szyn i osprzę tu do dat ko we go. Do staw cą i jed nych, i dru -
gich jest spół ka In ter han dler, ge ne ral ny dys try bu tor sprzę tu mar ki JCB w Pol sce

Jan Szczu rek, wła ści ciel fir my JANSZ
pod kre śla, że in we sto wa nie w sprzęt
JCB wy ni ka z je go wy so kiej ja ko ści
oraz wzor co wej współ pra cy z re gio nal -
nym od dzia łem spół ki In ter han dler 
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MASZYNY BUDOWLANE

W ka te go rii ko pa rek gą sie ni -
co wych na szcze gól ną uwa -
gę za słu gu je mo del Ko mat su
PC210/LC-10. Ma szy nę na -
pę dza jed nost ka Ko mat su
o mo cy 165 KM uzy ski wa nej
już przy 2.000 ob ro tów. Sil nik
ten speł nia nor mę emi sji spa -
lin EU Sta ge IV. Ko par ka jest
wy po sa żo na w łyż kę o po -
jem no ści 1,68 m3. Ope ra tor
mo że wy brać sześć zauto ma -
ty zo wa nych try bów pra cy.
Dzię ki mię dzy in ny mi pneu -
ma tycz ne mu za wie sze niu,
świet nie wy ci szo nej ka bi nie
oraz pa no ra micz ne mu mo ni -
to ro wi o wy so kiej roz dziel -
czo ści, ko par ka wy róż nia się
wy so kim kom for tem pra cy.
Zde cy do wa nie war to rów -
nież roz wa żyć wy na jem ko -
par ki gą sie ni co wej Do osan
DX225LC -5. Jest to 21-to no -
wa ma szy na wy po sa żo -
na w sil nik o mo cy 166 KM,
któ ra ma jed ne z naj lep -
szych pa ra me trów ro bo -
czych w swo jej kla sie. Mię dzy
in ny mi jest w sta nie ko pać
na mak sy mal ną głę bo kość
nie co po nad sze ściu me trów.
Jed ną ze szcze gól nie god -
nych po le ce nia ko par ką ko ło -

wą znaj du ją cą się w ofer cie
wy naj mu HKL Bau ma schi nen
Pol ska, jest mo del Ko mat su
PW148. Jest to nie zwy kle uni -
wer sal na ma szy na, do sko na -
le ra dzą ca so bie za rów no
z pra ca mi ziem ny mi, jak i roz -
biór ko wy mi czy kon struk cyj -
ny mi. Ko par ka ma bar dzo do -
bre pa ra me try ro bo cze – mię -
dzy in ny mi ko pie na głę bo -
kość 5,245 me tra. Ma szy nę
na pę dza jed nost ka Ko mat su
o mo cy 122 KM. War to też
wspo mnieć o jej wy po sa że -
niu, jak choć by fa brycz nie za -
in sta lo wa nym szyb ko złą czu,
wy god nym ste ro wa niu joy -
stic kiem, zin te gro wa nym sys -
te mie do ste ro wa nia na rzę -
dzia mi ro bo czy mi. Za le tą ma -
szy ny jest tak że jej kom pak -
to wa bu do wa.
Wal ce dro go we na le żą do ka -
te go rii naj chęt niej wy naj mo -
wa ne go sprzę tu bu dow la ne -
go, a bio rąc pod uwa gę licz -
ne in we sty cje re ali zo wa ne
w na szym kra ju, moż na się
spo dzie wać, że za in te re so -
wa nie ty mi ma szy na mi bę -
dzie w ko lej nych mie sią cach
re kor do wo wy so kie. HKL
Bau ma schi nen Pol ska śmia ło

mo że tu taj po le cić wal ce fir -
my Bo mag, na cze le z mo de -
la mi BW211 oraz BW213. Ten
dru gi do stęp ny jest w dwóch
wa rian tach sil ni ko wych:
• z sil ni kiem o mo cy 163 KM

– ma sa wal ca wy no si 12,7
to ny, a sze ro kość 2.250 mi -
li me trów. War to zwró cić
uwa gę na moż li wość wy bo -
ru dwóch czę sto tli wo ści wi -
bra cji: 30 oraz 36 Hz,

• z sil ni kiem o mo cy 130 KM
speł nia ją cym nor mę emi sji
spa lin EU Sta ge V. Wa lec
BW213 D -5 w tej wer sji po -
wi nien szcze gól nie za in te -
re so wać fir my, któ re star tu -
ją w prze tar gach do ty czą -
cych re ali za cji ro bót dro go -
wych na te re nach ob ję tych
ry go ry stycz ny mi prze pi sa -
mi ochro ny śro do wi ska. 

W ofer cie wy naj mu HKL Bau -
ma schi nen Pol ska znaj du je
się ca ły sze reg urzą dzeń, któ -
ry mi za in te re so wa ne są fir my
bru kar skie i dro go we po szu -
ku ją ce sku tecz ne go spo so bu
na ogra ni cze nie kosz tów sta -
łych swo jej dzia łal no ści. Tak -
że w tej ka te go rii HKL Bau -
ma schi nen Pol ska z peł nym
prze ko na niem po le ca sprzęt

mar ki Bo mag. W ofer cie te go
pro du cen ta znaj dzie my mię -
dzy in ny mi za gęsz czar kę re -
wer syj ną BPR 60/65 D, któ ra
ma ma sę 460 ki lo gra mów
i jest na pę dza na eko lo gicz -
nym i oszczęd nym sil ni kiem
o mo cy 9 KM speł nia ją cym
nor mę emi sji spa lin Sta ge V.
Ta kie po łą cze nie gwa ran tu je
efek tyw ne za gęsz cze nie pod -
ło ża. War to wspo mnieć tu
tak że o za gęsz czar ce re wer -
syj nej Bo mag BPR 70/70 D,
któ ra jest do stęp na w dwóch
wa rian tach ma sy eks plo ata -
cyj nej – 570 oraz 580 ki lo gra -
mów. Za gęsz czar ka ta prze -
zna czo na jest przede wszyst -
kim do pro fe sjo nal nych za -
sto so wań, spraw dza się
na przy kład do sko na le
przy za gęsz cza niu grun tu
pod kon struk cje bu dow la ne.
W ma szy nie za sto so wa no sil -
nik roz wi ja ją cy moc bli -
sko 13 KM, któ ry speł nia naj -
now szą nor mę Sta ge V. Każ -
da z wy mie nio nych po wy żej
ma szyn jest do stęp na w sta -
łej ofer cie wy naj mu
fir my HKL Bau ma -
schi nen Pol ska.

Wy na jem ma szyn naj lep szą opcją ogra ni cze nia kosz tów
Dą że nie do opty ma li za cji dzia ła nia fir my wy mu sza ogra ni cze nie kosz tów. Jest to nie zwy kle istot -
na kwe stia dla ca łej bran ży bu dow la nej. Trze ba ją jed nak re ali zo wać w spo sób prze my śla ny,
znaj du jąc ta kie roz wią za nia, któ re nie od bi ją się na wy daj no ści przed się bior stwa i ja ko ści re ali -
zo wa nych przez nie prac. W ten sche mat ide al nie wpi su je się wy na jem ma szyn do cięż kich prac
bu dow la nych i ziem nych. Eks per ci HKL Bau ma schi nen Pol ska przy go to wa li ze sta wie nie ma szyn
na wy na jem, któ re po win ny wzbu dzić szcze gól ne za in te re so wa nie przed się bior ców

www.hkl.pl
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Ko par ka Vo lvo EWR 170E wy -
ko rzy sty wa na jest naj czę ściej
na bu do wie dróg po wia to -
wych i gmin nych. – Na co
dzień re ali zu ję róż no rod ne za -
da nia, wy ko nu ję pra ce roz -
biór ko we i bu dow la ne. Dzię ki
wy ko rzy sta niu til tro ta to ra Ste -
elw rist X20 znacz nie ła twiej ra -
dzę so bie z przy go to wa niem
te re nu pod in fra struk tu rę pod -
ziem ną, z wy mia ną grun tu czy
ni we lo wa niem na wierzch ni
– tłu ma czy Pa weł Gry ko. 
Til tro ta tor Ste elw rist X20 prze -
zna czo ny do sto so wa nia
na ko par kach z prze dzia łu wa -
go we go 16-20 ton, im po nu je
wy trzy ma ło ścią, co jest szcze -
gól nie istot ne w przy pad ku in -

sta la cji na więk szych ko par -
kach. Prze kład nia i szyb ko złą -
cze wy ko na ne zo sta ły z li te go
sta li wa. Ca ło ści do peł nia ją
har to wa ne wa ły i tło czy ska.
Sta ran nie prze my śla na kon -
struk cja gło wi cy łą czy w so -
bie moc, pre cy zję i płyn ność
dzia ła nia. W po łą cze niu
z funk cja mi ob ro tu i po chy le -
nia da je ope ra to ro wi du że
moż li wo ści pre cy zyj ne go ope -
ro wa nia osprzę tem i po dej mo -
wa nia się róż nych wy zwań.
Pa weł Gry ko nie wy obra ża
so bie już pra cy na ko par ce
ze stan dar do wym szyb ko złą -
czem. – Til tro ta tor Ste elw rist
ro bi róż ni cę. Po zwa la ope ra -
to ro wi otwo rzyć umysł. Na do -

brą spra wę ist nie je tyl ko ba -
rie ra kre atyw no ści w spo so -
bie wy ko na nia za dań, któ re
mi po wie rzo no. Jest tyl ko je -
den wa ru nek, by w peł ni wy -
ko rzy sty wać moż li wo ści til tro -
ta to ra, trze ba od rzu cić sche -
ma tycz ne my śle nie. Łyż kę ko -
par ki po trak to wać trze ba jak
sztu ciec, na przy kład wi de lec.

Ope ru jąc nad garst kiem pre -
cy zyj ne i wy god nie nim ma -
new ru je my. Po chy la my go
i ob ra ca my w róż nych kie run -
kach w ogó le się nad tym nie
za sta wia jąc. Tak sa mo jest
z ob ro to wo -uchyl nym szyb ko -
złą czem Ste elw rist. Na wy po -
sa żo ną w nie ko par kę pa trzę
te raz jak na or ga nizm. Każ dy
z je go ele men tów ma swo ją
funk cję, a wszyst kie ra zem
two rzą jed ność – tłu ma czy.
Na ko par ce Vo lvo EWR 170
za mon to wa no sys tem ste ro -

wa nia pra cą Trim ble Ear th -
works. Til tro ta tor Ste elw rist
X20 jest oczy wi ście w peł ni
kom pa ty bil ny z sys te mem.
Każ da za mon to wa na na nim
łyż ka, bel ka czy ząb zry wa ją cy
mu szą być tyl ko ska li bro wa ne
z sys te mem, by ope ra tor mógł
bez pro ble mu – na przy kład ro -
giem łyż ki – od czy tać po ło że nie
i rzęd ną wy so ko ścio wą punk tu
w te re nie. – Sys tem Trim ble
Ear th works sta no wi do dat ko -
we wy po sa że nie mo jej ko par -
ki. W mo im prze ko na niu sta -
no wi on do sko na łe na rzę dzie
uła twia ją ce co dzien ną pra cę.
Ob słu ga sys te mu jest bar -
dzo in tu icyj na. Na tych miast
po ska li bro wa niu wszyst kich

funk cji z til tro ta to rem Ste elw -
rist ujaw nia się peł nia je go
moż li wo ści. Wszyst kie na -
rzę dzia ro bo cze i osprzęt
kon tro lo wać moż na za po -
mo cą czy tel ne go pa ne lu
w ka bi nie. Ope ra tor mo że
bar dzo pre cy zyj nie i płyn nie
ope ro wać na rzę dzia mi. Bez
za in sta lo wa ne go sys te mu
oraz gło wi cy ob ro to wo -uchyl -
nej nie by ło by to
moż li we – podsu mo -
wu je Pa weł Gry ko.

SPRZĘT BUDOWLANY

Ste elw rist X20 – ta gło wi ca wprost za chwy ca
Pa weł Gry ko jest ope ra to rem ko par ki ko ło wej Vo lvo EWR 170E. Je go
ma szy na oprócz stan dar do wej łyż ki do po sa żo na zo sta ła tak że w do dat -
ko wy osprzęt w po sta ci kom ple tu spe cja li stycz nych ły żek, chwy ta ka,
bel ki wy rów nu ją cej oraz wi deł. Wy ko ny wa nie co dzien nych za dań
na pla cu bu do wy uła twia ope ra to ro wi sys tem ste ro wa nia Trim ble Ear th -
works oraz pre cy zyj na uchyl no -ob ro to wa gło wi ca Ste elw rist X20

www.steelwrist.com

Til tro ta tor Ste elw rist X20,  prze zna czo ny do sto so wa nia na ko par kach z prze dzia łu wa go we -
go 16-20 ton, im po nu je precyzją działania i wy trzy ma ło ścią



C44.

46.V

C48 Vo lvo R7 0D – wy so ka pro duk tyw ność, ni skie kosz ty 

Pal fin ger – ser wis wspo ma ga ny sztucz ną in te li gen cją

Kom for to we Vo lvo z in no wa cyj ną wy wrot ką

50.VZabudowy kopalniane KH-KIPPER

C52. Me ca lac prezentuje  in no wa cyj ne wo zi dło 3.5MDX
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Kil ka czyn ni ków od gry wa klu -
czo wą ro lę w tym pro ce sie.
Po pierw sze, per fek cyj nie
funk cjo nu ją ca sieć ser wi so -
wo -han dlo wa Pal fin ger. Kom -
pe ten cje i part ne rów biz ne so -

wych pro du cen ta da ją gwa -
ran cję naj lep szej ob słu gi
klien tów. O po wo dze niu
przed się wzię cia de cy du ją
szyb kie i płyn nie funk cjo nu ją -
ce ka na ły ko mu ni ka cyj ne, po -
łą cze nia trans gra nicz ne, sta ła
do stęp ność po nad 250.000
czę ści za mien nych i kom po -
nen tów oraz do sko na le sko -
or dy no wa na lo gi sty ka. Każ -
de go dnia ma ga zy ny fir my
Pal fin ger opusz cza 20.000

róż ne go ro dza ju czę ści za -
mien nych. Oko ło 95% z nich
do cie ra na miej sce prze zna -
cze nia w cią gu 24 go dzin. To
jest war tość sa ma w so bie.
Oka zu je się jed nak, że  moż -

na osią gnąć jesz cze wię cej.
Pal fin ger do dat ko wo sta wia
so bie bo wiem za cel za pew -
nie nie in no wa cyj ne go wspar -
cia swo im part ne rom ser wi so -
wym i dys try bu cyj nym. – In -
ten syw nie in we stu je my w re -
ali za cję kon cep cji kom plek so -
wej ob słu gi – wy ja śnia Chri -
stian Ste iner, dy rek tor ob słu gi
po sprze daż nej Pal fin ger w re -
gio nie EMEA. – In we sty cje
czy ni my na przy kład w roz wój

or ga ni za cyj ny cen trum czę ści
za mien nych dla użyt kow ni ków
z Eu ro py oraz w in te li gent ne
na rzę dzia po zwa la ją ce opty -
ma li zo wać do stęp ność czę ści
za mien nych. Dzię ki te mu użyt -
kow ni cy na szych ma szyn
i urzą dzeń mo gą do kład nie
po znać cał ko wi ty koszt ich
po sia da nia – do da je.
Dzię ki sto so wa niu naj now -
szych me tod pro gno zo wa nia
opar tych na sztucz nej in te li -
gen cji moż li wa jest jesz cze
efek tyw niej sza or ga ni za cja

pra cy. To znacz nie zwięk sza
moż li wo ści do staw i pre cy zyj -
nie do sto so wu je sta ny ma ga -
zy no we do ak tu al nych po -
trzeb. – Dla Pal fin ge ra de kla ra -
cja stu pro cen to wej dys po zy -
cyj no ści sta no wi prio ry te to we
zo bo wią za nie wo bec na szych
klien tów i part ne rów oraz jest
stan dar dem, we dług któ re go
chce my być we ry fi ko wa ni
– pod kre śla Chri stian Ste iner. 
Pal fin ger chce oglą dać świat
ocza mi swo ich klien tów, a tym
sa mym od po wied nio od dzia -
ły wać na swą glo bal ną sieć
ser wi so wą za po śred nic twem
naj no wo cze śniej szych me tod
ko mu ni ka cji w ce lu za pew nie -

nia jak naj szyb sze go wspar -
cia. Obo jęt nie gdzie znaj du ją
się ser wi san ci, dzię ki tech no -
lo gii Pal fin ger Smart Eye za -
wsze li czyć mo gą na po moc
pro du cen ta. Dzię ki au dio wi zu -
al nej trans mi sji na ży wo wie -
dzą i do świad cze niem mo -
gą dzie lić się z ni mi w cza sie
rze czy wi stym kon struk to rzy.
Ka me ra Smart Eye po zwa la
im zo ba czyć, co dzie je się
na miej scu u użyt kow ni ka.
Na wy świe tla czu mo gą zo -
baczć do kład nie to sa mo, co

nie co wcze śniej wi dzie li ser wi -
san ci. Mo gą rów nież ko rzy -
stać z mi kro fo nu, a za tem
wza jem nie sły szeć się i prze -
ka zy wać in struk cje bez po -
śred nio pra cow ni kom ser wi -
su. Me cha ni cy mo gą od ra zu
wy ko nać te in struk cje, po nie -
waż ma ją wol ne rę ce dzię ki
ko rzy sta niu ze spe cjal nych
oku la rów i mi kro fo nu. W każ -
dych wa run kach po go do -
wych ka me ra Smart Eye po -
zwa la zdal nie zo ba czyć, co
dzie je się z da ną ma szy ną
i wspól nie zna leźć
przy czy nę awa rii
oraz ją usu nąć.

POJAZDY BUDOWLANE

Pal fin ger – ser wis wspo ma ga ny sztucz ną in te li gen cją 
Użyt kow nik każ de go urzą dze nia czy ma szy ny mu si brać pod uwa gę, że któ raś z jej czę ści ule -
gnie awa rii. Ale dzię ki de kla ra cji pro du cen ta „stu pro cen to wej dys po zy cyj no ści” część za mien -
na do cie ra na miej sce i jest in sta lo wa na w cią gu jed nej do by. Jest to prze jaw dba ło ści o po trze -
by klien ta. Pal fin ger gwa ran tu je to im za spra wą 34 za kła dów pro duk cyj nych i po nad 5.000 punk -
tów ser wi su i sprze da ży roz miesz czo nych na te re nie 130 kra jów ca łe go świa ta

www.graco.pl

Zgodnie z deklaracją pro du cen ta o „stu pro cen to wej dys po zy cyj no ści” część za -
mien na do cie ra na miej sce i jest in sta lo wa na w cią gu do by

Obo jęt nie gdzie znaj du ją się ser wi san ci, dzię ki tech no lo gii Pal fin ger Smart Eye za -
wsze li czyć mo gą na po moc konstruktorów pro du cen ta

Każ de go dnia ma ga zy ny fir my Pal fin ger opusz cza dwa dzie ścia ty się cy róż ne go ro -
dza ju czę ści za mien nych i kom po nen tów 





46 Pośrednik Budowlany

Po kaź ną ba zą trans por to wą
dys po nu je po mor ska spół ka
WMW, któ ra od po nad ćwierć
wie ku re ali zu je skom pli ko wa -
ne in we sty cje bu dow la ne.
Zna na jest przede wszyst kim
z re ali za cji spek ta ku lar nych,
skom pli ko wa nych przed się -
wzięć zwią za nych z bu do wą
i mo der ni za cją in fra struk tu ry
pol skie go wy brze ża. – WMW
to przed się bior stwo wie lo -
bran żo we spe cja li zu ją ce się
głów nie w pra cach zwią za -
nych z umac nia niem na brze ży
por to wych oraz za bez pie cze -
niem ich wraz z brze ga mi
przed nisz czą cym wpły wem
fal mor skich. Wy ko rzy stu je my
do te go sze reg spe cja li stycz -
ne go sprzę tu, w tym wy so kiej
ja ko ści środ ki trans por tu. Dla -
te go w na szej ba zie znaj du ją
się sa mo cho dy więk szo ści
wio dą cych pro du cen tów,
a od lip ca te go ro ku do łą czy ły
do nich dwie dwu stron ne wy -
wrot ki z hy dro bur tą za bu do -
wa ne na pod wo ziu Vo lvo
FMX 500 – in for mu je Pa weł
Pe sti lenz, kie row nik sprze da -
ży w spół ce WMW.
WMW ku pi ło Vo lvo FMX 500
w wer sji 8X4 z ka bi ną dzien ną
z za bu do wą KH-KIPPER W2 H.
Pod wo zie ba zu je na plat for mie
FM, któ ra do sko na le spraw dzi -
ła się w trud nych za sto so wa -
niach bu dow la nych w wie lu
kra jach na ca łym świe cie.
Do je go na pę du uży wa ne
są 11 -li tro we (o mo cy od 330
do 450 KM) i 13-li tro we (od 380
do 500 KM) jed nost ki, któ re za -
pew nia ją wy jąt ko we osią gi, za -
rów no pod wzglę dem mo cy,
jak i zu ży cia pa li wa. W pły wa
na to mię dzy in ny mi – za pro -
jek to wa na pod ką tem bu dow la -
nych wy ma gań – skrzy nia bie -
gów I -Shift, umoż li wia ją ca swo -

bod ną jaz dę na wet w grzą skim,
nie sta bil nym te re nie. Po nad to,
no wy czuj nik ob cią że nia prze -
sy ła do kład ne da ne o ma sie
po jaz du do skrzy ni bie gów,
w ce lu opty ma li za cji pro ce su
zmia ny prze ło żeń i płyn ne go
ru sza nia z miej sca. – Nie tyl ko
osią gi zde cy do wa ły o za ku pie
Vo lvo. Na si kie row cy uwa ża ją
te po jaz dy za naj bar dziej kom -
for to we wy wrot ki spo śród do -
stęp nych na ryn ku. Przede

wszyst kim chwa lą za wie sze -
nie, któ re dzię ki szer sze mu, niż
ma to miej sce u in nych pro du -
cen tów, roz sta wo wi przed nich
osi le piej tłu mi wstrzą sy na nie -
rów nym te re nie. Po do ba im się
tak że po my sło wo roz wią za ny
sys tem ste ro wa nia oraz po jem -
ne schow ki. Są one do stęp ne
z ze wnątrz, co znacz nie zwięk -
sza ich funk cjo nal ność
oraz wy go dę użyt ko wa nia
– wy li cza Pa weł Pe sti lenz.

To nie je dy ne udo god nie nia,
z któ rych ko rzy stać mo gą kie -
row cy Vo lvo FMX 500. Du żym
uła twie niem w kon tro li pod -
sta wo wych pa ra me trów sa -
mo cho du jest wy świe tlacz
gra ficz ny. Mo że on dzia łać
w czte rech try bach, któ re
moż na wy bie rać w za leż no ści
od czyn no ści i po zy ska nia in -
for ma cji nie zbęd nych do jej
pra wi dło we go wy ko na nia.
Po wszyst kich ekra nach wi -
docz nych w in ter fej sie kie row -
cy moż na z ła two ścią na wi go -
wać. Po szcze gól ne funk cje
wy wo ły wa ne są za po mo cą
przy ci sków na kie row ni cy.
Kon struk to rzy za dba li tak że
o funk cjo nal ność ka bi ny.
Trwa łe dy wa ni ki gu mo we
z pod wyż szo ny mi kra wę dzia -
mi sku tecz nie za trzy mu ją brud
i bło to, co bar dzo uła twia
utrzy ma nie czy sto ści na pod -
ło dze. Wpro wa dzo no tak że
trzy do dat ko we udo god nie nia
zwięk sza ją ce kom fort kie row -
cy. Są ni mi sto lik z wgłę bie -
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Kom for to we Vo lvo z in no wa cyj ną wy wrot ką
Nie za wod ne i efek tyw ne środ ki trans por tu sta no wią pod sta wę dzia ła nia
każ dej bran ży. W bu dow nic twie ich ro la jest wręcz klu czo wa. Jest bo wiem
oczy wi ste, że tyl ko spraw ny trans port umoż li wia ryt micz ne do sta wy ma te ria -
łów, pla no we prze miesz cza nie urob ku i ter mi no we ukoń cze nie prac. Wła śnie 
dla te go tak wie le firm bu dow la nych nie szczę dzi środ ków na in we sty cje w no wo cze sne
pojazdy. Nie tyl ko cie szą ce oko swym wy glą dem, ale tak że wy daj ne i nie za wod ne 

Fir ma WMW za ku pi ła Vo lvo FMX 500 wer sji 8x4 z ka bi ną dzien ną, któ re zo sta ło za bu do wa ne dwu stron ną wy wrot ką z hy dro bur tą.
Pod wo zie ba zu je na plat for mie FM, któ ra do sko na le spraw dzi ła się w trud nych za sto so wa niach bu dow la nych 

Trzynastolitrowy silnik o mocy 500 KM umożliwia bezpieczny i efektywny transport
nawet olbrzymich głazów i ciężkich granitowych brył
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nia mi na kub ki i dłu go pi sy,
prak tycz ny scho wek
oraz uchwyt do pa pie ru wy ko -
na ny z wo do od por nej tka ni ny.
Oczy wi ście o wy bo rze Vo lvo
nie zde cy do wał je dy nie kom -
fort pro wa dze nia sa mo cho -
du, ale przede wszyst kim
osią gi oraz naj wyż sza ja kość
wy ko na nia. To one gwa ran tu -
ją wie lo let nią bez a wa ryj ną
eks plo ata cję. Na wet w naj -
trud niej szych wa run kach,
w ja kich na co dzień przy cho -
dzi pra co wać po jaz do wi bu -
dow la ne mu. – Nie ukry wam,
że istot nym czyn ni kiem, któ ry
nas skło nił do kup na sa mo -
cho dów Vo lvo, by ła tak że do -
sko na ła re no ma mar ki oraz
atrak cyj na ofer ta ser wi so wa.
Da je ona nam gwa ran cję bez -
piecz ne go użyt ko wa nia po -
jaz du i nie mu si my się oba -
wiać o nie prze wi dzia ne prze -
sto je zwią za ne z awa rią – za -
uwa ża Pa weł Pe sti lenz.
Vo lvo FMX 500 wy po sa żo no
w trzy czę ścio wy sta lo wy zde -
rzak z na roż ni ka mi wy ko na -
ny mi z bla chy o gru bo -
ści trzech mi li me trów, so lid ną
osło nę sil ni ka oraz wzmoc -
nio ną bel kę, któ ra do dat ko wo
chro ni znaj du ją ce się bez po -
śred nio za nią pod ze spo ły.
Wy trzy ma łe, sta lo we zbior ni ki
pa li wa zo sta ły za mon to wa ne
nie co wy żej. Ta kie ich
umiejscowienie po zwo li ło
uzy skać więk szy prze świt, co
bar dzo li czy się pod czas po -
ko ny wa nia prze szkód te re no -
wych. Kon struk to rzy Vo lvo
Trucks nie po mi nę li żad ne go
szcze gó łu. Za ufa nie bu dzą
tak że so lid ne wspor ni ki lu ste -
rek ze wnętrz nych. Ich smu kła
for ma spra wia, że prak tycz nie
nie ogra ni cza ją wi docz no ści. 
W wy wrot kach eks plo ato wa -

nych przez WMW za sto so wa no
za bu do wę KH-KIPPER W2 H.
Jest to kla sycz na dwu stron -
na za bu do wa z si łow ni kiem
pod pod ło gą wy po sa żo -
na w hy drau licz ną le wą bur tę.
Opusz cza się ona płyn nie
w dół, od po zy cji pio no wej
do 180°. Ta kie roz wią za nie
umoż li wia pod je cha nie wóz -

kiem wi dło wym pod sa mą za -
bu do wę i spraw ny za ła du nek
ma te ria łów spa le ty zo wa nych.
Po nie waż sze ro kość we wnętrz -
na skrzy ni wy no si 2.410 mi li -
me trów moż li we jest za ła dow -
nie dwóch pa let obok sie bie.
– To są na sze pierw sze wy wrot -
ki z hy drau licz ną bur tą. Zde cy -
do wa li śmy się na nie, gdyż ta ka
kon struk cja uła twia za ła du nek
nie któ rych ma te ria łów. My
na przy kład czę sto prze wo zi my
be to no we pły ty o dłu go -
ści trzech me trów. Dzię ki uchyl -
nej bur cie ope ra tor mo że je za -
ła do wać szyb ciej i uło żyć bar -
dziej rów no mier nie. Ko lej ną za -
le tą jest to, że oprócz ko pa rek
do za ła dun ku wy ko rzy sty wać
mo że my tak że wóz ki wi dło we
– za uwa ża Pa weł Pe sti lenz.
To jednak nie wszyst kie za le ty
te go roz wią za nia, bo wiem
przy opusz cze niu bur ty o 90°
moż li wy jest wy syp ła dun ku
na bok w pew nej od le gło ści
od po jaz du. Jest to szcze gól -
nie przy dat ne przy sy pa niu
wa łów bądź za sy py wa niu wy -
ko pów wzdłuż dro gi, gdyż
reszt ki ma te ria łu nie za le ga ją
na bocz nych elementach
pod wo zia, co umoż li wia ła -
twiej szy wy jazd spod ła dun ku.
Wy wrot ka ma rów nież szu flę
zsy po wą na rów ni z pod ło gą.
Ste ro wa nie bur tą hy drau licz -
ną od by wa się za po mo cą joy -
stic ka za mo co wa ne go w ka bi -
nie przy sie dze niu kie row cy.
Ob słu ga jest moż li wa za rów -
no z po zio mu grun tu, jak
i z sie dze nia bez ko niecz no ści
wy sia da nia z ka bi ny. Jest to
istot ne przy pra cy w cięż kich
wa run kach te re no wych bądź
przy złej po go dzie. – Jak do -
tych czas wy wrot ki za bu do wa -
ne na pod wo ziu Vo lvo spi su ją
się do sko na le. Oba po jaz dy
co dzien nie są in ten syw nie eks -
plo ato wa ne i w peł ni po twier -
dza ją swą przy dat ność. Po -
chleb nie wy ra ża ją się o nich
tak że na si kie row cy, pod kre śla -
jąc przede wszyst kim po pra wę
kom for tu i wy daj no ści
pra cy – pod su mo wu -
je Pa weł Pe sti lenz.

www.volvotrucks.pl

Paweł Pestilenz podkreśla, że o wyborze Volvo zdecydowały między innymi
pozytywne opinie kierowców oraz renoma marki

Za wie sze nie, dzię ki szer sze mu niż ma to miej sce u in nych pro du cen tów, roz sta wo -
wi przed nich osi le piej tłu mi wstrzą sy na nie rów nym te re nie

Kie row cy chwa lą funk cjo nal ność do -
stęp nych z ze wnątrz schow ków

Komfort pracy zapewnia funkcjonalna kabina oraz graficzny wyświetlacz, przy
pomocy którego można kontrolować podstawowe funkcje

Osłony reflektorów są standardowym
wyposażeniem samochodów Volvo
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O tym, czy in ży nie rom uda ło
się zre ali zo wać za mie rze nia,
prze ko nać mo gą się tak że
pol scy użyt kow ni cy. Pierw sze
w na szym kra ju wo zi dło
sztyw no ra mo we R70D eks -
plo ato wa ne bę dzie w ko pal ni
ba zal tu w wo je wódz twie dol -
no ślą skim. Za do wo le nia z te -
go fak tu nie ukry wa Le szek
Żo łą dek, re gio nal ny szef
sprze da ży w fir mie Vo lvo Ma -
szy ny Bu dow la ne: – Nie -

zmier nie mnie cie szy, że na -
sze pierw sze wo zi dło tra fi
wła śnie do ko pal ni ba zal tu.
Wa run ki tam pa nu ją ce sta no -
wią du że wy zwa nie dla każ de -
go sprzę tu. Ba zalt, jest bar dzo
abra zyw ny, a za da nia pro duk -
cyj ne nie po zwa la ją na prze -
sto je. Je ste śmy prze ko na ni,
że na sze wo zi dło po do ła wy -
zwa niu i speł ni ocze ki wa nia
użyt kow ni ka, co po zwo li nam
śmia ło my śleć o pod bo ju ko -
pal nia nej Pol ski z tym sprzę -
tem. Eks plo ata cja wo zi dła

Volvo R7 0D w ko pal ni ba zal tu
sta no wi w mo im prze ko na niu
bar dzo do bry test je go efek -
tyw no ści i nie za wod no ści.
Jest to za ra zem wy zwa nie dla
na sze go ser wi su, któ re jed -
nak z wiel ką chę cią po dej mu -
je my – tłu ma czy.
Za kup cięż kie go po jaz du
trans por to we go trak to wać na -
le ży za wsze ja ko dłu go ter mi -
no wą in we sty cję, któ ra mu si
się opła cać i przy no sić wy -

mier ne ko rzy ści. Wła śnie z te -
go po wo du wszel kie dzia ła nia
kon struk to rów wo zi dła Vo lvo
R7 0D pod po rząd ko wa ne zo -
sta ły osią gnię ciu mak sy mal -
nej wy daj no ści przy jed no -
cze snym ogra ni cze niu zu ży -
cia pa li wa i opty ma li za cji je go
do stęp no ści. – Wo zi dła sztyw -
no ra mo we vo lvo se rii D ide al -
nie spraw dza ją się w gór nic -
twie skal nym. Im po nu ją cy
swą po tę gą 24-li tro wy sil nik
na pę dza ją cy wo zi dło oraz od -
po wied nie wzmoc nie nie

skrzy ni ła dun ko wej po win ny
spra wić, że wo zi dło spro sta
to nom ba zal tu, któ re mu si co -
dzien nie prze wieźć. Każ dy
kurs za ła do wa ne go po jaz du
ozna cza sześć dzie siąt pięć
ton ka mie nia na skrzy ni – wy -
ja śnia Le szek Żo łą dek. 
Za sto so wa nie pod ze spo łów
o wy dłu żo nej ży wot no ści to
pod sta wa eko no micz nej eks -
plo ata cji po jaz du. Oprócz sil -
ni ka new ral gicz ne zna cze nie

dla zwięk sze nia dys po zy cyj -
no ści wo zi dła ma za sto so wa -
nie w je go kon struk cji spraw -
dzo nych, naj wyż szej ja ko ści
pod ze spo łów, ta kich jak hy -
drau licz ny zwal niacz w skrzy ni
bie gów. Ten stan dar do wy ele -
ment wy po sa że nia zmniej sza
pręd kość jaz dy, po zwa la jąc
unik nąć nie po trzeb ne go wy -
ko rzy sty wa nia ha mul ca za sad -
ni cze go. W efek cie spra wia to,
że głów ny układ ha mul co wy
zu ży wa się znacz nie wol niej.
Wo zi dła sztyw no ra mo we

o kon struk cji z cen tral nie za -
mon to wa ną skrzy nią bie gów
cha rak te ry zu ją się opty mal -
nym roz kła dem ma sy. Dzię ki
te mu są w sta nie do trzeć
wszę dzie tam, gdzie in ne po -
jaz dy mu szą się pod dać. Po -
nie waż ma ją ni sko po ło żo ny
śro dek cięż ko ści, wszel kie
ude rze nia i na prę że nia są
rów no mier nie roz pra sza ne
po przez opo ny. Opty mal nie
wy wa żo ny po jazd jest w sta -
nie prze trans por to wać wię cej
ton na go dzi nę dzię ki ko -
rzyst ne mu po łą cze niu mo cy,
si ły ucią gu, kom for tu ob słu gi
i moż li wo ści wy ko rzy sta -
nia ukła dów opty ma li zu ją -
cych pro duk tyw ność. Jed -
nym z nich jest zin te gro wa ny
sys tem wa go wy. – Po mo że
on nam oce nić wo zi dło
w kon tek ście za sad ni czych
wskaź ni ków, ja ki mi są wy daj -
ność pro duk cyj na i efek tyw -
ność pa li wo wa. Pod lu pę za -
mie rza my też wziąć ko lej ny
z naj waż niej szych wskaź ni -
ków wpły wa ją cych na ogól ną
oce nę eks plo ata cyj ną wo zi -
dła. Mam tu na my śli do stęp -
ność ma szy ny czy li pro cen to -
wo okre ślo ny czas jej peł nej
go to wo ści tech nicz nej – tłu -
ma czy Le szek Żo łą dek. 
Ope ra tor wo zi dła ma do wy -
bo ru róż ne sche ma ty zmia ny
prze ło żeń, co po ma ga mu
w utrzy ma niu wy so kich osią -
gów przy jed no cze snym ogra -
ni cze niu kosz tów eks plo ata -
cyj nych. Wy bie ra jąc sche mat
ukie run ko wa ny na moc lub
eko no mi kę pa li wo wą, ope ra -
tor do pa so wu je cha rak te ry sty -
kę zmia ny prze ło żeń do ak -
tu al nych po trzeb. Do sto so -
wu je w ten spo sób za cho wa -
nie po jaz du do zmian ob cią -
że nia oraz pa nu ją cych w da -
nej chwi li wa run ków ro bo -
czych, co po zwa la zop ty-
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Vo lvo R7 0D – wy so ka pro duk tyw ność, ni skie kosz ty eks plo ata cji 
Kon struk to rom najnowszej generacji wo zi dła sztyw no ra mo we go Vo lvo R7 0D przy świe cał kon -
kret ny cel. Cho dzi ło o stwo rze nie cięż kie go po jaz du trans por to we go, któ re go kon struk cja łą -
czy ła by po nad prze cięt ną wy daj ność, nie za wod ność i naj wyż szy po ziom bez pie czeń stwa z eko -
no micz ną eks plo ata cją w za sto so wa niach gór ni czych i zwią za nych z ura bia niem skał

Aby służył on nie za wod nie jak naj dłu żej za cho wując swe pier wot ne osią gi, wszyst kie pod ze spo ły pod da wa ne są ry go ry stycz nym
te stom w skraj nych wa run kach. W efekcie spraw dzo ne w każdym calu wy trzy mu ją pró bę cza su i du że prze bie gi
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ma li zo wać zu ży cie pa li wa.
Kon struk cja skrzy ni ła dun ko -
wej wo zi dła za po bie ga wy sy -
py wa niu się z niej ła dun ku
w cza sie jaz dy. Ogrze wa nie
jej wnę trza spa li na mi mi ni ma -
li zu je ilość ma te ria łu przy wie -
ra ją ce go do jej ścian po wy ła -
dun ku. Wy trzy ma ła kon struk -
cja nad wo zia wy ko na ne go ze
sta li o pod wyż szo nej twar do -
ści od por nej na ście ra nie po -
zy tyw nie wpły wa na wy dłu że -
nie ży wot no ści prze strze ni ła -
dun ko wej pojazdu. 
Prze my śla na pod każ dym
wzglę dem kon struk cja i kon fi -
gu ra cja prze nie sie nia na pę -
du wo zi dła za pew nia im po -
nu ją cą siłę ucią gu w każ -
dych wa run kach. Funk cja
prze su nięt te go dy fe ren cja łu
tyl nej osi „Trac tion Bias Dif -
fe ren tial” po zwa la na nie za -
leż ną kon tro lę na pę du ntyl -
nych kół. Dzię ki te mu pra ca
na wet w bar dzo śli skim czy
błot ni stym te re nie nie bę dzie
stanowić pro ble mu.
Po dob nie, jak wszyst kie po -
zo sta łe ma szy ny Vo lvo, wo zi -
dło R7 0D skon stru owa ne zo -
sta ło z prze zna cze niem
do cięż kich za sto so wań,
a jed no cze śnie wy po sa żo ne
w licz ne sys te my, któ re czy -
nią pra cę nim bez piecz ną i ła -

twą. Po jazd wy po sa żo no fa -
brycz nie w naj now szej ge ne -
ra cji ka bi nę ROPS ze zna ko -
mi tą wi docz no ścią i swo bod -
nym do stę pem do wszyst kich
naj waż niej szych punk tów ob -
słu go wych. Kwe stie bez pie -
czeń stwa uwzględ nio ne zo -
sta ły w każ dym aspek cie kon -
struk cji. W cięż kim po jeź dzie
kon struk to rzy Vo lvo CE za sto -
so wa li tak że ca ły sze reg sys -
te mów pod no szą cych opty -

mal nie efek tyw ność eks plo -
ata cyj ną oraz bez pie czeń -
stwo pra cy. 
Wo zi dło o kon struk cji sztyw -
no ra mo wej jest nie tyl ko wy -
trzy ma łe i nie za wod ne, ale
tak że za wsze przy go to wa ne
do pra cy w naj trud niej szych
na wet wa run kach. Je go kon -
struk cja zo sta ła mak sy mal nie
uprosz czo na, tak by jak naj le -
piej speł nia ła wy ma ga nia
bran ży wy do byw czej. By pra -

ca w nich prze bie ga ła bez
przy krych nie spo dzia nek,
każ dy pod ze spół zo stał od -
po wied nio za bez pie czo ny.
W ten spo sób moż na sku -
tecz nie za po bie gać nie pla no -
wa nym prze sto jom, któ re za -
bu rza ją ca ły pro ces tech no lo -
gicz ny ko pal ni. Za rzą dza ją cy
flo tą mo gą sko rzy stać z za -
awan so wa nych tech no lo gicz -
nie sys te mów te le ma tycz nych
za pro jek to wa nych pod ką tem
opty ma li za cji wy daj no ści
i kosz tów eks plo ata cji. Po -
zwa la ją one prze nieść pro -
duk tyw ność i bez pie czeń stwo
pra cy na no wy po ziom. Aby
zwięk szyć wy daj ność war to
się gnąć po roz wią za nie Vo lvo
Si te Si mu la tion, któ re po zwa la
za pla no wać i zop ty ma li zo wać
pra cę ma szyn na te re nie ro bót.
– Prze my śla na w naj drob b niej -
szym szcze gó le kon struk cja,
im po nu ją ce pa ra me try ro bo -
cze, sta ran ny do bór pod ze spo -
łów i kom po nen tów do pro -
duk cji oraz naj wyż sza ja kość
wy ko na nia R7 0D po zwa la ją
wy ra zić prze ko na nie, że roz po -
czy na my wła śnie wie lo let nią hi -
sto rię sztyw no ra mo wych wo zi -
deł Vo lvo na pol skim
ryn ku – pod su mo wu -
je Le szek Żo łą dek.

www.volvoce.pl

Wo zi dło R7 0D skon stru owa ne zo sta ło z prze zna cze niem do cięż kich za sto so wań. Po jazd wy po sa żo no fa brycz nie w ka bi nę ROPS
ze zna ko mi tą wi docz no ścią i swo bod nym do stę pem do wszyst kich naj waż niej szych punk tów ob słu go wych

Kon struk cja ciężkiego pojazdu zo sta ła mak sy mal nie uprosz czo na, tak by jak naj le piej speł nia ła wy ma ga nia, ja kie sta wia ją trud ne ko -
pal nia ne wa run ki. Każ dy z podzespołów zo stał od po wied nio za bez pie czo ny
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Wzmoc nio na ko pal nia na za -
bu do wa W1 MV prze zna czo -
na jest do prze wo zu skal nej
ma sy w róż no ra kich wa run -
kach kli ma tycz nych w wy ro -
bi skach od kryw ko wych su -
row ców na tu ral nych. Ko pal -
nia ne za bu do wy pol skie go
pro du cen ta pra cu ją przy wy -
do by ciu zło ta, gip su, wę gla
i ma te ria łów nie me ta licz nych
na ca łym świe cie, mię dzy in -
ny mi, w ta kich kra jach jak Ro -
sja, Ukra ina, Ka zach stan, Kir -
gi stan czy Uz be ki stan.
Za cznij my od po cząt ku. Dla -
cze go do trans por tu skał osa -
do wych ro syj skie kom pa nie
gór ni cze de cy du ją się wła -
śnie na wy wrot ki dro go we?
Przede wszyst kich dla te go,
że jed na wy wrot ka sztyw no -
ra mo wa i od po wia da ją ca jej
kla sie du ża ła do war ka kosz -
tu ją znacz nie wię cej niż kil ka
wy wro tek na wet na wzmoc -
nio nych pod wo ziach i mniej -
szych ła do wa rek. Zu ży cie pa -
li wa i koszt czę ści za mien -
nych, w tym pod le ga ją cych
nie ustan ne mu zu ży ciu opon,
są rów nież niż sze w sto sun ku
do wo zi deł prze gu bo wych.
Wy wrot ki dro go we cha rak te -
ry zu ją sto sun ko wo nie wiel kie
roz mia ry. Po nie waż sze ro -
kość sa mo cho dów cię ża ro -
wych jest mniej sza, niż kla -
sycz nych wy wro tek ko pal nia -
nych, po trze bu ją one mniej
sze ro kich dróg tech no lo gicz -
nych. To znacz na re zer wa dla
zmniej sze nia kosz tów eks -
plo ata cyj nych, w koń cu
przy or ga ni za cji ta kiej dro gi
i głę bo kich ko pal niach ko -
niecz ne jest usu nię cie
ogrom nej ilo ści skał.
W przy pad ku awa rii sa mo -
cho du cię ża ro we go, na miej -
sce uster ki przy jeż dża mo bil -
ny ser wis, a je śli nie ma moż li -
wo ści wy ko na nia na pra wy

na te re nie ko pal ni, sa mo chód
wy jeż dża na dro gę pu blicz ną.
Wy wrot ka dro go wa jest bar -
dziej uni wer sal na niż wy so ko -
spe cja li stycz na ko pal nia na.
Po za koń cze niu pra cy w jed -
nej ko pal ni, sa mo chód mo że
bez ja kich kol wiek prze szkód
na wła snych ko łach po naj -
zwy klej szej dro dze po je chać
na no we miej sce pra cy. A du -
że wo zi dło ko pal nia ne wy ma -
ga wcze śniej sze go roz ło że nia
na czę ści, do wie zie nia do to -
rów ko le jo wych, a na stęp nie
trans por tu po cią giem do no -
we go miej sca pra cy, gdzie
po now nie na le ży ją zło żyć.
Przy czym za bu do wę, ze spa -
wa ną pod czas mon ta żu z kil -
ku czę ści, naj praw do po dob -
niej bę dzie trze ba po sta wić
w do tych cza so wym miej scu.
Wy wrot ki ko pal nia ne pra cu ją
w try bie ca ło do bo wym. Je śli
awa rii ule ga wy wrot ka dro go -
wa, to z obie gu wy łą czo ne
jest za le d wie 21-25 m3. Roz -
wi nię ta sieć ser wi so wa więk -
szo ści pro du cen tów pod wo zi
i do stęp ność czę ści za pa so -

POJAZDY BUDOWLANE

Dla cze go fir my wy do byw cze wy bie ra ją wy wrot ki dro go we? 
Dia men ty to na tu ral ne bo gac two, któ re nie tra ci na swo jej war to ści na prze strze ni wie ków. Naj -
więk sze po kła dy dia men tów znaj du ją się na te re nie Ro sji, któ ra jest li de rem w ich wy do by ciu. To
wła śnie do te stów w praw dzi wych wa run kach jed nej z naj więk szych ko palń od kryw ko wych dia -
men tów w Ro sji prze zna czo na jest wy wrot ka SCANIA HAGEN XL 8x4 z za bu do wą KH-KIPPER 

Du ży da szek w wy wrot kach skal nych za kry wa prak tycz nie ca łą powierzchnię górną ka bi ny tym samym chro niąc ją oraz kie row cę
przed spa da ją cy mi w trak cie za ła dun ku bryłami skalnymi i kamieniami

Spe cjal ne no że słu żą do wy bi ja nia ka -
mie ni z po mię dzy kół

Wzmocnione siłowniki wyróżniają się
wydłużoną żywotnością 

Sze ro ko otwie ra na tyl na bur ta za my ka na jest za po mo cą lin. Unie sio na w tyl nej czę ści
pod ło ga za po bie ga wy sy py wa niu się ma te ria łu w cza sie jaz dy po po chy ło ściach
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wych w ma ga zy nach ma
wpływ na skró ce nie okre su
prze sto ju. Czas re mon tu sa -
mo cho du jest krót szy w po -
rów na niu do wo zi dła sztyw -
no ra mo we go. Bran ża gór ni -
cza wy ma ga szcze gól nie nie -
za wod ne go i wy trzy ma łe go
sprzę tu. Im więk sza ła dow -
ność wy wrot ki, tym więk sza
jej efek tyw ność. Ni ska ma sa
wła sna skrzy ni po zwa la
na ob ni że nie kosz tów eks plo -
ata cyj nych i zwięk sze nie pro -
duk tyw no ści przy trans por -
cie. Ob ję tość skrzy ni wy no -
si 21-25 m3 – ła dow ność sa -
mo cho du wa ha się w gra ni -
cach od 30 do 40 ton.
W trak cie prze wo zu ła dun ku
o du żej frak cji skrzy nia pod le -
ga cią głe mu zu ży ciu. Dla te go
do jej wy ko na nia sto su je się
wy trzy ma łą szwedz ką stal
HARDOX. Stal ce chu je du ża
od por ność na ście ra nie i sku -
tecz na ochro na przed uszko -
dze nia mi. Moż li wość po ko ny -
wa nia trud no do stęp nych
miejsc to za le ta eks plo ata cji

po jaz dów ko pal nia nych.
Przy prze jaz dach z urob kiem
skal nym opo ny pod le ga ją
nie ustan ne mu zu ży ciu, w tym
przez ob sy pu ją ce się ze
skrzyń odłam ki. Ostre ka mie -
nie za trzy mu ją ce się mię dzy
ko ła mi mo gą prze bić dro gą
w za ku pie opo nę. Aby ka mie -
nie nie wpa da ły mię dzy ko ła,
za sto so wa no spe cjal ne no że
do ich wy bi ja nia, któ re wy dłu -
ża ją okres eks plo ata cji ogu -

mie nia i ogra ni cza ją czę sto tli -
wość kosz tow nych na praw.
Tyl ne chla pa cze wy wro tek
gór ni czych W1M V wy ko na ne
są z moc nej gu my i dlatego
nie są na ra żo ne na od kształ -
ce nia pla stycz ne i nie od ry -
wa ją się tak czę sto jak alu mi -
nio we lub sta lo we. Ka mie nie
od bi ja ją się od nich, a w przy -
pad ku uszko dze nia ła two je
pod mie nić. Spe cjal ne sta lo -
we na kład ki wzdłuż burt

bocz nych nie po zwa la ją ka -
mie niom spa dać i od bi jać się
od kół i pod wo zia w trak cie
za ła dun ku i trans por tu.
Świa tła tyl ne za wie szo ne są
na gu mach. Ta kie mo co wa -
nia ni we lu ją wi bra cje po wsta -
ją ce pod czas jaz dy. Krat ka ze
sta li nie rdzew nej ochra nia
świa tła przed uszko dze nia mi.
Szcze gól nie w wa run kach zi -
mo wych z po wo du wil got no -
ści, uro bek skal ny nie kie dy
przy ma rza do skrzy ni. Przy -
kle ja niu się lep kich ma te ria -
łów za po bie ga spe cjal ny
kształt skrzy ni, po chy lo -
na przed nia bur ta i pod grze -
wa na spalinami pod ło ga.
Uro bek wy sy pu je się cał ko wi -
cie, a wy ła du nek jest ła twiej -
szy i bez piecz niej szy. 
Punk ty smar ne zlo ka li zo wa ne
są w ła two do stęp nych miej -
scach. Uła twia to kon ser wa -
cję i zwięk sza bez pie czeń -
stwo, bo kie row ca
nie mu si wspi nać się
na za bu do wę.

kh-kipper.pl

Wy wrot ki ko pal nia ne to jed ne z naj więk szych po jaz dów użyt ko wych. Wa run ki,
w któ rych pra cu ją zmu sza ją pro du cen tów do szu ka nia no wych roz wią zań
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Me ca lac 3,5MDX ide al nie łą -
czy sty lo we wzor nic two z naj -
wyż szą ja ko ścią wy ko na nia.
Na pę dza ny jest przez, zgod ny
z nor mą Sta ge V, trzy cy lin dro -
wy sil nik wy so ko pręż ny Ku bo -
ta D1 80 3 o po jem no ści 1,8 li -
tra z tur bo do ła do wa niem
o mo cy 50 KM (37 kW)
przy 2.700 obr./min i mak sy -
mal nym mo men tem ob ro to -
wym 150,5 Nm przy 1.600
obr./min. Dzię ki in te gra cji fil tra
czą stek sta łych (DPF) i ka ta li -
za to ra utle nia ją ce go (DOC),
emi sja tok sycz nych sub stan cji
jest zmi ni ma li zo wa na, a zu ży -
cie pa li wa zop ty ma li zo wa ne.
Wozidło 3,5MDX do stęp ne jest
w dwóch wer sjach. Pierwsza z
nich, z ob racaną o kąt 180° wy -
chyl ną skrzy nią ła dun ko wą,
umoż li wia pre cy zyj ny bocz ny
roz ła du nek bez ko niecz no ści
wy ko ny wa nia zbęd nych ma -
new rów. Na byw ca mo że rów -
nież za mó wić wo zi dło z wy sy -
pem na wprost. No wy mo del
zo stał za pro jek to wa ny w opar -
ciu o cen tral ny, wah li wy prze -
gub skręt ny. Takie rozwiązanie
za pew nia do sko na łą ma new -
ro wość oraz poprawia zdol -
ność do po ru sza nia się w trud -
nch warunkach terenowych. 
W wo zi dle 3.5MDX wy ko rzy -
sta no prze kład nię wy so kie go
i ni skie go za kre su za rów no
do jaz dy do przo du, jak
i do ty łu. Po jazd wy po sa żo ny
zo stał tak że w sta ły hy dro sta -
tycz ny na pęd na czte ry ko ła.
Ozna cza to, że ope ra to rzy
otrzy mu ją mo ment ob ro to wy
na żą da nie, tak aby bez wy -
sił ku prze wo zić ła dun ki na wet
w naj trud niej szych wa run -
kach pa nu ją cych na pla cu
bu do wy. To, w po łą cze niu
z mak sy mal ną pręd ko ścią
jaz dy wy no szą cą 20 km/h
spra wia, że   po jazd mo że się
szyb ko i spraw nie prze miesz -

czać za rów no po dro gach
utwar dzo nych, jak i po trud -
nym te re nie pla ców bu do wy.
Cię żar ro bo czy pojazdu wy no -
si 2.990 kg, dłu gość 3,8, sze ro -
kość 1,9, a wy so kość 2,8 me -
tra. Wszystko to spra wia, że
Mecalac 3.5MDX jest bar dzo
kom pak to wy i zwrot ny. Na da je

się tym samym do sko na le
do prze wo że nia du żych ła dun -
ków w ogra ni czo nych prze -
strze niach i do wie lu in nych
róż no rod nych za sto so wań.
Kon struk to rzy wo zi dła Me ca -
lac 3.5MDX po sta wi li so bie
za cel osią gnię cie naj wyż sze -
go po zio mu kom for tu ope ra -
to ra. Za sto so wa li spraw dzo -
ną ka bi nę Me ca lac MDX
z opcjo nal ną kli ma ty za cją,
za pew nia jąc ob słu gu ją ce mu
po jazd do sko na łe wa run ki
pra cy bez wzglę du na wa run -
ki. Po dob nie jak wszyst kie
mo de le MDX uni ka to wy izo lo -
wa ny układ ka bi ny mi ni ma li -
zu je wi bra cje i ha łas, a er go -
no micz ne ele men ty ste ru ją ce

oraz re gu lo wa ny wie lo płasz -
czy zno wo fo tel za pew nia ją
kom for to we wa run ki pra cy.
Du ża po wierzch nia prze -
szkleń i za oblo na szy ba
przed nia cał ko wi cie za mknię -
tej ka bi ny za pew nia ją ope ra -
to ro wi do sko na łą wi docz -
ność we wszyst kich. Pod czas

pra cy po zmro ku i w wa run -
kach ogra ni czo nej wi docz no -
ści lep szą ob ser wa cję ob sza -
ru ro bo cze go umoż li wia ją
sta no wią ce wy po sa że nie
stan dar do we przed nie i tyl ne
świa tła ro bo cze LED. 
Z prio ry te tem bez pie czeń -
stwa w ca łym pro ce sie pro -
jek to wa nia, no we wo zi dło ka -
bi no we Me ca lac ma tak że ce -
chy kon struk cyj ne cha rak te -
ry stycz ne dla ca łej se rii MDX,
co wią że się z za pew nie niem
ła twiej sze go i bez piecz niej -
sze go do stę pu do ma szy ny,
dzię ki do brej wi docz no ści
oraz ła two do stęp nym schod -
kom i po rę czom, a tak że do -
sko na łym do stę pem do sil ni ka

umoż li wia ją cym wy ko ny wa nie
wszyst kich czyn no ści ser wi so -
wych z po zio mu grun tu.
Aby za pew nić naj wyż szy po -
ziom ochro ny ope ra to ra, kon -
struk to rzy wo zi dła 3,5MDX za -
sto so wa li nie tyl ko ka bi nę
ROPS/FOPS. Po jazd zo stał tak -
że stan dar do wo wy po sa żo ny

w pa kiet funk cji SHIELD. Klu -
czo we ele men ty te go pa kie tu
obej mu ją blo ka dę roz ru chu
i jaz dy, ostrze że nie o za cią -
gniętym ha mul cu ręcz nym, cy -
fro wy pręd ko ścio mierz, ka me rę
przed nią, czuj nik ostrze ga ją cy
o utra cie pa li wa, au to ma tycz ne
wy łą cza nie bie gu ja ło we go,
test ha mul ca po sto jo we go
oraz za awan so wa ny sys tem
Stop -Start Con trol. Dzia ła nie
każ dej z funk cji wcho dząch
w skład pa kie tu SHIELD ope ra -
tor wo zi dła Me ca lac 3,5MDX
mo że do sto so wać do swych in -
dy wi du al nych po trzeb
oraz wy łą czyć, je śli nie
jest mu po trzeb na.

POJAZDY BUDOWLANE

Me ca lac prezentuje  in no wa cyj ne wo zi dło ka bi no we 3.5MDX
Me ca lac wpro wa dził do pro duk cji no wy mo del wo zi dła ka bi no we go 3,5MDX, bę dą ce go
doskonałym uzu peł nie niem port fo lio fir my. Ten in no wa cyj ny po jazd o ła dow no ści 3,5 to ny
odznacza się wszyst ki mi za le ta mi cha rak te ry stycz ny mi dla se rii MDX, a jed no cze śnie wy zna -
cza stan dar dy w za kre sie wy daj no ści, bez pie czeń stwa i kom for tu dla ca łe go seg men tu 

www.mecalac.pl

No we wozidło to na tu ral ne uzu peł nie nie pio nier skiej se rii Me ca lac MDX, na którą składają się pojazdy o wy so kiej wy daj no ści, do -
sto so wa ne do na wet naj bar dziej spe cy ficz nych wy ma gań
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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

5/2021       17.09.2021       13.08.2021                  01.09.2021
6/2021       19.11.2021       08.10.2021                  03.11.2021 
1/2022       28.01.2022       17.12.2021                  06.01.2022 
2/2022       25.03.2022       18.02.2022                  10.03.2022
3/2022       27.05.2022       22.04.2022                  12.05.2022
4/2022       22.07.2022       17.06.2022                  07.07.2022

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 4/2021 

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:     .........................................................................................................................................................................................
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                                 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.
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